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จากเศรษฐกิจโลกทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท�ำให้ภาคเศรษฐกิจ
การค้าไทยต้องสร้างความเข็มแข็งจากภายในประเทศมากขึ้น โดยการพัฒนา
จุ ด แข็ ง ที่ ไ ทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ การค้ า เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วารสาร สนค. ฉบับนี้จึงขอเสนอบทความ เกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารโดยทางราง และการใช้
Soft Power ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย
สายฝนที่ โ ปรยปรายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะนี้ ท� ำ ให้ ต ้ อ งวางแผนการเดิ น ทาง
อย่างรอบคอบ และขอให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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พาณิชย์ ถกสภาอุตฯ ใกล้ชิด ต่อยอดความส�ำเร็จ

ขยายตลาดสินค้าไทยในซาอุฯ อาหาร-ก่อสร้าง-ปิโตรเคมี-ยานยนต์ เป็นดาวรุ่ง
่ ช่วงต้นเดือนตุลาคมทีผ
่ า่ นมา นายจุรน
เมือ
ิ ทร์ ลักษณวิศษ
ิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
น�ำคณะผูบ
้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมกับผูบ
้ ริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่ อติดตามผลการเร่งขยายตลาด
สินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่ได้น�ำคณะนักธุรกิจไทยเยือนซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยประเด็นส�ำคัญ 5 เรื่องที่หารือร่วมกัน ได้แก่ 1) การท�ำสัญญาซื้อขายสินค้าไทยไปซาอุฯ ได้ทันที 3,500 ล้านบาท 2) จัดตั้งสภาธุรกิจ
ไทยซาอุฯ ตั้งเป้าหมายภายในหนึ่งปี จะท�ำมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ 10,000 ล้านบาท ผ่านการจัดคลินิกส่งเสริมการส่งออก (Export Clinic)
และงานแสดงสินค้า 3) จัดงาน Webinar ส่งเสริมการค้าการลงทุนในสาขาส�ำคัญ 4) ติดตามความคืบหน้า เรือ่ ง FTA ไทยกับกลุม่ ประเทศอ่าวอาหรับ
หรือ GCC และ การจัดตัง้ คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ซาอุฯ (Joint Trade Committee: JTC) และเรือ่ งที่ 5) ติดตามความคืบหน้าจากการน�ำ
คณะเอกชนเดินทางไปเจรจากับทางการซาอุฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จ 10 ข้อ อาทิ การเปิดตลาดไก่ต้มสุก
นอกจากนี้ ยังได้หารือความคืบหน้าแนวโน้มการขอวีซา่ ของนักธุรกิจไทยไปซาอุฯ โดยให้สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หรือกลไกภาคเอกชนอื่นที่กฎหมายรับรองจากรัฐบาลไทยออกหนังสือรับรองให้ยื่นขอวีซ่าได้จะสะดวกยิ่งขึ้น และที่ประชุมยังมองเห็นโอกาส
ที่จะผลักดันต้นไม้เป็นอีกสินค้าท�ำเงินให้ประเทศต่อไปในอนาคต
บรรณาธิการ :
ผู้จัดท�ำ	
:
		
โทรศัพท์
:
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0 2507 7895
โทรสาร : 0 2547 5687

I GOT IT

ขับเคลื่อนการค้าด้านบริการ

โดย ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ด้วย Dashboard ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  ได้จัดท�ำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligence
System : TIS) ในส่วนของระบบข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ (Global Demand Dashboard) และระบบข้อมูลเชิงลึก
ด้านธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness Dashboard)  บนเว็บไซต์
“คิดค้า.com” เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สามารถน�ำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์โอกาสและความเสีย่ ง
ทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทยและผลักดันให้มูลค่าการค้าและการส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

https://คิดค้า.com/

Global Demand
Dashboard
ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า

ภาพรวมการส่งออก
ของประเทศไทย

ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ

เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลสถิตกิ ารส่งออกและตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและประเทศคู่ค้าส�ำคัญของโลก น�ำเสนอในรูปแบบ Dashboard
แสดงผลในรูปแบบหลายมิติและง่ายต่อการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญ ดังนี้

โอกาสการส่งออก
ของไทยรายตลาด

โอกาสส่งออก
ของไทยรายสินค้า

ภาพรวม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ

https://คิดค้า.com/

Wellness
Dashbord

สินค้าด้านสุขภาพ

ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการ
ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการ ได้รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริการ

ด้านสุขภาพของไทย ทั้งภาพรวมธุรกิจบริการสุขภาพและโอกาสการขยายตลาดสินค้า
ด้านสุขภาพ เช่น มูลค่าธุรกิจ แรงงาน และธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด เป็นต้น

มูลค่าธุรกิจ

นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” ยังมีบทวิเคราะห์ด้านการค้าเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ท่ส
ี นใจ
น�ำไปใช้ได้ตามความต้องการ และในอนาคต สนค. มีแผนจะพั ฒนาระบบการวิเคราะห์โอกาสการค้ากับประเทศคู่ค้าระดับรายเมือง/
รายมณฑล ซึ่งจะช่วยเพิ่ มมุมมองการค้าในระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการพั ฒนาการค้ายุคใหม่ ที่เน้นการขยายตลาดเฉพาะ
พื้ นที่มากขึ้น
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โดย กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การขนส่งทางรถไฟ

