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Special Talk 
มองเศรษฐกจิยคุใหม่ผ่านเครือ่งชีว้ดั



สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ วารสาร สนค. ฉบับนี้ ได้น�าเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่น่าจับตามาฝากทุกท่านเหมือน
เช่นเคย เริ่มกันที่คอลัมน์ Special Talk ที่จะมาบอกเล่าถึงความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อการน�าพาประเทศก้าวไปสู่ 
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต้องร่วมมือร่วมใจกันน�านวัตกรรมต่างๆ เข้ามาปรับใช้เป็นส่วนเสริม
และเพิ่มศักยภาพให้แข็งแกร่งพร้อมแข่งขันในเวทีตลาดโลก 

คอลัมน์ Special Report เรื่องแรก เราได้น�าบทวิเคราะห์ภาพรวมของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปี 2559 และการคาดการณ์ปรับตัวสูงขึ้นของกลุ่ม
สินค้าส�าคัญต่างๆ ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต ในปี 2560 และเพื่อสร้างการได้เปรียบทางการค้า กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้มีการจัดท�าเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจภาคบรกิารควบคูก่บัการผลติ โดยได้จดัท�าด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์เป็นเรือ่งแรก ซึง่ถอืเป็นข้อมลูทีส่�าคญัส�าหรบันกัลงทนุทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบการ
วางแผน ก�าหนดนโยบาย มาตรการ รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Special Report เรื่องที่สอง

อย่างไรกต็าม การเข้าไปแข่งขนัทางการค้าในเวทตีลาดโลกนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ถ้าทกุภาคส่วนร่วมมอืกนักไ็ม่ยากเกนิความสามารถเรา เพราะประเทศไทย
มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร วัตถุดิบ แหล่งผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
4.0 อย่างเต็มที่ 
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› นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและ 
โฆษกกระทรวงพาณชิย์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ท�าบญุเนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนา 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ครบรอบ 2 ปี (23 มกราคม)

› และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร  
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและโฆษกกระทรวง

พาณิชย์ น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารงานด้วยความ

ซือ่สตัย์สจุรติ ต่อต้านการทจุรติ” ภายใต้แนวคดิการน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนมาเป็นหลักยึดในการ
ด�าเนินชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตส�านึก ความซื่อสัตย์สุจริตที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร  
ณ บริเวณห้องประชุมตรีรัตนาพร ชั้น 14 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ภาวะเศรษฐกิจด้านการผลิตของ
ประเทศ เป็นข้อมูลประกอบการ
ก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐ รวมทั้ง
ใช้ในการปรับมูลค่าการผลิต และ/หรือ  
มลูค่าเพิม่ และ/หรอื ค่าใช้จ่ายขัน้กลางให้เป็นมลูค่า 
ที่แท้จริง ณ ราคาปัจจุบัน (Real Terms) เพื่อใช้วัดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) และเพื่อให้ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต  
มคีวามถกูต้อง ทนัสมยั สอดคล้องตามโครงสร้างการผลติยคุใหม่ จงึได้มี
การส�ารวจจดัเกบ็มลูค่าการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมระดบัรายการสนิค้า
เพือ่ใช้ในพฒันาการจดัท�าโครงสร้างและน�า้หนกัดชันรีาคาผูผ้ลติ ปีฐาน 
2558 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่แท้จริงและได้ตัวชี้วัด 
ทีถ่กูต้องมากทีส่ดุ

