


	 ประเทศไทยได้เผชิญวกิฤตโิรคระบาดทีร้่ายแรงครัง้หนึง่ในประวติัศาสตร์	ภาคธรุกจิ

การค้าต้องหยุดชะงัดไปมากกว่า	2	เดือน	กระทั่งถึงวันนี้ได้เริ่มเห็นความหวังและเรียนรู้ที่

จะร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้คืนกลับมาโดยเร็ว	

เปลี่ยนวิกฤติโควิด-19	ให้เป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคง

	 TPSO	JOURNAL	ฉบับนี้	น�ำเสนอบทควำม	Special	Talk	“แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจฐำนรำก”	และ	Special	Report	:	ถอดบทเรียนจีน	:	เทคโนโลยีกับกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
และกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำก	ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงดจิทิลั	มำรองรบักำรพฒันำ
เศรษฐกิจฐำนรำก	ยกระดบัภำคเกษตรไปสู่เกษตรมูลค่ำสงู	พัฒนำคนและยกระดบัรำยได้ตลอดจนคณุภำพชวีติ	
เพือ่ให้ภำคเศรษฐกจิฐำนรำกเป็นกลไกส�ำคญัทีจ่ะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจภำพใหญ่ของประเทศไทยให้เตบิโต
ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป	

	 ท่ำนสำมำรถอ่ำนวำรสำร	TPSO	JOURNAL	ฉบบัออนไลน์ได้แล้ววนันี	้ที	่WWW.TPSO.MOC.GO.TH/
JOURNAL_MONTHLY	และหำกมีข้อเสนอแนะ	ติชม	หรือต้องกำรสำระควำมรู้	ทำงด้ำนใด	แจ้งมำได้ที่	
Line	 :	@TPSO.Tradeinsights	 เรำยินดีรับฟังและพร้อมสร้ำงสรรค์ทุกเรื่องรำวให้ตรงใจผู้อ่ำนทุกท่ำน
ช่วงนี้มีมรสุมพำดผ่ำน	 ฝนตกโปรยปรำยทุกวันทั้งเช้ำและเย็นอย่ำงต่อเนื่อง	 ขอให้ทุกท่ำนดูแล 
รักษำสุขภำพ....	อย่ำลืมพกร่มกันด้วยนะคะ

วารสาร สนค.
ปีที่ 11 ฉบันที่ 111 เดือนตุลาคม 2563
www.tpso.moc.go.th
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กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

	 ด้วยควำมมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำยุคใหม่ให้เท่ำทันเทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนแปลงไป	ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 (สนค.)	กระทรวงพำณิชย์	 
จงึได้ด�ำเนนิกำรโครงกำรประยกุต์ใช้บล็อกเชนเพือ่ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ	(ข้ำวอนิทรย์ี
เป็นสินค้ำน�ำร่อง)	 โดยได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรใช้งำนระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 (Tracethai.com)	 ร่วมกับธนำคำร
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ไปเม่ือวันท่ี	 6	 ตุลำคม	 ที่ผ่ำนมำ	 
ซ่ึงได้รับเกียรตจิำกปลดักระทรวงพำณชิย์เป็นประธำนในพธิ	ีและลงพืน้ทีใ่น	จ.นครนำยก	
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี	 
ในวันที่	8-9	ตุลำคม	

	 และต่อเนื่องกันในวันท่ี	 7	 ตุลำคม	 สนค.	 ได้เปิดตัวฐำนข้อมูลโลจิสติกส์	 
ภำยใต้ชื่อ	“Logistics+”	ที่เป็น	Dashboard	รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำและ
สถิติกำรค้ำบริกำรโลจิสติกส์	 อันเป็นกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูลทั้งภำครัฐและเอกชน	 
ซึ่งเปิดให้ประชำชนเข้ำถึงได้แล้วผ่ำนเว็ปไซต์	www.คิดค้ำ.com		

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ โครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชน

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า 

(ข้าวอินทรีย์เป็นสินค้าน�าร่อง)

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก

ถอดบทเรียนจีน : เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาความ
ยากจน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ภาพรวมเศรษฐกิจ : กันยายน 2563

การค้าระหว่างประเทศของไทย : สิงหาคม 2563

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : กันยายน 2563

จัดทัพรับอาหารโลกขาดแคลน

บรรณาธิการ		:		ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า	 :		ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์	 :	 0 2507 7899 โทรสาร	 :		0 2547 5687, 0 2547 4167

ได้เปิดตัวฐานข้อมูล 

โลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ 

“Logistics+”
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จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น 

ท�าให้ได้แนวทางส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้

เศรษฐกิจฐานราก	7	ประเด็น 
ดังนี้»

	 หำกพดูถงึเศรษฐกิจฐำนรำก	หลำยคนอำจจะนกึถงึเศรษฐกจิกำรค้ำ

ของชุมชนในบริบทสังคมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 ซึ่งควำมเป็นจริงแล้วค�ำว่ำ

เศรษฐกิจฐานราก หมายรวมถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น  

ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการช่วยเหลือ

เอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั มคีณุธรรม และเป็นระบบเศรษฐกจิทีเ่อือ้ให้เกดิการ

พัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	 จึงจัดได้ว่ำ

เศรษฐกิจฐำนรำกเป็นส่วนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 

แต่ป ัญหำและอุปสรรคส�ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก	 คือ	 

ควำมยำกจนและควำมเหลือ่มล�ำ้	ซึง่ปัจจบุนัความยากจนของประชากรไทย 

กระจกุตวัอยู่ในพืน้ทีภ่าคใต้ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอื	และ

อยู่ในเขตชนบทมำกกว่ำเขตเมือง	 โดยจังหวัดที่มีปัญหำควำมยำกจนเรื้อรัง	

หรือมีสัดส่วนคนจนอยู่ในล�ำดับสูงสุดมำตลอดในระหว่ำงปี	 2543	 –	 2560	 

ม	ี6	จงัหวัด	ได้แก่	ปัตตาน ีนราธวิาส กาฬสนิธุ ์บรุรีมัย์ ตาก และแม่ฮ่องสอน 

ดังนั้นกำรผลักดันให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจกำรค้ำในพื้นที่จังหวัดยำกจน

เรื้อรังอย่ำงต่อเนื่อง	จะเป็นแนวทำงส�ำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีควำม

เข้มแข็งข้ึน	และเมือ่ประชำชนมีอำชพีและรำยได้เพ่ิมขึน้แล้ว	จะส่งผลต่อชวีติ

ควำมเป็นอยูท่ีดี่ข้ึนด้วย	ซึง่ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ	ตระหนกั

ถงึควำมส�ำคญัของเรือ่งนี	้ปีงบประมำณ	2563	ทีผ่่ำนมำ	จงึได้ด�ำเนนิกจิกรรม

เพื่อหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐำนรำกใน	 6	 จังหวัด	

ทัง้รูปแบบกำรลงพืน้ทีแ่ละกำรท�ำแบบสอบถำมออนไลน์	เนือ่งจำกมอีปุสรรค

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรจดัท�ำนโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก

การพัฒนาส�นค�า
และบร�การ
รองรับแนวโน�ม
ต�าง ๆ 
อาทิ สังคมผู�สูงอายุ

การนำนโยบายจาก
ต�างประเทศมาเป�น
ต�นแบบในการ
แก�ไขป�ญหา
ความยากจน 

0605

0403

0201

การยกระดับ
ภาคเกษตรไทย 
โดยการทำเกษตร
อัจฉร�ยะ (Smart Farming)

การส�งเสร�มการค�า
ชายแดนและ
ผ�านแดน

การส�งเสร�ม
การท�องเที่ยว
ในประเทศไทย 
(Domestic Tourism)

อาทิ ท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การส�งเสร�มพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส� 
(E-commerce) 

07
การบูรณาการ
งานร�วมกันของ
หน�วยงานภาครัฐ 
ทั้งในส�วนของนโยบาย
และการทำงาน

	กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ควรก�าหนดกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงานในระยะต่อไป	

