


กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

  ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากท่ีม ี

การควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นและประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

ประเทศต่างๆ จึงเริ่มที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

	 TPSO	 Journal	 ฉบับนี้น�ำเสนอคอลัมน์	 Special	 Talk	 และ	 Special	 Report	 
น�ำเสนอเนือ้หำเก่ียวกบั	"แนวโน้มกำรปรบัตัวของภำคกำรส่งออกไทยหลงัสถำนกำรณ์โควดิ-19"	และ	
"ทศิทำงเศรษฐกิจกำรค้ำโลกและสถำนะของประเทศไทย"

	 ก่อนจำกกัน...กองบรรณำธิกำรฯ	 ขอให้ทุกท่ำนสุขภำพแข็งแรงและผ่ำนพ้นสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิค-19	 ไปด้วยกัน	 ทำงสนค.จะพัฒนำและน�ำเสนอกำรค้ำกำรลงทุน
แนวทำงพัฒนำเพื่อประชำชนทุกท่ำน

	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2564	 ที่ผ่านมา	 นายรณรงค์	 พูลพิพัฒน	์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.)	 ร่วมกับ	 
พลเรือตรี	 สมเกียรติ	 ผลประยูร	 เลขาธิการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ร่วมกันแถลงผลการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัด
ชายแดนใต้	ที่ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า	34,000	คน	
ในพ้ืนที่	5	จังหวัดชายแดนใต้	ได้แก่	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	 
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าใหม่ที่	สนค.	พัฒนาขึ้นในปี	2564	นี ้

	 ดัชนีความเช่ือมั่นจังหวัดชายแดนใต้โดยรวมไตรมาสที่	 3	 ปี	 2564	 
อยู่ในช่วงเช่ือมั่น	 ที่ระดับ	 51.87	 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ	 50.90	 ในไตรมาส 

ก่อนหน้า	ซึง่เป็นผลจากการสงูข้ึนของความเชือ่มัน่	ด้านเศรษฐกจิและด้านสังคม	
ส�าหรับด้านความมั่นคงดัชนีปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย	

	 การพัฒนาเคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกจิการค้าใหม่นี	้เกดิข้ึนด้วย	สนค.	เลง็เหน็
ความส�าคญัในการจดัท�าเคร่ืองชีว้ดัทีส่อดคล้องกบันโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิ
ฐานราก	 เพ่ือให้มีข้อมูลและตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชน	 ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง	รวมถึงประเด็นส�าคัญต่าง	ๆ	ในพื้นที่ส�าหรับ
ส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนที	่น�าไปใช้ประกอบการตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตังิาน	 ตลอดจนจดัท�านโยบายหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเดน็และ 
มปีระสทิธภิาพมากข้ึน
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ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  
โดยกระจายตัวในหลายประเทศและภมูภิาค ตัง้แต่การแสวงหาปจัจยัการผลติ การผลติสินคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ย ตลอดจน
การส่งต่อไปยังผู้บริโภค ทั้งนี้ การเปน็สว่นหน่ึงของห่วงโซมู่ลคา่โลกจะยกระดบัประสทิธภิาพการผลิต เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และลดความยากจนใหกั้บประเทศมากกว่าการคา้ในรปูแบบเดมิ ขณะเดียวกนันวัตกรรมการผลติสง่ผลใหก้ารคา้
และหว่งโซม่ลูคา่โลกขยายตัว และเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแทนแรงงานราคาถูกอีกด้วย

อย่ำงไรก็ตำม	 การผลิตภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก	 มีแนวโน้มก่อให้เกิดมลภาวะ 

ต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการผลิตและการค้าแบบเดิม	 มีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกและ

อิเลก็ทรอนกิส์เพิม่ขึน้	รวมถงึมกีารขนส่งวตัถดุบิหรอืสนิค้าข้ันกลางระหว่างประเทศมากขึน้	

ท�าให้หลายประเทศมีกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด	 จึงเกิดแรงผลักดันให้ 

มีการส่งเสริมสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามมา

ส�าหรบัประเทศไทย การมนีโยบายภายในประเทศทีเ่หมาะสม	จะช่วยให้เศรษฐกจิการค้า	ของประเทศสามารถพฒันา	และฉกฉวยประโยชน์ 

จากการมส่ีวนร่วมในยคุห่วงโซ่มลูค่าโลก	โดย	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	(สนค.)	ได้รวบรวมข้อเสนอแนะส�ำหรบัประเทศไทย	ดงันี้

(Global	Value	Chains	:	GVCs)
ห่วงโซ่มูลค่าโลก

เร่งผลักดันนโยบายในประเทศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เช่น	 การอ�านวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ	 
การเร่งเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ	การปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งและเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	

ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมและสินค้าหลายประเภท 	แต่ส่วนใหญ่รับจ้างผลิต	(OEM)	ไม่ได้สร้างแบรนด์สินค้าและมลูค่าเพิม่	
และบริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ากว่า	มีสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่สูงกว่า	
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยของไทย	 ดังน้ัน	 รัฐบาลควรเร่งสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม	 
ส่งเสริมศักยภาพ	SMEs	ให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก	สร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกจิให้เอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	 เช่น	 โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น	 เป็นเศรษฐกิจยุคใหม ่
ที่สร้างมูลค่า	รักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อน�าพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง	

ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย	จ�าเป็นต้องมกีารน�าระบบอัตโนมตัหิรือหุน่ยนต์มาใช้ในกระบวนการผลติมากข้ึน	รัฐบาลควรสนับสนนุ
ให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยเติบโต	 มีตลาดภายในประเทศรองรับ	 และมีราคาถูกลง	 เพ่ือให้ผู้ประกอบการในประเทศเข้าถึงได	้ 
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย	และเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก

พัฒนาทักษะฝมีอืแรงงาน	(Upskill/Reskill) 	ให้เป็นแรงงานทักษะสงู	สามารถตอบสนองการผลติท่ีมคีณุภาพและนวตักรรมแบบใหม่	
ขณะเดียวกันส่งเสรมิแรงงานภาคเกษตรให้มกีารใช้เทคโนโลยี	หรอืพฒันาทกัษะเพือ่เข้าสู่อตุสาหกรรมทีไ่ม่ซบัซ้อนหรอืทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
การเกษตร	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แรงงานภาคเกษตร

ในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ห่วงโซ่คุณค่าโลกอาจมีการปรับตัว	 ให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤติที่ เกิดขึ้น 
อย่างฉับพลันได้ดีขึ้น	ทีผ่่านมา	โควดิ-19	ท�าให้เกดิการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Disruption)	ในบางอตุสาหกรรม
อย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน	 เช่น	 อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ ่นต้องปิดโรงงาน	 เนื่องจากจีนไม่สามารถส่งช้ินส่วนป้อนโรงงานได้	 
ท�าให้หลายประเทศมีการย้ายฐานการผลิตกลบัประเทศตนเอง	หนัมาพ่ึงพาห่วงโซ่ในประเทศหรือในภมูภิาคมากข้ึน	ปรับห่วงโซ่การผลติ
ให้สั้นลง	เพื่อลดความเสี่ยงจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน	และพยายามลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป	

การค้าเพ่ือการพัฒนา
ในยุคของห่วงโซ่มูลค่าโลก
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โดย กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ

 กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค



เศรษฐกิจการค้าโลก
ทิศทาง

และสถานะของประเทศไทย

ผลจากข้างต้น	จึงท�าให้ประเทศในเอเชีย	เช่น	จีน	เกาหลีใต้	
อินเดีย	อาเซียน	มีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นมาก	และจีนกลายเป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจใหม่	 อีกทั้ง	 เกิดการรวมกลุ่มและ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิการคา้ระหวา่งประเทศจ�านวนมาก	
โดยมกีารลดก�าแพงภาษีชว่ยสนบัสนนุการค้าโลกให้ขยายตวั	

พัฒนาการของเศรษฐกิจการค้าโลก 

 เศรษฐกิจการค้าโลกในช่วง	 30	 ปีผ่านมา	 นับตั้งแต่ส้ินสุดสงครามเย็น	 ในปี	 2534	 มีการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปัจจัยการเมือง	
โครงสร้างและเทคโนโลยี	และกระแสโลกาภิวัตน์	ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมกลายเป็นเศรษฐกิจกระแสหลัก	มีสหรัฐอเมริกา	เป็นมหาอ�านาจ
ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดกฎกติกาและโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าโลก	ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	และเมื่อประกอบกับ
นโยบายเศรษฐกจิของประเทศตา่ง	ๆ 	ทีเ่ปิดรบัการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศมากขึน้	รวมถงึกระแสโลกาภวิตัน	์ตน้ทนุการขนส่งส่ือสาร
ทีล่ดลง	และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ีผลกัดนัให้การคา้การลงทนุระหวา่งประเทศเตบิโตอยา่งก้าวกระโดด	รูปแบบการผลติโลกซบัซอ้น
มากขึ้น	 เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่การผลิตโลก	 เกิดการแพร่หลายของบริษัทข้ามชาติและการเคล่ือนย้ายการค้าการลงทุนสู่ประเทศก�าลัง
พัฒนา	ท�าให้ประเทศก�าลังพัฒนาเชื่อมโยงและมีบทบาทในเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโลกมากขึ้น	 เห็นได้ชัดตั้งแต่ปี	 2544	 โดยประเทศ
ก�าลังพัฒนามีสัดส่วนในเศรษฐกิจโลก	(GDP	โลก)	เพ่ิมขึ้น	จากร้อยละ	20	ในช่วงก่อนปี	2543	เป็นประมาณร้อยละ	40	ในปัจจุบัน	และ
มีสัดส่วนในการค้าสินค้าและบริการโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากประมาณร้อยละ	 20	 -	 30	 ในช่วงปี	 2534	 –	 2543	 เป็นประมาณ 
ร้อยละ	40	ในปี	2562

เศรษฐกจิการค้าโลกในปัจจบัุนกย็งัคงเปลีย่นแปลงอยา่งไมห่ยดุยัง้	
โดยมีแนวโน้มที่ส�าคัญ	อาทิ	

 	การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห่วงโซ่
มูลค่าภูมิภาคมากขึ้น	 และประเทศต่าง	 ๆ	 มุ่งปรับห่วงโซ่การผลิตให้ยืดหยุ่น	
มั่นคง	และกระจายความเสี่ยง				

 	สนิค้ากลุม่ทีใ่ช้เทคโนโลยรีะดบักลาง	(เช่น	ยานยนต์	เคมภีณัฑ์	เส้นใย
สงัเคราะห์	 เครือ่งจกัร)	 และระดบัสงู	 (เช่น	 เครือ่งใช้ไฟฟ้า	 เครื่องมือสื่อสาร	 
ส่วนประกอบอากาศยาน)	มคีวามส�าคญัต่อภาคการส่งออกโลกมาอย่างต่อเนือ่ง
และเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	2538	–	2563

 	การทวนกระแสโลกาภิวัตน์	หรือการปกป้องทางการค้า	มีแนวโน้ม
เข้มข้นขึ้น	และประเด็นด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และความมั่นคงถูกน�ามาผูกกับ
ประเด็นทางการค้ามากขึ้น

 	การเจรจาความตกลงการค้าระดับพหุภาคีท�าได้ยากขึ้น	 ขณะท่ี 
การเจรจาระดับทวิภาคีและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้น	และข้อตกลงทางการค้า 
มีแนวโน้มจะครอบคลุมประเด็นกว้างขึ้น	และมีมาตรฐานสูงขึ้น	

4 TPSO Journal

SPEC IAL
REPORT
โดย กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ 

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค



เพ่ือรบัมอืและใชป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงบรบิท
เศรษฐกิจการค้าโลก ประเทศไทยควรใหค้วามส�าคญั
กับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ อาทิ

สถานะของประเทศไทย

	 ปัจจุบัน	(ปี	2563)	ไทยมีขนาดเศรษฐกิจ	(GDP)	ใหญ่เป็นอันดับ	26	
ของโลก	และอนัดบั	2	ของอาเซียน	โดยไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง	
ส�าหรับด้านการค้าสินค้า	 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ	25	ของโลก	และอันดับ	4	
ของอาเซียน	และเป็นผู้น�าเข้าอันดับ	25	ของโลก	และอันดับ	3	ของอาเซียน	
ขณะที่ด้านการค้าบริการ	ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ	30	และผู้น�าเข้าอับดับ	25	
ของโลก	และเป็นผู้ส่งออกและน�าเข้าอันดับ	2	ของอาเซียน

 เศรษฐกิจการค้าไทยมีจุดแข็งหลายด้าน	 ซ่ึงสามารถต่อยอด
และใช้ประโยชน์ได้	ได้แก่	(1)	ได้เปรยีบด้านท่ีตัง้ภมูรัิฐศาสตร์	(2)	เศรษฐกจิไทย

