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สถานการณ์โควิด-19	ได้เบาบางลงบ้างแล้ว	การด�าเนินชีวิตก�าลังกลับมาเป็นปกติ

	 TPSO	Journal	ฉบบันีข้อเสนอเรือ่งราว	Special	Talk	เรือ่ง	"การค้ากบัแนวคดิเศรษฐกจิ
ชวีภาพ	เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกิจสเีขยีว	(BCG)	Special	Report	เรือ่ง	"อพัเกรดวสิาหกจิ
ชุมชนเสริมแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก"	

	 ก่อนจากกัน...กองบรรณาธิการฯ	 หวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ทาง	 
กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.	น�าเสนอ	และหวังว่าทุกท่านจะดูแลสุขภาพและยังคงต้องป้องกัน 
เชื้อโรคโควิด-19	ล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

ผอ. สนค. น�ำทีมส�ำรวจตลำด-เก็บข้อมูลเชิงลึก
พัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ในปัจจุบัน	 สนค.	 ได้จัดเก็บข้อมูลปีละกว่า	 4	 ล้านข้อมูล	 
และน�ามาประมวลผลเป็นเครื่องช้ีวัดส�าคัญ	 8	 รายการ	 
เพื่อเผยแพร ่ให ้หน ่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 วิชาการ	 
รวมท้ังผู ้สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ได้แก่  
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง (CMI) ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (EXIs) ดัชนีค่าบริการ
ขนส่งสินค้าทางถนน (RFTI) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)  
ดัชนีราคาที่ใช้ค�านวณค่า K และราคาวัสดุก่อสร้าง (CMP)  
ซึ่ง สนค. จะเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน 
(ประมาณวันที่ 5 ของเดือน) ผู ้สนใจสามารถติดตามข้อมูล 
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ที่เว็บไซต์ www.tpso.moc.go.th  
และเฟสบุค๊ www.facebook.com/TPSO.MOC

การจัดท�าดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นภารกิจส�าคัญที่ด�าเนินการ 
ต่อเนือ่งเรือ่ยมา เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการแสดงสถานะ แนวโน้มและ
ทศิทาง ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจบุนัและอนาคต 
นายรณรงค์	 พูลพิพัฒน์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.) จึงได้น�าทีมบุคลากรของ สนค.  
ลงพืน้ท่ีปฏบิตัริาชการ เพ่ือตดิตามภาวะสนิค้าและบรกิาร ตลอดจน
หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเก่ียวกับ
สถานการณ์การค้าในแต่ละจงัหวดั รวมทัง้ก�ากบัการด�าเนนิงานของ
เจ้าหน้าที่ส�ารวจจัดเก็บข้อมูล เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมในพื้นที ่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ได้แก่ อดุรธาน ีหนองคาย ขอนแก่น และ
นครราชสีมา และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ 
แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ 

ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายของประเทศไทย ดังนั้น ในกระบวนการส�ารวจ  
จัดเก็บข้อมูล และน�ามาประมวลผลดัชนี จึงต้องด�าเนินการ 
ด้วยความถูกต้องแม่นย�า ตามมาตรฐานสากลด้านสถิติ เพื่อให้ 
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาคการผลิต การค้า และการบริโภคได้อย่างแท้จริง 
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บรรณาธิการ		:		ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า	 :		ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์	 :	 0 2507 7899 โทรสาร	 :		0 2547 5687, 0 2547 4167
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BCG เป็นแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ของไทย มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

BCG มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 5 ประเด็นส�าคัญ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2564 เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ในระดับโลก สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ 
และไทยได้น�าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดส�าคัญในการประชุมเอเปคท่ีไทยเป็น 
เจ้าภาพในปี 2565 นี้  

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เน้นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร

ชวีภาพอย่างคุม้ค่า	โดยใช้เทคโนโลยมีาช่วยเพิม่มูลค่าสนิค้า

เพ่ิมรายได้ให้ประเทศ โดยขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า	สินค้าและบริการมีอัตลักษณ์ด้วยความหลากหลายทางภูมิปัญญา	และวัฒนธรรม

กระจายรายได้สู่ฐานราก ยกระดบัเกษตรกรซึง่เป็นผูผ้ลติวตัถดุบิ	โดยเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิ	และเพิม่โอกาสเกษตรกร
สู่การเป็นผู้ประกอบการ

เพ่ิมสัดส่วนวัตถุดิบการผลิต (Local Content) จากภาคเกษตร	 ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในประเทศให้มากท่ีสุดและคุ้มค่า	 
เพื่อให้รายได้ตกอยู่กับคนไทยมากที่สุด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการใช้ทรพัยากรให้เกดิ

ความคุม้ค่า	ให้เกดิของเสยีน้อยทีสุ่ดด้วยการลดการใช้	(reduce)	น�ากลบัมาใช้ซ�า้	

(reuse)	และน�ากลับมาใหม่	(recycle)	

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เล็งเห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยมีทรัพยากร 
ภายในประเทศ และผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถน�ามาเพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงมากข้ึน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมพร้อมรองรับปรับตัว ดังนี้

การค้ากับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

B C
G

LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูง อาทิ สินค้าอาหารแห่งอนาคต อาหารสัตว์เลี้ยง บรรจุภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ และเครื่องส�าอางสมุนไพร  
ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพและแนวโน้มเติบโตในอนาคต และน�าแนวคิด BCG มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการค้าโลก ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ 
ให้ความส�าคัญกับใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยในการรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายของไทยที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608 โดย สนค. มีการติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศคู่ค้า อาทิ สหภาพยุโรป ซ่ึงอยู่ระหว่างเตรียมใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)  
ส�าหรับผู้น�าเข้าสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ปี 2566 และบังคับใช้เต็มรูปแบบปี 2569 และ

สหรัฐฯ อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมาย FAIR Transition and Competition Act (FTCA) เพื่อก�าหนดค่าธรรมเนียมคาร์บอน
ข้ามพรมแดนกับสินค้าน�าเข้า อาทิ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูง 
เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก และซีเมนต์ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 
Barriers: NTB) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตโลกในอนาคต
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วิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  

มบีทบาทส�าคัญในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก เป็นกลไกส�าคญัในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากข้อมูลส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชน 

91,772 ราย อยู่ในภาคธุรกิจการเกษตร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ 

ประมง และเพาะเล้ียงสัตว์น�้า) มากที่สุด เป็นจ�านวน 52,379 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 57.08 รองลงมา คือ ภาคการผลิต (ผลิตภัณฑ์อาหาร 

