


กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

 แม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจทั่วโลก หากแต่นานาประเทศต่างเร่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจให้มีความย่ังยืนในทุกมิติเตรียมพร้อมส�าหรับเศรษฐกิจ 

หลังวิกฤตโควิด (Post-COVID)

	 วารสารฉบับนี้	 สนค.	 ได้เปิดบริการ	 Dashboard	 ข้อมูลธุรกิจบริการสุขภาพ	
Wellness	 Dashboard	 บทเว็บไซต์	 “คิดค้า.com”	พร้อมน�าเสนอบทความเกี่ยวกับ 
การปรับตัวของธุรกิจในยุคโควิด	เรื่อง	“สิ่งแวดล้อมเงื่อนการค้าในตลาดโลก”	ตลอดจน	
“แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวใหม่	ๆ	 ในปี	 2565”	และอีกเช่นเคยที่ท่านจะได้อัพเดต
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าในคอลัมน์ต่าง	ๆ	ที่กอง	บก.	ได้มัดสรุปประเด็นมาให้ติดตามกัน

	 ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้	กอง	บก.	ขออ�านาจคุณพระรัตนตรัย	ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท้ังหลายในสากลโลก	 จงดลบันดาลพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง	 มั่งค่ัง	 มีความสุข	 
เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทาง	“สวัสดีปีใหม่ค่ะ”

เมือ่วนัพธุท่ี	30	พฤศจกิายน	2565	นายพูนพงษ์		นยันาภากรณ์	ผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.)	 เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล	
ประจ�าปี	2565	“DG	Awards	2022”	ซึ่ง	สนค.	ได้รับรางวัล	“หน่วยงานคุณภาพ
ด้านการเปิดเผยข้อมลูผ่านศนูย์กลางข้อมลูเปิดภาครฐั	(data.go.th)”	โดยเข้ารบั
มอบจาก	พลเอก	ประยุทธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีณ	ตกึสนัตไิมตร	ีท�าเนยีบรฐับาล		

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัด ร่วมกจิกรรมโครงการ
จิตอาสา “ท�าความดี  ด ้วยหัวใจ ร ่วมท�าความสะอาดวัด”  
ณ วัดต�าหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวผู้บริหารและ 
เจ ้าหน้าที่  สนค. จ�านวน 60 คน ได ้ร ่วมกันเก็บกวาดใบไม้  
ขยะมูลฝอย ท�าความสะอาดวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา มอบเงินบริจาค และ
มอบอุปกรณ์ท�าความสะอาดให้วัด พร้อมกันนี้ได้รับฟังการบรรยาย 
จากผู้จบหลักสูตรจิตอาสา 904 กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ให้ความรู ้
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังเป็นอย่างมาก 

“หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)”

ร่วมท�ำควำมสะอำดวัด
ท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ"

"

ผอ. สนค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

สนค. ได้รับรางวัล
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NEXT MOVE

คิดค้า.com เปิดบริการ Dashboard  
ข้อมูลธุรกิจบริการสุขภาพ (Wellness Dashboard)

สิ่งแวดล้อมเงื่อนไขการค้าในตลาดโลก

แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในปี 2565

08 ECONOMIC INDICATORS
ภาพรวมเศรษฐกิจ : พฤศจิกายน 2565

INTERNATIONAL TRADE FOCUS10
12

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตุลาคม 2565
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GETTING AROUND
WITH TPSO

731ทบับฉ  ี่

บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7895 โทรสาร :  0 2547 5687
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4,513,699.26
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400,000

1,933,353M

2.73%

200,000

0.66%

0.8%

0.6%

80%

ความสามารถในการ
สรางรายได ธุรกิจ

ตอแรงงาน 1 คน(บาท)

แรงงานและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ตามประเภทธุรกิจสุขภาพ

อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย
Avg.Margin (%)

ทุนจดทะเบียนธุรกิจ
ดานสุขภาพ (บาท)

รายไดรวมธุรกิจดานสุขภาพ
(บาท)

ประเภทธุรกิจสุขภาพ การแพทยและ... การกีฬา การ... การผลิตและ...

การผลิตและจัดทำ...

การแพทยและสุข...

กิจกรรมสนับสนุน...

การกีฬา การออก...

การรักษาแบบทาง...

ประเภทธุรกิจสุขภาพ

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ ป 2019

iii

997

173

จำนวนธุรกิจที่
เลิกกิจการ

(ราย)

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ Oct-2022

i i

6,057

149

จำนวนธุรกิจที่
จดทะเบียนใหม

(ราย)

มูลคาของธุรกิจดานสุขภาพของไทย

สถานการณภาพรวมธุรกิจดานสุขภาพ (Health and Wellness) ของไทย

แรงงานของธุรกิจดานสุขภาพของไทย

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ Oct-2022

i

28,313

Microsoft Power BI

3,889

จำนวนธุรกิจดานสุขภาพ
(ราย)

ประเภทธุรกิจสุขภาพ : All

เลือกป : 2022

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ ป 2019

i

431,171

0.66%

ปริมาณแรงงาน
ภาคเอกชน (คน)