1 ฐำนข้อมูล Atlas of Economic Complexity ของ The Growth Lab, Harvard University แบ่งประเทศเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ A+ A B C D และ D- โดย A+ เป็นกลุ่มประเทศที่มีจ�ำนวนสินค้ำใหม่ที่แข่งขันได้ในตลำดโลกเพิ่มขึ้นมำกที่สุด  

 ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม A คือ มีสินค้ำใหม่เพิ่มขึ้นมำกเป็นอันดับ 2

 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจการค้าไทยยังเผชิญกับความท้าทายต่าง	ๆ	
อาทิ	 เป็นสังคมสูงวัย	ขาดแคลนแรงงาน	มีข้อจ�ากัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของตัวเองและด้านการสร ้างมูลค ่าเพิ่ม	 พึ่งพารายได ้ 
จากต่างประเทศสูง	 ความน่าสนใจด้านการเป็นฐานการผลิตลดลง	 สินค้า 
ส่งออกหลักของไทย	เช่น	Hard	Disk	Drive	อาจถูกแทนที่ด้วย	Solid	State	
Drive	รถยนต์สันดาปอาจถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า	เป็นต้น

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

อันดับที่

26 ของโลก

25 ของโลก

30 ของโลก

25 ของโลก

25 ของโลก

4 ของอาเซียน

2 ของอาเซียน

3 ของอาเซียน

2 ของอาเซียน

2 ของอาเซียน

GDP
ไทยมีขนาดเศรษฐกิจ

ด้านการค้าสินค้า

ด้านการค้าบริการ

ผู้ส่งออก

ผู้ส่งออก

ผู้น�าเข้า

ผู้น�าเข้า

(ปี	2563)

  ปรับโครงสร้างสินค้าส่งออก 
ให้หลากหลาย	มมีลูค่าสงู	และดงึดดูการลงทนุ
ต่างชาติ	 และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุปทานทั้ งในประเทศและระดับภูมิภาค	
(อาเซียน/เอเชีย)	 และปรับโครงสร้างบริการ 
ส่งออกให้สามารถส่งออกบริการสมัยใหม่และ
เพิ่มมูลค่าในสาขาศักยภาพ	 (ค้าส่งค้าปลีก	
บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	 
โลจิสติกส์การค้า	ดิจิทัล)	

  ขยายตลาดต่างประเทศ  
โดยเร่งจัดท�า	 FTA	 กับคู่ค้าส�าคัญ/มีศักยภาพ
การน�าเข้าสูง	เช่น	สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	
สวิตเซอร์แลนด์	 สหราชอาณาจักร	 สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์	 ซาอุดีอาระเบีย	 กาตาร์	
อิสราเอล	แคนาดา	 เม็กซิโก	และรัสเซีย	และ 
ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ารูปแบบอื่น	 ๆ	 
เช่น	มินิเอฟทีเอ	

  สร้างพลังและอ�านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจจากการผนกึก�าลงักบัอาเซยีน	
ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค	

  ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าแบบยั่งยืน	 เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	มีธรรมาภิบาล

  พัฒนาด้านอื่น	ๆ	เช่น	ศักยภาพ
คนไทยและทักษะแรงงานไทย	 การวิจัยและ
พฒันา	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ระบบทรพัย์สนิ
ทางปัญญา	รวมถงึส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิ
การค้าภายในประเทศ	เป็นต้น

HARD DISK DRIVE

SOLID STATE DRIVE

มีความซับซ้อนค่อนข้างสูง	อยู่อันดับ	23	ของดัชนีความซับซ้อนของเศรษฐกิจของโลกในปี	2562	ดีขึ้นถึง	26	อันดับภายในเวลา	24	ปี	และยังอยู่ในกลุ่มประเทศ
ทีม่คีวามหลากหลายของสนิค้าใหม่มากเป็นอนัดบั	2	(จากทัง้หมด	6	กลุม่)1		โดยในช่วง	15	ปีทีผ่่านมา	ไทยมสีนิค้าใหม่ทีแ่ข่งขนัได้ในตลาดโลกเพิม่ขึน้	30	รายการ	
(3)	มีภาพลกัษณ์ของสนิค้าและบริการทีโ่ดดเด่น	โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบรโิภคเป็นทีน่ยิมในประเทศเพือ่นบ้าน	และภาคบรกิารไทยมศีกัยภาพสงูกว่าประเทศเพือ่นบ้าน	
(4)	 ได้เปรียบด้านทรัพยากรการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร	 เป็นผู้ส่งออกหลักของโลกในหลายสินค้า	 เช่น	 เนื้อสัตว์	 ผลไม้สดและแปรรูป	 ปลา	 ข้าว	 น�้าตาล	 
โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอนัดบั	6	ของโลกด้านสนิค้าเกษตร	และอนัดบั	10	ของโลกด้านสนิค้าอาหาร	และเป็นผูส่้งออกอนัดบั	2	ของอาเซยีนทัง้สนิค้าเกษตรและอาหาร	
(5)	เป็นฐานการผลติยานยนต์ทีส่�าคญัของเอเชยีและเป็นผูส่้งออกหลกัอันดบั	9	ของโลก	อนัดบั	4	ของเอเชยี	และอนัดบั	1	ของอาเซยีน	(6)	มศีกัยภาพด้านบรกิาร
ทางการแพทย์และสุขภาพ	และ	(7)	สามารถกระจายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่ปี	2550
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เดือนตุลาคม 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 2.38 (YoY)

	 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศมีสัญญำณฟื้นตัว	 สะท้อนจำกเงินเฟ้อที่สูงข้ึน
ในเดือนนี้	 โดยมีปัจจัยส�ำคัญจำกสินค้ำในกลุ่มพลังงำนท่ีปรับตัวสูงขึ้นตำมอุปสงค์โลก	 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19	 
และกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ	 ส่งผลให้ภำคธุรกิจและประชำชนมีก�ำลังซื้อและ 
กำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มมำกขึ้น	 สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจส�ำคัญที่มีสัญญำณ 
ปรับตัวดีขึ้น	 ด้ำนอุปสงค์สะท้อนได้จำกยอดกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกกำรน�ำเข้ำ	 
และมลูค่ำกำรส่งออกทีข่ยำยตวัต่อเนือ่ง	 รวมถงึดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำงทีส่งูข้ึนร้อยละ	 10.0	
และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู ้บริโภค	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ	 43.4	 จำกระดับ	 42.1	 
ในเดือนก่อนหน้ำ	 แม้ว่ำจะยังไม่อยูใ่นระดับควำมเชื่อมั่น	 แต่มีทิศทำงที่ดีขึ้นตำมล�ำดับ	 
โดยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่	 3	 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นในทุกภำคและทุกอำชีพ	 ส�ำหรับ 
ด้ำนอุปทำนสะท้อนได้จำกอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น	 ส่วนดัชนีผลผลิต
อุตสำหกรรมเริ่มปรับตัวดีขึ้น	 แต่ยังต�่ำกว่ำปีก่อน	 สอดคล้องกับดัชนีรำคำผู ้ผลิต 
ที่สูงขึ้นร้อยละ	6.9

