
สถานการณ์การค้าในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ในสหราชอาณาจักร 

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (Office for National 
Statistics – ONS) ได้รายงานผลการส ารวจผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID – 19 ต่อการน าเข้าและส่งออก
ของสหราชอาณาจักร ในช่วงวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 โดยพบว่าจากการส ารวจธุรกิจที่ยังคงเปิด
ด าเนินการอยู่พบว่าบริษัทส่งออก ร้อยละ 72 มีการส่งออกลดลงจากปกติ และบริษัทน าเข้า ร้อยละ 59 มีการน าเข้า
ลดลงจากปกติ  

 ในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา ภาคธุรกิจได้รับผลโดยตรงจากการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือ
ชะลอการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การสั่งปิดร้านค้า การปิดพรมแดน การห้ามส่งออกสินค้าบางชนิดของ
ประเทศต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ในด้านการน าเข้านั้นบริษัทร้อยละ 59 มีการน าเข้าลดลง โดยมีเพียงร้อยละ 28 ที่การ
น าเข้าไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และร้อยละ 3 ที่มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ หลายบริษัทยังเห็นว่า
การน าเข้ามีอุปสรรคท่ีส าคัญคือการขนส่งสินค้าทั้งในด้านกฎระเบียบ ข้อจ ากัด และค่าส่งที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีเพียงร้อย
ละ 19 เท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การส ารวจพบว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ และกลุ่มธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง และการผลิต ซึ่ง ONS เห็นว่าการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมต่อไปจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นอ่ืนๆ เช่น ผลกระทบต่อปริมาณการค้า ผลกระทบระยะยาว และ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อการค้าของสหราชอาณาจักรในอนาคต  

นอกจากนี้ ONS ได้รายงานผลการส ารวจภาคการค้าปลีก (retails) ในช่วงเดือนเมษายน พบว่าการ
ขายสินค้าลดลงถึงร้อยละ 18.1 จากเดือนก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการสั่งปิดร้านค้าที่ไม่ใช่สินค้าจ าเป็นของภาครัฐ 
ในขณะที่การขายสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.7 ซึ่งไม่สามารถทดแทนการขายท่ีลดลงจากการปิดร้านได้  
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โดยร้านค้าที่สามารถปรับตัวให้มีการ
ข า ย สิ น ค้ า อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ดี ใ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดมีเพียง
กลุ่มร้านค้าปลีก grocery ที่ได้รับ
ประโยชน์ เป็นเนื่องจากสามารถ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการค้า
ออนไลน์ โดยในช่วงเดือนเมษายน 
การเลือกซื้ออาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เ พ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.3 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในเดือนก่อน
หน้า ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังคงได้รับความนิยมมากขึ้น ในขณะ
ที่สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้ากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้  

 อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการ lockdown ของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มจะเริ่มผ่อนคลาย
มากขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยรัฐบาลอาจมีการผ่อนคลายให้ร้านค้าสินค้าที่จ าเป็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากร้านขายยา และร้าน 
grocery เช่น ร้านค้าอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านและสวน เริ่มเปิดให้บริการได้ ซึ่งจะส่งผลให้เริ่มมีกิจกรรรมทางการค้ามากขึ้น 

ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารและผับใน สหราชอาณาจักร เช่น JD 
Wetherspoon ที่มีร้านอาหารและผับในเครือทั่วประเทศกว่า 875 ร้าน ได้ประกาศว่าจะเตรียมการเปิดให้บริการ
ทันทีที่มีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown โดยพนักงานจะต้องตรวจเช็คอุณหภูมิทุกวัน สวมใส่หน้ากากอนามัย
และแว่นตา จัดให้มีจุดท าความสะอาดส าหรับลูกค้า จัดให้มีการสั่งและช าระค่าอาหารผ่าน application ของร้าน

ห รื อ ใ ช้ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ใ น รู ป แ บ บ 
contactless จัดที่นั่งภายนอกอาคาร 
และลดเมนูอาหาร ทั้งนี้ สมาคมเบียร์และ
ผับของสหราชอาณาจักร ยังขอให้รัฐบาล
พิจารณาทบทวนมาตรการในการรักษา
ระยะห่าง 2 เมตร ให้เหลือเพียง 1 เมตร 
ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน า และ
เป็นระยะที่ เป็นไปได้ในการให้บริการ
ประเภทผับบาร์  

 

ที่มา : Office for National Statistics/ BBC  

 



ข้อคิดเห็น สคต. 

ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการ Lockdown จะส่งผลกระทบให้ร้านค้าและร้านอาหารต้องปิด
บริการ และประชาชนไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ธุรกิจในสหราชอาณาจักรได้มีการพัฒนารูปแบบในการ
ให้บริการเพ่ือรองรับการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ การสั่งและช าระราคาอาหารผ่าน 
application เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ส าหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและผับยังไม่สามารถ
เปิดให้บริการได้ ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะผ่อนปรนอย่างเร็วที่สุดคือในเดือนกรกฎาคม โดยหลายบริษัทก็ได้เริ่มเตรียม
มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถเปิดบริการได้ทันทีที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนใน
การด าเนินกิจการ ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยอาจพิจารณาจัดเตรียมให้บริการในพ้ืนที่เปิดโล่ง และพิจารณาปรับเมนูอาหาร
ที่สามารถรับประทานได้ง่ายหากไม่สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ รวมถึ งการพิจารณาในเรื่องมาตรการเว้น
ระยะห่างและการลดการสัมผัสในร้านอาหาร การรักษาสุขอนามัยของพนักงานในร้านอาหาร เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อ
ลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกท่ีเปิดให้บริการภายหลังจากการผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown 
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