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บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ

2

โครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า
(ข้าวอินทรีย์เป็นสินค้าน�ำร่อง)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ให้เท่าทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
จึงได้ดำ� เนินการโครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชนเพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า (ข้าวอินทรีย์
เป็นสินค้าน�ำร่อง) โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Tracethai.com) ร่วมกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา 
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี และลงพืน้ ทีใ่ น จ.นครนายก
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม
และต่อเนื่องกันในวันที่ 7 ตุลาคม สนค. ได้เปิดตัวฐานข้อมูลโลจิสติกส์
ภายใต้ชื่อ “Logistics+” ที่เป็น Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและ
สถิติการค้าบริการโลจิสติกส์ อันเป็นการบูรณาการด้านข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้แล้วผ่านเว็ปไซต์ www.คิดค้า.com  
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ได้เปิดตัวฐานข้อมูล
โลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ
“Logistics+”

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2507 7899
โทรสาร :  0 2547 5687, 0 2547 4167

SPECIAL

TALK

โดย นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานราก

จากผลการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น
ท�ำให้ได้แนวทางส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้

เศรษฐกิจฐานราก 7 ประเด็น
ดังนี้

»

หากพูดถึงเศรษฐกิจฐานราก หลายคนอาจจะนึกถึงเศรษฐกิจการค้า
ของชุ ม ชนในบริ บ ทสั ง คมพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง ความเป็ น จริ ง แล้ ว ค� ำ ว่า
เศรษฐกิ จ ฐานราก หมายรวมถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ
เอือ้ เฟือ้ ซึง่ กันและกัน มีคณ
ุ ธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจทีเ่ อือ้ ให้เกิดการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงจัดได้ว่า
เศรษฐกิจฐานรากเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ ป ั ญ หาและอุ ป สรรคส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก คื อ
ความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้ ซึง่ ปัจจุบนั ความยากจนของประชากรไทย
กระจุกตัวอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และ
อยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง โดยจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรัง
หรือมีสัดส่วนคนจนอยู่ในล�ำดับสูงสุดมาตลอดในระหว่างปี 2543 – 2560
มี 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส กาฬสินธุ์ บุรรี มั ย์ ตาก และแม่ฮอ่ งสอน
ดังนั้นการผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่จังหวัดยากจน
เรื้อรังอย่างต่อเนื่อง จะเป็นแนวทางส�ำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความ
เข้มแข็งขึน้ และเมือ่ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิม่ ขึน้ แล้ว จะส่งผลต่อชีวติ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วย ซึง่ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ ปีงบประมาณ 2563 ทีผ่ า่ นมา จึงได้ดำ� เนินกิจกรรม
เพื่อหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากใน 6 จังหวัด
ทัง้ รูปแบบการลงพืน้ ทีแ่ ละการท�ำแบบสอบถามออนไลน์ เนือ่ งจากมีอปุ สรรค
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อประมวลความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การจัดท�ำนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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การยกระดับ
ภาคเกษตรไทย
โดยการทำเกษตร
อัจฉร�ยะ (Smart Farming)

การสงเสร�มพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
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04
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การทองเที่ยว
ในประเทศไทย

การสงเสร�มการคา
ชายแดนและ
ผานแดน

05

(Domestic Tourism)
อาทิ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
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การพัฒนาส�นคา
และบร�การ
รองรับแนวโนม
ตาง ๆ

การนำนโยบายจาก
ตางประเทศมาเปน
ตนแบบในการ
แก ไขป�ญหา
ความยากจน

อาทิ สังคมผูสูงอายุ

07
การบูรณาการ
งานรวมกันของ
หนวยงานภาครัฐ
ทั้งในสวนของนโยบาย
และการทำงาน

“

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำคัญในการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ตามแนวทางทั้ง 7 ให้สัมฤทธิ์ผลได้ในที่สุด

01
การยกระดับภาคการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

02
การส่งเสริมภาคการค้าและ
บริการอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของพื้นที่

03

”

การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในระดับพื้นที่
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REPORT
โดย นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
กองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

ถอดบทเรียนจีน :

เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาความยากจน
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
“จีน” เป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีจ�ำนวนประชากรกว่า  1,400

ล้า นคน (ประชากรโลก 7.7 พันล้านคน และไทยมีประชากร 69 ล้านคน
เทียบเท่ากับประชากรในมณฑลหูหนาน (Hunan) ของจีนที่มีประชากร
68.2 ล้านคน) และถือว่ามีประชากรมากทีส่ ดุ ในโลก โดยในปี 2562 ธนาคารโลก
(World Bank) รายงานว่า จีนมีรายได้ต่อหัวของประชากร (GNI per capita)
อยู่ที่ 10,410 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 333,120 บาท (ไทย 7,260
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 232,320 บาท) ซึ่งหากเปรียบเทียบรายได้
ต่อหัวของประชากรของจีนจากอดีตทีผ่ า่ นมา พบว่า รายได้ตอ่ หัวของประชากร
มีอัตราต�่ำกว่าประเทศไทยมาตลอด แต่รายได้ต่อหัวของประชากรจีนเริ่ม
แซงหน้าประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2554 (ค.ศ. 2011) เป็นต้นมา และได้เพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด จนถึงปี 2562 (ค.ศ. 2019) ที่รายได้ต่อหัวของประชากร
ของจีนแตะระดับหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก

กราฟแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (GDP per capita)
เปรียบเทียบระหว่างจีน ไทย และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ตั้งแต่ปี 1995-2019
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ที่มา: worldbank

ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจาก การด�ำเนินนโยบายของจีน
ในหลายด้านที่มุ่งพัฒนาและยกระดับความเจริญให้กับพื้นที่ชนบทของจีน
เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในประเทศให้หมดไป (China War’s on Poverty)
และเป็นวาระส�ำคัญของชาติทตี่ อ้ งเร่งด�ำเนินการให้สำ� เร็จ ซึง่ จีนตัง้ เป้าหมายว่า 
ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) จะยกระดับคนยากจนจ�ำนวน 90 ล้านคน
ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ โดยใช้กลยุทธ์สำ� คัญ 4 ด้านทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2556
(ค.ศ. 2013) คือ 1) การพิสูจน์อย่างตรงจุด 2) การช่วยเหลือเพื่อลดความ
ยากจนอย่างตรงจุด 3) การบริหารจัดการอย่างตรงจุด และ 4) การตรวจ
สอบอย่างตรงจุด รวมทั้งได้แยกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน คือ ประชาชน
ที่ยากจน หมู่บ้านที่ยากจน และอ�ำเภอที่ยากจน โดยก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อจัดท�ำแผนช่วยเหลือลดความยากจนเป็นรายครอบครัวและ
เป็นรายหมู่บ้าน เพื่อท�ำหน้าที่วิเคราะห์ลงลึกถึงสาเหตุของความยากจน
และน�ำมาสู่การก�ำหนดเป็นแผนการช่วยเหลือไปสู่ระดับเมืองและมณฑล
โดยมีคณะท�ำงานย่อยลงถึงระดับหมูบ่ า้ น รวมทัง้ มีการสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่จะสามารถช่วยลดความยากจนได้
4
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อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบ
ต่อการด�ำเนินเป้าหมายดังกล่าว เนือ่ งจาก จีนยังมีประชากรอยูก่ ว่า 600 ล้านคน
ที่ยังคงมีรายได้ในเกณฑ์ระดับปานกลางจนถึงต�่ำ และโควิด-19 ยิ่งท�ำให้
หลายครอบครัวประสบความยากล�ำบากมากขึ้น แต่เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63  
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ก็ได้แถลงรายงานการท�ำงานของ
รัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s
Congress : NPC) โดยได้กล่าวถึงประเด็นส�ำคัญเรื่องการท�ำงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเอาชนะความยากจนที่จีนจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ
โดยจะใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่หลากหลาย และจะให้ความส�ำคัญ
กั บ ประชาชนเป็ น อั น ดั บ แรกเสมอ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า นโยบายที่ อ อกมานั้ น
ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศกินดีอยู่ดีขึ้นได้จริง ๆ

01

ภารกิจแก้จนของจีน

โดยความร่วมมือกับเอกชน

นอกจากการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลจีนที่ชัดเจนแล้ว ภาคเอกชน
ก็มบี ทบาทส�ำคัญในการช่วยขับเคลือ่ นภารกิจแก้จนได้สำ� เร็จ โดยกลุม่ อาลีบาบา
(Alibaba Group) ได้รเิ ริม่ จัดตัง้ กองทุนบรรเทาความยากจนเมือ่ เดือนธันวาคม
2560 มูลค่า  1 ล้านหยวน หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
แผนการแก้จนของรัฐบาล โดยการสร้างความเจริญให้กบั พืน้ ทีช่ นบททัง้ ในด้าน
สาธารณสุข การศึกษา  บทบาทของผู้หญิง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ได้เปิดตัวแผน
ขจัดความยากจนสปริงธันเดอร์ขึ้นมา  (Poverty Relief Spring Thunder
Initiative) โดยมีการจัดตั้ง “วิทยาลัยไลฟ์สตรีมมิ่ง” (Village Livestreaming
College) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ชนบทกว่า 1 แสนคน เรียนรู้
การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และเทคนิคการจัดถ่ายทอดสดไลฟ์
สตรีมมิ่งผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อน�ำเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรใน
ท้องถิ่นตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมแต่อย่างใด ซึ่งการที่จีนมี
กลุ่มอาลีบาบา  ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก นับเป็นปัจจัย
ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ก ลุ ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ ช นบทใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ส�ำเร็จ
แสดงสัดส่วนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตชาวจีน
จำ�แนกเป็นช่วงอายุ
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วิทยาลัยไลฟ์สตรีมมิ่ง
Village Livestreaming College