ในส่วนของภาคบรกิาร ซึง่เป็นจดุเชือ่มส�าคญัของระบบเศรษฐกจิ
ทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรม และเป็นแรงผลักเพื่อน�าพาประเทศ
ไปสูจ่ดุหมาย จงึต้องมกีารพฒันาภาคบรกิารของไทยให้สามารถเตบิโต 
ได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อช่วยรองรับแรงกดดันจากปัญหาวิกฤติต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางภาวะความผันผวนของเศรษฐกจิโลก ภาครฐัจ�าเป็นต้อง 
ยกระดบัภาคบรกิารของไทยให้ก้าวสูค่วามเป็น Modern Services มากขึน้ 
บนฐานความรูแ้ละข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง ทนัสมยั และจ�านวนเพยีงพอ 
เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิภาคบรกิารเป็นข้อมลูส�าคญัทีจ่ะช่วยในการตดัสนิใจ 
ของภาครัฐและเอกชนในการด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ
ประเทศ สนค. ได้มกีารจดัท�าเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิ ภาคบรกิารควบคูก่บั 
การผลิต โดยเริ่มจัดท�าด้านขนส่งและโลจิสติกส์ คือ ดัชนีค่าบริการ 
ขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่ม 
ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ ทัง้นีเ้พือ่ให้หน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน รวมถงึผูป้ระกอบการใช้ประกอบการวางแผน ก�าหนดนโยบาย 
มาตรการ รวมถงึใช้ประกอบการตดัสนิใจด�าเนนิธรุกจิ 

 มองเศรษฐกิจยคุใหม่ผ่านเครือ่งช้ีวดั

“ก้าวสู ่ประเทศไทย 4.0” ถือเป็นโจทย์ส�าคัญของประเทศ  
เป็นความท้าทายของทกุภาคส่วนทีต้่องตระหนกัถึงความร่วมมือ มุ่งมัน่ร่วมกนั 
ปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นการขับเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม (Value Based Economy) ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารพฒันา
โครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคมทกุมติ ิ ทัง้การผลติทีใ่ช้แรงงานทกัษะ 
เครื่องจักร และทรัพยากรบนฐานความรู ้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เปล่ียนเป็นการผลติสนิค้าเชงินวตักรรม ปรบัการขบัเคลือ่นด้วยภาคอุตสาหกรรม 
สูก่ารขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ และเน้นการผลิตภาค
บริการที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน  
ซึง่ในการเปลีย่นผ่านจากโมเดลเศรษฐกจิแบบเดมิก้าวสูก่ารเป็นเศรษฐกจิ

ยุคใหม่นี้ จ�าเป็นต้องมีการต่อเติมความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีนวตักรรม รวมถงึปฏริปูการศกึษา การวจิยั พฒันา ต่อยอด
ธุรกิจต่างๆ ให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่
การเตบิโตได้อย่างมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื บนฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต ส่งผลให้โครงสร้างการผลิตของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป และถ้าพิจารณาตามสัดส่วนมูลค่าการผลิต
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ ในปี 2553 ประมาณร้อยละ 
86.14 จากมูลค่าการผลิตสินค้าทั้งหมด จึงนับว่าการผลิต
สินค้าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ดังน้ัน ภาครัฐซ่ึง
มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พฒันาการจดัท�าข้อมลูให้สามารถชีว้ดัเศรษฐกจิด้าน
การผลติได้อย่างถกูต้อง แม่นย�า และสอดคล้องกบั
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้มากที่สุด ส�านักงาน 
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) โดยกองสารสนเทศ 
และดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงานท่ีจัดท�า
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้มีการจัดท�าดัชนี
ราคาผู้ผลิตของประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการชี้วัด
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หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.2 สาเหตุจากการ
ลดลงของสินค้า 5 กลุ่มส�าคัญ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลดลง 
ร้อยละ 14.6 ได้แก่ น�า้มนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมอืน่ๆ และผลติภณัฑ์ 
ปิโตรเคมี เนื่องจากการเพิ่มก�าลังการผลิตในปี 2559 ของประเทศผู้ผลิต
น�้ามันในกลุ่มโอเปก จึงเกิดปัญหาปริมาณน�้ามันดิบในตลาดโลกมีมากกว่า 
ความต้องการใช้ส่งผลให้ราคาน�้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ  
ปรบัลดลงอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามในช่วงปลายปี 2559 ประเทศผูผ้ลติ
น�า้มนัดิบมกีารเจรจาหารอืกนัเพือ่แก้ปัญหาราคาน�า้มนัตกต�า่ จนได้ข้อสรปุ 
ท่ีจะปรบัลดก�าลงัการผลติ ซึง่มีผลบงัคับใช้ในเดือน มกราคม 2560 เป็นระยะเวลา 
6 เดือน เมื่ออุปทานน�้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ขณะที่ความต้องการ 
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ราคา
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมมแีนวโน้มปรบัสงูขึน้ กลุม่เคมภีณัฑ์ ผลติภณัฑ์เคมี  
ลดลงร้อยละ 1.1 สนิค้าส�าคญัทีร่าคาลดลง ได้แก่ เมด็พลาสตกิ ยางสงัเคราะห์ 
ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ราคาโดยเฉลี่ยทั้งปีเคลื่อนไหวในทิศทาง
ลดลงตามราคาน�้ามันตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ ลดลงร้อยละ 0.6 
สนิค้าส�าคญัทีร่าคาลดลง ได้แก่ กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา และปนูซเีมนต์ 
เนื่องจากมีปริมาณปูนส่วนเกินในตลาดสูง กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและ 
ผลติภณัฑ์โลหะ ลดลงร้อยละ 1.6 สนิค้าส�าคญัทีร่าคาลดลง ได้แก่ เหลก็แท่ง 
เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และผลิตภัณฑ์เหล็ก 
โดยเฉลีย่ทัง้ปีราคาเหลก็ยงัคงตดิลบแตท่ิศทางความเคลือ่นไหวของ
ราคามแีนวโน้มปรบัสงูขึน้ ซึง่เป็นผลจากนโยบายลดก�าลงัการผลติ
ถ่านหนิในจนี ประกอบกบัผูป้ระกอบการเหมอืงถ่านหนิขนาดเลก็
ปิดกิจการเนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนสูง และกลุ่มเครื่องไฟฟ้า 
อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ ลดลงร้อยละ 0.5 สนิค้าส�าคญัที่
ราคาลดลง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ สายไฟและ
สายเคเบิล แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

