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 ในวนัที ่22 มกรำคมทีผ่่ำนมำ นำงพมิพ์ชนก วอนขอพร พติต์ฟีลด์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำน

นโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) พร้อมคณะผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำทีใ่นสงักดั ร่วมท�ำบญุและ

สกักำระสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจ�ำกระทรวงพำณชิย์ เนือ่งในโอกำสครบรอบ 6 ปี วนัคล้ำยวนัสถำปนำ สนค. 

 นอกจำกนี้ยังถือเป็นโอกำสขอบคุณและอ�ำลำ ผอ.สนค. ในวำระได้รับกำรแต่งตั้ง 

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเอกอคัรรำชทตูคณะผู้แทนถำวรไทยประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลกและองค์กำรทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำโลก ณ นครเจนวีำ ซึง่ท่ำนได้มอบนโยบำยและทศิทำงกำรท�ำงำนของ สนค. ในอนำคต 

ทีจ่ะมุง่มัน่พฒันำและผลกัดนัเศรษฐกจิกำรค้ำของไทยให้เตบิโตอย่ำงยัง่ยืนตลอดไป
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เซรำมิกแร่ดนิขำว

 ธุรกิจบริกำรดูแลรักษำสุขภำพ หรือ Wellness Services  
ก�ำลังเป็นธุรกิจอยู่ในควำมสนใจของประเทศไทย เพรำะนอกจำกจะเป็นบริกำร 
ทีผู้่ประกอบกำรไทยมศัีกยภำพโดดเด่นในระดับโลกแล้ว ยงัเป็นสำขำกำรให้บริกำร
ที่สำมำรถผสมผสำนกำรผลิตสินค้ำที่ใช้วัตถุดิบ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และกำรให้บริกำรอย่ำงมีมิตรไมตรีของไทย ผนวกเข้ำสู่ห่วงโซ ่
คุณค่ำบริกำรดูแลรักษำสุขภำพที่ครอบคลุมทั้งกำรให้บริกำรและกำรผลิตสินค้ำ 
ที่ เ ก่ียวข ้อง อีกทั้ งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชำติฉบับที่  12  
(พ.ศ.2560 - 2564) ก�ำหนดให้ต้องพัฒนำบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำร
สขุภำพและกำรแพทย์นำนำชำต ิ(Medical and Wellness Hub) และกำรท่องเทีย่ว
เชิงสุขภำพ (Health Tourism Hub) จึงจะขอพำทุกท่ำนไปท�ำควำมรู้จักกับ 
จังหวัดระนองเมืองแห่ง Wellness ที่น่ำสนใจของไทย

 นอกจำกระนองจะเป็นเมืองท่องเที่ยวไปยังเกำะฝั่งอันดำมันของไทย  
และเมยีนมำแล้ว ระนองยงัเป็นเมอืงรองทีซ่่อนเอกลกัษณ์กำรเป็นแหล่งน�ำ้แร่ร้อน
ที่มีควำมโดดเด่นมำกกว่ำจังหวัดอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ น�้ำใสสะอำด 
ปรำศจำกกล่ินก�ำมะถัน และอุดมไปด้วยแร่ธำตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย และ
ได้รับกำรยกย่องให้เป็นน�้ำแร่คุณภำพดีในอนัดบัต้น ๆ ของโลก อำท ิบ่อน�ำ้ร้อน
รกัษะวำรนิ บ่อน�ำ้ร้อนพรรัง้ และบ่อน�ำ้ร้อนพุหลุมพี ทำงจังหวัดได้มีเป้ำหมำย 
แบ่งปันกำรใช้ประโยชน์จำกน�้ำแร่ให้แก่ชุมชน ในกำรให้บริกำรและผลิตสินค้ำ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรให้บริกำรอำบน�้ำแร่และสปำจำกน�้ำแร่ร้อน ณ น�้ำนองสปำ 
ธำรินระนองฮอทสปริง และรำชำวดีสปำของโรงพยำบำลระนอง ซึ่งมีแพทย ์
ให้ค�ำแนะน�ำ เป็นต้น ในด้ำนกำรผลิตสินค้ำที่เกี่ยวเนื่อง พบว่ำวิสำหกิจชุมชน 
ในจังหวัดระนองได้พัฒนำสินค้ำต่ำง ๆ ที่ต่อยอดจำกน�้ำแร่ เช่น สเปรย์น�้ำแร่  
น�้ำแร่ธรรมชำติ ไข่เค็มน�้ำแร่ ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวจำกน�้ำแร่ และน�้ำอบไทย 
จำกน�้ำแร่ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผลพลอยได้จำกน�้ำแร่ธรรมชำติส่งผลให้ 
จังหวัดระนองมีแร่ดินขำวที่ดีที่สุดในประเทศ ทำงวิสำหกิจชุมชนหำดส้มแป้น 
จึงได้พัฒนำผลิตภัณฑ์เซรำมิกแร่ดินขำวหำดส้มแป้นไว้ให้นักท่องเที่ยว 
น�ำมำท�ำกิจกรรมปั้นเซรำมิกไว้เป็นของฝำกติดไม้ติดมือกลับไปด้วย เรียกได้ว่ำ 
ครบวงจรน�้ำแร่ทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ ปลำยน�้ำ เลยทีเดียว
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ณ ระนอง...เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม  

ธุรกิจ

 แม้ว่ำจงัหวดัระนองจะมจีดุเด่นมำกมำย แต่ยังไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลำย 
ในระดับสำกล จึงควรได้รับกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ  
เพื่อท�ำให้เอกลักษณ์ของจังหวัดระนองที่มีควำมโดดเด่นได้รับกำรขับเคลื่อน 
อย่ำงเต็มศักยภำพ เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่ม กำรพัฒนำ 
ควำมเชือ่มโยงกับกำรท่องเทีย่ว กำรใช้ประโยชน์จำกน�ำ้แร่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
กำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิต กำรสนับสนุนกำรตลำดเชิงรุกในกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่มี
ก�ำลังซื้อสูงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรหำพันธมิตรด้ำน 
กำรตลำดและกำรลงทุนเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเมืองสุขภำพนำนำชำติ เป็นต้น 
ทัง้นี ้หำกทกุฝ่ำยร่วมมอืกันเสรมิจดุแขง็ แก้ไขจดุอ่อนเหล่ำน้ีได้ จงัหวดัระนอง
จะสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นเมืองสุขภำพที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและ
ภูมิภำคได้อย่ำงแน่นอน