ทั้ ง นี้ มี ร ายงานข้ อ มู ล จากศู น ย์ ข ้ อ มู ล สารสนเทศและโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีน (China Internet Network Information Center:
CNNIC) ว่า  ณ เดือนมีนาคม 2563 จีนมีผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง
904 ล้านราย คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศ
ร้อยละ 64.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 59.6 ซึ่งหากจ�ำแนกเป็นช่วงอายุ
ของผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ พบว่า  ประชากรอายุต�่ำกว่า  10 ปี
มีสัดส่วนร้อยละ 3.9 ประชากรอายุระหว่าง 10-19 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 19.30
ประชากรอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 21.5 ประชากรอายุระหว่าง
30-39 ปี มีสดั ส่วนร้อยละ 20.8 ประชากรอายุระหว่าง 40-49 ปี มีสดั ส่วนร้อยละ
17.6 ประชากรอายุระหว่าง 50-59 ปี มีสดั ส่วนร้อยละ 10.2 และ ประชากรสูงวัย
หรือผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี สัดส่วนร้อยละ 6.7 ซึง่ มีแนวโน้มว่า กลุม่ ประชากร
วัยกลางคนจนถึงสูงวัยจะมีการเข้าใช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ยังมีขอ้ มูล
ที่น่าสนใจ พบว่า  ปัจจุบันจ�ำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อาศัยในพื้นที่
ชนบทมีจ�ำนวน 255 ล้านคน หรือร้อยละ 28.2 ของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทัว่ ประเทศ เพิม่ ขึน้ 33.8 ล้านคน จากช่วงสิน้ ปี 2562 และประชากรในเขตเมือง
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�ำนวน 649 ล้านคน หรือร้อยละ 71.8 ของจ�ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 42 ล้านคน จากช่วงสิ้นปี 2562  ชี้ให้เห็นว่า 
ประชากรในพื้นที่ชนบทของจีน มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ หากจ�ำแนกกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนจีน พบว่า 
มีความนิยมเข้าใช้บริการแอพพลิเคชัน่ ในลักษณะให้ความบันเทิงเป็นจ�ำนวนมาก
(Online Entertainment Applications) ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงออนไลน์
การติดตามวรรณกรรมออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การรับชมวีดโี อออนไลน์
และการเข้าชมการไลฟ์สดสตรีมมิง่ โดยกิจกรรมการเข้าชมการไฟล์สดสตรีมมิง่
ณ เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการรับชมถึง 560 ล้านคน หรือคิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 62 ของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจากปี
2562 ถึง 163 ล้านคน (การชมไลฟ์สดสตรีมมิ่งมีทั้งรูปแบบเกมส์ รายการโชว์
กีฬา คอนเสิร์ต รวมถึงการไลฟ์สดขายของออนไลน์)

มี.ค. 63

Utilization ratio
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เทคโนโลยี 5G
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ช่วยผลักดันให้นโยบายขจัดความยากจนสำ�เร็จได้อย่างไร

อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ ที่ท�ำให้การด�ำเนิน
นโยบายแก้จนของจีนนัน้ ประสบความส�ำเร็จได้ คือ
เทคโนโลยี 5G ซึง่ จีนก็หยิบยกมาเป็นวาระแห่งชาติ
เช่นกัน โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2562 รัฐวิสาหกิจ
3 แห่งของจีนได้แก่ China Mobile China Unicom
และ China Telecom ได้เปิดให้บริการ 5G ใน 50
เมืองของจีน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีของจีน รายงานด้วยว่า  ปัจจุบันจีนมี
สถานีฐาน 5G ทัง้ สิน้ รวม 410,000 แห่งทั่วประเทศ
และมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่ายสัญญาณ 5G
แบบแพ็คเกจที่ 66 ล้านราย (ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2563) ซึ่งจีนเองก็ได้ตั้งเป้าหมายที่จะน�ำ
เทคโนโลยี 5G มาใช้ในเชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส�ำหรับประเทศไทยเทคโนโลยี 5G ยังคง
มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจ� ำ กั ด และโทรศั พ ท์ ที่ ร องรั บ
การใช้งาน 5G ยังมีน้อย

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของจีน
ยังช่วยต่อยอดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่ น อกเหนื อ จากอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการผลิตอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนให้รองรับ
เทคโนโลยี 5G แล้ ว ยั ง มี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
อุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ที่จะถูกแบ่งไปตามประเภท
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการใช้งาน 5G มากขึ้น
อาทิ อุปกรณ์ใช้ในบ้าน (Smart Home) อุปกรณ์
ส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (Health Tech) อุปกรณ์
ส�ำหรับภาคการเกษตร (Smart Farming) หรือ
เป็นระบบ Tracking ต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยในการติดตามดูแล
ด้านความปลอดภัย และการเตือนภัยธรรมชาติ
ช่วยให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ไปยัง
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนมากขึ้น

จีนกับการนำ�เทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ด้านการค้าออนไลน์และการขนส่งอย่างเป็นระบบ
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ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี 5G คื อ
จะช่ ว ยให้ ก ารสั่ ง งานและควบคุ ม สิ่ ง ต่ า ง ๆ
มีความเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเร็วขึ้น
กว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า  สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
สื่อบันเทิง (Media and Entertainment) –
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพและเสียงคมชัดสูงใน
ระดับ 4k ได้ในระยะเวลาไม่กี่วินาที และการน�ำมา
พัฒนาเกมหรืองานนิทรรศการต่าง ๆ ในลักษณะให้
ภาพเสมือนจริง 360 virtual Tour การผลิต
(Manufacturing) – ช่ ว ยให้ ภ าคการผลิ ต
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุปกรณ์
เซนเซอร์ไร้สายที่ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet
of Things) ท�ำให้ระบบปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ มีความเสถียร
และสามารถสัง่ งานได้จากระยะไกล การสาธารณสุข
(Medical) – ในช่วงโควิด-19 ระบาด จีนได้ทดลองใช้
ระบบ 5G ในโรงพยาบาล เพื่อจัดประชุมออนไลน์
กับทีมแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ แชร์ประสบการณ์
และวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สาธารณูปโภค
(Utility) - เป็นการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ IoT และมิเตอร์
อัจฉริยะเพื่อส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้า  ไปประมวลผล
เพือ่ การวางแผนการผลิตและจ่ายไฟให้เพียงพอกับ
ช่วงเวลาทีม่ กี ารความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง
เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง การคมนาคมขนส่ง
(Transportation and Logistics) –
เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ อุ ป กรณ์ IoT กั บ รถยนต์
ไร้คนขับ หรือการเชื่อมต่อยานพาหนะกับระบบ
สัญญาณไฟจราจร และ การบริหารจัดการเมือง
โดยสามารถน�ำ 5G มาออกแบบและประยุกต์ใช้
กั บ เมื อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด Smart City อาทิ
การจัดการพื้นที่จอดรถ การจัดการจราจร และ
การรักษาความปลอดภัย
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Way forwards