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก	พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพ	ตามแนวทางทั้ง	7	ให้สัมฤทธิ์ผลได้ในที่สุด
“ ”

01 02 03
การยกระดับภาคการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น	

การส่งเสริมภาคการค้าและ

บริการอย่างทั่วถึง

ตามศักยภาพของพื้นที่

การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานในระดับพื้นที่

แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง

ให้เศรษฐกิจฐานราก

โดย	นางสาวอนงค์นารถ	มหาสวัสดิ์

กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
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CHINA

 “จีน”	 เป็นประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีจ�ำนวนประชำกรกว่ำ	 1,400	

ล้ำนคน	 (ประชำกรโลก	 7.7	 พันล้ำนคน	 และไทยมีประชำกร	 69	 ล้ำนคน	 

เทียบเท่ำกับประชำกรในมณฑลหูหนำน	 (Hunan)	 ของจีนที่มีประชำกร	 

68.2	ล้ำนคน)	และถือว่ำมปีระชำกรมำกทีส่ดุในโลก	โดยในปี	2562	ธนำคำรโลก	

(World	Bank)	รำยงำนว่ำ	จีนมีรำยได้ต่อหัวของประชำกร	(GNI	per	capita)	

อยู่ที่	 10,410	 เหรียญสหรัฐ	 หรือประมำณ	 333,120	 บำท	 (ไทย	 7,260	 

เหรียญสหรัฐ	 หรือประมำณ	 232,320	 บำท)	 ซึ่งหำกเปรียบเทียบรำยได้ 

ต่อหวัของประชำกรของจนีจำกอดตีทีผ่่ำนมำ	พบว่ำ	รำยได้ต่อหวัของประชำกร

มีอัตรำต�่ำกว่ำประเทศไทยมำตลอด	 แต่รำยได้ต่อหัวของประชำกรจีนเริ่ม 

แซงหน้ำประเทศไทย	นับตั้งแต่ปี	2554	(ค.ศ.	2011)	เป็นต้นมำ	และได้เพิ่มขึ้น

อย่ำงก้ำวกระโดด	 จนถึงปี	 2562	 (ค.ศ.	 2019)	 ที่รำยได้ต่อหัวของประชำกร 

ของจีนแตะระดับหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก

ถอดบทเรียนจีน :
เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาความยากจน	
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดย	นางสาวอนงค์นารถ	มหาสวัสดิ์	

กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
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	 อย่ำงไรก็ตำม	 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	 กระทบ

ต่อกำรด�ำเนนิเป้ำหมำยดังกล่ำว	เนือ่งจำก	จนียงัมีประชำกรอยูก่ว่ำ	600	ล้ำนคน	

ที่ยังคงมีรำยได้ในเกณฑ์ระดับปำนกลำงจนถึงต�่ำ	 และโควิด-19	 ยิ่งท�ำให ้

หลำยครอบครัวประสบควำมยำกล�ำบำกมำกขึ้น	 แต่เม่ือวันที่	 22	 พ.ค.	 63		 

นำยหลี่	 เค่อเฉียง	 นำยกรัฐมนตรีของจีน	 ก็ได้แถลงรำยงำนกำรท�ำงำนของ

รัฐบำลในกำรประชุมสภำผู้แทนประชำชนแห่งชำติจีน	 (National	 People’s	

Congress	 :	 NPC)	 โดยได้กล่ำวถึงประเด็นส�ำคัญเร่ืองกำรท�ำงำนเพื่อให ้

บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเอำชนะควำมยำกจนที่จีนจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ	

โดยจะใช้นโยบำยและมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ที่หลำกหลำย	 และจะให้ควำมส�ำคัญ 

กับประชำชนเป็นอันดับแรกเสมอ	 เพ่ือให้แน่ใจว่ำนโยบำยท่ีออกมำน้ัน 

ช่วยสนับสนุนให้ประชำชนในประเทศกินดีอยู่ดีขึ้นได้จริง	ๆ

	 	 ควำมส�ำเร็จที่เกิดข้ึนนี้เป็นผลมำจำก	 กำรด�ำเนินนโยบำยของจีน 

ในหลำยด้ำนท่ีมุ่งพัฒนำและยกระดับควำมเจริญให้กับพื้นที่ชนบทของจีน 

เพื่อมุ่งขจัดควำมยำกจนในประเทศให้หมดไป	 (China	War’s	 on	 Poverty)	

และเป็นวำระส�ำคัญของชำตทิีต้่องเร่งด�ำเนนิกำรให้ส�ำเรจ็	ซึง่จนีตัง้เป้ำหมำยว่ำ	

ภำยในปี	 2563	 (ค.ศ.	 2020)	 จะยกระดับคนยำกจนจ�ำนวน	 90	 ล้ำนคน	 

ให้มรีำยได้เพิม่ข้ึน	โดยใช้กลยทุธ์ส�าคญั 4 ด้านทีเ่ริม่ด�ำเนนิกำรมำตัง้แต่ปี	2556	

(ค.ศ.	2013)	คือ	1) การพิสูจน์อย่างตรงจุด 2) การช่วยเหลือเพื่อลดความ

ยากจนอย่างตรงจุด 3) การบริหารจัดการอย่างตรงจุด และ 4) การตรวจ

สอบอย่างตรงจุด	 รวมทั้งได้แยกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน	 คือ	 ประชำชน 

ที่ยำกจน	 หมู่บ้ำนที่ยำกจน	 และอ�ำเภอท่ียำกจน	 โดยก�ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที ่

รับผิดชอบ	 เพื่อจัดท�ำแผนช่วยเหลือลดควำมยำกจนเป็นรำยครอบครัวและ 

เป็นรำยหมู่บ้ำน	 เพื่อท�ำหน้ำที่วิเครำะห์ลงลึกถึงสำเหตุของควำมยำกจน	 

และน�ำมำสู่กำรก�ำหนดเป็นแผนกำรช่วยเหลือไปสู่ระดับเมืองและมณฑล	 

โดยมคีณะท�ำงำนย่อยลงถงึระดบัหมูบ้่ำน	รวมทัง้มกีำรสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำ

อุตสำหกรรมหรือธุรกิจที่จะสำมำรถช่วยลดควำมยำกจนได้	

กราฟแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร	(GDP	per	capita)	

เปรียบเทียบระหว่างจีน	ไทย	และประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาค	

ตั้งแต่ปี	1995-2019

ที่มา: world  bank
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	 นอกจำกกำรก�ำหนดนโยบำยของรัฐบำลจีนที่ชัดเจนแล้ว	ภำคเอกชน	

กม็บีทบำทส�ำคัญในกำรช่วยขบัเคลือ่นภำรกจิแก้จนได้ส�ำเรจ็	โดยกลุม่อำลบีำบำ 

(Alibaba	Group)	ได้รเิริม่จดัตัง้กองทนุบรรเทำควำมยำกจนเมือ่เดอืนธนัวำคม	

2560	 มูลค่ำ	 1	 ล้ำนหยวน	 หรือประมำณ	 45,000	 ล้ำนบำท	 เพื่อสนับสนุน

แผนกำรแก้จนของรัฐบำล	โดยกำรสร้ำงควำมเจรญิให้กบัพืน้ทีช่นบททัง้ในด้ำน

สำธำรณสุข	 กำรศึกษำ	 บทบำทของผู้หญิง	 พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึง

ประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อมด้วย	 โดยเมื่อเดือนพฤษภำคม	 2563	 ได้เปิดตัวแผน

ขจัดควำมยำกจนสปริงธันเดอร์ขึ้นมำ	 (Poverty	 Relief	 Spring	 Thunder	

Initiative)	โดยมีกำรจัดตั้ง	“วิทยำลัยไลฟ์สตรีมมิ่ง” (Village	Livestreaming	

College)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ชนบทกว่ำ	1	แสนคน	เรียนรู้

กำรใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน	 และเทคนิคกำรจัดถ่ำยทอดสดไลฟ์