ทางเลือกใหม่ของการขนส่งสินค้าเกษตร
และอาหารของไทย
ในช่วงทีผ
่ า่ นมา โลกเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อโลจิสติกส์
ระหว่ า งประเทศ อาทิ การขนส่ งทางเรื อ มี ปั ญ หาค่ า ระวางเรื อ สู ง และ
การขาดแคลนตู้ตอนเทนเนอร์ การขนส่งทางบก มีปัญหาการปิดด่านและ
ระบบการข้ามแดนที่ล่าช้าที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
ล่าสุด สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลต่อการขนส่งทางอากาศและทางราง
ในเขตแดนดังกล่าว ดังนัน
ู ภ
ิ าค
้ หากไทยมีเป้าหมายจะเป็นประตูการค้าในอนุภม
และภูมิภาค ก็จ�ำเป็นจะต้องมีช่องการขนส่งที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมกั บประเทศต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง
จะเป็ น ทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ขนส่งสินค้าในอนาคตได้

การพั ฒ นาการขนส่ ง ทางราง เป็ น อี ก หนึ่ง เป้ า หมายการพั ฒ นาของไทย
ในร่างแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ก�ำหนดหมุดหมาย
ให้ ไ ทยเป็ น ประตู ก ารค้ า การลงทุ น และยุ ท ธศาสตร์ ท างโลจิ ส ติ ก ส์ ท่ีส� ำ คั ญ
ของภูมิภาค เพื่อให้การขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ และ

เชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์
โดยเฉพาะการสนับสนุนจุดเชือ่ มต่อการขนส่งระหว่างไทย-ลาว-จีน ในส่วนรถไฟความเร็วสูง
ซึ่งปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในหลายกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ข้ า มทวี ป เนื่ อ งด้ ว ยการขนส่ ง ทางเรื อ ใช้ เ วลามากกว่ า และการขนส่ ง ทางอากาศ
มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู กว่ามาก และ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก โดยพัฒนาโครงข่ายเชือ่ มโยงเส้นทางการขนส่งสินค้า
และระบบโลจิสติกส์ระหว่างท่าเรือ รถไฟ ถนน และท่าอากาศยาน เชือ่ มโยงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ด่ า นชายแดนส� ำ คั ญ และการเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ้ า น
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ทั้งเครือข่ายภายใน และ
ระหว่างประเทศอย่างบูรณาการ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ตั้งเป้าหมาย
ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) เหลือร้อยละ 5 ต่อ GDP
(ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 6.4) สอดคล้องกับการเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี1
ซึง่ แม้ปจั จุบนั ไทยจะใช้การขนส่งทางรางไม่มากนัก
(ในปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
สิ น ค้ า ส่ ง ออกประเภทกลุ ่ ม สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ
อุ ต สาหกรรมการเกษตร เช่ น ยางสั ง เคราะห์
ยางธรรมชาติ) เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
เช่น โครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมรอยต่อระหว่าง
โหมดการขนส่งยังไม่สมบูรณ์ และมีความยืดหยุน่ น้อย
4
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เพราะมีเส้นทางตายตัว อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ใช้เวลาประมาณ 19 ชม. และจากด่านโมฮาน (จีน)
คาดว่า การขนส่งทางรางจะเป็นอีกทางเลือก ใช้เวลา 30 นาที ถึงสถานีบ้านนาเตย (ลาว) และ
ที่สนับสนุนการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ เดินทางต่ออีก 5 ชม. ถึงสถานีเวียงจันทน์ใต้ (ลาว)
โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีน�้ำหนักและปริมาณมาก โดย ณ จุดนี้ สามารถเปลี่ยนถ่ายสู่การขนส่งโหมด
และสิ น ค้ า เกษตรและอาหารซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า อื่ น ๆ ที่ ส ถานี ร ถไฟท่ า นาแล้ ง และสามารถ
ส่ ง ออกส� ำ คั ญ ของไทย จากการสนั บ สนุ น เดิ น ทางมายั ง ไทยโดยข้ า มสะพานมิ ต รภาพ
การเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน ไทย-ลาว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เข้าสู่สถานี
และสามารถเชื่อมต่อการขนส่งทางรถไฟจากจีนสู่ หนองคาย ซึ่งไทยตั้งเป้าหมายการสร้างรถไฟ
สหภาพยุโรป เส้นทาง Silk Road on Rails เ ชื่ อ ม ต่ อ ณ จุ ด นี้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น ปี 2 5 7 1
ทีส่ ามารถช่วยประหยัดเวลาจากการขนส่งทางเรือ ทั้งนี้ หากสามารถขนส่งสินค้าเชื่อมต่อสู่เส้นทาง
ได้ราว 2 สัปดาห์ (10 วัน) โดยหากเดินทาง Silk Road on Rails ดังกล่าว ประกอบกับการ
จาก เมืองดุยส์บวร์ก (เยอรมนี) ใช้เวลาเพียง 18 วัน ด� ำ เนิ น การเชิ ง รุ ก ของภาครั ฐ ในการเร่ ง ขยาย
ถึงเมืองฉงชิ่ง (จีน) และสามารถเชื่อมต่อสู่รถไฟ ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกับสหภาพยุโรป
ความเร็วสูงจีน-ลาว เพื่อไปถึงด่านโมฮาน (จีน) จะเป็นแรงผลักดันให้การส่งออกมีมูลค่ามากขึ้น

มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร (พิ กัดศุลกากร 01-24)

ที่จะมีโอกาสจากการเพิ่ มช่องทางขนส่งทางรถไฟดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวม

336,602.68 ล้านบาท (จีน+ยุโรป ม.ค.- ส.ค. 2565)