Wellness 

สเปรย์นน ้ำแร่

นน้ำตกและบ่อนน้ำร้อนพรรั้ง

บริกำรอำบนน้ำแร่และสปำจำกนน้ำแร่ร้อน

บ่อน้ํำพุร้อนรักษะวำริน
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กับโอกาสธุรกิจท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของไทย

 กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หรือ Wellness Tourism ได้กลำยมำเป็น
ทำงเลือกหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจจำกคนที่ให้ควำมส�ำคัญด้ำนสุขภำพเพิ่มขึ้น  
เพรำะเป็นกำรเดินทำงท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกำรฟื้นฟูสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพ
แบบองค์รวม ช่วยสร้ำงควำมสมดุลทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จำกข้อมูลของสถำบัน
ดูแลรักษำสุขภำพโลก (Global Wellness Institute) พบว่ำตลำดกำรท่องเที่ยว
สุขภำพ (Wellness Tourism) มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 และมีสัดส่วนร้อยละ 17 ของกำรท่องเที่ยวทั้งหมด กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพที่ส�ำคัญของโลก 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกำเหนือ ยุโรป และเอเชีย 
ที่มีสัดส่วนกำรใช้จ่ำย ร้อยละ 37.8  33.0 และ 21.4 ของมูลค่ำตลำด 
กำรท่องเที่ยวสุขภำพทั้งหมด ตำมล�ำดับ

ทัง้นีไ้ทยถอืเป็น 1 ใน 5 ประเทศผูน้�ำด้ำนกำรท่องเทีย่วเชิงสขุภำพในเอเชยีแปซฟิิก 
(ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และออสเตรเลีย ตำมล�ำดับ) โดยไทยมีข้อได้เปรียบ
ในด้ำนท�ำเลที่ต้ังที่มีภูมิประเทศสวยงำม มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
บุคลำกรมีควำมรู้ มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ มีควำมคุ้มค่ำคุ้มรำคำเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัคูแ่ข่ง มศีลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและกำรผสมผสำนศำสตร์ในกำรดูแล
สุขภำพเข้ำกับภูมิปัญญำท้องถ่ินของไทย อำทิ กำรนวดของไทย สปำสมุนไพร  
ฤำษีดัดตน อำหำรเพื่อสุขภำพ และบริกำรทำงกำรแพทย์

ไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศผู้น�าด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพในเอเชียแปซิฟกิ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ส�าคัญของโลก
 เมื่อเดือนมิถุนำยน 2563 รัฐบำลจีนได้ประกำศนโยบำย Hainan Free 
Trade Port เพื่อมุ ่งเป ิดเสรีและอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและ 
กำรลงทุน ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง  
และอุตสำหกรรมบริกำรสมัยใหม่ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และยำ 
(Health & Medical) โดยยกเมืองโป๋อ๋ำว (Boao) เป็นเขตน�ำร่องกำรท่องเที่ยว
ทำงกำรแพทย์นำนำชำติ “ไห่หนำนโป๋เอ๋ำเล่อเฉิง” (Hainan Boao Lecheng 
International Medical Toursim Pilot Zone) เน้นควำมล�ำ้สมยัทำงกำรแพทย์
ในระดับนำนำชำติ ทั้งด้ำนเทคโนโลยี อุปกรณ์กำรแพทย์ และเวชภัณฑ์ และ 
ยกให้เป็นเมืองแห่งกำรประชุมและศูนย์กลำงด้ำนกำรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
จึงท�ำให้เกิดกำรพัฒนำสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภค
และที่อยู่อำศัยเป็นจ�ำนวนมำก อำทิ โรงแรม ร้ำนอำหำร สนำมกอล์ฟ

 อย่ำงไรก็ตำมเมืองโป๋อ๋ำว อยู ่ในระยะเริ่มต้นจึงยังคงขำดแคลน 
ทั้งจ�ำนวนของสถำนพยำบำลระดับสูง อุปกรณ์กำรแพทย์ เทคโนโลยี รวมถึง
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร ท�ำให้หน่วยงำนสถำนพยำบำลในไห่หนำน
จ�ำเป็นต้องหำควำมร่วมมือจำกรอบด้ำน โดยจีนได้ประกำศให้สถำบันทำงกำร
แพทย์จ�ำกัดกำรลงทุนให้อยู่เพียงรูปแบบกำรร่วมหุ้นหรือควำมร่วมมือเท่ำนั้น1  

ในขณะที่ไทยมีโรงพยำบำลที่ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำว กว่ำ 64 แห่งทั่วประเทศ  
ที่เพียบพร้อมด้วยประสบกำรณ์และกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งนับได้ว่ำ
เป็นกำรสร้ำงโอกำสและควำมได้เปรียบในกำรข้อตกลงควำมร่วมมือของ 
โรงพยำบำลและผู้ประกอบกำรไทยในกำรลงทุนในพื้นที่ไห่หนำน

ของมูลค่าตลาด
การท่องเที่ยวสุขภาพทั้งหมด

3 อันดับแรก
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กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ



	 แม้อยู่ในขั้นเริ่มต้น	 แต่ไห่หนำนกนำลังกลำยเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่น่ำสนใจลงทุน
สนำหรบัธรุกจิจำกไทย	ทัง้ในแงก่ำรนนำสินคำ้เขำ้ไปจนำหนำ่ยในรำ้นคำ้ปลอดภำษี	กำรรว่มลงทนุ	
กำรเป็นพันธมิตรในธุรกิจกำรท่องเที่ยว	 และกำรร่วมลงทุนหรือเป็นพันธมิตรในเขต 
กำรดูแลสุขภำพพิเศษ	(Special	Health	Care	Zone)	ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยควรติดตำม
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำท่ำเรือกำรค้ำเสรีไห่หนำนอย่ำงใกล้ชิด

	 จากการเปิดเสรีและอ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของจีนในไห่หนานจึงสร้างโอกาสให้ธุรกิจภาคบริการ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย	อาทิ

