วารสาร
ด้ ว ยเศรษฐกิ จ การค้ า ย่ อ มเปลี่ ย นแปลงไปในหลากหลายมิ ติ ต ามยุ ค สมั ย
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ครือ่ งมือส�ำหรับการชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้านัน้ จะต้องมีการปรับปรุงหรือ
จัดท�ำขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถสะท้อนเศรษฐกิจการค้าได้อย่างแม่นย�ำ และน�ำไปใช้ได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด
TPSO Journal ฉบับนี้จึงได้น�ำบทความที่สอดคล้องกับอีกหนึ่งภารกิจของส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า  ได้แก่ การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่ส�ำคัญของประเทศ ซึ่งได้น�ำเสนอ
ในคอลัมน์ Special Talk หัวข้อ ยกเครือ่ งตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้าไทย และ คอลัมน์ Special Report 2 เรือ่ ง
ที่น่าสนใจ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐานใหม่ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง และ การพัฒนาดัชนีราคาผู้ผลิต
ผ่านกระบวนการ 3R
ก่อนจากกัน ... ขอให้ทา่ นอย่าลืมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงร่วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัง่ ในแต่ละพืน้ ทีใ่ นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพือ่ ตัวท่านเอง
และผู้อื่นนะคะ
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

สนค.

www.tpso.moc.go.th
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ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย : มีนาคม 2564

COMMODITIES & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2564

GLOBAL NEWS

จับตาเศรษฐกิจเวียดนนามบุกตลาดโลก

ลุ ย วิ ช าการ

พลิ ก เศรษฐกิ จ การค้ า หลั ง โควิ ด

		นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้มอบนโยบายการท�ำงานในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทีบ่ คุ ลากรต้องปฏิบตั หิ น้าที่
นอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพื่อช่วยหยุดการแพร่เชื้อฯ นั้น
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดที่ให้ลดผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานให้มากทีส่ ดุ แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อการปฏิบตั ริ าชการในภาพรวมและ
การให้บริการประชาชน โดย สนค. ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีมาช่วยปฏิบตั งิ าน เช่น
ระบบการลงเวลาการท�ำงานนอกสถานที่และรายงานผลการท�ำงานประจ�ำวัน
โดยระบบนีส้ ามารถตรวจสอบสถานทีก่ ารปฏิบตั งิ านได้อย่างแม่นย�ำ ท�ำให้มนั่ ใจ
ได้ว่า สนค. ได้ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณาธิการ :
ผู้จัดท�ำ	
:
		
โทรศัพท์
:
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		นอกจากนี้ ได้ปรับแผนงานด้านต่าง ๆ และใช้ระบบการประชุม
ออนไลน์มาท�ำงานมากขึ้น เช่น การประชุม กรอ. ออนไลน์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในช่วงทีผ่ า่ นมา สนค. ยังคงผลิตผลงานอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐที่ส่งผลต่อการส่งออกไทย จัดท�ำดัชนีชี้วัด
ศักยภาพการน�ำเข้าของประเทศคู่ค้า การวิเคราะห์ตลาดอาหารดาวรุ่ง
ทีต่ อบโจทย์เทรนด์โลก เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับภาครัฐและเอกชน ในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2507 7899
โทรสาร : 0 2547 5687, 0 2547 4167

SPECIAL

TALK

โดย กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ยกเครื่ ง

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้าไทย
การจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า หรือ “ดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ประกอบด้วยดัชนีราคา และ
ดัชนีเศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภค หรือเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง ดัชนีคา่ บริการขนส่งสินค้า
่ มัน
้ ว้ นเป็นเครือ
่ งมือส�ำคัญในการติดตามภาวะการเปลีย
่ นแปลงของ
่ ผูบ
ทางถนน และดัชนีความเชือ
้ ริโภค ดัชนีเหล่านีล
สถานการณ์การค้าและเศรษฐกิจในประเทศ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้ามีส่วนส� ำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสิ นใจ
เชิงนโยบายของภาครัฐ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพั ฒนาและปรับปรุงดัชนีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค โครงสร้างเศรษฐกิจและสั งคมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่ อให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงในปัจจุบันได้มากที่สุด

การพั ฒนาและปรับปรุงเครื่องชี้วัดเดิม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา สนค. ได้ปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป)
จากปีฐาน 2558 เป็นปีฐาน 2562 ดัชนีราคาผูผ้ ลิต และดัชนีคา่ บริการขนส่งสินค้าทางถนน
จากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558 ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output
Table) ล่าสุด ที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปกติ
มีการปรับปีฐานทุก 4 - 5 ปี ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เชิงโครงสร้าง ความครอบคลุม และ
วิธีการจัดท�ำ อีกทั้งยังค�ำนึงถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีที่ปรับปรุงตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา
การคิดค้นและจัดท�ำเครื่องชี้วัดใหม่

ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ เครื่ อ งชี้ วั ด ใหม่ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ง าน
ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ (Consumer Price Index
Service : CPI Service) ซึ่ ง สามารถสะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงของค่ า บริ ก ารได้
“เฉพาะเจาะจง” กว่ า ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไป จึ ง น่ า จะเป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ทางเลื อ ก
ที่เหมาะสมในการก�ำหนดมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการของภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีดชั นีความเชือ่ มัน่ ผูป้ ระกอบการ
ภาคบริการ (Business Confidence Index Service: BCI Service) ซึ่งเป็นดัชนีใหม่ที่
สนค. ได้ บู ร ณาการร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ราทราบถึ ง ทิ ศ ทาง
แนวโน้ ม และการเปลี่ ย นแปลงของผลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ปั ญ หา/อุ ป สรรค
ที่ภาคธุรกิจบริการก�ำลังเผชิญอยู่
ไม่วา่ จะเป็นเครือ
่ งชีว้ ด
ั เดิมหรือใหม่ ท่านสามารถติดตามได้ท่ี www.price.moc.go.th หรือติดตามการแถลงข่าว
สถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าและบริการเป็นประจ�ำทุกเดือนผ่าน Facebook Page ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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โดย กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐานใหม่
มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index : CPI) เป็นเครื่องชี้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ
ในการจัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นมีขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�ำคัญมาก ได้แก่ การปรับปีฐาน
การเลือกปีฐาน (base year) ทีเ่ หมาะสมมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากต้องน�ำค่าใช้จา่ ยในปีฐานมาเป็นค่าใช้จา่ ยตัง้ ต้นตลอดช่วงอนุกรม
ปีฐานจึงควรเป็นปีที่มีความทันสมัย และเป็นปีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะราคาสินค้าส�ำคัญ ๆ ควรอยู่ในระดับที่ปกติ
เช่น ราคาน�้ำมันไม่สูงเกินไปจนผิดปกติ หรือไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ท�ำให้ราคาสินค้าตกต�่ำมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การปรับปีฐานของดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคมีขอ้ จ�ำกัดบางประการ เนือ่ งจากต้องอ้างอิงข้อมูลจากผลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household Socio-Economic
Survey : SES) ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งด�ำเนินการในทุก ๆ 4 ปี และจะส�ำรวจข้อมูลจากครัวเรือนกว่า 50,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ
ในปัจจุบันดัชนีราคาผู้บริโภค ได้เปลี่ยนจากการใช้ปีฐานจากปี 2558 เป็นปีฐาน 2562
ขั้นตอนการจัดท�ำ
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การตรวจสอบ
ราคา

การค�ำนวณดัชนี

13

14

การวิเคราะห์
การเผยแพร่ข้อมูล
และจัดท�ำรายงาน

01 ด้านพื้ นที่
ครอบคลุมครัวเรือนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
(จากเดิมครอบคลุมเฉพาะในเขตเทศบาล)

03 ด้านค่าใช้จ่าย
คัดเลือกครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เป็นตัวเงินน้อยกว่าร้อยละ
42.19 (จากเดิมร้อยละ 30)
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02 ด้านกรอบรายได้
แบ่งรายได้ของครัวเรือนเป็น 10 กลุม่ รายได้ และใช้ครัวเรือนทีม่ ี
กลุ่มรายได้ช่วงที่ 2-9 (6,957 - 50,586 บาท/ครัวเรือน/เดือน)
จากเดิมใช้ช่วงที่ 3-9 (12,000 - 62,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน)

04 ด้านขนาดของครัวเรือน
ใช้ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 คนขึ้นไป
(จากเดิม 1-5 คน)

05 เพิ่ มจังหวัดตัวแทน
ในการค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีก
5 จังหวัด รวมเป็น 48 จังหวัด ทั้งประเทศ

จากการปรับปีฐานดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน 2562 สามารถ
กระจายพฤติกรรมบริโภคในแต่ละภาคได้อย่างเหมาะสม และสะท้อนพฤติกรรมการใช้จา่ ย
ของครัวเรือนทั้งประเทศกว่า 71% อีกทั้งยังมีรายการสินค้าและบริการในตะกร้าเงินเฟ้อ
(Inflation Basket) ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งแนวโน้ม
ในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะยุคโควิด สุขภาพนิยม และสังคมผู้สูงอายุ โดยตะกร้า
เงิ น เฟ้ อ ในปี ฐ านใหม่ นี้ มี จ� ำ นวนสิ น ค้ า และบริ ก ารทั้ ง สิ้ น 430 รายการ (จากเดิ ม
422 รายการ) ประกอบด้วยสินค้าจ�ำนวน 341 รายการ และบริการจ�ำนวน 89 รายการ
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ใช้ในการปรับปีฐานยังพบว่า 4 ปีที่ผ่านมา
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม

ด้ว ยพฤติก รรมของผู้บ ริโภคในปั จ จุ บัน
หันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพและความงามมากขึน้
ประกอบกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคสามารถซื้ อ สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม นี้
ได้สะดวกมากขึ้นจากหลากหลายช่องทาง จึงท�ำให้
ในปีฐาน 2562 มีสนิ ค้าเพิม่ ใหม่ในตะกร้าเงินเฟ้อทีเ่ ป็นสินค้าในกลุม่ นี้
หลายรายการ อาทิ อาหารจากธั ญ พื ช ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ปลี่ ย นสี ผ ม
ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้ว ผลิตภัณฑ์รองพื้น กระดาษซับหน้ามัน และ
หน้ากากอนามัย
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สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ

จากสถิติ จ�ำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563
พบว่า มีจำ� นวนผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ 17.57 ของจ�ำนวน
ประชากรรวมทั้งหมด1 ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงกลายเป็น
กลุ่มที่มีความส�ำคัญ และมีความต้องการสินค้าและบริการในตะกร้า
เงินเฟ้อ ที่เป็นตัวแทนในการรองรับ Aging Society อาทิ ยาขับลม
ยาหม่อง ยาหอม
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สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สินค้ากลุ่มอาหารส�ำเร็จรูป

จากพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ยุ ค ใหม่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ประกอบกั บ ขนาดของ
ครอบครัวที่เล็กลง เน้นความสะดวกสบายในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต มากขึ้ น ท� ำ ให้ อ าหารกึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป
อาหารส� ำ เร็ จ รู ป พร้ อ มปรุ ง และอาหารพร้ อ มรั บ ประทาน
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายของ
สินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา
สินค้ากลุ่มอาหารโทรสั่ง (Delivery) ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึ ง
ร้ อ ยละ 12.58
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ครัวเรือนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายลดลงอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ สินค้าในกลุม่ นี้ อาทิ บุหรี่ สุรา เบียร์ ทัง้ นี้
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการ
บริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขึ้ น ภาษี
การประชาสัมพันธ์ถงึ ผลเสีย การรณรงค์ตอ่ ต้านการบริโภค นอกจากนี้
ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้น้อย ยังอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนัก
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สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มที่มีความหวาน

