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SPECIAL TALK
Lonely Economy...
เหตุเกิดจากความเหงา



	 ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	 ตลอดจนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	 ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค	 ทั้งการเลือกซ้ือสินค้า	 บริการและ 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน

  วารสาร สนค. ฉบบันีจ้งึขอเสนอ Special Talk เกีย่วกบั Lonely Economy... 

เหตุเกิดจากความเหงา แนวทางการจับธุรกิจหรือเศรษฐกิจคนโดดเด่ียวเมื่อมีคนใช้ชีวิต 

คนเดยีวเพิม่ขึน้ เราจะจับธรุกจิประเภทนีอ้ย่างไร

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอย ่างต่อเนื่อง รวมถึง 

โรคที่ก�าลังระบาดใหม่ สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านโปรดระมัดระวังการใช้ชีวิตไม่ประมาท 

และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

สนค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

	 วันที่	18	กรกฎาคม	2565	นายรณรงค์	พูลพิพัฒน์		ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.)	 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล	 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการ	เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย 

	 วันที่	27	กรกฎาคม	2565	คณะผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงพาณิชย์	 ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ 
ที่ดีและพลังของแผ ่นดิน	 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ 	 กัลยาณมิตร	 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์	 เป ็นประธานในพิธีฯ	 กราบบังคมทูล 
ถวายพระพรชัยมงคล	 และกล่าวน�าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	ห้องบุรฉัตร
ไชยากร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
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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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Households by Type Globally 2000-2021
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1ครัวเรือนคนเดียว (Single person households) หมายถึง คนที่ตัดสินใจจะอยู่คนเดียวแบบโสด ๆ รวมผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียว ซึ่งอาจจะเกิดจากการหย่าร้างหรือ 
การเสียชีวิตของคู่ชีวิต

ที่มา:	Euromonitor	ประมวลผลโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	(2565)

20152010 2020
Couple Without Children
Single-Parent	Family

Lonely Economy คืออะไร

Lonely Economy

คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า? … ถ้าใช่ 
คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าคุณคือส่วนหนึ่งของ Lonely Economy

 Lonely Economy	 หรือเศรษฐกิจคนโดดเดี่ยว	 เป็นรูปแบบเศรษฐกิจหนึ่งที่เกิดจากทัศนคติและค่านิยม 
ของคนยุคใหม่ที่เปล่ียนแปลงไป	 ท�าให้เกิดไลฟ์สไตล์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ	 จะเห็นว่า	 ในปัจจุบันคนยุคใหม่ 
มีการศึกษาที่ดีข้ึน	 มีรายได้ที่มั่นคงจากการท�างาน	 มีอิสระทางการเงินมากข้ึน	 อีกทั้งมีความหวงแหนความเป็นส่วนตัว	 
ท�าให้กลุ ่มคนยุคใหม่มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพ่ิมข้ึน	 และส่งผลให้รูปแบบของครัวเรือนเปล่ียนจากบ้าน 
ที่อาศัยอยู่รวมกันหลายรุ่น	ไปสู่การเป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น

414 
ล้านคน 

 ข้อมูลจาก Euromonitor ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนมองหาความสุขจากการใช้ชีวิตตามล�าพังมากขึ้น โดยในช่วงปี 2564 
ครัวเรือนคนเดียว (Single person households)1 

การเตบิโตของครวัเรอืนคนเดยีวเป็นผลจากการเลอืกรูปแบบการใช้ชวีติ การสงูวยัของประชากร และปัจจยัอืน่ ๆ  ท�าให้จ�านวน
ครัวเรือนที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขยายตัวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนลักษณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่
ของครวัเรอืนคนเดยีวอยูใ่นภมิูภาคเอเซยีแปซฟิิก คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.76 ของจ�านวนครวัเรอืนคนเดยีวทัว่โลก รองลงมา 
ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ร้อยละ 17.68 และตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ร้อยละ 11.72

และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี  
(Compound Average Growth Rate: CAGR) 

ระหว่างปี 2543-2564 

จ�านวน
3.29%
คิดเป็น

 ส�าหรับไทย	พบว่า	 ในปี	2564	มีจ�านวนครัวเรือน

คนเดียวมากเป็นอันดับที่	 4	 ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก	 

รองจาก	จนี	(101.99	ล้านครวัเรอืน)	ญีปุ่น่	(19.61	ล้านครวัเรอืน)	

และอินเดีย	 (14.24	 ล้านครัวเรือน)	 โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น	 

7.07	 ล้านครัวเรือน	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	 3.68	 

ทัง้นี ้Euromonitor คาดการณ์ว่า ในปี 2583 ไทยจะมจี�านวน

ครัวเรือนคนเดียว 9.12 ล้านครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเกือบ 

ร้อยละ 30 จากปี 2564
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โดย นางสาวศุภนาถ	ศิริพงศ์,	นางสาวสูริสาร์	นุสุข
นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร 

กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 



	 ธุรกิจต่าง	 ๆ	 เล็งเห็นถึงช่องว่างการเติมเต็มผู้บริโภคจากความโสดและ 
การอยู่คนเดียว	 น�ามาวางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและปรับให้เข้ากับ 
ไลฟ์สไตล์การอยูค่นเดยีวทีเ่พิม่มากขึน้	ซึง่ปัจจบุนัมธีรุกจิหลายรปูแบบทีเ่ริม่ปรบัตวั	
และใช้ประโยชน์จากความเหงาและการอยู่คนเดียวมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	อาทิ		

 �	 การอยู ่คนเดียวอาจท�าให้เกิดความรู ้สึกเหงา	 สัตว์เล้ียง 
จึงกลายเป็นเพื่อนคลายเหงาที่ได้รับความนิยมมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนแปลงไป	 จากที่เคยเลี้ยงในลักษณะ
การเป็นเจ้าของ	 (Ownership)	 กลายเป็นการเลี้ยงด้วยความผูกพัน 
เปรียบเสมือนลูกหรือคนในครอบครัว	 (Pet	 Parent)	 ท�าให้ผู้เลี้ยงสัตว์
ต้องการเลือกสรรส่ิงทีด่มีคีณุภาพให้กับสตัว์เลีย้งของตน	ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของ
เครือ่งใช้	อาหาร	ของเล่น	หรือบรกิารต่าง	ๆ 	ผลกัดนัให้ธรุกจิสตัว์เลีย้งเตบิโต
ตามไปด้วย	

	 แนวโน้มกลุม่คนทีอ่ยูค่นเดยีวเพิม่ขึน้	เป็นอกีหนึง่กลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมอีทิธพิล
ต่อระบบเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศอย่างมาก	 เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้
ไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบสูงเท่ากลุ่มคนที่มีครอบครัว	ท�าให้มีอ�านาจในการจับจ่าย
ใช้สอยสูง	 และจะใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความชอบและความต้องการของตัวเอง 
เป็นส่วนใหญ่	 จึงเป็นโอกาสที่น่าจับตามองส�าหรับภาคธุรกิจในการผลิตสินค้าและ
บริการต่าง	ๆ	ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดังกล่าว