วิเคราะห์ดัชนีราคาผู้ผลิต ปี 2559

หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง ลดลงร้อยละ 7.7 สาเหตจุากการลดลง
ของสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 10.1 ได้แก่ 
น�้ามันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก  
ขณะที่สินค้ากลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ ราคาปรับตัวสูงขึ้น

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร้อยละ 0.3 
โดยมีความเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างผันผวน 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ฤดูกาลของสินค้า 
ภัยธรรมชาติ  ความต ้องการของตลาด  
การใช้สินค้าอื่นทดแทน เป็นต้น จึงสรุป 
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู ้ผลิตของ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรมเทียบกับระยะ

เดียวกันของปีก่อน เป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โดยเฉล่ียปี 2559 เท่ากับ 101.4 เทียบกับดัชนีเฉลี่ยปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีปัจจัยหลักจากการ 
ลดลงของดัชนีราคา 2 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.2 และร้อยละ 7.7 ตามล�าดับ  
ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3



TPSO Journal

05

ดชันเีฉลีย่ มกราคม - มนีาคม 2559 เทยีบกบัดชันเีฉลีย่ มกราคม -  
มนีาคม 2558 ลดลงร้อยละ 4.9 จากการลดลงของราคาผลผลติการเกษตร  
ร้อยละ 6.1 สินค้าส�าคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
หวัมนัส�าปะหลังสด) ผลปาล์มสด ยางพารา ราคาลดลงตามความต้องการ
ของตลาดโลกที่ยังชะลอตัว พืชผัก ผลไม้ ปลาและสัตว์น�้า (กุ้งแวนนาไม)   

ดชันเีฉลีย่ มกราคม - มถินุายน 2559 เทยีบกบัดชันเีฉลีย่ มกราคม - 
มิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 1.6 โดยกลุม่ผลผลติการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.4 
ตามการลดลงของราคาสนิค้าส�าคญั ได้แก่ ข้าวเปลอืก พชืไร่ (ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
หัวมันส�าปะหลังสด) และยางพารา จากผลกระทบของความต้องการใน
ตลาดโลกทีล่ดลง ผลไม้สด ไก่มชีวีติ ปลาและสตัว์น�า้ (กุง้แวนนาไม) ส�าหรบั 
สนิค้าเกษตรทีม่รีาคาสงูขึน้ ได้แก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล และกลุม่พชืผกั 
เน่ืองจากปรมิาณผลผลติลดลงจากผลกระทบของภยัแล้งช่วงปลายปี 2558 
ต่อเนื่องปี 2559

