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 แม้สถานการณ์ในประเทศไทยและเศรษฐกิจการค้าจะยังไม่กลับสู ่ภาวะปกติ  

แต่การจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือท่ีเราคุ้นเคย 

กันในชื่อเรียก “เอเปค” ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ

การจัดประชุมที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2565 นี้

	 การจัดการประชุมเอเปคมีหลายโจทย์ที่จะต้องขับเคลื่อนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก	รวมไปถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	จงึถอืได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก
ในการขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจการค้า	และใน	TPSO	Journal	ฉบับนี้จึงได้มัดรวมประเด็น
ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั	APEC	มาฝากท่านผูอ่้านอย่างจใุจในคอลมัน์	Special	Talk	และ	Special	Report

	 ก่อนจากกัน...กองบรรณาธิการฯ	 ขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวท่านเองภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ที่ยังคงน่าเป็นห่วงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว	 
ขอให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้	 เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ	 “No-one	 is	 safe	 until	 
everyone	is	safe”

 เมื่อช ่วงต ้นเดือนสิงหาคมท่ีผ ่านมา	 นายภูสิต	 รัตนกุล	 
เสรเีรงิฤทธิ	์ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	(สนค.)	
ได้เป็นประธานการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์”	จังหวัดน่าน	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
การค้าและบรกิารเพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิฐานราก	การอบรมครัง้นีม้ข้ีอสรุป
ว่า	การพฒันาแบรนด์ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของธรุกจิชมุชน	ควรสือ่สารอย่าง
มีสไตล์คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน	 มีการท�าบัญชีอย่างเป็นระบบ	 
และต้องวางแผนการตลาดให้ครอบคลุมท้ังในรปูแบบออฟไลน์และออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
CLMVT

 นอกจากนี	้สนค.	ขอเชญิชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความเหน็และสร้างเครอืข่าย	(รปูแบบออนไลน์)	ในหวัข้อ	
“CLMVT+	Forum	2021:	Accelerating	a	Resilient	Recovery”	ระหว่างวันที่	24	-	26	สิงหาคม	2564	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการกลุ่ม	CLMVT	ให้สามารถปรบัการด�าเนนิธรุกจิเข้าสูว่ถิ	ีNew	Normal	ได้อย่างคล่องตวัมากขึน้	
ทัง้น้ี	สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน	ผ่าน	QR	Code	หรอื	โทรศัพท์	092-520-9121	หรอื	bowornluk.t@boliger-company.com
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 ในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งแรกในรอบ 
20 ปี ซึ่งไทยมี 3 โจทย์ใหญ่ในการขับเคลื่อนเอเปครอคอยอยู่ ได้แก่ 1) การฟื้นฟู
ความเชือ่มโยง โดยเฉพาะการเดนิทางและการท่องเท่ียว 2) การอ�านวยความสะดวก
การค้าและการลงทุน และ 3) การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม  
อันเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อท้ังไทยและสมาชิกเอเปคทุกเขตเศรษฐกิจ 
เป็นอย่างยิง่ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโลก และวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

 การฟื้นฟูความเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยว จึงนับเป็น
โจทย์ใหญ่ส�าหรับเศรษฐกิจของไทย และอีกหลายเขตเศรษฐกิจในเอเปค  
ซึ่งข้อมูลของ OECD ระบุว่า การเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงถึง
ประมาณร้อยละ 75 ในปี 2563 ในขณะที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงราว
ร้อยละ 80

 การฟื้นฟูความเชื่อมโยงการเดินทางและท่องเที่ยวภายในภูมิภาค  
จึงต้องอาศัยความร่วมมือในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย อันเห็นได้จาก
แถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ท่ีให้ความส�าคัญกับการเปิดพรมแดนประเทศ 
อย่างปลอดภัย ซึ่งมีการด�าเนินการผ่านคณะท�างานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค  
โดยมียุทธศาสตร์ 5 ปี (2563-2567) ครอบคลุมประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ การเพิม่ขดีความสามารถในธรุกจิท่องเท่ียว  และการท่อง
เท่ียวอย่างยั่งยืน นอกจากน้ัน เอเปคได้สนับสนุนนวัตกรรมการฟื้นฟูการเชื่อมโยง 
การเดินทางและการท่องเทีย่ว ผ่านการประกวด “APEC	App	Challenge	2021”  
โดยโจทย์การแข่งขนัครัง้นีไ้ด้ให้นกัพฒันาออกแบบซอฟท์แวร์จากทัว่ทัง้ภมูภิาคสร้าง
เคร่ืองมือที่สามารถฟื้นฟูการท่องเที่ยวและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเดินทาง 
ทีป่ลอดภยัและน่าเชือ่ถอื เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการกลบัมาเดนิทางท่องเทีย่วอกีครัง้ 
ภายใต้หัวข้อ	“Pursuing	Innovation	and	a	Digitally	Enabled	Recovery”

 การด�าเนินงานทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเอเปค 
ทีจ่ะฟ้ืนฟคูวามเชือ่มโยงการท่องเทีย่ว โดยไทยในฐานะผูจั้ดการประชมุเอเปคปี 2565 
จึงต้องพิจารณาถึงแนวทางการด�าเนินการต่อไป โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ของภูมิภาคให้เป็นประโยชน์

โจทย์ใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนเอเปค3

การอ�านวยความสะดวกการค้า
และการลงทุน

การส่งเสริมการเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนและครอบคลุม

แหล่งที่มาข้อมูล: APEC ,OECD , กระทรวงการต่างประเทศ

"

"

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจะต้องใช้เวลา
และความพยายามอีกมาก 

แต่เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่จะเปล่ียนแปลง 
และความร่วมมือกัน จะสามารถช่วยให้

เศรษฐกิจของเอเปคกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง 

1

2

3

การฟื้ นฟูความเชื่อมโยง
โดยเฉพาะการเดินทาง
และการท่องเที่ยว

Asia-Pacific Economic Cooperation

กับโจทย์ใหญ่ในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ  
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โดย นางสาววิศณี เอี่ยมสอาด 

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ



 ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของเอเปคเร่ิมต้น 
ในปี 2537 เมื่อเอเปคได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) 
ก�าหนดเป้าหมายให้เอเปคเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคภายในปี 2553 
ส�าหรับสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และ 2563 ส�าหรับสมาชิกก�าลังพัฒนา ได้จัดท�า  
Trade	 Facilitation	 Action	 Plan (TFAP) เพื่อตั้งเป้าในการลดต้นทุนในการ 
ท�าธุรกรรมทางการค้าร้อยละ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549

เอเปคและการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

✩ หลักการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 5 ข้อ

 ในวาระทีไ่ทยจะเปน็เจา้ภาพการประชุมเอเปค ในป ี2565 ซึง่จะตอ้งผลกัดันประเดน็ตา่ง ๆ  เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ภมูภิาคและเศรษฐกจิโลก ตลอดจนส่งเสรมิใหส้มาชกิสามารถรบัมอืกบัความทา้ทายของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเด็นหนึ่งที่เป็นหัวใจของการช่วยฟื้ นฟู
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ขยายตัวได้นั้น คือ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งหมายถึงการลดขั้นตอน 
ในการน�าเข้าและส่งออก เพ่ือให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

ผลักดันการพลิกฟื้ นเศรษฐกิจด้วย
“การอ�านวยความสะดวกทางการค้า”

ความโปร่งใส และการร่วมมือ
กันในการลดขั้นตอนทางการค้า

การปรับขั้นตอนและกฎระเบียบทางการค้า
ที่ปฏิบัติได้ และมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการลดต้นทุนในการท�าธุรกรรม SMEs 

การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
ในประเทศและต่างประเทศ 

และในแต่ละสินค้าและบริการ

การจัดท�าและปรับประสาน
มาตรฐานและการยอมรับ

การปรับแนวทางการค้า
ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่
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โดย นางสาวดวงมน สุขสมาน 

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ



	 ไทยควรสานต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วยการ 
ให ้ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกทางการค ้า 
อย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ของไทยในการส่งเสริม
การอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าในกรอบเอเปค 

 ในปี 2548 ได้ปรับปรุงการจัดท�า TFAP II เพื่อลดต้นทุนในการ
ท�าธุรกรรมทางการค้า ต่อมาได้จัดท�า	 Supply	 Chain	 Connectivity	
Framework	Action	 Plan (SCFAP) เพื่อแก้ไขอุปสรรคส�าคัญทางการค้า
เพิ่มเติม และในปัจจุบันการส่งเสริมการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของ
เอเปคมีความคืบหน้าไปมาก โดยลดการใช้ภาษีจากร้อยละ 17 เหลือเพียง 
ร้อยละ 5 ทั้งนี้สมาชิกเอเปคทั้งหมดได้รับรอง	WTO	Trade	Facilitation	
Agreement รวมทัง้สามารถลดต้นทนุในการน�าเข้าและส่งออกได้ผ่านระบบ 
Single	 Window (SW) ซ่ึงเป็นแพลทฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้ามพรมแดน
 การสิ้นสุดลงของเป้าหมายโบกอร์ในปี 2563 ท�าให้เอเปคต้องน�า 
"วิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค	 ค.ศ.	 2040” (Putrajaya Vision 2040)  
ซึง่ผูน้�าเอเปคได้รับรองเมือ่ปี 2563 ทีป่ระเทศมาเลเซยี มาใช้ขบัเคล่ือนทศิทาง
ความร่วมมอืต่อไป โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทกุคนในระบบเศรษฐกจิมากขึน้ 
เพือ่ความม่ังคัง่ของประชาชนรุน่ต่อไป ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานการค้าและ
การลงทุน สนับสนุนความเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อเกิดห่วงโซ่คุณค่าที่มี 
ความยืดหยุ่นในภูมิภาค และการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

 นอกจากนี ้ไทยควรสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัสมาชิก
เขตเศรษฐกิจในระบบการค้าพหุภาคี ผลักดันการลดการใช้
มาตรการทางภาษีในสินค้าที่ยังมีอัตราภาษีสูง แสวงหา
แนวทางรับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น และสนับสนุนการด�าเนินการอย่างเหมาะสม
ของสมาชิกไปสู่ FTAAP เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน ์
ปุตราจายาในปี พ.ศ. 2583

แหล่งที่มาข้อมูล: APEC. APEC PUTRAJAYA VISION 2040 
  “Trade Facilitation in APEC: Progress and Impact” APEC Policy Support Unit Policy Brief No.25, January 2019
  “APEC’s Second Trade Facilitation Action Plan” APEC

การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
ในประเทศและต่างประเทศ 

และในแต่ละสินค้าและบริการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น	 และขับเคลื่อนการค้าไปสู่การค้าดิจิทัล	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ลดต้นทุนในการค้า	 
เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลูและเอกสารทางการค้าต่าง	ๆ	ทีส่ะดวกรวดเรว็	เกดิความโปร่งใสและมส่ีวนร่วมของผูป้ระกอบการ	SMEs	ได้มากยิง่ขึน้	
ซึ่งไทยอาจผลักดันให้สมาชิกเอเปคมีส่วนร่วมในข้อตกลงในการอ�านวยความสะดวกการค้า	เช่น	Framework	Agreement	on	Facilitation	
of	Cross-Border	Paperless	Trade	in	Asia	and	the	Pacific	
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กุญแจส�าคัญสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืน

 ในปี 2562 ประเทศไทยมจี�านวนวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) 
รวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 3 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.53 ของวิสาหกิจทั้งหมด และก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึงร้อยละ 69.48  
ของการจ้างงานในประเทศ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการสตรี 

MSMEs ประเทศไทย ปี 2562

5 เสาหลักส�าคัญของการส่งเสริมการบูรณาการ
เสริมพลังทางเศรษฐกิจให้กับสตรี

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ

> 3,000,000 ราย

99.53%

69.48%

มีจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs)   

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเสริมสร้างทักษะ
และศักยภาพ

การเข้าถึงตลาด

การส่งเสริมภาวะ
ผู้น�าของสตรี

การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

การจ้างงานของวิสาหกิจทั่วประเทศ

วิสาหกิจรายย่อย
ส่วนมากเป็น
ผู้ประกอบการสตรี

คิดเป็นสัดส่วน

ของวิสาหกิจทั้งหมด 

  อย่างไรก็ตามพบว่า การส่งออกโดยตรงจากกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวกลับมีไม่ถึงร้อยละ 35 ซึ่งอาจตีความได้ว่า MSMEs ยังไม่ได้
รบัประโยชน์จากความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิอย่างเตม็ทีแ่ละไม่สามารถเข้าถงึห่วงโซ่คุณค่าโลกได้ นอกจากนัน้ การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ทียั่งคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ยงัส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อทัง้ผู้ประกอบการ MSMEs และสตรทีัว่โลก ต้องหยดุกจิการ สร้างผลกระทบโดยเฉพาะ
ด้านเงนิทนุและผลประกอบการ ตลอดจนสญูเสยีรายได้มากกว่า 8 แสนล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ทัง้หมดนีน้บัเป็นความท้าทายเพิม่เตมิของนานาประเทศ 
รวมทัง้ประเทศไทย ทีจ่�าเป็นต้องช่วยเหลอืและสนบัสนนุผูป้ระกอบการดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นกญุแจส�าคญัในการพลกิฟ้ืนและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ภายใต้โลกการค้าปัจจุบัน

 เอเปคจึงก่อตั้งคณะท�างานด้านวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEWG) เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาและสร้างขีดความสามารถของ MSMEs ในการค้า
ระหว่างประเทศ และกลไกหุ้นส่วนเชิงนโยบายภาครัฐ
และภาคเอกชนด้านการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบ
เศรษฐกจิ	(PPWE) เพือ่ส่งเสรมิการบรูณาการและเสรมิพลงั
ทางเศรษฐกิจให ้กับสตรี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิก 
อย่างต่อเนือ่ง โดยมุ่งเน้น 5 เสาหลักส�าคญั ได้แก่ การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาด การเสริมสร้างทักษะและ
ศักยภาพ การส่งเสริมภาวะผู้น�าของสตรี และการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

Shop now
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โดย นางสาวศิริพร ก�าแพงแก้ว 

กองนโยบายระบบการค้า



 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้าน SMEs ของเอเปค ครั้งที่ 26  
เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกให้ความส�าคัญกับการออกนโยบายและมาตรการเพื่อ MSMEs 
และสตรี โดยเน้นย�้าการช่วยเหลือ สนับสนุนการปรับตัว และฟื้นฟู 
MSMEs เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค New normal ผ่านการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนการขับเคลื่อนและสนับสนุน 
การด�าเนินการตามแผนงานลาเซเรนาส�าหรับสตรีและการเติบโต 
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้าน SMEs ของเอเปคยังได้รับรอง 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2564-2567) ที่มีแผนงานซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหา
และประเดน็ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเตบิโตของ MSMEs ในภมูภิาคอกีด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล: sme.go.th / apec.org / ilo.org / oxfam.org / dwf.go.th

 ประเทศไทยในฐานะท่ีมี	MSMEs	 และผู้ประกอบการสตรีเป็นหน่ึงในพลังขับเคลื่อน 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส�าคัญ	 ควรแสดงบทบาทผู้น�าในฐานะเจ้าภาพจัดการ 
ประชุมเอเปคในปี	2565	ที่ก�าลังจะมาถึง	โดยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางของประเทศที่ม ี
ความสอดคล้องกับวาระการพัฒนาของเอเปค	 ตลอดจนแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่าง	 ๆ	 
นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นและเร่งรัดการด�าเนินการในประเด็น	ดังนี้

1 2 3 4

5 76

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านข้อมูล และการเข้าถึง

ฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ใช้วางแผนธุรกิจและบริหาร

ความเส่ียง

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ
แนวทางการเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก 

ตามกฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศและทิศทางการค้าโลก 

ที่ให้ความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางดิจิทัล 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันทางการค้า 

การจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงและ
การสอนงาน ตลอดจนระบบ
การติดตาม ต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและ/หรือภายหลัง

การรับความช่วยเหลือ

การปรับปรุงกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของภาครัฐ 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกและ
เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

การส่งเสริมและกระตุ้น
การอุปโภคบริโภคสินค้า
และบริการ ของ MSMEs 
และผู้ประกอบการสตรี 

การออกมาตรการช่วยเหลือ
ทางการเงินและภาษี 
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนและลดต้นทุน

MSMeS
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เดือนกรกฎาคม 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกรกฏาคม2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.45 (YoY)

	 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศมีสัญญาณชะลอตัว	 แต่การส่งออกเป็น	 New	High	
สะท้อนได้จากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	 แม้จะขยายตัว	 แต่เป็นในอัตราที่ชะลอตัว	 อาท	ิ 
ยอดการจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่จากการน�าเข้า	ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณชิย์และรถจกัรยานยนต์	
รวมถงึรายได้เกษตรกรทีอ่ตัราการขยายตวัชะลอตวัลง	นอกจากนี	้ดชันรีาคาผูผ้ลติ	และดชันรีาคา
วัสดุก่อสร้าง	แม้จะยังคงขยายตัว	แต่ในอัตราที่ชะลอลงเช่นกัน