	 ข้อมลูจาก	Euromonitor	ระบวุ่า	ในปี	2564	ตลาดค้าปลกีผลติภณัฑ์ดแูลสัตว์เลีย้ง	(pet	care)	ทัว่โลก	มมีลูค่า	159.70	พนัล้านเหรยีญสหรัฐ	
ขยายตัวจากปี	 2563	 ร้อยละ	 11.6	 เป็นอาหารสัตว์เล้ียง	 114.94	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 และผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง	 44.76	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 
ทั้งนี้	 คาดว่าตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง	 242.91	พันล้านเหรียญสหรัฐ	 ภายในปี	 2570	 ส�าหรับไทย	บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.	
แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ผู้จัดงาน	PET	Expo	Thailand	2022	คาดการณ์ว่า	ในปี	2565	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของไทย
จะมมีลูค่าถงึ	4.18	หมืน่ล้านบาท	หรอืเตบิโตจากปี	2564	ประมาณร้อยละ	10	ซึง่ในปัจจบุนัจะเหน็ว่ามสีนิค้าและบรกิารส�าหรบัสตัว์เลีย้งหลายประเภท	
อาท	ิอาหารเสรมิ	เสือ้ผ้า	เคร่ืองประดบั	เฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัสตัว์เลีย้ง	ร้านอาหารทีส่ามารถน�าสตัว์เลีย้งเข้าไปได้	โรงแรมทีอ่นญุาตให้เจ้าของน�าสตัว์เลีย้ง
ไปพักได้	และเที่ยวบินที่ให้สัตว์เลี้ยงนั่งโดยสารพร้อมกับเจ้าของบนเที่ยวบินได้

Pet

โอกาสธุรกิจในตลาดคนโดดเดี่ยว

 I ธุรกิจสัตว์เลีย้ง I ธุรกิจท่องเที่ยว I ธุรกิจร้านอาหาร I ธุรกิจทีพ่ักอาศัย I ธุรกิจสินค้าไซส์มินิ I

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง

4 TPSO Journal



ธุรกิจท่องเที่ยว 

https://twitter.com/cneroflife/status/1256114362839781376

https://www.reddit.com/r/China/comments/6ieclu/haidilao_now_offers_solo_diners_free_teddybears/

	 �	 	 ร้านอาหารส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาส�าหรับลูกค้าที่มา 
เป็นกลุ่ม	 สังเกตได้จากการจัดโต๊ะที่น่ังอย่างน้อย	 2	 ที่ข้ึนไป	 เนื่องจาก 
การให้บริการลูกค้าที่มากันสองคนหรือมากกว่า	 มีความคุ ้มค่ากว่า 
การให้บรกิารลกูค้าทีม่าคนเดียว	เพราะจะมกีารส่ังอาหารในปริมาณทีม่ากกว่า	
แต่เมือ่เทรนด์การรบัประทานอาหารคนเดยีว	(Solo	Diner)	เร่ิมเป็นทีน่ยิม	
ร้านอาหารต่าง	 ๆ	 จึงเริ่มปรับตัวและพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่มา 
รับประทานอาหารคนเดียวกันมากขึ้น	 ทั้งในด้านการจัดสรรที่นั่งและ 
สัดส่วนอาหารที่พอดีส�าหรับรับประทานหนึ่งคน

 �		เทรนด์	“เทีย่วคนเดยีว	ไปเองได้”	เป็นเทรนด์ใหม่ทีน่ยิมมากขึน้
นบัตัง้แต่ปี	2559	และจากการรวีวิการท่องเทีย่วคนเดยีวจากในบลอ็กหรอื
เว็บไซต์ต่าง	 ๆ	 ที่มีมาให้เห็นผ่านตาบ่อย	 ๆ	 ประกอบกับความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	 ท�าให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้บริการด้าน 
การวางแผนเส้นทางการเดินทาง	 การจองที่พัก	 การเช่าพาหนะ	 และร้าน
อาหาร	 ส่งผลให้การออกแบบและการวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง 
มคีวามสะดวกสบาย	ท�าให้คนเกดิความกล้าและอยากทีจ่ะออกไปท่องเทีย่ว
คนเดียวมากข้ึน	 โดยข้อมูลของ	 Google	 เกี่ยวกับเทรนด์ปี	 2564	 
ระบุว่า	 การเดินทางคนเดียวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 761.15	 และมีแนวโน้ม 
การใช้บริการกรุ๊ปทัวร์เพิ่มขึ้นมากกว่าคู่รัก	 ครอบครัว	 หรือกลุ่มเพื่อน	 

ธุรกิจร้านอาหาร
Restaurant

Travel

	 ตัวอย่างเช่น	ร้านปิ้งย่าง	Dokgoijin	ในเกาหลี	ปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้าตามกระแสวัฒนธรรมการรับประทานอาหารคนเดียว	หรือ
ที่คนเกาหลีเรียกว่า	honbap	โดยมีการกั้นโต๊ะส�าหรับ	1	ที่	แต่มีอุปกรณ์ครบทั้งเตาปิ้งย่าง	โทรทัศน์ส่วนตัว	และมีปริมาณอาหารต่อจานที่พอเหมาะ	
หรือร้านหม้อไฟ	 Haidilao	 ในจีน	 หากลูกค้ามารับประทานอาหารคนเดียว	 ทางร้านจะจัดหาตุ๊กตาตัวใหญ่มานั่งเป็นเพื่อนขณะที่ก�าลังรับประทาน	
ส�าหรับไทย	 ก็มีร้านอาหารหลายร้านที่ปรับแผนกลยุทธ์	 เช่น	 ร้านสุก้ี	 ปิ้งย่าง	 หรือหมูกระทะ	 จากเดิมที่จะรับประทานร่วมกันหลาย	 ๆ	 คน	 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้นั่งรับประทานคนเดียวได้	หรือเปิดช่องทางให้สามารถสั่งไปรับประทานที่บ้านได้

ถึงร้อยละ	300	ทั้งนี้	จากข้อมูลของ	Agoda	ปี	2561	กรุงเทพฯ	จัดเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส�าหรับผู้เดินทางคนเดียวในเอเชีย	ขณะที่ภูเก็ต 
ติดอันดับ	9	จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในเอเชียส�าหรับนักเดินทางคนเดียวตามการจัดอันดับของ	Traveloka	