สัดสวนแรงงานในภาคเอกชน

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ ป 2022

10,599,946M

228.02%

6.77%

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ขอมูล ณ ป 2019

คำนวณ: (กำไรสุทธิ/รายได)x100
ขอมูล ณ ป 2019

เดือน : All จังหวัด : All

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้เผยแพร่ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade 
Intelligence System : TIS) ในส่วนของระบบข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการสุขภาพ (Wellness Dashboard) บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและน�าข้อมูลไปใช้ประเมินโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงวางแผนการท�าธุรกิจ มุ่งหวังช่วยยกระดับการค้าส่งเสริมความ
สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผลักดันให้เกิดการขยายมูลค่าการค้าอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการสุขภาพ (Wellness 
Dashboard) ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทย ทั้งภาพรวมธุรกิจบริการสุขภาพของไทยและโอกาสการขยายตลาดสินค้า 
ด้านสุขภาพของไทย เช่น จ�านวนและรายได้ของธุรกิจสุขภาพของไทย แรงงานด้านธุรกิจสุขภาพของไทย ธุรกิจด้านสุขภาพรายจังหวัด การส่งออกและน�าเข้า
สนิค้าสขุภาพของไทย ประเทศคูแ่ข่งการส่งออกสินค้าสุขภาพของไทย เป็นต้น นอกจากนีใ้นเว็บไซต์ “คดิค้า.com” มบีทวิเคราะห์ทางการค้าส�าหรับผูป้ระกอบการ 
หรือผู้ที่สนใจใช้ควบคู่กับ Dashboard เพื่อความครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
Feature การใช้งาน Dashboard ธุรกิจบริการสุขภาพ

Dashboard ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

เกษตร ธุรกิจบริการ เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

คิดค้า.com เปิดบริการ Dashboard ข้อมูลธุรกิจบริการสุขภาพ
Wellness Dashboard

Wellness  
Dashboard

Domestic Environment International Opportunities Wellness Trade Insights
ติดตามสถานการณ์ธุรกิจ Wellness ในประเทศ 
จากข้อมูลการเปิด/ปิดธุรกิจ รายได้ อัตราก�าไร  
แรงงาน ความหนาแน่นของธุรกิจรายจังหวัด

ก้าวทันความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 
ในแต่ละประเทศเพ่ือวิเคราะห์โอกาสในการค้า 
และสภาพการแข่งขัน เพ่ือดูภาพรวมการ 

ส่งออกและน�าเข้าสินค้าด้านสุขภาพ

ก้าวทันการค้าจากข้อมูลและบทวิเคราะห ์
เกี่ยวกับธุรกิจ Wellness ผ่าน www.คิดค้า.com
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โดย ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) คร้ังที่ 27  
(COP27) จัดข้ึน ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 
พฤศจิกายน 2565 มีสาระส�าคัญ เช่น 

 การคงอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นมากไปกว่า 1.5°c

 การรับมือและการปรับตัวต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

 การตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหาย  
 (Loss and Damage Finance Fund) เป็นต้น

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากับ

ลดคาร์บอน

ภายในปี

ภายในปี

ค.ศ. 2065

ค.ศ. 2050

0
เป็นกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ประกอบกบั
ที่ผ่านมา การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ได้ส่งผลเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม  
ท�าให้หลายประเทศต่างหาแนวทางการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่มีความยั่งยืน  
และเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ไดมี้การจดัประชมุหารอืในวงประชมุระดบันานาชาตติา่ง ๆ 
เพ่ือหาแนวทางและความร่วมมือกันในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา 
มีการจัดการประชุมที่ส�าคัญ อาทิ

ในการประชุม	 COP27	 ไทยได้แถลง
จุดยืนของประเทศที่จะมีส ่วนร ่วม 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

เพ่ิมเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด  
(Nationally Determined Contributions: NDC)

388 120
ล้านตันต่อปี

ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030

  

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
United Nations Framework Convention on Climate 
Change Conference of the Parties: UNFCCC COP1 2เป็นเวทรีะดบัพหุภาค ี(21 เขตเศรษฐกิจ) ด้านความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ สงัคม 

และการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเกษตร การลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยในปี 2565 ไทยรับเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ภายใต้แนวคิด 

“เปิดกว้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” 
หรือ “Open. Connect. Balance.”

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ 
Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC

ส่ิงแวดล้อม
เงื่อนไขการค้าในตลาดโลก
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โดย กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



3ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการกีดกันทางการค้า 

การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 

การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การลดและบริหารจัดการของเสีย  
เพ่ือเร่งการด�าเนินงานของเอเปค 
ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม

01

02

03

04

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญของมาตรการทางการค้าที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ท่ีอาจ 

ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของไทย รวมถึงการปรับตัว 

ของภาคธุรกิจให้พร้อมรับกับมาตรการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2566  

สนค. ได้ด�าเนินโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย  

เพ่ือเตรียมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม: กรณีการลด 

การปล่อยก ๊าซเรือนกระจก โดยจะศึกษาข ้อมูลเก่ียวกับมาตรการ 

ด้านสิง่แวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นการรวบรวมข้อมลู

จากการรับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดท�า

รายงานสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 นอกจากนี้ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มีการด�าเนิน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหาร

ก๊าซเรอืนกระจก โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และองค์การบรหิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการผลักดันแผนธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าทางเลือก รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในประเทศไทย 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

ที่ประชุมสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการใช้ BCG โมเดล  

ในการวางแผนให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ควบคู่กับการเยียวยารักษาธรรมชาติ สร้างความสมดุล ที่เรียกว่า

เป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและด้านพลังงาน  
มุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน โดยมี 4 เป้าหมายส�าคัญ 

“
” 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค  
(APEC Ministerial Meeting: AMM)

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 
เป็นการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

(APEC Economic Leaders’ Meeting: AELM) 