สตรีมมิ่งผ่ำนช่องทำงออนไลน์	เพื่อน�ำเสนอขำยผลิตภัณฑ์สินค้ำกำรเกษตรใน

ท้องถ่ินตัวเอง	 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำฝึกอบรมแต่อย่ำงใด	 ซึ่งกำรที่จีนมี

กลุ่มอำลีบำบำ	 ซึ่งเป็นเจ้ำของแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก	 นับเป็นปัจจัย

ส�ำคัญที่ช ่วยผลักดันให้กลุ ่มเกษตรกรในพื้นท่ีชนบทใช้ประโยชน์จำก 

ควำมก้ำวหน้ำของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่ำง	ๆ	ได้ส�ำเร็จ

 ทั้งนี้	 มีรำยงำนข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศและโครงข่ำย

อนิเทอร์เนต็แห่งประเทศจนี	(China	Internet	Network	Information	Center:	

CNNIC)	 ว่ำ	 ณ	 เดือนมีนำคม	 2563	 จีนมีผู้เข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกถึง	 

904	 ล้ำนรำย	 คิดเป็นอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของประชำกรในประเทศ	

ร้อยละ	64.5	เพิ่มขึ้นจำกปี	2562	ที่ร้อยละ	59.6	ซึ่งหำกจ�ำแนกเป็นช่วงอำยุ

ของผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้	 พบว่ำ	 ประชำกรอำยุต�่ำกว่ำ	 10	 ปี	 

มีสัดส่วนร้อยละ	3.9	ประชำกรอำยุระหว่ำง	10-19	ปี	มีสัดส่วนร้อยละ	19.30	

ประชำกรอำยุระหว่ำง	20-29	ปี	มีสัดส่วนร้อยละ	21.5	ประชำกรอำยุระหว่ำง	

30-39	ปี	มสีดัส่วนร้อยละ	20.8	ประชำกรอำยรุะหว่ำง	40-49	ปี	มสีดัส่วนร้อยละ	

17.6	ประชำกรอำยรุะหว่ำง	50-59	ปี	มสีดัส่วนร้อยละ	10.2	และ	ประชำกรสงูวยั	

หรอืผูท้ีม่อีำยมุำกกว่ำ	60	ปี	สดัส่วนร้อยละ	6.7	ซึง่มแีนวโน้มว่ำ	กลุม่ประชำกร

วยักลำงคนจนถงึสงูวัยจะมกีำรเข้ำใช้อนิเทอร์เนต็เพิม่มำกขึน้	อกีทัง้ยงัมข้ีอมลู

ที่น่ำสนใจ	 พบว่ำ	 ปัจจุบันจ�ำนวนประชำกรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีอำศัยในพื้นท่ี

ชนบทมีจ�ำนวน	255	ล้ำนคน	หรือร้อยละ	28.2	ของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ทัว่ประเทศ	เพิม่ขึน้	33.8	ล้ำนคน	จำกช่วงสิน้ปี	2562	และประชำกรในเขตเมอืง

มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�ำนวน	 649	 ล้ำนคน	 หรือร้อยละ	 71.8	 ของจ�ำนวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ	เพิ่มขึ้น	42	ล้ำนคน	จำกช่วงสิ้นปี	2562		ชี้ให้เห็นว่ำ	

ประชำกรในพื้นที่ชนบทของจีน	มีโอกำสเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้น	

	 นอกจำกนี้	 หำกจ�ำแนกกิจกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนจีน	พบว่ำ	

มคีวำมนยิมเข้ำใช้บรกิำรแอพพลเิคชัน่ในลกัษณะให้ควำมบนัเทงิเป็นจ�ำนวนมำก	

(Online	 Entertainment	Applications)	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟังเพลงออนไลน์	

กำรตดิตำมวรรณกรรมออนไลน์	กำรเล่นเกมส์ออนไลน์	กำรรบัชมวดีโีอออนไลน์	

และกำรเข้ำชมกำรไลฟ์สดสตรมีมิง่	 โดยกิจกรรมกำรเข้ำชมกำรไฟล์สดสตรมีมิง่	

ณ	เดือนมีนำคม	2563	มีผู้ใช้บริกำรรับชมถึง	560	ล้ำนคน	หรือคิดเป็นจ�ำนวน

ร้อยละ	 62	 ของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศ	 โดยเพิ่มขึ้นจำกปี	

2562	ถึง	163	ล้ำนคน	(กำรชมไลฟ์สดสตรีมมิ่งมีทั้งรูปแบบเกมส์	รำยกำรโชว์	

กีฬำ	คอนเสิร์ต	รวมถึงกำรไลฟ์สดขำยของออนไลน์)

ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ธ.ค. 61 มิ.ย. 62

34431

มี.ค. 63

55982

42209
4332239676

47.1 %

62.0 %

54.7 %
50.7 %

47.9 %

Unit 10,000 users

User size Utilization ratio

วิทยาลัยไลฟ์สตรีมมิ่ง
Village Livestreaming College

01

แสดงสัดส่วนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตชาวจีน

จ�าแนกเป็นช่วงอายุ

แสดงจ�านวนและอัตราส่วนของผู้ใช้งาน

ประเภทไลฟ์สดสตรีมมิ่งของจีน

ตั้งแต่	ธันวาคม	2559	-	มีนาคม	2563

ภารกิจแก้จนของจีน
โดยความร่วมมือกับเอกชน

Aged under

10

Aged

10-19

Aged

20-29

Aged

30-39

Aged

40-49

Aged

50-59

Aged above

60

3.9 %

19.3 %

21.5 %

17.6 %
10.2 %

6.7 %

20.8 %
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	 อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ	 ที่ท�ำให้กำรด�ำเนิน

นโยบำยแก้จนของจนีนัน้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้	คอื	

เทคโนโลย	ี5G	ซึง่จนีกห็ยบิยกมำเป็นวำระแห่งชำติ

เช่นกัน	โดยในช่วงเดือนตุลำคม	2562	รัฐวิสำหกิจ	

3	แห่งของจีนได้แก่	China	Mobile	China	Unicom	

และ	China	Telecom	ได้เปิดให้บริกำร	5G	ใน	50	

เมืองของจนี	นอกจำกนี	้กระทรวงอตุสำหกรรมและ

เทคโนโลยีของจีน	 รำยงำนด้วยว่ำ	 ปัจจุบันจีนมี 

สถำนฐีำน	5G	ทัง้สิน้รวม	410,000	แห่งทั่วประเทศ	

และมีผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เครือข่ำยสัญญำณ	 5G	

แบบแพ็คเกจที่	 66	 ล้ำนรำย	 (ข้อมูล	 ณ	 เดือน

มิถุนำยน	2563)	ซึ่งจีนเองก็ได้ตั้งเป้ำหมำยที่จะน�ำ

เทคโนโลย	ี5G	มำใช้ในเชงิพำณชิย์ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด	 ส�ำหรับประเทศไทยเทคโนโลยี	 5G	 ยังคง 

มีพื้นที่ให้บริกำรจ�ำกัด	 และโทรศัพท์ที่รองรับ 

กำรใช้งำน	5G	ยังมีน้อย

5 5

จีนกับการน�าเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ด้านการค้าออนไลน์และการขนส่งอย่างเป็นระบบ