ก้าวต่อไปที่ไม่หยุดยั้งของจีน

จากวาระเรื่องการเอาชนะความยากจนที่จีนมุ่งพัฒนาประเทศโดย
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยกระดับประเทศ
มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต และบริ ก ารที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ข้ั น สู ง และ
มีนโยบายสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่การท�ำการค้าที่
มีมูลค่าสูง ท�ำให้ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ปี 2563 (Global
Innovation Index 2020) ของจีน อยู่ในอันดับที่ 14 ด้วยคะแนน 56.1
แซงหน้าญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 16 ทีม่ คี ะแนน 52.7 ในขณะทีไ่ ทยอยูใ่ นอันดับที่ 44
มีคะแนน 36.7 ซึง่ แม้อนั ดับของจีนจะคงทีจ่ ากปี 2562 แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2557 จีนอยู่ในอันดับที่ 29 ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 21 และไทยอยู่อันดับที่ 48
ซึ่งเป็นการขยับอันดับขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด และเป็นการยืนยันความส�ำเร็จ
ของจีนในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้ส�ำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจีนมีกลุ่มบริษัทชั้นน�ำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงสุด
ถึง 17 กลุ่ม ตามหลังเพียงสหรัฐอเมริกา  โดยในกลุ่มแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก
5,000 แบรนด์ มี 408 แบรนด์ที่มาจากจีน และมีแบรนด์ที่มีมูลค่าระดับโลก
ถึง 17 แบรนด์ อาทิ ICBC, Ping An, Huawei, China Construction Bank,
State Grid, Agricultural Bank of China, WeChat, Bank of China และ
China Mobile

นอกจากนี้ จีนมีนโยบายพัฒนาและยกระดับพื้นที่เกาะไห่หนาน
ในมณฑลไหหล� ำ ให้ เ ป็ น เมื อ งท่ า การค้ า เสรี ไ ห่ ห นาน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจีนอีกด้วย โดยเกาะไห่หนาน จะกลายเป็นเกาะ
ฮ่องกงแห่งที่ 2 ของจีน และจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของจีน
เนื่องจากฮ่องกง ได้กลายเป็นพื้นที่ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ มณฑล
ไห่หนาน Hainan หรือมณฑลไหหล�ำ เป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของจีน มีนครไห่โช่ว Haikou
เป็นเมืองหลวง และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตทดลองการค้าเสรีในจีน
โดยมณฑลไห่หนานเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากเกาะ
ไต้หวัน และจีนมุ่งจะพัฒนาให้เกาะไห่หนานแห่งนี้กลายเป็นเมืองไฮเทค
(High Tech City) อีกด้วย
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ปัจจัย

แห่งความสำ�เร็จ

โดยสรุ ป ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเอาชนะความยากจนของจี น คื อ
การที่ รั ฐ บาลมี น โยบายภาพใหญ่ ที่ ชั ด เจนและสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างตรงจุด การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การติดอาวุธความรู้ในการท�ำธุรกิจให้กับเกษตรกร
และประชาชนทัว่ ไปได้เรียนรูก้ ารท�ำการค้าออนไลน์ได้จากถิน่ ก�ำเนิดหรือทีอ่ ยูข่ องตนเอง โดยไม่จำ� เป็นต้องมีการเคลือ่ นย้ายเข้าสูเ่ มือง ช่วยยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของคนในชนบท เนื่องจากจีนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน มีสินค้าเกษตรที่หลากหลาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ�ำนวน
มากที่สามารถน�ำเสนอให้คนทั่วประเทศรู้จัก เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ ๆ มากมาย เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับการด�ำเนินนโยบายของจีน
ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจทั้งภาคในประเทศและการค้าระหว่างประเทศของจีนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยขนาดของประชากรของจีนที่เป็นทุนมนุษย์ขนาดใหญ่
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
บทเรี ย นทั้ ง หมดของจี น เป็ น บทเรี ย นส� ำ คั ญ ที่ น อกจากไทย
จะต้องเรียนรูแ้ ล้ว ยังต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการน�ำเทคโนโลยี
มาช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ และเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างจริงจังอีกด้วย
โดยเฉพาะในกลุม่ เกษตรกรและผูป้ ระกอบการทัง้ ในระดับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
และ SMEs ทีเ่ ป็นกลุม่ คนฐานรากของประเทศ และต้องการได้รบั การสนับสนุน
จากภาครัฐให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ
ที่สอดรับกันเป็นองคาพยพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ และโดยที่ประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรม จ�ำเป็นจะต้องยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่เกษตร
นวัตกรรม และเกษตรมูลค่าสูง โดยยกระดับไปสูก่ ารท�ำเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farming) ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและกลุ ่ ม คนในระดั บ ฐานรากให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น จะน� ำ ไปสู ่
ความกินดีอยู่ดี และเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเกิน 12,235 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีให้ได้ หรือ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด
TPSO Journal
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

economic
indicatiors

เดือนกันยายน 2563

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวม

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เดือน กันยายน 2563
ดัชนีราคาผู้บริโคทั่วไป Headline CPI

