


	 สวัสดีผู ้อ่านทุกท่าน	 ก้าวเข้าสู ่ครึ่งปีหลัง	 สถานการณ์ ในประเทศและ 

ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในหลายด้าน

	 วารสาร	สนค.	ฉบับนีจ้งึขอเสนอ	Special	Talk	เกีย่วกบั	ดชันเีศรษฐกิจชมุชนฐานราก	

และ	Special	Report	เรื่อง	ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน	CPI	Worker

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 เริ่มกลับมาน่ากังวลอีกครั้ง	 ผู้อ่านทุกท่าน

อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ	 ป้องกันตนเองและคนรอบข้าง	 แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะ... 

พบกันอีกครั้งในฉบับหน้า

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

สนค.
เผยแพร่ผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

	 นายรณรงค์	 พูลพิพัฒน์	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การค้า	(สนค.)	กระทรวงพาณชิย์	เป็นประธานเปิดงาน	“การสมัมนา

เผยแพร่ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ	 เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด	19”	ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน	 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด-19	 ในวันที	่

2	มถินุายน	2565	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลการด�าเนนิงานโครงการฯ	รวมถงึ	

รบัฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน	เพือ่น�ามาจดัท�า

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิ

ชุมชนของไทย

 	 โดยในการสัมมนาฯ	 ได้มีการน�าเสนอวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ	 ในภาคการผลิตสินค้า	 ได้แก่	 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูป 

เชิงนวัตกรรม	(ข้าวน�้าจ�า)	จังหวัดพะเยา	และในภาคบริการ	ได้แก่	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมในงานกว่า	80	คน
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GETTING AROUND
WITH TPSO

231ทบับฉ  ี่

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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เศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ดัชนี

	 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	และจ�าเป็นต้อง

ได้รบัการพฒันาให้มคีวามเข้มแขง็	มศีกัยภาพ	และสามารถพึง่พาตนเอง

ได้แบบยั่งยืน	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวให้ได้ผลจ�าเป็นต้องมีข้อมูล 

ที่ถูกต้อง	ทันสมัย	และมีความครอบคลุมทุกมิติ	

	 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	(สนค.)	กระทรวงพาณชิย์	

ในฐานะหน่วยงานกลางที่จัดท�าเคร่ืองมือชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้าหลัก

ของประเทศ	จึงได้พฒันาเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิฐานรากเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื

ในการตดิตามและชีป้ระเด็นการพัฒนาท่ีภาครัฐต้องด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับบริบท	และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มฐานราก

ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง	0	–	100	หากค่าของดัชนีมีค่าตั้งแต่ระดับ	50	หมายถึง	ประชาชนมีความเชื่อมั่น	 (อยู่ในช่วงเชื่อมั่น)	และหากค่าดัชนีต�่ากว่า	50	หมายถึง	

ประชาชนมีความไม่เชื่อมั่น	(อยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น)

ผลการสำารวจข้อมูล
	 สนค.	 ได้น�าผลจากการส�ารวจข้อมูลดังกล่าวมาจัดท�าดัชนีเศรษฐกิจชุมชนฐานราก		 

โดยพบว่า	ดัชนีเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยรวม	ปี	2564	อยู่ที่ระดับ	49.2	ซึ่งอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น	

	 เมื่อพิจารณาจ�าแนกเป็นรายภาค	พบว่า	ภาคใต้	ประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงที่สุด	และ

เป็นภูมิภาคเดียวที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นอยู่ในช่วงเชื่อมั่น	โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ	51.4	

ในขณะที่	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ประชาชนมีความเชื่อมั่นต�่าที่สุด	อยู่ที่ระดับ	47.8	ส�าหรับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 และภาคกลาง	 ประชาชนมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ	 49.7		

48.4	และ	48.0	ตามล�าดับ

	 เมือ่พิจารณาจ�าแนกรายองคป์ระกอบของดัชนี	พบวา่ ดา้นภาวะเศรษฐกจิ	และดา้นสถานะทางการเงนิ	ประชาชนยงัไมม่คีวามเชือ่มัน่	
โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่	23.9	และ	42.3	ตามล�าดับ	ขณะที่ด้านศักยภาพในการประกอบอาชีพ	ประชาชนกลุ่มฐานรากมีความเชื่อมั่น
อยู่ในช่วงเชื่อมั่นที่ระดับ	68.7  

เมื่อพิจารณาจ�าแนกเป็นอาชีพ	พบว่า ประชาชนกลุ่มฐานราก

ที่มีความเชื่อม่ันสูงที่สุด	 คือ	 พนักงานของรัฐ	 (ระดับ	 56.4)	 

รองลงมาได้แก่	พนกังานเอกชน	(ระดบั	50.1)	ค้าขาย/ธรุกจิส่วนตวั	

(ระดับ	49.1)	เกษตรกร	(ระดับ	49.1)	รับจ้าง	(ระดับ	48.0)	และ

ผู้ที่ไม่ท�างานมีความเชื่อมั่นต�่าที่สุด	(ระดับ	44.8)	

	 การด�าเนินงานดังกล่าว	 สนค.	 ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน

พฒันาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	และสภาองค์กรชมุชนทัว่ประเทศ	 

ซึง่เป็นองค์กรทีส่ามารถเข้าถงึชมุชนฐานรากได้อย่างทัว่ถงึ	โดยได้ด�าเนนิ

การส�ารวจข้อมลูชมุชนในระดบัฐานรากในทุกชมุชนทัง้ประเทศ	(7,778	แห่ง)	

ซึ่งในปี	2564	ส�ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	ประมาณ	30,000	ตัวอย่าง	

ครอบคลุมพ้ืนที่ 	 76	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และกรุงเทพมหานคร	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานรวมทั้งปัญหาและ 

ความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี	 และ	 

2)	เพือ่พฒันา	เครือ่งชีว้ดัทีส่ามารถสะท้อนความเชือ่มัน่และทศันคตขิอง

ประชาชนในระดบัฐานราก	 และสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิตาม 