Wellness Tourism

 สร ้ำงโอกำสกำรจ ้ำงงำนส�ำหรับ 
คนไทยท่ีต้องกำรไปท�ำงำนภำคบริกำรในจีน  
โดยมณฑลไห ่หนำนได ้ประกำศรับสมัคร 
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วข้องกบัอตุสำหกรรม
กำรบริกำรยุคใหม่ กำรท่องเที่ยว และเทคโนโลยี
ขั้นสูงจำกทั่วโลก ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐควรเร่งให้
ควำมรู้กับแรงงำนศักยภำพไทย อำทิ กฏเกณฑ์ 
ข ้อบังคับ ขั้นตอนกำรสมัคร กำรเดินทำง 
ไปท�ำงำน รวมถึงสิทธิและสวัสดิกำรแรงงำน

 พัฒนำควำมร ่วมมือและส ่งเสริม 
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนในอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว อำทิ ขยำยควำมร่วมมือและ 
พัฒนำเส ้นทำงเดินเรือยอชต ์ เรือส�ำรำญ  
ขยำยท่ำเรอืน�ำ้ลึกให้สำมำรถรองรับเรือส�ำรำญ 
ให้มำกขึ้นตำมนโยบำยผลักดันให้ จ.ภูเก็ต  
เป็นมำรน่ีำฮบัเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วและส่งเสรมิ
กำรลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสำนเพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวก ตลอดจนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง

 ขยำยตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
(Wellness Tourism) รวมถงึสนิค้ำและบรกิำร
ด้ำนสุขภำพ ผ่ำนควำมร่วมมือเชิงกำรแพทย์  
และควำมร่วมมือด้ำนทัวร ์เรือส�ำรำญ โดย
ครอบคลุมธุรกิจ อำทิ กำรรักษำพยำบำล 
ศลัยกรรมควำมงำม อำหำรเพือ่สขุภำพ ร้ำนอำหำร 
สปำ ผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมงำม อำทิ เครือ่งส�ำอำง 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ SME  
ไทยมีศักยภำพและชำวจีนนิยมเลือกไทย
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ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

6	ปี	ใน	สนค.	ฝำกไว้ในควำมทรงจนำ

 สวัสดีค่ะ ดิฉันพิมพ์ชนก วอนขอพร พิตต์ฟีลด์ ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ หรือ สนค. เนือ่งในโอกำสที ่สนค. 

ก้ำวเข้ำสูปี่ที ่6 ดฉินัขอร่วมแบ่งปันควำมทรงจ�ำและควำมหวังในอนำคตของ 

สนค. ร่วมกับท่ำนผู้อ่ำน Tpso Journal สักเล็กน้อยนะคะ

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ตั้งขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร 

ในเดอืนมกรำคม 2558 เป็นหน่วยงำนระดบักรมในกระทรวงพำณชิย์ทีท่�ำหน้ำที่

ด้ำนวิชำกำรและนโยบำย ดิฉันเป็นผู้บริหำร สนค. ตั้งแต่แรกตั้งกรม เริ่มจำก

เป็นรองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน (เทียบเท่ำรองอธิบดี) อยู ่ 1 ปี โดยม ี

ท่ำนสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นผู้อ�ำนวยกำร (อธิบดี) คนแรก และดิฉัน 

ขึ้นเป็นผู้อ�ำนวยกำรคนที่สองตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

 ในช่วงต้น สนค. แบ่งงำนหลักเป็นกองดัชนีฯ และกองสำขำ  

(เกษตร อุตสำหกรรม บริกำร) แต่ผ่ำนไประยะหนึ่ง จ�ำเป็นต้องปรับงำนของ 

สนค. ให้สอดคล้องกบัโลกสมยัใหม่มำกขึน้ เช่น ปรบัรวมงำนภำคเศรษฐกจิจริง 

(Real Sectors) รวมไว้ทีก่องเดยีวกนั มกีองทีด่แูลเรือ่งระบบนเิวศน์ทำงกำรค้ำ 

(Eco - System) มีทีมงำน New Economy ติดตำมและศึกษำเรื่องเทคโนโลยี

สมัยใหม่ มีกองดูแลเรื่อง Big Data และ Blockchain มีทีมงำนวิเครำะห์ข้อมูล

เศรษฐกิจกำรค้ำมหภำคที่เกำะติดเร่ืองใหญ่ ๆ เช่น เร่ืองสงครำมกำรค้ำ  

กำรเลือกต้ังสหรัฐฯ Brexit เป็นต้น เพ่ิมจำกกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ที่เป็นกองหลักอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่ำตอบโจทย์สมัยใหม่ได้ดีขึ้นมำก

พิมพ์ชนก
วอนขอพร พิตต์ฟลีด์
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	 สนำหรับควำมฝนัของดฉินัเก่ียวกับอนำคตของ	 สนค.	 ในแง่
องคก์รและกำรทนำงำนนัน้	ดฉินัหวงัวำ่	แนวคดิและวธีิกำรทนำงำนของ
ดฉินัทีไ่ดป้ลูกฝังไว้กับนอ้ง	ๆ 	ในกรม	จะยังคงมคีนนนำมำใชต่้อไป	เชน่

 “Practical policy works” คือกำรท�ำ “นโยบำยท่ีจับต้องได้”  
และเป็น “ข้อมูลที่น�ำไปใช้ได้จริง” 

 “Always one step ahead” น�ำหน้ำคนอื่น 1 ก้ำวเสมอ  
ในกำรเข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำใหม่ ๆ 

 “Customers - Centric” ก�ำหนดแผนงำนโดยเอำควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำเป็นหลัก และออกไปรับฟังควำมเห็นของคนในท้องที่ 

 “Collaboration, not competition” ร่วมด้วยช่วยกนัคดิ ร่วมมือ
กับเครือข่ำยให้มำกที่สุด 

 “Niche that makes a difference” ไม่ท�ำงำนซ�้ำซ้อน ท�ำงำน 
ที่เป็นแง่มุมเล็ก ๆ แต่สร้ำงควำมแตกต่ำงให้เศรษฐกิจกำรค้ำไทยได้ 

 “Work - Life balance and Broad horizon” คน สนค.  
ต้องใช้ชีวิตอย่ำงมีสมดุล ท�ำงำนหนักแต่ก็ให้ควำมส�ำคัญกับชีวิตครอบครัว 