	 ภาคธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยวกับคนกลุ่มนี้	ตัวอย่างเช่น	ธุรกิจโรงแรมในลักษณะ
แคปซูลโฮเทลในญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีห้องพักขนาดเล็กรูปร่างเหมือนแคปซูลส�าหรับนอนคนเดียว	หรือธุรกิจ	Oh	My	Oppa!	ของเกาหลีที่สามารถ
เช่าโอปป้าให้พาเที่ยวในแบบที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และความชอบได้	 เป็นต้น	 ส�าหรับไทยก็ตื่นตัวกับเทรนด์การเที่ยวคนเดียวเช่นกัน	 โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้จับมือกับบริษัท	 ไดรฟ์ดิจิทัล	 จ�ากัด	 Tinder	 แพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ชื่อดัง	 และบริษัท	 ไทยสมายล์แอร์เวย์	 จ�ากัด	 
เปิดตัวโครงการ	 “เส้นทางคนโสด	 Single	 Journey”	 #อย่าล้อเล่นกับความเหงา	 ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศสไตล์คนโสด	 (Solo	 Traveler)	 
ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศได้มากกว่า	 70	 ล้านครั้ง	 และสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
ได้มากกว่า	100	ล้านบาท

https://www.tsunagujapan.com/th/edition-50-affordable-and-convenient-capsule-hotels-in-tokyo/
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 �	 เม่ือการอยู่คนเดียวท�าให้รู้สึกว่าสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าหน่าย 
อยูท่ัว่ไปมขีนาดทีใ่หญ่เกนิความจ�าเป็น	หรอืใช้พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็เยอะเกินไป	
ท�าให้เหลือพ้ืนที่ใช้สอยน้อยลง	 ตลาดส่ิงของเคร่ืองใช้จึงต้องปรับตัว 
หันมาออกแบบสินค้าให้มีขนาดเล็กลง	 เหมาะกับการใช้งานคนเดียว	 
รวมถึงสินค้าแบบ	Multi-Function	 ที่สามารถใช้งานได้หลายอย่าง	 เช่น	 
ตูเ้กบ็ของทีก่างออกมาเป็นโต๊ะได้	และโซฟาเบดทีส่ามารถใช้เป็นเตยีงนอน
และโซฟาในชิ้นเดียวกัน	เป็นต้น	

	 ส่ิงของเคร่ืองใช้ที่เหมาะส�าหรับการอยู่คนเดียว	 มีแนวโน้ม 
ความต้องการเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ	 บริษัทต่าง	 ๆ	 หันมาท�าการตลาด
สินค้าไซส์มินิมากขึ้น	 เพ่ือให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่อยู ่คนเดียว	 อาทิ	 
เครื่องซักผ้าแบรนด์	Moyu	ของจีน	ที่สามารถพับเก็บและขนย้ายสะดวก	
เหมาะส�าหรับคนที่อยู่คนเดียวและมีปริมาณเสื้อผ้าที่ต้องซักในแต่ละครั้ง 
ไม่มากนกั	และหม้อเอนกประสงค์	(multi-cooker)	ซึง่มใีห้เลอืกหลากหลาย
แบรนด์	 ทั้ง	 Tefal	 Toyomi	 หรือ	 HAFELE	 สามารถใช้เป็นหม้อต้ม	 ผัด	 
หรือตุ๋น	ท�าอาหารได้หลายรูปแบบในเครื่องเดียว	มีความเหมาะสมส�าหรับ
ที่พักอาศัยขนาดเล็ก		

https://www.everydaymarketing.co/business-and-marketing-case-study/property/%E0%B8%9A%E0%
B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94-
4-segments-of-single-sc-asset/

	 �	 	 ที่พักอาศัยเป็นหน่ึงปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตส�าหรับ 
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนมีแนวโน้มที่จะอยู ่คนเดียวมากขึ้น	 
การวางแผนหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อรองรับอนาคตจึงต้องกระท�าอย่างรอบคอบ	
เ พ่ือให ้ตอบโจทย ์และเหมาะสมกับไลฟ ์สไตล ์การอยู ่ คนเ ดียว	 
ลดการพึ่งพาคนอื่น	 ดังน้ัน	 ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย 
จึงส�าคัญที่สุด	รวมถึงขนาดที่พักอาศัยที่ไม่ใหญ่เกินไปเพื่อง่ายต่อการดูแล	

	 เทรนด์การอยู่คนเดียวจึงเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการที่ให้
บริการด้านที่พักอาศัย	 และบริการอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ซ่ึงผู้ประกอบการ 
หลายรายมคีวามตระหนกั	 และมกีารปรบัรปูแบบทีพ่กัและบรกิารให้เข้ากบั
เทรนด์การอยู่คนเดียว	และความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้	อาทิ	SC	Asset	
ออกแบบบ้านส�าหรับคนโสด	โดยใช้แนวคิด	‘One	Size	doesn’t	Fit	All’	

Accommodation
ธุรกิจที่พักอาศัย

Small goods
ธุรกิจสินค้าไซส์มินิ 

โดยบ้านจะมห้ีองนอนไม่เยอะ	แต่มพีืน้ทีส่�าหรบัท�างาน	เลีย้งสตัว์	ปลกูต้นไม้	เพือ่ให้สามารถท�าทุกกจิกรรมทีบ้่านได้เพิม่ขึน้	หรอืบรกิารของกรมต�ารวจ
ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ	 ที่จะมีการเช็คอินทางโทรศัพท์ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว	 โดยเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครจะโทรหาผู้สูงอายุทุก	 ๆ	 เช้า	 
เพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่
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	 ความนิยม	 “การอยู่คนเดียว”	 กลายเป็นเรื่องปกติส�าหรับคนยุคใหม่	 ซึ่งแม้ว่าตลาดคนเหงา	 หรือตลาดท่ีเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู ่
คนเดียวจะยังเป็นตลาดเฉพาะ	 (Niche	Market)	 แต่ถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ค่อนข้างมีก�าลังซื้อสูง	 และยังมีช่องว่างทางการตลาดให้ภาคธุรกิจ 
น�ามาต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านความบันเทิง	 ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพจิต	 ธุรกิจให้เช่าสิ่งของเครื่องใช้แทนการซื้อขาด	 
และธุรกิจด้านการวางแผนทางการเงิน

	 ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอยู่คนเดียว	 ควรติดตามแนวโน้มตลาดและความต้องการผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงพิจารณา 
การวางต�าแหน่ง	 (Positioning)	 ของสินค้าและบริการของตนเพ่ือให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความยืดหยุ่นทันสมัย	 และน่าดึงดูด	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่มีความต้องการ 
ที่แตกต่างจากกลุ่มตลาด	 Mass	 ทั่วไป	 รวมทั้งสร้างการรับรู ้ให้กับผู ้บริโภค	 (Brand	 Awareness)	 ผ่านการส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 
การจดัโปรโมชนัพเิศษในช่วงฤดกูาลหรอืเทศกาลต่าง	ๆ 		ทัง้นี	้ผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาเรยีนรูแ้นวโน้มและความต้องการของกลุม่ลกูค้าดงักล่าว
ในประเทศ	ก่อนขยายไปตลาดต่างประเทศ	โดยอาจพจิารณาเลอืกรปูแบบการตลาดทีแ่ตกต่างไปตามแต่ละสภาพตลาดทัง้รปูออนไลน์และออฟไลน์	
เช่น	การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด	 (เช่น	 
รปูแบบธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง	ตลาดและ
เทรนด์ความต้องการผู้บริโภค)	 โดยให้
ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
และบรกิารให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้แก่ผู้ประกอบการ	 เพื่อ
ให้เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
อันจะก่อให้เกิดรายได้ในสินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ตั้งเป้าหมายสู ่ตลาดต่างประเทศ  
เพื่ อขยายโอกาสทางธุรกิจ	 และ 
สร้างรายได้ให้กบัประเทศ	โดยอาจมอง
หาตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตของ 
กลุม่คนโดดเดีย่วและมกี�าลงัซ้ือสงู	เช่น	
จีน	สหรัฐฯ	และญี่ปุ่น

