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โควิดไม่เป็นอุปสรรค

 TPSO Journal ฉบับนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการท�างาน

ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

	 ในคอลัมน์	 Special	 Talk	 ฉบับนี้	 ผู้อ่านทุกท่านจะได้ทราบถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของ
กระทรวงพาณชิย์ภายใต้การน�าทพัของท่านจรุนิทร์	ในการผลกัดนัการส่งออกเพือ่พลิกฟ้ืนเศรษฐกจิไทย	
ด้วยนโยบายต่าง	ๆ	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นวาระทีส่�าคญัเร่งด่วนทีส่ดุ	และต่อด้วย	Special	Report	ทีเ่จาะลกึ
นโยบาย	“เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด”	และ	“อาหารไทย	อาหารโลก”	มาให้ทุกท่านติดตามกันค่ะ

	 ก่อนจากกนั	...	กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทกุท่านลงทะเบยีนเข้ารบัการฉดีวคัซีนเพือ่สร้าง
ภูมิคุมกันหมู่	 และแม้จะฉีดวัคซันแล้ว	 ขอให้ยังคงสวมหน้ากากอนามัยและรักษามาตรการต่าง	 ๆ	 
เพือ่สขุภาพของตัวท่านและคนทีท่่านรกันะคะ	

พาณิชย์เดินหน้าเศรษฐกิจการค้าเต็มก�าลัง

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ท�าให้วิถีชีวิตคนทั่วโลกเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิงและส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจการค้าทุกภาคส่วน แต่หาได้เป็นอุปสรรคต่อ
การท�างานภายใต้การน�าทัพของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการค้าผ่านการส่งออก

	 โดยเม่ือช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา	รมว.พณ.	มวีาระร่วมหารอืกบั 

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง	 นายเอ็ดเวิร์ด	 เหยา	 

ในประเด็น	 Belt	 and	 Road	 Summit	 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก	 RCEP	 และ 

การท�า	FTA	กับประเทศไทย	นอกจากนีย้งัได้มโีอกาสร่วมหารอืกบัคณะกรรมการ

หอการค้านานาชาติ	ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกว่า	130	ประเทศ	รวมถึงมีบริษัทที่อยู่

ภายใต้หอการค้านานาชาติกว่า	 45	 ล้านบริษัท	 เพื่อร่วมผลักดันการส่งออก	 

การลงทุน	 และแก้ไขอุปสรรครวมทั้งหารือเก่ียวกับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ 

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับเศรษฐกิจการค้าหลังวิกฤตโควิด-19	นี้
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 สุดท้ายนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านั้นคงไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยล�าพัง  
ทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญในการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ  
ในยุค New Normal โดยมีเป้าหมายเดียวกันว่า จะสามารถยกระดับเศรษฐกิจการค้าไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 หลายท่านคงทราบดีว่า ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 และสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ท�าให้ในปี 2563 เศรษฐกิจโลก
หดตัว 3.3% ไทยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตโลกก็ได้รับผลกระทบไปด้วย  
โดยการส่งออกไทยตดิลบไป 6% แต่ทัว่โลกก็ยงัเดนิหน้าสูว้กิฤต ิจนในปี 2564 ประเทศต่าง ๆ 
เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนของตน และมีนโยบายฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวอีกครั้ง 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดว่าในปีน้ี
เศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 6.0% และมีแนวโน้มจะเตบิโตต่อไปถึงปี 2565 ที ่4.4% ส�าหรับไทย 
IMF คาดว่าจะขยายตวัได้ 2.6% ซ่ึงรฐับาลก็ก�าลงัเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโควดิรอบใหม่นี้ 
พร้อมทั้งเร่งการเจรจาการจัดซื้อวัคซีนและกระจายการฉีดให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชน
สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ และเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย

 ท่ามกลางการระบาดของโควดิ-19 รอบใหม่ในไทย ส�าหรับผม การค้าไทยจะต้อง
ไม่สะดุด ผมได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ให้เดินหน้าท�างานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  
ผมเน้นย�า้เสมอเร่ืองการท�างานร่วมกนัระหว่าง พณ. และเอกชน นัน่คอื เวท ีกรอ.พาณชิย์ หรอื
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณชิย์ ซ่ึงเป็นกลไกให้ พณ. กบัเอกชนขบัเคล่ือน
การส่งออกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าได้ทันท่วงที ท�าให้การส่งออกในขณะนี้  
เราพ้นจุดต�่าสุดมาแล้วและฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นรูปตัว “U” จากเดือนมีนาคม 2564  
การส่งออกขยายตวัที ่8.47% และเดอืนเมษายนทีผ่่านมาขยายตัวสงูถงึ 13.09% ถ้าหักน�า้มนั
และทองค�าจะขยายตวัถงึ 25.07% ดังนั้น คาดการณ์ว่าถึงสิ้นปีจะได้ตามเป้า 3.5-4%