ดชันเีฉลีย่ มกราคม - กันยายน 2559 เทียบกับดชันีเฉล่ีย มกราคม - 
กันยายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.2 โดยกลุม่ผลผลติการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.5 
สนิค้าส�าคญัได้แก่ ข้าวเปลอืก พชืไร่ (ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ หวัมนัส�าปะหลงัสด) 
และยางพารา ลดลงจากความต้องการของตลาดโลกทีช่ะลอตวัลง ไก่มชีวีติ 
ส�าหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ พืชน�้ามัน (ผลปาล์มสด มะพร้าวผล)  
อ้อยโรงงาน ไข่ สุกรมีชีวิต พืชผัก และกลุ่มปลาและสัตว์น�้า

โดยสรุปแล้ว ดัชนีเฉลี่ยของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ปี 2559  
เทียบกับดัชนีเฉลี่ยปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของราคากลุ่ม 
ปลาและสตัว์น�า้ ได้แก่ ปลาน�า้จดื ปลาทะเล และสตัว์น�า้อืน่ๆ (ปลาหมกึ หอย) 
และกลุ่มสตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์ ขณะทีก่ลุม่ผลผลติการเกษตร ดชันรีาคา 
ไม่เปลีย่นแปลง แต่มสีนิค้าส�าคญัทีร่าคาสงูขึน้ ได้แก่ พชืน�า้มนั (ผลปาล์มสด 
มะพร้าวผล) อ้อยโรงงาน ยางพารา เนื่องจากอุปทานยางยังคงออกสู่
ตลาดน้อยจากฝนตกหนักและน�้าท่วมในหลายพื้นที่ปลูกยาง ประกอบกับ 
ผู้ประกอบการมีความต้องการวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เฉลี่ยทั้งปี 2559 แม้ว่าจะ 
ตดิลบแต่เมือ่เทยีบกบัปี 2558 แล้ว พบว่า เป็นการลดลงในอตัราทีช่ะลอตวั  
แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มสินค้าส�าคัญ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อโลหะ โลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก) และเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ราคาปรับตัวสูงขึ้น
ในกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น�้า

แนวโน้มปี 2560 คาดว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตจะปรับตัวสูงขึ้น โดยมี
ปัจจัยหลักจากราคาสินค้าส�าคัญหลายกลุ่ม อาทิ น�้ามันตลาดโลก เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเร่ิมทยอยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการลด
ก�าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตหลัก ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญคาดว่าจะ 
ปรบัสงูขึน้ เช่น ข้าวเปลอืก หวัมนัส�าปะหลงัสด ผลปาล์มสด ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
อ้อย ยางพาราและสินค้าประมง ประกอบกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 
และเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมขยายตัวคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น

หมายเหตุ 
เครื่องไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ  เป็นต้น
เครือ่งใช้ไฟฟ้า คอื เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในครวัเรอืน  เช่น เครือ่งปรบัอากาศ 
พัดลม เครื่องซักผ้าและตู้เย็น เป็นต้น
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 โดย : กลุม่ดชันรีำคำค่ำบรกิำร กองสำรสนเทศและดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ 

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 
(Road Freight Transport Index : RFTI)