เคร่ืองดื่ม ส่ิงทอ เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์) จ�านวน 32,268 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 35.16 ภาคบริการ	 (ขนส่ง ที่พักแรม บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม บริการทางการเงิน) จ�านวน 4,497 ราย คิดเป็นร้อยละ 

4.90 และภาคการค้า (ขายส่ง ขายปลีก) จ�านวน 2,628 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 2.86 

อัพเกรดวิสาหกิจชุมชน 
เสรมิแกรง่ใหเ้ศรษฐกจิฐานราก

เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง จะท�าให้เศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ในบริบทโลก

ใหม่ได้ดีข้ึน กระทรวงพาณิชย์ได้ท�างานเชิงรุกอย่างต่อเน่ืองในการช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่การดูแลราคาสินค้าเกษตรและ 

รายได้เกษตรกร ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ดูแลค่าครองชีพให้ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าของชุมชนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน มีช่องทางการจ�าหน่าย รวมทั้งส่งเสริมให้ส่งออกไปจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ตามหลักยุทธศาสตร์	 “การตลาดน�าการผลิต”	 

เร่งรัดการน�ารายได้เข้าประเทศ	รวมทั้งมุ่งเน้นการท�างานกับทุกภาคส่วน

เศรษฐกจิไทยอยูใ่นชว่งเวลาทีก่�าลงัเผชญิกับกระแสการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  จากหลายปัจจยั อาทิ ดา้นภมูริฐัศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ  
เพ่ือสรา้งอ�านาจตอ่รอง ดา้นเศรษฐกจิและหว่งโซอ่ปุทาน มแีนวโนม้กลับเขา้สู่ภูมภิาคและพ่ึงพากนัในภูมภิาคมากข้ึน 
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดโรคอุบัติใหม่  
รวมถึงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น

(57.08%)
52,379

(35.16%)

(4.90%)

(2.86%)

32,268

4,497

2,628

ภาคธุรกิจ
การเกษตร ภาคบริการ

Co
m

m
un

ity
En

te
rp

ris
e

ภาคการผลิต

ภาคการค้า

วิสาหกิจชุมชน

100%
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โดย นางสาวจุฑารัตน์	พรหมทัต

นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
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การด�าเนนิงานของวิสาหกจิชมุชนยคุใหม ่ จ�าเป็นตอ้งใหค้วามส�าคญัและเตรยีมความพรอ้ม ในการพัฒนาธรุกจิการคา้ 
รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการพัฒนาหรืออัพเกรดส่ิงที่มีอยู่เดิมให้มีพ้ืนฐานที่มั่งคง และคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ  
เพ่ือสร้างรายได้ และเสริมแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชน ด้วย 3 ส่ิงส�าคัญ ดังนี้

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และคน  

มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการลดขั้นตอนการท�างาน  

และมกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม ท�าให้เกิดการปรบัเปลีย่นอาชพี สถานที ่และมวีธิกีารท�างานแบบใหม่ 

จงึเหน็ว่ามแีรงงานทีอ่ยูใ่นเมอืงกลับไปท�างานต่างจงัหวดัเพ่ิมขึน้ และนยิมประกอบธรุกจิส่วนตัวมากขึน้ 

ท�าให้เริ่มเห็นชุมชนต่าง ๆ มีคนรุ่นใหม่เข้าไปต่อยอดท�าธุรกิจครอบครัว น�าทรัพยากรในท้องถิ่น 

มาผ่านกระบวนการคดิเชิงสร้างสรรค์ แปรรปูให้เกดิมลูค่า และสร้างรปูแบบการตลาดใหม่ พร้อมทัง้

สร้างเครอืข่ายให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วม เกิดเป็นธรุกิจของชมุชน จนไปสูก่ารจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน 

ท�าให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น

วางพ้ืนฐานให้มั่นคงและมีความชัดเจน โดยใช้แนวคิด 3L 3M 3P ประกอบได้ด้วย
 •	3L:	Leader	(ผู้น�า) มวีสิยัทศัน์ทีก้่าวหน้า กว้างไกล และสร้างสรรค์ Labor	(แรงงาน)	พฒันา

ความรู ้ เพ่ิมพูนทักษะฝีมืออยู ่เสมอ Link	 (เครือข่าย) เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ ผู ้มีประสบการณ์  

ตลอดจนสร้างเครือข่ายเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์

	 •	3M:	Money	 (การเงิน) การรวมกลุ่มเพื่อระดมเงินทุนและประกอบธุรกิจ จะสร้างโอกาส 

ในการเตบิโตของธรุกจิได้ดกีว่าการกูย้มื Marketing	(การตลาด) มตีลาดและแบรนด์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์และ

ชัดเจน Management	(การบรหิารจดัการ)	มกีารวางแผนธรุกจิ เพือ่ให้คนในองค์กรเหน็เป้าหมายร่วมกนั 

	 •	3P:	Production	(การผลติ)	การผลติ แปรรปูเพือ่เพ่ิมมลูค่า ให้ได้มาตรฐานสากล	Principle	

(กฎระเบียบ) มหีลกัการและกฎระเบยีบเป็นทีย่อมรบั สามารถปฏิบตัไิด้จริง Participation	(การมส่ีวนร่วม)	

ท�าให้ร่วมกนัคดิตดัสนิใจ มีแนวทางแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย ถีถ้่วน รอบคอบ และสร้างอ�านาจต่อรองทางธรุกจิ

พัฒนาและคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริบทปัจจุบันท�าให้ธุรกิจ ร้านค้า และ 

ผู้ประกอบการ ไม่สามารถท�าธุรกิจในรูปแบบเดิม เนื่องจากผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงต้อง 

หาตวัช่วยมาพัฒนา เพื่อท�าใหธุ้รกิจชมุชนหรือวิสาหกิจชุมชนมีความน่าสนใจ สามารถประหยัดเวลาและ

ต้นทนุได้ โดยการน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในธรุกิจเพิม่ขึน้ เพิม่ช่องทางซือ้ขายให้หลากหลาย ทัง้ออฟไลน์

และออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม (Platform) E-marketplace และสื่อออนไลน์ (Social Media) เช่น 

Facebook Line YouTube Twitter และ Instagram เป็นต้น การน�านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ท�าให ้

มีมาตรฐาน ทันสมัย และสามารถลดต้นทุน และการจับกระแสธุรกิจใหม่ เช่น BCG Model และสินค้า 

ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Organic) จะท�าให้สินค้าและธุรกิจมีความน่าสนใจ และเป็นท่ีต้องการ 