การส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป ในปี 2564

การส่งออกจากไทยไปจีน ในปี 2564

มู ล ค่ า รวม 99,755.81 ล้ า นบาท และช่ ว งเดื อ น
ม.ค. - ส.ค. 2565 มูลค่ารวม 84,212.48 ล้านบาท
เติบโตกว่า ร้อยละ 30.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2564 (62,804 ล้านบาท) โดยกว่าร้อยละ 96 ของ
สินค้าดังกล่าวใช้การขนส่งทางเรือ ได้แก่ เนื้อสัตว์
อาหารสัตว์ ข้าว ซอส และปลาปรุงแต่ง และกว่าร้อยละ 3
ใช้การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ เมล็ดพืช พืชผัก ผลไม้
(เช่น ทุเรียน ล�ำไย) และพืชมีชีวิต (เช่น กล้วยไม้)

มู ล ค่ า รวม 313,283.29 ล้ า นบาท และช่ ว งเดื อ น
ม.ค. - ส.ค. 2565 มูลค่ารวม 252,390.20 ล้านบาท
เติบโตกว่าร้อยละ 12.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2564 (224,275.74 ล้านบาท) โดยกว่าร้อยละ 79
ของสินค้าดังกล่าวใช้การขนส่งทางเรือ ได้แก่ ผลไม้
(เช่น ทุเรียน ล�ำไย เงาะ) มันส�ำปะหลัง สตาร์ชและอินลู นิ
ลูกนัต และน�้ำตาล กว่าร้อยละ 18 ใช้การขนส่งทาง
รถยนต์ ได้แก่ ผลไม้ (เช่น ทุเรียน ล�ำไย ขนุน สับปะรด
มังคุด) สัตว์น�้ำ  (เช่น กุ้ง ปู) เมล็ดพืช และดอกไม้
(เช่น กล้วยไม้) และกว่าร้อยละ 3 ใช้การขนส่งทางอากาศ
ได้แก่ ผลไม้ (เช่น ทุเรียน ล�ำไย สับปะรด มังคุด ส้ม)
พืชผัก และยาสูบ

นอกจากโอกาสจากการเชื่ อ มต่ อ
การขนส่ ง สิ น ค้ า สู ่ แ ถบยุ โ รปแล้ ว
ในอนาคตไทยยั ง มี แ ผนการเชื่ อ มต่ อ
การขนส่งทางรางสู่ตอนใต้ของประเทศ
โดยเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย
ไทย-มาเลเซีย และเสนอให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ การเชื่ อ มต่ อ
รถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ (จีน สปป.
ลาว ไทย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ) 2
ร่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ท (Master
Plan) เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรฐาน ระบบ
อาณั ติ สั ญ ญาณ และการด� ำ เนิ น งาน
แบบไร้ ร อยต่ อ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ขยายโอกาสทางการค้าให้กบั เอกชนไทย

อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารทางรางของไทยให้เกิดความคุ้มค่า สามารถช่วยลดต้นทุน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการค้า
อาจพิจารณาน�ำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการส่งเสริมสินค้าส่งออกที่มีความเหมาะสมต่อการขนส่งทางราง เช่น ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพิจารณา
คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมต่อการขนส่งทางราง (สินค้าควรมีลักษณะทางกายภาพที่เสียหายได้ยาก เพราะต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าหลายครั้ง และการขนส่ง
ต่อครั้งควรมีปริมาณมากพอเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า) การส่งเสริมการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าที่อยู่บริเวณใกล้กับสถานีขนถ่ายสินค้า การลงทุน
ด้านเทคโนโลยีระบบติดตามสินค้าในขบวนรถไฟ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าและวางแผนการขนส่งได้แม่นย�ำ  เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการขนส่งแบบระบบห้องเย็น (Cold Chain) ทางรถไฟ
เพื่อยืดอายุสินค้าเกษตรและอาหาร
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ที่มา: 1 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   2กระทรวงคมนาคม
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โดย นางศุจิรัตน์ สิทธิโรจน์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายระบบการค้า
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Cultural Tourism to
SOFT POWER

T H A I LAND

ประเทศไทยมี ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่ มี เ อกลั ก ษณ์ โดดเด่ น และ
มีความหลากหลาย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ การออกแบบแฟชั่น
่ อ
่ ว
ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย เทศกาลประเพณี และสถานทีท
่ งเทีย
ซึ่งทุนเหล่านี้ถือเป็น Soft Power ที่หากน�ำมาผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ได้ ก็จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างมหาศาล