ให้ค�าปรึกษาทางการตลาด โดยอาจ
จดัเป็นการให้ค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ
แบบตัวต่อตัว	(One-on-One)	เพื่อให้
ความช่วยเหลอืในด้านทีเ่กีย่วข้อง	อาทิ	
ด้านเทคนิคการขาย	การเข้าถึงเงินทุน	 
การพัฒนามาตรฐานสินค้า	เทคโนโลยี	
นวัตกรรม	 และการปรับปรุงการ
วางแผนธุรกิจต่าง	ๆ

ส่งเสรมิบทบาทของกระทรวงพาณิชย์
ในการเป็นคนกลางในการเชื่อมโยง
ภาคธุร กิจกับผู ้มีส ่วนเกี่ ยวข ้อง 
(Stakeholders) ต่าง ๆ  เช่น	สมาพนัธ์	
สมาคม	 ภาคแรงงาน	 และสตาร์ทอัพ	
เป็นต้น	เพื่อสามารถน�าเทคโนโลยีจาก
กลุม่ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัมายกระดบั
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับ 
ผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ
คนโดดเด่ียว	 และเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลและแนวโน้มตลาดคนโดดเดี่ยว	สามารถน�ามาปรับใช้กับบทบาทด้านนโยบายและการด�าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ได้ดังนี้
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การปรับตัวของผู้ประกอบการ

ข้อเสนอแนะ
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• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,797 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 262 ราย ลดลง 45.0% และปดิกิจการ 75 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 47.1% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 138 ราย คิดเป็น 52.7% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 40.3% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกี่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ก.ค. 2565) มูลค่า 4,805.86 ล้านบาท คิดเป็น 20.9% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน    
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ญี่ปุน่ และออสเตรเลีย ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มิถุนำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.8%)

(10.7%)

(10.3%)

27.3%

9.2%

29.0%

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)

(12.7%)

(3.3%)

(3.1%)

186.4%

76.2%

5.0%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.4%)

(9.3%)

(7.7%)

117.8%

31.2%

132.9%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญี่ปุน่

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(15.7%)

(10.2%)

21.2%

18.9%

5.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.6%)

(9.7%)

(7.9%)

30.0%

16.4%

26.0%

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.7%)

(25.9%)

(19.0%)

13.3%

28.5%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

เมียนมา

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.3%)

(16.8%)

(13.0%)

-13.1%

17.2%

40.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ. 4)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(8.4%)

(5.1%)

(4.8%)

-14.5%

-9.6%

46.7%

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

ยางธรรมชาติ (4001)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(24.5%)

(12.9%)

(6.0%)

28.8%

-23.1%

21.4%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.4%)

(7.3%)

(6.5%)

9.4%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(64.3%)

(27.4%)

(2.7%)

21.8%

-31.3%

ยางสังเคราะห์ (4002)

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

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(92.9%) -3.6%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,323,124.69 

การเติบโต (YoY) 34.5%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 365,586.87 

การเติบโต (YoY)  20.2%
สัดส่วน 19.5%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 177,368.98

การเติบโต (YoY) 9.3% 
สัดส่วน 9.4%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,396.31

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

20.9%




































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



-12.2%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (กรกฎำคม 2565)

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

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(9.9%)

(9.7%)

2,277.79

474.31

467.77

(47.4%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

70.4%


แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยสูงข้ึน เงินบำทอ่อนค่ำ
• การทยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางหลายประเทศ เช่น 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) ปรับข้ึน +0.75% สูงสุดในรอบ 
28 ปี (สู่อัตรา 2.50%) ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada: BOC) ปรับข้ึน 
+1.00% (สู่อัตรา 2.50%) และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) 
ปรับข้ึน +0.50% (สู่อัตรา 0.50%) และประเทศต่าง ๆ ยังคงมีแนวโน้มการปรับข้ึน
อัตราดอกเบ้ียเพ่ือรับมือกับอัตราเงินเฟอ้ท่ีสูงข้ึนต่อเน่ือง (ท่ีมา: Investing.com)

• ประเทศไทยมีสัญญาณการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเช่นกัน เพ่ือบรรเทาปญัหาเงินเฟอ้
ของไทยท่ีอยู่ในระดับสูง โดยล่าสุดอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ท่ี 
7.61% ซึ่งหากมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายในประเทศไทย รวมถึงการท่ีเงินบาท
อ่อนค่าสาเหตุจากเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าข้ึนจากการปรับข้ึนดอกเบ้ีย     
จะส่งผลให้ต้นทุนการท าธุรกิจสูงข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพ่ึงพาการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ

• ผู้ประกอบการจึงต้องวางแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ รวมถึงต้อง
ติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอการบริโภคและการลงทุนในตลาดใหญ่
อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจการค้าท่ัวโลกต่อไปได้

กำรส่งออกไทยครึ่งแรกของปียังขยำยตัวดีต่อเนื่อง
• การส่งออกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในตลาดส าคัญ

ยังขยายตัวได้ดีต่อเน่ือง เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางวิกฤต
สถานการณ์ต่าง ๆ ภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และการใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน ก.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(52.7%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(13.7%)

(9.5%)

-40.3%

-40.0%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,797

เปดิกิจการใหม่ -45.0%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

47.1%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

262

75 



221.8%

 2.8%









-



-3.8%

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ

สินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร

+17.1%

สินค้ำ
อุตสำหกรรม

+10.5%
อัตราการส่งออกของไทยขยายตัวในตลาดส าคัญ : 

สหรัฐฯ +20.5% อาเซียน 5 +24.9% 

อินเดีย +46.6% CLMV +9.9%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ +25.3% สหภาพยุโรป +5.7% 

ส่วนจีน +0.8% ญี่ปุ่น +1.4%

ประเด็นโอกำส
แนวโน้มท่ีส่งผลเชิงบวกในตลาดโลก ได้แก่ ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน 
ความสามารถในการรับมือกับโควิด-19 ได้ดีข้ึน การผ่อนคลายปัญหาตู้คอนเทนเนอร์        
ขาดแคลน และค่าระวางเรือท่ีมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการส่งออก อย่างไรก็ดี 
ยังคงต้องเฝ้าระวังการชะลอการใช้จ่ายท่ัวโลกจากสถานการณ์เงินเฟอ้สูงด้วย

• 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

8 TPSO Journal

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)

ควำมหนำแน่นของทำ่เรอื (Port Congestion)

ช่วง Peak Season ของการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้า ตั้งแต่
เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แม้จะเป็นโอกาสในการท ารายได้ของธุรกิจ 
แต่ Peak Season คร้ังนี้ ก็มีความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวัง โดยมี
ประเด็นส าคัญที่ต้องจับตามอง ได้แก่