 ในปี 2564 นี้ ผมได้มอบนโยบายให้ พณ. ด�าเนินการตาม 14 แผนงานหลัก 
ตัวอย่างเช่น นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ปี 2563-2564 ในสินค้าเกษตรส�าคัญ 5 ชนิด 
ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการ  
พาณิชย์ลดราคาเพ่ือประชาชน ร่วมมอืกับโมเดร์ินเทรด ร้านธงฟ้า ฯลฯ ลดราคาสินค้ากว่า 80% 
นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เป็นมิติใหม่ของการท�างานร่วมกันของ พณ. และ กษ. 
เพื่อให้การผลิตและการค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาหารไทย อาหารโลก มุ่งให้ไทย 
เป็นผู้น�าด้านอาหารของโลก โดยเน้น อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ และอาหารแนวใหม ่
ทีเ่ป็นเทรนด์โลก และการผลกัดนัการส่งออกในยคุ new normal ปรับเป็นรปูแบบออนไลน์
ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด เป็นต้น

 ผมมองว่า ต่อไปเทคโนโลยดีจิทิลัจะมีบทบาทส�าคญัมากขึน้ ในปีนี ้ผมจะมุง่เน้น
นโยบายดิจิทัลมาปรับการท�างานของ พณ. ให้มากขึ้น เช่น  MOC one stop service  
ซึง่เปิดให้บริการออนไลน์แก่ผูป้ระกอบการในระยะเวลาอนัสัน้ โดยการออกใบอนญุาตต่าง ๆ 
ไม่ต้องมาที่กระทรวงฯ อีกต่อไป เพื่อยกระดับ Ease of doing business ของไทยให้สูงขึ้น

จุรินทร ์
เดินหน้าฟ้ืนเศรษฐกิจการค้าไทย
ยุคโควิด-19
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พาณิชย์-เกษตรเป็นหนึง่
พลิกโฉมเชื่ อม

สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัย และ

การตรวจสอบย้อนกลับ

พัฒนาคนและผลิตภัณฑ ์
ให้ตรงตามความต้องการ 

ของตลาด

สร้าง Single Big Data  
โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน

สร้างแพลตฟอร์มกลาง 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”1

3

2

4

 วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต เป็นความร่วมมือ
ครั้งส�าคัญของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์เพ่ือใหก้ารผลติและการคา้เปน็ไปในทิศทาง
เดียวกนั กระทรวงพาณิชย์ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายขาย โดยรับข้อมูล
ด้านการผลิต (Supply-side) ท้ังปริมาณผลผลิต และช่วงเวลา
ผลผลิตออกสู ่ตลาดของสินค้าเกษตรจากกระทรวงเกษตรฯ  
ขณะเดยีวกนักระทรวงพาณชิย์จะท�าหน้าทีห่าความต้องการตลาด
ทัง้ตลาดในประเทศ จาก	“เซลส์แมนจงัหวดั” หรอืพาณชิย์จงัหวดั 
และตลาดต่างประเทศ จาก “เซลส์แมนประเทศ” หรอืทตูพาณิชย์ 
และส่งให้ฝ ่ายผลิต เพื่อให ้สามารถผลิตสินค้าได ้ตรงตาม 
ความต้องการของตลาด

 “1 สร้าง 3 เพ่ิม” คือ เป้าหมายหลักของการ 
ด�าเนนิการทัง้หมดภายใต้วสิยัทศัน์ “เกษตรผลติ	พาณชิย์ตลาด” 
โดยจะมุ่งสร้างประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพของโลก” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เพิ่มจีดีพีประเทศ และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ทุกระดับ 

 เพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จอย่างเป็น 
รูปธรรม กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จึงมีพันธกิจ
ส�าคัญร่วมกัน 4 ประการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดน�าการผลิต

เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด

 ปลดักระทรวงพาณชิยแ์ละปลดักระทรวงเกษตรฯ  
เปน็ประธานกรรมการรว่ม และมคีณะอนกุรรมการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์น�าการผลิต จ�านวน 4 คณะ

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ



คิดค้า.com

 สนค. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฐานข้อมูลร่วม: เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  
จะเป็นกลไกในการเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร ทีส่ามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการในการใชป้ระโยชนจ์าก Big Data ของผูใ้ชง้านทกุระดบัให้สามารถน�ามาใช้ในการ
ยกระดบัเศรษฐกจิการคา้ของประเทศ การบรหิารและแกปั้ญหาสนิคา้เกษตรท้ังเรือ่งปริมาณ
การผลิตและราคา รวมถึงช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 ส�าหรบัส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นผูร้บัผิดชอบพันธกิจ
สร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) โดยได้วางขอบเขตและเป้าหมายการท�างานร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน คือ