ดัชนีค ่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นตัวชี้วัดหน่ึงที่ 
กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้าจดัท�าขึน้เพือ่ให้ภาครฐัใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการก�าหนดนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ  
ผูป้ระกอบการใช้ในการวางแผนด�าเนนิธรุกจิด้านโลจสิตกิส์ โดยเริม่
ด�าเนนิการจดัท�าและเผยแพร่เมือ่ปี 2550 ซึง่ตวัชีว้ดันีม้กีารพฒันา
ปรับปรงุทัง้ด้านโครงสร้าง แหล่งจดัเกบ็ และตวัอย่างรายการค่าขนส่ง
มาโดยตลอด และมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างและปีฐานมาแล้ว 2 ครัง้ 
ล่าสุด ปี 2559 กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้ามกีารปรบัปรงุ
โครงสร้างดัชนค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนให้ทนัสมยั และสอดคล้อง
กบัภาวะการขนส่งในปัจจบุนั และสะท้อนต้นทนุการขนส่งได้ดยีิง่ขึน้  
โดยใช้โครงสร้างแบ่งตามกจิกรรมการผลติ (Classification of Products 
by Activity : CPA) ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ หมวดค่าบรกิารขนส่ง
ผลผลติเกษตรกรรม หมวดค่าบรกิารขนส่งผลติภณัฑ์จากเหมอืง และ 
หมวดค่าบรกิารขนส่งผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และปรบัเปลีย่นปีฐาน 
จากปี 2548 เป็นปี 2553 ใช้ข้อมูลจากส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิสงัคมแห่งชาต ิ ปี 2553 ปัจจบุนั ดชันค่ีา
บริการขนส่งสินค้าทางถนนค�านวณจากข้อมูลค่า
บรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนทีผู่ป้ระกอบการได้รบัจาก 
ผูว่้าจ้างทีข่นส่งในประเทศจากแหล่งข้อมูลทัว่ประเทศ 
280 แหล่ง จ�านวนกว่า 1,000 ตวัอย่าง

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเฉลี่ย 
ปี 2559 (มกราคม - ธนัวาคม 2559) เทยีบกบัระยะ
เดียวกนัของปี 2558 ดชันลีดลงร้อยละ 2.3 ตามการ
ลดลงของดชันค่ีาบรกิารขนส่งทกุหมวด เนือ่งจาก
ราคาน�า้มนัดเีซลเฉลีย่ในปี 2559 เมือ่เทยีบกบัระยะ
เดียวกนัของปี 2558 ปรบัตวัลดลงประมาณร้อยละ 6 
อีกทัง้ภาวะการค้าระหว่างประเทศยงัคงหดตวัส่งผล 

ต่อภาพรวมการขนส่งทีย่งัไม่ดนีกั ได้แก่ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง ลดลง 
ร้อยละ 4.3 ตามการลดลงของค่าบริการขนส่งลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาต ิ แร่โลหะและแร่อืน่ๆ เท่ากนัทีร้่อยละ 4.3 หมวดผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.0 จากการลดลงของการขนส่งผลติภณัฑ์อโลหะ
ร้อยละ 5.3 ผลติภณัฑ์อาหาร เครือ่งดืม่และยาสบู และหนงัฟอก ผลติภณัฑ์
หนงัและรองเท้า เท่ากนัทีร้่อยละ 4.0 ค่าบรกิารขนส่งสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
ร้อยละ 3.7 เป็นต้น หมวดผลผลติเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 ตามการ 
ลดลงของค่าบรกิารขนส่งผลผลติจากการประมง ร้อยละ 1.2 ในขณะท่ีค่าบรกิาร
ขนส่งผลผลติเกษตร ปศสุตัว์และป่าไม้ เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.3

ดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนน
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สรปุภาพรวมของดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนปี 2559
ในไตรมาสแรก การขนส่งชะลอลงจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ 
ปรบัตวัลดลง แม้ว่าราคาน�า้มนัจะปรบัตวัดขีึน้ในช่วงปลายไตรมาส 
แต่ภาพรวมราคายงัคงปรบัลดลง ตามภาวะอปุทานน�า้มนัดบิโลก 
ล้นตลาด ผนวกกับอุปทานส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจากตลาดอิหร่าน 
นอกจากนี ้ยงัได้รบัผลกระทบจากการหดตวัของภาคการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย ตามภาวะความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ประเทศ 
คู่ค้าส�าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น ที่ยังคงอยู่ใน 
ภาวะชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึปัญหาภยัแล้งทีข่ยายวงกว้าง 
และรนุแรงกว่าทีค่าด ส่งผลให้กจิกรรมการขนส่งชะลอตวัลง

ไตรมาสที ่ 2 การขนส่งหดตวัลดลง โดยปัจจัยหลกัท่ีท�าให้ 
ค่าขนส่งหดตวั คอื ราคาน�า้มนัดเีซลขายปลกีในประเทศปรบัลดลง
มากกว่าร้อยละ 7 ตามราคาน�า้มนัในตลาดโลก นอกจากนีย้งัได้รบั