 หลำยภูมิภำคยังคงประสบปัญหำท่ำเรือหนำแน่นต่อเนื่อง ตั้งแต่เร่ิมใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมายัง
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้เป็นบางช่วง 
คาดว่าสถานการณ์ความแออัดของท่าเรือจะยืดเย้ือไปถึงต้นปี 2566 
จึงอาจต้องเฝ้าระวังปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือที่จะเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 
Peak Season อาจย่ิงท าให้ความหนาแน่นของท่าเรือสูงข้ึน

 ธนำคำรโลกได้ปรับประมำณกำรเศรษฐกิจโลกในปี 2565 คาดว่าจะเติบโต 
2.9% ลดลงจากอัตรา 5.7% ในปี 2564 ปัจจัยส ำคัญมำจำกภำวะเงินเฟอ้
จำกรำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์ที่สูงข้ึนต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ประกอบกับความกังวลของ
ผู้บริโภคต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้า 
(Demand) และค าสั่งซื้อลดลงในช่วง Peak Season ในคร้ังนี้ได้

กลุ่ม/ประเทศ ควำมเช่ือมั่นผู้บริโภค ประมำณกำรกำรเติบโต
เศรษฐกิจป ี2565

สหรัฐอเมริกา 51.5 
▲3.00%

2.5%
(ปี 2564 = 5.7%)

สหภาพยุโรป -27.0 
▼13.45%

2.5% 
(ปี 2564 = 5.4%)

จีน 86.8 
▲0.12%

4.3% 
(ปี 2564 = 8.1%)

กำรบริโภคหดตัวจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย

กลุ่ม/ประเทศ เมือง/ท่ำเรือ วัน (เฉลี่ย) อัตรำเรือ
เทียบท่ำล่ำช้ำ

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ค 7 65%

ซีแอตเทิล 4 53%

ลอสแองเจลิส 3 46%

ลองบีช 2 60%

สหภาพยุโรป

ร็อตเตอร์ดัม เนเธอแลนด์ 3 58%

ฮัมบูร์ก เยอรมนี 14 78%

แอนต์เวิร์ป เบลเยี่ยม 4 51%

จีน
เซี่ยงไฮ้ 2 24%

ฮ่องกง 1 35%

อัตรำควำมล่ำช้ำกรณีท่ำเรือหนำแน่น (Port Congestion)

ท่ีมา: www.gocomet.com/real-time-port-congestion, 2 สิงหาคม 2565

ท่ีมา: https://tradingeconomics.com และ World Bank

ท่ีมา: //lot.dhl.com, www.logisticsmgmt.com

เตรียมพร้อมรับ Peak Season กับประเด็นที่ต้องเฝ้ำระวัง

ณ ก.ค.65

ณ ก.ค.65

ณ พ.ค.65

ปัญหำแรงงำนในทำ่เรอืส ำคัญ

 การนัดหยุดงานเปน็เวลา 48 ชั่วโมง ของสหภาพแรงงานในท่าเรือของเยอรมนี 
รวมถึงฮัมบูร์ก เบรเมอร์ฮาเฟนิ และวิลเฮล์มชาเฟนิ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
รวมถึงประเด็นกำรเจรจำสัญญำฉบับใหม่ระหว่ำงสหภำพแรงงำนท่ำเรือ
ชำยฝ่ังตะวันตกของสหรัฐอเมริกำ (International Longshore &Warehouse 
Union: ILWU) และสมำพันธ์ผู้ ให้บริกำรท่ำเรือและสำยกำรเดินเรือฝ่ัง
แปซิฟกิ (Pacific Maritime Association: PMA) เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมประเด็นการจ้างงานพนักงานที่ประจ าอยู่ 
ณ ท่าเรือชายฝ่ังตะวันตกกว่า 30 ท่าเรือ รวมถึงท่าเรือลอสแองเจลิส ที่เป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน หำกกำรเจรจำยืดเยื้ออำจ
มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรนัดหยุดงำนของสหภำพแรงงำน ซึ่งอาจท าให้
ปัญหาความหนาแน่นในท่าเรือทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน

 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ อินเดียมีแผนการเปิดใช้ท่ำเรือน ้ำลึกนำนำชำติ 
(Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport) แห่งใหม่ 
ในเมืองธิรูวานันทปุรัม รัฐเกรละ ซึ่งเป็นท่าเรือน ้าลึกในอินเดียใต้ที่จะใช้เป็นฐาน
การผลิตแห่งใหม่เพ่ือส่งออกไปตะวันออกกลำง และเชื่อมโยงเอเชียใต้กับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (East-West Shipping Route)

 การเปิดใช้ท่าเรือสามารถลดการพ่ึงพาท่าเรือที่ความหนาแน่นสูงในเมืองต่าง ๆ 
เช่น ดูไบ สิงคโปร์ และโคลัมโบ เป็นต้น รวมถึงสามารถขนถ่ายสินค้าจ านวนมาก 
(Transshipment) โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลางที่น ามาต่อยอดใน
อุตสาหกรรม และการส่งออกจากอินเดียใต้ที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เกษตรแปรรูป เป็นต้น

 อินเดียถือเป็นคู่ค้ำส ำคัญติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทย ในปี 2564 มีมูลค่าการค้า
รวม 475,744.17 ล้านบาท เติบโต 56.5% จากปีก่อน สินค้าส่งออกส าคัญของ
ไทยไปยังอินเดีย ได้แก่ น ้ามันปาล์ม (HS 1511) อัญมณี (HS 7102) เม็ดพลาสติก 
โพลิอะซีทัล (HS 3907) ส่วนประกอบรถยนต์ (HS 8708) และเคร่ืองปรับอากาศ 
(HS 8415) ฯลฯ

Vizhinjam ท่ำเรือน ้ำลึกใหม่ของอินเดีย

ท่ีมา: ข้อมูลบางส่วนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การเปิดให้บริการท่าเรือดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งโอกำสทำงกำรค้ำและภำคธุรกิจ  
โลจิสติกสไ์ทย โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ เจาะตลาดอินเดียใต้ ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรป รวมถึงธุรกิจบริกำรจัดเก็บและขนส่งด้วยระบบควำมเย็น 
(Cold-Chain Logistics Service) ส าหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะทางตอนใต้
ของอินเดียที่ระบบและอุปกรณ์ยังขาดความทันสมัย เนื่องด้วยห้องเย็นส่วนใหญ่
ก่อสร้างมาแล้วเกือบ 10 ปี และมีระบบการด าเนนิการที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโรงงานหรือ
โรงบรรจุเพ่ือต่อยอดมูลค่าเพ่ิมใดๆ จึงเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนชาวไทยในการ
ขยายธุรกิจดังกล่าว

