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 ด ้วยเศรษฐกิจการค ้าย ่อมเปลี่ยนแปลงไป ในหลากหลายมิติตามยุคสมัย 

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ครือ่งมือส�าหรบัการชีว้ดัเศรษฐกิจการค้านัน้จะต้องมกีารปรบัปรงุหรือ

จัดท�าขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถสะท้อนเศรษฐกิจการค้าได้อย่างแม่นย�า และน�าไปใช้ได้อย่าง 

เกิดประโยชน์สูงสุด 

	 TPSO	Journal	ฉบับนี้จึงได้น�ำบทควำมที่สอดคล้องกับอีกหนึ่งภำรกิจของส�ำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ	ได้แก่	กำรจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำที่ส�ำคัญของประเทศ	ซึ่งได้น�ำเสนอ
ในคอลมัน์	Special	Talk	หวัข้อ	ยกเครือ่งตวัช้ีวัดเศรษฐกิจกำรค้ำไทย	และ	คอลมัน์	Special	Report	2	เรือ่ง
ที่น่ำสนใจ	 คือ	 ดัชนีรำคำผู้บริโภค	 ปีฐำนใหม่	 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้ำง	 และ	 กำรพัฒนำดัชนีรำคำผู้ผลิต 
ผ่ำนกระบวนกำร	3R	

	 ก่อนจำกกัน	...	ขอให้ท่ำนอย่ำลืมเว้นระยะห่ำง	สวมหน้ำกำกอนำมัย	รวมถงึร่วมมอืในกำรปฏิบตัิ
ตำมค�ำส่ังในแต่ละพืน้ท่ีในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรสัโควดิ-19	อย่ำงเคร่งครัดเพือ่ตวัท่ำนเอง
และผู้อื่นนะคะ

พลิกเศรษฐกิจการค้า หลังโควิด

  นอกจากนี ้ ได้ปรบัแผนงานด้านต่าง ๆ และใช้ระบบการประชุม

ออนไลน์มาท�างานมากขึ้น เช่น การประชุม กรอ. ออนไลน์ เป็นต้น 

อย่างไรกต็ามในช่วงทีผ่่านมา สนค. ยงัคงผลติผลงานอย่างต่อเนือ่ง อาทิ 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐที่ส่งผลต่อการส่งออกไทย จัดท�าดัชนีชี้วัด

ศักยภาพการน�าเข้าของประเทศคู่ค้า การวิเคราะห์ตลาดอาหารดาวรุ่ง

ทีต่อบโจทย์เทรนด์โลก เพ่ือเป็นข้อมลูส�าหรับภาครัฐและเอกชน ในการช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย

  นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้มอบนโยบายการท�างานในช่วงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม่ ทีบ่คุลากรต้องปฏบิตัหิน้าที่

นอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) เพื่อช่วยหยุดการแพร่เชื้อฯ น้ัน  

โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดที่ให้ลดผู้ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานให้มากทีส่ดุ แต่ต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัริาชการในภาพรวมและ

การให้บริการประชาชน โดย สนค. ได้พฒันาเทคโนโลยมีาช่วยปฏบิตังิาน เช่น 

ระบบการลงเวลาการท�างานนอกสถานท่ีและรายงานผลการท�างานประจ�าวัน 

โดยระบบนีส้ามารถตรวจสอบสถานท่ีการปฏิบติังานได้อย่างแม่นย�า ท�าให้มัน่ใจ

ได้ว่า สนค. ได้ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วารสาร 
สนค.
CO N T E N T S

03 SPECIAL TALK
ยกเครื่อง ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้าไทย

SPECIAL REPORT04
⪢ ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐานใหม่อะไรเปลี่ยนไปบ้าง
⪢ การพัฒนาดัชนีราคาผู้ผลิต ผ่านกระบวนการ 3R

08 ECONOMIC INDICATORS
ภาพรวมเศรษฐกิจ : เมษายน 2564

INTERNATIONAL TRADE FOCUS10
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย : มีนาคม 2564

COMMODITIES & FX11
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2564

GLOBAL NEWS12
จับตาเศรษฐกิจเวียดนนามบุกตลาดโลก

ปีที่ 11
ฉบับที่ 118
เดือนพฤษภาคม 2564

www.tpso.moc.go.th

บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7899 โทรสาร :  0 2547 5687, 0 2547 4167
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	 	 	 การจัดท�าเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจการค้า	 หรือ	 “ดัชนีเศรษฐกิจการค้า”	 ประกอบด้วยดัชนีราคา	 และ 
ดชันเีศรษฐกจิ	อาท	ิดชันรีาคาผูบ้รโิภค	หรอืเงนิเฟอ้	ดชันรีาคาผูผ้ลติ	ดชันรีาคาวสัดกุอ่สรา้ง	ดชันคีา่บรกิารขนส่งสินค้า
ทางถนน	และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้ริโภค	ดชันเีหลา่นีล้ว้นเปน็เครือ่งมอืส�าคญัในการตดิตามภาวะการเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์การค้าและเศรษฐกิจในประเทศ	 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายของภาครัฐ	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงดัชนีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค	 โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	เพ่ือให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงในปัจจุบันได้มากที่สุด

 ไมว่า่จะเปน็เครือ่งชีว้ดัเดมิหรอืใหม ่ท่านสามารถตดิตามไดท้ี ่www.price.moc.go.th หรอืตดิตามการแถลงขา่ว
สถานการณด์า้นราคาสนิคา้และบรกิารเปน็ประจ�าทกุเดอืนผ่าน Facebook Page ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้าไทย	
ยกเครื่  ง

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องชี้วัดเดิม 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา สนค. ได้ปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป)  

จากปีฐาน 2558 เป็นปีฐาน 2562 ดชันรีาคาผูผ้ลติ และดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนน 

จากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558 ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 

Table) ล่าสุด ที่จัดท�าโดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปกติ 

มีการปรับปีฐานทุก 4 - 5 ปี ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เชิงโครงสร้าง ความครอบคลุม และ 

วิธีการจัดท�า อีกทั้งยังค�านึงถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของ 

หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องช้ีวัดเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ 

และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีที่ปรับปรุงตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา

การคิดค้นและจัดท�าเครื่องชี้วัดใหม่ 

 ได้มีการจัดท�าเครื่องชี้วัดใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งาน 
ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มค่าบริการ (Consumer Price Index 
Service : CPI Service) ซ่ึงสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการได้  
“เฉพาะเจาะจง” กว่าดัชนีราคาผู ้บริโภคทั่วไป จึงน่าจะเป็นเครื่องชี้วัดทางเลือก 
ที่เหมาะสมในการก�าหนดมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการของภาครัฐและ 
ภาคเอกชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้ ยงัมดีชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ
ภาคบริการ (Business Confidence Index Service: BCI Service) ซึ่งเป็นดัชนีใหม่ที่ 
สนค. ได้บูรณาการร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะท�าให้เราทราบถึงทิศทาง  
แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของผลการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค 
ที่ภาคธุรกิจบริการก�าลังเผชิญอยู่ 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
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ดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐานใหม่
มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

	 ดชันีรำคำผูบ้รโิภค	 (Consumer	 Price	 Index	 :	 CPI)	 เป็นเครื่องชี้วัดภำวะค่ำครองชีพของประชำชนและภำวะเงินเฟ้อของประเทศ  
ในการจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นมีขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญมาก ได้แก่ กำรปรับปีฐำน

	 กำรเลอืกปีฐำน	(base	year)	ทีเ่หมาะสมมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากต้องน�าค่าใช้จ่ายในปีฐานมาเป็นค่าใช้จ่ายตัง้ต้นตลอดช่วงอนกุรม 
ปีฐานจึงควรเป็นปีที่มีความทันสมัย และเป็นปีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะราคาสินค้าส�าคัญ ๆ ควรอยู่ในระดับท่ีปกติ  
เช่น ราคาน�้ามันไม่สูงเกินไปจนผิดปกติ หรือไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ท�าให้ราคาสินค้าตกต�่ามากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การปรับปีฐานของดัชนีราคา 
ผูบ้รโิภคมข้ีอจ�ากดับางประการ เนือ่งจากต้องอ้างองิข้อมลูจากผลการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครวัเรอืน (Household Socio-Economic 
Survey : SES) ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งด�าเนินการในทุก ๆ 4 ปี และจะส�ารวจข้อมูลจากครัวเรือนกว่า 50,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

 ในปัจจุบันดัชนีราคาผู้บริโภค ได้เปลี่ยนจากการใช้ปีฐานจากปี 2558 เป็นปีฐาน 2562

ก�าหนด
วัตถุประสงค์

การจัดเก็บ
ข้อมูลราคา

ก�าหนด 
กรอบครัวเรือน

บันทึกข้อมูล/
แก้ไข/รายงาน
ภาวะราคา

ก�าหนดปีฐาน

การตรวจสอบ
ราคา

ก�าหนดพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูล

ก�าหนดลักษณะ
จ�าเพาะของสินค้า

และบริการ

ก�าหนดแหล่ง
จดัเกบ็ราคาสินคา้

และบริการ

จัดท�าน�้าหนักและ
คัดเลือกรายการ
สินค้าและบริการ

การวิเคราะห์
และจัดท�ารายงาน

ก�าหนดโครงสร้าง
สินค้าและบริการ

การค�านวณดัชนี

ขั้นตอนการจัดท�า

ในการค�านวณดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีก  
5 จังหวัด รวมเป็น 48 จังหวัด ทั้งประเทศ

05 เพ่ิมจังหวัดตัวแทน 

ครอบคลุมครัวเรือนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 
(จากเดิมครอบคลุมเฉพาะในเขตเทศบาล)

คัดเลือกครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่เป็นตัวเงินน้อยกว่าร้อยละ 
42.19 (จากเดิมร้อยละ 30)

ใช้ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 คนขึ้นไป 
(จากเดิม 1-5 คน)

แบ่งรายได้ของครวัเรอืนเป็น 10 กลุม่รายได้ และใช้ครวัเรอืนท่ีมี
กลุ่มรายได้ช่วงที่ 2-9 (6,957 - 50,586 บาท/ครัวเรือน/เดือน) 
จากเดิมใช้ช่วงที่ 3-9 (12,000 - 62,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน)

01 ด้านพ้ืนที่

03 ด้านค่าใช้จ่าย 

04 ด้านขนาดของครัวเรือน 

02 ด้านกรอบรายได ้

การปรับปรุง 
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ด้านต่าง ๆ
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โดย กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 



	 จำกกำรปรับปีฐำนดังกล่ำว	 ส่งผลให้ดัชนีรำคำผู้บริโภคปีฐำน	 2562	 สำมำรถ
กระจำยพฤตกิรรมบรโิภคในแต่ละภำคได้อย่ำงเหมำะสม	และสะท้อนพฤตกิรรมกำรใช้จ่ำย
ของครัวเรือนทั้งประเทศกว่ำ	71%	อีกทั้งยังมีรำยกำรสินค้ำและบริกำรในตะกร้ำเงินเฟ้อ	
(Inflation	 Basket)	 ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท้ังแนวโน้ม 
ในปัจจุบันและในอนำคต	โดยเฉพำะยุคโควิด	สุขภำพนิยม	และสังคมผู้สูงอำยุ	โดยตะกร้ำ
เงินเฟ้อในปีฐำนใหม่น้ีมีจ�ำนวนสินค้ำและบริกำรท้ังสิ้น	 430	 รำยกำร	 (จำกเดิม	 
422	รำยกำร)	ประกอบด้วยสินค้ำจ�ำนวน	341	รำยกำร	และบริกำรจ�ำนวน	89	รำยกำร

	 ทั้งนี้	จากข้อมูลที่ใช้ในการปรับปีฐานยังพบว่า	4	ปีที่ผ่านมา	
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