 ดชันรีำคำผูบ้รโิภค	(เงนิเฟ้อทัว่ไป)	เดอืนตลุำคม	2564	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	
สงูข้ึนร้อยละ	2.38	(YoY)	จากร้อยละ	1.68	ในเดือนก่อนหน้า	เป็นการสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี	2	
ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน	 โดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก	
ประกอบกบัสนิค้าในกลุม่อาหารสดบางชนิด	โดยเฉพาะผกัสด	ได้รบัผลกระทบจากอทุกภยัในหลายพืน้ที่	
และไข่ไก่ราคายงัคงปรบัเพิม่ขึน้	แต่มแีนวโน้มชะลอตัวลง	นอกจากนี	้อาหารบรโิภคในบ้าน-นอกบ้าน	
และเครื่องประกอบอาหาร	ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุน	อย่างไรก็ตาม	สินค้าในกลุ่มอาหารสดส่วนใหญ่
ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งข้าวสารเจ้า	 ข้าวสารเหนียว	 เนื้อสุกร	 ไก่สด	 และผลไม้สด	 
ส�าหรับสินค้าอื่น	ๆ	ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ	สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณผลผลิต	
ยกเว้น	สินค้ากลุ่มอาหารสดราคาค่อนข้างผันผวนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา		

 ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน	(เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว)	สูงขึ้นร้อยละ	0.21	
(YoY)	ส�าหรับเงินเฟ้อทั่วไป	เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน	2564	สูงขึ้นร้อยละ	0.74	(MoM)	และ
เฉลี่ย	10	เดือน	(ม.ค.-	ต.ค.)	ปี	2564	สูงขึ้นร้อยละ	0.99	(AoA)

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน ตุลาคม 2564
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

ภำพรวมเศรษฐกิจ

 แนวโน้มเงนิเฟ้อเดอืนพฤศจกิายน 2564 มแีนวโน้มขยายตวัสูงขึน้ โดยมีปัจจยัส�าคัญจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลาย

ในหลายพืน้ทีจ่ากการกระจายวคัซนีและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ภาคธรุกจิสามารถด�าเนินการได้มากข้ึน ประกอบกบัมาตรการเปิดประเทศ

รบันักท่องเท่ียว ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2564 จะส่งผลดต่ีอก�าลงัซือ้และการจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 2) น�า้มันเช้ือเพลงิ ราคายงัมทีศิทางทีป่รับตวั

เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการขนส่ง 3) อุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตร

เข้าสู่ตลาดน้อยลง และส่งผลต่อระดับราคาต่อไป ส�าหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ  มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางปกติตามปริมาณผลผลิตและความต้องการ 

อย่างไรกต็าม สนิค้าในหมวดอาหารสดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะข้าว เน้ือสกุร ไก่สด และผลไม้สด ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีสถานการณ์โควิด-19 

ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรส�าคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องเฝ้าระวังและส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์

คาดการณ์ว่า เงนิเฟ้อเฉลีย่ในปี 2564 จะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.8 – 1.2 (ค่ากลางอยู่ท่ีร้อยละ 1.0) ซ่ึงเป็นอตัราท่ีน่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกจิไทยขยายตวัได้

อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง

ต.ค.	64 ก.ย.	64
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 10.0 (YoY)

 ดัชนีรำคำวัสดุก ่อสร ้ำง เดือนตุลำคม	 2564	 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	10.0	(YoY)	จากร้อยละ	8.6	ในเดือนก่อน	
โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ	 39.4	 ตามราคาเหล็ก 
ตลาดโลกยงัคงผนัผวน	จากการสัง่ลดก�าลงัการผลติเหลก็ในประเทศจนี	ในขณะที่
ความต้องการตลาดโลกสงูขึน้	จากการเร่งการกระตุน้เศรษฐกิจในหลายประเทศ	
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 เริ่มคลี่คลายมากข้ึน	 
ส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ	5.3	เนื่องจากราคาต้นทุนสูงขึ้นจาก
วัตถุดิบ	คือ	เหล็ก	เป็นส�าคัญ	ประกอบกับฐานต�่าในปีที่ผ่านมา	หมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้ำและประปำ สูงขึ้นร้อยละ	4.2	ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น	จากการ
ปรับราคาสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มโลหะ	 ได้แก่	 เหล็ก	ทองแดง	และอลูมิเนียม	
หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่น	ๆ สูงขึ้นร้อยละ	3.1	เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา	หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	 สูงขึ้นร้อยละ	 1.9	 เนื่องจาก 
ราคาต้นทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	หมวดสุขภัณฑ์	 สูงขึ้นร้อยละ	0.2 
หมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ	0.1	ขณะทีห่มวดซีเมนต์	ลดลงร้อยละ	0.7 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

เนื่องจากมีการแข่งขันสูงจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ	 ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงซบเซา
จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19	และหมวดกระเบื้อง	ลดลงร้อยละ	0.1	     

 ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน	 2564	สูงขึ้นร้อยละ	 1.6	 (MoM)	 
และเฉลี่ย	10	เดือน	(ม.ค.-	ต.ค.)	ปี	2564	สูงขึ้นร้อยละ	7.8	(AoA)