%MoM
-0.11

%YoY
-0.70

%AoA
0.32

เงินเฟ้อพื้นฐาน		 Core CPI
ดัชนีราคาผู้ผลิต		 PPI

0.04
0.0

0.25
-1.3

0.32
-2.1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง CMI

0.2

-1.2

-2.4

ดัชนีราคาผู้บริโภค
การบันเทิง การอาน
การศึกษา

6.21 %

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

1.60 %

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

6.21 %

1.60 %

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

37.62 %

22.70 %

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

37.62 %

22.70 %

เคหสถาน

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

การตรวจรั
6.21
% กษา

และบริการสวนบุคคล

6.21 %

22.88 %
เคหสถาน

22.88 %

เครื่องนุงหมและรองเทา

% า
เครื่องนุง2.84
หมและรองเท
2.84 %

เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ 0.70 (YoY)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 102.18 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562
ลดลงร้อยละ 0.70 (YoY) เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศปรับลดลงตามราคาในตลาดโลก
การปรับลดค่า FT เพือ่ ลดภาระค่าไฟฟ้าให้กบั ประชาชน และราคาสินค้าในกลุม่ อาหารสดยังคงปรับสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตามความต้องการของตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพืน้ ฐาน
สูงขึ้นร้อยละ 0.25 (YoY) โดยสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.94 ได้แก่ หมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 4.99 ตามราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ค่าผ่านทางพิเศษ และการสื่อสาร
ที่ลดลง หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.19 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.21 และ
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.02 ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
สูงขึ้นร้อยละ 0.25  หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.17 และค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.07
ส�ำหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 1.42 ตามการสูงขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่
และสัตว์น�้ำ ร้อยละ 3.38 ผักสด ร้อยละ 11.21 เครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 2.25 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 1.71 และอาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน ร้อยละ 0.51 และ 0.67 ตามล�ำดับ ขณะที่ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.94 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.28 ผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.80

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ
0.11 (MoM) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ร้อยละ 0.73 (YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 1.86 (QoQ)
และเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.99 (AoA)

ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ 1.30 (YoY)
ผลผลิต
เกษตรกรรม

12.90%

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of
Processing)

2.73%

5.2
1.2

-17.60.4
-1.0-0.2

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

84.37%
5.2
1.2

5.2
1.2
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-17.60.4
-1.0-0.2

สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจด�ำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานและอุปสงค์ ที่มีทิศทาง
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับเงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับลดลง แต่ยังถือว่า
อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

-17.60.4
-1.0-0.2

-1.7-5.5
-0.2-0.2

-1.7-5.5
-0.2-0.2

-0.7
1.2

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 100.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY) ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 ได้แก่ สินค้า
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์ กลุม่ เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มเครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 17.6 ได้แก่ น�้ำมัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ตะกั่ว ตามภาวะราคาตลาดโลก ขณะที่
หมวดผลผลิ ต เกษตรกรรม สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.2 ได้ แ ก่ ข้ า วเปลื อ กเจ้ า 
มันส�ำปะหลัง อ้อย พืชผัก และผลไม้ ปริมาณผลผลิตลดลง จากปริมาณน�้ำ
มีนอ้ ยกว่าปีทผี่ า่ นมาซึง่ ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และเกิดอุทกภัยในบางพืน้ ที่
ผลปาล์มสด ยางพารา จากมาตรการแก้ปญั หาราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ ประกอบกับ
ปริมาณผลผลิตยางลดลง กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการ
บริโภคทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มปลาและสัตว์น�้ำ ผลผลิตลดลงจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนและปริมาณน�้ำไม่เพียงพอ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีราคาโดยเฉลีย่
ไม่เปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 (QoQ)
และเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.1 (AoA)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือนกันยายน 2563 ลดลงร้อยละ 1.20 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 104.6 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) ปรับตัวดีขึ้น จากเดือน
ก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 2.2 สอดคล้องกับปริมาณจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ ดัชนีการจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ที่ปรับตัวดีขึ้น
ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ดัชนีลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการ และผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อเร่งระบายสินค้า  โดยหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 5.5 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.8 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 ขณะที่หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ
1.7 ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย ยังคงเป็นผลจากโรงกลั่นน�้ำมันในสิงคโปร์
มีการหยุดการผลิต (Shut down) ในช่วงไวรัสโควิด-19 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4
หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด
เดื อ นสิ ง หาคม 2563 สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.2
7.27%
(MoM) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 1.7
18.02%
12.86%
(YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้น
-0.3
-2.8
-5.5
0.0
0.0
0.0
-0.8
1.8
ร้อยละ 0.9 (QoQ) และเฉลี่ย 9 เดือน
12.84%
16.24%
(ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.4 (AoA)
ไมและ
ผลิตภัณฑไม