ของตลาดใหม่ ๆ

การสร้างแบรนด์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมภาคการค้าและภาคการบริการในพ้ืนที่อย่างครบวงจร   
จากสถิติวิสาหกิจชุมชนของไทย ในปี 2563 พบว่าภาคการค้าและภาคการบริการ ยังมีสัดส่วน 

ของการประกอบธุรกิจไม่มาก เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นเท่าน้ัน  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่กลับคืนท้องถิ่นเพื่อไปท�าธุรกิจมากขึ้น และได้น�าแนวทาง 

ในการส่งเสริมการค้าและบริการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ เช่น ชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เปิดพื้นท่ีให้ 

นักท่องเที่ยวเข้ามาท�ากิจกรรม สร้างหรือประดิษฐ์สินค้าได้เอง หรือ Do it yourself (DIY)  

สัมผัสกับธรรมชาติความเป็นอยู ่ของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินค้า  

สร้างความประทับใจและเห็นคุณค่าของสินค้า ส่งผลให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในชุมชน สามารถจ�าหน่ายสินค้า และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

1

2

3

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท�าให้ วิสาหกิจชุมชน 
หรือชุมชน จึงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดอาวุธความรู้ให้แก่คน (ผู้น�า แรงงาน เครือข่าย) 
ในชุมชน ใหผ้ลติสินคา้ตรงตามความตอ้งการของตลาด คดิคน้ตอ่ยอดแนวทางใหม ่ๆ  รวมถงึน�าเทคโนโลยี
นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีรายได้เข้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมแกร่งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก และยกระดับเศรษฐกิจฐานของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564 5TPSO Journal



มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ตามประเภทการขนส่ง (ม.ค. - ธ.ค. 2564)

ประเด็นโอกาส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านล้านบาท)

จีน

สหรัฐฯ

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(19.8%)

(12.8%)

(9.8%)

30.1%

21.6%

9.1%

ตลาดส าคัญ

ด่านส าคัญ

ท่าเรือฮัทชิสัน แหลมฉบังฯ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ท่าเรือกลุ่ม TIPS (สทบ.)

สินค้าส าคญั (พิกัดศุลกากร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(6.9%)

(3.9%)

(3.4%)

52.7%

33.2%

73.4%

ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตรเลียมอื่นๆ (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.1%)

(8.0%)

(5.6%)

16.1%

65.3%

36.3%

การขนส่งทางอากาศ

จีน

ญี่ปุน่

สหรัฐฯ

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(17.4%)

(16.4%)

(11.6%)

30.1%

29.7%

22.3%

ตลาดส าคัญ

ด่านส าคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(18.6%)

(9.2%)

(8.7%)

25.4%

32.8%

18.9%

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(51.5%)

(26.0%)

(17.6%)

11.0%

33.3%

การขนส่งทางถนน

จีน

ลาว

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(19.6%)

(18.4%)

(11.6%)

55.5%

34.9%

13.6%

ตลาดส าคัญ

ด่านส าคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

เขตปลอดอากร 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (8471)

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(10.6%)

(5.8%)

(4.6%)

23.4%

28.6%

45.4%

อุปกรณ์บันทึกเทป (8523)

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(24.0%)

(18.9%)

(9.1%)

31.0%

35.1%

70.9%

การขนส่งทางราง

จีน

มาเลเซีย

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(82.6%)

(5.1%)

(2.6%)

26.4%

262.8%

191.3%

ตลาดส าคัญ

ด่านส าคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

ท่าเรือกลุ่ม GREEN SIAM 

ท่าเรือแหลมฉบังอินเตอร์ 

ยางสังเคราะห์ (4002)

ส่วนแบ่ง การเติบโต

(52.3%)

(42.6%)

(2.8%)

4.5%

106.0%

169.3%

ยางธรรมชาติ (4001)

แผ่นไม้อัด (4410)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(98.4%)

(0.3%)

(0.3%)

36.2%

2,033.0%

4,843.3%

ประเด็นความท้าทาย

10.0% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวมทุกประเภทการขนส่งจากไทยไปจีน 
มาจากการส่งออกสินค้าเกษตรจ าพวกผลไม้สด (พิกัด 0810) โดยเฉพาะทุเรียนสด 
และล าไยสด โดยท่ีผ่านมามูลค่าการส่งออกผลไม้สดเติบโต 92.0% โดยปัจจัยหลัก
มาจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ความต้องการบริโภคสูงข้ึน ประกอบกับ
ความนิยมในการบริโภคผลไม้ไทย และนโยบายกระตุ้นการส่งออกส่งผลเชิงบวกต่อ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain
Logistics) เพ่ือสามารถคงคุณภาพของสินค้าเกษตร

จีน: การขยายตัวของการส่งออกสินค้าเกษตร

ปัจจุบันการค้ารวมของไทยกับสหรัฐฯเติบโต 16.0% ซึ่งฟื้ นตัวจากปี 2563 ท่ีเติบโต
เพียง 1.0% โดยสินค้าหลักท่ีไทยส่งออก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบท่ีมี
การเติบโตกว่า 17.4% โดยปัจจัยหลักคาดว่ามาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
หรือ WFH (Work from Home) ท่ีส่งผลให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน ถึงแม้วิกฤตตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนจะมีแนวโน้ม
คลี่คลายต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563* ท้ังน้ี ยังคงต้องติดตามดูต่อว่า
สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อการฟื้ นตัวของตลาดสหรัฐในระยะถัดไปอย่างไร 
(*ที่มา: Container Exchange)

สหรัฐฯ: การฟื้ นตัวของตลาดส่งออก

การเปดิใช้รถไฟจีน-ลาว เม่ือเดือนธันวาคม 2564 แม้ว่าจะมีประเด็นท่ีต้องเฝ้าระวังจาก
การทะลักเข้ามาของสินค้าจีน แต่ก็ถือเป็นอีกทางเลือกในการส่งออกพืช ผัก และผลไม้
ของไทยท่ีสามารถกระจายสินค้าไปยังจีนได้เร็วข้ึน จากเดิม 2 วันทางรถ เหลือ 
10 ชั่วโมง ด้วยรถไฟความเร็วสูง ท้ังน้ี ปัจจุบันความพร้อมของรถไฟจีน-ลาว 
ยังจ ากัดอยู่เพียงสินค้าเทกอง และมีการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link)
ต้ังแต่สถานีเวียงจันทน์ใต้ ผ่านสถานีท่านาแล้ง (ลาว) มายังสถานีนาทา (ไทย) 
ซึ่งรัฐต้องเร่งผลักดันการใช้ประโยชน์ก่อนสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดในปน้ีีต่อไป