ประเด็นด ้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก ๊าซเรือนกระจก	 
เป็นประเดน็ทีห่ลายประเทศให้ความส�าคญั	และมกีารน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการกีดกันทางการค้า	การที่ไทยจะรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดโลกได้นั้น	 จะต้องเร่งผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย
ตระหนักว่า	 การพัฒนาที่มุ่งเน้นผลก�าไร	 โดยมองข้ามสิ่งแวดล้อมน้ัน	 
ไม่เพยีงพอต่อการค้าและการแข่งขนัในโลกปัจจบุนัอกีต่อไป	ฉะนัน้	ผูผ้ลติ
และผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด	 โมเดลธุรกิจ	 และรูปแบบ
การผลิตให้สอดคล้องกับกระแสโลก	 เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง 
การสร้างผลก�าไร	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป
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	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มฟื ้นตัวดีขึ้นอย่างมากภายหลังจาก 
ที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	 ที่ด�าเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบ	 3	 ปี	 ได้คลี่คลายลง	
โดย	Economist	Intelligence	Unit	(EIU)	คาดการณ์ว่า	ในปี	2566	จ�านวนนักท่องเที่ยว
ท่ีเดินทางเข้าประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 จะสูงถึง	 1.6	 พันล้านคน	 หรือเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 30	 
เมื่อเทียบกับปี	 2565	 ประกอบกับรายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวประจ�าปีของ	 Amadeus	
บรษิทัชัน้น�าด้านเทคโนโลยกีารเดนิทางสัญชาตสิเปน	ได้ระบุว่าในปี	2566	รปูแบบการเดนิทาง
ท่องเที่ยวจะเกิดความเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญมากขึ้น	ดังนี้

	 เมตาเวิร์ส	 (Metaverse)	 เป็นแนวคิดของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสาน
ระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดจิทิลั	ทีผู่ใ้ช้สามารถโต้ตอบกนัได้อย่างเสมอืนจรงิผ่านการ
ใช้แว่นตา	VR	 (Virtual	Reality	Headset)	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	รวมไปถึงสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต	 การน�าเสนอสถานที่และการท่องเที่ยวผ่านเมตาเวิร์สเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้

การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ

เมตาเวิร์ส (Metaverse)01

การท่องเที่ยวรอบโลกแบบสมจริง  
ที่ใช้รูปแบบการท่องเที่ยว  
Live Virtual Tours

01 การสร้างเมืองเมตาเวิร์สท่องเที่ยว 03

ภาพ: siamvr.com ภาพ: springnews.com

การจองที่นั่งในเครื่องบินแบบ Virtual 02

ส�าหรบัประเทศไทย	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้เปิดตวัโครงการ 
“Amazing	 Thailand	Metaverse	 :	 Amazing	 Durian”	 เพื่อเตรียม 
ความพร้อมผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสศึกษา	 เรียนรู้	
ทดลองท�าจริงไปพร้อมกัน	 และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก ่
นักท่องเที่ยว	 โดยมี	 “สวนทุเรียน”	 เป็นธุรกิจน�าร่องในการเช่ือมโยง 
จากโลกเสมือนสู่โลกจริงเข้ามากระตุ้นการท่องเที่ยว	

ซึง่ล่าสดุ	เกาหลใีต้	มแีผนการสร้างเมอืง	Metaverse	Seoul	เมืองเสมอืนจรงิ
แห่งแรกของโลกขึ้นมา	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	2566	เทศกาลยอดนิยมของเกาหลีใต้	
เช่น	เทศกาลโคมไฟโซล	กจ็ะถกูจดัขึน้บนโลกเสมือนใน	Metaverse	Seoul	
และเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้าร่วมได้ด้วย
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โดย นางสาวชมพูนุท  บูรพา 
นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการ กองนโยบายระบบการค้า

สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ความตระหนกัของผูเ้ดนิทาง เรือ่งความคล่องตวั
และน�้าหนักและขนาดของสัมภาระท่ีอาจสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการโดยสารเครือ่งบนิทีส่งู ตลอดจน
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเครื่องบินอาจมี 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 
เนือ่งจากน�า้หนกัของสมัภาระในเครือ่งบนิทีม่าก 

ท�าให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้มีบริการให้เช่า/ยืมอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น โรงแรมในเครือ 
Hilton มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ออกก�าลังกาย โรงแรมในเครือ Westin Hotels & 
Resorts มีบริการให้เช่าเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ 

ไบโอเมตริกซ์	 (Biometric)	 หรือ ข้อมูล 
อัตลักษณ์บุคคล คือ ลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะทางพฤติกรรม การใช้ไบโอเมตริกซ ์
ในการยืนยันตัวตนของบุคคล จึงเป็นการช่วย
เพิม่ความรวดเรว็และปลอดภยัในการท�าธรุกรรม
ทางการเงนิ ท�าให้ผูใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องพกบตัรและ

ไม่ต้องจ�ารหัสผ่าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะไบโอเมตริกซ์
ยากต่อการปลอมแปลงและการถูกลักลอบน�าไปใช้

 ในสนามบินหลายแห่ง ได้ใช้ไบโอเมตริกซ์ในการตรวจสอบเอกสารการ
เดินทางและการเช็คอิน แต่ในอนาคตจะมีการน�าไปใช้ในเรื่องการช�าระเงินใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้น�าการยืนยันตัว
ตนไปการทดลองใช้แล้ว เช่น ร้าน Hudson Nonstop ร้านค้าในสนามบินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ใช้ระบบการช�าระเงินแบบไบโอเมตริกซ์ ผ่านระบบ 
การช�าระเงินของ Amazon One โดยลูกค้าสามารถสแกนฝ่ามือเพื่อเข้าร้านและ
เดินออกจากร้านพร้อมสินค้า ก็ถือเป็นการช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว กระบวนการ
ช�าระเงินดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายและช�าระเงินได้อย่างรวดเร็ว  
ลดต้นทุนของผู้ประกอบการร้านค้า และป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้านด้วย