ที่ผ่านมา ถือได้ว่าประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จากข้อมูลส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)
ทีร่ ะบุวา่ สินค้าวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ปี 2561 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.461 ล้านล้านบาท โดย
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิงวัฒ นธรรม เป็นสาขาที่มีสัด ส่ว นมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ ถึง 0.409 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.04 ของมูลค่าทัง้ หมด
รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหารไทย และอุตสาหกรรมการโฆษณา ขณะที่
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยมูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม1  ทีผ่ า่ นการผสาน
การท่องเที่ยวเข้ากับวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการด�ำเนินโครงการ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” กว่า 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ พบว่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของไทย ในปี 2565 สามารถสร้างเงินหมุนเวียนจากค่าทีพ่ กั อาหาร
เครื่องดื่ม พาหนะเดินทาง ค่าซื้อของฝากและของที่ระลึก กว่า 768 ล้านบาท
นอกจากนี้ ผลส�ำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของ VISA (Visa
Global Travel Intentions Study)2 ปี 2565 ยังระบุว่า ประเทศไทยเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีน่ า่ เดินทางไปเยือนมากทีส่ ดุ ในโลกอันดับที่ 4
และ Agoda 3 เปิ ด เผยผลการจั ด อั น ดั บ จากข้ อ มู ล การจองห้ อ งพั ก ทั่ ว โลก
ครึ่งปีแรกของปี 2565 ว่า กรุงเทพมหานคร ครองอันดับที่ 1 และเมืองพัทยา
จ.ชลบุ รี ครองอั น ดั บ ที่ 8 ของจุ ด หมายปลายทางยอดนิ ย มระดั บ โลก
และเป็ น ที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ยวมาโดยตลอด
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ผสานการท่องเที่ยวเข้ากับอัตลักษณ์และคุณค่าของชุมชน และมีการน�ำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามา
ต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากได้รับโอกาสสัมผัส
ประสบการณ์ร่วม และตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งนอกจากจะน�ำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในแง่ของการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างจิตส�ำนึกให้ชุมชนท้องถิ่นรื้อฟื้นประเพณีที่ก�ำลังสูญหาย
การพัฒนางานหัตถกรรมให้กลายเป็นเอกลักษณ์ กระตุ้นให้คนท้องถิ่นมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และส่งเสริมให้เกิดการคงอยู่ของวัฒนธรรมไทย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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่ วเชิงวัฒนธรรมของไทย จึงเป็น Soft Power ส�ำคัญ ทีส
่ ามารถขับเคลือ
่ น
การท่องเทีย
ประเทศผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณค่าทางสังคมให้กบ
ั ชุมชน
มี ค วามเข้ ม แข็ ง ควบคู่ กั น ไป ซึ่ ง ก้ า วต่ อ ไปของการขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม ให้เป็น Soft Power ที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ�ำเป็นต้องอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนใน 3 มิติ คือ Place x People x Product ดังนี้
01

02

การพั ฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม

P lac e

การพั ฒนาบุคลากรและคนในชุมชน

Peo p le

การพั ฒ นาให้ เ มื อ งต่ า ง ๆ ในประเทศไทย
มีเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน
มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
ซึ่งความโดดเด่นดังกล่าว จะช่วยดึงดูดให้เกิด
การเข้ามาท�ำธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
จ�ำเป็นทั้ง Hard Infrastructue (โครงสร้าง
พื้นฐาน) และ Soft Infrastructue (กฎระเบียบ
และสิทธิประโยขน์) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการเข้ า มา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญสามารถน�ำความเจริญ
หรือการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคนในชุมชน โดยการสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่ชุมชนของตนมีอยู่ ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานด้าน
การสือ่ สารกับชาวต่างชาติ ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในชุมชน และ
ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์
จากทุนทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

P rod u ct

การผสมผสานเอาความโดดเด่ น ของสถานที่
ท่องเที่ยวหรือสถานที่ส�ำคัญในชุมชน เข้ากับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ในเชิงพาณิชย์ให้กับชุมชน เป็นกระบวนการ
ส�ำคัญที่ต้องอาศัยความสามารถในการต่อยอด
ความคิด และถ่ายทอดเรื่องราว (Storytelling)
ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าทางวัฒนา
ธรรมของชุมชน และต่อยอดเข้า กับความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์เป็นสินค้าและบริการ
ที่มีความแตกต่างและมีคุณค่า ช่วยเพิ่มมูลค่า
ในเชิงพาณิชย์ และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น

กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการพั ฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่ อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ผ่านโครงการ “หมู่บ้านท�ำมาค้าขาย” ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับ
การประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า
บริการเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด สอดคล้องกับการใช้กลไก Place x People x Product
โดย มิตดิ า้ น Place มีการพัฒนาศักยภาพของพืน้ ทีใ่ ห้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
อัตลักษณ์ รวมถึงวิถี/ชีวิตของชุมชน มิติด้าน People มีการสร้างทักษะในการเป็นนักการตลาด
(Marketing Skills) และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) ให้สามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค์ผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจได้ และมิติด้าน Product
มีการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าการค้าให้แก่หมู่บ้านท�ำมาค้าขาย อาทิ ส่งเสริมการ
การออกแบบและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งการประสานกลไกการพัฒนาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
สถานการณ์โควิค-19 ของทัว่ โลกทีก่ ำ� ลังคลีค่ ลาย ส่งผลต่อคาดการณ์จำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังจะเพิม่ ขึน้
จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำ� หรับผูป้ ระกอบการไทยทุกระดับ รวมถึงระดับชุมชน ทีจ่ ะส�ำรวจทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง
น�ำมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อจะฟื้นฟูและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และ Soft Power ของไทย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ปัจจุบน
ั

ที่มา :
1
หมายถึง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการน�ำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
2
สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
3
ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
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economic
indicators
โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวม

ภาพรวมเศรษฐกิจ

เดือนกันยายน 2565

เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจทีส่ ำ�คัญ เดือน กันยายน 2565
ดัชนี

%MoM

%YoY

%AoA

Headline Inflation
CPI

ก.ย. 65
ส.ค. 65

107.70
107.46

0.22
0.05

6.41
7.86

6.17
6.14

Core Inflation
Core CPI

ก.ย. 65
ส.ค. 65

103.73
103.59

0.14
0.09

3.12
3.15

2.26
2.16

PPI

ก.ย. 65
ส.ค. 65

113.8
113.7

0.1
-0.9

10.5
10.7

11.4
11.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

CMI

ก.ย. 65
ส.ค. 65

119.5
119.5

0.0
-0.4

5.2
5.2

6.6
6.7

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

CCI

อยู่ท่ระดั
ี บ

อัตราเงิน เฟ้อทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
เงิน เฟ้อพื้นฐาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
ดัชนีราคาผู้ผลิต