รถไฟจีน-ลาว: ควรเร่งผลักดันการใช้ประโยชน์

• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ านวนรวม 36,733 ราย โดยเปดิกิจการเพ่ิมข้ึน 4,411 ราย เพ่ิมข้ึน 34.1% และปดิกิจการ 791 ราย ลดลง -5.7% เม่ือเทียบกบัปกี่อน

• ธุรกิจโลจิสติกสท์ี่น่าจับตามอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งเปดิกิจการเพ่ิมข้ึน จ านวน 2,260 ราย คิดเปน็ 51.2% ของกิจการเปดิใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมข้ึน 26.4% เม่ือเทียบกับปกี่อน

• มีการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกสจ์ากต่างประเทศมูลค่า 48,743.73 ล้านบาท คิดเปน็ 10.2% ของการลงทุนท้ังหมด โดย 14.2% เปน็ธุรกิจการอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่าจับตามอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน (TSIC)

การอ านวยความสะดวกของท่าเรือ (52221)

การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง (49400)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52291)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.7%)

(11.4%)

6,929.33

5,693.56

5,573.66
* หมายเหตุ : สัดส่วนจากเงินลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในป ี2564

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืนๆ ทางถนน (49339)

กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/ส่ิงของ (53200)

(51.2%)

(13.9%)

(12.7%)

26.4%

25.8%

201.1%

การขนส่งทางถนนเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่าการค้า
รวม 1.86 ล้านล้านบาท หรือ 10.9% จากมูลค่าการค้าท้ังหมด และเพ่ิมข้ึน 32.7%
ซึ่งสูงท่ีสุดในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนส่งทางถนนยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากราคาน ้ามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 ราคาของ
น ้ามันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 และดีเซล สูงข้ึนเฉลี่ย 2.4%, 3.0% และ 1.7% 
ต่อเดือนตามล าดับ เป็นผลจากราคาน ้ามันโลกท่ีเพ่ิมข้ึน ตามความต้องการใช้น ้ามัน        
ท่ีเติบโตเร็วกว่าอัตราการผลิต โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงข้ึนอีกในป ี2565

ต้นทุนสูงข้ึน: ราคาน ้ามันเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง

11.49

การเติบโต ▲ 28.8% 
สัดส่วน 67.2%

การขนส่งทางเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านล้านบาท) 3.72

การเติบโต ▲ 13.3% 
สัดส่วน 21.7%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านล้านบาท) 1.86

การเติบโต ▲ 32.7% 
สัดส่วน 10.9%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านล้านบาท) 0.02

การเติบโต ▲ 34.8% 
สัดส่วน 0.1%

13.3%





























































จ านวนนิติบุคคลสะสม* 36,733

เปิดกิจการใหม่ 4,411 34.1%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-5.7%

จ านวน การเติบโต

ปิดกิจการ 791
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภาพรวมการเปิดปิดธุรกิจ



สินค้าส าคญั (พิกัดศุลกากร) สินค้าส าคญั (พิกัดศุลกากร) สินค้าส าคญั (พิกัดศุลกากร)

การเปิดปิดกิจการโลจิสติกส์ (ม.ค. - ธ.ค. 2564)

 

(14.2%)



จับชีพจรโลจิสติกส์
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โดย กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	
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การขนส่งทางบก กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง ไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุ การขนส่งทางน ้า การขนส่งสินคา้ทางอากาศ

2563 2564

3 ค่าระวางเรือที่สูงขึ้นในชว่งปีที่ผ่านมา ดันการขนสง่ทางถนนเติบโตขึน้
• ในช่วงปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มูลค่าการส่งออกรวมจากไทยไปจีน มีอัตราการเติบโต 26.5% (YoY)
ซึ่งส่งออกทางเรือเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนเฉล่ีย 68.2% ต่อปี (ปี 2562-2564) อย่างไรก็ดี พบว่า
มูลค่าการส่งออกรวมจากไทยไปจีนทางถนนเติบโตข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 62.9%

• คาดว่าค่าระวางเรือที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้การส่งออกผลไม้ และพืชผัก 
มีการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Shift Mode) มาใช้ทางถนนผ่านแดนมากข้ึน 
ด้วยระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นกว่า และอัตราค่าบริการที่มีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับ
การขนส่งรูปแบบอื่น โดยในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกจากไทยไปจีนทางถนนสูง 
10 อันดับแรก (คิดเป็นสัดส่วน 94.3%) พบว่า พิกัด 0810 สินค้าผลไม้สดอื่นๆ (เช่น ทุเรียน 
ฯลฯ) และ พิกัด 0804 สินค้าผลไม้สดหรือแห้ง (เช่น มะม่วง ฝร่ัง มังคุด สับปะรด ฯลฯ) 
มีมูลค่าการส่งออกทางถนนเพ่ิมสูงข้ึนในอัตรา 164.3% และ 73.6% ตามล าดับ สาเหตุจาก
ความต้องการบริโภคที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งทางเรือมาใช้ทางถนน
มากข้ึน คิดเป็นสัดส่วน 65.2% และ 92.2% ตามล าดับ (โดยเฉพาะทางด่านศุลกากร
นครพนม และเชียงของ) รวมถึงเคร่ืองประมวลผล ส่วนประกอบเคร่ืองจักร และวงจรพิมพ์ 
ก็มีการลดสัดส่วนจากการขนส่งทางเรือและทางอากาศ มาใช้ทางถนนเช่นกัน

• การค้าผ่านแดนจากไทยไปจีนในปี 2565 น่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัย
เชิงบวกต่อการขนส่งทางถนน ทั้งการเร่ิมเปิดด่านทางบกของจีน (โม่ฮาน โหยวอี้กวน รถไฟ
ผิงเสียง และตงซิง) และรถไฟลาว-จีนความเร็วสูงที่คาดว่าจะขนส่งได้จริงในช่วงกลางปี 
2565 ขณะที่ค่าระวางเรือแม้จะยังสูง แต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย 

สัดส่วนมูลคา่การสง่ออกสินค้าจากไทยไปจีนตามรูปแบบการขนสง่สินคา้

มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน
มูลค่า (ล้านบาท)

ทางถนน
181,871.33 ลบ. 
(62.9% YoY)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

2
ธุรกิจการขนส่งทางบก และธุรกิจรับส่งพัสดุ เติบโตสงู

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเปดิธุรกิจเปรียบเทียบกับป ี256322.6% YoY