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

ซีเมนต

อุปกรณไฟฟา
และประปา

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

สุขภัณฑ

2.11%

19.95%

วัสดุฉาบผิว

3.65%

0.6
0.0

1.7
0.0

กระเบื้อง

7.06%

0.1
0.0

0.4
0.0

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19
ดีข�้นตามลำดับ

การเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไป

เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 45.1

ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวม เดือนกันยายน 2563
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 45.1 เทียบกับระดับ 43.0 ในเดือน
ก่อนหน้า  ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบปี เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งความ
เชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และในอนาคต โดยเฉพาะดัชนีความเชือ่ มัน่
ผูบ้ ริโภคในอนาคตทีก่ ลับเข้าสูช่ ว่ งความเชือ่ มัน่ (สูงกว่าระดับ 50)
ได้อีกครั้งในรอบ 11 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 50.4 ในขณะที่ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 36.9
มาอยู ่ ที่ ร ะดั บ 37.2 สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ
ที่ปรับตัวดีขึ้นตามล�ำดับในหลายสาขา

50.0

45.0

1.2
-0.3

ผลการจัดตั้งรัฐบาลผสม
40.0

นโยบายชวยเหลือเกษตรกร
และจายเง�นชดเชย

35.0

พบผูติดเช�้อๆ ที่ จ.ระยอง
และการปรับครม.เศรษกิจ

การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19
30.0
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ส.ค.
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มี.ค.

เม.ย.

อนาคต ปจจ�บัน ไมผาน

2562

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2563

50.5

51.5

52.0

51.3

51.2

48.1

47.8

47.2

46.0

46.3

44.5

44.5

44.1

43.1

37.5

33.3

38.1

42.5

41.0

43.0

45.1

41.4

43.3

43.7

44.8

44.2

41.8

42.5

41.0

39.8

40.5

39.0

39.4

38.9

38.2

32.7

28.0

32.0

36.0

35.6

36.9

37.2

56.6

57.0

57.5

55.6

55.9

52.3

51.4

51.3

50.1

50.2

48.2

48.0

47.6

46.4

40.7

36.8

42.1

46.9

44.5

47.0

50.4

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาสที่ 4 ปี 2563
อัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้
ตามความต้ อ งการอุ ป โภคบริ โ ภคภายในประเทศที่ มี แ นวโน้ ม
ปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการ
จ้างงาน มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยกระตุน้
การจับจ่ายใช้สอยและเพิม่ ก�ำลังซือ้ ให้กบั ประชาชน รวมทัง้ ราคาอาหารสด
บางชนิด อาทิ เนือ้ สัตว์และผักสดยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ตามปริมาณผลผลิตและความต้องการ
ของตลาด ประกอบกับฐานราคาในปีกอ่ นอยูใ่ นระดับต�่ำ อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ซึ่งเป็นแรงกดดันส�ำคัญ
ต่อเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั้ ง ปี 2563 ที่ ร ้ อ ยละ -1.5 ถึ ง -0.7
(ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
สิงหาคม 2563

การส่งออก
ภาพรวมการส่ ง ออกไทยเดื อ นสิ ง หาคม 2563 มี มู ล ค่ า
20,212.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.94 ขณะที่การส่งออก
8 เดือนแรก (มกราคม–สิงหาคม) หดตัวร้อยละ 7.75 สถานการณ์
เศรษฐกิจและการค้าของโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยองค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลก
ปี 2563 ว่า จะหดตัวที่ร ้อยละ 4.5 ซึ่งดีกว่าที่เคยคาดว่าจะหดตัว
ที่ร้อยละ 6.0 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2563
มี มู ล ค่ า มากกว่ า  20,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และเป็ น การฟื ้ น ตั ว
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2
สินค้าที่ขยายตัวได้ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร
และอาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง 2) สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ งานที่ บ ้ า น
(work from home) รวมทั้ ง เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น และ
3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น
ถุงมือยาง นอกจากนั้น การส่งออกทองค�ำขยายตั ว ในระดั บ สู ง ตาม
ความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัย
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุม่ ตลาดต่าง ๆ ดังนี้
1) การส่งออกไปตลาดหลัก หดตัวร้อยละ 4.1 โดยการส่งออก
ไปญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 16.6 และร้อยละ 16.9
ตามล�ำดับ ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 15.2
2) การส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 10.2
การส่งออกไปอาเซียน (5) กลุ่มประเทศ CLMV และเอเชียใต้ หดตัว
ร้อยละ 16.5 ร้อยละ 9.3 และร้อยละ 17.6 ตามล�ำดับ และ
3) การส่งออกไปยังตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ  24.3
ตามการลดลงของการส่งออกไปยังทวีปออสเตรเลีย (25) หดตัวร้อยละ 22.5
ตะวันออกกลาง (15) หดตัวร้อยละ 30.3 ลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 34.7
รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 43.4 และทวีปแอฟริกา
หดตัวร้อยละ 9.6
การน�ำเข้า
เดือนสิงหาคม 2563 การน�ำเข้ามีมลู ค่า 15,863.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หดตัวร้อยละ 19.7 สินค้าน�ำเข้าที่หดตัว ได้แก่ น�้ำมันดิบ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และ
สินค้าที่ยังขยายตัว แผงวงจรไฟฟ้า  แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญที่หดตัว ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และไต้หวัน
ดุลการค้า
เดือนสิงหาคม 2563 ดุลการค้าเกินดุล มูลค่า  4,349.37 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหดตัวร้อยละ 0.4 (YoY) เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
และการค้ า โลกมี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ประกอบกั บ ฐานราคาน�้ ำ มั น ต�่ ำ
ในช่ ว งปี ก ่ อ นหน้ า ส่ ง ผลให้ ห มวดสิ น ค้ า แร่ แ ละเชื้ อ เพลิ ง และ
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การคาระหวางประเทศของไทย
หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐ (Million USD)