 “มองไกล มีหลักกำร” ท้ำยสุด ข้ำรำชกำร สนค. ต้องมีวิสัยทัศน์  
มีจริยธรรม มีหลักกำรที่ยึดถืออย่ำงหนักแน่น ข้อมูลและงำนศึกษำของเรำ 
ต้องมคีวำมน่ำเชือ่ถอือย่ำงสูง (Credibility) งำนทีเ่รำท�ำต้องก้ำวหน้ำช่วยเตมิเตม็ 
(Fill the Gap) งำนศึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของหน่วยต่ำง ๆ  เรำต้องยึดมั่น
ในชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และรับใช้ประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงเต็มใจ

 ในโอกำสท่ีดิฉันจะหมดวำระจำกต�ำแหน่ง ผอ. สนค. เพื่อไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรไทย ประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก และ
องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก ดิฉันมีควำมภูมิใจอย่ำงยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรสร้ำง สนค. ขึ้นมำให้ยืนได้อย่ำงม่ันคงร่วมกับพี่น้องทุกคนใน สนค.  
ดิฉันเชื่อม่ันว่ำ สนค. จะพัฒนำต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภำครัฐไทยท่ีมี
บทบำทช่วยเหลือทุกกลุ่มทุกคนในด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์กำรให้ข้อมูล และ
ด้ำนนโยบำยเศรษฐกจิกำรค้ำ เพือ่ช่วยพฒันำประเทศไทยของเรำให้เตบิโตต่อไป
อย่ำงมั่นคงค่ะ

	 ในอนำคตข้ำงหน้ำ	 ดิฉันได้วำงแนวทำงกำรทนำงำนของ	 
สนค.	ไว้	ให้มุ่งเน้นไปสู่	3	เรื่องที่สนำคัญ	คือ	

	 01	 |	 งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์	 (Strategy) จำกกำร 
ที่เศรษฐกิจไทย ต้องเผชิญกับควำมเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ทั้งสงครำมกำรค้ำ  
ผลกระทบจำกโควดิ-19 ท�ำให้ไทยจ�ำเป็นต้องมกีำรประเมนิและท�ำควำมเข้ำใจ
ถงึควำมท้ำทำยด้ำนต่ำง ๆ ทีก่�ำลงัเกิดขึน้กบักำรค้ำ เช่น กำรเปลีย่นแปลงไปสู่ 
Platform Economy กำรเข้ำสู่เศรษฐกิจและสังคมสูงวัย ฯลฯ และควรมี
แนวทำงว่ำ เกษตรกร ผู้ประกอบกำร ประชำชน ควรต้องปรับตัวอย่ำงไรบ้ำง 
เรำได ้ท�ำยุทธศำสตร ์ด ้ำนสังคมสูงวัย ยุทธศำสตร ์กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนภูมิรฐัศำสตร์ ไว้แล้ว ซึง่จะน�ำไปประมวลกบัยทุธศำสตร์ภำคเกษตร บรกิำร 
และ Megatrends ที่เคยท�ำไว้ในปีก่อน ๆ มำรวมกันเป็น ยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ไทยในโลกหลังโควิด โดยเรำจะเน้นด้ำนเกษตร/อำหำร (Bio - Economy)  
ด้ำนสุขภำพ/กำรดูแลตน (Health and Wellness Economy) กำรเชื่อมโยง
กับประเทศต่ำง ๆ (Connectivity) ในหลำยมิติ เป็นต้น

	 02	|	งำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก	(Local	Economy) 
มองไปข้ำงหน้ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจในประเทศจะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่ง  
เพรำะธรุกรรมระหว่ำงประเทศ ทัง้กำรส่งออกและกำรท่องเทีย่ว เปล่ียนรปูแบบไป 
ดังนั้น เศรษฐกิจในประเทศและผู้ที่อยู ่ในฐำนรำกจ�ำเป็นที่ต้องสร้ำงให้ม ี
ควำมเข้มแข็งมำกข้ึน เพื่อเป็นเสำหลักของเศรษฐกิจไทยในอนำคต โดยงำน 
ในด้ำนนี้ เรำได้เริ่มท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกไว้ แต่จะขยำย
ไปถึงกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐำนรำกกับกำรพัฒนำภำคบริกำรประเภทต่ำง ๆ 
(Services Economy) และกำรหำแนวทำงกำรน�ำวิสำหกิจชุมชน / เพื่อสังคม 
มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศไทย

	 03	 |	 งำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม่	 (New	 Economy)	 
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และจะกระทบกับ
กำรผลิตและกำรบริกำรของไทย เช่น บล็อกเชน ระบบอัจฉริยะ (Ai) ระบบ 
กำรเชื่อมโยงผ่ำนอินเตอร์เน็ต (IoT) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่  
(Big Data) สนค. จ�ำเป็นต้องเข้ำใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เหล่ำนี้ เพื่อตีโจทย์ให้แตก
ว่ำเกี่ยวกับกำรค้ำอย่ำงไร ผู้ประกอบกำรของเรำควรต้องปรับตัวอย่ำงไรบ้ำง 
และต้องศึกษำวิเครำะห์ผลต่อโครงสร้ำงเศรษฐกิจกำรค้ำของไทย ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรน�ำ Blockchain มำใช้ในกำรพัฒนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) สินค้ำข้ำวอินทรีย์ภำยใต้ชื่อ Tracethai.com ซึ่งจะขยำยไป
สินค้ำอื่นต่อไป กำรต่อยอดระบบ Data Integration เป็นระบบกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analytics) โดยได้น�ำเสนอผ่ำนแพลทฟอร์ม www.คิดค้ำ.com 
และเรำจะเดินไปสู่กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือให้คำดกำรณ์ได้ 
(Predictive Big Data) ต่อไป 
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ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนมกราคม 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.34 (YoY)