	 การชะลอตัวลงดังกล่าวสอดคล้องกบัอัตราการใช้ก�าลังการผลิตทีแ่ม้จะยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีส่งู	 
แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อย	 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	 ดัชนีการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ	
และปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กก็ชะลอตัวลงเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	นับเป็นข่าวดีที่ว่า	แม้เศรษฐกิจ
ของไทยก�าลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19	 แต่การส่งออกสินค้าของไทยกลับมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
ตามล�าดับ	 โดยตัวเลขล่าสุดการส่งออกในเดือนมิถุนายน	 2564	 มีการส่งออกสูงถึง	 23,669	 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวสูงสุดในรอบ	11	ปี	จากสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าว	แม้จะส่งผลให้
เงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคม	 2564	 ขยายตัวร้อยละ	 0.45	 (YoY)	 ชะลอตัวจากร้อยละ	 1.25	 
ในเดอืนก่อนหน้า	โดยมาตรการลดภาระค่าครองชพีของรฐับาล	และการลดลงของราคาอาหารสด
บางประเภทยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เงินเฟ้อชะลอตัว	 ขณะที่ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	แต่การส่งออกจะเป็นกลไกส�าคัญอันหนึ่งในการฟื้นตัวของไทย

 ดชันรีาคาผูบ้ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดอืนกรกฎาคม	2564	เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน 
สูงขึ้นร้อยละ	0.45	(YoY) ชะลอตัวจากร้อยละ 1.25 ในเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายตัว 
ต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ร้อยละ 6.30 และการสูงขึ้นของอาหารสดบางประเภท อาทิ 
เนื้อสุกร ไข่ไก่และผลไม้สด ตามความต้องการในช่วงล็อกดาวน์ขณะที่มาตรการลดค่าไฟฟ้า  
น�า้ประปา ในรอบเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2564 และการลดค่าเล่าเรยีน-ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	
รวมทั้งการลดลงของอาหารสดบางประเภท (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ผักสด) เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์และเครื่องนุ่งห่ม เป็นปัจจัยทอนที่ท�าให้เงินเฟ้อในเดือนนี้ชะลอตัว ส�าหรับสินค้า 
ในหมวดอ่ืนๆ	 ยังเคล่ือนไหวในทิศทางปกติ สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการ 
ในช่วงการระบาดของโควิด-19

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน	(เม่ือหกัอาหารสดและพลงังานออกแล้ว) ขยายตวัร้อยละ	0.14	
(YoY)	ชะลอตวัเลก็น้อยจากเดอืนก่อนทีข่ยายตวัร้อยละ 0.52 ส�าหรบัดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบ
กับเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงร้อยละ	0.12	(MoM) และเฉลี่ย	7	เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2564  
สูงขึ้นร้อยละ	0.83	(AoA)

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน กรกฎาคม 2564
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แนวโน้มเงินเฟ้อ ในเดือนสิงหาคม 2564 
 แนวโน้มเงินเฟ้อ ในเดือนสิงหำคม 2564  มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องในระดับที่ไม่สูงมำกนัก โดยมีปัจจัยส�ำคัญจำกมำตรกำรลดค่ำครองชีพผู้บริโภค

ของภำครัฐ ทั้งกำรลดค่ำกระแสไฟฟ้ำและค่ำน�้ำประปำ (ก.ค.–ส.ค. 64) อีกทั้งรำคำพลังงำนที่ถึงแม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นจำกอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นตำมสถำนกำรณ์ 

โควดิ-19 ทีค่ลีค่ลำยลงในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจหลัก แต่มแีนวโน้มชะลอตัว เน่ืองจำกฐำนรำคำของปีก่อนเริม่สงูกว่ำช่วงทีผ่่ำนมำส่งผลให้เงนิเฟ้อขยำยตวัน้อยลง 

ส�ำหรับสินค้ำในหมวดอ่ืน ๆ น่ำจะยังคงเคล่ือนไหวในทิศทำงปกติ ตำมปริมำณผลผลิตและควำมต้องกำร ขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรยังมีโอกำสผันผวน 

ตำมสภำพอำกำศ ทัง้นี ้กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อก�ำลงัซือ้และกำรใช้จ่ำยของประชำชน ซึง่เป็นแรงกดดนัส�ำคญัต่ออตัรำเงนิเฟ้อของ

ประเทศ อย่ำงไรก็ตำม แผนกำรจัดหำและกำรกระจำยวัคซีนที่มีประสิทธิภำพและมีควำมชัดเจน รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐท่ีทยอยออกมำ

เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง น่ำจะสนับสนุนให้อัตรำเงินเฟ้อเคลื่อนไหวในกรอบเป้ำหมำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ คือที่ร้อยละ 1.0 – 3.0  

ทั้งนี้ กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2564 จะอยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ำกลำงอยู่ที่ร้อยละ1.2) ซึ่งเป็นอัตรำที่น่ำจะช่วยสนับสนุนให้

เศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง หำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ จะมีกำรทบทวนอีกครั้ง
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฏาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฏาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 7.8 (YoY)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม	 2564 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ	7.8	(YoY) ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน
หน้าที่สูงขึ้นร้อยละ 10.1 เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า (ยกเว้นหมวด
ซีเมนต์ และวัสดุฉาบผิวปรับลดลง) ตามความต้องการและราคาในตลาดโลก 
แต่กเ็ริม่มแีนวโน้มลดลงเนือ่งจากการผลติทีเ่พิม่ข้ึนในหลายประเทศ สอดคล้อง
กับดัชนีการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ ปริมาณการจ�าหน่ายเหล็ก และ
ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก	สูงขึ้นถึงร้อยละ	34.6 ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา จากการลดก�าลังการผลิตในประเทศจีน 
ประกอบกบัความต้องการการบรโิภคทีสู่งขึน้ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	
สูงขึ้นร้อยละ	4.1 ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น จากการปรับราคาสูงขึ้นของ
สนิค้าในกลุม่โลหะ ได้แก่ เหลก็และทองแดง หมวดผลติภัณฑ์คอนกรตี สงูขึน้
ร้อยละ	2.7 ตามราคาต้นทุนสูงขึ้นจากวัตถุดิบ คือ เหล็ก ประกอบกับฐานต�่า
ในปีทีผ่่านมา หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ	2.0 จากการปรบัราคา
เมื่อตอนต้นปี เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น	ๆ สูงขึ้นร้อยละ	
1.3	 จากต้นทุนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ	
0.3	ตามราคาตามต้นทุนที่สูงขึ้น หมวดซีเมนต ์ลดลงร้อยละ	2.7 เนื่องจาก 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

มีการแข่งขันสูงจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงซบเซาต่อเนื่อง 
จากผลกระทบการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 หมวดวสัดฉุาบผวิ ลดลงร้อยละ	0.1	และหมวดสขุภณัฑ์	
ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง	   

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงร้อยละ	1.5	(MoM) และ
เฉลี่ย	7	เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ	7.2	(AoA)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดอืนกรกฎาคม	2564	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ	
5.0	(YoY) ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้นร้อยละ 5.5 สอดคล้องกับอัตราการ
ใช้ก�าลงัการผลติ (Cap-U) ท่ีลดลงเลก็น้อยแต่ยงัอยูใ่นระดบัสงู ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมท่ียงัคง
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	 5.6 จากราคาวัตถุดิบ
และราคาตลาดโลกสงูขึน้ ประกอบกบัค่าเงนิบาทท่ีอ่อนค่า ขณะท่ีความต้องการยงัมอีย่างต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลกั จากจ�านวนผู้ได้รบัวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิม่ขึน้และการผ่อนคลาย
มาตรการลอ็กดาวน์ ท�าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิในหลายประเทศเร่ิมกลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิสนิค้า
ส�าคัญที่ราคาสูงขึ้นในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ น�้ามันดีเซล น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 95  
เม็ดพลาสตกิ ไก่สด กุง้แช่แขง็ ยางแผ่นรมควนั เหลก็แผ่น เส้นใยสงัเคราะห์ ไม้ยางพารา เยือ่กระดาษ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ทองค�า ท่อคอนกรีต หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ	 10.7	
(น�้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และกลุ่มแร่ (สังกะสี ดีบุก เหล็ก วุลแฟรม)) ขณะที่
หมวดผลติภณัฑ์เกษตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ	0.4 ตามปรมิาณผลผลิตทีม่จี�านวนมาก 
สะท้อนจากดัชนผีลผลติสนิค้าเกษตรทีข่ยายตวัค่อนข้างมาก โดยสนิค้าส�าคญัทีม่รีาคาลดลง คือ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มพืชล้มลุก (ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) กลุ่มไม้ผล (สับปะรด ทุเรียน มะม่วง มังคุด และเงาะ) กลุ่มไม้ยืนต้น (มะพร้าวผล) ส�าหรับ
สินค้าที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ พืชผัก (มะนาว ถั่วฝักยาว บวบ) หัวมันส�าปะหลังสด ผลปาล์มสด 
ยางพารา สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ปลาทูสด ปลาทรายแดง และปลาสีกุน  

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคโดยรวม	 เดือนกรกฎาคม	 2564 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 36.7 
เทียบกับระดับ 42.7 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและ
ในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจบุนั ปรบัตวัลดลงจากระดบั 34.4  มาอยูท่ีร่ะดบั 29.8  และ
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในอนาคต พบว่า ปรับลดลงจากระดับ 48.1 มาอยู่ที่ระดับ 41.3 ทั้งนี้เป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ียงัมีความรนุแรง มยีอดผู้ตดิเชือ้รายวนัสงูอย่างต่อเนือ่ง 
ประกอบกับภาครัฐได้มีการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดในพืน้ที่
ควบคมุสงูสดุและเข้มงวด (พืน้ทีส่แีดง) งดออกจากบ้านในเวลา 21.00–04.00 น. และขอให้งดภารกจิท่ีต้อง
ออกเดินทางนอกเคหสถานหรอืทีพ่�านกัโดยไม่จ�าเป็นในเวลากลางวนั ยกเว้นเพือ่จดัหาอาหาร ยา พบแพทย์ 
รับวัคซีน และอาชีพจ�าเป็น ผู้ประกอบการและธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถด�าเนินการได้ตามปกติ 
ประกอบกับมีการจ�ากัดการเดินทางเข้า–ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด อีกทั้งประชาชนยังคงได้รับวัคซีน
ไม่ทั่วถึงในขณะที่การแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคมีความไม่เชื่อมั่น 
ต่อภาวะเศรษฐกิจ

เดือนกรกฏาคม 2564 เท่ากับ 36.7 (YoY)
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34.2

+ / - + / -

+ / -

48.6
42.8

+ / -

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

43.7
38.1

+ / -

43.0
33.1

+ / -

+ / -

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

41.9
35.2

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

41.9
36.3

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

36.6
32.2

มิ.ย. 64
ก.ค. 64

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
2563 2564

55.0

45.0

40.0

35.0

50.0

30.0
ม.ค. ก.พ. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย.