31.9% YoY 194.8% YoY 3.0% YoY 100.0% YoY

• ในปี  2564 ธุรกิจการขนส่งที่มีการเ ปิดตัวใหม่  กว่า  70.4% คือ        
ธุรกิจการขนส่งทางบก (TSIC : 49) เ พ่ิมข้ึน 22.6% จากปีที่แล้ว           
เมื่อพิจารณาในประเภทธุรกิจย่อยพบว่า 51.2% เป็นธุรกิจจ าพวก        
การขนส่งและการขนถ่ายสินค้าและเติบโตข้ึน 26.4% รองลงมา 13.9%
เป็นการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งรวมการขนส่งพัสดุทางถนน 
การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ การขนส่งสินค้าแห้ง เป็นต้น และเติบโตข้ึนถึง 
25.8%

• อีกธุรกิจที่มีการเติบโตสูง คือ ธุรกิจประเภทไปรษณีย์และการรับส่ง
พัสดุภัณฑ์  (TSIC : 53) ที่ ถึ งแม้ จ ะมีสัดส่วน เ ป็นอันดับ  3 แต่มี
การเปิดกิจการเพ่ิมข้ึน 194.8% โดยประเภทธุรกิจย่อยที่เติบโต คือ 
ธุรกิจรับส่งเอกสาร/สิ่งของ ที่มีการเติบโตสูงข้ึนถึง 201.1% 

• โดยปัจจัยน่าจะมาจากพฤติกรรมรักษาระยะห่างในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งลดการเคล่ือนที่ของผู้ซื้อ จึงผลักให้เกิดการเคล่ือนที่ของสินค้า
ทั้งห่วงโซ่เพ่ิมข้ึน สังเกตได้จากการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจในหมวดการขนส่ง
ทางบกที่ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ
(Business-to-Business: B2B)  แล ะธุ รกิ จปร ะ เภท ไปรษณีย์ แล ะ
การรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่ เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้บริโภค 
(Business-to-Customer: B2C) รวมถึงธุรกิจขนส่งสินค้าข้ันสุดท้าย 
(Last-Mile Delivery) ที่มีสัดส่วนและการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ

จ านวน (ราย)

การขนส่งทางบก, 
3,103 , 70%

กิจกรรมสนับสนุนการ
ขนส่ง, 691, 16%

ไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุ, 
563 , 13%

การขนส่งและขน
ถ่ายสินค้า (49323), 
2,260 

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ 
ทางถนน (49339), 

614 

การขนส่งทางบก
ประเภทอื่น ๆ  , 229 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สัดส่วนการเปดิตัวธุรกิจในป ี2564

1
การขนส่งแบบเร่งด่วนมีความตอ้งการเพ่ิมขึน้

• มูลค่าการค้ารวมของใบขนสินค้าประเภทขนส่งเร่งด่วนปี 2564 โตข้ึน 18.3% จากปีก่อน และ
มีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ปี 2561 - 2564 12.6% คาดว่าเป็นผลจากการขยายตัวของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งส่วนในประเทศและระหว่างประเทศ

• โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce) คิดเป็น 
1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งหมดในไทย (ที่มา: 2020 
e-Commerce Payments Trends Report: Thailand, J.P. Morgan)

• การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ส่งผลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าขั้นสุดท้าย (Last-Mile Delivery) โดยแนวโน้มส าคัญที่จะเปล่ียนไป คือ 
การเปล่ียนผ่านจากเดิมที่ผู้เล่นมุ่งเน้นปริมาณสินค้าเพ่ือลดต้นทุน (Volume-Based and
Efficiency-Driven) สู่การมุ่งเน้นสินค้ามูลค่าสูงและการยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี 
(Value-Based and Technology-Driven)

• ตัวอย่าง : แนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เน้นความยืดหยุ่น (Elastic Logistics) 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการซื้อ-ขายที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เช่น การใช้ AI คาดการณ์ความต้องการผู้บริโภค (Demand Forecasting) ฯลฯ

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่าใบขนแบบขนสง่เร่งด่วน

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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เดือนมกราคม	2565

	 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับเครื่องช้ีวัด
เศรษฐกิจหลายตัว	ด้านอุปสงค์	ได้แก่	ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	ปริมาณ
น�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค	ปรมิาณรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่	และการส่ง
ออกสินค้าที่ยังคงขยายตัวได้ดี	 ด้านอุปทาน	 ได้แก่	 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	
และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น	 ส่วนเงินเฟ้อในเดือนน้ีขยายตัว 
ค่อนข้างมาก	ที่ร้อยละ	3.23	 (YoY)	หากพิจารณาเงินเฟ้อประเทศคู่ค้าส�าคัญ
และในกลุ่มอาเซียน	ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน	เงินเฟ้อของประเทศไทย
อยูใ่นระดบัทีไ่ม่สงูมากนกั	ส�าหรับดชันรีาคาผูผ้ลติ	สงูข้ึนร้อยละ	8.7	จากร้อยละ	
7.7	ในเดอืนก่อนหน้า	และดชันรีาคาวสัดุก่อสร้าง	สงูข้ึนร้อยละ	6.1	จากร้อยละ	
8.9	ในเดือนก่อนหน้า	ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	ปรับตัวลดลง
มาอยู่ที่ระดับ	44.6	จากระดับ	47.0	ในเดือนก่อนหน้า

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน มกราคม	2565

%MoM %YoY %AoA
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ดัชนีราคาผู้บริโภค	 เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ	3.23	(YoY)

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมกราคม	 2565	 สูงขึ้นร้อยละ 3.23 (YoY)  

จากร้อยละ 2.17 ในเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน ได้ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 

ค่อนข้างมาก นอกจากนี ้ยงัมสีนิค้าอืน่ทีส่่งผลให้เงนิเฟ้อสงูขึน้แต่ในอตัราไม่มากนกั ได้แก่ สนิค้าในกลุม่

อาหารสดบางประเภท และสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าส�าคัญ

อีกหลายรายการที่ราคาลดลง ทั้งข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ผักสด ผลไม้สด เสื้อผ้า ค่าเช่าบ้าน 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน	(เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) สูงขึ้นร้อยละ	0.52	

(YoY) ส�าหรับเงินเฟ้อทั่วไป เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564	สูงขึ้นร้อยละ	1.13	(MoM)

แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์	ปี	2565	
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

	 แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์	ปี	2565	คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่ไม่มากนัก	สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งด้านอุปสงค์และ

อุปทาน	 ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ	 ท่ีปรับสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ตามราคาในตลาดโลก	 ประกอบกับราคา 