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

 กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท่ียงัเป็นปัญหำต่อเนือ่งของโลก 
และกำรระบำดระลอกใหม่ในประเทศในช่วงที่ผ่ำนมำ ท�ำให้กำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกจิและกจิกรรมทำงเศรษฐกจิกลบัมำชะลอตวัอีกครัง้ ส่งผลต่อกำรใช้จ่ำย
และกำรผลิตในเดือนนี้ สอดคล้องกับเคร่ืองชี้วัดด้ำนอุปสงค์และอุปทำน  
ทัง้ยอดกำรจดัเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่ อตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลติ และดชันผีลผลติ
อตุสำหกรรม ทีป่รบัตัวลดลง อย่ำงไรกต็ำม เครือ่งช้ีวดัส�ำคญัหลำยตวัมีแนวโน้ม
ปรบัตวัดขีึน้เช่นกนั โดยเฉพำะกำรส่งออก อตัรำกำรว่ำงงำน และรำยได้เกษตรกร 
ประกอบกับพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภำพ และควำมสำมำรถ 
ในกำรบรหิำรจดักำรของบคุลำกรสำธำรณสขุภำครฐัหลำยหน่วย รวมทัง้แนวโน้ม
กำรรกัษำด้วยวคัซนีเร่ิมเหน็ผลในหลำยประเทศ ท�ำให้สถำนกำรณ์ในช่วงต่อไป 
มโีอกำสปรบัตวัในทศิทำงท่ีดขีึน้ ซึง่จะส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยและเงนิเฟ้อให้กลับสู่
ภำวะปกตไิด้ในไม่ช้ำ

 ดชันรีำคำผูบ้รโิภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดอืนมกรำคม 2564 เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน 
ลดลงร้อยละ 0.34 (YoY) เป็นกำรหดตวัต่อเนือ่งจำกร้อยละ 0.27 ในเดอืนก่อนหน้ำ โดยมปัีจจยั
ส�ำคญัจำกรำคำพลงังำนทียั่งต�ำ่กว่ำปีก่อน (ลดลงร้อยละ 4.82) กำรปรบัลดค่ำไฟฟ้ำผนัแปร (Ft) 
ลงอกีเป็น -15.32 สตำงค์ต่อหน่วย ซึง่จะมผีลต่อเนือ่งจนถงึเดอืนเมษำยน และรำคำข้ำวสำรเจ้ำ
และข้ำวสำรเหนียวทีย่งัลดลงต่อเนือ่งมำตัง้แต่ปลำยปี 2563 ตำมปรมิำณผลผลติท่ีกลบัเข้ำสูป่กติ
และไม่ได้รบัผลกระทบจำกภยัแล้งเหมือนปีก่อน ประกอบกบัควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
ยังทรงตัว ส�ำหรับรำคำสินค้ำและบริกำรในหมวดอื่นๆ ยังเคลื่อนไหวตำมกลไกกำรตลำดของ
ผูป้ระกอบกำร อย่ำงไรกต็ำม รำคำสนิค้ำในบำงกลุม่ โดยเฉพำะ ผักสด และเครือ่งประกอบอำหำร 
ยงัปรับตวัสงูข้ึน เนือ่งจำกเกดิอทุกภยัในภำคใต้ และน�ำ้มนัพืชปรบัตัวตำมรำคำผลปำล์มสดท่ีสงูขึน้
ตำมควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อหักอำหำรสดและพลังงำนออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐำน
ขยำยตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.21 (YoY) 

 ดชันรีำคำผูบ้รโิภค เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.09 (MoM)

ภาพรวม 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือน มกราคม 2564

%MoM %YoY %AoA

0.09

0.03

0.7

3.3

-0.24

0.21

-0.6

3.7

-0.34

0.21

-0.6

3.7

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐำน

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง

Headline	CPI

Core CPI

PPI

CMI

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนกุมภำพันธ์ 2564  ยังคงได้รับอิทธิพลจำกฐำนรำคำพลังงำนในปีก่อนที่ยังสูงกว่ำปีนี้ ประกอบกับภำครัฐมีมำตรกำร

ช่วยเหลือค่ำครองชีพเพ่ิมเติม โดยกำรลดค่ำใช้ไฟฟ้ำและน�้ำประปำเป็นเวลำ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์เป็นต้นไป ขณะที่สินค้ำอื่น ๆ ยังเคล่ือนไหว 

ในทิศทำงปกติ อีกทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้อย่ำงจ�ำกัด ท�ำให้อัตรำเงินเฟ้อ 

เดือนกุมภำพันธ์ยังมีแนวโน้มหดตัว กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำเงินเฟ้อในปี 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่ำงร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ำกลำงอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็นอัตรำ 

ที่น่ำจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในอนาคต 50.9 47.7

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในปจจุบัน 39.3 36.3

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค โดยรวม 46.3 43.2
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

เดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 3.7 (YoY)

 ดัชนีรำคำวัสดุก ่อสร้ำง เดือนมกรำคม 2564  
เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สูงขึน้ร้อยละ 3.7 (YoY) และ
สงูสดุในรอบ 2 ปี 6 เดอืน จำกกำรสูงขึน้ของสินค้ำในหมวดเหลก็
และผลติภัณฑ์เหลก็ ทีส่งูขึน้ร้อยละ 19.1 ตำมควำมต้องกำรและ
รำคำในตลำดโลกเป็นส�ำคญั ประกอบกับมกีำรปิดเตำถลุงเหล็ก
หลำยแห่งทัง้ในยโุรปและญีปุ่น่ชัว่ครำว สอดคล้องกับปริมำณกำร
จ�ำหน่ำยเหลก็ และดชันกีำรจ�ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงในประเทศทีป่รบั
ตวัสงูข้ึน หมวดวสัดกุ่อสร้ำงอืน่ ๆ สงูขึน้ร้อยละ 1.1 หมวด
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดไม้และ
ผลติภัณฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.3  ขณะทีบ่ำงหมวดสนิค้ำรำคำปรับ
ลดลง ตำมสภำพเศรษฐกจิ ภำคกำรก่อสร้ำง และธรุกิจทีเ่ก่ียวข้อง
ยงัคงซบเซำ ได้แก่ หมวดซเีมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.3 หมวดสุขภัณฑ์  
ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดวัสดุฉำบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 