ส.ค. 2563
Aug 2020

ม.ค. - ส.ค. 2563
Jan – Aug 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

20,212.3
-7.94%

153,374.8
-7.75%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

15,863.0
-19.68%

134,981.2
-15.31%

ดุลการคา
(Trade Balance)

+4,349.4

+18,393.6

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63
มูลคา

สินคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

อัญมณีและ
เครื่องประดับ
รถยนตและ
สวนประกอบฯ

ประเทศ

(%)

3,136.6 +29.2 15.5

สัดสวน

มูลคา
(ลาน USD)

สหรัฐฯ

(%YoY)

(%)

2,960.5 +15.2

14.7

1,700.4 -28.7

8.4

จีน

2,569.6

-4.0

12.7

เครื่องคอมพิวเตอรฯ 1,544.5 -3.1
1,093.0 +12.8
ผลิตภัณฑยาง
659.5 -14.7
เม็ดพลาสติก

7.6
5.4
3.3

ญี่ปุน

1,780.6 -16.6
1,684.1 +45.9
1,058.2 +38.5

8.8
8.3
5.2

สวิสเซอรแลนด

สิงคโปร

สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63
มูลคา

สินคา
น้ำมันดิบ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
แผงวงจรไฟฟา

สัดสวน

ประเทศ

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

1,431.3 -31.9

9.0

จีน

4,007.5

-0.1

25.3

1,414.3 -14.9

8.9

ญี่ปุน

1,852.9

-31.3

11.7

1,321.1 -10.8

8.3

สหรัฐฯ

1,071.5

-14.8

6.8

1,039.2 -21.2
999.9 +6.2

6.6
6.3

มาเลเซีย
ไตหวัน

945.5
614.0

-3.5
-4.7

6.0
3.9

ดัชนีราคาสงออก-นำเขา
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ส.ค.63

ดัชนีส.ค.63

สงออก

+0.7

+0.6

+0.3

-0.4

100.5

นำเขา

+2.0

+1.0

+0.9

-0.9

92.2

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความต้องการ
บริโภคสินค้าเกษตรและกลุ่มสินค้าอาหารที่จ�ำเป็นเพิ่มขึ้น
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน�ำเข้าลดลง
ประกอบด้วยหมวดสินค้าเชื้อเพลิงและหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
ขนส่ง ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป และพืชและผลิตภัณฑ์
จากพืชอื่นๆ ในหมวดสินค้าอุปโภคมีการปรับตัวสูงขึ้น
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2563
ผ่าน QR Code นี้

WEBSITE

http://www.tpso.moc.go.th
/th/node/10822

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
กันยายน 2563

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค� ำ ปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อ ย ราคาทองค� ำ ในประเทศ
เดือนกันยายน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 28,473.81 บาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมือ่ เทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองค�ำในตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 1,922.21 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์ หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ยังถือว่าขยายตัว
สูงที่ร้อยละ 27.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ระรอกใหม่ ส่งผลให้มีการใช้มาตรการปิดเมืองและเลื่อน
การเปิดประเทศ หลายประเทศยังคงใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เศรษฐกิจใช้เวลายาวนานกว่าจะฟืน้ ตัว
คาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในตลาดโลกในไตรมาสสี่ของปี 2563 จะปรับตัว
อยู่ที่ 1,890 – 2,010 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน
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อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนกันยายน 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.36 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น อ่อนค่าลงร้อยละ 2.54 และเมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า อ่อนค่าลงร้อยละ 0.44 ซึง่ การอ่อนค่าของเงินบาทสอดคล้องกับ
ค่าเงินสกุลอืน่ ๆ ในภูมภิ าค เนือ่ งจากนักลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ต่อมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมา
ฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงปลายปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์หสรัฐเพิ่มขึ้น
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงต้ อ งติ ด ตามความผั น ผวนของค่ า เงิ น ที่ เ กิ ด จากการ
กลับมาระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง

2020

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
สินคา

เดือน

Aug-63

ขาว : (Baht/100Kg)
1,442.50
ขาวขาว 5% (ใหม)
2,947.50
ขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
54.03
แผนรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)
42.20
ยางแทง STR20 (f.o.b)
ทองคำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,968.57
28,973.81
ไทย (THB/Baht)
น้ำมันดิบ : (USD/BBL)
42.36
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
31.22
THB/USD

Sep-63 %∆(MOM) Sep-62

Sep-63 %∆(YOY)

1,428.00 -1.01 1,155.00 1,428.00 23.64
2,655.00 -9.92 3,463.10 2,655.00 -23.33
61.29 13.44
44.99 6.61

46.57
42.15

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนกันยายน 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ
WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 39.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนลดลงร้อยละ 30.51 และลดลงร้อยละ 6.52 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า จากความกังวลเรือ่ งการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 หลังตัวเลข
ผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่มียอดผู้เสียชีวิต
สูงถึง 2 แสนคน นับเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งกดดันการฟื้นตัว
ของความต้องการใช้นำ�้ มัน ส�ำหรับราคาน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ในเดือนนีอ้ ยูท่ ี่ 20.12
บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.59 จากเดือนก่อนหน้า ราคาน�้ำมันดีเซล อยู่ที่ 21.35
บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 3.61 จากเดือนก่อนหน้า

61.29 31.61
44.99 6.74

1,922.21 -2.35 1,511.31 1,922.21 27.19
28,473.81 -1.73 21,769.05 28,473.81 30.80
39.60