1  ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 ด้วยพฤติกรรมของผู ้บริโภคในปัจจุบัน 
หนัมาให้ความใส่ใจกบัสขุภาพและความงามมากขึน้ 
ประกอบกับผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าในกลุ่มนี้ 
ได้สะดวกมากขึ้นจากหลากหลายช่องทาง จึงท�าให้

 จากสถิติ จ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563  
พบว่า มจี�านวนผูส้งูอายถุงึร้อยละ 17.57 ของจ�านวน
ประชากรรวมทั้งหมด1 ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงกลายเป็น 

 จากพฤติกรรมการบริโภคของผู ้บริโภค 
ยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับขนาดของ
ครอบครัวท่ีเล็กลง เน้นความสะดวกสบายในการ
ด�าเนินชีวิตมากขึ้น ท�าให ้อาหารกึ่งส�าเร็จรูป  

 ครัวเรือนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายลดลงอย่าง 
มนียัส�าคัญ สนิค้าในกลุ่มนี ้อาท ิบหุรี ่สรุา เบยีร์ ทัง้นี้
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการ
บริโภคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว ่าจะเป็นการข้ึนภาษี  

 อาทิ น�้าอัดลม น�้าหวาน ชา/กาแฟ  
(พร้อมทาน) ชาส�าเรจ็รปูพร้อมดืม่ มสีดัส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคลดลงจากกระแสการรักสุขภาพ  
การรณรงค์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการออก
มาตรการภาษีความหวานในเครื่องดื่ม

สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ 

สินค้ากลุ่มอาหารส�าเร็จรูป สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์

สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มที่มีความหวาน สินค้ากลุ่มบริการ
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01 02

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ระยะต่อไป ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�าโครงสร้างน�้าหนักเพื่อปรับปีฐาน รวมถึงการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าและ
บริการให้สามารถตอบโจทย์การบริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในปีฐาน 2562 มสีนิค้าเพิม่ใหม่ในตะกร้าเงินเฟ้อทีเ่ป็นสนิค้าในกลุม่นี้
หลายรายการ อาทิ อาหารจากธัญพืช ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 
ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้ว ผลิตภัณฑ์รองพื้น กระดาษซับหน้ามัน และ
หน้ากากอนามัย 

กลุ่มที่มีความส�าคัญ และมีความต้องการสินค้าและบริการในตะกร้า
เงินเฟ้อ ที่เป็นตัวแทนในการรองรับ Aging Society อาทิ ยาขับลม 
ยาหม่อง ยาหอม 

อาหารส�า เ ร็จ รูปพร ้อมปรุ ง  และอาหารพร ้อมรับประทาน  
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากสัดส่วนค่าใช้จ่ายของ
สินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี ในปีที่ผ่านมา
สินค้ากลุ่มอาหารโทรสั่ง (Delivery) ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นถึง 
ร้อยละ 12.58 

การประชาสัมพนัธ์ถงึผลเสีย การรณรงค์ต่อต้านการบรโิภค นอกจากนี้ 
ก�าลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้น้อย ยังอยู่ในระดับต�่า ซึ่งอาจ 
ส่งผลให้การบริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนัก 

 มีบริการใหม่จ�านวน 5 รายการ ได้แก่   
ค่าเบ้ียประกันทรัพย์สิน ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์  
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ค่าอาบน�้าและ 
ตัดตกแต่งขนสัตว์เล้ียง และค่าซ่อมแซมดัดแปลง

เสือ้ผ้า อย่างไรกต็าม มรีายการทีห่ายไปในปีฐานนีเ้นือ่งจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ ค่าใช้บริการโทรศัพท์บ้าน
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กำรพัฒนำดัชนีรำคำผู้ผลิต

ผ่านกระบวนการ
 ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI)  
เป็นเครื่องชี้วัดด้านราคา ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ อาทิ  
ใช้สะท้อนรายได้และความสามารถทางการแข่งขันของผู้ผลิต 
ในประเทศ ใช้วัดและประเมินเสถียรภาพด้านราคาสินค้า  
ใชป้รับมลูคา่การผลติ ณ ราคาปจัจบุนัใหเ้ปน็มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ
เพ่ือวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP)  
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาการวางแผนการผลติและการตลาดของภาคเอกชน 
ตลอดจนใชใ้นการปรบัสญัญาตกลงซือ้ขายระยะยาว เปน็ต้น

 เมือ่ต้นปี 2564 ทีผ่่านมา ได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างหมวดหมู่
และรายการสินค้าให้มสีดัส่วนความส�าคญัสอดคล้องกบัโครงสร้างการ
ผลิตที่เปล่ียนไป อ้างอิงตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
(Input-Output Table : I/O Table) ของส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต 
จะด�าเนินการในทุก 5 ปี ภายใต้ 3 กระบวนการ ได้แก่ ปรับปรุง
โครงสร้ำงหมวดหมู ่สินค้ำ (Restructure)	 ปรับปรุงน�้ำหนัก	
(Reweight) และ ปรบัปรงุปีฐำน (Rebase) หรอื 3R (Restructure-
Reweight-Rebase) มีดังนี้

	 โครงสร้ำงแบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต	 (Classification	 of	
Products	by	Activity	:	CPA)	ได้มกีำรพฒันำโครงสร้ำงให้ทนัสมยัขึน้	
โดยปรับปรุงรหัสสินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรหัส	 CPA	 ปี	 2554	 
ของส�ำนกังำนสถติิแห่งชำต	ิเพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถน�ำข้อมูลดชันรีำคำ
ผูผ้ลติ	 โครงสร้ำง	 CPA	 ไปใช้วิเครำะห์เชื่อมโยงกับเคร่ืองชี้วัดต่ำง	 ๆ	 
ด้ำนอุตสำหกรรม	 โดยสำมำรถเปรียบเทียบดัชนีรำคำผู ้ผลิต	 
โครงสร้ำง	 CPA	 กับรหัสมำตรฐำนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	
(Thailand	Standard	Industrial	Classification	:	TSIC)	ได้ตรงกัน
มำกยิง่ขึน้

 ปรบัปีฐำนทกุ	5	ปี โดยปรับจำกปีฐำน	2553	เป็นปีฐำน	2558	
ตำมกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงและน�ำ้หนกั