 ดชันรีำคำผู้ผลิต เดอืนตลุำคม	2564	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน	สงูข้ึนร้อยละ	6.9	
(YoY)	 จากร้อยละ	 5.3	 ในเดือนก่อนหน้า	หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	 7.6	 
จากร้อยละ	6.1	ในเดอืนก่อนหน้า	เป็นผลจากการสูงขึน้ของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมและสนิค้า
ที่เกี่ยวเน่ือง	 ซึ่งปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและราคาในตลาดโลก	 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงข้ึน	
ได้แก่	กลุม่ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากการกลัน่ปิโตรเลียม	(น�า้มันดเีซล	น�า้มนัแก๊สโซฮอล์	91,	95	น�า้มันเตา	
น�า้มันเครื่องบิน	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG))	 กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	 (เม็ดพลาสติก	
โซดาไฟ	 ปุ๋ยเคมีผสม)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	 (น�้ามันปาล์ม	 น�้าตาลทราย	 กากน�้าตาล	 มันเส้น	 
มันอัดเม็ด	แป้งมันส�าปะหลัง)	กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน	(เหล็กแผ่น	ท่อเหล็ก	เหล็กเส้น	เหล็กฉาก	
เหล็กรูปตัวซี	 เหล็กลวด)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	 (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)	 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	 (ยางแท่ง	 ถุงพลาสติก	 แผ่นฟิล์มพลาสติก	 ท่อ	 ข้อต่อ)	 
หมวดผลติภณัฑ์จำกเหมือง สงูขึน้ร้อยละ	24.9	ได้แก่	น�า้มันปิโตรเลียมดิบ	ก๊าซธรรมชาต	ิและ
กลุ่มแร่	(แร่เหล็ก	ดีบุก	สังกะสี	วุลแฟรม)	ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและกำรประมง 
ลดลงร้อยละ	 2.6	 เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่	 4	 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
จ�านวนมาก	ขณะทีค่วามต้องการในประเทศยงัไม่กลับมาเป็นปกต	ิโดยสินค้าส�าคญัท่ีมรีาคาลดลง	
คอื	ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร	ได้แก่	กลุ่มพืชล้มลุก	(ข้าวเปลือกเจ้า	ข้าวเปลือกเหนยีว)	กลุม่ไม้ผล	
(สับปะรด	กล้วยหอม	กล้วยน�้าว้า)	กลุ่มไม้ยืนต้น	 (มะพร้าวผล)	และกลุ่มสัตว์	 (สุกร	ไก่มีชีวิต)	
ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงข้ึน	 ได้แก่	 พืชผัก	 (ผักคะน้า	 ผักกาดขาว	 ผักกาดหอม	 ผักบุ้ง)	 
หวัมนัส�าปะหลงัสด	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	ผลปาล์มสด	ยางพารา	และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง	
(ปลาลัง	ปลาทรายแดง	ปลาสีกุน	ปลาหมึก	กุ้งแวนนาไม)	

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

 ดชันคีวำมเช่ือมัน่ผู้บรโิภคโดยรวม	เดอืนตลุำคม	2564	ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั	43.4	เทยีบกบั
ระดับ	 42.1	 ในเดือนก่อนหน้า	 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม	 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนทั้งดัชนี 
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จากระดับ	34.2	มาอยูท่ี่ระดบั	35.3	และดชันคีวามเช่ือม่ันผู้บริโภคในอนาคต	ปรับเพ่ิมข้ึนจากระดบั	47.4	
มาอยู่ทีร่ะดับ	48.8	เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด		ของไวรสัโควดิ-19	ท่ีปรับตวัดข้ึีนอย่างต่อเน่ือง	
แต่ละประเทศเริม่คลายลอ็กดาวน์ส่งผลให้เศรษฐกจิทัง้ไทยและต่างประเทศเริม่ฟ้ืนตวั	โดยเฉพาะยอดการส่งออก
ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้	 17.1%	 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา	 ประกอบกับภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในหลายมาตรการ	 อย่างเช่น	 โครงการคนละครึ่ง	 โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้	 โครงการ
พาณิชย์ลดราคา!	 ปุ๋ยช่วยเกษตรกร	 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ด�าเนินการร่วมกับกระทรวงต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 
รวมทั้งการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวที่จะเริ่มขึ้นในวันที่	1	พฤศจิกายน	2564	
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการ	 เกษตรกรและประชาชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ถึงแม้ว่า 
จะยังคงอยู่ในช่วงที่มีความไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจก็ตาม

เดือนตุลาคม 2564 เท่ากับ 43.4 (YoY)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ
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ต.ค. 64

ก.ย. 64
ต.ค. 64

ก.ย. 64
ต.ค. 64

42.5
43.2

+ / -

37.4
38.3

+ / -

+ / -

ก.ย. 64
ต.ค. 64

40.8
41.7

ก.ย. 64
ต.ค. 64

43.6
45.0

ก.ย. 64
ต.ค. 64

36.1
39.4

ก.ย. 64
ต.ค. 64

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
2563 2564

45.0

40.0

35.0

50.0

30.0
ก.ย. ต.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย.

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 2

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 3การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก1

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และวัคซีน

Covid-19

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

สถานการณ�
ติดเชื้อใหม�ลดลง

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพ
และปริมณฑล

40.8

45.0
44.1

43.2

43.7

ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)

3.36%

10.43%

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

86.21%

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

ฑณัภติลผ
งอืมหเกาจ

YoY
MoM

-2.6
2.8

YoY
MoM

24.9
-0.1

YoY
MoM

7.6
1.7

าคนิส
ปูรจ็รเำส

าคนิส
บิดุถตัว

งึกาคนิส
ปูรจ็รเำส

YoY
MoM

2.3
1.1

YoY
MoM

16.5
3.5

MoM
YoY 7.1

1.0

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)

3.36%

10.43%

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

86.21%

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

ฑณัภติลผ
งอืมหเกาจ

YoY
MoM

-2.6
2.8

YoY
MoM

24.9
-0.1

YoY
MoM

7.6
1.7

าคนิส
ปูรจ็รเำส

าคนิส
บิดุถตัว

งึกาคนิส
ปูรจ็รเำส

YoY
MoM

2.3
1.1

YoY
MoM

16.5
3.5

MoM
YoY 7.1

1.0

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

6.72%
ะลแมไ

มไฑณัภติลผ

ตนมเีซ

ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

งอืบเะรก

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.78% 11.58%

12.13%
15.50%

25.64%

6.42%

3.31%

1.92%

ะลแมไ
มไฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

งอืบเะรก ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา

วิผบาฉุดสัว

YoY
MoM

1.9
0.0

YoY
MoM

-0.7
1.1

YoY
MoM

5.3
1.0

YoY
MoM

39.4
3.5

YoY
MoM

-0.1
0.0

YoY
MoM

0.1
0.1

YoY
MoM

0.2
0.0

YoY
MoM

4.2
0.1

งารสอกุดสัว
ๆนื่อ

YoY
MoM

3.1
2.2

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

6.72%
ะลแมไ

มไฑณัภติลผ

ตนมเีซ

ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

งอืบเะรก

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.78% 11.58%

12.13%
15.50%

25.64%

6.42%

3.31%

1.92%

ะลแมไ
มไฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

งอืบเะรก ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา

วิผบาฉุดสัว

YoY
MoM

1.9
0.0

YoY
MoM

-0.7
1.1

YoY
MoM

5.3
1.0

YoY
MoM

39.4
3.5

YoY
MoM

-0.1
0.0

YoY
MoM

0.1
0.1

YoY
MoM

0.2
0.0

YoY
MoM

4.2
0.1

งารสอกุดสัว
ๆนื่อ

YoY
MoM

3.1
2.2

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต	 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน	 2564	 สูงขึ้นร้อยละ	 1.7	
(MoM)	และเฉลี่ย	10	เดือน	(ม.ค.-	ต.ค.)	ปี	2564	สูงขึ้นร้อยละ	4.0	(AoA)
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สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 64สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 64