 ดชันคีวำมเชือ่มัน่ผู้บริโภคโดยรวม เดอืนมกรำคม 2564 ปรบัตวัลดลงมำอยูท่ีร่ะดบั 
43.2 จำกระดับ 46.3 ในเดือนก่อนหน้ำ ปรับตัวลดลงทั้งดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน
และในอนำคต โดยดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจำกระดับ 39.3 มำอยู่ที่
ระดับ 36.3 และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนำคต ปรับตัวลดลงจำกระดับ 50.9 มำอยู่ที่
ระดับ 47.7 สำเหตุมำจำกควำมกังวลต่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่  
ที่ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วไปทั่วประเทศ และมีจ�ำนวนผู้ติดเช้ือมำกกว่ำรอบแรก อย่ำงไรก็ตำม 
แม้ว ่ำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังไม ่คลี่คลำย แต่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ 
สังคมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังคงด�ำเนินกำรได้ เพียงแต่ต้องปฎิบัติตำมข้อก�ำหนด 
อย่ำงเคร่งครัด ประกอบกบัมำตรกำรช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ 
ในด้ำนต่ำง ๆ ของภำครัฐที่มีอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุม จะช่วยเพิ่มก�ำลังซื้อ และลดภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่ประชำชนทกุภำคส่วน อำจจะส่งผลดต่ีอดชันคีวำมเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในระยะต่อไป

เดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 43.2 (YoY)
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 ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำง เมือ่เทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 2563 สงูขึน้ร้อยละ 3.3 (MoM) 

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต เดือนมกรำคม 2564 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) จำกเดือนก่อนหน้ำที่ลดลงร้อยละ 0.5 ตำมกำรลดลงของ 
หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมยังคงหดตัวสอดคล้อง 
กับอัตรำกำรใช ้ก�ำลังกำรผลิต และดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมท่ีปรับตัวลดลง  
ทั้งนี้ กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังเป็นแรงกดดันที่ส�ำคัญต่ออุปสงค์และอุปทำน  
โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร 
กลั่นปิโตรเลียม (น�้ำมันดีเซล น�้ำมันแก๊สโซฮอล์) กลุ ่มไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้  
(ไม้ยำงพำรำ) กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจำกใยสังเครำะห์) กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (สำยเคเบิล)  
กลุ่มเสื้อผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ และ 
หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง ลดลงร้อยละ 18.2 ได้แก่ น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ และ 
ก ๊ำซธรรมชำติ ขณะที่สินค ้ำในหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและกำรประมง 
ที่ยังขยำยตัวได้ดี โดยสูงขึ้นร้อยละ 3.6 ตำมควำมต้องกำรของตลำดท้ังในและ 
ต่ำงประเทศทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ได้แก่ ข้ำวเปลอืกเจ้ำ พชืผกั (ต้นหอม ผกัช ีหน่อไม้ฝร่ัง) 
ผลปำล์มสด ยำงพำรำ กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด) และกลุ่มผลิตภัณฑ ์
จำกกำรประมง (ปลำทูสด ปลำทรำยแดง ปลำสีกุน) 

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนธันวำคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
ธันวาคม 2563

การส่งออก
 กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยเดือนธันวำคม พลิกกลับมำเป็น
บวกในรอบ 8 เดือน และมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดในรอบ 22 เดือน แม้จะมี
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง แต่หลำยประเทศมีกำรบริหำร
จดักำรทีด่ขีึน้ พร้อมทัง้ประกำศใช้มำตรกำรล็อกดำวน์เป็นบำงพ้ืนที ่ท�ำให้ภำคกำร
ผลติและกำรขนส่งยังด�ำเนินต่อไปได้ นอกจำกน้ี ผลจำกกำรระดมมำตรกำร
กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศคูค้่ำอย่ำงต่อเนือ่ง และกำรกระจำยวคัซนีในหลำย
ภูมิภำค ช่วยกระตุ้นอุปสงค์และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
สำมำรถรักษำทิศทำงกำรฟื้นตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภำพรวมกำรส่งออก
ไทยเดือนธนัวำคม 2563 มมีลูค่ำ 20,082.74 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ขยำยตวั 
ร้อยละ 4.71 ขณะที่ภำพรวมกำรส่งออกทั้งปี 2563 (มกรำคม–ธันวำคม)  
มีมูลค่ำ 231,468.44 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.01 

 สนิค้ำทีข่ยำยตวัได้ด ียงัเป็นสนิค้ำกลุม่ทีเ่ตบิโตต่อเนือ่ง 3 กลุม่หลกั 
ได้แก่ 1) สนิค้ำอำหำร เช่น ผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงั น�ำ้มนัปำล์ม 
อำหำรสัตว์เลี้ยง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งปรุงรสอำหำร 2) สินค้ำ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำน ยังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 
เตำอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ให้ควำมร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่อง
ซักผ้ำ เครื่องปรับอำกำศ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้ำเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อและลดกำรแพร่ระบำด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 
และถุงมือยำง เป็นสินค้ำที่ไทยมีศักยภำพในกำรส่งออกอย่ำงมำกในช่วงนี้

 นอกจำกสินค้ำ 3 กลุม่หลกัทีม่กีำรเตบิโตต่อเนือ่งแล้ว ยงัมีกลุ่มสนิค้ำ
ที่มีกำรกลับมำขยำยตัวตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อำทิ สินค้ำ 
ที่เก่ียวข้องกับภำคกำรผลิต เช่น เม็ดพลำสติก เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ  
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รวมไปถึงสินค้ำคงทนที่มีรำคำสูงอย่ำง
รถยนต์ ซึง่คำดว่ำจะเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึสญัญำณกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรผลติโลก 
และซัพพลำยเชนของสินค้ำส่งออกไทย

 ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1) ตลำดหลัก ขยำยตัวร้อยละ 10.4 ตำมกำรขยำยตัวสูงต่อเนื่อง
ของกำรส่งออกไปยงัตลำดสหรฐัฯ ทีร้่อยละ 15.7 กำรขยำยตวัต่อเนือ่งของกำร
ส่งออกไปญีปุ่น่ทีร้่อยละ 14.8 และกำรหดตวัน้อยลงของกำรส่งออกไปสหภำพ
ยุโรป (15) ที่หดตัวร้อยละ 2.4
 2) ตลำดศกัยภำพสงู ขยำยตวัร้อยละ 2.6 จำกกำรส่งออกไปตลำดจนี 
เอเชียใต้ และอำเซียน (5) ขยำยตัวร้อยละ 7.2 ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 0.8 
ตำมล�ำดับ ขณะที่ CLMV หดตัวร้อยละ 6.3 
 3) ตลำดศักยภำพระดับรอง ขยำยตัวร้อยละ 1.5 ตำมกำรขยำย
ตวัต่อเนือ่งของส่งออกไปทวีปออสเตรเลยี (25) ร้อยละ 13.5 และตะวนัออกกลำง 
(15) ร้อยละ 0.1 ขณะที่กำรส่งออกไปลำตินอเมริกำ ทวีปแอฟริกำ และรัสเซีย
และกลุ่มประเทศ CIS หดตวัร้อยละ 8.8 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 16.9 ตำมล�ำดบั