การเปลีย่นแปลงดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

56.4

49.1

50.1

48.0

49.1

44.8
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โดย นางสาวกนกวรรณ	ลอยจันทร์แจ่ม
กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 กล่าวโดยสรุป จากผลการจัดท�าดัชนีฯ	สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อด้านสถานะทางการเงินและ
ภาวะเศรษฐกิจ	 แต่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในด้านศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพค่อนข้างสูง	 นั่นหมายถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในมุมมองของ
ประชาชนกลุ่มฐานรากจะยังไม่ดีนัก	 และรายได้จากการประกอบอาชีพ
ในปัจจุบันจะยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนและของครอบครัว	 
แต่อาชพีดงักล่าวมีความมัน่คงค่อนข้างสงู	และประชาชนมคีวามมัน่ใจว่า
หากตนได้รบัโอกาสท่ีดข้ึีน	 จะสามารถใช้โอกาสดงักล่าวในการสร้างรายได้
หรืออาชีพให้ดีขึ้นได้	ดังนั้น	ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีแนวทาง
ในการยกระดับศักยภาพในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 การสนับสนุนการ 
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่าง	ๆ	เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ะ
ช่วยเสรมิสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภัณฑ์	ส่งเสรมิการรวมกลุม่เพือ่ให้เกดิ
กลไกการตลาดที่เป็นธรรม	 การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
ทรัพยากรต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น	เป็นต้น	โดยอาจพิจารณาร่วมกับดัชนีฯ	ในมิติ
ที่จ�าแนกรายพื้นท่ีและรายอาชีพ	 เพื่อให้การการวางนโยบายเป็นไป 
อย่างถูกต้อง	ตรงจุด	และมีความเหมาะสม	

	 การส�ารวจข้อมลูในคร้ังนี	้นอกจากเพ่ือน�ามาใช้ในการจดัท�าดชันี
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากแล้ว	 ยังมีการส�ารวจประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนกลุ่มฐานราก	 
พบว่า	ปัญหามีความคล้ายคลึงกันในทุก	ๆ 	ภูมิภาค	โดยเรื่องที่ประชาชน
ส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นปัญหาในระดบัมาก	เป็นปัญหาในด้านเศรษฐกจิ	ได้แก่	
เรือ่งค่าครองชพีสงู	รายได้ตกต�า่	และอาชพีไม่มัน่คง	ส�าหรบัความต้องการ
ทีป่ระชาชนต้องการให้ช่วยเหลอื/แก้ไขมากทีส่ดุ	ได้แก่	ลดภาระค่าสนิค้า
และบริการ	 ลดภาระค่าไฟฟ้า/ประปา	 เพิ่มค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	 
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต	 และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 
ยกเว้น	 ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 มีความต้องการ 
ความช่วยเหลอื/แก้ไข	แตกต่างจากภูมภิาคอีน่	ๆ 	ทีต้่องการความช่วยเหลือ
ในเรื่องลดภาระค่าโดยสาร/การเดินทาง	และลดภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัย

	 เมื่อรวมปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการความช่วยเหลือ/แก้ไข	
มาพิจารณาร่วมกันในลักษณะ	 2	 มิติ	พบว่า	 ปัญหาและความต้องการ 
ความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กัน	โดยสามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม

     กลุ่มที่ 1 มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือมาก	 ได้แก	่ 
ด้านรายได้และการประกอบอาชพี	ด้านค่าครองชพี	และด้านการรกัษา
พยาบาล

     กลุ่มที่ 2 มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือน้อย	 ได้แก่	 
ด้านหนี้สิน	ด้านที่อยู่อาศัย	และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ทัง้นี	้ในส่วนของกระทรวงพาณชิย์	ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัเรือ่งค่าครองชพีและการส่งเสรมิการประกอบอาชพีของประชาชนมาโดยตลอด	
โดยมีมาตรการในการดูแลประชาชน	ตั้งแต่ต้นน�้า	(เกษตรกร)	กลางน�้า	(ผู้ประกอบการ)	และปลายน�้า	(ประชาชน)	ให้เกิดความสมดุล		ผ่านภารกิจหลัก
ของกระทรวง	ได้แก่	การดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร	การดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์	และส่งเสริมพัฒนา
ธรุกจิการค้า	ทัง้การค้าสนิค้าและธรุกจิบริการ	นอกจากนี	้สนค.	จะด�าเนนิการส�ารวจความเหน็ของประชาชนในประเดน็ต่าง	ๆ 	ในลกัษณะนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าเครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต่าง	ๆ	เพื่อน�าไปประกอบการด�าเนินการของภาครัฐได้อย่างตรงจุดต่อไป
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	 จากการส�ารวจภาวะการท�างาน	ไตรมาสที	่1	ปี	2565	ของส�านกังานสถิตแิห่งชาต	ิพบว่า	โครงสร้างก�าลงัแรงงานในปัจจบุนัมีอยูถ่งึ	

38.72	 ล้านคน	 โดยเป็นก�าลังแรงงานในภาคการเกษตร	 11.41	 ภาคการผลิต	 ร้อยละ	 8.89	 และภาคการค้าและบริการ	 ร้อยละ	 18.42	 

ดงันัน้	การมตีวัชีว้ดัทีส่ะท้อนภาวะค่าครองชพีของกลุม่แรงงานโดยเฉพาะจงึเป็นเรือ่งส�าคญั	ซึง่นอกจากจะใช้ติดตามและประเมนิค่าใช้จ่าย

ของกลุ่มแรงงานแล้ว	ยังสามารถใช้ในการก�าหนดมาตรการและนโยบายต่าง	ๆ	ด้านแรงงานได้อีกด้วย

	 การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่เหมาะสมจะท�าให้แรงงานสามารถครองชีพตามอัตภาพได้	 และย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี	 

ขณะเดียวกันแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความส�าคัญปัจจัยหนึ่ง	 ต้นทุนของแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของกิจการ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 อย่างไรก็ตาม	 หากค่าจ้างที่เพิ่มสูงข้ึนมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับผลิตภาพแรงงานย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการ

มากนัก	ในทางกลับกันหากค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้น	ไม่เหมาะสม	ผู้ประกอบการอาจตัดสินใจผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคผ่านการเพิ่มราคา

สินค้าและบริการ	 หรืออาจปรับตัวโดยการลดการจ้างงาน	 เป็นต้น	 ส�าหรับในด้านเศรษฐกิจของประเทศ	อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่เพียงพอต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชพีย่อมช่วยกระตุน้ก�าลงัซือ้	และจะมผีลสะท้อนด้านบวกกลบัมายงัการขยายตวัของการบรโิภคภายในประเทศในทีส่ดุ	

ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่เหมาะสมมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

	 ประเทศไทยมกีารใช้กฎหมายอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่มาตัง้แต่ปี	2516	และได้พฒันากระบวนการก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่มาเป็นล�าดบั	

ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี	 (หน่วยงานภาครัฐ	 นายจ้าง	 และลูกจ้าง)	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ	และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทั้งฝ่ายลูกจ้าง	ฝ่ายนายจ้าง	และฝ่ายรัฐบาล	ที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจ	โดยมีการน�าตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต่าง	ๆ	มาใช้เป็นตัวแปรประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

ราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน 
ดัชนี
CPI Worker

ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker)
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โดย นางสาวกนกวรรณ	ลอยจันทร์แจ่ม,	นางสาวปัทมาภรณ์	ด้วงบุญมา
กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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	 โดยในปัจจุบันยังไม่มีตัวชี้วัดที่สะท้อนการบริโภคของผู้ใช้แรงงานโดยตรง	 มีเพียงดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด	 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรส�าคัญ 
ที่ใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	แต่ด้วยรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นการสะท้อนค่าครองชีพของ
ประชาชนทั่วไป	 (ทุกกลุ่มอาชีพ)	 ซึ่งอาจมีรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานพอสมควร	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีเครื่องชี้วัดส�าหรับ
กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะ	ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	(สนค.)	กระทรวงพาณิชย์	จึงได้จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน	(CPI	Worker)		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านค่าครองชีพของกลุ่มแรงงาน	 ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 ให้สามารถสะท้อนรูปแบบและ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง	 และสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการจัดทำา
	 สนค.	 ได้จัดท�าโครงสร้างการใช้จ่ายของกลุ่มแรงงาน	 	 โดยใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่มแรงงานจากการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของ

แรงงานท่ัวไปแรกเข้าท�างานในภาคอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 2564	 จากส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 ซึ่งเป็นการส�ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ	

20,000	คน	จ�าแนกตามสัดส่วนประเภทอุตสาหกรรม	อาทิ	ภาคการผลิต	การขายส่งและการขายปลีก	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	การก่อสร้าง	และ

กิจกรรมด้านสขุภาพ	เป็นต้น	มาใช้ในการจัดท�าโครงสร้างน�า้หนกัดชันรีาคาผูบ้รโิภคกลุม่แรงงาน		โดยแบ่งเป็น	7	หมวด	สนิค้าและบริการ	เพ่ือให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างของดัชนีราคาผู้บริโภคในปัจจุบัน	

หมวด/กลุ่ม ค่าใช้จ่าย 
(บาท/เดือน)

สัดส่วนน�้าหนัก  
(ร้อยละ)

รวมทุกรายการ

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

     อาหารปรุงที่บ้าน 

     อาหารส�าเร็จรูป

หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

หมวดเคหสถาน

หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร

หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

กลุ่มพลังงาน

8,611

3,659

1,773

1,886

523

1,773

750

1,531

262

114

764

100.00

42.49

20.59

21.90

6.08

20.59

8.71

17.78

3.03

1.32

8.87

โครงสร้างการใช้จ่ายของแรงงานในภาพรวม
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	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงที่สุด	 มีสัดส่วน
เกือบครึง่หนึง่ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด	โดยคดิเป็นร้อยละ	42.49	(อาหารปรงุทีบ้่าน	ร้อยละ	20.59	
และอาหารส�าเร็จรูป	 ร้อยละ	 21.90)	 รองลงมา	 ได้แก่	 หมวดเคหสถาน	 และหมวดพาหนะ	
การขนส่ง	และการสื่อสาร	คิดเป็นร้อยละ	20.59	และ	17.78	ตามล�าดับ	ขณะที่กลุ่มพลังงาน	
คิดเป็นร้อยละ	 8.87	อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มพลังงานเป็นต้นทุนแฝงของทุกหมวด	 ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค	 ส�าหรับโครงสร้างการใช้จ่าย 
ของแต่ละจังหวัดนั้นแตกต่างกันตามบริบทและพฤติกรรมการบริโภคของแรงงาน 
ในแต่ละจังหวัด	แต่ค่อนข้างสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของแรงงานในภาพรวม	

	 โดย	 สนค.	 ได้น�าข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ	 ดังกล่าว	 และข้อมูลราคาสินค้าและบริการที่ใช้ในการจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด	 
มาจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงงานระดับจังหวัด	 พบว่า	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานรายจังหวัด	 
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายจังหวัด	ปี	2564	เทียบกับปี	2563	สามารถสรุปได้ดังนี้

พบว่า	ดชันรีาคาผูบ้รโิภคกลุม่แรงงานรายจงัหวดั	มอีตัราการเปลีย่นแปลงใกล้เคยีงกบัดชันี
ราคาผู้บริโภคทั่วไป	 โดยมีค่าเฉลี่ยของผลต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ	 0.5	 และ
เมื่อพิจารณาจ�าแนกเป็นรายจังหวัด	พบว่า

อาหารปรุงที่บ้าน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและ 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลส์ูงที่สุด

อาหารส�าเร็จรูป
20.59 %

21.90 %

ผลต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานรายจังหวัดส่วนใหญ่ตำ่ากว่าดัชนีราคา 
ผูบ้รโิภคทัว่ไปรายจงัหวดั ขณะทีม่ ี20 จงัหวัดสูงกว่า อาท ิจงัหวัดสกลนคร ยโสธร เชียงราย อุตรดติถ์ 
สตูล ยะลา และชัยนาท

อัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากัน	มี	6	จังหวัด	 
ได้แก่	ชัยภูมิ	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	ก�าแพงเพชร	ตรัง	และปัตตานี

อัตราการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไม่เกินค่าเฉลี่ย	 
(ร้อยละ	0.5)	มี	42	จังหวัด	เช่น	สุพรรณบุรี	สุโขทัย	ล�าปาง	

นครนายก	ร้อยเอ็ด	สุรินทร์	พังงา	และชัยนาท

อัตราการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเกินค่าเฉลี่ย	 
แต่ไม่เกินร้อยละ	1.0	มี	17	จังหวัด	เช่น	พระนครศรีอยุธยา	กาญจนบุรี	
อ�านาจเจริญ	นครพนม	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี	และพิษณุโลก

อัตราการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน	เกินร้อยละ	1.0  
มี	9	จังหวัด	ได้แก่	ยโสธร	อุตรดิตถ์	สกลนคร	เพชรบุรี	แพร่	

เชียงราย	จันทบุรี	นราธิวาส	และประจวบคีรีขันธ์

1

2

ไม่เกิน

0.5 %

ไม่เกิน

1.0 %

เกิน

1.0%

ไม่เกิน

0.5 %

ไม่เกิน

1.0 %

เกิน

1.0%

ไม่เกิน

0.5 %

ไม่เกิน

1.0 %

เกิน

1.0%

ไม่เกิน

0.5 %

ไม่เกิน

1.0 %

เกิน

1.0%

 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น	สะท้อนให้เหน็ถึงความแตกต่างของพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภค
ท่ัวไปและผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน	 ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานที่	 สนค.	 จัดท�าขึ้นจึงเป็นเครื่องชี้วัด 
ด้านค่าครองชีพของกลุ่มแรงงานที่สะท้อนรูปแบบและพฤตกิรรมการบรโิภคของผูใ้ช้แรงงานอย่างแท้จรงิ	 

