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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ

น�าทัพผู้บริหารกระทรวง
ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคม
ธนาคารไทย และเอ็กซิมแบงค์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) เมื่ อ วั น ที่
21 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมุ่งให้เกิดการจับมือกันระหว่างกระทรวง
พาณิชย์กับภาคเอกชนเป้าหมาย เพื่อผลักดันการส่งออกน�ารายได้
เข้าประเทศ ภายใต้สถานการณ์ท่ีไทยก�าลังประสบกับปัญหา
ทั้งเรื่องโควิด-19 และด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกับในหลายประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การเร่งรัดการส่งออก การค้าชายแดนการค้าข้ามแดน โดยผลักดันให้มกี ารเปิดด่านหรือจุดผ่อนปรนเพิม่ ขึน้
และยุทธศาสตร์การเจรจาข้อตกลงทางการค้าทีจ่ ะเร่งรัดการท�า FTA
และลงนาม MOU กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ต่อไป

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์

พาณิชย์
จับมือ
เอกชน

คลายปมปัญหา
และเดินหน้า
ดันตัวเลขส่งออก

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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เทคโนโลยีดิจิทัล

โดย กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ทิศทางอนาคต ลดความ

ในยุ ค ของการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม ครั้ ง ที่ 4 เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ICT และระบบอั ต โนมั ติ ใ นอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
มี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ขณะเดี ย วกั น ผู้ บ ริ โ ภคก็ ต อบรั บ และตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง เป็ น
แรงผลักดันให้ภาคธุรกิจน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานมากขึ้น เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขัน จากการส�ารวจ
ผู้ประกอบการกว่า 1,700 รายทั่วประเทศ ของ Krungthai Compass พบว่า ร้อยละ 78 ได้น�าเทคโนโลยีมาเพิ่ มประสิทธิภาพ
ขององค์กร

ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ไม่ เ พี ย งแต่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเฉพาะภายในประเทศหรื อ
ในแวดวงธุรกิจเท่านั้น ในเวทีระหว่างประเทศอย่าง World
Economic Forum (WEF) ได้กล่าวถึงการมาเยือนของ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ดั ง กล่ า ว และการเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
อย่างรวดเร็ว ที่ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญและจะมีอิทธิพล
ต่อวิถีการค้าในอนาคตด้วยเช่นกัน WEF ยังได้กล่าวถึง
บทบาทของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมอี ก ว่ า นอกจาก
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและลดต้นทุน
ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยังมีบทบาทและมีสว่ นช่วยให้เกิดการลดช่องว่าง
ของความเหลื่ อ มล�้ า และเพิ่ ม การกระจายความเจริ ญ
อย่างทัว่ ถึงด้วย โดยความเหลือ่ มล�า้ เป็นความไม่เท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงโอกาสของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ความเหลื่ อ มล�้ า มี ห ลายแง่ มุ ม ไม่ จ� า กั ด เพี ย งเฉพาะ
ความเหลื่ อ มล�้ า ด้ า นรายได้ ห รื อ ความยากจนที่ เ รา
คุ ้ น เคยกั น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง ความเหลื่ อ มล�้ า
ในมิติอื่น ๆ อาทิ การศึกษา การเข้าถึงบริการทางการเงิน
การถื อ ครองที่ ดิ น และการเข้ า ถึ งเทคโนโลยี เป็ นต้ น
เทคโนโลยีดิจิทัล ลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดี
แต่ ไ ด้ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งรุ น แรงในรอบหลายปี ทั้ ง ยั ง ตอกย�้ า
ถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสให้เห็นเด่นชัดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้พยายามแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�า้ ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
หลายแขนง เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ขณะที่ประเทศไทยมีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นกัน มีบริษัทสัญชาติไทยที่ชื่อว่า “Ricult”
ใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้เห็นถึงปัญหาของผลผลิตต่อไร่ต�่า ต้นทุน
การผลิตสูง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากของเกษตรกร ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์
หาสภาพดินที่เหมาะสม ปริมาณและเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยและรดน�้า นอกจากนี้ บริษัทยังจัดท�าข้อมูล
Credit score ของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินพิจารณาให้สินเชื่อแก่
เกษตรกรทีม่ เี ครดิตดี นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ชว่ ยจับคูธ่ รุ กิจระหว่างผูซ้ อื้ กับเกษตรกร ท�าให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งผู้ซื้อได้ง่าย มีผลผลิตตามค�าสั่งซื้อ ท�าให้ไม่เกิดผลผลิตล้นตลาดและเน่าเสีย
แม้ ว่ า มุ ม มองด้ า นหนึ่ ง จะมองว่ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมาก
ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น และมี ตั ว อย่ า งของการน� า มาใช้ ล ดปั ญ หา
ความเหลื่ อ มล�้ า แต่ บ างครั้ ง เทคโนโลยี ก็ ก ลั บ สร้ า งความเหลื่ อ มล�้ า ได้ เ ช่ น กั น อาทิ AI
ที่ เ ข้ า มาทดแทนแรงงานคนได้ ส ร้ า งความกั ง วลว่ า จะเกิ ด การตกงานมากขึ้ น การเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยี ไ ด้ ย ากส� า หรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยอาจท� า ให้ ก ลุ่ ม คนเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยี ดังนั้น การจะท�าให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกน�าไปใช้ในวงกว้างจ�าเป็นต้อง
พิ จารณาบริบทของสังคมด้วย
TPSO Journal
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SPECIAL

REPORT
โดย นางสาววริศรา คงวัธนา
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ความเหลื่อมล�้าของไทย
และการแก้ไขปัญหาในภาคเกษตร