 การสร้าง Big data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพ่ือใช้ในการวางแผน
การผลติสินค้าเกษตรของเกษตรกร ให้มคีณุภาพ มาตรฐานปลอดภยั และมมีลูค่าเพ่ิม
ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกร
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

 ปัจจุบันได้เผยแพร่แดชบอร์ด “ฐานข้อมูลร ่วม:	 
เกษตรผลิต	พาณิชย์ตลาด” สนิค้ามนัส�าปะหลงั ซึง่เป็นสนิค้าน�าร่อง 
บนเวบ็ไซต์ www.คดิค้า.com และเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก
ต่อผูใ้ช้บรกิารข้อมลูสามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านลงิค์ทีแ่สดงบน
เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th และเว็บไซต์ 
ศนูย์ข้อมลูเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ได้เช่นกัน

 ขณะนี้ สนค. และ สศก. อยู่ระหว่างการพัฒนาแดชบอร์ดสินค้า
เกษตรส�าคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม
น�้ามัน และยางพารา โดยกระทรวงพาณชิย์และกระทรวงเกษตรฯ ซึง่เป็น
หน่วยงานหลกัผู้เป็นเจ้าของข้อมูล จะรว่มกนัตรวจสอบทีม่าของข้อมลู และ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการแสดงผลบน Dashboard เพื่อให้เป็น
ข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) รวมท้ังจัดหารือร่วมกับ 
ผู้เช่ียวชาญตามรายชนิดสินค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน โดยเปิดทดลองการเข้าใช้งานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อน�ามา
ปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ด ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ 
(User Friendly) และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน นอกจากน้ี ได้มีการ
พิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเพ่ิมเติมเพื่อให้แดชบอร์ด 
มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
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 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global value chains) และน�าไปสู่การสรา้ง
หว่งโซอ่ปุทานทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ ท�าให้อุตสาหกรรมไทย
จะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลกมากข้ึน และอุตสาหกรรม 
ทีอ่ยู่ปลายน�า้จะไดร้บัประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน
มากขึ้นด้วยเช่นกัน1 ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและ
มีความได้เปรียบในการแข่งขันคืออุตสาหกรรมอาหาร โดยไทย
เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ของโลก โดยใน 
ป ี2563 ไทยส่งออกสินคา้อาหารมูลคา่ทัง้ส้ิน 980,703 ลา้นบาท 
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกคิดเป็นร้อยละ 2.322 

อาหาร
ชูแผนงาน

ไทย
โลก

ผลักดันการส่งออก

 ในช่วงทีผ่่านมา การส่งออกสนิค้าอาหารของไทยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยหลายประการ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น และเงินบาทแข็งค่า ดงันัน้ เพือ่ผลกัดนั
และขบัเคลือ่นการส่งออกสินค้าอาหารของไทย กระทรวงพาณชิย์จงึได้ด�าเนนิการ
ตามแผนงาน ‘อาหารไทย	 อาหารโลก’ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานส�าคัญปี 2564 
ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ และ
อาหารแนวใหม่ที่ก�าลังเป็นเทรนด์ส�าคัญของโลก

1 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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 แผนงานอาหารไทย อาหารโลก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ตอ่การพัฒนาภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารของไทย และสามารถ
ช่วยผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าด้านอาหารของโลก ด้วยปัจจัย
อย่างการที่ไทยเป็นผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่ มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
อาหาร อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ แผนงานนี้จะเป็นกลไกที่จะสามารถ
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

 เป็นกลุ่มสนิค้าอาหารทีก่�าลงัเป็นเทรนด์ในสังคมยคุปัจจบุนั
ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคทางฝั่งตะวันตก การรับประทานมังสวิรัต ิ
มีท้ังแบบกลุ่ม Vegetarians ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่รับประทานเน้ือสัตว์  
แต่ยังคงรับประทานนม เนย ชีส และไข่ได้ตามปกติ และกลุ่ม Vegans 
ทีไ่ม่บรโิภคเนือ้สตัว์และอาหารทีเ่บยีดเบยีนสิง่มชีวีติใด จากการส�ารวจ
ของ Euromonitor’s Health and Nutrition Survey พบว่า 
ในปี 2563 ผูบ้รโิภคทีเ่ป็น Vegetarians และ Vegans คิดเป็นร้อยละ 4 
และร้อยละ 6 ของประชากรโลก ตามล�าดับ จากสถิติดังกล่าว  
แม้ว่าตลาดอาหารมังสวิรัติจะไม่ได้ใหญ่นัก แต่ถือว่าเป็นตลาด 
ที่น่าสนใจ เน่ืองจากมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเน่ืองทุกปี อีกทั้งยังเป็น
ตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อสูง