การพัฒนาของโลกดิ จิทั ลท� า ให ้ เกิ ดการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างาน โดยบรษิทัต่าง ๆ  
เริม่ให้อสิระพนกังานในการท�างานจากสถานทีอ่ืน่ ๆ  
มากขึ้น เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ มือถือ และ
อินเตอร์เน็ต ท�าให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีพัฒนา
แพลตฟอร์มที่เป็นตัวช่วยตัดสินใจในเรื่องการ

ท�างานจากสถานที่ต่าง ๆ อาทิ แพลตฟอร์มชื่อ Nomadlist ซึ่งแสดงข้อมูลและ 
ความเห็นต่อสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่ท�างานและสามารถ 
พักผ่อนท่องเที่ยวได้ในเวลาเดียวกนั อาทิ ความแรงของอินเตอร์เน็ต สภาพอากาศ 
ความปลอดภัย และค่าครองชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าว 
ยังได้แนะน�าให้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เหมาะส�าหรับการท�างานแบบทางไกล  
อันดับที่ 5 จากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเท่ียวหลากหลาย  
ค่าครองชีพไม่สูงและมีสิ่งอ�านวยความสะดวก สอดคล้องกับข้อมูลท่ีบริษัท  
Amadeus พบว่า การค้นหาเที่ยวบินจากซิดนีย์ไปกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 165  
ในช่วงเดือนกันยายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 

ข้อมูล: Tourism outlook 2023 (EIU) / amadeus.com / กรุงเทพธุรกิจ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / ผู้จัดการออนไลน์

การช�าระเงิน แบบไร้รอยต่อ
ด้วยรูปแบบไบโอเมตริกซ์
(Biometric Payment)02 การเดินทางด้วย

ด้วยสัมภาระที่เบาขึ้น 

ท�างานที่ไหนก็ได้ 

(Traveling light)

(Work from anywhere)

03

04

1

3

2

4

ของผู้บริโภคชาวไทย 
ถือเงินสดน้อยลง

ความกังวลเรื่องการ 
ติดต่อของโรคระบาด
ผ่านการถือเงินสด

ผลการศึกษาเรื่องทัศนคติการช�าระเงินของผู้บริโภคของชาวไทย
ปี 2564 โดยบริษัทวีซ่าพบว่า

ช�าระเงินแบบดิจิทัล 
มากขึ้น

จ�านวนร้านค้าที่รับช�าระ 
แบบดิจิทัลมีเพ่ิมมากขึ้น

61%

54%

77%

45%

โอกาสต่อการค้าและธุรกิจของไทย
กระแสเมตาเวร์ิส เป็นโอกาสทีจ่ะช่วยให้ภาคธรุกจิไทยมกีารต่อยอดสินค้าและบรกิารด้วยการใช้นวตักรรม อาท ิโอกาสต่อยอดธรุกจิเกีย่วกบัการพฒันา
และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์แว่นตา VR (Virtual Reality) จอภาพและเลนส์พิเศษ และอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหว) รวมไปถึงการพัฒนา
ซอฟแวร์หรอืสร้างแพลตฟอร์ม และธรุกจิดจิทัิลคอนเทนต์ ทีส่ามารถรองรบัการใช้งานเทคโนโลยเีมตาเวร์ิส การขยายตลาดผ่านการน�าเสนอในเมตาเวิร์ส
ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทย อาทิ ที่พักโรงแรม การขนส่ง การจ�าหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม และการน�าเที่ยว 
รวมไปถึงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน

การใช้ไบโอเมตริกซ ์ นอกจากการใช้ในภาคธุรกิจการเงินการธนาคารแล้ว ภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการและร้านค้าควรศึกษาและเตรียมพร้อมในการ 
ปรับเปล่ียนกระบวนการการช�าระเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการช�าระเงิน และ 
ลดต้นทุน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ MSMEs ให้มอีงค์ความรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี เพื่อน�าไปต่อยอดธุรกิจ
เปิดโอกาสสู่การสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างโอกาสทางการตลาด

การเดินทางด้วยสัมภาระที่เบาลง เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดธุรกิจที่สร้างกิจกรรมและการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ย้อมเสื้อผ้าจากสีและเส้นใยธรรมชาติ และบริการให้เช่าเสื้อผ้าจากชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าชุมชนควบคู่ไปกับการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนผลักดันสินค้าและบริการของไทยผ่าน Soft Power เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

รูปแบบการท�างานที่ไหนก็ได ้ เป็นแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้กับธุรกิจท่องเที่ยวไทย ภาคธุรกิจไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การให้เช่าที่พักในระยะยาว และการให้บริการที่เหมาะสมต่อการท�างานและพักผ่อนไปพร้อมกัน 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก�าลังจะก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ  
การช�าระเงนิในรปูแบบไบโอเมตรกิซ ์ผลการศึกษาเรือ่งทศันคตกิารช�าระเงินของผูบ้รโิภค
ชาวไทยปี 2564 จึงมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้งานแพร่หลายมากขึ้น
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เดือนพฤศจิกายน 2565

เศรษฐกจิไทยยงัมีแนวโน้มปรบัตวัดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง	 โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากอปุสงค์ในประเทศทีเ่พ่ิมข้ึนจากภาคการท่องเทีย่ว	 ส่งผลให้ 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของไทยยงัคงขยายตวั	ทีร้่อยละ	5.55	(YoY)	เป็นการสงูขึน้ในอตัราทีช่ะลอตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่3	(จากร้อยละ	6.41	และ	