รู้จักกับความเหลื่อมล�้า
ความเหลื่อมล�้า คือ ความไม่เท่าเทียมกันในมุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง ทางสังคม
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นิยมใช้ความเหลื่อมล�้าในมิติเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด ได้แก่
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ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ไปสู่
กลุม่ ประชากรทุกกลุม่ ในสังคม โดยค�านวณจาก
ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นร่ ว มกั บ ใช้ ข ้ อ มู ล ภาษี เ งิ น ได้
หน่วยงานที่จัดท�าข้อมูลในประเทศไทย คือ
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้ท�า
ข้อมูลภาพรวมของโลก

ที่บ่งชี้ถึงการถือครองทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน
เงิ น ฝากธนาคาร การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์
เป็นต้น

ดัชนีความเหลื่อมล�้าดานรายได
(Gini Coefficient-Income)

ดัชนีความเหลื่อมล�้าดานทรัพยสิน
(Wealth Index)
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ดัชนีความพยายามในการลดความเหลือ่ มล�า้
(The Commitment of Reducing
Inequality: CRI Index)
ที่บ่งชี้ถึงความตั้งใจของภาครัฐในความพยายามลด
ความเหลื่อมล�้าในสังคมผ่านเครื่องมือของรัฐ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข การศึกษา
การสร้างความปลอดภัยทางสังคม โครงสร้างการ
เก็บภาษี นโยบายค่าแรงขั้นต�่า และนโยบายปกป้อง
แรงงาน

ภาพรวมของความเหลื่อมล�้า
ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน และอินเดีย ในทางกลับกัน
ความเหลื่ อ มล�้ า กลั บ ลดลงในกลุ ่ ม ประเทศก� า ลั ง พั ฒ นา รวมทั้ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เช่ น ไทย และอิ น โดนี เ ซี ย ส� า หรั บ ความเหลื่ อ มล�้ า ด้ า นทรั พ ย์ สิ น
กลับมีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
4
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ภาพรวมของความเหลื่อมล�้าของประเทศไทย
ดัชนีความเหลื่อมล�้า
ด้านรายได้
ของไทยในปี 2561

ดัชนีความเหลื่อมล�้า
ด้านทรัพย์สิน
ไทยอยู่ใน

อันดับที่
ของโลก
ดีขึ้นจากปี 2560

อันดับที่
ของโลก
ในปี 2561 โดยมีค่าถึง 90.2

34

4

การแก้ปัญหาของภาครัฐนั้น
ไทยท�าผลงานได้ดี โดยอยู่ใน

อันดับที่

6

อันดับที่
ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและ

ประชากรรอยละ 91.7
ถือครองทรัพยสินมูลคา
นอยกวา
10,000 เหรียญสหรัฐ

1

ของภูมิภาค
อาเซียน

เนื่องจากภาครัฐใช้งบประมาณร้อยละ 50
ไปกับค่าใช้จ่ายด้านสังคม

แตมหาเศรษฐีที่ถือครอง
ทรัพยสินมากกวา
1,000 ลานเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นกวา 10 เทาในระหวาง
ปี 2552 – 2561

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไทยจะปรับฐานะจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เป็นประเทศ
ที่ มี ร ายได้ ป านกลางระดั บ สู ง และอั ต ราความยากจนของประชากรไทยลดลงอย่ า งมาก
แต่ในปี 2561 จ�านวนประชากรทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากจนเพิม่ ขึน้ จาก 4,850,000 คน เป็น 6,700,000 คน
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคใน 61 จังหวัด จาก 77 จังหวัด และพบว่าจังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนความยากจน
ส่ ว นใหญ่ มี ป ระชากรที่ เ ป็ น แรงงานไร้ ทั ก ษะ อยู ่ ใ นเขตชนบทห่ า งไกล มี พ รมแดนติ ด กั บ
ประเทศเพือ่ นบ้าน และอยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งสูง ได้แก่ แม่ฮอ่ งสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส ตาก
และชัยนาท โดยเมือ่ แยกตามกลุม่ อาชีพพบว่า กลุม่ เกษตรกรเป็นกลุม่ ทีป่ ระสบปัญหาความเหลือ่ มล�า้
มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากปัญหาด้านชลประทานและไม่มอี า� นาจต่อรองในการก�าหนดราคาสินค้าเกษตร

กรณีศึกษาของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าของต่างประเทศ
ประเทศทีป่ ระสบความส�าเร็จในการลดความเหลือ่ มล�า้ ด้านรายได้และมีภาคเกษตรขนาดใหญ่ เช่น เดนมาร์ก
และเกาหลีใต้ ใช้วิธีขึ้นอัตราภาษี ไม่ว่าจะเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ท�าให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถน�าไปเพิ่มในส่วนของรายจ่ายด้านสวัสดิการ ทั้งในด้านสาธารณสุขและ
การศึกษา ส่วนในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เดนมาร์ก เน้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริม
ความเข้มแข็งในการสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์โคนมของเดนมาร์กมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรือ่ งส�าคัญ
ตั้งแต่ก�าหนดราคา นโยบาย และออกกฎหมาย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ส�าหรับภาคเกษตรของ
เกาหลีใต้ ภาครัฐเน้นการใช้งบประมาณไปกับการวิจยั และพัฒนา พร้อมกับการแก้ปญ
ั หาโครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ชลประทาน การออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าขายกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่า

ทางออกของปัญหาความเหลื่อมล�้าของไทย - ภาคเกษตร
ประชากรไทยกว่าร้อยละ 40 หรือประมาณ 25 ล้านคน ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่กลับมีสดั ส่วนรายได้เพียงร้อยละ 9 ของ GDP เท่านัน้ เพราะพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
อยูน่ อกเขตชลประทาน ขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก อีกทั้งเป็นพื้นที่เกษตรแปลงเล็ก ดังนั้นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรจะช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้าได้ โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้

 ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ

 แก้ ไ ขปั ญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร

ของตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า

โดยการก่อตัง้ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าอีกครัง้
เพื่อลดปัญหาการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง
ทั้งยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกตลาด
และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

โดยน�าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงผูผ้ ลิต
กับผูป้ ระกอบการ หรือใช้ “การตลาดน�าการผลิต”
และควรส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า โดยพั ฒ นา
บรรจุภัณฑ์ ทีจ่ ะส่งผลให้ตั้งราคาขายได้เพิ่มขึ้น
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

 การแก้ ป ั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง
การลงทุนในรูปแบบของความรู้เครื่องจักรกล
การเกษตร นวัตกรรม และการออกนโยบาย
ที่มีการทบทวนแผนทุก 5 ปี

 การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
สหกรณ
การเกษตร

โดยการรวมกลุม่ เพือ่ ต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
และเสริมบทบาทด้านการให้บริการวัสดุอปุ กรณ์
ทางการเกษตร เชื่อมโยงเกษตรกรสู่ผู้บริโภค
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REPORT
โดย นางสาวธิดาพร ทองเรือง
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

หนี้ ค รั ว เรื อ นสู ง สัญญาณเตือนเศรษฐกิจไทย

หนีส้ นิ ครัวเรือนเปนปัญหาเชิงโครงสร้างทีส่ า� คัญของไทย ซึง่ ส่งผลต่อทัง้ การบริโภคภาคครัวเรือน
การค้า และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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ไวรัส
โควด-19

เร่มตน
สงครามการคา

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

แนวโน้มโครงสร้างหนี้สินครัวเรือน
ลานลานบาท
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 หนีส้ นิ ครัวเรือนท�าให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง และกระทบภาคการค้า ลานบาท
ครัวเรือนเป็น “ผูบ้ ริโภค” ในระบบเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชนมีสดั ส่วนมากกว่าครึง่ หนึง่ 200,000
ของ GDP ไทย แต่สดั ส่วนลดลงต่อเนือ่ งจาก 55.8% ในปี 2548 เหลือ 48.9% ในปี 2561 150,000
ก่อนกลับมาเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2562 จนถึง 56.5% ในไตรมาส 2/2563 เพราะองค์ประกอบอืน่
100,000
คือการส่งออกหดตัวมากกว่า จึงท�าให้การบริโภคภาคเอกชนมีสัดส่วนใน GDP เพิ่มขึ้น
การก่อหนีข้ องครัวเรือนจะส่งผลต่อภาคการค้าของประเทศ แม้ในระยะสัน้ จะช่วยให้ 50,000
สามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นและช่วยรักษาระดับการบริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน
0
แต่ในระยะยาว หากการก่อหนีไ้ ม่ทา� ให้เกิดรายได้ หนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ อาจส่งผลให้ความสามารถในการ
ใช้จา่ ยในอนาคตลดลง ท�าให้การอุปโภคบริโภคชะลอตัวหรือหดตัว และส่งผลต่อภาคการค้า
6
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วกฤติราคาน้ำมันโลก
ภัยแลง
ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ

70

โครงสร้างหนี้สินครัวเรือน

หนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่ (82.1%) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อ
เพื่อประกอบธุรกิจ คิดเป็น 17.9% ของหนี้สินครัวเรือนทั้งหมด โดยสินเชื่อส่วนบุคคล
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จาก 4.4% ในไตรมาส 1/2563 เป็น 4.2% ในไตรมาส 2/2563
ขณะที่สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ขยายตัวเพิ่มขึ้น จาก 1.7% ในไตรมาสแรก เป็น 2.5%
ในไตรมาสที่สอง
เมือ่ พิจารณาโครงสร้างสินเชือ่ ส่วนบุคคล พบว่า สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์ มีสดั ส่วน
มากทีส่ ดุ (41.4%) รองลงมาเป็น สินเชือ่ อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (36.4%) สินเชือ่ ยานยนต์
(15.8%) และสินเชือ่ อืน่ ๆ (6.4%) สินเชือ่ ทัง้ สีก่ ลุม่ ขยายตัวต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2562 และล่าสุด
ในไตรมาส 2/2563 ขยายตัว 4.6%, 3.1%, 4.4% และ 6.7% ตามล�าดับ และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สินเชื่ออีก 3 กลุ่มชะลอลง
แนวโน้ม 10 ปีทผี่ า่ นมา พบว่า การเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนถูกขับเคลือ่ น
โดยหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคและหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ไม่ใช่หนี้เพื่อการท�าธุรกิจ
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หนี้ สิ น ครั ว เรื อ นในไตรมาสสอง ปี 2563 มี มู ล ค่ า 13.59 ล้ า นล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตรา
ทีล่ ดลงต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ไตรมาสสองของปี 2562 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนีส้ นิ ครัวเรือนต่อ GDP
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปีนี้ที่เกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและรายได้ ท�าให้สัดส่วน
หนีส้ นิ ครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาสสอง ปี 2563 สูงถึง 83.8% ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในรอบ 18 ปี
ครัวเรือนไทยที่เป็นหนี้มีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน หรือ 45.2% ของจ�านวน
ครัวเรือนทั้งหมด มีหนี้สินเฉลี่ยราว 1.64 แสนบาทต่อครัวเรือน