ก.ย. 65

ส.ค.. 65

46.4

46.3

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ตามภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการส่งออก และรายได้เกษตรกรทีอ่ ยูใ่ นระดับดี ซึง่ มีสว่ นท�ำให้เงินเฟ้อขยายตัว แต่ในอัตราทีน่ อ้ ยกว่าเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาผู้บริโภค
เดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 6.41 (YoY)

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด
การบันเทิง การอาน
การศึกษาฯ

1.33%

4.19%

พาหนะ การขนสง
และการสื่อสาร

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

อาหาร
เคร่องดื่ม

เคร่องนุงหม
รองเทา

ที่อยูอาศัย

ยา ของใช
สวนบุคคล

ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2565 อยู่ที่
3 .46
YoY
9. 82
YoY
YoY
YoY
0. 17
1. 51
23.27%
1 .22
MoM 0. 67
MoM 0. 06
MoM
MoM 0. 18
ร้อยละ 6.41 (YoY) ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.86 (YoY)
41.58%
ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน เคหสถาน และเครื่องประกอบ
อาหาร ประกอบกับฐานดัชนีราคาฯ ทีใ่ ช้คำ� นวณเงินเฟ้อในเดือนเดียวกันของปีกอ่ น 5.38%
พาหนะ
การศึกษา
บุหร่
อยู่ระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในเดือนนี้ราคาสินค้าและบริการโดยรวมยังคงสูงกว่า
22.17%
เช้อเพลิง
บันเทิง
สุรา
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่ง
6.37
1. 21
2. 49
YoY
YoY
YoY
MoM -1.45
MoM 0. 02
MoM 0. 11
ประกอบกั บ ฝนที่ ต กชุ ก น�้ ำ ท่ ว มขั ง พื้ น ที่ ก ารเกษตร และอุ ป สงค์ ใ นประเทศ
2.07%
ที่ปรับตัวดีขึ้น มีส่วนท�ำให้เงินเฟ้อขยายตัว ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) อยู่ที่ร้อยละ 3.12 (YoY)
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 0.22 (MoM) ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 7.28 (YoY)
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 1.01 (QoQ) และเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 6.17 (AoA)
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ไมมีแอลกฮอล

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

เคหสถาน

เครื่องนุงหมและรองเทา

แนวโน้มเงินเฟ้อ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565
มี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ลงจากไตรมาสก่ อ นหน้ า ตามต้ น ทุ น การผลิ ต และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศ ที่ เ ป็ น ผลมาจากราคาน�้ ำ มั น ดิ บ และอาหารโลก
ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง ประกอบกั บ ฐานราคาที่ สู ง ในช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น และมาตรการดู แ ลค่ า ครองชี พ ของภาครั ฐ ที่ อ าจจะมี เ พิ่ ม ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี
จะท�ำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ตามภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และรายได้เกษตรกรที่อยู่ในระดับดี
รวมถึงฝนตกชุกน�้ำท่วมขังพื้นที่เกษตร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย และเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง นอกจากนี้ ราคาพลังงานโลกที่ผันผวน และ
เงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลให้ต้นทุนการน�ำเข้าสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ท�ำให้การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบที่จ�ำกัด
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ดัชนีราคาผู้ผลิต

สัดสวนน้ำหนัก

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

จำแนกรายหมวด

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

เดือนกันยายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 10.5 (YoY)
เป็นการสูงขึน้ ในทิศทางทีช่ ะลอลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนทีส่ าม โดยสาเหตุสำ� คัญมาจาก
ต้นทุนการผลิต ทั้งราคาวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ ที่ยังทรงตัวในระดับสูง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าลง
ส่งผลให้ต้นทุนการน�ำเข้าเพิ่มขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 74.5
สินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ   น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ และแร่โลหะ
(แร่สังกะสี เหล็ก วุลแฟรม) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.9
สินค้าส�ำคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
(น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันแก๊สโซฮอล์) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร
ไก่สด มันเส้น) กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (โซดาไฟ ปุย๋ เคมีผสม กรดก�ำมะถัน)
กลุม่ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์))
กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองค�ำ) กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องมือ (เครื่อง
สูบน�้ำ  เครื่องเก็บเกี่ยว) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากแร่อโลหะ (กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง
โถส้วม เสาเข็มคอนกรีต) กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (เยื่อกระดาษ
กล่องกระดาษ กระดาษคราฟต์) และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง
สูงขึ้นร้อยละ 10.7 โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ได้แก่ กลุ่มพืชล้มลุก (ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว หัวมันส�ำปะหลังสด)
กลุ่มพืชผัก (ต้นหอม พริกสด พริกแห้ง) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

YoY 74.5
MoM 12.7

YoY 7.9
MoM -0.4

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

10.34%

ผลิตภัณฑจากเหมือง

สินคา
สำเร็จรูป

5.41%

สินคา
วัตถุดิบ

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY 4.6
MoM 0.0

YoY 35.6
MoM 4.2

YoY 14.2
MoM -1.2

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง (กุ้งแวนนาไม กุ้งทะเล หอยนางรม) ขณะที่สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่
กลุ่มไม้ยืนต้น (ผลปาล์มสด ยางพารา) และกลุ่มผลไม้ (ทุเรียน กล้วยน�้ำว้า กล้วยไข่)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.9 (QoQ) และเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 11.4 (AoA)