	 นอกจำกนี	้กำรพฒันำเทคโนโลย	ี5G	ของจนี	

ยังช่วยต่อยอดให้มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอื่น	 ๆ	 

ที่ นอก เหนื อจำก อุตสำหกรรมที่ เ ก่ี ย วข ้ อ ง 

กับกำรผลิตอุปกรณ์มือถือสมำร์ทโฟนให้รองรับ

เทคโนโลยี	 5G	 แล้วยังมีอุตสำหกรรมกำรผลิต

อุปกรณ์	 IoT	 ต่ำง	 ๆ	 ที่จะถูกแบ่งไปตำมประเภท

อุตสำหกรรม	 เพื่อรองรับกำรใช้งำน	 5G	 มำกขึ้น	

อำทิ	อุปกรณ์ใช้ในบ้ำน	 (Smart	Home)	อุปกรณ์

ส�ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ	(Health	Tech)	อุปกรณ์

ส�ำหรับภำคกำรเกษตร	 (Smart	 Farming)	 หรือ 

เป็นระบบ	Tracking	ต่ำง	ๆ 	ทีช่่วยในกำรตดิตำมดแูล

ด้ำนควำมปลอดภัย	 และกำรเตือนภัยธรรมชำติ	 

ช่วยให้เกิดกำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ไปยัง

พื้นที่ต่ำง	ๆ	ทั่วประเทศจีนมำกขึ้น

	 ประโยชน ์ของ เทคโนโลยี 	 5G	 คื อ	 

จะช ่วยให ้กำรสั่ งงำนและควบคุมสิ่ งต ่ำง	 ๆ	 

มีควำมเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 โดยเร็วขึ้น

กว่ำระบบ	4G	ถึง	10	เท่ำ	สำมำรถน�ำมำประยุกต์

ใช้กับงำนต่ำง	 ๆ	 ได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 เช่น	 

สื่อบันเทิง (Media and Entertainment) –	

สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ภำพและเสียงคมชัดสูงใน

ระดับ	4k	ได้ในระยะเวลำไม่กี่วินำที	และกำรน�ำมำ

พฒันำเกมหรอืงำนนทิรรศกำรต่ำง	ๆ 	ในลกัษณะให้

ภำพเสมือนจริง	 360	 virtual	 Tour การผลิต 

(Manufacturing) –	 ช่วยให้ภำคกำรผลิต 

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	 โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์ไร้สำยต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะในอุปกรณ์

เซนเซอร์ไร้สำยที่ควบคุมด้วยระบบ	IoT	(Internet	

of	Things)	ท�ำให้ระบบปฏบัิตกิำรต่ำง	ๆ 	มคีวำมเสถยีร	

และสำมำรถส่ังงำนได้จำกระยะไกล การสาธารณสุข 

(Medical) –	ในช่วงโควดิ-19	ระบำด	จนีได้ทดลองใช้

ระบบ	5G	ในโรงพยำบำล	เพื่อจัดประชุมออนไลน์

กบัทมีแพทย์และผูเ้ชีย่วชำญเพือ่แชร์ประสบกำรณ์

และวิธีกำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19	 สาธารณูปโภค 

(Utility)	-	เป็นกำรเช่ือมต่ออปุกรณ์	IoT	และมเิตอร์

อัจฉริยะเพื่อส่งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ	 ไปประมวลผล

เพือ่กำรวำงแผนกำรผลติและจ่ำยไฟให้เพยีงพอกบั

ช่วงเวลำทีม่กีำรควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปรมิำณสงู

เพ่ือไม่ให้เกิดไฟฟ้ำขัดข้อง	 การคมนาคมขนส่ง 

(Transportat ion and Logist ics) 	 –	 

เป็นกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์	 IoT	 กับรถยนต์ 

ไร้คนขับ	 หรือกำรเชื่อมต่อยำนพำหนะกับระบบ

สัญญำณไฟจรำจร	 และ	 กำรบริหำรจัดกำรเมือง	 

โดยสำมำรถน�ำ	 5G	 มำออกแบบและประยุกต์ใช ้

กั บ เมื อ ง เพื่ อ ให ้ เ กิ ด 	 Sma r t 	 C i t y 	 อ ำท	ิ 

กำรจัดกำรพื้นที่จอดรถ	 กำรจัดกำรจรำจร	 และ 

กำรรักษำควำมปลอดภัย	

02 เทคโนโลยี	5G	
ช่วยผลักดันให้นโยบายขจัดความยากจนส�าเร็จได้อย่างไร
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	 จำกวำระเรื่องกำรเอำชนะควำมยำกจนท่ีจีนมุ่งพัฒนำประเทศโดย

กำรน�ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมมำเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรยกระดบัประเทศ	

มีกำรปรับโครงสร ้ำงกำรผลิตและบริกำรที่ ใช ้ เทคโนโลยีขั้นสูง	 และ 

มีนโยบำยสนับสนุนกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกขึ้น	เพื่อมุ่งไปสู่กำรท�ำกำรค้ำที่

มีมูลค่ำสูง	 ท�ำให้ผลกำรจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก	 ปี	 2563	 (Global	

Innovation	 Index	 2020)	 ของจีน	 อยู่ในอันดับที่	 14	 ด้วยคะแนน	 56.1	 

แซงหน้ำญ่ีปุ่นทีอ่ยูใ่นอนัดับ	16	ทีม่คีะแนน	52.7	ในขณะทีไ่ทยอยูใ่นอนัดบัที	่44	

มคีะแนน	36.7	ซึง่แม้อนัดบัของจนีจะคงทีจ่ำกปี	2562	แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ปี	 2557	จีนอยู่ในอันดับที่	 29	ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่	 21	 และไทยอยู่อันดับที่	 48	 

ซึ่งเป็นกำรขยับอันดับขึ้นมำอย่ำงก้ำวกระโดด	และเป็นกำรยืนยันควำมส�ำเร็จ

ของจีนในกำรขับเคล่ือนและพัฒนำประเทศได้ส�ำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	ซึ่งจีนมีกลุ่มบริษัทชั้นน�ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูงสุด

ถึง	 17	 กลุ่ม	 ตำมหลังเพียงสหรัฐอเมริกำ	 โดยในกลุ่มแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก	

5,000	แบรนด์	มี	408	แบรนด์ที่มำจำกจีน	และมีแบรนด์ที่มีมูลค่ำระดับโลก

ถึง	17	แบรนด์	อำทิ	ICBC,	Ping	An,	Huawei,	China	Construction	Bank,	

State	Grid,	Agricultural	Bank	of	China,	WeChat,	Bank	of	China	และ	

China	Mobile	

 โดยสรุป ปัจจัยส�าคัญในการเอาชนะความยากจนของจีน คือ  

การที่รัฐบาลมีนโยบายภาพใหญ่ที่ชัดเจนและสามารถแก ้ไขป ัญหา 

	 นอกจำกนี้	 จีนมีนโยบำยพัฒนำและยกระดับพ้ืนที่เกำะไห่หนำน	 

ในมณฑลไหหล�ำ	 ให้เป ็นเมืองท่ำกำรค้ำเสรีไห่หนำน	 เพื่อเสริมสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจีนอีกด้วย	โดยเกำะไห่หนำน	จะกลำยเป็นเกำะ

ฮ่องกงแห่งที่	 2	 ของจีน	 และจะกลำยเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจใหม่ของจีน	

เนื่องจำกฮ่องกง	 ได้กลำยเป็นพื้นที่ปัญหำขัดแย้งทำงกำรเมือง	 ทั้งนี้	 มณฑล 

ไห่หนำน	 Hainan	 หรือมณฑลไหหล�ำ	 เป็นมณฑลที่มีขนำดเล็กท่ีสุดของ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 เป็นเกำะที่อยู่ใต้สุดของจีน	 มีนครไห่โช่ว	 Haikou	 

เป็นเมืองหลวง	 และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตทดลองกำรค้ำเสรีในจีน	

โดยมณฑลไห่หนำนเป็นเกำะที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ	2	ของจีน	รองจำกเกำะ

ไต้หวัน	 และจีนมุ่งจะพัฒนำให้เกำะไห่หนำนแห่งนี้กลำยเป็นเมืองไฮเทค	 

(High	Tech	City)	อีกด้วย	

	 บทเรียนท้ังหมดของจีน	 เป ็นบทเรียนส�ำคัญที่นอกจำกไทย 

จะต้องเรียนรูแ้ล้ว	ยงัต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคญักบัเรือ่งกำรน�ำเทคโนโลยี

มำช่วยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำ	และเป็นเครื่องมือส�ำคัญ

ในกำรยกระดับและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศอย่ำงจริงจังอกีด้วย	

โดยเฉพำะในกลุม่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรทัง้ในระดับวสิำหกิจชุมชน	สหกรณ์	

และ	SMEs	ทีเ่ป็นกลุม่คนฐำนรำกของประเทศ	และต้องกำรได้รับกำรสนบัสนนุ

จำกภำครัฐให้สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี	อินเทอร์เน็ต	รวมถึงองค์ควำมรู้ต่ำง	ๆ	

ที่สอดรับกันเป็นองคำพยพ	 และครอบคลุมทุกพ้ืนที่	 และโดยที่ประเทศไทย 

เป็นประเทศเกษตรกรรม	 จ�ำเป็นจะต้องยกระดับภำคเกษตรไทยไปสู่เกษตร

นวตักรรม	และเกษตรมูลค่ำสงู	โดยยกระดบัไปสูก่ำรท�ำเกษตรอจัฉรยิะ	(Smart	

Farming)	 ที่จะช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร	 สร้ำงรำยได้ให้กับ

เกษตรกรและกลุ่มคนในระดับฐำนรำกให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน	 อันจะน�ำไปสู ่ 

ควำมกินดีอยู่ดี	 และเป้ำหมำยสูงสุดเพ่ือให้ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศ 

ที่ประชำกรมีรำยได้ต่อหัวเกิน	 12,235	 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีให้ได้	 หรือ 

เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในที่สุด

อย่างตรงจุด การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การติดอาวุธความรู้ในการท�าธุรกิจให้กับเกษตรกร

และประชาชนทัว่ไปได้เรยีนรูก้ารท�าการค้าออนไลน์ได้จากถิน่ก�าเนดิหรอืทีอ่ยูข่องตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารเคลือ่นย้ายเข้าสูเ่มอืง ช่วยยกระดบัรายได้และ

คุณภาพชีวิตของคนในชนบท เนื่องจากจีนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน มีสินค้าเกษตรที่หลากหลาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ�านวน

มากที่สามารถน�าเสนอให้คนทั่วประเทศรู้จัก เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ ๆ มากมาย เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับการด�าเนินนโยบายของจีน 

ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจทั้งภาคในประเทศและการค้าระหว่างประเทศของจีนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยขนาดของประชากรของจีนที่เป็นทุนมนุษย์ขนาดใหญ ่

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ 

03

04

Way	forwards
ก้าวต่อไปที่ไม่หยุดยั้งของจีน

ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จ
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ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

22.70 %

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

6.21 %

เคหสถาน

22.88 %

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.84 %

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

37.62 %

1.60 %
6.21 %

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

ภาพรวมเศรษฐกิจ

เดือนกันยายน	2563

ดัชนีราคาผู้บริโภค	

ดัชนีราคาผู้ผลิต	

เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ	0.70 (YoY)

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

 สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

หลงัจากผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิด�าเนนิการ

ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานและอุปสงค์ ที่มีทิศทาง

ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับเงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับลดลง แต่ยังถือว่า 

อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป)	เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 102.18	เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยน	2562	 
ลดลงร้อยละ 0.70 (YoY) เนื่องจำกรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงขำยปลีกในประเทศปรับลดลงตำมรำคำในตลำดโลก	 
กำรปรบัลดค่ำ	FT	เพือ่ลดภำระค่ำไฟฟ้ำให้กบัประชำชน	และรำคำสนิค้ำในกลุม่อำหำรสดยงัคงปรบัสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	
ตำมควำมต้องกำรของตลำดทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	 เมือ่หกัอำหำรสดและพลังงำนออกแล้ว	 เงนิเฟ้อพืน้ฐาน 
สูงขึ้นร้อยละ 0.25 (YoY)	โดยสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.94 ได้แก่ หมวดพาหนะ 
การขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 4.99 ตำมรำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด	ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ	และกำรสื่อสำร
ที่ลดลง	หมวดเคหสถาน	 ลดลงร้อยละ	 0.19	หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ	 ลดลงร้อยละ	 0.21	 และ 
หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล	์ ลดลงร้อยละ	 0.02	 ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  
สูงขึ้นร้อยละ	0.25		หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	สูงขึ้นร้อยละ	0.17	และค่ำโดยสำรสำธำรณะ	สูงขึ้นร้อยละ	0.07	
ส�ำหรับหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 1.42	 ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำเนื้อสัตว์	 เป็ด	 ไก่	 
และสัตว์น�้ำ	 ร้อยละ	 3.38	 ผักสด	 ร้อยละ	 11.21	 เครื่องประกอบอำหำร	 ร้อยละ	 2.25	 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	 
ร้อยละ	 1.71	 และอำหำรบริโภคในบ้ำน-นอกบ้ำน	 ร้อยละ	 0.51	 และ	 0.67	 ตำมล�ำดับ	 ขณะท่ีข้ำว	 แป้งและ 
ผลิตภัณฑ์จำกแป้ง	ลดลงร้อยละ	0.94	ไข่และผลิตภัณฑ์นม	ลดลงร้อยละ	0.28	ผลไม้	ลดลงร้อยละ	1.80	

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 100.0	เมื่อเทียบกับ
เดือนกันยำยน	2562	ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY)	ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	
จำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19	 ซ่ึงส่งผลต่ออุปสงค์ของตลำดท้ังในและ 
ต่ำงประเทศ	โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7	ได้แก่	สินค้ำ
ในกลุม่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	กลุม่เคมภีณัฑ์	กลุม่เยือ่กระดำษ	ผลติภณัฑ์กระดำษ	
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์	 กลุ่มสิ่งทอ	กลุ่มเครื่องไฟฟ้ำ	 อุปกรณ์และ
อิเล็กทรอนิกส์	หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 17.6	ได้แก่	น�้ำมัน
ปิโตรเลียมดิบ	 ก๊ำซธรรมชำติ	 และแร่ตะกั่ว	 ตำมภำวะรำคำตลำดโลก	 ขณะที่
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.2 ได้แก่	 ข้ำวเปลือกเจ้ำ	 
มันส�ำปะหลัง	 อ้อย	 พืชผัก	 และผลไม้	 ปริมำณผลผลิตลดลง	 จำกปริมำณน�้ำ 
มน้ีอยกว่ำปีทีผ่่ำนมำซึง่ไม่เพยีงพอต่อกำรเพำะปลกู	และเกิดอทุกภยัในบำงพืน้ที่	
ผลปำล์มสด	ยำงพำรำ	จำกมำตรกำรแก้ปัญหำรำคำสนิค้ำเกษตรตกต�ำ่	ประกอบกบั
ปริมำณผลผลิตยำงลดลง	 กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์	 ตำมควำมต้องกำร
บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ	 กลุ่มปลำและสัตว์น�้ำ	 ผลผลิตลดลงจำกสภำพ
อำกำศที่แปรปรวนและปริมำณน�้ำไม่เพียงพอ	

 ดชันรีาคาผู้ผลติ เมือ่เทยีบกบัเดอืนสงิหำคม	2563	ดชันรีำคำโดยเฉลีย่ 
ไม่เปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	 เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน	 
ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) 	เมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ	สงูขึน้ร้อยละ 1.4 (QoQ) 
และเฉลี่ย 9 เดือน	(ม.ค.-	ก.ย.)	ปี	2563 ลดลงร้อยละ 2.1 (AoA)

เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ	1.30 (YoY)

แบงตามกิจกรรมการผลิต

(CPA : Classification of

Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต

(SOP : Stage of 

Processing)

5.2
1.2

-17.6
-1.0
0.4
-0.2

0.4
-0.2

-5.5
-0.2

0.4
-0.2

-5.5
-0.2

-0.7
1.2

5.2
1.2

-17.6
-1.0

-1.7
-0.2

5.2
1.2

-17.6
-1.0

-1.7
-0.2

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง
2.73%

ผลผลิต
เกษตรกรรม
12.90%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

84.37%

 ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม	 2563	 ลดลงร้อยละ	
0.11	(MoM)	ไตรมำสที่	3	ปี	2563	เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน	ลดลง
ร้อยละ	0.73	(YoY)	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ	สูงขึ้นร้อยละ	1.86	(QoQ)	
และเฉลี่ย	9	เดือน	(ม.ค.-	ก.ย.)	ปี	2563	ลดลงร้อยละ	0.99	(AoA)

ภาพรวม	
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	เดือน	กันยายน	2563

%MoM %YoY %AoA

-0.11 -0.70 0.32

0.04 0.25 0.32

0.0 -1.3 -2.1

0.2 -1.2 -2.4

ดัชนีราคาผู้บริโคทั่วไป  Headline CPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต  PPI

เงินเฟ้อพื้นฐาน  Core CPI

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง CMI

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

22.70 %

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

6.21 %

เคหสถาน

22.88 %

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.84 %

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

37.62 %

1.60 %
6.21 %

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด
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การเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไป

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2562 2563

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.

