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“เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการชี้ น� ำ เศรษฐกิ จ การค้ า ไทย เพื่ อ ก้ า วสู ่ ยุ ค
เศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 5 ต่อปี” วิสยั ทัศน์สำ� นักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
สนค. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาให้ก้าวไกลในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง
TPSO Journal ฉบับนีไ้ ด้รบั เกียรติจากผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (นางพิมพ์ชนก วอนขอพร พิตต์ฟลี ด์) มาร่วมถ่ายทอดเรือ่ งราวและประสบการณ์
การท� ำ งานใน สนค. นอกจากนี้ ยั ง ได้ น� ำ เสนอบทความเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
ในด้าน Wellness รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสริมศักยภาพและสร้างโอกาสการค้าให้แก่
ภาคธุรกิจไทย
ก่อนจากกัน... ผูอ้ า่ นทุกท่านอย่าลืมรักษาสุขภาพ ป้องกันตนเองและคนรอบข้าง
จากไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับกอง บก. ก็จะไปเฟ้นหาบทความทีน่ า่ สนใจ น�ำมาฝากทุกท่าน
เช่นเคยค่ะ....แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ฉบบ
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ก้าวสู่ ปีที่ 6

สนค. มุ่งมั่นพั ฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ในวันที่ 22 มกราคมทีผ่ า่ นมา นางพิมพ์ชนก วอนขอพร พิตต์ฟลี ด์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด ร่วมท�ำบุญและ
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำกระทรวงพาณิชย์ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สนค.
นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสขอบคุณและอ�ำลา ผอ.สนค. ในวาระได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ซึง่ ท่านได้มอบนโยบายและทิศทางการท�ำงานของ สนค. ในอนาคต
ทีจ่ ะมุง่ มัน่ พัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจการค้าของไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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โดย นางสาวภัทรณัฐ วุฒิวัย
กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

Wellness

ณ ระนอง...เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม

บ่อน้ําพุ ร้อนรักษะวาริน

ธุ ร กิ จ บริ ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ หรื อ Wellness Services
ก�ำลังเป็นธุรกิจอยู่ในความสนใจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นบริการ
ทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยมีศกั ยภาพโดดเด่นในระดับโลกแล้ว ยังเป็นสาขาการให้บริการ
ที่สามารถผสมผสานการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ และการให้บริการอย่างมีมิตรไมตรีของไทย ผนวกเข้าสู่ห่วงโซ่
คุณค่าบริการดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการและการผลิตสินค้า
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) ก�ำหนดให้ต้องพัฒนาบทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริการ
สุขภาพและการแพทย์นานาชาติ (Medical and Wellness Hub) และการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ (Health Tourism Hub) จึงจะขอพาทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับ
จังหวัดระนองเมืองแห่ง Wellness ที่น่าสนใจของไทย

บริการอาบน�้ำแร่และสปาจากน�้ำแร่ร้อน

น�้ำตกและบ่อน�้ำร้อนพรรั้ง
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นอกจากระนองจะเป็นเมืองท่องเที่ยวไปยังเกาะฝั่งอันดามันของไทย
และเมียนมาแล้ว ระนองยังเป็นเมืองรองทีซ่ อ่ นเอกลักษณ์การเป็นแหล่งน�ำ้ แร่รอ้ น
ที่มีความโดดเด่นมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ น�้ำใสสะอาด
ปราศจากกลิ่นก�ำมะถัน และอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ได้รับการยกย่องให้เป็นน�้ำแร่คุณภาพดีในอันดับต้น ๆ ของโลก อาทิ บ่อน�ำ้ ร้อน
รักษะวาริน บ่อน�ำ้ ร้อนพรรัง้ และบ่อน�ำ้ ร้อนพุหลุมพี ทางจังหวัดได้มีเป้าหมาย
แบ่งปันการใช้ประโยชน์จากน�้ำแร่ให้แก่ชุมชน ในการให้บริการและผลิตสินค้า
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการอาบน�้ำแร่และสปาจากน�้ำแร่ร้อน ณ น�้ำนองสปา
ธารินระนองฮอทสปริง และราชาวดีสปาของโรงพยาบาลระนอง ซึ่งมีแพทย์
ให้ค�ำแนะน�ำ เป็นต้น ในด้านการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง พบว่าวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดระนองได้พัฒนาสินค้าต่าง ๆ ที่ต่อยอดจากน�้ำแร่ เช่น สเปรย์น�้ำแร่
น�้ำแร่ธรรมชาติ ไข่เค็มน�้ำแร่ ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวจากน�้ำแร่ และน�้ำอบไทย
จากน�้ ำ แร่ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ผลพลอยได้ จ ากน�้ ำ แร่ ธ รรมชาติ ส ่ ง ผลให้
จังหวัดระนองมีแร่ดินขาวที่ดีที่สุดในประเทศ ทางวิสาหกิจชุมชนหาดส้มแป้น
จึ ง ได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก แร่ ดิ น ขาวหาดส้ ม แป้ น ไว้ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
น�ำมาท�ำกิจกรรมปั้นเซรามิกไว้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วย เรียกได้ว่า
ครบวงจรน�้ำแร่ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ เลยทีเดียว
แม้วา่ จังหวัดระนองจะมีจดุ เด่นมากมาย แต่ยงั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย
ในระดับสากล จึงควรได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาในมิติต่างๆ
เพื่อท�ำให้เอกลักษณ์ของจังหวัดระนองที่มีความโดดเด่นได้รับการขับเคลื่อน
อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การพัฒนา
ความเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว การใช้ประโยชน์จากน�ำ้ แร่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
การเพิ่มก�ำลังการผลิต การสนับสนุนการตลาดเชิงรุกในกลุ่มผู้ใช้บริการที่มี
ก�ำลังซื้อสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการหาพันธมิตรด้าน
การตลาดและการลงทุนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองสุขภาพนานาชาติ เป็นต้น
ทัง้ นี้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนเหล่านีไ้ ด้ จังหวัดระนอง
จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองสุขภาพที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและ
ภูมิภาคได้อย่างแน่นอน
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โดย นางสาวอริยา เณรโต

กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

ไห่หนาน

เขตเศรษฐกิจพิ เศษแห่งใหม่
่ วเชิงสุขภาพของไทย
กับโอกาสธุรกิจท่องเทีย

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ได้กลายมาเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนที่ให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
เพราะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ช่วยสร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ จากข้อมูลของสถาบัน
ดูแลรักษาสุขภาพโลก (Global Wellness Institute) พบว่าตลาดการท่องเที่ยว
สุขภาพ (Wellness Tourism) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 และมีสัดส่วนร้อยละ 17 ของการท่องเที่ยวทั้งหมด กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ส�ำคัญของโลก 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
ที่ มี สั ด ส่ ว นการใช้ จ ่ า ย ร้ อ ยละ 37.8 33.0 และ 21.4 ของมู ล ค่ า ตลาด
การท่องเที่ยวสุขภาพทั้งหมด ตามล�ำดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�ำคัญของโลก

3 อันดับแรก

ของมูลค่าตลาด
การท่องเที่ยวสุขภาพทั้งหมด

ไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศผู้น�ำด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในเอเชียแปซิฟก
ิ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 รัฐบาลจีนได้ประกาศนโยบาย Hainan Free
Trade Port เพื่ อ มุ ่ ง เปิ ด เสรี แ ละอ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการค้ า และ
การลงทุน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง
และอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์และยา
(Health & Medical) โดยยกเมืองโป๋อ๋าว (Boao) เป็นเขตน�ำร่องการท่องเที่ยว
ทางการแพทย์นานาชาติ “ไห่หนานโป๋เอ๋าเล่อเฉิง” (Hainan Boao Lecheng
International Medical Toursim Pilot Zone) เน้นความล�ำ้ สมัยทางการแพทย์
ในระดับนานาชาติ ทั้งด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ และ
ยกให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและศูนย์กลางด้านการเทคโนโลยีทางการแพทย์
จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค
และที่อยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ

อย่ า งไรก็ ต ามเมื อ งโป๋ อ ๋ า ว อยู ่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น จึ ง ยั ง คงขาดแคลน
ทั้งจ�ำนวนของสถานพยาบาลระดับสูง อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี รวมถึง
ทัง้ นีไ้ ทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศผูน้ ำ� ด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในเอเชียแปซิฟกิ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ท�ำให้หน่วยงานสถานพยาบาลในไห่หนาน
(ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ) โดยไทยมีข้อได้เปรียบ จ�ำเป็นต้องหาความร่วมมือจากรอบด้าน โดยจีนได้ประกาศให้สถาบันทางการ
ในด้านท�ำเลที่ตั้งที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แพทย์จ�ำกัดการลงทุนให้อยู่เพียงรูปแบบการร่วมหุ้นหรือความร่วมมือเท่านั้น 1
บุคลากรมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเปรียบ ในขณะที่ไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว กว่า 64 แห่งทั่วประเทศ
เทียบกับคูแ่ ข่ง มีศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการผสมผสานศาสตร์ในการดูแล ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับได้ว่า
สุขภาพเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อาทิ การนวดของไทย สปาสมุนไพร เป็ น การสร้ า งโอกาสและความได้ เ ปรี ย บในการข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ของ
ฤาษีดัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลและผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในพื้นที่ไห่หนาน
1
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รายการข้อจ�ำกัดและข้อห้ามส�ำหรับการลงทุนของต่างชาติในเขตเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน
(Free Trade Port Negative List) ฉบับปี 2563
อ้างอิง http://images.mofcom.gov.cn/www/202012/20201231161634730.pdf

จากการเปิดเสรีและอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของจีนในไห่หนานจึงสร้างโอกาสให้ธุรกิจภาคบริการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย อาทิ
Wellness Tourism

01

ขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness Tourism) รวมถึงสินค้าและบริการ
ด้านสุขภาพ ผ่านความร่วมมือเชิงการแพทย์
และความร่ ว มมื อ ด้ า นทั ว ร์ เ รื อ ส� ำ ราญ โดย
ครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ อาทิ การรั ก ษาพยาบาล
ศัลยกรรมความงาม อาหารเพือ่ สุขภาพ ร้านอาหาร
สปา ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม อาทิ เครือ่ งส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ SME
ไทยมีศักยภาพและชาวจีนนิยมเลือกไทย