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

กระเบื้อง

6.49%

วัสดุฉาบผิว

3.28%

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

สุขภัณฑ

24.97%

1.86%

อุปกรณไฟฟา
และประปา

11.93%

15.53%

ซีเมนต

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

ผลิตภัณฑ
คอนกรต

ซเมนต

YoY 8.2
MoM 0.0

ผลิตภัณฑคอนกรีต

YoY 8.1
MoM 0.3

YoY 4.8
MoM 0.0

YoY 4.4
MoM 0.2

วัสดุกอสราง
อื่น ๆ

11.95%

16.97%

กระเบื้อง
YoY 4.7
MoM 0.0

ไมและผลิตภัณฑไม

7.02%

วัสดุฉาบผิว
YoY 2.7
MoM 0.3

อุปกรณไฟฟา
และประปา

สุขภัณฑ
YoY 0.4
MoM 0.0

วัสดุกอสราง
อื่น ๆ

YoY 1.9
MoM -1.3

YoY 7.0
MoM 0.0

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 5.6 (YoY) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 1.6 (QoQ) และเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2565 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 6.6 (AoA)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

ภาคเหนือ

45.9

เดือนกันยายน 2565 เท่ากับ 46.4 (YoY)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกันยายน 2565 ปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยมาอยูท่ รี่ ะดับ 46.4 จากระดับ 46.3 ในเดือนก่อนหน้า ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น
จากระดับ 36.9 มาอยู่ที่ระดับ 37.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต
(3 เดือนข้างหน้า) ปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับ 52.6 มาอยู่ที่ระดับ 52.5 แต่ยังคง
อยูใ่ นช่วงความเชือ่ มัน่ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 สาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ด�ำเนินการได้เป็นปกติ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่จะเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยว
ในช่วงปลายปี ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และมาตรการของภาครัฐที่ลดภาระ
ค่าครองชีพ เพิม่ ก�ำลังซือ้ และเพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน ส่งผลให้ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ปรับตัวดีขนึ้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความกังวล
ต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และเงินบาททีอ่ อ่ นค่าลง ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อความเชือ่ มัน่
ของผู้บริโภคในประเทศไทย

YoY 10.7
MoM -1.0

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification ofProducts by Activity)

เดือนกันยายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 5.2 (YoY)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2565 อยู่ในระดับที่ทรงตัวคือ
สูงขึ้นร้อยละ 5.2 (YoY) เท่ากับเดือนที่ผ่านมา โดยยังคงสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าส�ำคัญ อาทิ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ซึ่งเป็นผลจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา ราคาโดยเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง โดยสินค้าในหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก และหมวดซีเมนต์สูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปาปรับลดลง โดยหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 8.2 หมวดซีเมนต์
สูงขึ้นร้อยละ 8.1 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 7.0 หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 4.8 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 4.7 หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.7
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึน้ ร้อยละ 1.9 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.4

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

84.25%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

47.8

ภาคกลาง

45.4

พนักงานของรัฐ
ส.ค. 65 52.1
ก.ย. 65 51.5

ผู้ประกอบการ
ส.ค. 65 48.6
ก.ย. 65 47.2

เกษตรกร
ส.ค. 65 47.1
ก.ย. 65 47.9

+/-

+/-

+/-

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

43.8

ภาคใต

46.8

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

30.0

+/-

พนักงานเอกชน

ไม่ได้ทำงาน

ส.ค. 65 43.2
ก.ย. 65 44.0

ส.ค. 65 42.2
ก.ย. 65 41.3

+/-

การแพรระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอก 3

+/-

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น

การแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19
ระลอก 1
การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 2

40.0
35.0

รับจ้างอิสระ
ส.ค. 65 44.7
ก.ย. 65 44.4

+/-

50.0
45.0

นักศึกษา
ส.ค. 65 44.9
ก.ย. 65 45.6

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
ดีขึ้นตามลำดับ

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและ
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19 รุนแรงขึ้น

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2563

2564

2565
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โดย กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การค้าระหว่างประเทศไทย
เดือนสิงหาคม 2565
การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2565
มีมูลค่า

านเหรียญสหรัฐ
23,632.7 ล้(861,169
ล้านบาท)

ขยายตัว 7.5%

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18
หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน ทองค�ำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว

10.1%

การส่งออกในเดือนสิงหาคมขยายตัวได้ดีจากสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
โดยเฉพาะกลุม่ อาหารแปรรูปทีม่ คี วามต้องการสูง เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง ขณะที่สินค้า
อุ ต สาหกรรมกลั บ มาขยายตั ว สู ง อี ก ครั้ ง หลั ง ชะลอตั ว ในเดื อ นก่ อ น
จากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หลายรายการที่ ก ลั บ มาขยายตั ว ภายใต้ ป ั จ จั ย เสี่ ย ง
เศรษฐกิ จ โลก อาทิ ภาวะเงิ น เฟ้ อ ท� ำ ให้ ก� ำ ลั ง ซื้ อ ทั่ ว โลกชะลอตั ว
ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ของจี น จากวิ ก ฤตด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และปั ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานในสหภาพยุ โ รป เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
การส่งออกไทย 8 เดือนแรก ขยายตัวได้ท่รี ้อยละ 11.0 และ
เมื่ อ หั ก สิ น ค้ า เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ น�้ ำ มั น ทองค� ำ และยุ ท ธปั จ จั ย
ขยายตัวร้อยละ 8.5
ด้านสินค้าส่งออก มีการขยายตัวในหลายกลุม
่ สินค้า มูลค่าการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ขยายตั ว
ร้อยละ 4.6 (YoY) ขยายตัว ต่อเนื่อง 21 เดือน สินค้าส�ำคัญ
่ ยายตัวดี ได้แก่ ข้าว น�ำ้ ตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ทีข

ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และไก่แปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
และอาหารส�ำเร็จรูปอื่น ๆ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม และ
ไอศกรีม สินค้าส�ำคัญที่หดตัว ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น
แช่ แ ข็ ง และแห้ ง มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม ขยายตั ว
ร้ อ ยละ 9.2 (YoY) ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง 18 เดื อ น โดยสิ น ค้ า ส�ำ คั ญ
ที่ขยายตัวดี อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ อัญมณีและ
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�ำ) แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร
โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
และแผงสวิ ท ซ์ แ ละแผงควบคุ ม กระแสไฟฟ้ า สิ น ค้ า ส� ำ คั ญ ที่ ห ดตั ว
อาทิ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน และผลิตภัณฑ์ยาง
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การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าส�ำคัญยังคงมีความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความเสี่ยงที่กดดันภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก อาทิ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวในหลายประเทศ สถานการณ์ความตึงเครียด
ทางภูมริ ัฐศาสตร์ ตลอดจนมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ข้มงวดในจีน ซึง่ ล้วน
ส่งผลต่ออุปสงค์จากประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ
ด้านตลาดส่งออก

ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้
1 ตลาดหลัก

ขยายตัวร้อยละ 8.3

โดยขยายตัวต่อเนื่องในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 16.3 อาเซียน (5) ร้อยละ 5.8 CLMV
ร้อยละ 41.1 และสหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 19.0 ญีป่ นุ่ กลับมาขยายตัวร้อยละ 6.6
ขณะทีจ่ ีน หดตัวร้อยละ 20.1
2 ตลาดรอง

ขยายตัวร้อยละ 6.9

ขยายตัวในตลาดทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 19.0 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 38.4 และ
ลาตินอเมริกา ร้อยละ 27.4 ขณะทีเ่ อเชียใต้ ทวีปแอฟริกา และรัสเซียและกลุ่ม CIS
หดตัวร้อยละ 2.1 ร้อยละ 10.1 และร้อยละ 21.6 ตามล�ำดับ
่ ๆ
3 ตลาดอืน

หดตัวร้อยละ 40.3

อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 40.1
เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลค่า 27,848.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 21.3 สินค้าน�ำเข้า 10 อันดับแรก ขยายตัวทุกรายการ ได้แก่ น�้ำมันดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครือ่ งจักรไฟฟ้า
แผงวงจรไฟฟฟ้า สินแร่โลหะฯ ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องเพรชพลอย และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น แหล่งน�ำเข้าที่ยังขยายตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ
และมาเลเซีย และไต้หวัน
การน�ำเข้า

ดุลการค้า เดือนสิงหาคม 2565 การค้าขาดดุล 14,131.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�ำเข้า

เดือนสิงหาคม 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 (YoY) ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยหมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 47.2 ชะลอตัว ลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 47.9
โดยเฉพาะราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูป และน�้ำมันดิบปรับตัวลดลงจาก อุปสงค์ชะลอตัว
ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว
ดัชนีราคาส่งออก

ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนสิงหาคม 2565 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ
่น

ขยายตัวที่ร้อยละ 12.1 (YoY) ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ
56.7 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า ที่ร้อยละ 57.7 โดยราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลง
จากความกังวลของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับ คาดว่าน�ำ้ มันดิบจากอิหร่าน
มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

การคาระหวางประเทศของไทย
หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)
มูลคาการสงออก
(Export Value)
มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

ส.ค. 2565
Aug 2022
23,632.7
+7.5%
27,848.1
+21.3%
-4,215.4

ม.ค. – ส.ค. 2565
Jan-Aug 2022
196,446.8
+11.0%
210,578.5
+21.4%
-14,131.7

สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 65
มูลคา

สินคา
รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง
อัญมณีและเครื่องประดับ
เม็ดพลาสติก

สัดสวน

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

ประเทศ

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

22.5
0.0
-0.2
24.7
-13.4

10.4
7.2
4.9
4.7
3.8

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง

4,001.9
2,723.7
2,035.0
1,094.1
1,078.9

16.3
-20.1
6.6
29.6
43.1

16.9
11.5
8.6
4.6
4.6

2,454.3
1,708.9
1,161.4
1,098.3
888.8

สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 65
มูลคา

สินคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

น้ำมันดิบ
เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
แผงวงจรไฟฟา

3,701.1
1,906.5
1,864.6
1,845.9
1,749.3

71.0
-0.4
-2.4
10.8
28.7

(%)

13.3
6.9
6.7
6.6
6.3

ประเทศ

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

6,474.7
3,042.8
สหรัฐอาหรับ
1,855.9
เอมิเรตส
สหรัฐฯ 1,558.6
มาเลเซีย 1,062.0

12.0
-4.2
143.7
24.0
18.2

23.3
10.9
6.7
5.6
3.8

จีน
ญี่ปุน

ดัชนีราคาสงออก – นำเขา เดือน ส.ค. 65
ดัชนีราคา

สงออก
นำเขา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65

0.5
0.8

-0.6
-0.1

-0.1
-0.6

การเปลี่ยนแปลง
(%YoY)

ส.ค. 65

ดัชนี
ส.ค. 65

4.6
12.1

108.2
113.0

การส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และแนวโน้ม
การส่งออกระยะถัดไป