 ประเทศไทยอยู่ ระหว่ างศึกษา โครงกำร   
“แลนด์บริดจ์ (Land Bridge)” ที่มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ าย โลจิ สติ กส์ ใน พ้ื นที่ ภ าค ใต้         
ให้เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเชื่่อม
ชุมพร-ระนอง เ พ่่ือขนส่งสินค้าสู่ทะเล   
อันดามัน ซึ่งจะลดระยะเวลาขนส่งได้ถึง 
2.5 วัน และลดต้นทุนการขนส่งได้ สอดรับ
กับกำรเปิดท่ำเรือใหม่ทำงตอนใต้ของ
อินเดีย 

 อย่างไรก็ตาม โครงการ Land Bridge ยังมีข้อจ ากัด เช่น ใช้งบประมาณสูง 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินคา่
ได้ยาก จึงยังคงต้องพิจารณาความคุ้มค่าควบคู่กับประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนที่ย่ังยืน
ต่อไปได้

ควำมหนำแน่นของทำ่เรอื (Port Congestion)

ช่วง Peak Season ของการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้า ตั้งแต่
เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แม้จะเป็นโอกาสในการท ารายได้ของธุรกิจ 
แต่ Peak Season คร้ังนี้ ก็มีความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวัง โดยมี
ประเด็นส าคัญที่ต้องจับตามอง ได้แก่

 หลำยภูมิภำคยังคงประสบปัญหำท่ำเรือหนำแน่นต่อเนื่อง ตั้งแต่เร่ิมใช้
มาตรการควบคุมโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมายัง
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้เป็นบางช่วง 
คาดว่าสถานการณ์ความแออัดของท่าเรือจะยืดเย้ือไปถึงต้นปี 2566 
จึงอาจต้องเฝ้าระวังปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือที่จะเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 
Peak Season อาจย่ิงท าให้ความหนาแน่นของท่าเรือสูงข้ึน

 ธนำคำรโลกได้ปรับประมำณกำรเศรษฐกิจโลกในปี 2565 คาดว่าจะเติบโต 
2.9% ลดลงจากอัตรา 5.7% ในปี 2564 ปัจจัยส ำคัญมำจำกภำวะเงินเฟอ้
จำกรำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์ที่สูงข้ึนต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ประกอบกับความกังวลของ
ผู้บริโภคต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้า 
(Demand) และค าสั่งซื้อลดลงในช่วง Peak Season ในคร้ังนี้ได้

กลุ่ม/ประเทศ ควำมเช่ือมั่นผู้บริโภค ประมำณกำรกำรเติบโต
เศรษฐกิจป ี2565

สหรัฐอเมริกา 51.5 
▲3.00%

2.5%
(ปี 2564 = 5.7%)

สหภาพยุโรป -27.0 
▼13.45%

2.5% 
(ปี 2564 = 5.4%)

จีน 86.8 
▲0.12%

4.3% 
(ปี 2564 = 8.1%)

กำรบริโภคหดตัวจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย

กลุ่ม/ประเทศ เมือง/ท่ำเรือ วัน (เฉลี่ย) อัตรำเรือ
เทียบท่ำล่ำช้ำ

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ค 7 65%

ซีแอตเทิล 4 53%

ลอสแองเจลิส 3 46%

ลองบีช 2 60%

สหภาพยุโรป

ร็อตเตอร์ดัม เนเธอแลนด์ 3 58%

ฮัมบูร์ก เยอรมนี 14 78%

แอนต์เวิร์ป เบลเยี่ยม 4 51%

จีน
เซี่ยงไฮ้ 2 24%

ฮ่องกง 1 35%

อัตรำควำมล่ำช้ำกรณีท่ำเรือหนำแน่น (Port Congestion)

ท่ีมา: www.gocomet.com/real-time-port-congestion, 2 สิงหาคม 2565

ท่ีมา: https://tradingeconomics.com และ World Bank

ท่ีมา: //lot.dhl.com, www.logisticsmgmt.com

เตรียมพร้อมรับ Peak Season กับประเด็นที่ต้องเฝ้ำระวัง

ณ ก.ค.65

ณ ก.ค.65

ณ พ.ค.65

ปัญหำแรงงำนในทำ่เรอืส ำคัญ

 การนัดหยุดงานเปน็เวลา 48 ชั่วโมง ของสหภาพแรงงานในท่าเรือของเยอรมนี 
รวมถึงฮัมบูร์ก เบรเมอร์ฮาเฟนิ และวิลเฮล์มชาเฟนิ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
รวมถึงประเด็นกำรเจรจำสัญญำฉบับใหม่ระหว่ำงสหภำพแรงงำนท่ำเรือ
ชำยฝ่ังตะวันตกของสหรัฐอเมริกำ (International Longshore &Warehouse 
Union: ILWU) และสมำพันธ์ผู้ ให้บริกำรท่ำเรือและสำยกำรเดินเรือฝ่ัง
แปซิฟกิ (Pacific Maritime Association: PMA) เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมประเด็นการจ้างงานพนักงานที่ประจ าอยู่ 
ณ ท่าเรือชายฝ่ังตะวันตกกว่า 30 ท่าเรือ รวมถึงท่าเรือลอสแองเจลิส ที่เป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน หำกกำรเจรจำยืดเยื้ออำจ
มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรนัดหยุดงำนของสหภำพแรงงำน ซึ่งอาจท าให้
ปัญหาความหนาแนน่ในท่าเรือทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน

 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ อินเดียมีแผนการเปิดใช้ท่ำเรือน ้ำลึกนำนำชำติ 
(Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport) แห่งใหม่ 
ในเมืองธิรูวานันทปุรัม รัฐเกรละ ซึ่งเป็นท่าเรือน ้าลึกในอินเดียใต้ที่จะใช้เป็นฐาน
การผลิตแห่งใหม่เพ่ือส่งออกไปตะวันออกกลำง และเชื่อมโยงเอเชียใต้กับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (East-West Shipping Route)

 การเปิดใช้ท่าเรือสามารถลดการพ่ึงพาท่าเรือที่ความหนาแน่นสูงในเมืองต่าง ๆ 
เช่น ดูไบ สิงคโปร์ และโคลัมโบ เป็นต้น รวมถึงสามารถขนถ่ายสินค้าจ านวนมาก 
(Transshipment) โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลางที่น ามาต่อยอดใน
อุตสาหกรรม และการส่งออกจากอินเดียใต้ที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เกษตรแปรรูป เป็นต้น

 อินเดียถือเป็นคู่ค้ำส ำคัญติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทย ในปี 2564 มีมูลค่าการค้า
รวม 475,744.17 ล้านบาท เติบโต 56.5% จากปีก่อน สินค้าส่งออกส าคัญของ
ไทยไปยังอินเดีย ได้แก่ น ้ามันปาล์ม (HS 1511) อัญมณี (HS 7102) เม็ดพลาสติก 
โพลิอะซีทัล (HS 3907) ส่วนประกอบรถยนต์ (HS 8708) และเคร่ืองปรับอากาศ 
(HS 8415) ฯลฯ