02 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และส่ ง เสริ ม

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ขยายความร่ ว มมื อ และ
พั ฒ นาเส้ น ทางเดิ น เรื อ ยอชต์ เรื อ ส� ำ ราญ
ขยายท่าเรือน�ำ้ ลึกให้สามารถรองรับเรือส�ำราญ
ให้ ม ากขึ้ น ตามนโยบายผลั ก ดั น ให้ จ.ภู เ ก็ ต
เป็นมารีนา่ ฮับเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วและส่งเสริม
การลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก ตลอดจนด่านตรวจคนเข้าเมือง

03 สร้ า งโอกาสการจ้ า งงานส� ำ หรั บ

คนไทยที่ต้องการไปท�ำงานภาคบริการในจีน
โดยมณฑลไห่ ห นานได้ ป ระกาศรั บ สมั ค ร
ผู้มีความรู้ความสามารถเกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
การบริการยุคใหม่ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี
ขั้นสูงจากทั่วโลก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรเร่งให้
ความรู้กับแรงงานศักยภาพไทย อาทิ กฏเกณฑ์
ข้ อ บั ง คั บ ขั้ น ตอนการสมั ค ร การเดิ น ทาง
ไปท�ำงาน รวมถึงสิทธิและสวัสดิการแรงงาน

แม้อยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่ไห่หนานก�ำลังกลายเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่น่าสนใจลงทุน
้ ในแง่การนำ� สินค้าเข้าไปจำ� หน่ายในร้านค้าปลอดภาษี การร่วมลงทุน
ส�ำหรับธุรกิจจากไทย ทัง
การเป็ น พั น ธมิ ต รในธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว และการร่ ว มลงทุ น หรื อ เป็ น พั น ธมิ ต รในเขต
การดูแลสุขภาพพิ เศษ (Special Health Care Zone) ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรติดตาม
สถานการณ์การพั ฒนาท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานอย่างใกล้ชิด
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พิ มพ์ ชนก

วอนขอพร พิ ตต์ฟล
ี ด์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

6 ปี ใน สนค. ฝากไว้ในความทรงจ�ำ
สวัสดีค่ะ ดิฉันพิมพ์ชนก วอนขอพร พิตต์ฟีลด์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. เนือ่ งในโอกาสที่ สนค.
ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 6 ดิฉนั ขอร่วมแบ่งปันความทรงจ�ำและความหวังในอนาคตของ
สนค. ร่วมกับท่านผู้อ่าน Tpso Journal สักเล็กน้อยนะคะ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในเดือนมกราคม 2558 เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ทที่ ำ� หน้าที่
ด้านวิชาการและนโยบาย ดิฉันเป็นผู้บริหาร สนค. ตั้งแต่แรกตั้งกรม เริ่มจาก
เป็ น รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน (เที ย บเท่ า รองอธิ บ ดี ) อยู ่ 1 ปี โดยมี
ท่านสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นผู้อ�ำนวยการ (อธิบดี) คนแรก และดิฉัน
ขึ้นเป็นผู้อ�ำนวยการคนที่สองตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
ในช่ ว งต้ น สนค. แบ่ ง งานหลั ก เป็ น กองดั ช นี ฯ และกองสาขา
(เกษตร อุตสาหกรรม บริการ) แต่ผ่านไประยะหนึ่ง จ�ำเป็นต้องปรับงานของ
สนค. ให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่มากขึน้ เช่น ปรับรวมงานภาคเศรษฐกิจจริง
(Real Sectors) รวมไว้ทกี่ องเดียวกัน มีกองทีด่ แู ลเรือ่ งระบบนิเวศน์ทางการค้า
(Eco - System) มีทีมงาน New Economy ติดตามและศึกษาเรื่องเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีกองดูแลเรื่อง Big Data และ Blockchain มีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้ามหภาคที่เกาะติดเรื่องใหญ่ ๆ เช่น เรื่องสงครามการค้า
การเลื อ กตั้ ง สหรั ฐ ฯ Brexit เป็ น ต้ น เพิ่ ม จากกองดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า
ที่เป็นกองหลักอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าตอบโจทย์สมัยใหม่ได้ดีขึ้นมาก
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ในอนาคตข้ า งหน้ า  ดิ ฉั น ได้ ว างแนวทางการท� ำ งานของ
สนค. ไว้ ให้มุ่งเน้นไปสู่ 3 เรื่องที่ส�ำคัญ คือ

จากการ
ที่เศรษฐกิจไทย ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งสงครามการค้า
ผลกระทบจากโควิด-19 ท�ำให้ไทยจ�ำเป็นต้องมีการประเมินและท�ำความเข้าใจ
ถึงความท้าทายด้านต่าง ๆ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ กับการค้า เช่น การเปลีย่ นแปลงไปสู่
Platform Economy การเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมสูงวัย ฯลฯ และควรมี
แนวทางว่า เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน ควรต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง
เราได้ ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นสั ง คมสู ง วั ย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ ไว้แล้ว ซึง่ จะน�ำไปประมวลกับยุทธศาสตร์ภาคเกษตร บริการ
และ Megatrends ที่เคยท�ำไว้ในปีก่อน ๆ มารวมกันเป็น ยุทธศาสตร์การค้า
ไทยในโลกหลังโควิด โดยเราจะเน้นด้านเกษตร/อาหาร (Bio - Economy)
ด้านสุขภาพ/การดูแลตน (Health and Wellness Economy) การเชื่อมโยง
กับประเทศต่าง ๆ (Connectivity) ในหลายมิติ เป็นต้น
01 | งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ (Strategy)

02 | งานการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)