 ปรับปรุงน�้ำหนักของแต่ละหมวดหมู่สินค้ำ	 โดยอ้ำงอิงมูลค่ำ 
กำรผลติจำกตำรำงปัจจยักำรผลติและผลผลติ	(Input-Output	Table	:	 
I/O	Table)	ปี	 2558	 เป็นกรอบในกำรจัดท�ำ	พร้อมทั้งทบทวนและ
ปรบัปรงุรำยกำรสนิค้ำในตะกร้ำ	โดยพจิำรณำรำยกำรสนิค้ำท่ีมีมูลค่ำ 
กำรผลิตสูง	 รวมถึงมีควำมส�ำคัญตำมแนวโน้มกำรค้ำในอนำคต	 
จำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ	 องค์กำร	 สถำบัน	
สมำคม	และบริษัทผู้ผลิตสินค้ำต่ำง	ๆ

R

eweightR

ebaseR

3R

estructure
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โดย กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต

กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ



	 กำรด�ำเนนิกำรทัง้	 3R	 ข้ำงต้น	 ได้พฒันำปรบัปรงุดชันรีำคำผูผ้ลติ	 โครงสร้ำง	CPA	 เปลีย่นจำกปีฐำน	 2553	 เป็นปีฐำน	 2558	 

และมกีำรเปลีย่นแปลงท่ีน่ำสนใจ	ได้แก่

สดัส่วนสนิค้ำ ในภาพรวมหมวดสนิค้า 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ ผลติภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ผลติภณัฑ์จากเหมอืง และผลิตภณัฑ์

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้างหมวดหมู ่สินค้า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเผยแพร่ดัชนีราคาผู ้ผลิต  
ปีฐาน 2558 จึงไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับชุดข้อมูล 
ดัชนีราคาผู ้ผลิต ป ีฐาน 2553 และชุดข ้อมูลใหม่นี ้

จะเร่ิมต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป

 ผลจากการปรับปรุงดัชนีดังกล่าว จะสามารถ
สะท้อนภาวะการผลิตของประเทศ และตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น  
อันส่งผลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย

1

จ�ำนวนโครงสร้ำงหมวดหมู่สินค้ำ ระดับหมวดย่อยมีการ
จ�าแนกให้สอดคล้องกับรหัส CPA ปี 2554 ของส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ ท�าให้มีบางหมวดถูกยุบรวมกันและบางหมวด 
ถูกแบ่งแยกออกจากกัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวน
หมวดย่อยจากปีฐาน 2553 มีจ�านวน 20 หมวดย่อย  
เป็นปีฐาน 2558 มีจ�านวน 29 หมวดย่อย 

2 จ�ำนวนรำยกำรสินค้ำ ในโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 
2558 มีจ�านวน 501 รายการ (ปีฐาน 2553 มีจ�านวน  
596 รายการ) โดยมีรายการสินค้าใหม่ 32 รายการ รายการ
สนิค้าท่ียกเลกิ 92 รายการ และมรีายการสนิค้าเดมิทีย่บุรวมกนั 
35 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นรายการสินค้าในหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ส่งผลท�าให้สนิค้าบางรายการมมีลูค่าการผลติลดลงหรือหายไป
จากภาคการผลติ เช่น หลอดไฟมไีส้ โทรศพัท์มสีาย และมีสนิค้า
รายการใหม่ ๆ  เข้ามาทดแทน เช่น หลอดไฟ LED หน่วยรับ/
แสดงผลข้อมูล แผงวงจรรวม และยังมีการยกเลิกสินค้าบาง
รายการทีม่มีลูค่าการผลติน้อย หรอืเป็นสนิค้าทีผ่ลติในชมุชน
และผูผ้ลติส่วนใหญ่มขีนาดเล็กเกอืบท้ังหมด เช่น กระสอบปอ 
ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน กะปิ ปลาแห้ง และเนื้อกระบือ เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีการอ้างอิงรายการสินค้าส�าคัญในหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับรายการสินค้าของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมร่วมด้วย

3

86.16

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
และการประมง

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ป ีฐาน 2553

10.91 2.95

85.93

ป ีฐาน 2558

10.62 3.41

A • ผลผลิตกำรเกษตร • ผลิตภัณฑ์เกษตรและกำรประมง
01  ผลผลิตการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์  

 ผลิตภัณฑ์จากป่า  
03  ผลผลิตจากการประมง  ผลิตภัณฑ์ทางการประมง
B • ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง • ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง
05  ลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหินและลิกไนต์
06  ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
07  แร่โลหะและแร่อื่น  สินแร่โลหะ
08  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการท�าเหมือง
C • ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม • ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
10  ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ  ผลิตภัณฑ์อาหาร
11   เครื่องดื่ม

12  ยาสูบ

13  สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สิ่งทอ
14   เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
15  หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า  เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์
16  ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

17  เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ  
 และสิ่งพิมพ์

 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

18   สิ่งพิมพ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
19  ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
20  ผลิตภัณฑ์เคมี  เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
21   ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
22  ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
23  ผลิตภัณฑ์อโลหะ  ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากแร่โลหะ
24  โลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ  โลหะขั้นมูลฐาน
25  ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์

26  เครื่่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์  
 และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

 ผลิตภัณฑ์คอมพิเตอร์ และอิเล็กทอรนิกส์

27  อุปกรณ์ไฟฟ้า
28  เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์  เครื่องจักรและเครื่องมือ

29  ยานพาหนะและอุปกรณ์  ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์

30  จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วน 
 และอุปกรณ์

31  เฟอร์นิเจอร์

32  สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  สินค้าอุตสาหกรรมอื่น

รำยกำร

เพิ่มใหม่

32

รำยกำร

ยกเลิก

92

ยุบรวม

รำยกำร

35

รำยกำร

เพิ่ม/ลด	สุทธิ

-95
รวมทุกรำยกำร 596

รำยกำร
501

รำยกำร

• ผลผลิตกำรเกษตร 
	 และกำรประมง 110 106 4 -4

• ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 19 18 1 -1

• ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 467 377 32 87 35 -90

หมวดสินค้า ปีฐาน 2553

ปี 2553 ปี 2558

รหัส
CPA หมวดสินค้า ปีฐาน 2558

อุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้ว่า 
สัดส่วนน�้าหนักหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนน�้าหนักหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมืองปรับเพิ่มขึ้นตามระดับ 
ความส�าคัญที่มากขึ้น
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เดือนเมษายน 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.41 (YoY)