05

อาทิ น�้ ำ อั ด ลม น�้ ำ หวาน ชา/กาแฟ
(พร้อมทาน) ชาส�ำเร็จรูปพร้อมดืม่ มีสดั ส่วนค่าใช้จา่ ย
ในการบริ โ ภคลดลงจากกระแสการรั ก สุ ข ภาพ
การรณรงค์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการออก
มาตรการภาษีความหวานในเครื่องดื่ม

สินค้ากลุ่มบริการ

มีบริการใหม่จ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่
ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ค่าอาบน�้ำและ
ตัดตกแต่งขนสัตว์เลี้ยง และค่าซ่อมแซมดัดแปลง
เสือ้ ผ้า อย่างไรก็ตาม มีรายการทีห่ ายไปในปีฐานนีเ้ นือ่ งจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ ค่าใช้บริการโทรศัพท์บ้าน
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ระยะต่อไป ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำโครงสร้างน�้ำหนักเพื่อปรับปีฐาน รวมถึงการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและ
บริการให้สามารถตอบโจทย์การบริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1

ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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โดย กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

3R
ผ่านกระบวนการ
การพัฒนาดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI)
เป็นเครื่องชี้วัดด้านราคา ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ อาทิ
ใช้สะท้อนรายได้และความสามารถทางการแข่งขันของผู้ผลิต
ในประเทศ ใช้ วั ด และประเมิ น เสถี ย รภาพด้ า นราคาสิ น ค้ า
ใช้ปรับมูลค่าการผลิต ณ ราคาปัจจุบน
ั ให้เป็นมูลค่าทีแ
่ ท้จริง
เพื่ อวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP)
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพั ฒนา
ภาคอุ ต สาหกรรมของภาครั ฐ และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การพิจารณาการวางแผนการผลิตและการตลาดของภาคเอกชน
ตลอดจนใช้ในการปรับสัญญาตกลงซือ
้ ขายระยะยาว เป็นต้น

เมือ่ ต้นปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างหมวดหมู่
และรายการสินค้าให้มสี ดั ส่วนความส�ำคัญสอดคล้องกับโครงสร้างการ
ผลิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป อ้ า งอิ ง ตามตารางปั จ จั ย การผลิ ต และผลผลิ ต
(Input-Output Table : I/O Table) ของส�ำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต
จะด�ำเนินการในทุก 5 ปี ภายใต้ 3 กระบวนการ ได้แก่ ปรับปรุง
โครงสร้ า งหมวดหมู ่ สิ น ค้ า (Restructure) ปรั บ ปรุ ง น�้ ำ หนั ก
(Reweight) และ ปรับปรุงปีฐาน (Rebase) หรือ 3R (RestructureReweight-Rebase) มีดังนี้

R

estructure

โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of
Products by Activity : CPA) ได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างให้ทนั สมัยขึน้
โดยปรับปรุงรหัสสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัส CPA ปี 2554
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถน�ำข้อมูลดัชนีราคา
ผูผ้ ลิต โครงสร้าง CPA ไปใช้วิเคราะห์เชื่อมโยงกับเครื่องชี้วัดต่าง ๆ
ด้ า นอุ ต สาหกรรม โดยสามารถเปรี ย บเที ย บดั ช นี ร าคาผู ้ ผ ลิ ต
โครงสร้าง CPA กับรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ได้ตรงกัน
มากยิง่ ขึน้

R

eweight

ปรับปรุงน�้ำหนักของแต่ละหมวดหมู่สินค้า โดยอ้างอิงมูลค่า
การผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table :
I/O Table) ปี 2558 เป็นกรอบในการจัดท�ำ พร้อมทั้งทบทวนและ
ปรับปรุงรายการสินค้าในตะกร้า โดยพิจารณารายการสินค้าทีม่ มี ลู ค่า
การผลิ ต สู ง รวมถึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ตามแนวโน้ ม การค้ า ในอนาคต
จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การ สถาบัน
สมาคม และบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ
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ปรับปีฐานทุก 5 ปี โดยปรับจากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558
ตามการปรับปรุงโครงสร้างและน�ำ้ หนัก

การด�ำเนินการทัง้ 3R ข้างต้น ได้พฒ
ั นาปรับปรุงดัชนีราคาผูผ้ ลิต โครงสร้าง CPA เปลีย่ นจากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558
และมีการเปลีย่ นแปลงทีน่ า่ สนใจ ได้แก่
สัดส่วนสินค้า ในภาพรวมหมวดสินค้า 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้ว่า
10.91
10.62
สัดส่วนน�้ำหนักหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
2.95
3.41
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
และการประมง
การประมง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนน�้ำหนักหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
86.16
85.93
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเหมื อ งปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตามระดั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53
58
ความส�ำคัญที่มากขึ้น

2

จ�ำนวนโครงสร้างหมวดหมู่สินค้า ระดับหมวดย่อยมีการ
จ�ำแนกให้สอดคล้องกับรหัส CPA ปี 2554 ของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ท�ำให้มีบางหมวดถูกยุบรวมกันและบางหมวด
ถูกแบ่งแยกออกจากกัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
หมวดย่ อ ยจากปี ฐ าน 2553 มี จ� ำ นวน 20 หมวดย่ อ ย
เป็นปีฐาน 2558 มีจ�ำนวน 29 หมวดย่อย
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โลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์

30
31
32

สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากแร่โลหะ
โลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์คอมพิเตอร์ และอิเล็กทอรนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรและเครื่องมือ
ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์
จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์
สินค้าอุตสาหกรรมอื่น