Vizhinjam ท่ำเรือน ้ำลึกใหม่ของอินเดีย

ท่ีมา: ข้อมูลบางส่วนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การเปิดให้บริการท่าเรือดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งโอกำสทำงกำรค้ำและภำคธุรกิจ  
โลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ เจาะตลาดอินเดียใต้ ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรป รวมถึงธุรกิจบริกำรจัดเก็บและขนส่งด้วยระบบควำมเย็น 
(Cold-Chain Logistics Service) ส าหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยเฉพาะทางตอนใต้
ของอินเดียที่ระบบและอุปกรณ์ยังขาดความทันสมัย เนื่องด้วยห้องเย็นส่วนใหญ่
ก่อสร้างมาแล้วเกือบ 10 ปี และมีระบบการด าเนนิการที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโรงงานหรือ
โรงบรรจุเพ่ือต่อยอดมูลค่าเพ่ิมใดๆ จึงเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนชาวไทยในการ
ขยายธุรกิจดังกล่าว

 ประเทศไทยอยู่ ระหว่ างศึกษา โครงกำร   
“แลนด์บริดจ์ (Land Bridge)” ที่มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ าย โลจิ สติ กส์ ใน พ้ื นที่ ภ าค ใต้         
ให้เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเชื่่อม
ชุมพร-ระนอง เ พ่่ือขนส่งสินค้าสู่ทะเล   
อันดามัน ซึ่งจะลดระยะเวลาขนส่งได้ถึง 
2.5 วัน และลดต้นทุนการขนส่งได้ สอดรับ
กับกำรเปิดท่ำเรือใหม่ทำงตอนใต้ของ
อินเดีย 

 อย่างไรก็ตาม โครงการ Land Bridge ยังมีข้อจ ากัด เช่น ใช้งบประมาณสูง 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินคา่
ได้ยาก จึงยังคงต้องพิจารณาความคุ้มค่าควบคู่กับประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนที่ย่ังยืน
ต่อไปได้

Highlight ประเด็นสำ�คัญ

Highlight ประเด็นสำ�คัญ

9TPSO Journal



 

เดือนกรกฎาคม	2565

 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มปรบัตวัดขีึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  สะท้อนจาก
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปทีข่ยายตวัในอตัราทีน้่อยกว่าเดอืนทีผ่่านมา สงูขึน้ร้อยละ 7.61 
(YoY) และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบปี 2565 
โดยสินค้ากลุ่มพลังงานยังเป็นสาเหตุหลักต่ออัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม 2565 
แม้ว่าราคาแก๊สโซฮอล์ และน�้ามันเบนซินจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  
แต่ราคาก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า และน�้ามันดีเซล ยังคงอยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นต้นทุน 
ในทุกขั้นตอนการผลิตและโลจิสติกส์ของสินค้าและบริการ ประกอบกับอุปสงค ์
ในประเทศปรบัตวัดข้ึีน จากการท่องเทีย่ว การส่งออก และราคาสนิค้าเกษตรส�าคญั
สงูขึน้ นอกจากนี ้อตัราเงนิเฟ้อในเดอืนนีเ้ป็นผลของการค�านวณจากฐานดชันรีาคา
ผู้บริโภคของเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ค่อนข้างต�่า จึงท�าให้เงินเฟ้อขยายตัว

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน กรกฎาคม	2565
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อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Headline Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนกรกฎำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 7.61 (YoY) เดือนกรกฎำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 12.2 (YoY)

เดือนกรกฎำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 6.3 (YoY) เดือนกรกฎำคม 2565 เท่ำกับ 44.5
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	
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เกษตรกร ผู้ประกอบการ เอกชน
พนักงาน

+ / -

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

49.3
51.6

+ / - + / -

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

45.4
46.4

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

44.8
46.0

รับจ้างอิสระนักศึกษาพนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

43.4
45.5

+ / - + / -

42.2
43.7

+ / -

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

42.8
43.3

+ / -

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

41.4
40.3

มิ.ย. 65
ก.ค. 65

2563 2564 2565
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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

10.8
-2.1

YoY
MoM

61.5
8.1

YoY
MoM

10.5
-1.6

YoY
MoM

5.0
-0.6

YoY
MoM

20.8
-3.4 MoM

YoY 32.6
1.1

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

node/11401

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ

ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2565 
ผ่าน QR  Code นี้

ก.ค. 65 มิ.ย. 65
อยู่ที่ระดับ 45.5 44.3

107.58

102.99

116.2

120.9

0.90

0.24

1.0

-1.0

7.66

2.51

13.8

5.5

5.61

1.85

11.5

7.1

มิ.ย. 65

มิ.ย. 65

มิ.ย. 65

มิ.ย. 65
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 ราคาทองค�า

	 ราคาทองค�าในประเทศและในตลาดโลกปรบัตวัลดลง	 เป็นไปตามทศิทาง
การแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐัจากการใช้นโยบายการเงนิแบบเข้มงวด	 เพือ่สกัดกัน้
อตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้	โดยธนาคารกลางประเทศต่าง	ๆ 	มแีนวโน้มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
นโยบายอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้นกัลงทนุทยอยลดการถอืครองทองค�าลง

 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�า้มันดบิมแีนวโน้มลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา	แต่ยงัทรงตวัในระดบัสงู	
สาเหตุมาจากการตึงตัวของอุปทาน	 เนื่องจาก	 1)	 กลุ่มประเทศโอเปกพลัสยัง 
ไม่มมีตเิพิม่ก�าลงัการผลติเพิม่เตมิหลงัการเจรจาร่วมกบัสหรฐัฯ	2)	การคว�า่บาตรของ
สหภาพยโุรปต่อรสัเซยีไม่ชดัเจน	และ	3)	ความขดัแย้งในลเิบยี	อย่างไรกต็าม	อปุสงค์ 
มแีนวโน้มลดลงจากความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก	ขณะทีป่รมิาณน�า้มนัดบิเพิม่ขึน้
จากการที่สหรัฐฯ	น�าน�้ามันดิบในคลังส�ารองน�้ามันเชิงยุทธศาสตร์	(SPR)	มาใช้	และ
ผู้ผลิตปรับเพิ่มการขุดเจาะ	

  อัตราแลกเปลี่ยน

	 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสาเหตุมาจาก	 1)	 ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในหลายประเทศ		โดยเฉพาะสหรฐัฯ	2)	ผลกระทบจากการขาดแคลนพลงังาน
ในยโุรป	3)	การแพร่ระบาดของโควิด	-	19	ในเซีย่งไฮ้	และ	4)	ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ไทย
กับต่างประเทศที่มากข้ึน	 ท�าให้นักลงทุนหันไปถือครองสกุลเงินท่ีมีความเสี่ยงต�่า	 
ทั้งนี้	 การอ่อนค่าของเงินบาทยังคงสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค	 และธนาคาร 
แห่งประเทศไทยส่งสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

	 ข้าว

	 ราคาข้าวเดือนกรกฎาคม	2565	ยงัคงปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งจากเดอืนก่อนหน้า	
โดยการปรบัตวัลดลงของราคาข้าวได้รบัผลกระทบจากการแข่งขนัทีร่นุแรงด้านราคา
ในตลาดโลก	และผูน้�าเข้าชะลอค�าสัง่ซือ้	

	 ยางพารา

	 ในภาพรวมราคายางพาราปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า	 เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกับราคาน�้ามัน	 เนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพือ่ลดความร้อนแรงของเงนิเฟ้อ	เป็นปัจจยักดดันให้ราคาน�า้มนัปรบัตัวลดลง

ÊÔ¹¤ŒÒ
¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)

á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó
ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.)