นอกจากนี ้อาจใช้เป็นตวัชีว้ดัทางเลอืกให้คณะกรรมการค่าจ้างขัน้ต�า่	สามารถใช้เป็นข้อมลู
ในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่ถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,610 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 352 ราย ลดลง 16.8% และปดิกิจการ 94 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 104.3% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 173 ราย คิดเป็น 49.1% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 27.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกี่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-มิ.ย. 2565) มูลค่า 4,346.37 ล้านบาท คิดเป็น 19.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุนมาก
ท่ีสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน่ และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (พฤษภำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.0%)

(10.9%)

(10.0%)

26.1%

3.8%

16.5%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.7%)

(4.0%)

(3.2%)

103.7%

101.8%

0.4%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.4%)

(8.7%)

(7.1%)

102.6%

14.4%

101.6%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญี่ปุน่

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(16.9%)

(9.8%)

38.7%

20.1%

4.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.6%)

(9.3%)

(7.8%)

27.8%

52.9%

-3.0%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.9%)

(26.5%)

(18.8%)

19.8%

31.6%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

เมียนมา

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.4%)

(15.2%)

(14.2%)

11.2%

-30.5%

39.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรเชียงของ

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(6.0%)

(5.5%)

(4.4%)

-3.0%

-3.1%

22.0%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(25.3%)

(7.3%)

(6.4%)

21.2%

119.5%

-60.4%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(83.0%)

(7.9%)

(3.9%)

23.0%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(64.2%)

(28.4%)

(1.7%)

32.4%

-22.5%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(94.1%) 6.4%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,233,971.50

การเติบโต (YoY) 25.6%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 377,499.18

การเติบโต (YoY)  24.2%
สัดส่วน 21.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 161,730.92

การเติบโต (YoY) -0.4% 
สัดส่วน 9.1%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,520.74

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

25.6%


































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



3.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (มิถุนำยน 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(10.9%)

(8.1%)

2,277.79

474.31

353.94

(52.4%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.2%



อัตรำดอกเบี้ยสูง
• ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: Fed) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย 0.75% ซึ่งเป็นการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดในรอบ 28 ป ี       
เพ่ือรับมือกับอัตราเงินเฟอ้ท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีธนาคารกลางประเทศอ่ืนได้มีแผนท่ี
จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเช่นกัน เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

• ถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่ปรับข้ึนดอกเบ้ียในตอนน้ี แต่มี
ความเป็นไปได้สูงว่า ธปท. อาจปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้
เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางประเทศอ่ืน เน่ืองจากเงินเฟอ้ของประเทศไทย  
ในขณะน้ีอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ท่ี 7.66%

• หากมีการปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนในประเทศไทย จะส่งผลให้ต้นทุนในการท าธุรกิจ
สูงข้ึน ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนในการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ
เพ่ือเตรียมรับมือกับการข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 

• รวมถึงต้องติดตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ี Fed ปรับข้ึนในครั้งน้ีอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้เกิดการถดถอยของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (Recession) ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกต่อไปได้

ปัญหำคอขวดส่งออกผลไม้ผ่ำนด่ำนจีนคล่ีคลำย
• รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวด
การส่งออกผลไม้ผ่านด่านจีน ท าให้การส่งออกผลไม้ไทยผ่านด่านจีนคล่องตัวข้ึน 
โดยมีแนวทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหลายด้าน เช่น การเพ่ิมศักยภาพของ
ช่องทางการขนส่งสินค้า ท้ังด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพ่ือรองรับ    
การขนส่งสินค้าได้มากข้ึน นอกจากน้ี ด่านตงซิงได้กลับมาเปิดให้สามารถขนส่ง
ผลไม้ผ่านด่านได้แล้ว เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน มิ.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.1%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.8%)

(12.8%)

-27.9%

-13.3%

80.0%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,610

เปดิกิจการใหม่ -16.8%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

104.3%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

352

94 



107.7%

 12.0%









เงินบำทอ่อนค่ำ อำนิสงค์ภำคส่งออก
• เงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่า
มากท่ีสุดในรอบ 5 ป ีส่งผลเชิงบวกต่อผู้ส่งออกของไทย

• สาเหตุส าคัญมาจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท าให้
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าข้ึน 

• แนวโน้มของค่าเงินบาทในระยะต่อไปค่อนข้างผันผวน โดยมีท้ังปัจจัยท่ีท าให้  
เงินบาทอ่อนค่า คือ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังมีปัจจัยหนุน
ให้เงินบาทแข็งค่า คือ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังคลาย Lockdown
ท่ีอาจเปน็ผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าข้ึน

-





ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,610 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 352 ราย ลดลง 16.8% และปดิกิจการ 94 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 104.3% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 173 ราย คิดเป็น 49.1% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 27.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกี่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-มิ.ย. 2565) มูลค่า 4,346.37 ล้านบาท คิดเป็น 19.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุนมาก
ท่ีสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน่ และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (พฤษภำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.0%)

(10.9%)

(10.0%)

26.1%

3.8%

16.5%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.7%)

(4.0%)

(3.2%)

103.7%

101.8%

0.4%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.4%)

(8.7%)

(7.1%)

102.6%

14.4%

101.6%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญี่ปุน่

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(16.9%)

(9.8%)

38.7%

20.1%

4.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.6%)

(9.3%)

(7.8%)

27.8%

52.9%

-3.0%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.9%)

(26.5%)

(18.8%)

19.8%

31.6%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

เมียนมา

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.4%)

(15.2%)

(14.2%)

11.2%

-30.5%

39.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรเชียงของ

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(6.0%)

(5.5%)

(4.4%)

-3.0%

-3.1%

22.0%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(25.3%)

(7.3%)

(6.4%)

21.2%

119.5%

-60.4%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(83.0%)

(7.9%)

(3.9%)

23.0%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(64.2%)

(28.4%)

(1.7%)

32.4%

-22.5%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(94.1%) 6.4%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,233,971.50

การเติบโต (YoY) 25.6%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 377,499.18

การเติบโต (YoY)  24.2%
สัดส่วน 21.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 161,730.92

การเติบโต (YoY) -0.4% 
สัดส่วน 9.1%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,520.74

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

25.6%



































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



3.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (มิถุนำยน 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(10.9%)

(8.1%)

2,277.79

474.31

353.94

(52.4%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.2%



อัตรำดอกเบี้ยสูง
• ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: Fed) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย 0.75% ซึ่งเป็นการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดในรอบ 28 ป ี       
เพ่ือรับมือกับอัตราเงินเฟอ้ท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีธนาคารกลางประเทศอ่ืนได้มีแผนท่ี
จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเช่นกัน เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

• ถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่ปรับข้ึนดอกเบ้ียในตอนน้ี แต่มี
ความเป็นไปได้สูงว่า ธปท. อาจปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้
เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางประเทศอ่ืน เน่ืองจากเงินเฟอ้ของประเทศไทย  
ในขณะน้ีอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ท่ี 7.1%

• หากมีการปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนในประเทศไทย จะส่งผลให้ต้นทุนในการท าธุรกิจ
สูงข้ึน ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนในการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ
เพ่ือเตรียมรับมือกับการข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 

• รวมถึงต้องติดตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ี Fed ปรับข้ึนในครั้งน้ีอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้เกิดการถดถอยของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (Recession) ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกต่อไปได้

ปัญหำคอขวดส่งออกผลไม้ผ่ำนด่ำนจีนคล่ีคลำย
• รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวด
การส่งออกผลไม้ผ่านด่านจีน ท าให้การส่งออกผลไม้ไทยผ่านด่านจีนคล่องตัวข้ึน 
โดยมีแนวทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหลายด้าน เช่น การเพ่ิมศักยภาพของ
ช่องทางการขนส่งสินค้า ท้ังด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพ่ือรองรับ    
การขนส่งสินค้าได้มากข้ึน นอกจากน้ี ด่านตงซิงได้กลับมาเปิดให้สามารถขนส่ง
ผลไม้ผ่านด่านได้แล้ว เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน มิ.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.1%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.8%)

(12.8%)

-27.9%

-13.3%

80.0%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,610

เปดิกิจการใหม่ -16.8%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

104.3%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

352

94 



107.7%

 12.0%









เงินบำทอ่อนค่ำ อำนิสงค์ภำคส่งออก
• เงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่า
มากท่ีสุดในรอบ 5 ป ีส่งผลเชิงบวกต่อผู้ส่งออกของไทย

• สาเหตุส าคัญมาจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท าให้
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าข้ึน 

• แนวโน้มของค่าเงินบาทในระยะต่อไปค่อนข้างผันผวน โดยมีท้ังปัจจัยท่ีท าให้  
เงินบาทอ่อนค่า คือ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังมีปัจจัยหนุน
ให้เงินบาทแข็งค่า คือ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังคลาย Lockdown
ท่ีอาจเปน็ผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าข้ึน

-





ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

จับชีพจรโลจิสติกส์
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โดย  กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,610 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 352 ราย ลดลง 16.8% และปดิกิจการ 94 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 104.3% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 173 ราย คิดเป็น 49.1% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 27.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกี่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-มิ.ย. 2565) มูลค่า 4,346.37 ล้านบาท คิดเป็น 19.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุนมาก
ท่ีสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน่ และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (พฤษภำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(20.0%)

(10.9%)

(10.0%)

26.1%

3.8%

16.5%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.7%)

(4.0%)

(3.2%)

103.7%

101.8%

0.4%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.4%)

(8.7%)

(7.1%)

102.6%

14.4%

101.6%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญี่ปุน่

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(16.9%)

(9.8%)

38.7%

20.1%

4.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.6%)

(9.3%)

(7.8%)

27.8%

52.9%

-3.0%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.9%)

(26.5%)

(18.8%)

19.8%

31.6%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

เมียนมา

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.4%)

(15.2%)

(14.2%)

11.2%

-30.5%

39.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรเชียงของ

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(6.0%)

(5.5%)

(4.4%)

-3.0%

-3.1%

22.0%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(25.3%)

(7.3%)

(6.4%)

21.2%

119.5%

-60.4%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(83.0%)

(7.9%)

(3.9%)

23.0%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(64.2%)

(28.4%)

(1.7%)

32.4%

-22.5%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(94.1%) 6.4%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,233,971.50

การเติบโต (YoY) 25.6%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 377,499.18

การเติบโต (YoY)  24.2%
สัดส่วน 21.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 161,730.92

การเติบโต (YoY) -0.4% 
สัดส่วน 9.1%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,520.74

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

25.6%



































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



3.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (มิถุนำยน 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(10.9%)

(8.1%)

2,277.79

474.31

353.94

(52.4%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.2%



อัตรำดอกเบี้ยสูง
• ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: Fed) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย 0.75% ซึ่งเป็นการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดในรอบ 28 ป ี       
เพ่ือรับมือกับอัตราเงินเฟอ้ท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีธนาคารกลางประเทศอ่ืนได้มีแผนท่ี
จะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเช่นกัน เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

• ถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่ปรับข้ึนดอกเบ้ียในตอนน้ี แต่มี
ความเป็นไปได้สูงว่า ธปท. อาจปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้
เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางประเทศอ่ืน เน่ืองจากเงินเฟอ้ของประเทศไทย  
ในขณะน้ีอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ท่ี 7.1%

• หากมีการปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนในประเทศไทย จะส่งผลให้ต้นทุนในการท าธุรกิจ
สูงข้ึน ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนในการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ
เพ่ือเตรียมรับมือกับการข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 

• รวมถึงต้องติดตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ี Fed ปรับข้ึนในครั้งน้ีอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้เกิดการถดถอยของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (Recession) ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกต่อไปได้

ปัญหำคอขวดส่งออกผลไม้ผ่ำนด่ำนจีนคล่ีคลำย
• รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวด
การส่งออกผลไม้ผ่านด่านจีน ท าให้การส่งออกผลไม้ไทยผ่านด่านจีนคล่องตัวข้ึน 
โดยมีแนวทางท่ีใช้ในการแก้ปัญหาหลายด้าน เช่น การเพ่ิมศักยภาพของ
ช่องทางการขนส่งสินค้า ท้ังด่านทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพ่ือรองรับ    
การขนส่งสินค้าได้มากข้ึน นอกจากน้ี ด่านตงซิงได้กลับมาเปิดให้สามารถขนส่ง
ผลไม้ผ่านด่านได้แล้ว เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน มิ.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.1%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.8%)

(12.8%)

-27.9%

-13.3%

80.0%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,610

เปดิกิจการใหม่ -16.8%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

104.3%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

352

94 



107.7%

 12.0%









เงินบำทอ่อนค่ำ อำนิสงค์ภำคส่งออก
• เงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่า
มากท่ีสุดในรอบ 5 ป ีส่งผลเชิงบวกต่อผู้ส่งออกของไทย

• สาเหตุส าคัญมาจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท าให้
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าข้ึน 