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

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

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

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วน

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

ก.ย. 2564
Sep 2021

ม.ค. – ก.ย. 2564
Jan-Sep 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

23,036.0
+17.1%
22,426.2
+30.3%

+609.8 +2,016.8

197,980.9
+30.9%

199,997.7
+15.5%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,238.7

2,187.3

4.9

22.6

9.7

9.5

3,724.4

3,104.4

20.2

23.3

16.2

13.5

สหรัฐฯ

จีน

1,116.6
1,005.7
908.6

2.6
40.3
55.8

4.9
4.4
3.9

2,196.2
1,048.6
963.9

13.2
14.6
-1.4

9.5
4.6
4.2

ญี่ปุน
ฮองกง

มาเลเซีย

1,964.6

1,755.5

48.4

14.3

8.8

7.8

จีน

ญี่ปุน

5,643.5

3,017.5

33.9

39.9

25.2

13.5

1,645.1

1,621.2

1,344.6

46.9

11.0

36.0

7.3

7.2

6.0

สหรัฐฯ

มาเลเซีย

ไตหวัน

1,108.4

947.7

920.5

6.5

10.7

39.7

4.9

4.2

4.1

0.1
0.5

-0.1
-0.7

0.3
1.4

3.2
11.2

103.7
102.2

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑยาง

เคมีภัณฑ

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วน

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

น้ำมันดิบ

เคมีภัณฑ

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

แผงวงจรไฟฟา

เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ก.ย. 64 ดัชนี ก.ย. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนกันยายน 2564

การส่งออก 

	 กำรส่งออกของไทยในเดือนกันยำยน	 2564	 มีมูลค่ำ	 23,036.0	 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	(760,556	ล้ำนบำท)	ขยำยตัวร้อยละ	17.1	หากหักสินค้า
เกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน	 ทองค�า	 และยุทธปัจจัย	 ขยายตัวร้อยละ	 14.8	 การเติบโต
อย่างแข็งแกร่งนี้	 ได้รับแรงหนุนจากการส่งเสริม	 ผลักดัน	 และแก้ไขอุปสรรค 
ด้านการส่งออกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองของกระทรวงพาณิชย	์ 
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เติบโตดี	 และการอ่อนค่าของเงินบาทช่วยเพ่ิม 
ความสามารถทางการแข่งขันสินค้าไทย	 ทั้งนี้	 กำรส่งออก	 9	 เดือนแรก 
ของปี	2564	ขยำยตัวร้อยละ	15.5	เมื่อหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน	ทองค�ำ	
และยุทธปัจจัย	ขยำยตัวร้อยละ	20.4	

 กลุ ่มสินค้ำที่ขยำยตัวดี	 ได้แก่	 1)	 สินค้ำเกษตรและอำหำร	 
โดยเฉพาะข้าว	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 ยางพารา	 น�้ามันปาล์ม	 น�้าตาลทราย	
อาหารสัตว์เลี้ยง	 และสิ่งปรุงรสอาหาร	 2)	 สินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน 
ท่ีบ้ำน	 (Work	 from	 Home)	 และเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	 เช่น	 
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	เครื่องรับวิทยุ	โทรทัศน์และส่วนประกอบ	
เตาอบไมโครเวฟ	 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ	และเครื่องโทรศัพท์และ
อุปกรณ์	 3)	 สินค้ำเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรติดเชื้อและลดกำรแพร่ระบำด  
เช่น	เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์	และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ	์4)	สินค้ำขั้นกลำง
หรือสินค้ำวัตถุดิบ	เช่น	เหล็ก	เหล็กกล้า	และผลิตภัณฑ์	เคมีภัณฑ์	เม็ดพลาสติก	
ผลิตภัณฑ์ยาง	 แผงวงจรไฟฟ้า	 และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 และ  
5)	 สินค้ำคงทนหรือสินค้ำฟุ่มเฟือยที่มีรำคำสูง	 เช่น	 รถยนต์	 อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ	และอัญมณีและเครื่องประดับ	(ไม่รวมทองค�า)	ยังขยายตัวได้ดี

 ด้ำนตลำดส่งออก	 กำรส่งออกไปยังตลำดส่งออกส�ำคัญส่วนใหญ่
ปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อน	 ตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จากประเทศคู่ค้า	
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 สายพันธุ์เดลต้า 
ทั่วโลกที่คลี่คลายลง	และการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น	

	 ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง	ๆ	ดังนี ้

	 1.	 ตลำดหลัก	 ขยำยตัวร้อยละ	 18.1	 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ	
ร้อยละ	20.2	จีน	ร้อยละ	23.3	ญี่ปุ่น	ร้อยละ	13.2	อาเซียน	(5)	ร้อยละ	25.7	
CLMV	ร้อยละ	8.2	และสหภาพยุโรป	(27)	ร้อยละ	12.6

	 2.	 ตลำดรอง	 ขยำยตัวร้อยละ	 21.8	 ขยายตัวทุกกลุ่มตลาด	 ได้แก่	
เอเชียใต้	 ร ้อยละ	 69.0	 ทวีปออสเตรเลียร้อยละ	 3.0	 ตะวันออกกลาง	 
ร้อยละ	 17.4	 ทวีปแอฟริกา	 ร้อยละ	 30.2	 ลาตินอเมริกา	 ร้อยละ	 10.1	 และ 
รัสเซียและกลุ่มประเทศ	CIS	ร้อยละ	42.5