5.98	 ในเดือนกันยายน	 และตุลาคม	 2565	 ตามล�าดับ)	 ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารเป็นส�าคัญ	 ขณะที่ราคาสินค้า 

ในกลุม่พลงังานยงัคงสูง	เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	ทัง้นี	้เมือ่เทยีบกบัเงนิเฟ้อของต่างประเทศ	(ข้อมลูล่าสุดเดอืนตลุาคม	2565)	พบว่า	อตัราเงินเฟ้อ

ของไทยอยู่ในระดบัดกีว่าหลายประเทศ	ทัง้สหรฐัอเมรกิา	สหราชอาณาจกัร	อติาล	ีเมก็ซโิก	อนิเดยี	รวมถงึประเทศในอาเซยีน	ทัง้ลาว	ฟิลปิปินส์	

และสงิคโปร์

ภาพรวม 
เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน พฤศจิกายน 2565

%MoM %YoY %AoA

-0.13

0.13

5.55

3.22

6.10

2.44

พ.ย.65

พ.ย.65

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 

Headline Inflation

CPI

เงินเฟ้อพื้นฐาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

Core Inflation

Core CPI

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

พ.ย.65 ต.ค.65
อยู่ที่ระดับ 49.9 47.7

ดัชนี

107.92

103.92

108.06

103.78

0.33

0.05

5.98

3.17

6.15

2.35

ต.ค.65

ต.ค.65

เดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.55 (YoY)

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน	2565	สูงขึ้น
ร้อยละ	5.55	(YoY)	ตามการชะลอตวัของราคาสนิค้าในกลุม่อาหาร โดยเฉพาะผกัสด 
ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และเครื่องประกอบอาหาร เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่มีมากกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สินค้ากลุ่มพลังงาน (น�้ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า 
ก๊าซหงุต้ม) ค่าโดยสารสาธารณะ สิง่ทีเ่กีย่วกับท�าความสะอาด และของใช้ส่วนบคุคล 
ราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าหลายรายการท่ีราคาลดลง อาทิ ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและบ�ารุงผิว แป้งผัดหน้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องรับโทรทัศน์  
ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน	 (เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว)  
อยู่ที่ร้อยละ	3.22	

 ดชันรีาคาผู้บรโิภคทัว่ไป เมือ่เทียบกับเดือนท่ีผ่านมา	 ลดลงร้อยละ	 0.13	
(MoM) และเฉลีย่	11	เดอืน (ม.ค. - พ.ย.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สงูข้ึนร้อยละ	6.10	(AoA)

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนธันวำคม 2565 

 คาดว่าจะยงัขยายตวัในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัเดอืนทีผ่่านมา เน่ืองจากราคาพลงังาน (น�า้มันเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหงุต้ม) สนิค้ากลุม่อาหาร (อาท ิเน้ือสตัว์ 

ไข่และผลติภณัฑ์นม และอาหารส�าเรจ็รูป) และค่าโดยสารสาธารณะ ยังสงูกว่าเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน รวมท้ัง อปุสงค์ในประเทศท่ีเริม่ปรบัตวัดขีึน้ อย่างไรกต็าม 

ปรมิาณผลผลติสนิค้าเกษตรบางชนดิทีม่มีากกว่าปีทีผ่่านมา มาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ แนวโน้มการแข็งค่าของเงนิบาท และการแพร่ระบาดของ 

โควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่จะเป็นปัจจยัทีอ่าจลดทอนอตัราเงนิเฟ้อในช่วงท่ีเหลอืได้ ซึง่จะต้องตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิต่อไป

สัดสวนน้ำหนัก

YoY
MoM
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40
61

อาหาร
เคร�่องดื่ม

บุหร�่
สุรา

ที่อยูอาศัย ยา ของใช
สวนบุคคล

เคร�่องนุงหม
รองเทา

การศึกษา
บันเทิง

พาหนะ
เช�้อเพลิง

YoY
MoM

YoY
MoM

3
0
.54
.06

YoY
MoM

YoY
MoM

YoY
MoM

YoY
MoM

39
09

0.
0.

27
06

1.
0.

1.
0.

35
01

1.
0.

95
22

จำแนกรายหมวด ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล
1.32%

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ไมมีแอลกฮอล

41.55%

การบันเทิง การอาน
การศึกษาฯ

4.19%

พาหนะ การขนสง
และการสื่อสาร
23.34%

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

5.39%
เคหสถาน

22.14%

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.07%

4.
0.
90
40

ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัส Covid-19 
ดีขึ้นตามลำดับ

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอก 3

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 รุนแรงขึ้น

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและ
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

49.5
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ผลิตภัณฑเหล็กซ�เมนต
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และประปา

วัสดุกอสราง
อื่น ๆวัสดุฉาบผิว สุขภัณฑกระเบื้อง
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4.1
0.0

YoY
MoM

2.5
0.0

YoY
MoM

0.4
-0.3

YoY
MoM

3.1
0.8

YoY
MoM

4.0
0.5

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

กระเบื้อง
6.49%
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7.01%
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3.27%