 ก�าลังเป็นเทรนด์ส�าคัญของโลกน้ัน ปัจจุบันผู ้บริโภค 
มีความต้องการอาหารท่ีหลากหลายและให้ความส�าคัญกับการเติมเต็ม
ความต้องการเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารออร์แกนิค อาหารฟังก์ชั่น 
(Functional Food) อาหารส�าหรับผู ้สูงอายุ และอาหารส�าหรับ 
ผู้ป่วย เป็นต้น หากไทยสามารถตอบสนองและเข้าใจถึงความต้องการ 
ที่หลากหลายของผู ้บริโภคได ้ จะช ่วยขยายโอกาสทางการค ้า 
ให้กับไทยได้อีกมาก

อาหารมังสวิรัต ิ

อาหารแนวใหม่

 เป็นตลาดอาหารทีม่คีวามส�าคญัและมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่
ขึน้ต่อเนือ่ง จากปัจจยัด้านจ�านวนประชากรและศกัยภาพทางเศรษฐกจิ
ของกลุ่มประเทศมุสลิม โดยการศึกษาของ Pew Research Center 
พบว่าระหว่างปี 2553 – 2593 ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
มีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่าศาสนาอื่นๆ และคาดว่าจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 73 เป็น 2.8 พนัล้านคนในปี 2593 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.67 
ของประชากรโลกทั้งหมด ขณะท่ี DinarStandard ระบุว่าในปี 2562 
ชาวมสุลมิจะมกีารใช้จ่ายส�าหรับอาหารฮาลาลทั้งสิ้น 1.17 ล้านล้าน
เหรยีญสหรัฐฯ ตลาดฮาลาลจึงเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพและน่าสนใจ

 ไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล ท้ังในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอย่างตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน รวมทั้งตลาด
ตะวันออกกลาง (Middle East) ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากร
เป็นชาวมุสลิมจ�านวนมาก ก็ถือเป็นตลาดส่งออกอาหารที่ส�าคัญของ
ไทยอกีตลาดหนึง่ โดยในปี 2562 ไทยส่งออกสนิค้าอาหารไปยงัประเทศ
กลุ่มตะวันออกกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อสัดส่วนการส่งออกสินค้า
อาหารทั้งหมดของไทย

Vegetarian food

New food

อาหารฮาลาล
Halal Food
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ประกาศครบแล้ว 30 งวด 
เกษตรกรได้รับเงินชดเชย
ข้าวหอมมะลิ	42,832	บาท/ครัวเรือน	

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่	

41,680.96	บาท/ครัวเรือน	

ข้าวเปลือกเจ้า	36,670	บาท/ครัวเรือน	

ข้าวปทุมธาน ี26,674	บาท/ครัวเรือน	

ข้าวเหนียว	33,	349	บาท/ครัวเรือน

ประกาศเกณฑ์กลางแล้ว 
7	งวด	(จาก	12	งวด)	คงเหลือการก�าหนด
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอีก	5	งวด	
สิ้นสุด	ตุลาคม	2564	(20	พ.ย.63	–	ต.ค.64)	
เกษตรกรได้รับเงิน
ชดเชยสูงสุด	9,625	บาท/ครัวเรือน

ก�าหนดราคากลางอ้างอิงครบ 
6	งวดแล้ว	(24	พ.ย.63	–	พ.ค.64)	
เกษตรกรได้รับเงินชดเชยสูงสุด	
ยางแผ่นดิบ	3,610	บาท/ครัวเรือน	
น�้ายางสด	14,770	บาท/ครัวเรือน	
ยางก้อนถ้วย	13,400	บาท/ครัวเรือน

ประกาศเกณฑ์กลางแล้ว
6	งวด	(จาก	8	งวด)	ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่า
ราคาเป้าหมาย	ไม่มีการชดเชย	คงเหลือ
การก�าหนดราคาตลาดอ้างอิงอีก	2	งวด	
สิ้นสุด	สิงหาคม	2564	เกษตรกรได้รับเงิน
ชดเชยสูงสุด	28,000	บาท/ครัวเรือน

ประกาศเกณฑ์กลางแล้ว 
6	งวด	(จาก	8	งวด)	ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่า
ราคาเป้าหมาย	ไม่มีการชดเชย	คงเหลือ
การก�าหนดราคาตลาดอ้างอิงอีก	2	งวด	สิ้น
สุด	สิงหาคม	2564	(15	ม.ค.64	–	ส.ค.64)	

จ�านวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด
 0.61	ล้านครัวเรือน	
วงเงิน	9,570.97 ล้านบาท

โอนแล้ว	0.435	ล้านครัวเรือน	
จ�านวนเงิน	2,948.02	ล้านบาท	

(=	97.30%)

จ�านวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด	
เบื้องต้น	0.37	ล้านครัวเรือน	
วงเงิน	4,600.85	ล้านบาท
โอนแล้ว	0.435	ล้านครัวเรือน	
จ�านวนเงิน	2,948.02	ล้านบาท	
(=	30.80%)