ฐานของเดอืนเดยีวกนัในปีทีผ่่านมายังอยู่ในระดบัต�า่	ต้นทนุการผลิตท่ีเพิม่ขึน้ตาม	ค่าวัตถดุบิ	ค่าขนส่ง	ค่าจ้างแรงงาน	และยกเลกิการยกเว้นการเกบ็ภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี	2565	ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการผลิตและราคาขายปลีกสินค้าและบริการในล�าดับต่อไป	นอกจากนี้	ปัจจัยภายนอกที่ท�าให้เงินเฟ้อ 

เพิ่มขึ้น	อาทิ	ค่าขนส่ง	และต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น	ส่งผลให้ราคาอาหารทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
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ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ	8.7	(YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เดือนมกราคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ	6.1	(YoY)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม	 2565	 สูงขึ้นร้อยละ	 6.1	
(YoY)	เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากร้อยละ 8.9 ในเดือนก่อนหน้า 
โดย หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ	10.8	เนือ่งจากราคาเหล็ก
ในตลาดโลกที่ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา แต่เริ่มมีแนวโน้มทิศทาง 
ที่ชะลอลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ	5.8	เนื่องจากราคา
ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 สูงขึ้นร้อยละ	 5.6  
จากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ เหล็ก ถ่านหิน ปูน เป็นส�าคัญ 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้สูงขึ้นร้อยละ	5.2	เนื่องจากประเทศพม่ามีปัญหา
การส่งออก ประเทศไทยจึงต้องประมูลไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
จึงมีต้นทุนสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น	ๆ 	สูงขึ้นร้อยละ	4.5 เนื่องจากต้นทุน
ปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หมวดซีเมนต์	 สูงข้ึนร้อยละ	 4.2	 
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (ถ่านหิน น�้ามัน) มีการปรับตัวสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง 
สูงขึ้นร้อยละ	 4.1 เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว	 สูงขึ้น 
ร้อยละ	1.1	เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น หมวดสุขภัณฑ ์
สูงขึ้นร้อยละ	0.2

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM)

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม	 2565	 สูงขึ้นร้อยละ	 8.7	 (YoY)	จากร้อยละ 7.7  
ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ยังคง 
ขยายตัวในระดับสูง	 ที่ร้อยละ	 51.0 จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ  
รวมถึงสินค้าท่ีเก่ียวเนื่อง ซึ่งปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบและราคาในตลาดโลก ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาต ิน�า้มันปิโตรเลยีมดิบ และกลุ่มแร่ (แร่ดบีกุ สังกะสี และวลุแฟรม) หมวดผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	8.0 จากการปรับสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบและราคาตลาดโลก สินค้า
ส�าคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (น�้ามันดีเซล น�้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 91, 95 น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)) กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร (เนือ้สกุร ไก่สด น�า้มันปาล์ม น�า้ตาลทราย มนัเส้น น�า้มนัถัว่เหลอืงบรสุิทธิ)์ กลุม่เคมภีณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี (เม็ดพลาสติก โซดาไฟ ปุ๋ยเคมีผสม กรดเกลือ คลอรีน กรดก�ามะถัน  
ยางสังเคราะห์) กลุ ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  
(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)) กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองค�า เครื่องประดับเทียม) กลุ่มโลหะ
ขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี ลวดเหล็ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสตกิ (ยางแท่ง ท่อ ข้อต่อ ถงุพลาสตกิ แผ่นฟิล์มพลาสตกิ บรรจุภัณฑ์พลาสตกิอ่ืน ๆ 
ถุงมือยาง) กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องมือ (เครื่องสูบน�้า) กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
(รถยนต์นัง่ รถบรรทกุขนาดเลก็) และหมวดผลติภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สงูข้ึนร้อยละ	
3.8 เป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มพืชล้มลุก (อ้อย ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันส�าปะหลังสด ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์) กลุม่พชืผกั (ผกักวางตุง้ มะเขอื กะหล�า่ปล ีผกัคะน้า หน่อไม้ฝรัง่ ผกัขึน้ฉ่าย กะหล�า่ดอก) 
กลุม่ไม้ยนืต้น (ผลปาล์มสด ยางพารา) กลุม่สตัว์ (สกุรมชีวีติ ไก่มชีวีติ ไข่ไก่ ไข่เป็ด) กลุม่ผลติภณัฑ์

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	 เดือนมกราคม	 2565	 ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ	 44.6 
เทียบกับระดับ 47.0 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ปรับตัวลดลง 
ท้ังดชันคีวามเช่ือมัน่ผู้บรโิภคในปัจจบุนัและในอนาคต โดยดชันคีวามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในปัจจบุนั ปรับตัวลดลง
จากระดับ 37.6 มาอยูท่ีร่ะดบั 35.6 และดชันคีวามเชือ่ม่ันผู้บรโิภคในอนาคต (3 เดอืนข้างหน้า) ปรับลดลง
จากระดับ 53.2 มาอยู่ที่ระดับ 50.6 แต่ยังคงอยู่ในช่วงที่มีความเชื่อมั่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม
ในเดือนนี้ปรับลดลงเนื่องจากประชาชนมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ท�าให้ภาครัฐประกาศยกเลิกมาตรการส่งเสริม
การท่องเทีย่ว ซ่ึงส่งต่อผลกระทบต่อผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึราคาสนิค้าทีป่รบัตวัสงูข้ึน เป็นปัจจยั
ที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนนี้ปรับลดลง

เดือนมกราคม 2565 เท่ากับ	44.6

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ

เกษตรกร

รับจ้างอิสระ นักศึกษา
พนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

ผู้ประกอบการเอกชน
พนักงาน

43.7
42.8

+ / - + / -

+ / -

52.7
50.5

+ / -

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

46.8
47.0

+ / -

41.7
39.0

+ / -

+ / -

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

45.9
41.6

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

49.2
45.4

ธ.ค. 64
ม.ค. 65

44.0
41.5

ธ.ค. 64
ม.ค. 65
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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�นเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และ

วัคซีน Covid-19

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

โอมิครอนยังมีการ
แพร�ระบาด ภาครัฐ
ยกเลิก Test & go

และคนละครึ่ง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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46.8
44.4

35.4
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ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)
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ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ
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ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ
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ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)

3.94%

10.75%

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

85.31%

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

ฑณัภติลผ
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ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

6.92%
ะลแมไ

มไฑณัภติลผ
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ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

งอืบเะรก

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.88% 11.81%
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1.91%
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ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

งอืบเะรก ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา

วิผบาฉุดสัว
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งารสอกุดสัว
ๆนื่อ