	 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน	 
ซึ่งส่งผลให้เงินเฟ้อกลับมำขยำยตัวได้อีกครั้งในรอบ	14	เดือน	และขยำยตัวสูงสุดในรอบ	8	ปี	
4	 เดือน	 ซึ่งกำรปรับตัวดีขึ้นของเงินเฟ้อในเดือนนี้	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรกระตุ้น 
กำรใช้จ่ำยของภำครัฐท่ีสนับสนุนกำรใช้จ่ำยของประชำชน	 และอุปสงค์ในตลำดโลกที่เริ่ม 
ฟ้ืนตวัตำมล�ำดบั	โดยด้ำนอปุสงค์ท้ังในและต่ำงประเทศปรบัตวัดข้ึีน	สะท้อนได้จำกยอดกำรจดัเกบ็
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	และมูลค่ำกำรส่งออกที่กลับมำขยำยตัวได้อีกครั้ง	ประกอบกับรำยได้เกษตรกร 
ท่ียังคงขยำยตัวได้ดีตำมรำคำสินค้ำเกษตรท่ีปรับตัวดีข้ึน	 สอดคล้องกับดัชนีอุปโภคบริโภค 
ภำคเอกชน	ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์	รถยนต์น่ัง	และรถจกัรยำนยนต์	ทีก่ลับมำขยำยตวั 
ได้อีกครั้ง	 ขณะที่ด้ำนอุปทำนปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน	 สะท้อนจำกดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมที่ 
กลับมำขยำยตัวได้อีกครั้ง	และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง	อย่ำงไรก็ตำม 
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่ในขณะน้ี	 ส่งผลกระทบในวงกว้ำง	 
ทัง้ภำคกำรผลติ	และภำคกำรบรโิภค	เป็นประเดน็ข้อกงัวลทีอ่ำจท�ำให้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ไม่ต่อเน่ือง	ซึ่งต้องตดิตำมและเฝ้ำระวงัอย่ำงใกล้ชิด

 ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนเมษำยน	 2564	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ	 3.41	 (YoY) โดยมีสาเหตุส�าคัญจากสินค้ำในกลุ่มพลังงำนที่ขยำยตัว 
อย่ำงก้ำวกระโดดร้อยละ	 36.38 (เทยีบกบัร้อยละ 1.35 ในเดอืนก่อน) ส่วนหนึง่เป็นผลจากฐาน 
ราคาน�า้มนัทีต่�า่มากในปีก่อน และระดบัราคาขายปลีกน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศปีนียั้งปรบัตวัสงูขึน้ 
อย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้า และค่าน�้าประปาของรัฐ 
ได้สิ้นสุดลง นอกจากนั้น สินค้ำในกลุ่มอำหำรสด โดยเฉพาะ เนื้อสุกร ผักและผลไม้ ขยายตัว 
ท่ีร้อยละ 0.11 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ส�าหรับสินค้ำ 
ในหมวดอื่น	 ๆ	 ยังเคล่ือนไหวในทิศทำงปกติ สอดคล้องกับผลผลิต การส่งเสริมการขาย และ 
ความต้องการ เมือ่หกัอาหารสดและพลงังานออกแล้ว	เงนิเฟ้อพืน้ฐำนขยำยตวัทีร้่อยละ	0.30	(YoY) 
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.09 เม่ือเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้น 
ร้อยละ	1.38	(MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
สูงขึ้นร้อยละ	0.43	(AoA)

ภาพรวม 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือน เมษายน 2564

%MoM %YoY %AoA
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐำน

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง

Headline CPI

Core CPI

PPI

CMI

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2564
 แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนพฤษภำคม 2564 มีแนวโน้มขยำยตัวสูงต่อเนื่องจำกเดือนเมษำยน (หำกไม่มีมำตรกำรลดค่ำครองชีพอื่นเพิ่มเติมจำกรัฐ)  

โดยมีปัจจัยส�าคัญจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และฐานราคาพลังงานที่ยังต�่ามากในปีก่อน ขณะที่สินค้าและบริการอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวตามผลผลิตและความต้องการ 
โดยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ  ของรฐัทีค่าดว่าจะออกมาอย่างต่อเนือ่ง น่าจะช่วยเพ่ิมอปุสงค์ในประเทศ ชดเชยอปุสงค์ทีล่ดลงจากการท่องเทีย่วได้ ขณะทีก่ารฟ้ืนตวัของโลก 
น่าจะช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส�าหรับผลผลิตสินค้าเกษตรยังมีโอกาสผันผวนตามสภาพอากาศ ซึ่งส่งผลต่อราคาอาหารสด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ในปัจจุบนัยงัคงเป็นแรงกดดนัต่อกิจกรรมทางเศรษฐกจิและเงินเฟ้อของประเทศ ซ่ึงต้องเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิดต่อไป ท้ังน้ี	คำดว่ำเงินเฟ้อในปี	2564	
จะเคลื่อนไหวระหว่ำงร้อยละ	 0.7–1.7	 (ค่ำกลำงอยู่ที่	 +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก
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ภำพรวมเศรษฐกิจ
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

เดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.4 (YoY)