การน�าเข้า
 เดอืนธันวำคม 2563 กำรน�ำเข้ำ มมีลูค่ำ 19,119.16 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ
ขยำยตัวร้อยละ 3.62 สินค้ำน�ำเข้ำที่หดตัว ได้แก่ น�้ำมันดิบ สินค้ำน�ำเข้ำ 
ที่ขยำยตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วน
ประกอบ เคมีภัณฑ์ และเหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ แหล่งน�ำเข้ำท่ียังขยำยตัว 
ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ เกำหลใีต้ และไต้หวนั แหล่งน�ำเข้ำทีห่ดตวั ได้แก่ สหรฐัฯ และ
มำเลเซีย

ดุลการค้า
 เดอืนธนัวำคม 2563 ดุลกำรค้ำ เกนิดลุ 963.58 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ  
ส่งผลให้ทัง้ปี 2563 กำรค้ำเกนิดลุ 24,476.54 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนีรำคำส่งออก เดอืนธนัวำคม 2563 เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน
ขยำยตวัร้อยละ 0.1 (YoY) โดยขยำยตัวต่อเนือ่ง 2 เดอืนตดิต่อกนัโดยดัชนรีำคำส่ง
ออกทีป่รบัตวัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม อตุสำหกรรมกำรเกษตร 
สนิค้ำอุตสำหกรรม ขณะท่ีหมวดสนิค้ำแร่และเช้ือเพลงิลดลง
 ดชันรีำคำน�ำเข้ำ เดอืนธนัวำคม 2563 เทยีบกบัเดือนเดยีวกนัปีก่อนสงู
ขึน้ร้อยละ 0.9 (YoY) ซึง่เป็นกำรขยำยตวัครัง้แรกในรอบ 11 เดอืน หมวดสนิค้ำที่
ปรับตวัสงูขึน้ ได้แก่ หมวดสนิค้ำวตัถดุบิและกึง่ส�ำเรจ็รปู หมวดสนิค้ำทุน ยำนพำหนะ
และอปุกรณ์กำรขนส่ง ขณะท่ีหมวดสนิค้ำเชือ้เพลงิลดลง

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 63

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 63

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) (%)

ธ.ค. 2563
Dec 2020

ม.ค. – ธ.ค. 2563
Jan – Dec 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

20,082.7
4.71 %

19,119.2
3.62 %

+963.6 +24,476.6

206,991.9
-12.39 %

231,468.4
-6.01 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

ดุลการคา
(Trade Balance)

1,981.9
1,806.1
1,176.2
763.0

688.1 7.3 3.4 972.2 10.0 4.8

3.2
15.1
15.7
8.6

9.9
9.0
5.9
3.8

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

สหรัฐฯ
จีน

ญี่ปุน
เวียดนาม

ฮองกง

1,825.0

1,736.0

1,578.0

1,423.1

6.6

-11.2

13.1

27.4

10.0

9.1

8.3

7.4

จีน

ญี่ปุน

สหรัฐฯ

มาเลเซีย

4,765.5

2,841.5

1,065.8

1,025.2

9.2

9.3

-23.5

-5.9

24.9

14.9

5.6

5.4

1,017.5 18.2 5.3 เกาหลีใต 717.1 19.7 3.8

0.1

-0.2

0.3

1.0

0.3

1.9

0.1

0.9

101.2

94.4

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ
ผลิตภัณฑยาง

อัญมณี
และเครื่องประดับ

เม็ดพลาสติก

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

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

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
น้ำมันดิบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 ดัชนี ธ.ค. 63

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

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

international_tradeท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนธันวาคม 2563
ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาทองค�า

 ในเดือนมกรำคม รำคำทองค�ำในประเทศเฉลีย่อยูท่ี ่26,477.50 บำท 
ขยำยตวัร้อยละ 0.43 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้ำ ขยำยตวัครัง้แรกในรอบ 5 เดอืน 
เช่นเดยีวกบัรำคำทองค�ำในตลำดโลก เฉลีย่อยูท่ี ่ 1,866.99 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ  
ทรอยออนซ์ ขยำยตวัร้อยละ 0.59 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน จำกมำตรกำรกระตุน้
เศรษฐกจิรอบใหม่ของสหรฐัฯ และไวรสัโควดิ-19 กลำยพนัธุแ์พร่ระบำดรนุแรงขึน้
หลำยประเทศยกระดบัมำตรกำรควบคุม ผลกัดันรำคำทองค�ำ คำดกำรณ์ว่ำรำคำ
ทองค�ำในตลำดโลกในไตรมำสแรกของปี 2564 จะปรบัตัวอยูท่ี ่1,820 – 1,920 
เหรียญสหรฐัฯ ต่อ ทรอยออนซ์

 ราคาน�้ามัน

 รำคำน�้ำมันดิบ (WTI) เดือนมกรำคม 2564 เฉลี่ยอยู่ท่ี 52.10  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 
9.42 แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ สูงขึ้นร้อยละ 10.73 เนื่องจำกประเทศ 
ผู้ส่งออกน�้ำมันบำงประเทศปรับลดก�ำลังกำรผลิต ประกอบกับส�ำนักงำน
สำรสนเทศด้ำนพลังงำนสหรัฐฯ (EIA) รำยงำนปริมำณน�้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงต�่ำสุดในรอบ 11 เดือน อย่ำงไรก็ตำมกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
โควดิ-19 ยงัคงส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัอย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบัรำคำน�ำ้มนั
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 22.33 บำท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73 จำกเดือนก่อนหน้ำ 
รำคำน�ำ้มนัดเีซล อยู่ที ่24.74 บำท/ลติร เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.78 จำกเดอืนก่อนหน้ำ 

  อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่ำเงนิบำทเดอืนมกรำคม 2564 เฉลีย่อยูท่ี ่30.01 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ 
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แข็งค่ำขึ้นร้อยละ 1.41 และเม่ือเทียบกับ 
เดอืนก่อนหน้ำ แข็งค่ำขึน้ร้อยละ 0.30 โดยมสีำเหตสุ�ำคัญจำกควำมเชือ่มัน่ต่อ 
เงนิดอลลำร์ทีล่ดลง กำรระบำดของไวรสัโควิด-19 ท่ีท�ำให้หลำยประเทศประกำศ 
ปิดเมืองและจ�ำกัดกำรเดินทำงอีกครั้ง ซึ่งกำรแข็งค่ำของเงินบำทสอดคล้อง 
กบัค่ำเงนิในภูมภิำค  

 ข้าว 

 รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว 5% (ใหม่) 1,490.00 บำท/100 กิโลกรัม 
เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 4.23 ส่วนรำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ 100% 
ชั้น 2 (ใหม่) ทรงตัวที่ 2,492.50 บำท/100 กิโลกรัม โดยภำพรวมรำคำข้ำวปรับ
เพิม่ขึน้เนือ่งจำกผลผลติข้ำวออกสูต่ลำดน้อยลง ขณะทีต่ลำดโลกมคีวำมต้องกำร
ข้ำวจำกไทยเพิ่มขึ้น

 ยางพารา 

 รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 65.04 บำท ลดลง
จำกเดือนก่อนร้อยละ 6.74 ส่วนรำคำยำงแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 
47.41 ลดลงร้อยละ 1.56 รำคำยำงปรบัตวัลดลงตำมตลำดล่วงหน้ำต่ำงประเทศ 
ประกอบกับปริมำณสต็อกยำงพำรำของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับปัจจัย
กดดันจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

มกราคม 2564

แหล่งที่มำ : CEIC

แหล่งที่มำ : CEIC

แหล่งที่มำ : CEIC

แหล่งที่มำ : CEIC
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โอกาสธุรกิจสุขภาพไทย
หลังยุคโควิด-19

กำรรักษำแนวใหม่ กำรเว้นระยะ 
ทำงสงัคม ท�ำให้เกดิบรกิำรกำรแพทย์ 
“Telemedicine” ไทยจึงต ้อง 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน เพื่อดึงดูดลูกค้ำ
กลับมำใช้บริกำรหลังยุคโควิด-19

กร ะแสควำมนิ ยมที่ ก� ำ ลั ง ม ำแ ร ง 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีกำรพัฒนำสมุนไพร 
เพื่อใช้ประกอบกำรบ�ำบัดและรักษำ 
ไวรัสโควิด-19 เช่น ฟ้ำทะลำยโจร  
และกระชำยขำว ซึ่งคำดว่ำจะมำแรง 
มำกขึ้นในทศวรรษหน้ำ

เพรำะสำมำรถ “ดักจับเชื้อโรค”  
ที่ เข ้ ำ สู ่ ร ่ ำงกำย โดยกระตุ ้นให ้ 
ระบบน�้ำเหลืองท�ำหน้ำที่ได้ดีย่ิงขึ้น 
ด้วยกำรท�ำสปำ/นวด

เพรำะเป็นอำหำรที่มีวัตถุดิบที่ช่วยใน
กำรชะลอเซลล์มะเรง็ลดคลอเรสเตอรอล 
ต้ำนอนุมูลอิสระ ประกอบเป็นอำหำร 
ที่คนไทยคุ ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี อำทิ  
แกงป่ำ แกงส้ม แกงเหลือง แกงเลียง  
จงึอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นอำหำรไทยเป็นหนึง่
ในอำหำรเพื่อสุขภำพเช่นกัน

ผู ้บริโภคยุคใหม่หำข้อมูลจำกโลก 
ออนไลน์มำกขึน้ หลำยบรษิทัอำจจะให้
ควำมรูด้้ำนสขุภำพออนไลน์/AI แนะน�ำ 
วิธีดูแลตนเอง ตลอดจนอำหำรหรือ
บริกำรที่เหมำะสมต่อผู้ซื้อ 

คุณหมอออนไลน์ แพทย์ทำงเลือก/สมุนไพร	

สปำ/นวดแผนไทย		
โอกำสที่ไม่ควรมองข้ำม	 อำหำรไทยมีดีกว่ำที่คิด	

ที่ปรึกษำด้ำนสุขภำพ/โภชนำกำร	

 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยน

ควำมคิดของคนทั่วโลกให้เห็นถึงควำมส�ำคัญต่อกำรดูแล

สุขภำพมำกขึ้นอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน ส่งผลให้ธุรกิจ

สขุภำพมีแนวโน้มและโอกำสเตบิโตเพ่ิมมำกข้ึนตำมไปด้วย 

ธุรกิจสุขภำพนั้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  

ได้แก่ 1) ธรุกจิเพือ่สขุภำพด้ำนกำรแพทย์ (Medical) อำทิ  

โรงพยำบำล ยำและวิตำมิน และ 2) ธุรกิจเพ่ือสุขภำพ 

ที่ ไม ่ ใช ่ด ้ ำนกำรแพทย ์  (Non-Medical )  อำทิ  

อำหำรเพือ่สขุภำพ สปำ และอำหำรเสรมิ ซึง่ผูป้ระกอบกำร

ในธุรกิจสุขภำพอำจปรับกำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำร 

ที่จะเป็น “จุดขำย” ใหม่ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภคในยุคหลังโควิด-19 นี้ เช่น

	 ประเทศไทยมีจุดแข็งในกำรเป็น

หนึ่งในผู้นนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ	

และมเีปำ้หมำยทีต่อ้งกำรเปน็	“ครวัของโลก”	

กำรนนำแนวโน้มพฤติกรรมกำรบริโภค 

ที่ให้ควำมสนำคัญด้ำนสุขภำพมำปรับเป็น

กลยุทธ์เชิงธุรกิจ	 จะช่วยให้คว้ำโอกำส 

กำรค้ำได้อย่ำงทันท่วงที	 สร้ำงรำยได้ 

ให้ประเทศต่อไป	
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