จ�านวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด	
0.45	ล้านครัวเรือน	
วงเงิน	1,867.92	ล้านบาท	
โอนแล้ว	0.33	ล้านครัวเรือน	
จ�านวนเงิน	1,230.06	ล้านบาท	
(=	65.85%)

จ�านวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด	
1.83	ล้านราย	
วงเงิน	9,717.995	ล้านบาท
โอน	1,382,828	ราย	
จ�านวนเงิน	7,481.39	ล้านบาท	
(=	76.70%)

 จากข้อมูล	 ณ	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2564	 โครงการประกันรายได้ 
มวีงเงนิรวม	75,166.70	ล้านบาท	โอนแล้ว	6.839	ล้านครวัเรอืน	59,834.10	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	 79.60	 ของงบประมาณรวมของโครงการประกันรายได้ทั้งหมด	 
ถือเป็นความมุ่งมั่นและพยายามอย่างย่ิงของท่านจุรินทร์	 ที่จะเดินหน้าเต็มที่ 
เพื่อท�าให้เกษตรกรไม่ต�่ากว่า	 7.67	 ล้านครัวเรือน	 มีหลักประกัน	 และมั่นคง 
ภายใต้ภาวะวิกฤติโควิด-19

(มติ ครม. 3 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2563 
และ 9 มีนาคม 2564) จ่ายเงินทุก 7 วัน

ข้าว

 นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ส�าหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน�้ามันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นนโยบายส�าคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) และถือเป็นนโยบายหลักที่ท่านได้ผลักดันร่วมกับนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลมาตั้งแต่ต้น 
ที่รับต�าแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ โดยมีความมุ ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับรายได้ให้แก่พ่ีน้อง 
เกษตรกรไทย

 นโยบายประกนัรายได้เกษตรกรนี ้ได้ก�าหนดราคาประกนัรายได้ขัน้ต�า่เอาไว้ เป็นการรบัประกนัว่าหากราคา
สินค้าเกษตรต�่ากว่าราคาประกัน เกษตรกรก็จะได้รับการชดเชยส่วนต่าง เพื่อให้มีรายได้คุ้มกับต้นทุนการผลิต โดยจะมี
การโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรง และขณะนี้ โครงการก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการเป็นปีที่ 2 

จ�านวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด
 4.69	ล้านครัวเรือน	
วงเงิน	49,509.81 ล้านบาท

โอนแล้ว	4.687	ล้านครัวเรือน	
จ�านวนเงิน	48,174.63	ล้านบาท	

(=	97.30%)

 นอกจากสินค้าเกษตรหลัก 5 ชนิดนี้แล้ว ท่านยังได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
ในรูปแบบอื่น ๆ ผ่านการวางแผนรับมือล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด เพ่ือดูแลให้เกษตรกร 
ขายสินค้าเกษตรได้ในราคาดี และมีรายได้เพ่ิมขึ้น

(มติ ครม. 18 สิงหาคม 2563)  
จ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน

(มติ ครม. 9 ก.พ.64) 

มันส�าปะหลัง

ปาล์มน�้ามัน 
(มติ ครม. 18 สิงหาคม 2563) 

(มติ ครม. 3 พ.ย.63) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยาง 

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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เดือนพฤษภาคม 2564

	 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นท้ังด้านอุปทานและอุปสงค์	 ส่งผลให้
เงินเฟ้อขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	2	แต่ในอัตราที่ชะลอตัว	โดยปัจจัยบวกด้านอุปทาน	คือ	
ราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิด	 ขณะเดียวกัน	 ปัจจัยด้านอุปสงค์ก็มีสัญญาณแนวโน้ม 
ที่ดีอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้เกิดการบริโภค	 อาทิ	 การปรับตัวสูงขึ้นของการส่งออก	 
ราคาสินค้าเกษตร	 และรายได้เกษตรกร	 รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่สนับสนุน
ให้เกดิการบรโิภคเพิม่ข้ึน	สะท้อนจากการเพิม่ข้ึนของยอดการจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่	ดชันอีปุโภค
บริโภคภาคเอกชนยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์	 การขยายตัวของ 
ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม	และอตัราการใช้ก�าลงัการผลติในหลายสาขาการผลิต	สอดคล้องกบั
ดัชนีราคาผู้ผลิต	 และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยดัชนีราคาผู้ผลิต	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.8	(YoY)	ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	4	และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	เพิ่มขึ้น		
ร้อยละ	10.7	(YoY)	ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดอืนท่ี	9	ท้ังน้ี	ราคาน�า้มนัและผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
น�า้มนั	รวมท้ังราคาเหลก็	ยางพารา	และคอนกรตี	เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ดชันรีาคาผูผ้ลติและ
ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน พฤษภาคม 2564
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เดือนพฤษภำคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 2.44 (YoY)

เดือนพฤษภำคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY)

เดือนพฤษภำคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.8 (YoY)