	 3.	ตลำดอื่นๆ	หดตัวร้อยละ	65.5

 การน�าเข้า 

	 กำรน�ำเข้ำ	เดอืนกนัยำยน	2564	มมีลูค่ำ	22,426.2	ล้ำนเหรยีญสหรัฐ	ฯ	
(750,267	 ล้ำนบำท)	 ขยำยตัวร้อยละ	 30.3	 สินค้ำน�ำเข้ำ	 10	 อันดับแรก  
ขยายตัวทุกรายการ	ได้แก่	น�้ามันดิบ	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	เคมีภัณฑ์	
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	 แผงวงจรไฟฟ้า	 เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ	์ 
สินแร่โลหะฯ	 เคร่ืองเพชรพลอย	 ส่วนประกอบรถยนต์	 และคอมพิวเตอร์และ 
ส่วนประกอบ	แหล่งน�ำเข้ำที่ขยำยตัว	ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	มาเลเซีย	และ
ไต้หวัน

ดุลการค้า

	 เดือนกันยายน	2564	การค้า	เกินดุล	609.8	ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาส่งออก – น�าเข้า

 ดชันรีำคำส่งออก	เดอืนกนัยายน	2564	เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	 3.2	 (YoY)	 โดยหมวดสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น	 ประกอบด้วย	 
หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง	หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร	และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม	ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรมลดลง

	 ดชันรีำคำน�ำเข้ำ	เดอืนกนัยายน	2564	เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน
สงูขึน้ร้อยละ	11.2	(YoY)	โดยหมวดสนิค้าทีป่รบัตวัสงูขึน้	ประกอบด้วย	หมวดสนิค้า
เชื้อเพลิง	 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	 และ 
หมวดสินค้าทุน	ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลง

WEBSITE
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 ราคาทองค�า

	 ในเดอืนตลุาคม	2564	ราคาทองค�าในตลาดโลกทรงตวั	เฉลีย่อยูท่ี่	1,776.85	
เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์	หดตวัร้อยละ	0.02	เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	ขณะที่
ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่อยูท่ี	่28,026.19	บาท	ขยายตัวร้อยละ	0.87	เมือ่เทยีบกบั
เดือนก่อนหน้า	 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวท่ามกลางความเสี่ยง	 กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกสู ่ระดับ	 5.9%	 จากเดิม	 6%	 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ยังคงกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	 
โดยเฉพาะประเทศตลาดเกดิใหม่	ภาคการผลติโลกชะลอตวัลง	ปัญหาห่วงโซ่อปุทาน	
วิกฤตราคาน�า้มัน	 และอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ส่วนราคาทองค�าในประเทศ
ปรับตัวขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท	 คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกของ
ไตรมาสสี่ของปี	2564	จะอยู่ที่	1,770	–	1,800	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์			

 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�า้มันดบิ	(WTI)	เดอืนตลุาคม	2564	เฉลีย่อยูท่ี	่81.32	เหรยีญสหรฐัฯ	
ต่อบาร์เรล	เมื่อเทียบกับเดอืนเดียวกันของปีกอ่น	เพิ่มขึ้นร้อยละ	105.72	(YoY)	และ
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 13.64	 (MoM)	 สาเหตุส�าคัญมาจาก	
อุปสงค์ท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากการใช้น�้ามันที่เพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้าและ
ในภาคอุตสาหกรรม	 เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ราคาปรับเพิ่ม 
สงูขึน้กว่า	3	เท่าตวั	เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า	รวมถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีแ่นวโน้ม
ฟื้นตัวหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ทั่วโลกที่ขยายวงกว้างมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	
แม้ว่าผู้ผลิตน�้ามันดิบรายใหญ่ยังคงมีมติเดิมในการเพ่ิมก�าลังการผลิต	 แต่ก�าลัง 
การผลิตดังกล่าวเป็นไปอย่างจ�ากัด	 และยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้ามัน
ทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงินบาทเดือนตุลาคม	2564	เฉลี่ยอยู่ที่	33.48	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	อ่อนค่าลงร้อยละ	7.08	(YoY)	และเม่ือเทยีบกับ
เดอืนก่อนหน้า	อ่อนค่าลงทีร้่อยละ	1.35	(MoM)	เป็นการอ่อนค่ามากทีส่ดุในรอบกว่า	
4	ปี	ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม	2560	สาเหตสุ�าคญัมาจากการแขง็ค่าขึน้ของค่าเงนิดอลลาร์	
ตามพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐฯ	 ที่ปรับตัวสูงขึ้น	 จากภาวะเงินเฟ้อท่ีปรับสูงขึ้น	 
และความกังวลต่อนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก	
ประกอบกับข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ออกมาดีเกินคาดการณ์	 รวมถึง 
แรงหนนุจากอตัราดอกเบีย้ของสหรฐัฯ	ทีค่าดว่าจะปรบัตวัขึน้	เพือ่ลดเงนิเฟ้อทีพุ่ง่สงูขึน้	
ท�าให้นักลงทุนต่างชาติในตลาดการเงินไทยเทขายพันธบัตร	 ค่าเงินบาทของไทย 
จึงอ่อนค่าลง

 ข้าว

	 ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว	 5%	 (ใหม่)	 1,202.78	 บาท/100	 กิโลกรัม	 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน	ร้อยละ	2.45	เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ	
100%	ชั้น	2	(ใหม่)	2,145.00	บาท/100	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.22	โดยภาพรวม
ราคาข้าวปรับตวัเพิม่ขึน้	โดยได้รบัปัจจัยหนนุจากการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ 
ในประเทศ	รวมถึงราคาส่งออกข้าวของคู่แข่งอย่างเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น

 ยางพารา

	 ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	 เฉลี่ยอยู ่ที่กิโลกรัมละ	 61.74	 บาท	 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ	 5.16	 เช่นเดียวกับราคายางแท่ง	 STR	 20	 เฉล่ียอยู่ท่ี
กิโลกรัมละ	 57.41	 บาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.77	 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 
มีฝนตกชุกในพ้ืนท่ีปลูกยาง	 ส่งผลให้มีปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย	 ประกอบกับ 
ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
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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)
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¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2

เดือน Sep-64 Oct-64 Oct-63 Oct-64%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,174.05
2,140.24

1,202.78
2,145.00

2.45
0.22

-10.14
-13.33

   1,338.50
   2,475.00

1,202.78
2,145.00

58.71
53.77

61.74
57.41

5.16
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-9.86
18.74

        68.49
        48.35

61.74
57.41

1,777.25
27,784.09

1,776.85
28,026.19

-0.02
0.87

-6.49
-0.12

   1,900.28
 28,059.09

1,776.85
28,026.19

71.56 81.32 13.64 105.7239.53 81.32

33.03 33.48 1.35 7.08        31.27 33.48

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
ตุลาคม 2564

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC
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แนวโน้มการปรับตัวของ
ภาคการส่งออกไทย
หลังสถานการณ์โควิด-19