นโยบายชวยเหลือเกษตรกร

และจายเง�นชดเชย

การแพรระบาดของ

ไวรัส Covid-19

พบผูติดเช�้อๆ ที่ จ.ระยอง

และการปรับครม.เศรษกิจ

สถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส Covid-19

ดีข�้นตามลำดับ

ผลการจัดตั้งรัฐบาลผสม
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	

เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ	1.20 (YoY)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6	เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยน	2562	ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY)	ปรับตัวดีขึ้น	จำกเดือน
ก่อนหน้ำที่ลดลงร้อยละ	2.2	สอดคล้องกับปริมำณจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์	ดัชนีกำรจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงในประเทศ	และดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน	ที่ปรับตัวดีขึ้น	
ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ดัชนีลดลง	 เนื่องจำกปริมำณผลผลิตมำกกว่ำควำมต้องกำร	 และผู้ประกอบกำรปรับรำคำลงเพื่อเร่งระบำยสินค้ำ	 โดยหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 5.5 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.8 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3	ขณะที่หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 
1.7 ปรับรำคำสูงขึ้นตำมต้นทุน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2	 จำกกำรสูงข้ึนของยำงมะตอย	 ยังคงเป็นผลจำกโรงกลั่นน�้ำมันในสิงคโปร์ 
มีกำรหยุดกำรผลิต	 (Shut	 down)	 ในช่วงไวรัสโควิด-19 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4  
หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคโดยรวม เดอืนกนัยายน 2563 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั 45.1 เทยีบกบัระดบั 43.0 ในเดอืน
ก่อนหน้ำ	 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบปี	 เป็นกำรเพิ่มขึ้นทั้งควำม
เชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัและในอนำคต	โดยเฉพำะดัชนคีวำมเชือ่มัน่
ผูบ้รโิภคในอนำคตทีก่ลบัเข้ำสูช่่วงควำมเชือ่มัน่	(สงูกว่ำระดบั	50)	
ได้อีกครั้งในรอบ	 11	 เดือน	 โดยอยู่ที่ระดับ	 50.4	 ในขณะที่ดัชนี
ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกระดับ	 36.9	
มำอยู ่ที่ระดับ	 37.2	 สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ 
ที่ปรับตัวดีขึ้นตำมล�ำดับในหลำยสำขำ

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ	45.1

12.84%

18.02%

7.27%

12.86%

16.24%

19.2.11%

3.65%
95%

7.06%

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ซีเมนต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

อุปกรณไฟฟา
และประปา

สุขภัณฑ

วัสดุฉาบผิว

กระเบื้อง

0.0
0.0

-0.3
0.0

-2.8
-0.8

-5.5
1.8

1.7
0.0

0.6
0.0

0.1
0.0

0.4
0.0

1.2
-0.3

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เม่ือเทยีบกบั
เดือนสิงหำคม	 2563	 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
(MoM) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	 เทียบกับ
ไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน	ลดลงร้อยละ 1.7 
(YoY)	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ	สูงขึ้น
ร้อยละ 0.9 (QoQ) และเฉลี่ย 9 เดือน  
(ม.ค.-	ก.ย.)	ปี	2563	ลดลงร้อยละ 2.4 (AoA)

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาสที่	4	ปี	2563

 อตัราเงนิเฟ้อไตรมาสที ่4 ปี 2563 มแีนวโน้มปรับตวัดข้ึีน 

ตามความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศท่ีมีแนวโน้ม 

ปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการ

จ้างงาน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในรปูแบบต่าง ๆ  ซึง่จะช่วยกระตุน้
กำรจบัจ่ำยใช้สอยและเพ่ิมก�ำลงัซือ้ให้กบัประชำชน	รวมทัง้รำคำอำหำรสด
บำงชนดิ	อำท	ิ เนือ้สตัว์และผกัสดยงัมแีนวโน้มปรับตวัสงูข้ึน	 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ	 ตำมปริมำณผลผลิตและควำมต้องกำร 
ของตลำด	 ประกอบกับฐำนรำคำในปีก่อนอยูใ่นระดบัต�่ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
ยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์รำคำพลังงำน	 ซ่ึงเป็นแรงกดดันส�ำคัญ 
ต่อเงินเฟ้ออย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์

อัตรา เงิน เฟ ้อทั้ งป ี  2563 ที่ ร ้อยละ  -1 .5 ถึ ง  -0 .7  

(ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย	:	
สิงหาคม	2563

การส่งออก
 ภาพรวมการส่งออกไทยเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 
20,212.35 ล้านดอลลาร์สหรฐั หดตัวร้อยละ 7.94 ขณะที่การส่งออก 
8 เดือนแรก (มกราคม–สิงหาคม) หดตัวร้อยละ 7.75	 สถำนกำรณ์ 
เศรษฐกิจและกำรค้ำของโลกมีทิศทำงที่ดีข้ึน	 โดยองค์กำรควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ	 (OECD)	 ปรับประมำณกำรเศรษฐกิจโลก 
ปี	 2563	 ว่ำจะหดตัวที่ร้อยละ	 4.5	 ซึ่งดีกว่ำที่เคยคำดว่ำจะหดตัว 
ที่ร้อยละ	 6.0	 ส่งผลให้มูลค่ำกำรส่งออกของไทยเดือนสิงหำคม	 2563 
มีมูลค่ำมำกกว่ำ	 20,000	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 และเป็นกำรฟื ้นตัว 
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่	2

 สินค้าที่ขยายตัวได้ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม	ได้แก่	1)	สินค้ำอำหำร
และอำหำรสัตว ์เลี้ยง	 2)	 สินค้ำที่ เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนที่บ ้ำน 
(work	 from	 home)	 รวมทั้ง	 เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	 และ 
3)	 สินค้ำเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรติดเชื้อและลดกำรแพร่ระบำด	 เช่น 
ถุงมือยำง	 นอกจำกนั้น	 กำรส่งออกทองค�ำขยำยตัวในระดับสูงตำม 
ควำมต้องกำรถือสินทรัพย์ปลอดภัย

 ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดงันี้
 1) การส่งออกไปตลาดหลกั หดตัวร้อยละ	4.1	โดยกำรส่งออก
ไปญี่ปุ่น	และสหภำพยุโรป	 (15)	หดตัวร้อยละ	16.6	และร้อยละ	16.9	
ตำมล�ำดับ	ขณะที่กำรส่งออกไปยังสหรัฐฯ	ขยำยตัวต่อเนื่องร้อยละ	15.2
 2) การส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูง	 หดตัวร้อยละ	 10.2	 
กำรส่งออกไปอำเซียน	 (5)	 กลุ่มประเทศ	 CLMV	 และเอเชียใต้	 หดตัว 
ร้อยละ	16.5	ร้อยละ	9.3	และร้อยละ	17.6	ตำมล�ำดับ	และ
 3) การส่งออกไปยังตลาดศกัยภาพระดบัรอง	หดตวัร้อยละ		24.3 
ตำมกำรลดลงของกำรส่งออกไปยงัทวปีออสเตรเลยี	(25)	หดตวัร้อยละ	22.5	 
ตะวนัออกกลำง	(15)	หดตวัร้อยละ	30.3	ลำตนิอเมรกิำ	หดตวัร้อยละ	34.7	 
รัสเซียและกลุ่มประเทศ	 CIS	 หดตัวร้อยละ	 43.4	 และทวีปแอฟริกำ 
หดตัวร้อยละ	9.6