สุขภัณฑ
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15.52%

วัสดุกอสราง
อื่น ๆ

16.92%

ซีเมนต
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อุปกรณไฟฟา
และประปา

12.07%

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

24.92%
 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง	เดอืนพฤศจกิายน	2565	สงูข้ึนร้อยละ	3.1	(YoY)	
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.2 และ 3.6 ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2565  
ตามล�าดบั โดยมสีาเหตจุากต้นทนุทีส่งูขึน้ตามราคาวัตถดุบิและพลงังาน ขณะทีร่าคา
เหล็กโลกในประเทศเริ่มชะลอตัวลง ตามราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีปรับลดลง 
ตามความต้องการใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน โดยหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	
สงูข้ึนร้อยละ	8.1	(ไม้แบบ ไม้คาน และแผ่นไม้อดั) หมวดซีเมนต์ สงูข้ึนร้อยละ	4.9	
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม และปูนฉาบส�าเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง สูง
ขึ้นร้อยละ	4.1 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องแกรนิต และกระเบื้องยาง PVC ปูพื้น)  
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น	 ๆ	 สูงขึ้นร้อยละ	 4.0 (วัสดุธรรมชาติ (หิน ดิน ทราย)  
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ และฉนวนกันความร้อน) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 สูงขึ้น 
ร้อยละ	3.1	(เสาเขม็คอนกรตีอดัแรง พืน้คอนกรตีส�าเรจ็รปูอดัแรง และคานคอนกรตี
ส�าเรจ็รปู) หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	สงูขึน้ร้อยละ	3.1	(สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต์ และท่อร้อยสายไฟ) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ	 2.5	 
(สีเคลอืบน�า้มนั สรีองพืน้ปนู และสรีองพืน้โลหะ) หมวดสขุภัณฑ์ สงูขึน้ร้อยละ	0.4 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผู้บรโิภคโดยรวม	เดอืนพฤศจกิายน	2565	ปรบัเพิม่ข้ึน
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่	 5	 มาอยู่ที่ระดับ	 49.9	 จากระดับ 47.7 ในเดือนก่อนหน้า  
ซึง่ใกล้จะเข้าสูช่่วงความเชือ่มัน่ โดยดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ปรบัเพิม่ข้ึน
จากระดับ 38.7 มาอยู่ที่ระดับ 40.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต  
(3 เดือนข้างหน้า) ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 53.7 มาอยู่ที่ระดับ 56.3 อยู่ระดับที่มี
ความเชื่อม่ันติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศที่ปรับตัวดีข้ึนตามล�าดับ มาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่มีต่อเน่ือง รวมท้ังราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะปรับตัวดีขึ้น แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในต่างประเทศ  
รวมถึงราคาสินค้าและบรกิารในประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง จะส่งผลต่อความเชือ่มัน่
ของผู้บริโภคในระยะต่อไป

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือนพฤศจิกายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 7.2 (YoY)

เดือนพฤศจิกายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (YoY)

เดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 49.9 (YoY)

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง
YoY
MoM

6.0
0.0

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

YoY
MoM

49.7
-11.8

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
YoY
MoM

5.4
-0.7

สินคา
สำเร็จรูป

YoY
MoM

3.4
-0.5

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY
MoM

8.3
-1.2

สินคา
วัตถุดิบ

MoM
YoY 26.3

-5.4

ผลิตภัณฑจากเหมือง

5.38%

สัดสวนน้ำหนัก

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

10.41%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

84.21%

จำแนกรายหมวด แบงตามกิจกรรมการผลิต 
(CPA : Classification of Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

 ดัชนีราคาผู้ผลิต	เดือนพฤศจิกายน	2565	สูงขึ้นร้อยละ	7.2	(YoY) จาก
ร้อยละ 9.9 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวในทุกหมวดสินค้า 
โดยเฉพาะหมวดผลติภณัฑ์จากเหมืองทีร่าคาปิโตรเลยีมดบิและก๊าซธรรมชาตชิะลอ
ตัวลงค่อนข้างมาก จากความต้องการของตลาดโลกท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศส�าคญั ขณะทีต้่นทนุการผลติ อาท ิพลงังาน ค่าขนส่ง ค่าแรง และค่าวตัถดุบิ  
ยังสูงกว่าปีก่อน รวมท้ัง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลให้ 
ดชันรีาคาผูผ้ลติยังคงขยายตัวเม่ือเทียบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยหมวดผลติภณัฑ์
จากเหมอืง	สูงขึ้นร้อยละ	49.7	สินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ หินก่อสร้าง และทราย หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	สูงขึ้นร้อยละ	
5.4	สนิค้าส�าคญัทีร่าคาปรบัสงูข้ึน ได้แก่ กลุม่ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการกล่ันปิโตรเลยีม 
(น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร  
(เน้ือสกุร ไก่สด มันเส้น) กลุม่ผลติภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอเิลก็ทรอนกิส์ (อปุกรณ์จดัเกบ็
ข้อมลู (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์)) กลุม่ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอืน่ ๆ  (ทองค�า) กลุ่มเครือ่งจกัร
และเครื่องมือ (เครื่องสูบน�้า เครื่องเก็บเกี่ยว) กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
(รถยนต์น่ัง รถบรรทุกขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากแร่อโลหะ (กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง โถส้วม เสาเข็มคอนกรีต) 
กลุม่กระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษ (เยือ่กระดาษ กล่องกระดาษ กระดาษคราฟท์) 
กลุ่มสิ่งทอ (ผ้าดิบ ผ้าฝ้าย สิ่งทอจากใยสังเคราะห์ (เส้นใย/ผ้า/ด้าย)) และ 

หมวดผลติภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง	 สูงข้ึนร้อยละ	 6.0	 โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ 
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุม่พชืล้มลกุ (ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวเปลอืกเหนยีว หัวมนัส�าปะหลังสด) 
กลุม่สตัว์ (สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาหมึกกล้วย ปลานิล ปูม้า) 
ส�าหรับสนิค้าทีร่าคาลดลง ได้แก่ กลุม่พืชผกั (มะนาว ผกัคะน้า ผกัช)ี และกลุม่ไม้ยนืต้น (ผลปาล์มสด 
ยางพารา) 

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ลดลงร้อยละ	1.3 และเฉลี่ย	11	เดือน	
(ม.ค. - พ.ย.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	10.9	(AoA)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