25

25

รหัส
หมวดสินค้า ปีฐาน 2553
CPA
A • ผลผลิตการเกษตร
01
ผลผลิตการเกษตร

3

จ�ำนวนรายการสินค้า ในโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน
2558 มีจ�ำนวน 501 รายการ (ปีฐาน 2553 มีจ�ำนวน
596 รายการ) โดยมีรายการสินค้าใหม่ 32 รายการ รายการ
สินค้าทีย่ กเลิก 92 รายการ และมีรายการสินค้าเดิมทีย่ บุ รวมกัน
35 รายการ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายการสิ น ค้ า ในหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ส่งผลท�ำให้สนิ ค้าบางรายการมีมลู ค่าการผลิตลดลงหรือหายไป
จากภาคการผลิต เช่น หลอดไฟมีไส้ โทรศัพท์มสี าย และมีสนิ ค้า
รายการใหม่ ๆ เข้ามาทดแทน เช่น หลอดไฟ LED หน่วยรับ/
แสดงผลข้อมูล แผงวงจรรวม และยังมีการยกเลิกสินค้าบาง
รายการทีม่ มี ลู ค่าการผลิตน้อย หรือเป็นสินค้าทีผ่ ลิตในชุมชน
และผูผ้ ลิตส่วนใหญ่มขี นาดเล็กเกือบทัง้ หมด เช่น กระสอบปอ
ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน กะปิ ปลาแห้ง และเนื้อกระบือ เป็นต้น
นอกจากนี้ มี ก ารอ้ า งอิ ง รายการสิ น ค้ า ส� ำ คั ญ ในหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับรายการสินค้าของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมร่วมด้วย
ปี 2553

รวมทุกรายการ
• ผลผลิตการเกษตร

และการประมง
• ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
• ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปี 2558

596
501
รายการ รายการ

รายการ
เพิ่มใหม่

32

รายการ
ยกเลิก

92

ยุบรวม
รายการ
รายการ เพิ่ม/ลด สุทธิ

35

-95

110

106

4

-4

19
467

18
377

1
87

-1
-90

32

35

อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากโครงสร้ า งหมวดหมู ่ สิ น ค้ า
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม การเผยแพร่ ดั ช นี ร าคาผู ้ ผ ลิ ต
ปี ฐ าน 2558 จึ ง ไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ชุ ด ข้ อ มู ล
ดั ช นี ร าคาผู ้ ผ ลิ ต ปี ฐ าน 2553 และชุ ด ข้ อ มู ล ใหม่ นี้
จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
ผลจากการปรับปรุงดัชนีดังกล่าว จะสามารถ
สะท้ อ นภาวะการผลิ ต ของประเทศ และตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
อันส่งผลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย
TPSO Journal
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

เดือนเมษายน 2564

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวม

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เดือน เมษายน 2564
%MoM %YoY %AoA
Headline CPI

1.38

3.41

0.43

เงินเฟ้อพื้นฐาน

Core CPI

0.14

0.30

0.16

ดัชนีราคาผู้ผลิต

PPI

0.6

5.0

1.7

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

CMI

1.9

8.4

5.4

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

ดัชนีราคาผู้บริโภค

เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.41 (YoY)

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

4.48 %

ดสวนน้ำหนัก

นกรายหมวด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนเมษายน 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 3.41 (YoY) โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ขยายตัว
อย่างก้าวกระโดดร้อยละ 36.38 (เทียบกับร้อยละ 1.35 ในเดือนก่อน) ส่วนหนึง่ เป็นผลจากฐาน
ราคาน�ำ้ มันทีต่ ำ�่ มากในปีกอ่ น และระดับราคาขายปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในประเทศปีนยี้ งั ปรับตัวสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปาของรัฐ
ได้สิ้นสุดลง นอกจากนั้น สินค้าในกลุ่มอาหารสด โดยเฉพาะ เนื้อสุกร ผักและผลไม้ ขยายตัว
ที่ร้อยละ 0.11 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ส�ำหรับสินค้า
ในหมวดอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ สอดคล้องกับผลผลิต การส่งเสริมการขาย และ
ความต้องการ เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพืน้ ฐานขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.30 (YoY)
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้น
ร้อยละ 1.38 (MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 0.43 (AoA)

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

1.39 %

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

1.39
ง %
4.48พาหนะ
% การขนส
และการสื่ือสาร

22.63%

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

40.65 %

พาหนะ การขนสง
และการสื
่ือสาร กษา
การตรวจรั

อาหารและเครื่องดื่ม
22.63%
และบริการสวนบุคคล

รตรวจรักษา
การสวนบุคคล

66 %

5.66 %

สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศเริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
ซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในรอบ 14 เดือน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ปี
4 เดือน ซึ่งการปรับตัวดีขึ้นของเงินเฟ้อในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน และอุปสงค์ในตลาดโลกที่เริ่ม
ฟืน้ ตัวตามล�ำดับ โดยด้านอุปสงค์ทงั้ ในและต่างประเทศปรับตัวดีขนึ้ สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าการส่งออกที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ประกอบกับรายได้เกษตรกร
ที่ยังคงขยายตัวได้ดีตามราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ รถยนต์นงั่ และรถจักรยานยนต์ ทีก่ ลับมาขยายตัว
ได้อีกครั้ง ขณะที่ด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่
กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง และอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ระลอกใหม่ ใ นขณะนี้ ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ าง
ทัง้ ภาคการผลิต และภาคการบริโภค เป็นประเด็นข้อกังวลทีอ่ าจท�ำให้การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ

ไมมีแอลกอฮอล

เคหสถาน
40.65
%

22.97 %

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด0.03

0.40

เคหสถาน

22.97 %
เครื่องนุงหมและรองเทา
เครื่องนุงหมและรองเทา

0.40

0.73

0.03
-0.30

2.22 %

0.73
4.56

-0.30

4.82

4.56
10.21

0.11
-0.01

4.82
0.07

10.21

0.11
0.01

YoY

MoM

-0.01

0.01

-0.08

0.0

0.00

2.22 %

อาหาร
เครื่องดื่ม

YoY
MoM

0. 40
0. 73

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2564

อาหาร

่ม่อยูอาศัย
เครื่องนุงหมเครื่องดืที
รองเทา

YoY

YoY -0.30
MoM
MoM 0.03

0. 40

YoY 4.56
0. 73 4.82
MoM

เครื่องนุงหม
ยา ของใช
รองเท
า

สวนบุคคล

YoY -0.30
0.11
YoY
MoMMoM0.03
-0.01

ที่อยูอาศัย
พาหนะ
เชื้อเพลิง

YoY
YoY
MoM
MoM

4.56

10.21

4.82
0.07

ยา ของใช

การศึ
ษาคคล
สวกนบุ
บันเทิง

YoY

0.11

บุหรี่
สุรา

0. 01
YoY
YoY
MoM
-0. 08-0.01 MoM
MoM

พาหนะ
เชื้อเพลิง

YoY
0. 01
MoM
0. 00

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2564 มีแนวโน้มขยายตัวสูงต่อเนื่องจากเดือนเมษายน (หากไม่มีมาตรการลดค่าครองชีพอื่นเพิ่มเติมจากรัฐ)
โดยมีปัจจัยส�ำคัญจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และฐานราคาพลังงานที่ยังต�่ำมากในปีก่อน ขณะที่สินค้าและบริการอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวตามผลผลิตและความต้องการ
โดยมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐทีค่ าดว่าจะออกมาอย่างต่อเนือ่ ง น่าจะช่วยเพิม่ อุปสงค์ในประเทศ ชดเชยอุปสงค์ทลี่ ดลงจากการท่องเทีย่ วได้ ขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของโลก
น่าจะช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส�ำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรยังมีโอกาสผันผวนตามสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลต่อราคาอาหารสด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบนั ยังคงเป็นแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของประเทศ ซึง่ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ ต่อไป ทัง้ นี้ คาดว่าเงินเฟ้อในปี 2564
จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7–1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
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0.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY)

จกรรมการผลิต
แบงตามขั้นตอนการผลิต
สัดสวนน้ำหนัก ผลิตภัณฑ แบ(CPAงตามกิ
: Classification of
(SOP : Stage of Processing)
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนเมษายน 2564 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ สัดสวนน้
จำแนกรายหมวด
Productsแบ
byงActivity)
ตามกิจกรรมการผลิต
แบงตามข
จากเหมือง
ำ
หนั
ก
(CPA : Classification of
(SOP : St
ร้อยละ 5.0 (YoY) ขยายตัวสูงสุดนับตัง้ แต่มกี ารปรับปีฐานใหม่เป็นปีฐาน 2558 การสูงขึน้ จำแนกรายหมวด
ผลิ2.99%
ตภัณฑ
ผลผลิต
Products by Activity)
จากเหมือง
เกษตรกรรม
ของดัชนีดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
11.47%
2.99%
ผลผลิต
สินคา
ที่ขยายตัวสูงขึ้น โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ยังคงขยายตัวได้ดี
ผลผลิต
เกษตรกรรม
สำเร็จรูป
เกษตรกรรม
อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.7 ตามความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิตเป็นส�ำคัญ
YoY 9.7
YoY 2.0
MoM 0.3
MoM 0.5
11.47%
สินค้าทีร่ าคาสูงขึน้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุม่ พืชล้มลุก (ถัว่ เขียว
ผลิตภัณฑ
ผลผลิต
อุตสาหกรรม
ถั่วเหลือง พืชผัก (กะหล�่ำปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว) หัวมันส�ำปะหลังสด อ้อย ข้าวโพด
เกษตรกรรม
ส
85.54%
เลี้ยงสัตว์) กลุ่มไม้ผล (องุ่น ล�ำไย กล้วยหอม) กลุ่มไม้ยืนต้น (ผลปาล์มสด ยางพารา
9.7 สินคากึ่ง
Y
ผลิตภัณYoY
ฑ
จากเหมืMoM
อง
(น�ำ้ ยางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง)) กลุม่ สัตว์ (สุกรมีชวี ติ ) ผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาทูสด
0.3 สำเร็จรูป
M
YoY -4.0
YoY 10.7
ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.7 ตามราคา
ผลิตภัณฑ
MoM 1.3
MoM 1.1
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบ และอุปทานที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมราคา
ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก (น�้ำมันดีเซล น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 95 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
85.54%
ผลิตภัณผลิ
ฑ ตภัณฑ
สินคา
ส
(LPG)) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อโค เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น�้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์)
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบ
จากเหมื
อ
ง
ส
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) กลุม่ โลหะขัน้ มูลฐาน (เหล็กแผ่น
YoY 4.7
YoY 5.6
MoM 0.6
YoY -4.0 MoM -0.5
Y
เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มกระดาษ (เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง) กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วน
MoM 1.3
M
และอุปกรณ์ (รถยนต์นั่ง ต�่ำกว่า 1,800 ซีซี รถบรรทุกขนาดเล็ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.6
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ (ทองค�ำ) ขณะทีห่ มวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองหดตัวน้อยลงทีร่ อ้ ยละ 4.0 (MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกัน
จากที่หดตัวร้อยละ 11.8 ในเดือนก่อนหน้า ตามราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นส�ำคัญ
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (AoA)

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

4.7
เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.4YoY(YoY)