 ดชันีรำคำวัสดกุ่อสร้ำง เดอืนเมษำยน	2564	 เมือ่เทยีบกบั
เดือนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ	 8.4	 (YoY) สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  
ตามต้นทนุวตัถดุบิและความต้องการใช้ ซึง่สอดคล้องกบัปรมิาณการ
จ�าหน่ายปนูซเีมนต์ การบรโิภคและการผลติผลติภณัฑ์เหลก็ส�าเรจ็รปู
ของไทย รวมถึงยอดการจัดเกบ็ภาษธีรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์ทีป่รบัตวั
สูงข้ึน โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ค่อนข้ำงมำก	ทีร้่อยละ	36.1	สงูสุดในรอบ	12	ปี เป็นการปรับตวัสูงขึน้
เกือบทุกรายการสินค้า หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ สูงขึ้น 
ร้อยละ	 3.6	หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่น	 ๆ สงูขึน้ร้อยละ	 3.3 จากการ 
สงูข้ึนของยางมะตอย ความต้องการในตลาดสูงขึน้จากโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐเป็นส�าคัญ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงข้ึนร้อยละ	 2.0  
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูข้ึนร้อยละ	1.3 หมวดกระเบือ้ง	สงูขึน้
ร้อยละ	 0.3	  ขณะที่หมวดซีเมนต์	 ลดลงร้อยละ	 1.5 เน่ืองจาก 
การแข่งขันสงูขึน้ และการก่อสร้างภาคเอกชนยงัคงซบเซา หมวดสขุภณัฑ์ 
และหมวดวัสดุฉำบผิว ลดลงร้อยละ	0.2	และ	0.1 ตามล�าดับ  

 ดชันคีวำมเชือ่ม่ันผูบ้รโิภคโดยรวม	เดอืนเมษำยน	2564	ปรบัตวัลดลงจำกเดอืน 
ก่อนหน้ำมำอยูท่ี่ระดบั	43.5	เทยีบกบัระดบั	47.5 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรบัตวัลดลง 
ทัง้ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัและในอนาคต ในทกุภาคและทุกอาชพี เป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ระลอกใหม่ โดยดชันคีวามเช่ือมัน่ผูบ้รโิภค 
ในปัจจบุนั ปรับตวัลดลงจากระดบั 40.2  มาอยูท่ีร่ะดับ 36.4  และดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค
ในอนาคต พบว่า ปรับลดลงจากระดับ 52.3 มาอยู่ที่ระดับ 48.2 การระบาดในรอบนี ้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงน้อยกว่าการแพร่ระบาดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ระลอกใหม่สามารถควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับผลจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิของภาครฐัในหลากหลายรปูแบบน่าจะช่วยให้ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในระยะ
ต่อไปปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับได้เป็นล�าดับ

เดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 43.5 (YoY)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ

 ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำง	เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สงูข้ึนร้อยละ	1.9	(MoM)	และ
เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	สงูข้ึนร้อยละ	5.4	(AoA)

 ดชันรีำคำผูผ้ลติ เดอืนเมษำยน	2564	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้
ร้อยละ	5.0	(YoY) ขยายตวัสูงสุดนบัตัง้แต่มกีารปรบัปีฐานใหม่เป็นปีฐาน 2558 การสงูขึน้
ของดัชนีดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ที่ขยายตัวสูงขึ้น โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและกำรประมง ยังคงขยำยตัวได้ดี
อย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ	9.7	ตามความต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิตเป็นส�าคัญ 
สนิค้าทีร่าคาสงูขึน้ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุม่พชืล้มลกุ (ถัว่เขียว 
ถั่วเหลือง พืชผัก (กะหล�่าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว) หัวมันส�าปะหลังสด อ้อย ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) กลุ่มไม้ผล (องุ่น ล�าไย กล้วยหอม) กลุ่มไม้ยืนต้น (ผลปาล์มสด ยางพารา  
(น�า้ยางสด ยางแผ่นดบิ เศษยาง)) กลุ่มสัตว์ (สุกรมชีีวติ) ผลิตภณัฑ์จากการประมง (ปลาทสูด 
ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	4.7 ตามราคา
วัตถุดิบ และอุปทานที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมราคา
ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก (น�้ามันดีเซล น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 95 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG)) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เน้ือโค เน้ือสุกร กุ้งแช่แข็ง น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ)  
กลุม่ผลติภัณฑ์ยางและพลาสตกิ (ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง) กลุ่มโลหะขัน้มลูฐาน (เหลก็แผ่น 
เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มกระดาษ (เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง) กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ (รถยนต์นั่ง ต�่ากว่า 1,800 ซีซี รถบรรทุกขนาดเล็ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ  (ทองค�า) ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จำกเหมอืงหดตวัน้อยลงทีร้่อยละ	4.0 
จากที่หดตัวร้อยละ 11.8 ในเดือนก่อนหน้า ตามราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นส�าคัญ

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ	0.6	
(MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	1.7	(AoA)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
มีนาคม 2564

การส่งออก 

 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่ำกำรส่งออก
ของไทยยังอยู่เหนือระดับ	2	หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ต่อเนื่องเป็นเดือนที่	2	
โดยในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ท่ี	 24,222.45	 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ขยำยตัวที่ร้อยละ	8.47	สอดคล้องกับทิศทำงเศรษฐกิจ
คู่ค้ำและเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น ล่าสุด กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรบัเพ่ิมตวัเลขประมำณกำรเศรษฐกจิโลกปี	2564	
ว่ำจะขยำยตวัทีร้่อยละ	6.0 จากเดมิทีค่าดว่าจะขยายตวัร้อยละ 5.5 เนือ่งจำก 
ได้แรงสนับสนุนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 และกำรเร่ง 
แจกจ่ำยวัคซีนทั่วโลก	 รวมทั้งคำดว่ำเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำส�ำคัญของไทย
จะปรับตัวดีขึ้น อาทิ สหรัฐฯ (+6.4%) จีน (+8.4%) ญ่ีปุ่น (+3.3%) และ
ประเทศในทวีปยุโรป (+4.4%) นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อโลก	
(Global	Manufacturing	PMI)	ปรบัตวัสงูสดุในรอบ	10	ปี อยูท่ีร่ะดบั 55.0 
สะท้อนถึงก�าลังซือ้ของผู้บริโภคและความต้องการน�าเข้าสนิค้ามแีนวโน้มเพิม่ข้ึน 
ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน	ทองค�ำ	และยุทธปัจจัย	กำรส่งออก
ขยำยตัวถึงร ้อยละ	 11.97 สะท้อนการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของ 
ภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ขณะที่ภำพรวมไตรมำสแรกของปี	2564	
กำรส่งออกขยำยตวัท่ีร้อยละ	2.27	เมือ่หักสนิค้ำเกีย่วเนือ่งกบัน�ำ้มัน	ทองค�ำ	
และอำวุธ	ไตรมำสแรกขยำยตัวที่ร้อยละ	7.61