• แนวโน้มของค่าเงินบาทในระยะต่อไปค่อนข้างผันผวน โดยมีท้ังปัจจัยท่ีท าให้  
เงินบาทอ่อนค่า คือ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังมีปัจจัยหนุน
ให้เงินบาทแข็งค่า คือ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังคลาย Lockdown
ท่ีอาจเปน็ผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าข้ึน

-





ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

กำรบรหิำรจดักำรคลังสินค้ำจำก Just-in-Time สู่ Just-in-Case

จากปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้าจากโควิด-19 ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ การขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอร์ และความกังวลต่อความม่ันคงด้านอาหาร ฯลฯ ธุรกิจจ าเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ท่ีเพ่ิมความยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพ่ือป้องกันการขาดแคลนสินค้า/วัตถุดิบ 
แทนการมุ่งลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพียงอย่างเดียว ซึ่งน าไปสู่ความต้องการ
ใช้คลังสินค้าเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองในการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ และ
ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูล จะสามารถตอบโจทย์ให้เกิดความคล่องตัวมากข้ึน

กำรลงทุนในระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือติดตำมควำมเคล่ือนไหวในห่วง
โซ่อุปทำน (Supply Chain Digitalization)

เช่น ระบบการติดตามสินค้าล่วงหน้า การเคลื่อนไหวของข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน (Real-time)
และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับซัพพลายเชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
แพลตฟอร์มข้อมูล ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในหลายภาคส่วนในการแบ่งปนัข้อมูล

ห่วงโซ่อุปทำนใหม่ที่ค ำนึงถึงควำมยั่งยืน
ตามแรงกดดันจากนานาชาติในการไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวคิด 
ESG โดยค า นึงถึง ส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) เปน็ปจัจยัส าคญัในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งน าไปสู่การเกิดข้ึนของธุรกิจท่ีชว่ยใน
การปรับลดคาร์บอน การใช้พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้พลังงาน เปน็ต้น
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จ านวนรถยนต์ไฟฟา้ท่ัวโลก (ล้านคัน)

ท่ีมา: International Energy Agency (IEA)

อุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟำ้ หรือรถยนต์ EV ในประเทศไทยและท่ัวโลกก ำลังเติบโต เนื่องจากกระแสโลก
ในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีจ านวนรถยนต์ไฟฟา้บนท้องถนนทั่วโลกมากกว่า 
16.5 ล้านคัน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 49.6% ต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนราว 3 เท่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2561 - 2564)1 การตื่นตัวของประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) มีส่วนท าให้ตลาดรถยนต์ไฟฟา้ของโลกขยายตัว
อย่างก้าวกระโดดในปี 2564 โดยเฉพาะตลาดจีนและยุโรป มีอัตราการเติบโตราว 200% และ 65% ตามล าดับ
(ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้ทั้งสองประเทศรวมกันคิดเป็น 85% ของยอดขายทั่วโลก)

• ในปี 2573 หรืออีกเพียง 8 ปีข้างหน้า รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือน
กระจกในสาขาคมนาคมขนส่งให้ได้ 20% และมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ที่ปล่อย
มลพิษเป็นศูนย์ หรือ ZEV (Zero Emission Vehicle) ให้ได้อย่างน้อย
30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟา้ แบ่งเป็นรถยนต์นั่งและรถกระบะ 440,000 คัน รถจักรยานยนต์ 
650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน และมาตรการส่งเสริม
ZEV ต่างๆ อาทิ การพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟา้ และการส่งเสริม 
ZEV ECO System เป็นต้น2 ทั้งนี้ ในปี 2564 ประเทศไทยมีจ านวนรถยนต์
ไฟฟา้จดทะเบียนใหม่ จ านวน 43,510 คัน อัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR)
29.1% ต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนราว 2 เท่า จากปี 25613

• ปัจจุบัน เร่ิมมีธุรกิจที่ใช้รถยนต์ไฟฟา้ส าหรับการขนส่งสินค้าในหลายประเทศ เช่น FedEx
บริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่ของโลก เร่ิมน ารถบรรทุก EV มาใช้ในการขนส่งสินค้าที่
สหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายเปล่ียนมาใช้รถบรรทุก EV ทั้งหมดในปี 2583 เช่นเดียวกับ
บริษัท Sagawa บริษัทโลจิสติกส์ชั้นน าของญี่ปุ่น ก็มีแผนที่จะเปล่ียนรถขนส่งสินค้าขนาด
เล็ก (Kei Minicar) ให้เป็นรถไฟฟา้ทั้งหมดในปี 25734 ทั้งนี้ การใช้รถยนต์ไฟฟา้ส าหรับ
ภาคการขนส่งสินค้าในไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก เช่น โลตัสน าร่องใช้รถยนต์ไฟฟา้ใน
การขนส่งสินค้าเบเกอร่ี Kerry, Flash และไปรษณีย์ไทย มีการทดลองใช้รถจักรยานยนต์
ไฟฟา้ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น

• กระแสการใช้รถยนต์ไฟฟา้ที่เพ่ิมข้ึนทั่วโลก ปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงข้ึน และแนวโน้ม   
การใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน เป็นแรงกดดันการเปล่ียนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะกระทบต่อการปรับเปล่ียนห่วงโซ่ธุรกิจโลจิสติกส์
ของไทยให้เข้าสู่การเป็น Green Logistics ในอนาคตจึงน่าจะเห็นการน ารถไฟฟา้มาใช้ใน
ภาคการขนส่งของไทยมากข้ึน รวมถึงการเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนกระบวนการ
โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา:  1 International Energy Agency (IEA)  2 กระทรวงพลังงาน  3 กรมการขนส่งทางบก 4 Reuters, Nikkei Asia

ที่มา: Enterprise Singapore, tradeandconnectivity.innovation-challenge.sg/

อนาคตของโลจิสติกส์ทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความผันผวนของกระแสต่างๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกระบวนการ
ท างาน โดยหน่วยงาน Enterprise Singapore ได้สรุปแนวโน้มส ำคัญ 3 ประเด็นของภำคโลจิสติกส์ตำมกำรเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) ได้แก่