การพบผู�ติดเชื้อฯ ที่ จ.ระยอง 
และการปรับ ครม.เศรษฐกิจ

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 ดีขึ้น

ตามลำดับ

สถานการณ�เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ในหลายสาขา และ Covid-19

มีทิศทางที่ดีขึ้น

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และวัคซีน

โควิด 19

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และวัคซีน

โควิด 19

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 

ระลอก 3
การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 

รุนแรงขึ้น

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพ
และปริมณฑล

34.7

38.7
36.1

35.8

36.8

แบงตามกิจกรรมการผลิต

(CPA : Classification of

Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต

(SOP : Stage of Processing)จากเหมือง
ผลิตภัณฑ

3.22%ผลผลิต
เกษตรกรรม
10.51%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

86.29%

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

ผลผลิต
เกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

YoY
MoM

-0.4
-3.6

YoY
MoM

10.7
3.1

YoY
MoM

5.6
0.5

สินคา
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY
MoM

1.3
0.2

YoY
MoM

11.8
0.2

MoM
YoY 4.7

-1.0

แบงตามกิจกรรมการผลิต

(CPA : Classification of

Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต

(SOP : Stage of Processing)จากเหมือง
ผลิตภัณฑ

3.22%ผลผลิต
เกษตรกรรม
10.51%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

86.29%

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

ผลผลิต
เกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

YoY
MoM

-0.4
-3.6

YoY
MoM

10.7
3.1

YoY
MoM

5.6
0.5

สินคา
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY
MoM

1.3
0.2

YoY
MoM

11.8
0.2

MoM
YoY 4.7

-1.0

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

6.87%

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ซีเมนต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

กระเบื้อง

วัสดุฉาบผิว

สุขภัณฑ

16.83% 11.70%

12.38%
15.58%

24.74%

6.56%
3.38%

1.95%

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

ผลิตภัณฑ
คอนกรีตซีเมนต

กระเบื้อง สุขภัณฑ อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุฉาบผิว

YoY
MoM

2.0
0.0

YoY
MoM

-2.7
0.1

YoY
MoM

2.7
0.3

YoY
MoM

34.6
-5.6

YoY
MoM

0.3
0.0

YoY
MoM

-0.1
0.0

YoY
MoM

0.0
0.0

YoY
MoM

4.1
-0.4

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

YoY
MoM

1.3
0.2

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

6.87%

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ซีเมนต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

กระเบื้อง

วัสดุฉาบผิว

สุขภัณฑ

16.83% 11.70%

12.38%
15.58%

24.74%

6.56%
3.38%

1.95%

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

ผลิตภัณฑ
คอนกรีตซีเมนต

กระเบื้อง สุขภัณฑ อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุฉาบผิว

YoY
MoM

2.0
0.0

YoY
MoM

-2.7
0.1

YoY
MoM

2.7
0.3

YoY
MoM

34.6
-5.6

YoY
MoM

0.3
0.0

YoY
MoM

-0.1
0.0

YoY
MoM

0.0
0.0

YoY
MoM

4.1
-0.4

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

YoY
MoM

1.3
0.2

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ	 0.1	
(MoM) และเฉลี่ย	7	เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ	3.3	(AoA)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
มิถุนายน 2564

การส่งออก 

 การส่งออกของไทยเดอืนมถินุายน	2564	มอีตัราขยายตวัท่ีร้อยละ	
43.82	 เป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ	 11	 ปี	 ด้วยมูลค่า	 23,699.43	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ทองค�า และยุทธปัจจัย 
ขยายตัวร้อยละ 41.56	เป็นผลจากการด�าเนินการตามแผนการส่งเสริมการ
ส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งได้รับแรงหนุน
จากการขยายตัวของภาคผลิตทั่วโลก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
ภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 12 โดยผลผลิต ค�าส่ังซ้ือสินค้าใหม่ และการจ้างงานในหลาย
ประเทศล้วนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าส�าคัญ อาทิ สหรัฐฯ และยุโรป 
นอกจากนี้ ปัจจัยเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเน่ือง กลายเป็นปัจจัย 
ทีส่่งเสริมภาคการส่งออกของไทย ทัง้น้ี การส่งออกครึง่แรกของปี	2564	ขยายตวั
ที่ร้อยละ	15.53	 เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน	ทองค�า	 และยุทธปัจจัย	
ขยายตวัทีร้่อยละ	20.84	สะท้อนภาคเศรษฐกจิจรงิ	(Real	Sector)	ทีเ่ตบิโต
อย่างชัดเจน	

 ด้านสินค้าส่งออก	 มีการขยายตัวในหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่  
1)	 สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะผักและผลไม้ ยางพารา ผลิตภัณฑ ์
มันส�าปะหลัง น�้ามันปาล์ม น�้าตาลทราย ไก่สดแช่เย็นแช่เข็งและแปรรูป  
เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร	 2)	 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
การท�างานทีบ้่าน	 (Work	 from	Home)	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
ขยายตัวเกือบทุกหมวดสินค้า เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ เฟอร์นิเจอร์และ 
ชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศฯ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า
และส่วนประกอบ เครือ่งรบัวทิย ุโทรทศัน์และส่วนประกอบ 3)	สนิค้าเกีย่วกบั
การป้องกนัการตดิเชือ้และลดการแพร่ระบาด เช่น เครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ 
และถุงมือยาง 4)	 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิต เช่น 
เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ เมด็พลาสตกิ ผลติภณัฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า 
และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และ 5)	สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือย
ที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอัญมณีและ 
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�า) มีการขยายตัวในระดับสูง สะท้อนถึงการฟื้นตัว
ของก�าลังซื้อในประเทศคู่ค้า

 ด้านตลาดส่งออก	 ขยายตัวเกือบทุกตลาด	 ตลาดส�าคัญ	 อาทิ	
สหรัฐฯ	สหภาพยโุรป	จนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้	และไต้หวนั	ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
หากมองเฉพาะการเติบโตในอาเซียน ตลาดอาเซียน	(5) ขยายตัวในระดับสูง 
โดยเฉพาะอนิโดนเีซีย และฟิลปิปินส์ ทีฟ้ื่นตวัดขีึน้มากเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า 
ขณะที่ ตลาด	 CLMV มีศักยภาพการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะ 
ตลาดเมียนมาร์ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ อาทิ 
ออสเตรเลีย	ตะวันออกกลาง	แอฟริกา	ลาตินอเมริกา	และรัสเซียและ	CIS	
ล้วนมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงแทบทั้งสิ้น