การน�าเข้า
	 เดอืนสิงหำคม	2563	กำรน�ำเข้ำมีมูลค่ำ	15,863.0	ล้ำนเหรยีญสหรัฐฯ 
หดตัวร้อยละ	19.7	สินค้ำน�ำเข้ำที่หดตัว	ได้แก่	น�้ำมันดิบ	เครื่องจักรกล 
และส่วนประกอบ	 เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ	 เคมีภัณฑ์	 และ	 
สินค้ำที่ยังขยำยตัว	 แผงวงจรไฟฟ้ำ	 แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญท่ีหดตัว	 ได้แก่	 
จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	มำเลเซีย	และไต้หวัน	

ดุลการค้า

	 เดือนสิงหำคม	2563	ดุลกำรค้ำเกินดุล	มูลค่ำ	4,349.37	ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า
 ดชันรีาคาส่งออก	เดือนสงิหำคม	2563	เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั
ของปีก่อนหดตัวร้อยละ	 0.4	 (YoY)	 เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ 
และกำรค ้ำโลกมีทิศทำงที่ดีขึ้น	 ประกอบกับฐำนรำคำน�้ำมันต�่ำ 
ในช ่วงป ีก ่อนหน ้ำส ่งผลให ้หมวดสินค ้ำแร ่และเ ช้ือเพลิง	 และ 

หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรมหดตวั	ขณะทีห่มวดสนิค้ำอตุสำหกรรมกำรเกษตร	
และหมวดสินค้ำเกษตรกรรม	ปรับตัวสูงขึ้น	ซึ่งเป็นไปตำมควำมต้องกำร
บริโภคสินค้ำเกษตรและกลุ่มสินค้ำอำหำรที่จ�ำเป็นเพิ่มขึ้น
 ดัชนีราคาน�าเข้า	เดือนสิงหำคม	2563	เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.9	(YoY)	หมวดสินค้ำที่ดัชนีรำคำน�ำเข้ำลดลง	
ประกอบด้วยหมวดสินค้ำเช้ือเพลิงและหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์
ขนส่ง	ขณะที่หมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป	และพืชและผลิตภัณฑ์
จำกพืชอื่นๆ	ในหมวดสินค้ำอุปโภคมีกำรปรับตัวสูงขึ้น

การค�าระหว�างประเทศของไทย

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

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

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

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

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

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

ส.ค. 2563
Aug 2020

ม.ค. - ส.ค. 2563
Jan – Aug 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

20,212.3
-7.94%

15,863.0
-19.68%

+4,349.4 +18,393.6

134,981.2
-15.31%

153,374.8
-7.75%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

ดุลการคา
(Trade Balance)

อัญมณีและ
เครื่องประดับ 3,136.6 สหรัฐฯ

จีน

ญี่ปุน

สิงคโปร
สวิสเซอรแลนด

1,700.4

1,544.5
1,093.0
659.5

2,960.5

2,569.6

1,780.6
1,684.1
1,058.2

14.7

12.7

8.8
8.3
5.2

+15.2

-4.0

-16.6
+45.9
+38.5

15.5

8.4

7.6
5.4
3.3

+29.2

-28.7

-3.1
+12.8
-14.7

รถยนตและ
สวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก

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

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

น้ำมันดิบ 1,431.3 จีน
ญี่ปุน

สหรัฐฯ

ไตหวัน
มาเลเซีย

1,414.3

1,321.1

1,039.2
999.9

4,007.5

1,852.9

1,071.5

945.5
614.0

-31.9

-14.9

-10.8

-21.2
+6.2

-0.1

-31.3

-14.8

-3.5
-4.7

9.0

8.9

8.3

6.6
6.3

25.3

11.7

6.8

6.0
3.9

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
แผงวงจรไฟฟา

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ส.ค.63 ดัชนีส.ค.63

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก +0.7

+2.0

+0.6

+1.0

+0.3

+0.9

-0.4

-0.9

100.5

92.2นำเขา

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

/th/node/10822ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนสิงหาคม 2563
ผ่าน QR  Code นี้
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กันยายน	2563

สถานการณ์ราคาทองค�า	ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน	และราคาสินค้าเกษตร
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USD/BBL

THB/Litre  WTI TH Gasohol TH Diesel

	 ราคาทองค�า

 ราคาทองค�าปรับตัวลดลงเล็กน้อย รำคำทองค�ำในประเทศ 
เดอืนกนัยำยน	เฉลีย่อยูท่ี	่28,473.81	บำท	หดตวัร้อยละ	1.7	เมือ่เทยีบกบัเดอืน
ก่อนหน้ำ	ขณะที่รำคำทองค�ำในตลำดโลก	เฉลี่ยอยู่ที่	1,922.21	เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อทรอยออนซ์	หดตัวร้อยละ	2.4	เมื่อเทียบกับเดือนก่อน	แต่ยังถือว่ำขยำยตัว
สูงที่ร้อยละ	27.2	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ	จำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19	 ระรอกใหม่	 ส่งผลให้มีกำรใช้มำตรกำรปิดเมืองและเลื่อน 
กำรเปิดประเทศ	หลำยประเทศยงัคงใช้มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิและมำตรกำร
ผ่อนคลำยทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้เศรษฐกจิใช้เวลำยำวนำนกว่ำจะฟ้ืนตวั	
คำดกำรณ์ว่ำรำคำทองค�ำในตลำดโลกในไตรมำสสี่ของปี	 2563	 จะปรับตัว 
อยู่ที่	1,890	–	2,010	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์

	 ราคาน�้ามัน 

	 รำคำน�ำ้มนัดบิเดอืนกนัยำยน	2563	ปรบัตัวลดลง	โดยรำคำน�ำ้มนัดิบ	
WTI	 เฉลี่ยอยู่ที่	39.60	 เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบำร์เรล	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนลดลงร้อยละ	 30.51	 และลดลงร้อยละ	 6.52	 เมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้ำ	จำกควำมกงัวลเรือ่งกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19	หลงัตวัเลข 
ผู้ติดเช้ือยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเฉพำะในสหรัฐฯ	 ที่มียอดผู้เสียชีวิต 
สูงถึง	 2	 แสนคน	 นับเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมำกที่สุด	 ซึ่งกดดันกำรฟื้นตัว 
ของควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนั	ส�ำหรบัรำคำน�ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ในเดอืนนีอ้ยูท่ี	่20.12	
บำท/ลิตร	ลดลงร้อยละ	0.59	จำกเดือนก่อนหน้ำ	รำคำน�้ำมันดีเซล	อยู่ที่	21.35	
บำท/ลิตร	ลดลงร้อยละ	3.61	จำกเดือนก่อนหน้ำ

	 อัตราแลกเปลี่ยน 

	 ค่ำเงินบำทเดือนกันยำยน	 2563	 เฉลี่ยอยู่ที่	 31.36	บำทต่อเหรยีญ
สหรฐัฯ	เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	อ่อนค่ำลงร้อยละ	2.54	และเมือ่เทยีบกบั
เดอืนก่อนหน้ำ	อ่อนค่ำลงร้อยละ	0.44	ซึง่กำรอ่อนค่ำของเงนิบำทสอดคล้องกับ
ค่ำเงนิสกลุอืน่	ๆ 	ในภูมภิำค	เนือ่งจำกนกัลงทนุมคีวำมเชือ่ม่ันต่อมำตรกำรกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ	 โดยประเมินว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 จะกลับมำ 
ฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงปลำยปีนี้	 ส่งผลให้ควำมต้องกำรเงินดอลลำร์หสรัฐเพิ่มขึ้น	 
แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องติดตำมควำมผันผวนของค่ำเงินท่ีเกิดจำกกำร 
กลับมำระบำดของโควิด-19	อีกครั้ง	