กระทรวงพาณิชย์ด�ำเนินการเชิงรุกและลึก
เพื่อผลักดันและอ�ำนวยความสะดวกการส่งออก โดยการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ (1) การเพิ่ มจ�ำนวนกิจกรรมส่ง
เสริมการค้าร่วมกับภาคเอกชน จากแผนเดิมทีก่ ำ� หนดไว้ 185 กิจกรรม
ในปี 2565 เพิม่ เป็น 345 กิจกรรม แบ่งเป็นแผนเชิงรุก 231 กิจกรรม และ
แผนเชิงลึก 114 กิจกรรม เพื่อผลักดันการส่งออกครึ่งปีหลังให้ขยายตัว
เกินกว่าเป้าหมายทีก่ ระทรวงพาณิชย์ตงั้ ไว้ (2) การเจาะตลาดรูปแบบ
้ โดยมีเป้าหมายเจาะตลาด
ใหม่ทม
ี่ ค
ี วามชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึน
36 ประเทศ 105 เมือง เช่น การเจาะตลาดสินค้าไก่ วัสดุก่อสร้าง
บริการการก่อสร้าง และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในตลาดซาอุดิอาระเบีย และ
การเจาะตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
เป็นต้น (3) การสนับสนุนนโยบายขยายความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน (Enhancing the Dots) ในการส่งเสริม
การส่งออก การค้าชายแดน และการบริโภคภายในประเทศ โดยร่วมมือ
กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ MOC Biz Club
เพือ่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าให้ภาคเอกชน เช่น การแก้ปญ
ั หา
ตูค้ อนเทนเนอร์ และการส่งสินค้าผลไม้ไปยังจีน รวมทัง้ มีกจิ กรรมส่งเสริม
ทางการค้า อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า และการจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น
การส่งเสริมการส่งออก

แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า ยังคงมีสัญญาณบวกที่ช่วยสนับสนุน
การส่งออกของไทยในปีนี้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ความต้องการสินค้าอาหารที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปี
ตามราคาอาหารทัว่ โลกทีย่ งั ทรงตัวในระดับสูง ขณะทีน่ โยบายของสหรัฐฯ
ที่ จ� ำ กั ด การเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า เทคโนโลยี ข องจี น อาจท� ำ ให้ มี อุ ป ทานชิ ป
ประมวลผลส่ ว นเกิ น จากผู ้ ผ ลิ ต เข้ า สู ่ ต ลาดมากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี
ต่ อ ภาคการผลิ ต อุ ต สาหกรรมของไทย เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การปรับขึน้ ดอกเบีย้
นโยบายในประเทศคู่ค้าส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า
เมือ่ เทียบกับเงินสกุลหลัก และยังเป็นปัจจัยบวกทีท่ ำ� ให้ไทยสามารถรักษา
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ไว้ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ
ในหลายประเทศ การขาดแคลนพลั ง งานในทวี ป ยุ โ รป และวิ ก ฤต
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นจี น อาจเป็ น ปั จ จั ย กดดั น ที่ ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศคู่ค้าชะลอตัว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดต่อไป

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2565
ผ่าน QR Code นี้

WEBSITE

http://www.tpso.moc.go.th/
international_trade
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สิงคโปร์ อินเดีย

จับมือพัฒนานวัตกรรม FinTech
สิงคโปร์ และอินเดียลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยี
ทางการเงิน (FinTech) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานระหว่าง
บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน และการเป็นหุ้นส่วนด้านกฎระเบียบ
ในเทคโนโลยีทางการเงินระหว่างสองประเทศ โดยจะส่งเสริมการท�ำงาน
Regulatory Sandbox และการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การควบคุมดูแลด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งนี้ สิงคโปร์ต้ัง
เป้าที่จะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม และรับผิดชอบต่อกิจกรรมด้าน
สินทรัพย์ดิจิทัล

มาเลเซีย

ตั้งเป้าส่งออกสินค้าฮาลาล 50,000 ล้านริงกิต

มาเลเซียก�ำลังมุง่ พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลสูก่ ารเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมฮาลาลของโลกอย่างจริงจัง ด้วยการตั้งเป้าหมายส่งออก
สินค้าฮาลาล 50,000 ล้านริงกิต จากตลาดฮาลาลทีข่ ยายตัวขึน้ ในอเมริกา
ยุ โรป ญี่ ปุ ่ น และเกาหลี ใ ต้ ที่ ไ ด้ อ านิ ส งส์ จ ากการรองรั บ นั ก กี ฬ า
ในการแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก ที่ โ ตเกี ย ว อั น เนื่ อ งจากการให้ ค วามส� ำ คั ญ
แก่ความสะอาด และแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ของสินค้าฮาลาล โดยปัจจุบนั
อุตสาหกรรมฮาลาลมีมูลค่ารวม 8,800,000 ล้านริงกิต

ออสเตรเลีย

ยอดรถยนต์ใหม่พุ่งต่อเนื่อง
ยอดขายรถยนต์ ใ หม่ ใ นออสเตรเลี ย เดื อ นสิ ง หาคม 2565
มีจำ� นวน 95,256 คัน เพิม่ ขึน้ 17.3% (YoY) เป็นยอดขายทีข่ ยายตัวสูงสุด
ตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นรถยนต์ที่น�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด
รองลงมาคือ ไทย เกาหลีใต้ จีน และสหรัฐฯ ตามล�ำดับ สะท้อนให้เห็น
ถึงความต้องการรถยนต์ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง หลังจากปัญหาด้านการขนส่ง
ที่ เริ่ ม คลี่ ค ลายลงท� ำ ให้ ก ารส่ ง มอบเพิ่ ม ขึ้ น แม้ จ ะยั ง เผชิ ญ ปั ญ หา
การขาดแคลนเซมิ ค อนดั ก เตอร์ ใ นการผลิ ต รถยนต์ จ ากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
แหล่งทีแหล่
่มาข้งอทีมู่มลาข้: กรมส่
เสริมงการค้
ระหว่าระหว่
างประเทศ
อมูล: งกรมส่
เสริมาการค้
างประเทศ
Facebook
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