	 ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	 ตลาดหลัก	 ขยายตัวร้อยละ	 41.2 โดยการส่งออกไปตลาดจีน 
และญี่ปุ ่น ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 42.0 และร้อยละ 32.3 ตามล�าดับ  
ตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (27) และ CLMV ขยายตัวดีต่อเนื่องร้อยละ 41.2 
ร้อยละ 46.5 และร้อยละ 36.3 ตามล�าดับ ส่วนตลาดอาเซียน (5) ขยายตัว 
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ร้อยละ 48.7

	 2.	 ตลาดรอง	 ขยายตัวร้อยละ	 49.5 ขยายตัวทุกกลุ่มตลาด  
ประกอบด้วย เอเชียใต้ ร้อยละ 125.7 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 39.2 
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 26.1 ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 40.8 ลาตินอเมริกา  
ร้อยละ 102.0 และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ร้อยละ 37.2

	 3.		ตลาดอื่นๆ	ขยายตัวร้อยละ	81.6

การน�าเข้า 

 เดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 23,699.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 43.82 สินค้าน�าเข้า 10 อันดับแรก ขยายตัวทุกรายการ ได้แก่ น�้ามันดิบ 
เคมีภณัฑ์ เครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ เหลก็กล้าและผลติภัณฑ์ เครือ่งจักรไฟฟ้า 
แผงวงจรไฟฟฟ้า สินแร่โลหะฯ ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องเพรชพลอย และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น แหล่งน�าเข้าที่ยังขยายตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และ
มาเลเซีย และไต้หวัน 

ดุลการค้า
 เดือนมิถุนายน 2563 การค้า เกินดุล 945.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนีราคาส่งออก	 เดือนมิถุนายน 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ขยายตัวร้อยละ 3.8 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม

	 ดัชนีราคาน�าเข้า	 เดือนมิถุนายน 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
สงูขึน้ร้อยละ 11.6 (YoY) ปรบัตวัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้าโดยเฉพาะหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ 
หมวดสนิค้าวัตถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าอปุโภคบริโภค หมวดสนิค้าทนุ และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 64

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

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

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

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

มิ.ย. 2564
Jun 2021

ม.ค. – มิ.ย. 2564
Jan-Jun 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

23,699.43
+43.82 %
22,754.37
+53.75 %

+945.06 +2,439.15

129,895.50
+26.15 %

132,334.65
+15.53 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,468.7

1,976.4

78.5

21.6

10.4

8.3

3,952.9

3,371.1

41.2

42.0

16.7

14.2

สหรัฐอเมริกา

จีน

1,307.7
947.6
944.0

38.1
90.5
50.0

5.5
4.0
4.0

2,168.7
1,164.2
1,125.0

32.3
42.1
36.6

9.2
4.9
4.8

ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง

2,030.9
1,831.4

98.6
75.1

8.9
8.1

จีน
ญี่ปุน

5,539.7
3,108.4

37.0
72.1

24.35
13.66

1,783.0

1,611.2

1,601.6

37.9

152.0

23.4

7.8

7.1

7.0

สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย

ไตหวัน

1,277.8

1,104.7

900.0

34.4

23.4

63.9

5.62

4.85

3.96

-0.2
-0.4

0.4
1.3

0.2
1.4

3.8
11.6

103.4
101.0

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑยาง

เม็ดพลาสติก

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

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

น้ำมันดิบ
เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 64 ดัชนี เม.ย. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
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นำเขา
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ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2564
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 ราคาทองค�า

 ในเดอืนกรกฎาคม 2564 ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่อยูท่ี ่27,790.91 บาท 
ขยายตวัร้อยละ 2.05 เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อนหน้า ในขณะท่ีราคาทองค�าในตลาดโลก 
เฉลีย่อยูท่ี ่1,807.09 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ ทรอยออนซ์หดตวัร้อยละ 1.50 เมือ่เทียบกบั
เดือนก่อนหน้า จากความวิตกเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์
เดลต้าทีม่คีวามรนุแรงกระจายไปทัว่โลก ท�าให้หลายประเทศกลบัมาลอ็กดาวน์อกีครัง้ 
และยงัคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายและคงดอกเบีย้ระดบัต�า่ เนือ่งจากการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกจิยงัมคีวามไม่แน่นอน รวมถงึความเข้มข้นด้านภมูริฐัศาสตร์ของสหรฐั-จนี 
กดดันราคาทองค�า ในขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผลักดันราคาทองค�าในประเทศ  
คาดการณ์ว ่าราคาทองค�าในตลาดโลกของไตรมาสสี่ของปี 2564 จะอยู ่ ท่ี  
1,770 – 1,860 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์

  ราคาน�้ามัน

 ราคาน�า้มนัดบิ (WTI) เดอืนกรกฎาคม 2564 เฉลีย่อยูที่ ่72.46 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 77.82 
เนือ่งจากฐานในปีทีผ่่านมาต�า่ เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า (MoM) เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.51 
โดยราคาน�า้มนัดบิเฉลีย่รายเดอืนสงูกว่าระดบั 70 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ตดิต่อกนั
เป็นเดอืนที ่2 เป็นผลจากความต้องการใช้น�า้มนัเพิม่ขึน้ จากเศรษฐกจิในหลายประเทศที่
เริม่ฟ้ืนตวั คาดว่าความต้องการใช้น�า้มนัจะสงูขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี สอดคล้องกบั
รายงานของส�านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรฐัฯ (EIA) ปรมิาณน�า้มนัดิบคงคลงั
สหรฐัฯ ท่ีเมอืงคชุชิง่โอกลาโฮม่า ลดลง 1.27 ล้านบาร์เรล อยูท่ีร่ะดบั 35.4 ล้านบาร์เรล 
ซึ่งเป็นระดับต�่าสุดนับตั้งแต่ ม.ค. 63 สะท้อนถึงความต้องการใช้น�้ามันในสหรัฐฯ 
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลต้า
ยังคงรุนแรง ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนนี้อยู่ท่ี 27.90 บาท/ลิตร  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 จากเดือนก่อนหน้าราคาน�้ามันดีเซล อยู่ท่ี 28.96 บาท/ลิตร  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 จากเดือนก่อนหน้า