• สิงคโปร์ได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่าว ตัวอย่างเช่น        
(1) SGTraDex (Singapore Trade Data Exchange) แพลตฟอร์มข้อมูลท่ีเชื่อมต่อ
แบบ end-to-end ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของซัพพลายเชน ท้ังผู้น าเข้า
ส่งออก ผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม สถาบันการเงิน Freight Forwarder
และภาครัฐ ฯลฯ (2) บริษัท จีเคอี (GKE) ผู้ให้บริการคลังสินค้าและการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ มีระบบการส่งมอบงานให้คนขับรถบรรทุกแบบอัตโนมัติ (3) บริษัท พีแอลจี
(PLG) ให้บริการจัดท าระบบแสดงภาพคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ 3 มิติ บนแดชบอร์ดควบคุม 
คลังสินค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนใช้พ้ืนท่ีคลังสินค้า (4) บริษัท เลเจนด์
โลจิสติกส์ (Legend logistics) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สินค้าหนัก มีระบบการติดตาม 
ISO tank แบบเรียลไทม์ และ (5) บริษัท F-Drones ให้บริการขนส่งทางโดรนไปยังเรือขนส่ง  
ท่ีสามารถรับน ้าหนัก 100 กิโลกรัม ในระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ฯลฯ

• ในส่วนของไทยรัฐบาลก็มีการผลักดันนโยบาย BCG และการเปิดรับการลงทุน        
กลุ่ม S-curve ซึ่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้แก่กลุ่มโลจิสติกส์ อย่างไรก็ ดี        
การ ส่งเสริมความร่วมมือระห ว่างรัฐและ เอกชน ท้ังรูปแบบ Public-Private 
Partnership รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการสร้างนวัตกรรม จะเป็นจุดแข็งหน่ึง    
ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคโลจิสติกส์ไทย เช่นเดียวกับสิงคโปร์ รวมท้ัง   
การจับตามองเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบอัตโนมัติ (Automation) และเมตาเวิร์ส
(Metaverse) ท่ีก าลังเข้ามาว่าโลจิสติกส์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไป

ห่วงโซ่อุปทำนโลกเปล่ียน ธุรกิจโลจิสติกส์ปรับ

รถยนต์ไฟฟำ้ สู่อนำคตกรีนโลจิสติกส์
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จ านวนรถยนต์ไฟฟา้จดทะเบียนใหม่
ในประเทศไทย (คัน)

1
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ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก 
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เดือนมิถุนายน	2565

	 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	แม้เงินเฟ้อ 

ในเดือนนี้จะยังคงขยายตัว	 แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา 

ผูบ้ริโภคเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	เพิม่ข้ึนเลก็น้อยทีร้่อยละ	0.90	(MoM)	ชะลอตัวลง

จากเดอืนพฤษภาคมทีส่งูขึน้ร้อยละ	1.40	(MoM)	ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากมาตรการ

ของภาครัฐที่พยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่	 และผู้ประกอบการภาค

เอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระ 

ต่อค่าครองชีพของประชาชน	 โดยค�านึงถึงการได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล	

ทั้งเกษตรกร	ผู้ประกอบการ	และผู้บริโภค	เป็นส�าคัญ

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน มิถุนายน	2565

%MoMดัชนี %YoY %AoA
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อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Headline Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนมิุนำยน 2565 อยู่ที่ร้อยละ	7.66	(YoY) เดือนมิถุนำยน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 13.8 (YoY)

เดือนมิถุนำยน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 5.5 (YoY) เดือนมิถุนำยน 2565 เท่ำกับ 44.3

ดัชนีราคาผู้บริโภค	

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัส Covid-19 
ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 3

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและผลจากมาตรการ
เป�ดประเทศของรัฐบาล

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคา
สำเร็จรูป

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

node/11401

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ

ประจ�าเดือนมิถุนายน 2565 
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 ราคาทองค�า

	 ราคาทองค�าตลาดโลกปรบัตวัลดลง	ขณะทีร่าคาในประเทศปรบัตวัเพิม่ข้ึน	
ราคาทองค�ายังคงผันผวนจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 และเศรษฐกิจโลก	
อย่างไรก็ดี	หลังจากสหรัฐฯ	 เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค	 (CPI)	รายเดือนพฤษภาคม	
2565	ทีเ่พิม่ขึน้	ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรฐั	(Fed)	ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย
และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก	 เพื่อสกัดเงินเฟ้อรุนแรงในประเทศ	 ส่งผลให้เงินดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่ากดดันราคาทองค�า			

 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�า้มนัดบิ	(WTI)	ปรบัตวัเพิม่ข้ึน	จากการตงึตวัของอปุทาน	และความ
กงัวลจากการทีส่หภาพยโุรปมมีตริะงบัการน�าเข้าน�า้มนัดบิจากรสัเซยีกว่าร้อยละ	90	
ภายในสิน้ปี	2565	อกีทัง้การเจรจาระหว่างสหรฐัฯ	และ	อหิร่านยงัไม่มคีวามคบืหน้า	
นอกจากนี้	 กลุ ่มประเทศโอเปกพลัสบางประเทศยังประสบปัญหาการผลิต	 
ประกอบกบัอตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้	ท�าให้หลายประเทศปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบาย	 
โดยเฉพาะในสหรัฐฯ	 ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า	 และสัญญาซื้อขายน�้ามันดิบ 
ของผู้ซื้อที่ถือครองสกุลเงินอื่นราคาสูงขึ้น

  อัตราแลกเปลี่ยน

	 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง	 สาเหตุส�าคัญมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายของสหรฐัฯ	อย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ผลตอบแทนพนัธบตัรสงูขึน้	ประกอบกบั
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน	 ท�าให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ท่ีถือครอง 
ในประเทศอืน่	ไปลงทนุในสหรฐัฯ	มากขึน้	อย่างไรกต็าม	การท่องเทีย่วในประเทศไทย
ที่ปรับตัวดีขึ้น	ประกอบกับการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม	อาจท�าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

	 ข้าว

	 ในภาพรวมราคาข้าวปรบัตวัลดลงจากเดอืนก่อนหน้า	 โดยได้รบัผลกระทบ
จากหลายปัจจยั	อาท	ิการแข่งขนัด้านราคาทีร่นุแรงในตลาดโลก	ผูส่้งออกรายส�าคญั
อย่างอินเดียมีการเทขายข้าวสู่ตลาดจ�านวนมาก	และตลาดสหรัฐฯ	ชะลอค�าสั่งซื้อ

	 ยางพารา

	 ในภาพรวมราคายางพาราเดือนมิถุนายน	 2565	 ปรับตัวลดลงจาก 
เดือนก่อนหน้า	 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดมากขึ้น	 
ประกอบกับได้รับปัจจัยกดดันจากการปรับตัวลดลงของราคาน�้ามันดิบและ 
ราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
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73.15
57.34