เดือนพฤษภำคม 2564 เท่ำกับ 41.6 (YoY)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
เมษายน 2564

การส่งออก 

 การส่งออกไทยฟื ้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มีมูลค่าเหนือระดับ  
2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยในเดือนเมษายน	2564	
มีมูลค่า	21,429.27	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวร้อยละ	13.09	เป็นอัตรา
การขยายตัวที่สูงสุดในรอบ	 36	 เดือน	 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน	
ทองค�า	 และยุทธปัจจัย	 การส่งออกไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ	 25.70	 
ซึง่การขยายตวัของการส่งออกไทยเป็นไปตามการฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งของ
ภาคการผลิตและการส่งออกโลก	บ่งชี้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการ
ผลิตโลก	 (Global	Manufacturing	 PMI)	 ปรับตัวสูงสุดในรอบ	 11	 ปี	 
อยูท่ีร่ะดบั 55.8 เป็นผลจากการเร่งตวัข้ึนของดชันด้ีานค�าสัง่ซือ้สนิค้าส่งออกใหม่	
(New	Export	Orders) มาอยู่ที่ระดับ 54.7 (จากระดับ 53.5 ในเดือนก่อน) 
สะท้อนถึงก�าลังซือ้ของผู้บริโภคและความต้องการน�าเข้าสนิค้ามแีนวโน้มเพิม่ข้ึน 
นอกจากนี ้ความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึน้อย่างชัดเจน จากการกระจาย
วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึงในหลายภูมิภาคของโลก	 ส�าหรับการ 
ส่งออก	4	เดอืนแรกของปี	2564	ขยายตวัร้อยละ	4.78	เมือ่หกัสนิค้าเกีย่วเนือ่ง
กับน�้ามัน	ทองค�า	และยุทธปัจจัย	ขยายตัวร้อยละ	11.58	สะท้อนการเติบโต
ของภาคเศรษฐกิจจริง	(Real	Sector)

	 สินค้าที่ขยายตัวดี	 ได้แก่ 1)	สินค้าเกษตรและอาหาร เป็นสินค้า 
ที่มีการขยายตัวดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ยางพารา ผักและผลไม้ 
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง น�้ามันปาล์ม เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรส
อาหาร 2)	สนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานทีบ้่าน	(Work	from	Home)	และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และขยายตัว
เกือบทุกรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับ
อากาศ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ 
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์  
3)	 สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น  
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และถุงมือยาง ยังมีค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4)	 กลุ่มสินค้าเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตเริ่มกลับมาฟื้นตัว เช่น เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ด ี
ต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย และ 5)	 สินค้าคงทนหรือสินค้า
ฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง	 เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึงอัญมณี
และเครือ่งประดับ (ไม่รวมทองค�า) มกีารขยายตัวในระดบัสูงเช่นกนั สะท้อนถงึ
การขยายตัวของก�าลังซื้อในประเทศคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

	 ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1)	ตลาดหลกั	ขยายตวัร้อยละ	15.8 ตามการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง
ของการส่งออกไปสหรฐัฯ ญ่ีปุน่ และสหภาพยุโรป (15) ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 2.7 
และร้อยละ 52.5 ตามล�าดับ 

 2)	 ตลาดศักยภาพสูง	 ขยายตัวร้อยละ	 18.8 การส่งออกไปจีน  
เอเชยีใต้ และ CLMV ขยายตวัสงูร้อยละ 21.9 ร้อยละ 149.9 และร้อยละ 44.3 
ตามล�าดับ ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) ยังคงหดตัวร้อยละ 4.4 และ 

 3)	ตลาดศกัยภาพระดบัรองขยายตวัร้อยละ	47.8 โดยการส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย (25) ลาตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา และรัสเซียและ 
กลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 82.3 ร้อยละ 25.3 
และร้อยละ 50.1 ตามล�าดับ และตลาดตะวันออกกลาง (15) กลับมาขยายตัว
ร้อยละ 65.7

การน�าเข้า 

 เดอืนเมษายน 2564 มมีลูค่า 21,246.79 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 
29.79 สนิค้าน�าเข้า 10 อนัดบัแรก ขยายตวัทกุรายการ ได้แก่ น�า้มนัดบิ เคมภีณัฑ์ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็กกล้าและ
ผลติภณัฑ์ เป็นต้น แหล่งน�าเข้าทียั่งขยายตวั	 ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ และมาเลเซยี และ
เกาหลใีต้ แหล่งน�าเข้าทีห่ดตวั ได้แก่ สหรฐัฯ 

ดุลการค้า
 เดือนเมษายน 2564 การค้าเกินดุล 182.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนีราคาส่งออก	 เดือนเมษายน 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ขยายตวัร้อยละ 3.9 (YoY) โดยสงูขึน้เป็นเดอืนที ่6 ตดิต่อกนัและสงูทีส่ดุในรอบ 28 เดอืน 
หมวดสนิค้าทีด่ชันรีาคาส่งออกสงูข้ึน ได้แก่ หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ หมวดสนิค้า
อุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