แนวโน้มสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP
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 ภาคครัวเรือนเปราะบางจากภาระหนี้สูง ความสามารถในการช�าระหนี้
ด้อยลง และความสามารถในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจลดลง
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คุณภาพหนี้ครัวเรือนด้อยลงชัดเจน โดยหนี้ส่วนบุคคล
เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตราที่เร่งขึ้น
โดยเฉพาะในไตรมาส 1/2563 ที่เพิ่มขึ้นถึง 23.6% จนมีค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี ล่าสุด
ในไตรมาส 2/2563 หนี้ NPLs เพิ่มขึ้น 19.7% ภาระหนี้สูงประกอบกับความสามารถ
ในการช�าระหนีต้ า�่ ส่งผลให้ครัวเรือนสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้นอ้ ยลง
โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน และท�าให้ฐานะทางการเงินของครัวเรือนอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและรายได้มากขึ้น ความเปราะบางทางการเงิน
และปัญหาหนี้เสียของครัวเรือนยังส่งผลกระทบไปยังเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนีส้ นิ ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ และอาจรุนแรงขึน้ เนือ่ งจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยทีพ่ งึ่ พิงภาคการส่งออก
และท่องเที่ยว การจ้างงานได้รับผลกระทบ ส่งผลให้รายได้และความมั่นคงของครัวเรือนลดลง เมื่อประกอบกับภาระหนี้เดิม จะท�าให้หนี้สินครัวเรือนยิ่งสูงขึ้น
และส่งผลเชิงลบกลับไปยังภาคการค้า ระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงิน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีมาตรการแก้หนี้โดยตรง แต่ได้ด�าเนินมาตรการที่ช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินทางอ้อมผ่านการเพิ่มรายได้ ลดหรือชะลอ
รายจ่าย และลดภาระค่าครองชีพประชาชน อีกทั้งเพิ่มรายได้และความสามารถในการสร้างรายได้ และเสริมสภาพคล่องให้กับครัวเรือน อาทิ

1
 การใช้ “การตลาดน� า การผลิ ต
(Demand Driven)” เพื่อให้สินค้าและบริการ
ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดหรื อ ผู ้ ซื้ อ
โดยเฉพาะการขับเคลื่อน “วิสัยทัศน์เกษตรผลิต
พาณิชย์ตลาด”

4

 การลดอุ ป สรรคและอ� า นวยความ
สะดวกทางการค้า ลดขั้นตอน กระบวนการ/
กฎระเบียบ พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อบริการ
ประชาชนอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ

7

2

3

5

6

 การส่ ง เสริ ม การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ ว ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคการเกษตรทีค่ วรเปลีย่ น
สู่การผลิตสมัยใหม่ ผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรม

 การเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ขยายกิ จ การ/
รักษาสภาพคล่องทางการเงิน เช่น ส่งเสริมการน�า
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ มาเป็น
หลักทรัพย์คา�้ ประกันในการขอสินเชือ่ ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

 การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ
อาทิ ให้รางวัลเชิดชูผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ดู แ ลพนั ก งาน
สิทธิลูกจ้าง สิทธิมนุษยชน ไม่ถ่วงเวลาช�าระหนี้
และท�าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 การพัฒนาระบบและกลไกการตลาด
และขยายตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า
โดยส่งเสริมการตลาดและการค้าสินค้า/บริการ
ผ่านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสอดรับกับชีวิตรูปแบบใหม่

 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจฐานราก อาทิ ยกระดับวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ ศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
อัตลักษณ์และจุดแข็งของท้องถิน่ เชือ่ มโยงการค้า
กั บ การท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น หรื อ ส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างจังหวัด/ภูมิภาค

8
 การส่งเสริมการบริโภคอย่างฉลาด
(Smart Consumers) เช่น ส่งเสริมการซื้อสินค้า
เกษตรตามฤดูกาล การส�ารวจและเปรียบเทียบ
ราคาสินค้า การค�านวณปริมาณการซือ้ ทีเ่ หมาะสม
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

แหล่งอ้ำงอิง : กระทรวงกำรคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพำณิชย์, กรุงเทพธุรกิจ, ธนำคำรแห่งประเทศไทย, รัฐบำลไทย, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนำคำรไทยพำณิชย์, ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, Manager Online, World Economic Forum
TPSO Journal
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ภำพรวมเศรษฐกิจ

economic
indicatiors

เดือนตุลาคม 2563

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวม

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือน ตุลาคม 2563
%MoM

%YoY

%AoA

ดัชนีรำคำผู้บริโคทั่วไป Headline CPI

0.05

-0.50

-0.94

เงินเฟ้อพื้นฐำน

Core CPI

-0.02

0.19

0.31

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

PPI

0.0

-0.9

-1.9

0.3

0.2

-2.2

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง CMI

ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้อง
กับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์และอุปทานในประเทศ โดยด้านอุปสงค์สะท้อนจาก
รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ โดยเฉพาะ
ปาล์มน�้ามัน ผักสด สุกร และยางพารา ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการใช้จ่าย
ภายในประเทศยังขยายตัว ส่งผลให้ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวม
กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 3 เดือน ขณะที่ปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์
ยั ง คงขยายตั ว ได้ ดี นอกจากนั้ น ปริ ม าณการจ� า หน่ า ยรถยนต์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง กลับมาเป็นบวกอีกในรอบ 16 เดือน และ 17 เดือน
ตามล� า ดั บ ส� า หรั บ ด้ า นอุ ป ทานสะท้ อ นจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
และอัตราการใช้ก�าลังการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดือนตุลาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.50 (YoY)

สัดส่วนน้ำหนัก

สัดส่วนน้ำหนัก จำแนกรายหมวด

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนตุลาคม 2563 เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2562
ลดลงร้อยละ 0.50 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 0.70 ตามราคาสินค้า
6.15 %
มีแอลกอฮอล
ในกลุ่มอาหารสดที่ปรับสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
การบันเทิง การอาน
1.59 %
การศึกษา
ที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ประกอบกับผลผลิตพืชผักได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6.15 %
อาหารและเครื่องดื่ม
พาหนะ การขนสง
ในหลายพื้นที่ อีกทั้งราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานแม้ยังหดตัวแต่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน
ไมมีแอลกอฮอล
และการสื่ือสาร
37.61 %อย่ า งไรก็ ต าม ราคาสิ น ค้ า ในหมวดข้ า ว แป้ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแป้ ง ไข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
22.73 %
หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค้าใน
อาหารและเครื่องดื่ม
พาหนะ การขนสง
ไมมีแอลกอฮอล
และการสื่ือสาร
หมวดอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมการขาย
การตรวจรักษา
และบริการสวนบุ
คคล
37.61
% เคหสถาน
22.73 %
22.87 %
และปริมาณผลผลิตเป็นส�าคัญ
6.20 %