มองไปข้ า งหน้ า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในประเทศจะเป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง
เพราะธุรกรรมระหว่างประเทศ ทัง้ การส่งออกและการท่องเทีย่ ว เปลีย่ นรูปแบบไป
ดังนั้น เศรษฐกิจในประเทศและผู้ที่อยู่ในฐานรากจ�ำเป็นที่ต้องสร้างให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยงาน
ในด้านนี้ เราได้เริ่มท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไว้ แต่จะขยาย
ไปถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาภาคบริการประเภทต่าง ๆ
(Services Economy) และการหาแนวทางการน�ำวิสาหกิจชุมชน / เพื่อสังคม
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไทย
03 | งานการพั ฒนาเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะกระทบกับ
การผลิตและการบริการของไทย เช่น บล็อกเชน ระบบอัจฉริยะ (Ai) ระบบ
การเชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เน็ต (IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) สนค. จ�ำเป็นต้องเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ เพื่อตีโจทย์ให้แตก
ว่าเกี่ยวกับการค้าอย่างไร ผู้ประกอบการของเราควรต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง
และต้องศึกษาวิเคราะห์ผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของไทย ไม่ว่า
จะเป็นการน�ำ Blockchain มาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) สินค้าข้าวอินทรีย์ภายใต้ชื่อ Tracethai.com ซึ่งจะขยายไป
สินค้าอื่นต่อไป การต่อยอดระบบ Data Integration เป็นระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) โดยได้น�ำเสนอผ่านแพลทฟอร์ม www.คิดค้า.com
และเราจะเดิ น ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ พื่ อ ให้ ค าดการณ์ ไ ด้
(Predictive Big Data) ต่อไป

่ วกับอนาคตของ สนค. ในแง่
ส�ำหรับความฝันของดิฉน
ั เกีย
้ ดิฉน
องค์กรและการทำ� งานนัน
ั หวังว่า แนวคิดและวิธก
ี ารทำ� งานของ
ดิฉน
ั ทีไ่ ด้ปลูกฝังไว้กบ
ั น้อง ๆ ในกรม จะยังคงมีคนนำ� มาใช้ตอ
่ ไป เช่น

“Practical policy works” คือการท�ำ “นโยบายที่จับต้องได้”
และเป็น “ข้อมูลที่น�ำไปใช้ได้จริง”
“Always one step ahead” น� ำ หน้ า คนอื่ น 1 ก้ า วเสมอ
ในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าใหม่ ๆ
“Customers - Centric” ก�ำหนดแผนงานโดยเอาความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป็นหลัก และออกไปรับฟังความเห็นของคนในท้องที่
“Collaboration, not competition” ร่วมด้วยช่วยกันคิด ร่วมมือ
กับเครือข่ายให้มากที่สุด
“Niche that makes a difference” ไม่ท�ำงานซ�้ำซ้อน ท�ำงาน
ที่เป็นแง่มุมเล็ก ๆ แต่สร้างความแตกต่างให้เศรษฐกิจการค้าไทยได้
“Work - Life balance and Broad horizon” คน สนค.
ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสมดุล ท�ำงานหนักแต่ก็ให้ความส�ำคัญกับชีวิตครอบครัว
“มองไกล มีหลักการ” ท้ายสุด ข้าราชการ สนค. ต้องมีวิสัยทัศน์
มีจริยธรรม มีหลักการที่ยึดถืออย่างหนักแน่น ข้อมูลและงานศึกษาของเรา
ต้องมีความน่าเชือ่ ถืออย่างสูง (Credibility) งานทีเ่ ราท�ำต้องก้าวหน้าช่วยเติมเต็ม
(Fill the Gap) งานศึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าของหน่วยต่าง ๆ เราต้องยึดมั่น
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรับใช้ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเต็มใจ
ในโอกาสที่ดิฉันจะหมดวาระจากต�ำแหน่ง ผอ. สนค. เพื่อไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำองค์การการค้าโลก และ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ดิฉันมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้าง สนค. ขึ้นมาให้ยืนได้อย่างมั่นคงร่วมกับพี่น้องทุกคนใน สนค.
ดิฉันเชื่อมั่นว่า สนค. จะพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐไทยที่มี
บทบาทช่วยเหลือทุกกลุ่มทุกคนในด้านการศึกษาวิเคราะห์การให้ข้อมูล และ
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการค้า เพือ่ ช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เติบโตต่อไป
อย่างมั่นคงค่ะ
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

economic
indicators

เดือนมกราคม 2564

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวม

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เดือน มกราคม 2564
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

%MoM

%YoY

%AoA

Headline CPI 0.09

-0.24

-0.34

เงินเฟ้อพื้นฐาน

Core CPI

0.03

0.21

0.21

ดัชนีราคาผู้ผลิต

PPI

0.7

-0.6

-0.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

CMI

3.3

3.7

3.7

ดัชนีราคาผู้บริโภค
สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

4.51 %

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

22.09 %

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

5.71 %

การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีย่ งั เป็นปัญหาต่อเนือ่ งของโลก
และการระบาดระลอกใหม่ในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาชะลอตัวอีกครัง้ ส่งผลต่อการใช้จา่ ย
และการผลิตในเดือนนี้ สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์และอุปทาน
ทัง้ ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตราการใช้กำ� ลังการผลิต และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม ทีป่ รับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เครือ่ งชีว้ ดั ส�ำคัญหลายตัวมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขนึ้ เช่นกัน โดยเฉพาะการส่งออก อัตราการว่างงาน และรายได้เกษตรกร
ประกอบกั บ พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ไทยที่ มี ศั ก ยภาพ และความสามารถ
ในการบริหารจัดการของบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐหลายหน่วย รวมทัง้ แนวโน้ม
การรักษาด้วยวัคซีนเริม่ เห็นผลในหลายประเทศ ท�ำให้สถานการณ์ในช่วงต่อไป
มีโอกาสปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะส่งผลต่อการใช้จา่ ยและเงินเฟ้อให้กลับสู่
ภาวะปกติได้ในไม่ชา้

เดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.34 (YoY)

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนมกราคม 2564 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
ลดลงร้อยละ 0.34 (YoY) เป็นการหดตัวต่อเนือ่ งจากร้อยละ 0.27 ในเดือนก่อนหน้า โดยมีปจั จัย
ส�ำคัญจากราคาพลังงานทีย่ งั ต�ำ่ กว่าปีกอ่ น (ลดลงร้อยละ 4.82) การปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
1.40 %
ลงอีกเป็น -15.32 สตางค์ตอ่ หน่วย ซึง่ จะมีผลต่อเนือ่ งจนถึงเดือนเมษายน และราคาข้าวสารเจ้า
และข้าวสารเหนียวทีย่ งั ลดลงต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปลายปี 2563 ตามปริมาณผลผลิตทีก่ ลับเข้าสูป่ กติ
อาหารและเครื่องดื่ม
พาหนะ การขนสง
ไมมีแอลกอฮอล
และการสื่ือสาร
และไม่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งเหมือนปีกอ่ น ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ
40.93 %
22.09 %
ยังทรงตัว ส�ำหรับราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ยังเคลื่อนไหวตามกลไกการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าในบางกลุม่ โดยเฉพาะ ผักสด และเครือ่ งประกอบอาหาร
อาหารและเครื
่องดื่ม
การตรวจรั
กษา
ยังปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากเกิดอุทกภัยในภาคใต้ และน�ำ้ มันพืชปรับตัวตามราคาผลปาล์มสดทีส่ งู ขึน้
เคหสถาน
ไมม
ีแอลกอฮอล
และบริการส
วนบุ
คคล
23.13 %
ตามความต้
องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน
5.71 40.93
%
%
เครื่องนุงหมและรองเทา
ขยายตัวต่อ2.23
เนื่องที
% ่ร้อยละ 0.21 (YoY)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.09 (MoM)
การบันเทิง การอาน
การศึกษา

1.40 %

ยาสูบและเครื
่องดื%
่ม
4.51
มีแอลกอฮอล

เคหสถาน

23.13 %

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.23 %

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

0.58

0.23
-0.38

-0.18

เครื่องนุงหม
รองเทา

อาหาร
เครื่องดื่ม

YoY 0.58
MoM -0.38

0.58
-0.38

-0.18

-0.01

-0.01

-0.13

ที่อยูอาศัย

YoY -0.18
MoM -0.01

-0.31

-0.31

-0.13

YoY
0.23-0.31
MoM -0.13

0.07YoY

MoM

0.23
0.07

-1.86

พาหนะ
เชื้อเพลิง

YoY
1.28
MoM

MoM

0.05
-0.40

-1.86

ยา ของใช
สวนบุคคล

YoY

1.28

0.07

-0.10

การศึกษา
บันเทิง

-1.86
1.28

-0.40

0.01

YoY -0.40
MoM -0.10

บุหรี่

YoYสุรา MoM

0.05
0.01
MoM 0.01

YoY
0.05

-0.10

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยังคงได้รับอิทธิพลจากฐานราคาพลังงานในปีก่อนที่ยังสูงกว่าปีนี้ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ
่มเติม โดยการลดค่
าใช้ไฟฟ้าและน�้ำประปาเป็
นเวลา 2 เดือน ยาเริ่มของใช
ตั้งแต่เดือนกุมภาพัพาหนะ
นธ์เป็นต้นไป ขณะทีการศึ
่สินค้กาษาอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหว
เครื่องนุงหม
อาหาร
บุหรี่
ที่อยูอาศัย
รองเท
า
เครื
อ
่
งดื
ม
่
เชื
อ
้
เพลิ
ง
บันำ
เทิกังด ท�ำให้อัตราเงินสุเฟ้
ราอ
ส
ว
นบุ
ค
คล
ในทิศทางปกติ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้อย่างจ�
0.58
-0.18
-0.31
0.23
-1.86
-0.40
YoY
YoY ่อนไหวระหว่างร้YoY
เดือนกุมภาพันธ์ยังมีYoY
แนวโน้มหดตัว กระทรวงพาณิ
ชย์คาดการณ์วYoY
่าเงินเฟ้อในปี 2564 จะเคลื
อยละ 0.7 – 1.7 (ค่าYoY
กลางอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็YoY
นอัตรา0.05
-0.38
-0.01
-0.13
0.07
1.28
-0.10
MoM
MoM
MoM
MoM
MoM
MoM
MoM 0.01
ที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
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ดัชนีราคาผู้ผลิต
สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