YoY
MoM
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จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

6.92%
ะลแมไ

มไฑณัภติลผ

ตนมเีซ

ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

งอืบเะรก

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.88% 11.81%

12.31%
15.59%

24.61%

6.65%

3.33%

1.91%

ะลแมไ
มไฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

งอืบเะรก ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา

วิผบาฉุดสัว

YoY
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5.2
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งารสอกุดสัว
ๆนื่อ
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จากการประมง (กุง้แวนนาไม ปลาหมกึกล้วย ปลาลงั) ขณะทีส่นิค้าทีร่าคาลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือก และผลไม้ (สับปะรด ล�าไย กล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ ส้มเขียวหวาน) 

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ เมือ่เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2564 สงูขึน้ร้อยละ	1.6	(MoM)
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สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 64สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 64

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 64สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ธ.ค. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ธ.ค. 64

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) (%)

ธ.ค. 2564
Dec 2021

ม.ค. – ธ.ค. 2564
Jan-Dec 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

24,930.3
+24.2%
25,284.5
+33.4%
-354.2 +3,573.2

267,600.3
+29.8%

271,173.5
+17.1%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,874.1

2,322.9

45.0

28.6

11.5

9.3

4,055.7

3,195.5

36.5

14.0

16.3

12.8

สหรัฐฯ

จีน

1,194.1
957.1
908.6

1.7
25.5
38.9

4.8
3.8
3.6

2,065.6
1,246.4
1,200.0

1.0
39.4
23.5

8.3
5.0
4.8

ญี่ปุน
มาเลเซีย
ฮองกง

3,318.3
1,958.9

110.0
37.9

13.1
7.8

จีน
ญี่ปุน

สหรัฐฯ

มาเลเซีย

6,244.0
2,842.4

31.1
0.03

24.7
11.2

1,839.3

1,723.5

1,487.9

0.8

9.2

161.6

7.3

6.8

5.9

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส 1,592.7

1,534.7

991.5

198.7

45.3

-1.0

6.3

6.1

3.9

0.9
2.3

0.2
0.3

-0.1
-0.6

3.5
10.5

104.7
104.3

รถยนต อุกรณและ
สวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

เม็ดพลาสติก
ผลิตภัณฑยาง

เคมีภัณฑ

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วน

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

น้ำมันดิบ

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

เคมีภัณฑ

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทงและทองคำ

เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ธ.ค. 64 ดัชนี ธ.ค. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนธันวำคม 2564

การส่งออก 

	 การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม	 2564	 มีมูลค่าสูงสุด 
เป็นประวัติการณ์ท่ี	 24,930.3	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (810,712	 ล้านบาท)	 
ขยายตัวร้อยละ	24.2 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ทองค�า และยุทธปัจจัย 
ขยายตัวร้อยละ 23.0 การส่งออกของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลาง 
การระบาดของโควิด-19 โดยได้รับอานิสงส์จากการเร่งน�าเข้าในหลายประเทศ
เพื่อสต็อกสินค้าให้ทันช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานการณ์อุปทานเซมิคอนดักเตอร์
ปรับตัวดีข้ึน และการด�าเนินการตามแผนส่งเสริมการส่งออกเชิงรุกของ 
กระทรวงพาณชิย์ ทัง้นี	้ การส่งออกทัง้ปี	 2564	มมีลูค่าสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ 
ที ่271,173.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมอีัตราการเติบโตที่ร้อยละ	17.1 ซึ่งเป็น
อัตราการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 11 ปี เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน	ทองค�า	
และยุทธปัจจัย	ขยายตัวร้อยละ	19.8	

 การส่งออกไทยในปี 2564 ขยายตัวได้สงูกว่าเป้าหมายทีก่ระทรวงพาณชิย์
ตัง้ไว้ทีร้่อยละ 4 กว่า 4 เท่า เป็นผลส�าเร็จจากการสนบัสนนุอย่างเข้มแข็งตามแผน
ส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ที่เร่งแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาส
ทางการค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศ 
และปริมาณการค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัว นอกจากนี้  
ยังมีปัจจัยเสริมจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า และราคาน�้ามันดิบท่ีทรงตัว 
ในระดบัสูง ช่วยเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั และเพิม่มลูค่าการส่งออกสนิค้า
ที่เกี่ยวเนื่อง

 กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวด ีได้แก่ 1)	สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว 
ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น�้าตาลทราย อาหารสัตว์เลี้ยง และ 
สิง่ปรงุรสอาหาร 2)	สนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานทีบ้่าน	(Work	from	Home)	
และเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ  
ตู้เย็น ตู ้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องโทรศัพท์ 
และอุปกรณ์ 3)	สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด 
เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ 4)	สินค้าขั้นกลาง
หรือสินค้าวัตถุดิบ เช่น เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก  
ยางยานพาหนะ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และ  
5) สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�า) ยังขยายตัวได้ดี

	 ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง	ๆ	ดังนี ้

	 1.	 ตลาดหลัก	 ขยายตัวร้อยละ	 20.8	 โดยขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ 
ร้อยละ 36.5 จีน ร้อยละ 14.0 ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 1.0 อาเซียน (5) ร้อยละ 
35.0 CLMV ร้อยละ 11.4 และ สหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 19.3

	 2.	 ตลาดรอง	 ขยายตัวร้อยละ	 32.5 ขยายตัวในตลาดเอเชียใต้  
ร้อยละ 22.9 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 54.4 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 29.5  
ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 34.1 ลาตินอเมริกา ร้อยละ 36.5 และรัสเซียและ 
กลุ่มประเทศ CIS ร้อยละ 45.8

	 3.	ตลาดอื่นๆ	ขยายตัวร้อยละ	32.1

 การน�าเข้า 

	 การน�าเข้าเดอืนธนัวาคม	2564	มีมูลค่า	25,284.5	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	
(833,237	ล้านบาท)	ขยายตัวร้อยละ	33.4	สนิค้าน�าเข้า	10	อนัดบัแรก ขยายตวั
ทกุรายการ ได้แก่ น�า้มนัดบิ เคมภีณัฑ์ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เครือ่งจกัร
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อัญมณีและทองค�า เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  

แผงวงจรไฟฟ้า สนิแร่โลหะ ส่วนประกอบยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น  
แหล่งน�าเข้า	5	อันดับแรกที่ขยายตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
สหรัฐฯ แหล่งน�าเข้าที่หดตัว	ได้แก่ มาเลเซีย

ดุลการค้า

 เดือนธันวาคม 2564 การค้าขาดดุล 354.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ดัชนีราคาส่งออก – น�าเข้า