Y
M

MoM 0.6

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2564 เมือ่ เทียบกับ สัดสวนน้ำหนัก
อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด
เดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 8.4 (YoY) สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก6.91%
ตามต้นทุนวัตถุดบิ และความต้องการใช้ ซึง่ สอดคล้องกับปริมาณการ
จำแนกรายหมวด
6.91%
ไมและ
ผลิตภัณฑ
เหล็กและ
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ การบริโภคและการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กส�ำเร็จรูป
ซีเมนต
ผลิตภัณฑไม
คอนกรีต
ผลิตภัณฑเหล็ก
ไม
แ
ละ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
เหล็
ก
และ
ของไทย รวมถึงยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ทปี่ รับตัว
1.3
YoY 2.0
ซีเมนต
YoY -1.5 คอนกรีตYoY ผลิ
16.96%
YoY 36.1
ผลิตภัณฑไม
ตภัณฑเหล็ก
11.77%
0.0
MoM2.00.0 YoYMoM
1.3
-1.5 0.5YoY MoM
YoY
16.96%
YoY 36.1MoM 6.2
สูงขึ้น โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้น
11.77%
MoM 0.0
MoM 0.0
MoM 0.5
MoM 6.2
ค่อนข้างมาก ทีร่ อ้ ยละ 36.1 สูงสุดในรอบ 12 ปี เป็นการปรับตัวสูงขึน้
12.39%
12.39%
15.39%
เกือบทุกรายการสินค้า หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น
15.39%
ร้อยละ 3.6 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 จากการ 1.97%1.97%
อุปากรณวัไฟฟ
กระเบื
สดุกาอสราง วัสดุกอ
ดุฉาบผิ
ว สุขภัณฑสุขภัณฑอุปกรณไฟฟ
กระเบื้อ้อ
งง
วัสดุวัฉสาบผิ
ว
24.62%
24.62%
อื่น
และประปา และประปาอื่นๆ
สูงขึน้ ของยางมะตอย ความต้องการในตลาดสูงขึน้ จากโครงการก่อสร้าง 3.40%3.40%
YoY 0.3
0.3
YoY
YoY
YoY 3.6
-0.1-0.1 YoY YoY
-0.2 -0.2
YoY
YoY YoY
3.6 3.3 YoY
MoM 0.0
ภาครัฐเป็นส�ำคัญ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.0
MoM 1.2
0.0 0.0 MoM MoM
0.0 0.0
0.0 MoM
MoM
MoM
MoM MoM
1.2 1.0 MoM
6.60%
6.60%
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 1.3 หมวดกระเบือ้ ง สูงขึน้
ร้อยละ 0.3 ขณะที่หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจาก
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึน้ ร้อยละ 1.9 (MoM) และ
การแข่งขันสูงขึน้ และการก่อสร้างภาคเอกชนยังคงซบเซา หมวดสุขภัณฑ์ เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึน้ ร้อยละ 5.4 (AoA)
และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 และ 0.1 ตามล�ำดับ
ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

อุปกรณไฟฟา
และประปา

อุปกรณไฟฟา
และประปา

สุขภัณฑ

ซีเมนต

ซีเมนต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
กและ
ผลิตภัณเหล็
ฑเหล็
ก

สุขภัณฑ

ผลิตภัณฑเหล็ก

วัสดุฉาบผิววัสดุฉาบผิว

กระเบื้องกระเบื้อง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

เดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 43.5 (YoY)

ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนหน้ามาอยูท่ รี่ ะดับ 43.5 เทียบกับระดับ 47.5 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลง
ทัง้ ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และในอนาคต ในทุกภาคและทุกอาชีพ เป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงจากระดับ 40.2 มาอยูท่ รี่ ะดับ 36.4 และดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ในอนาคต พบว่า ปรับลดลงจากระดับ 52.3 มาอยู่ที่ระดับ 48.2 การระบาดในรอบนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงน้อยกว่าการแพร่ระบาดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ระลอกใหม่สามารถควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับผลจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในหลากหลายรูปแบบน่าจะช่วยให้ดชั นีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในระยะ
ต่อไปปรับตัวดีขึ้นตามล�ำดับได้เป็นล�ำดับ
55.0
50.0
สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19 ดีขึ้น
ตามลำดับ

45.0

มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ และวัคซีน
โควิด 19

สถานการณเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ในหลายสาขา และ Covid-19
มีทิศทางที่ดีขึ้น

35.0
30.0

การแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19

การพบผูติดเชื้อฯ ที่ จ.ระยอง
และการปรับ ครม.เศรษฐกิจ

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2563

ส.ค.

ก.ย.

43.5

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

44.2

45.3

เกษตรกร

พนักงาน
เอกชน

ผู้ประกอบการ

มี.ค. 64 47.7
เม.ย. 64 44.3

มี.ค. 64 45.7
เม.ย. 64 42.4

มี.ค. 64 49.3
เม.ย. 64 43.1

พนักงาน
ของรัฐ

นักศึกษา

ไม่ได้
ทำงาน

+/-

+/-

+/-

กรุงเทพ
และปริมณฑล

41.5

ภาคใต

44.1

40.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายอาชีพ

ภาคเหนือ

รับจ้างอิสระ
มี.ค. 64 45.1
เม.ย. 64 41.0

+/-

มี.ค. 64 52.5
เม.ย. 64 49.6

+/-

มี.ค. 64 45.9
เม.ย. 64 41.6

+/-

มี.ค. 64 42.9
เม.ย. 64 37.2

+/-

การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19
ระลอก 3

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2564

เม.ย.
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การคาระหวางประเทศของไทย