จำแนกรายหมวด

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

6.20 %

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

การบันเทิง การอาน
กษา
ยาสูบและเครืการศึ
่องดื
่ม

1.59 %

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2563 สูงขึน้ ร้อยละ 0.05 (MoM) และ
เฉลี
ย
่
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เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.94 (AoA)
2.84 %
ส่วนเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (เงินเฟ้อทัว่ ไป ทีห่ กั อาหารสดและพลังงานออกแล้ว) สูงขึน้ ร้อยละ 0.19 (YoY)

เครื่องนุงหมและรองเทา

เคหสถาน

22.87 %
เครื่องนุงหมและรองเทา

2.84 %
1.57

0.05

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด
0.21

YoY

-0.21

-0.02

-0.08

-0.05

-4.32

-0.24

MoM
0.00

0.07

0.18

0.04

-0.03

อาหาร
เครื่องดื่ม

เครื่องนุงหม
รองเทา

ที่อยูอาศัย

ยา ของใช
สวนบุคคล

พาหนะ
เชื้อเพลิง

การศึกษา
บันเทิง

บุหรี่
สุรา

YoY 1.57
MoM 0.05

YoY 0.21
MoM 0.04

YoY -0.21
MoM -0.02

YoY -0.08
MoM -0.05

YoY -4.32
MoM 0.18

YoY -0.24
MoM -0.03

YoY 0.07
MoM 0.00

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2563
แนวโน้มอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤศจิกำยน 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคำดว่ำจะหดตัวในอัตรำที่น้อยลง ตำมควำมต้องกำร
อาหาร
พาหนะ
การศึกษา
บุหดรียาว
่
่อยูอาศัย
เครื่อบงนุตังวหสูมงขึ้น ซึ่งเป็นทีผลจำกมำตรกำรกระตุ
ยา ของใช
อุปโภคบริโภคภำยในประเทศที
เครื่องดื่ม ่มีแนวโน้มปรัรองเท
เชื้อเพลิง ฐในรูปแบบต่ำบังนเทิๆง ทั้งการเพิ่มวันหยุ
สุรา
า
สวนบุค้นคลเศรษฐกิจของภำครั
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการช้อปดีมีคืน และโครงการคนละครึ่ง ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มก�าลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้
ราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้สด ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามปริมาณผลผลิตและ
ความต้องการของตลาด ประกอบกับฐานราคาในปีก่อนอยู่ในระดับต�่า อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ซึ่งยังอยู่ในระดับต�่า อาจจะเป็น
แรงกดดันที่ส�าคัญต่อเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต
สัดส่วนน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

จำแนกรายหมวด

ผลผลิต
เกษตรกรรม

2.63%

เดือนตุลาคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY)

แบ่งตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบ่งตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of
Processing)

12.86%
ผลผลิต
เกษตรกรรม
YoY
MoM

สินคา
สำเร็จรูป

6.0
-0.4

YoY
MoM

0.7
-.01

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

84.51%
ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY -20.2
MoM -3.4

YoY
MoM

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
YoY
MoM

-4.6
0.9

สินคา
วัตถุดิบ

-1.2
0.2

YoY
MoM

-1.4
-1.5

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนตุลาคม 2563 เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.9 (YoY) ปรับตัวดีขนึ้ จากเดือนก่อนหน้าทีล่ ดลงร้อยละ 1.3 ตามราคาสินค้า
ในหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเหมื อ ง ขณะที่ ห มวดผลผลิ ต
เกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทาน สะท้อนได้จาก
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรทีป่ รับตัวดีขนึ้ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.2
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ิ โ ตรเลี ย ม กลุ ่ ม เคมี ภั ณ ฑ์ (ตามความต้ อ งการใช้ ล ดลง
ตามเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว) กลุม่ เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ (จากค�าสัง่ ซือ้ ลดลง)
กลุม่ โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์ กลุม่ สิง่ ทอ กลุม่ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์
(จากราคาวัตถุดบิ ปรับลดลง) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 20.2 ได้แก่ น�า้ มัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 6.0 ได้แก่
กลุม่ ผลผลิตการเกษตร พืชผัก และผลไม้ จากปริมาณผลผลิตลดลง ขณะทีค่ วามต้องการ
ดัชนีไคขปั
วามเชื
่อมั่นผูบริโภค
มีอย่างต่อเนือ่ ง ผลปาล์มสด ยางพารา
ราคาปรับสูงขึน้ จากมาตรการแก้
ญหาราคา
ภาคเหนือ
ของภาครัฐ

จำแนกรายภาค

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

กรุงเทพ
และปริมณฑล

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กันยาย

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ดัชกรุ
นีรงาคาโดยเฉลี
่ย
เทพฯ
และปริ
ม
ณฑล
ภาคกลาง
ไม่เปลีย่ นแปลง และเฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
กลาง
ปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 1.9 (AoA)

เดือนตุลาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY)
ภาคใต

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนตุลาคม 2563 เมือ่ เทียบกับ
จ�าแนกรายหมวด
สัดส่วนน้ำหนัก ไมและ
จำแนกรายหมวด
ผลิตภัณฑไม
เดือนตุลาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) กลับมาเป็นบวก
7.25%
อีกครั้งในรอบ 17 เดือน เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า
วัสดุกอสราง
อื่นๆ
โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึง่ สูงขึน้ ร้อยละ 1.4
ไมและ
ผลิตภัณฑ
ซีเมนต
เหล็กและ
ซีเมนต
17.91%
ผลิตภัณฑไม
คอนกรีต
ผลิตภัณฑเหล็ก
12.81%
(สูงขึ้นครั้งแรกในรอบ 23 เดือน) ตามต้นทุนและความต้องการ
การเลืYoY
อกตั้ง ส.ส.
-0.3เปนการทั่วไป YoY -2.5
YoY 0.1
YoY 1.4
อุปกรณไฟฟา
MoM 0.1
MoM 0.0
MoM 0.0
MoM 1.8
และประปา
ที่ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.0
ผลิตภัณฑคอนกรีต
ผลการจัดตั้งรัฐบาลผสม
12.80%
16.19%
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 หมวดวัสดุฉาบผิว
และจ่ายเงินชดเชย
เหล็กและ
สุขภัณฑ
ผลิตภัณฑเหล็ก
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น 2.10%
กระเบื
อ
้
ง
สุขภัณฑ
วัสดุฉาบผิว
อุปกรณไฟฟา
วัสดุกอสราง การแพร่ระบา
20.24%
วัสดุฉาบผิว
ไวรัส Covi
และประปา
อื่นๆ
ร้อยละ 0.4 และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นเล็กน้อย
3.64%
YoY 2.0
YoY 0.0
YoY 0.5
YoY 0.4
YoY 0.8
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
ม.ค. ก.พ. มี . ค. MoM
เม.ย. พ.ค. มิ . ย. ก.ค.
ส.ค. ก.ย. ต.ค. MoM
กระเบื้อง
MoM 0.3
MoM -0.1
MoM 0.0
0.0
-0.3
7.06%
ร้อยละ 0.1 ขณะทีห่ มวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.5
และหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 เนื่องจากสินค้าล้นตลาด
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) และ
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง ส�าหรับหมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีโดยเฉลี่ย เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม ผ  า น

ป จ จุ บ ั น
อนาคต

เดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 44.6

ดัชนี้บความเชื
่อมั่นผูบริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นผู
ริโภคโดยรวม
จำแนกรายภาค

ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค โดยรวม

ภาคตะวันออก

กันยายน
ตุลาคม
อ อ
ดัชนีเฉีคยงเหนื
วามเชื
่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวม
่ รี่ ะดับ
กรุงเทพฯ เดือนตุลาคม 2563 ปรับตัวลดลงมาอยูท
และปริามณฑล
ภาคกลาง
44.6 จากระดับ 45.1 ในเดือนก่อนหน้
เป็นการปรับตัวลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีคกลาง
วามเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจากระดับ
เหนือ
กรุมาอยู
งเทพ ่ที่ระดับ 36.4 คาดว่ามาจากปั
37.2
จจัยหลายด้าน ทั้งจากความกังวลต่อการระบาดของ
และปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โควิ ด -19 รอบ 2 การเกิ ด อุ ท กภั ยใตในหลายพื้ น ที่ การสิ้ น สุ ด ของมาตรการพั ก ช� า ระหนี้
และสถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังอยู่
ภาคใต
ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง โดยในเดือนนี้อยู่ที่ระดับ 50.1 และระดับ 50.4
ในเดือนก่อนหน้า (สูงกว่าระดับ 50) ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งโดยรวม ปัจจุบันและ
อนาคตในเดือนนี้ สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในปจจุบัน
ภาคเหนือ

43.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19
ดีขึ้นตามลำดับ

45.3

45.0
กรุงเทพ
และปริมณฑล

44.5

40.0

ผลการจัดตั้งรัฐบาลผสม
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร
และจ่ายเงินชดเชย

35.0
30.0

ไม ผ  า น

45.8

จ�าแนกรายอาชีพ

กันยาย

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
เกษตรกร
พนัก งาน
ผูป ระกอบการ
กลาง
เอกชน
ก.ย. 63 44.2
ก.ย. 63 45.7
ก.ย. 63 45.5
อ63 43.2 ต.ค.
ต.ค.
ต.ค. 63 45.7 เหนื
63 44.5
+/+/- =
+/ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

รับ จา งอิส ระ

พนัก งาน
ของรัฐ

นัก ศึก ษา

ไมได
ทำงาน

ก.ย. 63 42.6
ต.ค. 63 42.2
+/-

ก.ย. 63 50.2
ต.ค. 63 50.3
+/-

ก.ย. 63 42.8
ต.ค. 63 44.0
+/-

ก.ย. 63 36.8
ต.ค. 63 41.2
+/-

พบผู้ติดเชื้อฯ ที่ จ.ระยอง
และการปรับครม.เศรษกิจ

การแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

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

2562

ภาคใต

จำแนกรายภาค

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโอัภคตราการเปลี
ในอนาคต ่ยนแปลง

50.0
45.0 การเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไป

กันยายน

2563
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
กันยายน 2563

การส่งออก
ภาพรวมการส่ ง ออกไทยเดื อ นกั น ยายน 2563 มี มู ล ค่ า
19,621.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.86 ส�าหรับภาพรวม
การส่งออก 9 เดือนแรก (มกราคม–กันยายน) มีมลู ค่า 172,996.10 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.33 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนกันยายน มีการฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ภายใต้การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทีเ่ ริม่ ควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายประเทศ ท�าให้ภาพรวม
เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซือ้ โลก (Global Manufacturing PMI) ทีป่ รับตัวดีขนึ้ เหนือระดับ
50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่า
การส่งออกและน�าเข้าของไทย พบว่ามีการหดตัวทีน่ อ้ ยลงเป็นล�าดับ
สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิมที่เติบโตต่อเนื่อง
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง 2) สินค้า
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�างานทีบ่ า้ น (work from home) รวมทัง้ เครือ่ งใช้
ภายในบ้าน และ 3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการ
แพร่ระบาดเป็นทีต่ อ้ งการในประเทศทีม่ กี ารแพร่ระบาดสูงอย่างสหรัฐฯ และ
สหราชอาณาจักร ขณะทีเ่ ภสัชภัณฑ์เป็นสินค้ามีคา� สัง่ ซือ้ สูงจากประเทศ
ทีม่ กี ารระบาดรุนแรงในภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะเมียนมา

การคาระหวางประเทศของไทย
หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

ก.ย. 2563
Sep 2020

ม.ค. – ก.ย. 2563
Jan – Sep 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

19,621.3
-3.86%

172,996.1
-7.33%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

17,391.2
-9.08%

152,372.4
-14.6%

ดุลการคา
(Trade Balance)

+2,230.1

+20,623.7

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค.
ก.ย. 63
มูลคา

สินคา

(ลาน USD) (%YoY)

สัดสวน

ประเทศ

(%)

รถยนตและ
2,105.4 -15.3 10.7
สวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ 1,784.4 14.6 9.1
ผลิตภัณฑยาง
1,088.3 21.2 5.6
อัญมณีและ
924.6 -41.7 4.7
เครื่องประดับ
เม็ดพลาสติก
716.8 -1.4 3.7

สัดสวน

มูลคา
(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

สหรัฐฯ

3,086.0

19.7

15.7

จีน
ญี่ปุน

2,514.8
1,939.4

6.9
-1.9

12.8
9.9

เวียดนาม

1,019.0

5.0

5.2

มาเลเซีย

977.2

15.3

5.0

สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน ส.ค.
ก.ย. 63
สินคา
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
น้ำมันดิบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
แผงวงจรไฟฟา

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

1,535.28 -13.0

8.8

ประเทศ

จีน

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

4,217.21

4.7

24.3

ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุม่ ตลาดต่าง ๆ ดังนี้
12.4
ญี่ปุน 2,157.57 -22.3
1,477.73 -0.3 8.5
1) การส่งออกไปตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 6.3 โดยการส่งออก
6.1
สหรัฐฯ 1,053.70 -14.7
1,460.78 1.7 8.4
ไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 19.7 ขณะทีญ
่ ปี่ นุ่ และสหภาพยุโรป (15)
1,120.72 -7.9 6.4 มาเลเซีย 868.47 -3.4
5.0
ปรับตัวดีขนึ้ จากเดือนทีแ่ ล้วมาก โดยหดตัวร้อยละ 1.9 และ 4.4 ตามล�าดับ
988.47 6.7 5.7 สิงคโปร 663.06 -7.4
3.8
2) การส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 8.1
การส่งออกไปอาเซียน (5) กลุม่ ประเทศ CLMV และเอเชียใต้ หดตัวร้อยละ
ดัชนีราคาสงออก-นำเขา
15.6 4.8 และ 6.3 ตามล�าดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัว
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ดัชนีราคา
ร้อยละ 6.9
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
ก.ย. 63
ดัชนี ก.ย. 63
3) การส่งออกไปยังตลาดศักยภาพรอง หดตัวร้อยละ 10.1 สงออก
-0.6
+0.6
+0.3
0.0
100.5
ตะวันออกลาง (15) ลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 26.1 และ 14.5 นำเขา
-0.3
-1.4
+1.0
+0.9
91.9
ตามล�าดับ รัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 31.5 และทวีปแอฟริกา
หดตัวร้อยละ 15.3 ขณะที่การส่งออกไปยังทวีปออสเตรเลีย (25)
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
กลับมาขยายตัวในรอบ 6 เดือนที่ร้อยละ 2.1
ดัชนีราคาส่งออก
การน�าเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
เดื อ นกั น ยายน 2563 การน� า เข้ า มี มู ล ค่ า 17,391.2 ของปีกอ่ นลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) จากการปรับตัวลดลงของหมวดสินค้าแร่
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หดตัวร้อยละ 9.1 สินค้าน�าเข้าที่หดตัว ได้แก่ และเชือ้ เพลิงทีล่ ดลงร้อยละ 25.0 ตามความต้องการใช้นา�้ มันทัว่ โลกทีช่ ะลอตัว
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น�้ามันดิบ และเคมีภัณฑ์ สินค้าน�าเข้า
ดัชนีราคาน�าเข้า
ที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
แหล่งน�าเข้าทีข่ ยายตัว คือ จีน แหล่งน�าเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ ของปีก่อนลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) จากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก
มาเลเซีย และสิงคโปร์
เนือ่ งจากราคาน�า้ มันดิบโลกลดลงจากปีกอ่ นหน้า
ดุลการค้า
WEBSITE
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
เดือนกันยายน 2563 ดุลการค้าเกินดุล มูลค่า 2,230.12
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ประจ�าเดือนกันยายน 2563
ผ่าน QR Code นี้
http://www.tpso.moc.go.th/
international_trade
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
ตุลาคม 2563
ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน
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ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
THB/Litre

WTI

TH Gasohol

WTI
USD/BBL

TH Diesel

120.00

35
30

100.00

25
80.00
20
60.00
15
40.00
10
20.00

5

0.00
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
พ.ย.
ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.