	 ดชันรีาคาน�าเข้า	เดอืนเมษายน 2564 เทียบกบัเดือนเดยีวกันปีก่อนสูงขึน้
ร้อยละ 13.1 (YoY) โดยดัชนีราคาส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชื้อเพลิงเป็นหลัก หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง และหมวดสินค้าทุน

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 64

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 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) (%)

เม.ย. 2564
Apr 2021

ม.ค. – เม.ย. 2564
Jan-Apr 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

21,429.27
+13.09 %
21,246.79
+29.79 %

+182.48 +698.14

84,879.16
+13.85 %

85,577.30
+4.78 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,046.8

1,646.0

135.9

28.7

9.6

7.7

3,251.8

3,147.9

21.9

9.0

15.2

14.7

จีน

สหรัฐฯ

1,214.5
915.3
792.5

55.5
39.5
65.7

5.7
4.3
3.7

1,920.0
1,091.3
1,021.6

2.7
39.3
91.5

9.0
5.1
4.8

ญี่ปุน
เวียดนาม
มาเลเซีย

1,951.1
1,695.7

54.0
27.3

9.2
8.0

จีน
ญี่ปุน

5,411.6
2,917.4

21.8
23.4

25.5
13.7

1,678.3

1,519.9

1,371.3

16.6

7.2

39.7

7.9

7.2

6.5

มาเลซีย

สหรัฐฯ

เกาหลีใต

1,095.3

1,069.3

936.0

85.6

-20.1

52.8

5.2

5.0

4.4

0.6
1.8

0.5
1.2

- 0.2
- 0.4

3.9
13.1

102.8
98.3

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง

เคมีภัณฑ
เม็ดพลาสติก

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

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

น้ำมันดิบ
เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ

เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 ดัชนี เม.ย. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

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

international_trade
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนเมษายน 2564

ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาทองค�า

 ในเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาทองค�าในประเทศเฉลี่ยอยู ่ ท่ี 
27,240.48 บาท ขยายตัวร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับ
ราคาทองค�าในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 1,853.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์ 
ขยายตัวร้อยละ 5.20 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงสุดในรอบ 4 เดือน  
จากความกังวลภาวะเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ สะท้อนในตวัชีว้ดัด้านเงนิเฟ้อต่างเร่งตวั 
ในระดับสูง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณ
จดัการกับภาวะเงนิเฟ้อ ขณะทีก่ารกระจายวคัซนียงัไม่ทัว่ถงึทัง้โลก ผลกัดนัราคา
ทองค�า คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกของไตรมาสสองปี 2564 จะอยู่ที่ 
1,710 – 1,880 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์

  ราคาน�้ามัน

 ราคาน�้ามันดิบ (WTI) เดือนพฤษภาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ท่ี 65.18 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 128.22 เน่ืองจากฐานในปีที่ผ่านมาต�่า เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
(MoM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 จากการฟื้นตัวของความต้องการใช้น�้ามันในสหรัฐฯ 
และยุโรป การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และลดข้อจ�ากัดในการเดินทาง 
ท�าให้ผู้คนเริ่มกลับมาด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงการเดินทางในสหรัฐฯ และ
สหภาพยโุรปทยอยฟ้ืนตวั ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิสามารถกลบัมาด�าเนนิการ
ได้เป็นปกตอิกีครัง้ ซึง่ราคาน�า้มนัดบิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากความต้องการใช้น�า้มัน
ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ามันยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควดิ -19 ในอนิเดยี ทีมี่จ�านวนผูติ้ดเชือ้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้การเพิม่ขึน้
ของราคาน�้ามันจะอยู่ในกรอบที่จ�ากัด ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  
25.87 บาท/ลติร เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.33 จากเดอืนก่อนหน้า ราคาน�า้มนัดเีซล อยู่ที่ 
27.54 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 จากเดือนก่อนหน้า 

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคม 2564 เฉลี่ยอยู ่ที่ 31.30 บาทต่อ 
เหรียญสหรฐัฯ เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) แขง็ค่าข้ึนร้อยละ 2.31 
และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) แข็งค่าร้อยละ 0.13 เงินบาทกลับมา
แข็งค่าเล็กน้อยหลังจากอ่อนค่าต่อเนื่อง 2 เดือน โดยค่าเงินบาทแข็งค่า
สอดคล้องกบัค่าเงนิในภูมภิาค ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า แม้เศรษฐกจิไทยจะมแีนวโน้ม
ชะลอตวัจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ -19 รอบที ่3 แต่ค่าเงินบาทยงัคงแขง็ค่า 
สะท้อนถึงนักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินบาท ดังน้ันหากมีปริมาณ 
การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมและทั่วถึง คาดว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเพิ่มขึ้น 