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงินบาทเดือนกรกฏาคม 2564 เฉลีย่อยูท่ี ่32.61 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) อ่อนค่าลงร้อยละ 3.80 และเมือ่เทยีบกบั 
เดอืนก่อนหน้า (MoM) อ่อนค่าร้อยละ 3.73 โดยอ่อนค่าค่อนข้างรวดเรว็ แตะระดับ  
32 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ในรอบ 13 เดอืน ซึง่สอดคล้องกบัเศรษฐกจิไทยท่ีชะลอตวัและ
มคีวามไม่แน่นอน จากตวัเลขผูต้ดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐใช้มาตรการที ่
เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายระยะเวลาปิดเมืองและจ�ากัดการเดินทาง  
ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวดี ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า 

 ข้าว

 ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,215.50 บาท/100 กิโลกรัม  
ลดลงจากเดอืนกรกฎาคม ร้อยละ 6.45 เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 (ใหม่) 1,995.00 บาท/100 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7.20 ราคาข้าวปรับ
ตัวลดลงต่อเนื่อง โดยได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ระลอกใหม่ ประกอบกับได้รับปัจจัยกดดันจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 
ซึ่งส่งผลต่อค่าขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือที่สูงขึ้น

 ยางพารา

 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 59.48 บาท ลดลงจาก
เดอืนก่อนร้อยละ 11.47 ขณะทีร่าคายางแท่ง STR 20 เฉลีย่อยู่ทีก่โิลกรมัละ 52.25 บาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.46 ราคายางในภาพรวมปรับตัวลดลงตามราคาตลาดล่วงหน้า 
ที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ การขาดแคลน 
ตู้คอนเทนเนอร์ และการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง รวมถึงมีฝนตกชุกในพื้นท่ี 
ปลูกยางท�าให้ไม่เอื้อต่อการกรีดยาง

2021

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

THB/USD

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.

เม
.ย
.

ก.
ค.

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

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
1,299.29
2,149.76

1,215.50
1,995.00

-6.45
-7.20

-12.24
-33.83

   1,385.00
   3,015.00

1,215.50
1,995.00

67.19
51.50

59.48
52.25

-11.47
1.46

23.74
30.76

        48.07
        39.96

59.48
52.25

1,834.57
27,231.82

1,807.09
27,790.91

-1.50
2.05

-1.96
2.00

1,843.31
27,245.65

1,807.09
27,790.91

71.38 72.46 1.51 77.8240.75 72.46

31.44 32.61 3.73 3.8031.41 32.61

เดือน Jun-64 Jul-64 Jul-63 Jul-64%∆(MOM) %∆(YOY) 

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
กรกฏาคม 2564
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 โดยการอบรมให้ความรู ้ด้านการค้าออนไลน์ 
เตรยีมความพร้อมให้คนรุน่ใหม่ให้เป็นนกัธุรกิจยคุ New Normal  
ผ่านโครงการ “From Gen Z to be CEO”  ส่งผลใหมู้ลค่า 
การซือ้สนิค้าออนไลน์ไทยในไตรมาสแรกของปี	2564	พุง่สงูขึน้ 
จากที่เคยส�ารวจในเดือนพฤศจิกายน	2563	ถึงร้อยละ	45.05	
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ	75,000	ล้านบาทต่อเดือน

 โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบออนไลน์
ให้มากยิ่งขึ้น เช่ือมโยงกับนักธุรกิจในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ 
“Online	Business	Matching” ผ่านโครงการ “ยี่ปั๊วออนไลน์
คอนเนค” “บางกอกเจมส์ออนไลน์” และกิจกรรม “MOVE” 
เป็นต้น

สร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการค้า

 การปรบัยุทธศาสตรก์ารคา้ในวกิฤตโิควิดครัง้น้ี จะเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ที่ส�าคัญของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับนักธุรกิจไทย และส่งเสริมให้ธุรกิจ 
ของประเทศสามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคงและเกิดการขยายตัวได้ต่อไป 

แหล่งที่มาข้อมูล: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 MSMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เป็นอีกหนึ่งก�าลังส�าคัญที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิภูมภิาคอาเซยีนและไทย เนือ่งจากอตัราการจา้งงานรวมทัง้ประเทศไทยของกลุม่ MSMEs ในป ี2561 
มีมากถึง 85% หากแต่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพียง 43% เท่านั้น กระทรวงพาณิชย์
จงึไดป้รบักลยุทธการคา้ และผลกัดนักลุม่ MSMEs ใหเ้ข้าสู่การคา้ออนไลนม์ากยิง่ขึน้เพ่ือปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท�าธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงรองรับวิกฤติโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยมาตรการ ดังนี้

B
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MSMEs สู่ค้าออนไลน์
พาณิชย์ติดปีก 

ยกระดับการค้าไทยและอาเซียน

45.05%
Online 

Business 
Matching

ยี่ปั๊วออนไลน์
คอนเนค

บางกอกเจมส์
ออนไลน์

กิจกรรม
MOVE

ล้านบาท/เดือน

การซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้น

มูลค่ากว่า
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โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า