	 สินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญที่ขยำยตัวได้ดีและเป็นตัวขับเคล่ือน 
กำรส่งออกในเดือนนี ้ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้ำเกษตร
และอำหำรท่ียังเติบโตในระดับสูงต่อเนื่อง	 ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ ์
มันส�าปะหลงั และอาหารสตัว์เล้ียง	ส�ำหรบัสนิค้ำทีเ่กีย่วข้องกับกำรท�ำงำนทีบ้่ำน	
(Work	 from	Home)	 และเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เช่น คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า
และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ โทรศัพท์และ 
อุปกรณ์ และสินค้ำเก่ียวกับกำรป้องกันกำรติดเชื้อและลดกำรแพร่ระบำด 
เช่น เคร่ืองมอืแพทย์และอปุกรณ์ และถุงมือยาง ยงัมคี�าสัง่ซือ้เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง

 ด้านตลาดส่งออกส�าคัญมีทิศทางทีดีขึ้นตามล�าดับ โดยหลายตลาด
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ ่น จีน ออสเตรเลีย  
สหภาพยโุรป (15) และเอเชยีใต้ นอกจากนี ้หลายตลาดส่งสญัญาณฟ้ืนตวั อาทิ 
ตลาด CLMV ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ที่กลับมาขยายตัว รวมถึง
ตะวันออกกลาง (15) และอาเซียน (5) ที่หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนมาก

	 ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง	ๆ	ดังนี้	

	 1)	ตลำดหลกั	ขยายตัวร้อยละ 12.3 ตามการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง
ของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ญี่ปุ ่น และสหภาพยุโรป (15) ร้อยละ 7.2  
ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 32.0 ตามล�าดับ

	 2)	 ตลำดศักยภำพสูง ขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยการส่งออกไปจีน 
และเอเชียใต้ขยายตัวสูงร้อยละ 35.4 และร้อยละ 24.3 ตลาด CLMV กลับมา
ขยายตัวร้อยละ 2.0 ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) หดตัวที่ร้อยละ 2.4

	 3)	ตลำดศักยภำพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 12.0 โดยการส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย (25) ลาตินอเมริกา และทวีปแอฟริกา ขยายตัวต่อเนื่อง
ร้อยละ 16.9 ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 11.2 ตามล�าดบั รสัเซียและกลุม่ประเทศ 
CIS กลับมาขยายตัวร้อยละ 2.1 อย่างไรก็ตาม ตะวันออกกลาง (15) ยังหดตัว
ร้อยละ 0.5

การน�าเข้า 

 เดอืนมนีาคม 2564 การน�าเข้า มมีลูค่า 23,511.65 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ขยายตัวร้อยละ 14.12 สินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ  
เคร่ืองจัรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  
ขณะทีก่ารน�าเข้าน�า้มนัดบิหดตัว	 แหล่งน�ำเข้ำทียั่งขยำยตวั ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ และ
มาเลเซยี และสวิตเซอร์แลนด์ แหล่งน�ำเข้ำทีห่ดตวั	ได้แก่ สหรฐัฯ

ดุลการค้า
 เดือนมีนาคม 2564 ดุลการค้า เกินดุล 710.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดชันรีำคำส่งออก	เดอืนมนีาคม 2564 เทยีบกบัเดอืนเดียวกนัปีก่อนขยายตวั
ร้อยละ 3.5 (YoY) โดยเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และปรับตัวสูงขึ้น
ทุกหมวดสินค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

	 ดัชนีรำคำน�ำเข้ำ	 เดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY) โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย  
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค  
หมวดสินค้าทุน และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

หน�วย (Unit) :
ล�านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

(ล�าน USD) (%YoY) (%) (ล�าน USD) (%YoY) (%)

มี.ค. 2564
Mar 2021

ม.ค. – มี.ค. 2564
Jan-Mar 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

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

+710.80 +515.66

63,632.37
+9.37 %

64,148.03
+2.27 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

3,044.3

1,815.1

43.1

4.3

12.6

7.5

3678.4

3,109.23

7.2

35.38

15.19

12.84

สหรัฐฯ

จีน

1,502.6
1,013.7

50.6
52.9

6.2
4.2

2,257.5
1,192.7

4.65
13.03

9.32
4.92

ญี่ปุน
เวียดนาม

775.4 21.2 3.2 1,156.3 14.92 4.77ออสเตรเลีย

1,979.4

1,905.9

55.9

-13.7

8.4

8.1

จีน

ญี่ปุน

4,965.3

3,582.8

19.6

29.3

21.1

15.2
1,847.0

1,788.9

13.5

23.0

7.9

7.6

สหรัฐฯ 

มาเลเซีย

1,381.1

1,002.2

-32.5

12.9

5.9

4.3
1,655.0 11.5 7.0 สวิตซ

เซอรแลนด 968.8 473.2 4.1

0.7
1.5

0.6
1.8

0.5
1.2

3.5
10.7

103.0
98.7

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง

เครื่องปรับอากาศ
และสวนประกอบ

เม็ดพลาสติก

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

(ล�าน USD) (%YoY) (%) (ล�าน USD) (%YoY) (%)

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทงและทองคำ

น้ำมันดิบ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ

เคมีภัณฑ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 มี.ค. 64 ดัชนี มี.ค. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

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

international_trade
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนมีนาคม 2564

ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาทองค�า

 ในเดอืนเมษายน 2564 ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่อยูท่ี ่25,961.36 บาท 
ขยายตัวร้อยละ 3.75 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับราคาทองค�า 
ในตลาดโลก เฉลีย่อยู่ที ่1,761.68 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ ทรอยออนซ์ ขยายตวัร้อยละ 
2.53 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ขยายตวัในรอบ 3 เดอืน จากอตัราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ชะลอตัวลดลง หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า 
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ระลอกใหม่ อีกทั้งยังมีปัญหาการกลายพันธุ์ของไวรัสและผลข้างเคียง
ของวคัซนีจนต้องระงบัใช้ชัว่คราว ผลกัดนัราคาทองค�า คาดการณ์ว่าราคาทองค�า
ในตลาดโลกไตรมาสสอง ปี 2564 จะอยู่ที่ 1,710 – 1,880 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อ ทรอยออนซ์ 

 ราคาน�้ามัน

 ราคาน�้ามันดิบ (WTI) เดือนเมษายน 2564 เฉลี่ยอยู ่ท่ี 61.71  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 273.55 เนือ่งจากฐานในปีทีผ่่านมาต�า่ ประกอบกบัเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวั 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึ้นและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะตลาดหลกัอย่างสหรฐัฯ และจนีทีเ่ศรษฐกจิฟ้ืนตวัเรว็
จงึส่งผลต่อความต้องการใช้น�า้มนัทีม่ากขึน้ อย่างไรก็ตามตวัเลขของผูต้ดิเชือ้ไวรสั
โควิด-19 ในบางประเทศยังเพิ่มขึ้น และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ราคาน�้ามัน
ผันผวนและไม่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
(MoM) ราคาน�้ามันปรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.03 ส�าหรับราคาน�้ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.28 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จากเดือนก่อนหน้า
ราคาน�้ามันดีเซล 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�านวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สอดคล้องกับ 
การประเมินของ กนง. ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาก 
จากการระบาด ระลอกที ่3 ซึง่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและการท่องเทีย่ว
จากการเปิดประเทศทีช้่ากว่าทีค่าดการณ์และนโยบายจ�ากดัการเดนิทางระหว่าง
ประเทศทีย่งัมคีวามไม่แน่นอน ขณะทีม่าตรการเยยีวยาและมาตรการการเงนิเพิม่เตมิ
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

 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู ่ที่กิโลกรัมละ 68.45 บาท  
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3.84 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม
ละ 52.06 ลดลงร้อยละ 3.27 ราคายางปรับตัวลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
ท�าให้ผู ้ประกอบการชะลอการซื้อขาย ประกอบกับได้รับปัจจัยกดดันจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
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ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ÊÔ¹¤ŒÒ
¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)

á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó
ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.)

ä·Â (THB/Baht)

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)

WTI 

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

THB/USD

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2
1,475.43
2,445.00

1,401.47
2,359.71

-5.01
-3.49

-15.29
-29.32

   1,654.52 
3,338.81 

1,401.47
2,359.71

71.18
53.82

68.45
52.06

-3.84
-3.27

54.17
39.91

        44.40 
        37.21 

68.45
52.06

1,718.23
25,023.91

1,761.68
25,961.36

2.53
3.75

4.68
1.46

1,682.93
25,588.10

1,761.68
25,961.36

62.35 61.71 -1.03 273.5516.52 61.71

30.79 31.34 1.79 -3.96        32.63 31.34

เดือน Mar-64 Apr-64 Apr-63 Apr-64%∆(MOM) %∆(YOY) 

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
เมษายน 2564
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 สินค้าเวียดนามตีตลาด		
แม้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะลดต�่าลงแต่การ
ส่งออกของเวียดนามกลับขยายตัว 
6.5% ในปี 2563 เนือ่งด้วยสนิค้าส่งออก
สอดคล้องกับ “ความต้องการเร่งด่วน
ของตลาดโลก” ในยุค New Normal

 ประตสูู่ตลาดยโุรป	เวยีดนาม
มข้ีอตกลงเขตการค้าเสรยีโุรป – เวยีดนาม 
(EVFTA) และข้อตกลงคุม้ครองการลงทุน
ยุโรป – เวียดนาม (EVIPA) ก็เป็น 
อกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะให้ช่วยให้การส่งออก
สินค้าจากเวียดนามไปสหภาพยุโรป
เพิ่มข้ึน และดัน GDP ของเวียดนาม 
ให้เติบโตเพิ่มขึ้นด้วย

	 เป็นฐานการผลิตแห่งใหม่
ของโลก	ด้วยการมค่ีาจ้างแรงงานไม่สงู 
มีก�าลังซื้อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมี 
FD I  สาขาอุตสาหกรรมท่ี เติบโต 
ในหลากหลายสาขา

จับตา
เศรษฐกิจเวียดนาม
บุกตลาดโลก

กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิของเวยีดนำมก่อให้เกิดโอกำสทำงกำรค้ำต่อกำรส่งออกของไทยหลำยด้ำน	เช่น	กำรเข้ำร่วม	Supply	Chain	
เพือ่ป้อนวตัถดุบิกำรผลติให้กับอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ 	ทีก่�ำลงัเตบิโต	เช่น	ชิน้ส่วนยำนยนต์	ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์/Cloud	Computing	
ตลอดจนสินค้ำอุปโภคบริโภค	อำทิ	กำรเกษตร	อำหำร	ผลไม้	และประมง	อีกทั้ง	กำรที่เวียดนำมเป็นสมำชิก	TPP,	RECEP	และ	
EVFTA	นับได้ว่ำเป็นโอกำสของนักลงทุนไทยในกำรใช้เวียดนำมเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อเจำะตลำดดังกล่ำวต่อไป	
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03
 สร้างความน่าเชื่อถือแก ่
ผู้ลงทุน โดยการสร้างความมั่นใจ
เกีย่วกบันโยบายการค้าการลงทนุ และ
การควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

อานสิงคจ์ากสงครามการคา้
จนี	-	สหรฐัฯ	ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ 
ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปเวียดนาม
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสมาชิก CPTPP 
และ RECEP ท�าให้การส่งออกด�าเนนิ 
ต่อไปอย่างดี

	 เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจฟื้ นตัวเร็วและมีการเติบโต
สูงสุดในโลกเปน็ทีน่า่จบัตามอง	รวมถงึโอกาสทางการค้า	ด้วย	5	ปจัจัยหลกั	
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