	 ในช่วง	10	ปีทีผ่่ำนมำ	สดัส่วนกำรส่งออกของไทยในตลำดโลกค่อนข้ำงคงท่ี	ทีร้่อยละ	1.3	ส่วนใหญ่ส่งออกอตุสำหกรรมขัน้ต้น 
(เช่น	ปิโตรเลียม	ยางรถยนต์	ไก่แปรรูป)	และอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลำง	(เช่น	รถปิกอัพ	รถยนต์นั่ง	ส่วนประกอบยานยนต์)	
ส่วนอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเติบโตเล็กน้อย	 (เช่น	 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 เครื่องพิมพ์)	 สวนทางกับ
พลวัตของโลกที่ก�าลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	 ขณะที่สินค้ำเกษตรและอำหำร	 แม้จะมีสัดส่วนในโครงสร้าง 
การส่งออกน้อย	แต่เติบโตได้ดีและต่อเนื่อง	โดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้	สัตว์น�้า	และเนื้อสัตว์

	 ประเทศในภูมภิำคอำเซยีนหลำยประเทศมุง่สูก่ำรพฒันำอตุสำหกรรมเทคโนโลยขีัน้สงู	ดึงดูดการลงทนุจากต่างประเทศ	
สร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เปิดกว้าง	และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล	 โดยประเทศที่มีความใกล้เคียงกับไทย	
เช่น	มาเลเซีย	และเวียดนาม	มีการส่งออกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงค่อนข้างมาก

	 ส�ำหรับไทยได้ให้ควำมส�ำคญักบัสิง่แวดล้อมทีจ่ะช่วยให้ประเทศเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื	โดยขบัเคลือ่นการลงทนุในอตุสาหกรรม
เป้าหมาย	 S-curve	 เปล่ียนผ่านประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลและยกระดับภาคบริการสมัยใหม่	 เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารและ 
การแพทย์ครบวงจร	ลดปัญหาโลกร้อนด้วยนโยบาย	BCG	Model	ผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางทางการค้าของภมูภิาค	เชือ่มโยงทัง้ตลาด	
แรงงาน	 และโลจิสติกส์	 แต่ปัจจุบันสัดส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงขยายตัวไม่มาก	 ไทยจึงต้องพยายามผลักดันเป้าหมาย 
ด้วยอัตราเร่งมากขึ้น

 พฤตกิรรมของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไปในยคุหลังโควดิ-19	อำท	ิการใส่ใจสขุภาพ	การใช้ชวีติประจ�าวนัผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้น	 และยังมีแรงผลักดันของนโยบายการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19	 ของคู่ค้าส�าคัญ	 ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบสินค้าและการค้า 
ในระยะต่อไป	

	 ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19	การส่งออกเปน็ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจทีส่�าคญั	สะทอ้นจาก	ใน	ป	ี2564	การส่งออกไทยเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	โดยมีค่าเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปี	และสร้างมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม	ที่	24,222.45	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	อย่างไรก็ตาม	การส่งออกก็ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน	ท�าให้เติบโตอย่างจ�ากัด	และเป็นปัจจัยกดดัน
ต่อการปรับตัวให้เข้ากับทิศทางของโลกหลังยุคโควิด-19

ปี 2564 มูลค่าการส่งออก
สูงสุดเป็นประวัติการณ์  

ในเดือนมีนาคม

ล้านเหรีญสหรัฐฯ
24,222.45

มูลค่าการส่งออก 
รายเดือนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 
ปี

การเข้าสูย่คุดจิทิลัและ
เทคโนโลยี 

อุปกรณ ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 
สมัยใหม่ได้รับความนิยม
อย ่ า งแพร ่หลาย 	 เพื่ อ 
ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่	อาทิ	
อุปกรณ์หรอืเครือ่งใช้ไฟฟ้า
อัจฉรยิะ	หุน่ยนต์	ซอฟต์แวร์	
ดิจิทัลคอนเทนต ์ 	 และ
อุปกรณ์	IoT	

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
หลายประเทศตื่นตัวกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และผลักดันให้เกิดข้ึนจริง	
หลังจากการฟื ้นตัวของ
ธรรมชาติปรากฏชัดเจน 
ในช่วงล็อกดาวน์	 ส่งผล 
ให ้ความต ้องการสินค ้า 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขยายตัว	

การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ผลกัดนัให้เกดิความต้องการ
สินค้าเพ่ือคุณภาพที่ดีของ 
ผูส้งูวยั	เช่น	สนิค้านวตักรรม
เพื่อสุขภาพ	 เฟอร์นิเจอร์
และอปุกรณ์ส�าหรบัผูส้งูอายุ	
ผลิตภัณฑ์อาหารบ�ารุงและ
ชะลอวัย	 เทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชัน

จากปัจจัยที่ผลักดันพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้น สนค. ได้วิเคราะห์แนวโน้ม 
ความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในยุคหลังโควิด-19 ประกอบด้วย	

การใส่ใจสุขภาพ 

ผลกัดนัแนวโน้มการบรโิภค

อาหารทีด่	ีท�าให้ความต้องการ

อาหารออร์แกนกิ	อาหารและ

เครื่องดื่มฟังก์ชัน	 อาหาร

และโปรตีนจากพืช	เพิ่มขึ้น	

โดยเฉพาะตลาดประเทศ

พัฒนาแล้ว	

การใช้ชีวิตในบ้าน 

มาตรการล็อกดาวน์ในช่วง
การระบาดของโควิด-19	
เป็นระยะเวลานาน	กระตุน้
ความต้องการเพ่ิมขึ้นใน
สินค้าที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ภายในบ้าน	 เช่น	 สินค้า
ตกแต่งบ้าน	เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอาหารส�าเร็จรูป

การขยายความเป็นเมอืง

ความกังวลต่อโรคระบาด	
ท� า ให ้การกระจุกตั ว ใน 
เมืองใหญ่หรือพื้นที่แออัด
ลดลง	เพิ่มโอกาส	ให้สินค้า
วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง	อปุกรณ์
ตกแต่งบ้านและเฟอร์นเิจอร์

1 2 3 4 5 6

โดย กลุ่มพัฒนาแบบจ�าลองและเครื่องชี้วัด กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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