 ข้าว

 ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,380.56 บาท/100 กิโลกรัม 
ลดลงจากเดอืนเมษายนร้อยละ 1.49 เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 (ใหม่) 2,220.00 บาท/100 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 5.92 ราคาข้าว
ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีปริมาณข้าวในตลาดโลกจ�านวนมาก จากการท่ีอินเดีย 
มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและปริมาณข้าวในสต็อกอยู่ในระดับสูง

 ยางพารา

 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 73.23 บาท เพิ่มขึ้น
จากเดือนเมษายนร้อยละ 6.98 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 
53.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่
เพาะปลูก ท�าให้ปริมาณผลผลิตยางพารายังมีไม่มากนัก ขณะที่ผู้ซื้อในประเทศ 
มีความต้องการยางเพื่อส่งมอบ
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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
1,401.47
2,359.71

1,380.56
2,220.00

-1.49
-5.92

-5.42
-32.98

   1,459.71 
   3,312.35 

1,380.56
2,220.00

68.45
52.06

73.23
53.61

6.98
2.98

64.41
44.19

        44.54 
        37.18 

73.23
53.61

1,761.68
25,961.36

1,853.22
27,240.48

5.20
4.93

7.97
5.19

1,716.38
25,895.24

1,853.22
27,240.48

61.71 65.18 5.62 128.22        28.56 65.18

31.34 31.30 -0.13  -2.31        32.04 31.30

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

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
พฤษภาคม 2564
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3. มุงเนนการทำงานกับ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

ภาคเอกชนในรูปของกลไก
กรอ.พาณิชย

1. การเดินหนา
ใชยุทธศาสตร 

“ตลาดนำการผลิต”

2. การเรงรัดการนำรายได
เขาประเทศ มุงเนนการให

ความสำคัญกับภาคบริการ
ควบคูไปกับภาคการผลิต

ทิศทางกระทรวงพาณิชยป 2564
และการแกไขปญหาภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงพาณิชยมีแผนงานที่จะเดินหนาเฉพาะในเรื่องสำคัญ

ประกอบดวยแผนงานตอเนื่องจากปที่แลว
และแผนงานที่เริ่มตนใหมในป 2564 มี 3 สวน

ประกอบดวย 14 แผนงาน

ใหความสำคัญกระตุนทุกภาคสวน
ใหใชระบบการคาออนไลนมากขึ้น

ขึ้นแพลตฟอรม
และสรางแพลตฟอรมกลาง

พัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ใหกับภาคการผลิตฐานราก 

ทั้ง SME และ Micro SME 

1

เดินหนาโครงการ
ประกันรายได

เกษตรกรปที่ 2 

32

โครงการ

ลงลึกระดับตำบล

เกษตรผลิต
พาณิชยตลาด

โดยใชยุทธศาสตร
“ตลาดนำการผลิต”

4

และมุงเนนการสงออก
อาหารฮาลาล

อาหารมังสวิรัติ
และอาหารแนวใหม
ที่กำลังเปนเทรนด
สำคัญของโลก

แผนงาน

5 6

กลุมดิจิทัลคอนเทนต กลุมรานอาหาร กลุมบริการการพิมพ

พัฒนาศักยภาพทางการตลาดใหกับภาคบริการ 
ทั้งกับ เนนการทำฐานขอมูลภาคบริการ 
ชวยแกปญหาและเพิ่มชองทางการตลาด

ผูคาปลีก คาสง สมารทโชหวย กลุมโลจิสติกส กลุม wellness

7 8

9 10 11 12

เรงรัดการสงออกในยุค
New Normal

ใชนวัตกรรมใหม
ทางการตลาด เชน 
การจัดแสดงสินคา
ในรูปแบบไฮบริดและ 
Mirror Mirror

เดินหนาการคาชายแดน
และการคาขามแดนเชิงรุก

ฝาวิกฤต    โควิด

เรงรัดการเจรจาการคา
เพื่อขยายการคาของไทย

ไปยังตลาดโลกในทุกรูปแบบ 

13 14

ดานทรัพยสินทางปญญา
เรงรัดการจดทะเบียน GI

สำหรับสินคาที่มีศักยภาพของไทยในพื้นถิ่น
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ

แผนการใหบริการภาคธุรกิจ
และประชาชนรวดเร็วเชิงรุก 

มุงเนนการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการใหบริการผานระบบอีเล็คทรอนิกส 

สนองนโยบาย E-Government

รวมงานกับทุกภาคสวนราชการ
ที่เกี่ยวของและภาคเอกชนในรูป 

กรอ.พาณิชย

เดินหนาใหบริการประชาชนแบบ 

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
โดยมีบริการทั้งหมดรวมกัน

85 บริการ

One Stop Service

ประกันรายได
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Facebook LINE WEBSITE