จ�าแนกรายหมวด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(อ่างล้างหน้าเซรามิก กระจกเงา และที่ใส่สบู่) และหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	 สูงขึ้น 
ร้อยละ	0.3	(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย ลวดผูกเหล็ก และท่อเหล็กร้อยสายไฟ)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง	(MoM) และเฉลี่ย	11	เดือน	(ม.ค.- พ.ย.) 
ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ	6.0	(AoA)
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การค้าระหว่างประเทศไทย

มีมูลค่า 

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2565 

21,772.4 (801,273 ล้านบาท) 
ล้านเหรียญสหรัฐ

หดตัว 4.4%

อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอลงจากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อและกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิของผูบ้รโิภค ภาคการผลติของโลกชะลอลงต่อเนือ่งสะท้อนจากดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ของโลกทีต่�า่กว่าระดับ 50 โดยเฉพาะตลาดสหภาพยโุรป

ทีข่าดแคลนพลงังานอย่างรนุแรง และตลาดจนีทีย่งัคงใช้มาตรการโควดิเป็นศนูย์ เพือ่ควบคมุการระบาดของโควดิ-19 ส่งผลให้การส่งออกสนิค้าในหลายหมวด

ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดีการส่งออกยังมีปัจจัยบวกจากภาวะเงินบาทอ่อนค่า และค่าระวางเรือที่เริ่มปรับเข้าสู่สมดุล ทั้งนี้ การส่งออกไทย 10 เดือนแรก 
ยังขยายตัวได้ที่ร้อยละ 9.1 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ทองค�า และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 7.4 

ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้

โดยหดตัวในตลาดสหรัฐฯ ร้อยละ 0.9 จีนร้อยละ 8.5 ญี่ปุ่น ร้อยละ 3.1 

อาเซียน (5) ร้อยละ 13.1 สหภาพยุโรป (27) ร้อยละ 9.8 ขณะที่ CLMV 

ขยายตัวร้อยละ 10.6

โดยหดตัวในตลาดเอเชียใต้ ร้อยละ 21.8 ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 22.5  

ลาตินอเมริกา ร้อยละ 5.0 รัสเซียและกลุ่ม CIS ร้อยละ 62.9 ขณะที่ทวีป

ออสเตรเลยีและตะวนัออกกลาง ขยายตวัร้อยละ 18.8 และร้อยละ 22.4 

ตามล�าดับ

หดตัวร้อยละ 4.5

หดตัวร้อยละ 5.7

และยุทธปัจจัย หดตัว 2.8%
หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ทองค�า

ตลาดหลกั

ตลาดรอง

1

2

การน�าเข้า เดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่า 22,368.8 ล้านเหรียญสหรัฐ  

หดตัวร้อยละ 2.1 สินค้าน�าเข้าที่ยังขยายตัว ได้แก่ น�้ามันดิบ  

เครื่องจักรไฟฟาและส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า สินค้าน�าเข้า 
ที่หดตัว ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์  

แหล่งน�าเข้าที่ยังขยายตัว ได้แก่ สหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

แหล่งน�าเข้าที่หดตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย

ดุลการค้า เดือนตุลาคม 2565 การค้าขาดดุล 853.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า

 ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2565 เท่ากับ 107.9 สูงขึ้น

ร้อยละ 3.2 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น  

ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม

การเกษตร หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

 ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนตุลาคม 2565 เท่ากับ 112.2 สูงขึ้น 

ร้อยละ 7.3 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน�าเข้าปรับตัวสูงขึ้น  

ประกอบด้วยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  

หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ขณะท่ี 

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

ขยายตัวร้อยละ 51.7 

อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ 103.5

ตลาดอืน่ๆ3

เดือนตุลาคม 2565

Exp
ort

Import
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ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
การค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนตุลาคม 2565
ผ่าน QR  Code นี้

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ต.ค.65

-0.1
-0.6

-0.3
-0.9

0.0
0.2

3.2
7.3

107.9
112.2

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 ต.ค. 65 ต.ค. 65

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ดัชนี

สงออก
นำเขา

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 65สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 65

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 65สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทยการค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ต.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. – ต.ค. 2565
Jan-Oct 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

243,138.5
+9.1%

258,719.8
+18.3%

-15,581.3

ต.ค. 2565
Oct 2022
21,772.4
-4.4%

22,368.8
-2.1%
-596.4

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,412.1
1,283.7
1,207.3
1,040.9
770.1

รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

ผลิตภัณฑยาง
อัญมณีและเครื่องประดับ

แผงวงจรไฟฟา

5.1
-25.5
22.7
-6.2
0.4

11.1
5.9
5.6
4.8
3.5

3,506.4
2,515.5
2,004.4
1,092.4
989.4

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
ออสเตรเลีย

-0.9
-8.5
-3.1
13.3
22.1

16.1
11.6
9.2
5.0
4.5

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

2,323.8
1,723.9
1,646.0
1,558.5
1,489.6

10.4
7.7
7.4
7.0
6.7

5,320.1
2,686.8
1,645.9
1,227.7
1,155.4

-5.3
-8.5
41.8
35.2
-6.4

23.8
12.0
7.4
5.5
5.2

จีน
ญี่ปุน 
สหรัฐฯ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

มาเลเซีย

5.2
8.2
17.5
-1.8
-6.0

น้ำมันดิบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ

เคมีภัณฑ

แผงวงจรไฟฟา

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

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

international_trade

การส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และแนวโน้ม
การส่งออกระยะถัดไป

การส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ด�าเนินการเชิงรุกและลึก 

เพื่อผลักดันและอ�านวยความสะดวกการส่งออก โดยการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ (1)	 การผลักดันไทยให้เป็นแหล่ง