 ดัชนีราคาส่งออก	เดือนธันวาคม	2564 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.5 (YoY) 
โดยหมวดสนิค้าทีส่่งผลให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้า
แร่และเชือ้เพลงิ หมวดสนิค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม และ
หมวดสินค้าเกษตรกรรม

	 ดัชนีราคาน�าเข้า	 เดือนธันวาคม	 2564 สูงขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY)  
โดยหมวดสนิค้าทีดั่ชนีราคาน�าเข้าปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ 
หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเร็จรปู หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค และหมวดสนิค้าทนุ 
ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

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

international_trade

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนธันวาคม 2564
ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาทองค�า

  เดือนมกราคม 2565 ราคาทองค�าตลาดโลกกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง  
เฉลีย่อยูท่ี ่1,817.90 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ ทรอยออนซ์ ขยายตวัร้อยละ 1.75 เมือ่เทยีบ
กับเดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับราคาทองค�าในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 28,522.50 บาท 
ขยายตัวร้อยละ 0.44 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เศรษฐกิจโลกเผชิญกับแรงต้าน
การฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ตลาดแรงงานตึงตัว  
เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ รวมถึงความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ-รัสเซีย อย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงิน 
ที่ตึงตัวเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองค�าที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

 ราคาน�้ามัน

 ราคาน�า้มนัดบิ (WTI) เดอืนมกราคม 2565 เฉลีย่อยูท่ี ่83.12 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.54 (YoY)  
และเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า เพิม่ขึน้ร้อยละ 16.20 (MoM) ราคาน�า้มนัดบิ (WTI) 
ปรับเพ่ิมขึ้นจากความตึงตัวด้านอุปทาน โดยปริมาณผลผลิตน�้ามันในเดือนน้ี  
ไม่เป็นไปตามแผนทีก่ลุม่โอเปกวางไว้ เนือ่งจากประเทศผูผ้ลติบางรายประสบปัญหา 
ความไม่สงบในประเทศและปัญหาท่อส่งน�้ามัน รวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ท�าให้กลุ่มประเทศในยุโรปเกิดความกังวล และเร่งหา
แหล่งทดแทน ขณะที่ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงินบาทเดือนมกราคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 33.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 10.78 (YoY) และเมือ่เทยีบกบั
เดอืนก่อนหน้า แขง็ค่าเลก็น้อยร้อยละ 0.95 (MoM) สาเหตุส�าคญัเนือ่งจากมแีรงหนนุ
จากการซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ หลังจากที่รัฐบาลไทยมีแนวโน้ม
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติแบบ  
Test and Go ในเดอืนกมุภาพนัธ์นี ้ประกอบกบัมสีญัญานเป็นไปได้ท่ีธนาคารกลางสหรฐัฯ 
จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพือ่สกดัเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้ และข้อมลูเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
ในเดือนมกราคม 2565 มีทิศทางที่อ่อนแอ ทั้งการปรับตัวลงของการจ้างงาน 
ภาคเอกชน และการชะลอตัวของดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคการผลติและภาคบรกิาร 

	 ข้าว

 ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,264.75 บาท/100 กิโลกรัม  
เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 4.96 เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ย 
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) 2,325.00 บาท/100 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 8.39 ราคาข้าวปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากได้รบัปัจจยัหนนุจากความต้องการข้าว
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน

	 ยางพารา

 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 64.96 บาท เพิ่มขึ้นจาก
เดอืนก่อนร้อยละ 1.33 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 58.24 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน�า้มนัดบิ การอ่อนค่าของค่าเงนิบาท ประกอบกบัมปีรมิาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย
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ประธานคณะกรรมการประชาชนกรงุฮานอยได้ลงนามอนมุตักิารจดัต้ังนคิมอุตสาหกรรม

เพิ่ม 2-5 แห่ง จากเดิม 10 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,418.75 ไร่ ข้อมูล ณ  

เดือนธันวาคม 2564 รายงานว่านิคมอุตสาหกรรมฮานอยสามารถดึงดูดโครงการลงทุน

จากต่างประเทศ 303 โครงการ การลงทนุในประเทศ 399 โครงการ รวมมลูค่าประมาณ 

6,882 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้นี ้ญีปุ่น่ มอีตัราส่วนในการลงทนุทีร้่อยละ 60 รองลงมาเป็น 

จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ตามล�าดับ

ภายหลังทีเ่ยอรมนมีปีระกาศบงัคับใช้ค่าการผลิต CO
2
 เพือ่ผลักดนันโยบายด้านสภาวะอากาศ

ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

อตุสาหกรรมการก่อสร้าง อตุสาหกรรมรถยนต์ อตุสาหกรรมผลิตยสีต์ มต้ีนทุนเพิม่สงูขึน้

ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมน ี

ออกมาตรการในการช่วยเหลือ เนือ่งจากแข่งขนัในตลาดได้ยากขึน้และคู่แข่งในประเทศอืน่ ๆ  

ยังไม่มีการบังคับใช้ค่าการผลิต CO
2
 ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมนีมีแผนที่จะปรับลดราคา 

หลังจากปี 2569 แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลร้อยละ 75 

ของเงินทีช่�าระ โดยต้องท�าเรือ่งขอคนืเงนิพร้อมหลกัฐานการปรบัการใช้พลงังานทางเลอืก

เพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO
2
 

อนิเดยีเริม่ด�าเนนินโยบาย ‘อนิเดยีพ่ึงตนเอง’ (Self-Reliant India) เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ

สร้างงานสร้างรายได้ ลดการน�าเข้า รวมถงึการส่งเสริมการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) พบว่า เม.ย. 63 - มี.ค. 64 มีเงินทุนเข้าประเทศ 81.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ซึง่เพิม่ขึน้ 10% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมมีาตรการสนับสนนุเพือ่เชือ่มโยง

การผลิต (Production-Linked Incentive Scheme: PLI) ดึงดูดการลงทุนไปพร้อม

กับสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่น ๆ อาทิ 

มาตรการลดภาษีรายได้นติบิคุคล มาตรการอ�านวยความสะดวกในการท�าธรุกจิด้วยการ

ให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว มาตรการลดค่าไฟฟ้า มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนยีม

ฮำนอย 
อนุมัติตั้งนิคมอุตสาหกรรมดึงดูดนักลงทุน

เยอรมน ี
เรียกเก็บค่าการผลิต CO2 ดันต้นทุนอ่วม

‘อินเดียพ่ึงตนเอง’ 
กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด

แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
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