ผลผลิต
เกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

เดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) จากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคล้อง
กั บ อั ต ราการใช้ ก� ำ ลั ง การผลิ ต และดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ ป รั บ ตั ว ลดลง
ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นแรงกดดันที่ส�ำคัญต่ออุปสงค์และอุปทาน
โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่ น ปิ โ ตรเลี ย ม (น�้ ำ มั น ดี เ ซล น�้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล์ ) กลุ ่ ม ไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้
(ไม้ยางพารา) กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจากใยสังเคราะห์) กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า (สายเคเบิล)
กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 18.2 ได้แก่ น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ และ
ก๊ า ซธรรมชาติ ขณะที่ สิ น ค้ า ในหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรกรรมและการประมง
ที่ ยั ง ขยายตั ว ได้ ดี โดยสู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.6 ตามความต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า พืชผัก (ต้นหอม ผักชี หน่อไม้ฝรัง่ )
ผลปาล์มสด ยางพารา กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด) และกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากการประมง (ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน)
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ภาคเหนือ
42.6
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกั
บเดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้จำแนกรายภาค
อยละ 0.7 (MoM)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

2.84%

11.26%

ผลผลิต
เกษตรกรรม
YoY
MoM

สินคา
สำเร็จรูป

3.6
0.3

YoY -0.4
MoM 0.2

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

85.91%

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY -18.2
3.4
MoM

YoY -2.4
MoM 1.0

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

สินคา
วัตถุดิบ

YoY -0.5
MoM 0.6

YoY -2.2
MoM 2.2

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

จำแนกรายหมวด

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ภาคใต

6.98%

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

43.3

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ซีเมนต

17.13%

12.02%

อุปกรณไฟฟา
และประปา

15.66%

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

2.02%
3.49%

50.0
กระเบื้อง

23.58%

วัสดุฉาบผิว

YoY -1.3
MoM 0.5

YoY -2.7
MoM -0.4

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

YoY 19.1
MoM 15.0

ผลิตภัณฑคอนกรีต

12.34%

สุขภัณฑ

ผลิตภัณฑ
คอนกรีต

ซีเมนต

YoY 0.3
MoM 0.2

YoY 2.0
MoM 0.0

กระเบื้อง

6.78%

สถานการณการแพ
ของไวรัส Covid
อุ
ป
กรณ
ไ
ฟฟ
า
วั
ส
ดุ
ก
อ

สร
า
ง ดีข�้นตามลำด
สุขภัณฑ
อื่นๆ
ผลการจัดตั้งรัฐบาลผสม และประปา
YoY -0.4
YoY
YoY 1.1
นโยบายช
วยเหลือเกษตรกร
0.4
ายเง�นชดเชย MoM 0.3
MoM 0.0
MoM และจ
0.0

45.0 การเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไป
วัสดุฉาบผิว

40.0
35.0
30.0

YoY -0.1
MoM 0.0

การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ม.ค. ก.พ. มี . ค. เม.ย. พ.ค. มิ . ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี . ค. เม.ย. พ.ค

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนธันวาคม 2563 สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 (MoM)
2562

ไม ผ  า น

50.5 51.5 52.0 51.3 51.2 48.1 47.8 47.2 46.0 46.3 44.5 44.5 44.1 43.1 37.5 33.3 38

ป จ จุ บ ั น

41.4 43.3 43.7 44.8 44.2 41.8 42.5 41.0 39.8 40.5 39.0 39.4 38.9 38.2 32.7 28.0 32

อนาคต
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม
เดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 43.2 (YoY)
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เดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.7

สัดสวนน้ำหนัก

ดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง เดื อ นมกราคม 2564
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 3.7 (YoY) และ
สูงสุดในรอบ 2 ปี 6 เดือน จากการสูงขึน้ ของสินค้าในหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 19.1 ตามความต้องการและ
ราคาในตลาดโลกเป็นส�ำคัญ ประกอบกับมีการปิดเตาถลุงเหล็ก
หลายแห่งทัง้ ในยุโรปและญีป่ นุ่ ชัว่ คราว สอดคล้องกับปริมาณการ
จ�ำหน่ายเหล็ก และดัชนีการจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างในประเทศทีป่ รับ
ตัวสูงขึน้ หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ สูงขึน้ ร้อยละ 1.1 หมวด
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 ขณะทีบ่ างหมวดสินค้าราคาปรับ
ลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจ ภาคการก่อสร้าง และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังคงซบเซา ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 หมวด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต ลดลงร้ อ ยละ 1.3 หมวดสุ ข ภั ณ ฑ์
ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1

ตุลาคม
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เหนือ(YoY)
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สถานการณการแพร
ของไวรัส Covid-