ä·Â (THB/Baht)

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)

WTI 

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

THB/USD

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2

เดือน Jun-65 Jul-65 Jul-64 Jul-65%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,405.00
3,104.52

1,376.88
3,075.00

-2.00
-0.95

13.28
54.14

1,215.50
1,995.00

1,376.88
3,075.00

73.15
57.34

67.77
57.64

-7.35
0.52

13.94
10.32

59.48
52.25

67.77
57.64

1,834.83
30,295.45

1,736.37
29,864.29

-5.37
-1.42

-3.91
7.08

1,807.09
27,890.91

1,736.37
29,864.29

114.59 99.85 -12.86 37.8072.46 99.85

34.97 36.33 3.90 11.4332.61 36.33

ราคาสินค้ารายเดือน แหล่งที่มา : CEIC

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนมิถุนายน 2565

 การส่งออก มมีลูค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (907,286 ล้านบาท) 
ขยายตัวร้อยละ 11.9	ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	16	หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ
น�้ามัน	ทองค�า	และยุทธปัจจัย	ขยายตัวร้อยละ	10.4	การส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นแรงหนุนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของการส่งออก
ในเดือน	ม.ิย.	สะท้อนความสามารถในการผลติสนิค้าอาหารของไทยป้อนสูต่ลาดโลก	
และสอดรับนโยบาย	 “เกษตรผลิต	 พาณิชย์ตลาด”	 ขณะที่การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมยังคงเติบโตตามการขยายตัวของภาคการผลิตโลก	สินค้าส่งออก  
5 อันดับแรก	 ได้แก่	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 รถยนต์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 
ผลติภณัฑ์ยาง	อญัมณแีละเครือ่งประดบั	และน�า้มนัส�าเรจ็รปู	ตลาดส่งออกทีข่ยายตวั 
อาทิ	สหรัฐฯ	เวียดนาม	และอินโดนีเซีย

 การน�าเข้า มีมลูค่า 28,082.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (971,481 ล้านบาท) 
ขยายตัวร้อยละ 24.5 สินค้าน�าเข้า 5 อันดับแรก	ได้แก่	น�้ามันดิบ	เหล็ก	เหล็กกล้า
และผลติภณัฑ์	เคร่ืองจกัรกล	เคมภัีณฑ์	และเครือ่งจกัรไฟฟ้า	แหล่งน�าเข้าทีข่ยายตวั 
อาทิ	จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	สหรัฐฯ	และมาเลเซีย

 ดุลการค้า ขาดดุล 1,529.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(64,195	ล้านบาท)		

 ดชันรีาคาส่งออก	ปรบัตัวสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่19	ท่ีร้อยละ	5.3	(YoY)	

 ดชันรีาคาน�าเข้า	ปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่19	ทีร้่อยละ	13.7	(YoY)	

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

international_trade

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2565
ผ่าน QR  Code นี้

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 65สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 65

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 65สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน มิ.ย. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน มิ.ย. 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. – มิ.ย. 2565
Jan-Jun 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

149,184.8
+12.7%

155,440.7
+21.0%
-6,255.9

มิ.ย. 2565
Jun 2022
26,553.1
+11.9%
28,082.3
+24.5%
-1,529.2

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,352.9
2,325.2
1,242.3
1,123.8
1,118.3

รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

น้ำมันสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑยาง

อัญมณีและเครื่องประดับ

19.1
-6.0
-4.9
18.6
75.2

8.9
8.8
4.7
4.2
4.2

4,429.4
3,297.3
2,147.8
1,187.5
1,142.8

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

12.1
-2.7
-1.0
2.0
50.2

16.7
12.4
8.1
4.5
4.3

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

4,799.2
1,899.5
1,898.7
1,896.5
1,703.9

17.1
6.8
6.8
6.8
6.1

6,535.4
3,110.7
2,258.6
1,556.0
1,338.5

18.0
0.1

217.5
23.4
24.6

23.3
11.1
8.0
5.5
4.8

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

163.9
17.9
6.5
3.8
6.4

น้ำมันดิบ
เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ
เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

เคมีภัณฑ
เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

0.4
-0.5

0.4
1.3

0.5
0.8

5.3
13.7

108.9
114.8

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

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี 

สงออก
นำเขา

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร
เดือนกรกฎาคม 2565
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แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กรีซ-บัลแกเรีย 
เชื่อมท่อส่งก๊าซส�าเร็จ

ยูเออีจับมืออินเดีย  
สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ออสเตรเลียเริ่มขยับตอบรับ 
แนวโน้มการใชร้ถยนต์ไฟฟา้

ประเทศออสเตรเลยีนับเป็นประเทศทีมี่ความล่าช้าต่อนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
จากอปุสรรคหลายประการ อาท ิราคารถยนต์ไฟฟ้า สภาพภมูปิระเทศทีก่ว้าง
ท�าให้ขาดแคลนสถานีชาร์จ จ�านวนผู้เล่นในตลาดน้อย ท้ังนี้ออสเตรเลีย 
ได้เริ่มมีแผนการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงสู่รถยนต์ไฟฟ้า
ทั้งหมด ภายในปี 2578 โดยเริ่มจากเขตปกครอง Australia Capital 
Territory (ACT) ซึ่งมีนโยบายในการผลักดัน อาทิ สินเชื่อเงินกู้การซื้อ 
รถยนต์ไฟฟ้าปลอดดอกเบ้ีย การยกเลิกค่าจดทะเบียนรถยนต์ประเภท ZEV  
เป็นระยะเวลา 2 ปี 

กรีซและบัลแกเรียร่วมแถลงความส�าเร็จในโครงการสร้างท่อขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาตริะหว่างกนั ระยะทาง 182 กโิลเมตร คาดว่าจะเริม่ใช้งานในเดอืน
สงิหาคมนี ้โดยสามารถขนส่งก๊าซธรรมชาตไิด้ 3 พนัล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี และ
คาดว่าใน 3-4 ปี จะสามาถเพิ่มปริมาตรเป็น 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ตามแนวโน้มความต้องการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อสร ้างความม่ันคง 
ทางด้านพลังงาน และการกระจายแหล่งพลังงานทั้งในบัลแกเรียและ 
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ในการประชมุสุดยอด I2U2 ครัง้แรก ของผูน้�าอนิเดยี อสิราเอล สหรฐัอเมรกิา 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ผ่านมา ได้มีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ ์
อาหารและพลังงานเป็นหนึ่งในวาระส�าคัญของการประชุม รัฐบาลสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์จึงได้มีแผนลงทุน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการ 
อุทยานอาหารเกษตร (Agricultural Food Park) ในอินเดีย เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง  
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอันแข็งแกร่งซึ่งเป็นก้าวแรก 
สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน
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