	 ข้าว 

	 รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว	5%	(ใหม่)	1,428.00	บำท/100	กิโลกรัม	
และข้ำวหอมมะลิ	100%	ชั้น	2	(ใหม่)	2,655.00	บำท/100	กิโลกรัม	ลดลงจำก
เดือนก่อนร้อยละ	 1.01	 และ	 9.92	 ตำมล�ำดับ	 เป็นผลจำกผลผลิตข้ำว 
เริ่มออกสู่ตลำด	และผู้ประกอบกำรระบำยข้ำวในสต็อกออกสู่ตลำดเพื่อรองรับ
ผลผลิตฤดูกำลใหม่

	 ยางพารา 

	 รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น	3	และรำคำยำงแท่ง	STR	20	(รำคำเฉลี่ย	
ณ	ท่ำเรือกรุงเทพฯ	และท่ำเรือสงขลำ)	เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	61.29	บำท	และ	
44.99	บำท	ตำมล�ำดับ	เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ	13.44	และ	6.61	เนือ่งจำก
พื้นที่ปลูกยำงมีฝนตกต่อเนื่องท�ำให้ยำงออกสู่ตลำดน้อย	 ทั้งยังได้รับแรงหนุน 
จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำและรำคำน�้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค�า

ข�าว : (Baht/100Kg)
 ข�าวขาว 5% (ใหม�)
 ข�าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
 แผ�นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)
 ยางแท�ง STR20  (f.o.b)
ทองคำ
 ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
 ไทย (THB/Baht)
น้ำมันดิบ : (USD/BBL)
 WTI 
อัตราแลกเปลี่ยน
 THB/USD

1,442.50

2,947.50

 

54.03

42.20

 

1,968.57

28,973.81

 

42.36

 

31.22

1,428.00

2,655.00

 

61.29

44.99

 

1,922.21

28,473.81

 

39.60 

 

31.35

-1.01

-9.92

 

13.44

6.61

 

-2.35

-1.73

 

-6.52

 

0.44

23.64

-23.33

 

31.61

6.74

 

27.19

30.80

 

-30.51

 

2.54

1,155.00

3,463.10

 

46.57

42.15

 

1,511.31

21,769.05

 

56.99

 

30.57

1,428.00

2,655.00

61.29

44.99

1,922.21

28,473.81

39.60

 

31.35

เดือน Aug-63 Sep-63 Sep-62 Sep-63%∆(MOM) %∆(YOY) 

ราคาสินค้ารายเดือน
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ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุุปทานอาหารโลก 
ประเทศไทยพร้อมเพียงใดกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมีความเป็นกังวล

สถานการณ์ COVID-19 

จัดทัพรับอาหารโลกขาดแคลน

“สัญญาณเตือน

การขาดแคลนอาหารก�าลังมา”
“กินนอกบ้านล่มสลาย”

	 OECD,	WTO,	FAO		และ	WHO	ต่ำงฟันธง

ตรงกันว่ำ	 COVID-19	 จะส่งผลให้โลกจะเกิดวิกฤต

อำหำรในปี	 2564	 ทั่วโลก	 แต่ไทยคงได้รับผลกระทบ 

วิกฤตอำหำรน้อยกว่ำหลำย	ๆ	ประเทศด้วยเพรำะไทย

เป็นประเทศที่มีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรสูง	นอกจำกนั้น	

OECD	ยงัระบุว่ำห่วงโซ่อปุทำนอำหำรโลกได้รบัผลกระทบ

อย่ำงรุนแรง	 เช ่น	 กำรขำดแคลนปัจจัยกำรผลิด	 

กำรขำดแคลนแรงงำนในห่วงโซ่กำรผลิต	(ท่ีอำจเจ็บป่วย

หรือไม่สำมำรถน�ำเข้ำได้)	 และโลจิสติกส์	 รวมทั้ง

พฤติกรรมผู ้บริโภคก็เปลี่ยนไป	 อันเป็นผลจำกกำร 

ที่ประเทศต่ำง	 ๆ	 ได้ออกมำตรกำรมำใช้ในกำรควบคุม

กำรระบำดฯ	 และกำรระบำดในหลำยประเทศ 

ก็ยังคงรุนแรง	เช่น	อังกฤษ	สหรัฐ	บรำซิล	รัสเซียและ

อินเดีย	 ท�ำให้มีควำมเสี่ยงในกำรผลิตอำหำรลดลงใน

ประเทศดังกล่ำว	

	 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป	 โดยเปลี่ยนจำก	

“กินนอกบ ้ำน”	 (food	 away	 from	 home)	 

มำเป็น	 “กินในบ้ำน”	 มำกข้ึนท่ัวโลก	 จำกสถิติของ	

OpenTable.com	พบว่ำสถิตกิำรจองโต๊ะในร้ำนอำหำร 

ตกต�่ำดิ่งเหวรำว	100%	ทั่วโลก	ส่งผลให้ผู้ผลิตอำหำร

ต้องหันไปหำผู้บริโภคโดยตรง	 จะไม่เน้นร้ำนอำหำร	 

ร้ำนพิซซำ	 หรือ	 KFC	 ดังแต่ก่อน	 ในทำงตรงข้ำม	 

ยอดขำยอำหำรแช่แข็งและอำหำรบรรจุหีบห่อกลับ 

พุ่งทยำนสูงขึ้นแบบก้ำวกระโดด	ทั้งในฝรั่งเศส	เยอรมนี	

รวมท้ังประเทศไทย)	 จึงเป็นโอกำสส่งออกของไทย	

สอดคล้องกับข้อมูลจำกสถำบันอำหำรที่กล่ำวว่ำสินค้ำ

อำหำรแปรรูปมีแนวโน้มที่ดี 	 ขณะที่ผู ้ส ่งออกมัน

ส�ำปะหลังพบว่ำตลำดอำหำรสัตว์ยังไปได้ดีเน่ืองจำก

ประเทศต่ำง	 ๆ	 หันมำหำมันส�ำปะหลังจำกไทยในกำร 

เลี้ยงสัตว์เนื่องจำกแหล่งอื่นมีปัญหำในกำรจัดส่ง	

ทีม่ำ	:	OECD	และ	Opentable.com	

» ประเทศไทยมีความพร้อมต่อสถานการณ์

การขาดแคลนอาหารโลกที่ ใกล้เข้ามา โดย

กระทรวงพาณิชย์จึงได้น�าร่องด้วยการจัดงาน

แสดงสินค้าอาหาร THIFEX-ANUGA ASIA 2020 

เมือ่ปลายเดอืนกนัยายน 2563 ตามนโยบายของ

รองนายกรัฐมนตรี แล ะรัฐมนตรีว ่ าการ

กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ 

ในรูปแบบผสมผสาน (Hybridge) ความเข้มแข็ง

ของประ เทศไทยในการ เป ็นครัวของโลก  

กับผู้เชี่ยวชาญตลาดยุโรป และตลาดโลกของ 

ANUGA และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารไทย

ปลอดโควิด กระทรวงพาณิชย์จึงได้จับมือกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินนโยบาย  

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานปลอดโควิด-19 

ตอบรับภาวะขาดแคลนอาหารโลก 

» ภาวะอาหารขาดแคลนจะส่งผลดีต่อไทย 

ผู้ส่งออกต้องมีความพร้อมที่จะตอบรับ

กับความต้องการอาหารที่จะเพิ่มขึ้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

» ประเทศผู้น�าเข้าสุทธิ (Net Importers) 

เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรัสเซียมีความเสี่ยง

ที่จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศ 

จึงควรที่ภาครัฐและเอกชนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ในการเป็นโอกาสด้านการส่งออกอาหารของไทย

โดย	ดร.ไพศาล	มะระพฤกษ์วรรณ