28.00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินคา
ขาว : (Baht/100Kg)
ขาวขาว 5% (ใหม)
ขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผนรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)
ยางแทง STR20 (f.o.b)
ทองคำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
แหล่งที่มา : CEIC

Sep-63

Oct-63

%∆(MOM)

1,428.00 1,338.50 -6.27
2,655.00 2,475.00 -6.78
61.29
44.99

68.49 11.75
48.35 7.47

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนตุลาคม 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ
WTI เฉลี่ ย อยู ่ ที่ 39.53 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล ลดลงร้ อ ยละ 0.18
จากเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 26.74
โดยราคาน�้ามันดิบปรับลดลงจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 หลังยอดผูต้ ดิ เชือ้ ยังคงอยูใ่ นระดับสูงทัว่ โลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และ
ยุโรป หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์อีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้นา�้ มันโดยรวม ส�าหรับราคาน�า้ มันแก๊สโซฮอล์
ในเดือนนี้อยู่ที่ 20.21 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 จากเดือนก่อนหน้า
ราคาน�า้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 21.74 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.83 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนตุลาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.27 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น อ่อนค่าลงร้อยละ 2.97 และเมือ่ เทียบ
กับเดือนก่อนหน้า แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.26 เงินบาทแข็งค่าขึน้ เล็กน้อย สอดคล้อง
กับค่าเงินในภูมภิ าค โดยมีปจั จัยส�าคัญมาจากการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ที่ส่งผลให้เงินสกุลดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ประกอบกับ
นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มากขึ้นและการปิดเมือง
ซึ่งจะกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

THB/USD

ราคาทองค�า
ในเดือนตุลาคม ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่ อยูท่ ี่ 28,059.09 บาท
หดตัวร้อยละ 1.46 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ปรับตัวลดลง 2 เดือนติดต่อกัน
เช่นเดียวกับราคาทองค�าในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900.28 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์ หดตัวร้อยละ 1.14 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 27.13 จากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทัว่ โลกทีร่ นุ แรงขึน้ หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์อกี ครัง้
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ Brexit ที่ยังมีความไม่แน่นอน ท�าให้
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวยาวนานขึน้ คาดการณ์วา่ ราคาทองค�าในตลาดโลก
ในไตรมาสสี่ของปี 2563 จะปรับตัวอยู่ที่ 1,890 – 2,010 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์

Oct-63

Oct-63 %∆(YOY)

1,140.24 1,338.50 17.39
3,465.00 2,475.00 -28.57
43.82
39.59

68.49
48.35

56.30
22.13

1,922.21 1,900.28 -1.14 1,494.80 1,900.28
28,573.81 28,159.09 -1.46 21,500.00 28,159.09

27.13
30.97

39.60

39.53 -0.18

53.96

39.53 -26.74

31.35

31.27 -0.26

30.37

31.27

ข้าว
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,338.50 บาท/100 กิโลกรัม
และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) 2,475.00 บาท/100 กิโลกรัม ลดลง
จากเดือนก่อนร้อยละ 6.27 และ 6.78 ตามล�าดับ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาล
เก็บเกีย่ ว ท�าให้มปี ริมาณผลผลิตข้าวออกสูต่ ลาดเพิม่ ขึน้ รวมถึงอาจได้รบั ปัจจัย
กดดันจากปัญหาสภาพคล่องที่โรงสีประสบอยู่
ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 68.49 บาท
และ 48.35 ตามล�าดับ เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 11.75 และ 7.47 ราคายาง
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามความต้ อ งการของผู ้ ซื้ อ และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
ตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าต่างประเทศ ประกอบกับปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย
เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ปลูกยาง

2.97
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส� ำ นั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม

โควิด-19...

วิกฤติ หรือ โอกาส
โควิด-19 อาจจะเป็นเหมือนวิกฤติส�าหรับโลกของเราแต่ในทางกลับกัน
โควิด-19 ก็ ได้สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าให้แก่ประเทศไทยในหลายแง่มมุ
โดยเฉพาะการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ประเทศไทย
ฟื้นตัวในระยะต่อไป ดังนี้

1

การส่งออกอาหาร

การย้ายฐานจากจีนมาไทยครั้งใหญ่

หน่ ว ยงาน OECD FAO และ WHO คาดว่ า
จะเกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกในปี 2564 ผู้ส่งออก
อาหารโลกที่ประสบปัญหา เช่น อินเดียต้องสงวนข้าวไว้
บริโภคในประเทศ บราซิลมีผลผลิตไก่ตกต�่าจนไม่สามารถ
ส่งออก ส่วนสหรัฐฯ มีผปู้ ว่ ยจากโควิด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลก
มีความต้องการอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋องจ�านวนมาก

2

เป็นผลจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ และการ
ถือก�าเนิดขึ้นของ RCEP ส่งผลให้จีนที่เป็นประเทศที่ฟื้นตัว
ประเทศแรกของโลกย้ า ยฐานมาไทยขนานใหญ่ เ พื่ อ ลด
ผลกระทบจากสงครามการค้าและเน้นการเจาะตลาด RCEP
ทดแทนตลาดสหรัฐฯ และ EU ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นตัว

3

สินค้าไฮเทคและ 5G

4

นักท่องเที่ยวจีนก็มา

โดย BOI พบว่า การลงทุนจากจีนและฮ่องกงมาไทย
ขยายตั ว สู ง ถึ ง 17% ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกของปี 2563
และเป็นอันดับ 1 ของ FDI ในไทย ซึ่งจะประกอบด้วย
สินค้าดิจิทัล การแพทย์/ยา เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์
และ automation รถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้าไฮเทค

จี น มี ค นชั้ น กลางที่ พ ร้ อ มที่ จ ะออกท่ อ งโลกถึ ง
200 ล้า นคน ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่ส องรองจากจีน
ที่ดูจะมีความปลอดภัยจากโควิด-19 มากกว่าประเทศอื่นๆ
จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น จะพุ ่ ง เป้ า มา
ประเทศไทย กระตุ้นให้การท่องเที่ยว ธุรกิจ ร้านอาหารไทย
กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
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