ผลติและแปรรปูข้าวเพือ่ส่งออก ในการประชมุข้าวโลก ครัง้ที ่14 ทีจ่ดัขึน้ 

ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สมาคม 

ผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ  

โดยยืนยันคุณภาพข้าวไทยและพร้อมสนับสนุนนโยบายการค้าข้าวเสรี

และปราศจากการแทรกแซง เพ่ือเพิ่มความม่ันใจให้กับประเทศคู่ค้า 

ว่าราคาข้าวของไทยเป็นไปตามกลไกตลาดโลกอย่างแท้จรงิ	(2)	การหารอื

ทวภิาคกีบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเศรษฐกจิการค้าและอตุสาหกรรม

ของญี่ปุ่น	เพื่อจับคู่เครือข่ายภาครัฐและเอกชนตามแนวคิด Co-create 

Vision เพือ่ลงทนุซ้ือขายสินค้าและบรกิาร การบรหิารซพัพลายเชนร่วมกัน 

รวมไปถึงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจ BCG หรือ Green Economy 

นอกจากนี ้ไทยยงัได้ขอให้ญ่ีปุน่เข้ามามบีทบาทให้ความรูเ้ก่ียวกบักฎเกณฑ์

กตกิาในการส่งออกสินค้าเกษตรแก่ไทยด้วย เนือ่งจากปัจจบุนัไทยยงัส่งออก

สินค้าเกษตรต�่ากว่าโควตาที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้อยู่มาก (3)	 มาตรการ

ส่งเสริมการส่งออกปาล์มน�้ามันของไทย	 เพื่อรักษาสมดุลในด้านราคา 

หลงัอนิโดนเีซียและมาเลเซยี เร่งส่งออกน�า้มนัปาล์มสูต่ลาดโลก ส่งผลให้

ราคาปาล์มเริ่มปรับลดลง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ปาล์มน�า้มนัแห่งชาต ิ(กนป.) มมีาตรการช่วยเหลอืเพิม่เตมิ และสนบัสนนุ

การส่งออกกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

แนวโน้มการส่งออกระยะถัดไป 

กระทรวงพาณชิย์ ประเมนิว่าการส่งออกของไทยยงัสามารถบรรลกุรอบ

เป้าหมายที่วางไว้ โดยมีปัจจัยหนุนจากต้นทุนด้านพลังงานที่เริ่มลดลง 

ค่าระวางเรอืขนส่งสนิค้าทีเ่ข้าสูส่มดุล อปุทานชปิประมวลผลทีม่มีากขึน้

เพียงพอต่อการผลิตสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการส่งออก การขยายตัวของ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยที่ส ่งผลดีต ่อมูลค่าการส่งออกสินค้า 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และเงินบาทที่ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ 

คูค้่าหลักของไทย อย่างไรกต็ามยงัมปัีจจยัเสีย่งจากการหดตวัของอปุสงค์

ในคูค้่าส�าคญั ความไม่แน่นอนทีเ่กิดจากนโยบายการค้าของสหรฐัฯ และ

จีน รวมไปถึงความไม่สงบในยูเครนที่ยังคงอยู่ เป็นปัจจัยเฝ้าระวัง 

ที่กระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
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ร่างกฎหมาย ป้องกัน 

น�าข้าวคุณภาพต�่า

เวียดนาม

กระทรวงอตุสาหกรรมและการค้าเวยีดนาม ร่างกฎหมายการค้าข้าวฉบบัใหม่ 
เพื่อจ�ากัดการน�าเข้าข้าวคุณภาพต�่า หลังตรวจพบการน�าเข้าข้าวเกรดต�่า
จากอินเดียที่น�าเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
โดยจากสถิติการน�าเข้าในปี 64 พบว่า เวียดนามน�าเข้าข้าวจากอินเดียถึง 
72% ของการน�าเข้าข้าวรวม โดยเฉพาะข้าวหักที่ถูกใช้ในการผลิตเบียร์ 
สุรา อาหารสัตว์ เค้ก และเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น

ร่วมมือส่งออก  

LNG อย่างยั่งยืน

สหรัฐฯ และ 

สหราชอาณาจักร 

บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (TSMC) ผู ้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
รายใหญ่ที่สุดของโลก วางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตแห่งที่สองในรัฐ
แอริโซนาของสหรัฐฯ และเพิ่มการลงทุนเป็น 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ซึ่งเป็นหน่ึงในการลงทุนที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ  
เพ่ือผลิตเวเฟอร์ เซมิคอนดักเตอร์ ขนาด 3 นาโนเมตร คาดว่าการสร้าง
โรงงานดังกล่าวจะท�าให้เกิดการจ้างงานด้านเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่า 
13,000 ต�าแหน่ง

ประกาศความร่วมมือด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการส่งออก
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ ไปยังสหราชอาณาจักรอย่างยั่งยืน  
มุ ่งผลักดันการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และแลกเปลี่ยนแนวคิด 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดความต้องการใช้ก๊าซ  
คาดว่าจะท�าให้ราคาพลังงานในสหราชอาณาจักรลดลง และช่วยยุติการ 
พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียของยุโรป ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 65  
สหราชอาณาจกัรน�าเข้าก๊าชจากสหรฐัฯ ประมาณ 1.1 หมืน่ล้านลกูบาศก์เมตร 
เพิม่ขึน้มากจากปี 64 ทีน่�าเข้าจากสหรฐัฯ ประมาณ 4 พนัล้านลกูบาศก์เมตร

ตั้งเป้าขยายการผลิต 

เซมิคอนดักเตอร์

ไต้หวัน
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