International
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
ธันวาคม 2563

การส่งออก
การค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม พลิกกลับมาเป็น
บวกในรอบ 8 เดือน และมีอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 22 เดือน แม้จะมี
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง แต่หลายประเทศมีการบริหาร
จัดการทีด่ ขี นึ้ พร้อมทัง้ ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นบางพืน้ ที่ ท�ำให้ภาคการ
ผลิตและการขนส่งยังด�ำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ ผลจากการระดมมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อย่างต่อเนือ่ ง และการกระจายวัคซีนในหลาย
ภูมิภาค ช่วยกระตุ้นอุปสงค์และสร้างความเชื่อมั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
สามารถรักษาทิศทางการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออก
ไทยเดือนธันวาคม 2563 มีมลู ค่า 20,082.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 4.71 ขณะที่ภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2563 (มกราคม–ธันวาคม)
มีมูลค่า 231,468.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.01
สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดี ยังเป็นสินค้ากลุม่ ทีเ่ ติบโตต่อเนือ่ ง 3 กลุม่ หลัก
ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร เช่น ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง น�ำ้ มันปาล์ม
อาหารสัตว์เลี้ยง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งปรุงรสอาหาร 2) สินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่อง
ซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้าเกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
และถุงมือยาง เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกอย่างมากในช่วงนี้
นอกจากสินค้า 3 กลุม่ หลักทีม่ กี ารเติบโตต่อเนือ่ งแล้ว ยังมีกลุม่ สินค้า
ที่ มี ก ารกลั บ มาขยายตั ว ตามการฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก อาทิ สินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมไปถึงสินค้าคงทนที่มีราคาสูงอย่าง
รถยนต์ ซึง่ คาดว่าจะเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ สัญญาณการฟืน้ ตัวของภาคการผลิตโลก
และซัพพลายเชนของสินค้าส่งออกไทย
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้
1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 10.4 ตามการขยายตัวสูงต่อเนื่อง
ของการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ทีร่ อ้ ยละ 15.7 การขยายตัวต่อเนือ่ งของการ
ส่งออกไปญีป่ นุ่ ทีร่ อ้ ยละ 14.8 และการหดตัวน้อยลงของการส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป (15) ที่หดตัวร้อยละ 2.4
2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากการส่งออกไปตลาดจีน
เอเชียใต้ และอาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 7.2 ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 0.8
ตามล�ำดับ ขณะที่ CLMV หดตัวร้อยละ 6.3
3) ตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 1.5 ตามการขยาย
ตัวต่อเนือ่ งของส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) ร้อยละ 13.5 และตะวันออกกลาง
(15) ร้อยละ 0.1 ขณะที่การส่งออกไปลาตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา และรัสเซีย
และกลุม่ ประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 8.8 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 16.9 ตามล�ำดับ
การน�ำเข้า
เดือนธันวาคม 2563 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 19,119.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 3.62 สินค้าน�ำเข้าที่หดตัว ได้แก่ น�้ำมันดิบ สินค้าน�ำเข้า
ที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วน
ประกอบ เคมีภัณฑ์ และเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แหล่งน�ำเข้าที่ยังขยายตัว
ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน แหล่งน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ สหรัฐฯ และ
มาเลเซีย
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การคาระหวางประเทศของไทย
หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

ธ.ค. 2563
Dec 2020

ม.ค. – ธ.ค. 2563
Jan – Dec 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

20,082.7
4.71 %

231,468.4
-6.01 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

19,119.2
3.62 %

206,991.9
-12.39 %

ดุลการคา
(Trade Balance)

+963.6

+24,476.6

ส.ค. 63
สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค.
มูลคา

สินคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

รถยนต
และสวนประกอบฯ 1,981.9
เครื่องคอมพิวเตอรฯ 1,806.1
1,176.2
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก
763.0
อัญมณี
688.1
และเครื่องประดับ

ประเทศ

(%)

สัดสวน

มูลคา
(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

3.2
15.1
15.7
8.6

9.9
9.0
5.9
3.8

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม

2,972.1
2,803.2
2,046.3
1,107.7

15.7
7.2
14.9
17.2

14.8
14.0
10.2
5.52

7.3

3.4

ฮองกง

972.2

10.0

4.8

ส.ค. 63
สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค.
มูลคา

สินคา
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
น้ำมันดิบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

1,825.0

6.6

10.0

1,736.0 -11.2
1,578.0

ประเทศ

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

จีน

4,765.5

9.2

24.9

9.1

ญี่ปุน

2,841.5

9.3

14.9

13.1

8.3

สหรัฐฯ

1,065.8

-23.5

5.6

1,423.1

27.4

7.4

มาเลเซีย

1,025.2

-5.9

5.4

1,017.5

18.2

5.3

เกาหลีใต

717.1

19.7

3.8

ดัชนีราคาสงออก-นำเขา
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ดัชนี ธ.ค. 63

สงออก

0.1

0.3

0.3

0.1

101.2

นำเขา

-0.2

1.0

1.9

0.9

94.4

ดุลการค้า
เดือนธันวาคม 2563 ดุลการค้า เกินดุล 963.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่งผลให้ทงั้ ปี 2563 การค้าเกินดุล 24,476.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
ขยายตัวร้อยละ 0.1 (YoY) โดยขยายตัวต่อเนือ่ ง 2 เดือนติดต่อกันโดยดัชนีราคาส่ง
ออกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม ขณะทีห่ มวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิงลดลง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนธันวาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ นสูง
ขึน้ ร้อยละ 0.9 (YoY) ซึง่ เป็นการขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 11 เดือน หมวดสินค้าที่
ปรับตัวสูงขึน้ ได้แก่ หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน ยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง ขณะทีห่ มวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลง

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2563
ผ่าน QR Code นี้
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http://www.tpso.moc.go.th/
international_trade

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
มกราคม 2564
ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