-6.52

56.99

39.60 -30.51

31.35

0.44

30.57

31.35

2.54

ข้าว
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,428.00 บาท/100 กิโลกรัม
และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) 2,655.00 บาท/100 กิโลกรัม ลดลงจาก
เดื อ นก่ อ นร้ อ ยละ 1.01 และ 9.92 ตามล� ำ ดั บ เป็ น ผลจากผลผลิ ต ข้ า ว
เริ่มออกสู่ตลาด และผู้ประกอบการระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาดเพื่อรองรับ
ผลผลิตฤดูกาลใหม่
ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 61.29 บาท และ
44.99 บาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 13.44 และ 6.61 เนือ่ งจาก
พื้นที่ปลูกยางมีฝนตกต่อเนื่องท�ำให้ยางออกสู่ตลาดน้อย ทั้งยังได้รับแรงหนุน
จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและราคาน�้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
TPSO Journal
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จัดทัพรับอาหารโลกขาดแคลน
สถานการณ์ COVID-19

ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก
ประเทศไทยพร้อมเพียงใดกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมีความเป็นกังวล
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

“สัญญาณเตือน
การขาดแคลนอาหารกำ�ลังมา”
OECD, WTO, FAO  และ WHO ต่างฟันธง
ตรงกันว่า  COVID-19 จะส่งผลให้โลกจะเกิดวิกฤต
อาหารในปี 2564 ทั่วโลก แต่ไทยคงได้รับผลกระทบ
วิกฤตอาหารน้อยกว่าหลาย ๆ ประเทศด้วยเพราะไทย
เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหารสูง นอกจากนั้น
OECD ยังระบุวา่ ห่วงโซ่อปุ ทานอาหารโลกได้รบั ผลกระทบ
อย่ า งรุ น แรง เช่ น การขาดแคลนปั จ จั ย การผลิ ด
การขาดแคลนแรงงานในห่วงโซ่การผลิต (ทีอ่ าจเจ็บป่วย
หรื อ ไม่ ส ามารถน� ำ เข้ า ได้ ) และโลจิ ส ติ ก ส์ รวมทั้ ง
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคก็ เ ปลี่ ย นไป อั น เป็ น ผลจากการ
ที่ประเทศต่าง ๆ ได้ออกมาตรการมาใช้ในการควบคุม
การระบาดฯ และการระบาดในหลายประเทศ
ก็ยังคงรุนแรง เช่น อังกฤษ สหรัฐ บราซิล รัสเซียและ
อินเดีย ท�ำให้มีความเสี่ยงในการผลิตอาหารลดลงใน
ประเทศดังกล่าว

“กินนอกบ้านล่มสลาย”
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจาก
“กิ น นอกบ้ า น” (food away from home)
มาเป็ น “กิ น ในบ้ า น” มากขึ้นทั่วโลก จากสถิติของ
OpenTable.com พบว่าสถิตกิ ารจองโต๊ะในร้านอาหาร
ตกต�่ำดิ่งเหวราว 100% ทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหาร
ต้องหันไปหาผู้บริโภคโดยตรง จะไม่เน้นร้านอาหาร
ร้ า นพิ ซ ซา  หรื อ KFC ดั ง แต่ ก ่ อ น ในทางตรงข้ า ม
ยอดขายอาหารแช่แข็งและอาหารบรรจุหีบห่อกลับ
พุ่งทยานสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ทั้งในฝรั่งเศส เยอรมนี
รวมทั้งประเทศไทย) จึงเป็นโอกาสส่งออกของไทย
สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันอาหารที่กล่าวว่าสินค้า
อาหารแปรรู ป มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขณะที่ ผู ้ ส ่ ง ออกมั น
ส�ำปะหลังพบว่าตลาดอาหารสัตว์ยังไปได้ดีเนื่องจาก
ประเทศต่าง ๆ หันมาหามันส�ำปะหลังจากไทยในการ
เลี้ยงสัตว์เนื่องจากแหล่งอื่นมีปัญหาในการจัดส่ง
ทีม่ า : OECD และ Opentable.com

» ประเทศไทยมีความพร้อมต่อสถานการณ์
การขาดแคลนอาหารโลกที่ ใ กล้ เ ข้ า มา โดย
กระทรวงพาณิชย์จึงได้น�ำร่องด้วยการจัดงาน
แสดงสินค้าอาหาร THIFEX-ANUGA ASIA 2020
เมือ่ ปลายเดือนกันยายน 2563 ตามนโยบายของ
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์
ในรูปแบบผสมผสาน (Hybridge) ความเข้มแข็ง
ของประเทศไทยในการเป็ น ครั ว ของโลก
กับผู้เชี่ยวชาญตลาดยุโรป และตลาดโลกของ
ANUGA และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารไทย
ปลอดโควิด กระทรวงพาณิชย์จึงได้จับมือกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด� ำ เนิ น นโยบาย
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานปลอดโควิด-19
ตอบรับภาวะขาดแคลนอาหารโลก
» ภาวะอาหารขาดแคลนจะส่งผลดีต่อไทย
ผู้ส่งออกต้องมีความพร้อมที่จะตอบรับ
กับความต้องการอาหารที่จะเพิ่มขึ้น
» ประเทศผู้น�ำเข้าสุทธิ (Net Importers)
เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรัสเซียมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศ
จึงควรที่ภาครัฐและเอกชนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ในการเป็นโอกาสด้านการส่งออกอาหารของไทย
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