การค้าระหว่างประเทศของไทย
มีนาคม 2564
การส่งออก
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่าการส่งออก
ของไทยยังอยู่เหนือระดับ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
โดยในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24,222.45
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 8.47 สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ
คู่ค้าและเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุด กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับเพิม่ ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2564
ว่าจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.0 จากเดิมทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 เนือ่ งจาก
ได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเร่ง
แจกจ่ายวัคซีนทั่วโลก รวมทั้งคาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�ำคัญของไทย
จะปรับตัวดีขึ้น อาทิ สหรัฐฯ (+6.4%) จีน (+8.4%) ญี่ปุ่น (+3.3%) และ
ประเทศในทวีปยุโรป (+4.4%) นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลก
(Global Manufacturing PMI) ปรับตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี อยูท่ รี่ ะดับ 55.0
สะท้อนถึงก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคและความต้องการน�ำเข้าสินค้ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน ทองค�ำ และยุทธปัจจัย การส่งออก
ขยายตั ว ถึ ง ร้ อ ยละ 11.97 สะท้ อ นการขยายตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ของ
ภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ขณะที่ภาพรวมไตรมาสแรกของปี 2564
การส่งออกขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.27 เมือ่ หักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน ทองค�ำ
และอาวุธ ไตรมาสแรกขยายตัวที่ร้อยละ 7.61
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญที่ขยายตัวได้ดีและเป็นตัวขับเคลื่อน
การส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าเกษตร
และอาหารที่ยังเติบโตในระดับสูงต่อเนื่อง ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง และอาหารสัตว์เลีย้ ง ส�ำหรับสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานทีบ่ า้ น
(Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า
และส่ ว นประกอบ เครื่ อ งปรั บ อากาศและส่ ว นประกอบ โทรศั พ ท์ แ ละ
อุปกรณ์ และสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด
เช่น เครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ และถุงมือยาง ยังมีคำ� สัง่ ซือ้ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง
ด้านตลาดส่งออกส�ำคัญมีทิศทางทีดีขึ้นตามล�ำดับ โดยหลายตลาด
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย
สหภาพยุโรป (15) และเอเชียใต้ นอกจากนี้ หลายตลาดส่งสัญญาณฟืน้ ตัว อาทิ
ตลาด CLMV ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ที่กลับมาขยายตัว รวมถึง
ตะวันออกกลาง (15) และอาเซียน (5) ที่หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนมาก
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้
1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 12.3 ตามการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) ร้อยละ 7.2
ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 32.0 ตามล�ำดับ
2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยการส่งออกไปจีน
และเอเชียใต้ขยายตัวสูงร้อยละ 35.4 และร้อยละ 24.3 ตลาด CLMV กลับมา
ขยายตัวร้อยละ 2.0 ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) หดตัวที่ร้อยละ 2.4
3) ตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 12.0 โดยการส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย (25) ลาตินอเมริกา และทวีปแอฟริกา ขยายตัวต่อเนื่อง
ร้อยละ 16.9 ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 11.2 ตามล�ำดับ รัสเซียและกลุม่ ประเทศ
CIS กลับมาขยายตัวร้อยละ 2.1 อย่างไรก็ตาม ตะวันออกกลาง (15) ยังหดตัว
ร้อยละ 0.5
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หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

มี.ค. 2564
Mar 2021

ม.ค. – มี.ค. 2564
Jan-Mar 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)
มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

24,222.45
+8.47 %
23,511.65
+14.12 %

64,148.03
+2.27 %
63,632.37
+9.37 %

+710.80

+515.66

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64
มูลคา

สินคา
รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก
เครื่องปรับอากาศ
และสวนประกอบ

สัดสวน

ประเทศ

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

3,044.3

43.1

12.6

สหรัฐฯ

1,815.1

4.3

7.5

จีน

1,502.6
1,013.7

50.6
52.9

6.2
4.2

ญี่ปุน
เวียดนาม

775.4

21.2

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

3678.4

7.2

15.19

3,109.23 35.38

12.84

2,257.5
1,192.7

4.65
13.03

9.32
4.92

3.2 ออสเตรเลีย 1,156.3

14.92

4.77

สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64
มูลคา

สินคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแทงและทองคำ

1,979.4

55.9

8.4

น้ำมันดิบ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ

1,905.9 -13.7
1,847.0 13.5

8.1
7.9

1,788.9

23.0

7.6

1,655.0

11.5

7.0

ประเทศ

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

จีน

4,965.3

19.6

21.1

ญี่ปุน
สหรัฐฯ

3,582.8
1,381.1

29.3
-32.5

15.2
5.9

มาเลเซีย 1,002.2 12.9
สวิตซ
เซอรแลนด 968.8 473.2

4.3
4.1

ดัชนีราคาสงออก-นำเขา
ดัชนีราคา
สงออก
นำเขา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

มี.ค. 64

ดัชนี มี.ค. 64

0.7
1.5

0.6
1.8

0.5
1.2

3.5
10.7

103.0
98.7

การน�ำเข้า
เดือนมีนาคม 2564 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 23,511.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 14.12 สิ น ค้ า ที่ ข ยายตั ว ได้ แ ก่ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
เครื่องจัรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ขณะทีก่ ารน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบหดตัว แหล่งน�ำเข้าทีย่ งั ขยายตัว ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ และ
มาเลเซีย และสวิตเซอร์แลนด์ แหล่งน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ สหรัฐฯ
ดุลการค้า
เดือนมีนาคม 2564 ดุลการค้า เกินดุล 710.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ นขยายตัว
ร้อยละ 3.5 (YoY) โดยเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และปรับตัวสูงขึ้น
ทุกหมวดสินค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีราคาน�ำเข้า  เดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY) โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดสินค้าทุน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�ำเดือนมีนาคม 2564
ผ่าน QR Code นี้

WEBSITE

http://www.tpso.moc.go.th/
international_trade

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
เมษายน 2564
ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน
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ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
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ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

Apr-63

Apr-64 %∆(YOY)

-5.01
-3.49

1,654.52
3,338.81

1,401.47 -15.29
2,359.71 -29.32

68.45
52.06

-3.84
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44.40
37.21

ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.) 1,718.23 1,761.68
25,023.91 25,961.36
ä·Â (THB/Baht)

2.53
3.75

ÊÔ¹¤ŒÒ

¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)
¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2

Mar-64

Apr-64 %∆(MOM)

1,475.43
2,445.00

1,401.47
2,359.71

71.18
53.82

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)
á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó

68.45
52.06

54.17
39.91

1,682.93 1,761.68
25,588.10 25,961.36

4.68
1.46

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)
WTI

62.35

61.71

-1.03

16.52

61.71 273.55

30.79

31.34

1.79

32.63

31.34

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹
THB/USD
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-3.96

ราคาทองค�ำ
ในเดือนเมษายน 2564 ราคาทองค�ำในประเทศเฉลีย่ อยูท่ ี่ 25,961.36 บาท
ขยายตัวร้อยละ 3.75 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับราคาทองค�ำ
ในตลาดโลก เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,761.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์ ขยายตัวร้อยละ
2.53 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ขยายตัวในรอบ 3 เดือน จากอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ชะลอตัวลดลง หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังมีปัญหาการกลายพันธุ์ของไวรัสและผลข้างเคียง
ของวัคซีนจนต้องระงับใช้ชวั่ คราว ผลักดันราคาทองค�ำ คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำ
ในตลาดโลกไตรมาสสอง ปี 2564 จะอยู่ที่ 1,710 – 1,880 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อ ทรอยออนซ์
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ (WTI) เดื อ นเมษายน 2564 เฉลี่ ย อยู ่ ที่ 61.71
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 273.55 เนือ่ งจากฐานในปีทผี่ า่ นมาต�ำ่ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัว
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และจีนทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัวเร็ว
จึงส่งผลต่อความต้องการใช้นำ�้ มันทีม่ ากขึน้ อย่างไรก็ตามตัวเลขของผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ในบางประเทศยังเพิ่มขึ้น และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ราคาน�้ำมัน
ผันผวนและไม่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
(MoM) ราคาน�้ ำ มั น ปรั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 1.03 ส� ำ หรั บ ราคาน�้ ำ มั น
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.28 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จากเดือนก่อนหน้า
ราคาน�้ำมันดีเซล อยู่ที่ 26.63 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.75 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนเมษายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.34 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.96 และ
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) อ่อนค่าร้อยละ 1.79 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย
หลังจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สอดคล้องกับ
การประเมิ น ของ กนง. ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ชะลอลงมาก
จากการระบาด ระลอกที่ 3 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการใช้จา่ ยในประเทศและการท่องเทีย่ ว
จากการเปิดประเทศทีช่ า้ กว่าทีค่ าดการณ์และนโยบายจ�ำกัดการเดินทางระหว่าง
ประเทศทีย่ งั มีความไม่แน่นอน ขณะทีม่ าตรการเยียวยาและมาตรการการเงินเพิม่ เติม
ของภาครัฐจะมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น
ข้าว
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,401.47 บาท/100 กิโลกรัม
ลดลงจากเดือนมีนาคมร้อยละ 5.01 ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 (ใหม่) 2,359.71 บาท/100 ลดลงร้อยละ 3.49 กิโลกรัม ราคาข้าวปรับตัว
ลดลงเนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาด ประกอบกับได้รับแรงกดดัน
จากราคาข้าวส่งออกของคู่แข่ง
ยางพารา
ราคายางแผ่ น รมควั น ชั้ น 3 เฉลี่ ย อยู ่ ที่ กิ โ ลกรั ม ละ 68.45 บาท
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.84 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม
ละ 52.06 ลดลงร้อยละ 3.27 ราคายางปรับตัวลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการชะลอการซื้ อ ขาย ประกอบกั บ ได้ รั บ ปั จ จั ย กดดั น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า

จับตา

เศรษฐกิจเวียดนาม
บุกตลาดโลก
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจฟื้ นตัวเร็วและมีการเติบโต
่ า่ จับตามอง รวมถึงโอกาสทางการค้า ด้วย 5 ปัจจัยหลัก
สูงสุดในโลกเป็นทีน

01

เป็นฐานการผลิตแห่งใหม่
ของโลก ด้วยการมีคา่ จ้างแรงงานไม่สงู

มีก�ำลังซื้อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมี
FDI สาขาอุ ต สาหกรรมที่ เ ติ บ โต
ในหลากหลายสาขา

03

สิ น ค้ า เวี ย ดนามตี ต ลาด  

แม้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะลดต�่ำลงแต่การ
ส่ ง ออกของเวี ย ดนามกลั บ ขยายตั ว
6.5% ในปี 2563 เนือ่ งด้วยสินค้าส่งออก
สอดคล้องกับ “ความต้องการเร่งด่วน
ของตลาดโลก” ในยุค New Normal

02

อานิสงค์จากสงครามการค้า
จีน - สหรัฐฯ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ

ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปเวียดนาม
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสมาชิก CPTPP
และ RECEP ท�ำให้การส่งออกด�ำเนิน
ต่อไปอย่างดี

04

ประตูสต
ู่ ลาดยุโรป เวียดนาม

มีขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรียโุ รป – เวียดนาม
(EVFTA) และข้อตกลงคุม้ ครองการลงทุน
ยุ โ รป – เวี ย ดนาม (EVIPA) ก็ เ ป็ น
อีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะให้ชว่ ยให้การส่งออก
สินค้าจากเวียดนามไปสหภาพยุโรป
เพิ่มขึ้น และดัน GDP ของเวียดนาม
ให้เติบโตเพิ่มขึ้นด้วย

05

สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ แก่
ผู้ ล งทุ น โดยการสร้ า งความมั่ น ใจ

เกีย่ วกับนโยบายการค้าการลงทุน และ
การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าต่อการส่งออกของไทยหลายด้าน เช่น การเข้าร่วม Supply Chain
เพือ่ ป้อนวัตถุดบิ การผลิตให้กบั อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีก่ ำ� ลังเติบโต เช่น ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์/Cloud Computing
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ การเกษตร อาหาร ผลไม้ และประมง อีกทั้ง การที่เวียดนามเป็นสมาชิก TPP, RECEP และ
EVFTA นับได้ว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยในการใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อเจาะตลาดดังกล่าวต่อไป
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