แหล่งที่มา : CEIC

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ
ในเดือนมกราคม ราคาทองค�ำในประเทศเฉลีย่ อยูท่ ี่ 26,477.50 บาท
ขยายตัวร้อยละ 0.43 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน
เช่นเดียวกับราคาทองค�ำในตลาดโลก เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,866.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ทรอยออนซ์ ขยายตัวร้อยละ 0.59 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน จากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ และไวรัสโควิด-19 กลายพันธุแ์ พร่ระบาดรุนแรงขึน้
หลายประเทศยกระดับมาตรการควบคุม ผลักดันราคาทองค�ำ คาดการณ์วา่ ราคา
ทองค�ำในตลาดโลกในไตรมาสแรกของปี 2564 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,820 – 1,920
เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบ (WTI) เดือนมกราคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 52.10
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ
9.42 แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 10.73 เนื่องจากประเทศ
ผู้ส่งออกน�้ำมันบางประเทศปรับลดก�ำลังการผลิต ประกอบกับส�ำนักงาน
สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณน�้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ
ปรับตัวลดลงต�่ำสุดในรอบ 11 เดือน อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ยังคงส่งผลต่อความต้องการใช้นำ�้ มันอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับราคาน�ำ้ มัน
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 22.33 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73 จากเดือนก่อนหน้า
ราคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 24.74 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.78 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลี่ยน

แหล่งที่มา : CEIC

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนมกราคม 2564 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 30.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.41 และเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.30 โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากความเชือ่ มัน่ ต่อ
เงินดอลลาร์ทลี่ ดลง การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีท่ ำ� ให้หลายประเทศประกาศ
ปิดเมืองและจ�ำกัดการเดินทางอีกครั้ง ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้อง
กับค่าเงินในภูมภิ าค
ข้าว

แหล่งที่มา : CEIC

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,490.00 บาท/100 กิโลกรัม
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.23 ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 (ใหม่) ทรงตัวที่ 2,492.50 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวมราคาข้าวปรับ
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผลผลิตข้าวออกสูต่ ลาดน้อยลง ขณะทีต่ ลาดโลกมีความต้องการ
ข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น
ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 65.04 บาท ลดลง
จากเดือนก่อนร้อยละ 6.74 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ
47.41 ลดลงร้อยละ 1.56 ราคายางปรับตัวลดลงตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
ประกอบกับปริมาณสต็อกยางพาราของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับปัจจัย
กดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

แหล่งที่มา : CEIC
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
สำ�นั ก งานเลขานุ ก ารกรม

โอกาสธุรกิจสุขภาพไทย
หลังยุคโควิด-19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยน
ความคิดของคนทั่วโลกให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการดูแล
สุขภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลให้ธุรกิจ
สุขภาพมีแนวโน้มและโอกาสเติบโตเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
ธุ ร กิ จ สุ ข ภาพนั้ น สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ 1) ธุรกิจเพือ่ สุขภาพด้านการแพทย์ (Medical) อาทิ
โรงพยาบาล ยาและวิตามิน และ 2) ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด ้ า นการแพทย์ (Non-Medical) อาทิ
อาหารเพือ่ สุขภาพ สปา และอาหารเสริม ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
ในธุ ร กิ จ สุ ข ภาพอาจปรับการน�ำเสนอสินค้าและบริการ
ที่จะเป็น “จุดขาย” ใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคในยุคหลังโควิด-19 นี้ เช่น

คุณหมอออนไลน์

แพทย์ทางเลือก/สมุนไพร

การรั ก ษาแนวใหม่ การเว้ น ระยะ
ทางสังคม ท�ำให้เกิดบริการการแพทย์
“Telemedicine” ไทยจึ ง ต้ อ ง
สร้างความเชื่อมั่นใน เพื่อดึงดูดลูกค้า
กลับมาใช้บริการหลังยุคโควิด-19

ก ร ะ แ ส ค ว า ม นิ ย ม ที่ ก� ำ ลั ง ม า แ ร ง
ในช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาสมุนไพร
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการบ� ำ บั ด และรั ก ษา
ไวรั ส โควิ ด -19 เช่ น ฟ้ า ทะลายโจร
และกระชายขาว ซึ่งคาดว่าจะมาแรง
มากขึ้นในทศวรรษหน้า

สปา/นวดแผนไทย 
โอกาสที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะสามารถ “ดั ก จั บ เชื้ อ โรค”
ที่ เ ข้ า สู ่ ร ่ า งกาย โดยกระตุ ้ น ให้
ระบบน�้ำเหลืองท�ำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการท�ำสปา/นวด

อาหารไทยมีดีกว่าที่คิด

เพราะเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบที่ช่วยใน
การชะลอเซลล์มะเร็งลดคลอเรสเตอรอล
ต้านอนุมูลอิสระ ประกอบเป็นอาหาร
ที่ ค นไทยคุ ้ น เคยกั น เป็ น อย่ า งดี อาทิ
แกงป่า แกงส้ม แกงเหลือง แกงเลียง
จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็นอาหารไทยเป็นหนึง่
ในอาหารเพื่อสุขภาพเช่นกัน
ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง ในการเป็ น
หนึ่งในผู้น�ำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/โภชนาการ

่ อ
และมีเป้าหมายทีต
้ งการเป็น “ครัวของโลก”

ผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ห าข้ อ มู ล จากโลก
ออนไลน์มากขึน้ หลายบริษทั อาจจะให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพออนไลน์/AI แนะน�ำ
วิธีดูแลตนเอง ตลอดจนอาหารหรือ
บริการที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อ

การน� ำ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ด้ า นสุ ข ภาพมาปรั บ เป็ น
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ จะช่ ว ยให้ ค ว้ า โอกาส
การค้ า ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที สร้ า งรายได้
ให้ประเทศต่อไป
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