1,848.30
30,093.18

1,833.83
30,295.45

-0.78
0.67

-0.04
11.25

   1,834.57
 27,231.82

1,833.83
30,295.45

109.60 114.59 4.55 60.5471.38 114.59

34.41 34.97 1.62 11.2331.44 34.97

ราคาสินค้ารายเดือน แหล่งที่มา	:	CEIC

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนพฤษภาคม	2565

 การส่งออก	มมูีลค่า	25,509.0	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(854,372	ล้านบาท)	
ขยายตวัร้อยละ	10.5	ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่ 15	หากหกัสนิค้าเกีย่วเนือ่งกบั
น�า้มนั	ทองค�า	และยทุธปัจจยั	ขยายตวัร้อยละ	11.1	การส่งออกยงัคงเป็นเคร่ืองจกัร
ส�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะการส่งออกสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตรทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง	 สะท้อนถงึบทบาทการเป็น	 “ครวัโลก”	 ในช่วงเวลา 
ที่ทั่วโลกมีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น	 ขณะเดียวกัน	 การส่งออกสินค้า
อตุสาหกรรมเติบโตตามภาคการผลิตโลกทีย่งัขยายตวัด	ีสนิค้าส่งออก	5	อนัดบัแรก	
ได้แก่	รถยนต์	อปุกรณ์และส่วนประกอบ	เคร่ืองคอมพวิเตอร์	ผลไม้สด	แช่เยน็	แช่แขง็
และแห้ง	น�า้มนัส�าเรจ็รปู	และผลติภณัฑ์ยาง	ตลาดส่งออกทีข่ยายตวั	อาท	ิสหรฐัฯ	
จนี	และญีปุ่น่

 การน�าเข้า	มมีลูค่า	27,383.2	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	(856,253	ล้านบาท)	
ขยายตวัร้อยละ	24.2	สนิค้าน�าเข้า	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	น�า้มนัดบิ	เคมภัีณฑ์	เครือ่ง
เพชรพลอย	อญัมณ	ีเงนิแท่งและทองค�า	เครือ่งจกัรกล	และเคร่ืองจกัรไฟฟ้า	แหล่งน�าเข้า
ที่ขยายตัว	อาทิ	จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	สหรัฐฯ	และมาเลเซีย

 ดุลการค้า ขาดดุล	1,874.2	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(74,518	ล้านบาท)	

 ดชันรีาคาส่งออก	ปรบัตัวสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่18	ท่ีร้อยละ	5.0	(YoY)	

 ดชันรีาคาน�าเข้า	ปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่18	ทีร้่อยละ	14.4	(YoY)	
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การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน พ.ค. 65

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

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%) ประเทศ
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

ม.ค. – พ.ค. 2565
Jan-May 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

122,631.8
+12.9%

127,358.3
+20.2%
-4,726.6

พ.ค. 2565
May 2022
25,509.0
+10.5%
27,383.2
+24.2%
-1,874.2

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,338.5
1,528.8
1,366.3
1,294.1
1,264.1

รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

ผลิตภัณฑยาง

ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง
และแหง
น้ำมันสำเร็จรูป

-3.1
-17.9
27.6
64.2
10.0

9.2
6.0
5.4
5.1
5.0

4,071.3
3,789.1
2,173.1
1,190.8
1,035.2

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
มาเลเซีย

29.2
3.8
6.2
-2.5
-1.7

16.0
14.9
8.5
4.7
4.1

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%) ประเทศ
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

3,462.9
1,931.5
1,735.4
1,729.5
1,704.0

12.7
7.1
6.3
6.3
6.2

6,257.9
2,960.1
1,599.3
1,568.6
1,367.8

8.9
12.2
102.1
29.3
45.7

22.9
10.8
5.8
5.7
5.0

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

66.6
15.0
273.6
-1.8
11.5

น้ำมันดิบ

เคมีภัณฑ
เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคำ
เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

1.1
3.4

0.4
-0.5

0.4
1.3

5.0
14.4

108.4
113.9

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 พ.ค. 65 พ.ค. 65

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี 

สงออก
นำเขา

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร
เดือนมิถุนายน	2565
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ยุทธศำสตร์กำรค้ำ

โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ



พรอ้มเป็นฐานการผลติ
รถ Tesla

บรรลุข้อตกลง 
ขนส่งธัญพืช

อินโดนีเซีย

รัสเซีย-ยูเครน

	 จากการเปน็ประเทศผู้ผลิตแร่นิกเกลิซึ่งเป็นวตัถดุิบส�าคญัในการสรา้งแบตเตอรี่ส�าหรับใชง้าน
ในรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 อินโดนีเซียเตรียมพร้อมเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์
ไฟฟ้าให้กับ	 Tesla	 นอกเหนือจาก	Hyundai	 และ	 LG	 Energy	 Solution	 ที่เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิต
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า	1.1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	ณ	กรุงจาการ์ตา	ถึงแม้ในขณะนี้จะยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนเจรจาและรอการลงนามเซ็นสัญญาอย่างเป็นการ

	 รัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการขนส่งธัญพืชออกจากยูเครน	 ในการเจรจา	 
4	ฝ่าย	ระหว่างคณะผู้แทนจากรัสเซีย	ยูเครน	ตุรกี	และองค์การสหประชาชาติ	 (UN)	ที่เมืองอิสตันบูล	
ประเทศตรุก	ีเมือ่	13	ก.ค.	65	เกีย่วกบัการขนถ่ายธญัพืชทีต่ดิอยู่ตามท่าเรือของยเูครน	โดยเฉพาะเมอืงท่า
โอเดสซาในทะเลด�า	 ออกไปยังตลาดต่างประเทศ	 ทั้ง	 2	 ฝ่ายตกลงที่จะจัดต้ังศูนย์ประสานงานร่วม 
เพื่อให้มีการขนส่งอย่างปลอดภัย	โดยมีการบรรลุข้อตกลงในประเด็นทางเทคนิคต่าง	ๆ	เช่น	การควบคุม
ร่วมกันที่จุดหมายปลายทาง	 และการรับประกันความปลอดภัยในการน�าทางไปจนกว่าจะถึงจุดเปลี่ยน
การดูแล	ทั้งนี้	จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง	ก่อนที่จะลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการต่อไป

แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

จับมือร่วมพัฒนา 
เส้นทางสายไหมใหม่

จีน-อียิปต์ 	 จีนและอียิปต์ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศในภูมิภาค
ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาตอนเหนอื	ให้มคีวามใกล้ชดิมากข้ึนผ่านการเชือ่มโยงแผน	“เส้นทางสายไหมใหม่
ของจีน”	 กับ	 “วิสัยทัศน์ปี	 2030	 ของอียิปต์”	 ทั้งนี้	 ก่อนหน้านี้จีนได้รวม	 21	 ประเทศอาหรับเข้าสู ่
เส้นทางสายไหมใหม่นี้	เพื่อเป็นเส้นทางการขนส่งและขายสินค้าไปยังตลาดยุโรปและแอฟริกา
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