เม่ือพจิารณาตามองค์ประกอบของดชันค่ีาบรกิารขนส่ง
สินค้าทางถนน (Percentage Points) พบว่า การเปลีย่นแปลง
ของดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนเฉลีย่ปี 2559 (ปีฐาน 
2553=100) ปรบัตวัลดลงร้อยละ 2.3 เป็นผลจากการลดลงของ
การขนส่งหมวดผลติภณัฑ์จากเหมืองเป็นหลกั ลดลงร้อยละ 4.3 
ซึง่มนี�า้หนักร้อยละ 2.8 (ผลกระทบ -0.12) รองลงมา คอื การขนส่ง 
หมวดผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.0 ซึง่มนี�า้หนกั 
ร้อยละ 86.1 (ผลกระทบ -2.07) และหมวดผลผลติเกษตรกรรม 
ร้อยละ 0.5 ซึง่มีน�า้หนักร้อยละ 11.1 (ผลกระทบ -0.06)

ผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกทีส่่งผลต่ออปุสงค์จาก
ต่างประเทศ สะท้อนผ่านการหดตวัของการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย ประกอบกบัภาวะก�าลงัซือ้ของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
ภยัแล้ง ตลอดจนการลงทนุภาคเอกชนยงัคงมสีญัญาณทรงตวั ท�าให้
กจิกรรมการขนส่งในภาพรวมชะลอตวัลง                

และในไตรมาสที่ 3 และ 4 การขนส่งยังคงหดตัวอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยมปัีจจยัหลกัจากราคาน�า้มนัดเีซลขายปลกีในประเทศ
ปรบัลดลง ตามราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีย่งัทรงตวัในระดบัต�า่อย่าง 
ต่อเนือ่ง แม้ว่าจะปรบัตวัดขีึน้ในช่วงปลายปีกต็าม นอกจากนีย้งัได้รบั 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อน 
ผ่านการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมที่ยังคงหดตัวเล็กน้อย 

อย่างไรกต็ามรฐับาลยงัคงมมีาตรการเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิในด้านต่างๆ อาท ิ การเร่งรดัการเบกิ
จ่ายงบประมาณ มาตรการใช้จ่าย และการท่องเทีย่ว 
ภายในประเทศเพื่อลดหย่อนภาษี และการที่
รฐับาลมแีผนกระตุน้ทีจ่ะช่วยฟ้ืนเศรษฐกจิตาม
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development) 
ทีค่าดว่าจะใช้เงนิลงทนุประมาณ 3 แสนล้านบาท 
คาดว่าจะดงึดดูการลงทนุจากเอกชนได้มากกว่า 
1.9 ล้านล้านบาท โดยมุง่หวงัให้พืน้ท่ีดงักล่าว
เป็นแหล่งลงทนุหลกั ทัง้นีค้าดว่าจะสามารถเพิม่
ศกัยภาพการขนส่งให้มมีากขึน้ และเชือ่มโยงการ
ขนส่งไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน CLMV ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป

องค์ประกอบของดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนน (Percentage Points)

สอดคล้องกบัราคาน�า้มนัดเีซลขายปลกี มีแนวโน้มปรบัลดลงตามราคาน�า้มนัดบิ 
ดูไบ โดยราคาเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ระดับ 23.24 บาท/ลิตร ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 5.8 เมือ่เทยีบกบัราคาเฉลีย่ในปี 2558 อยูท่ีร่ะดบั 24.67 บาท/ลติร สอดคล้อง
กับค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนที่ปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันดีเซลเป็นหลัก  
ซ่ึงถอืเป็นปัจจัยส�าคญัทีม่ผีลต่อราคาค่าบรกิารขนส่งสนิค้า
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

เศรษฐกจิด้านอปุสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครฐัยงัคงสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีก่ารบรโิภค
และการลงทนุภาคเอกชนอยูใ่นระดบัทรงตวั อย่างไรกต็าม อปุสงค์จากต่างประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้ สะท้อนจากการส่งออกสนิค้าทีข่ยายตวัเป็นบวก
ในปี 2559 และจ�านวนนกัท่องเทีย่วจากการส่งออกภาคบรกิารกลบัมาเป็นบวกในเดอืนธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นปัจจยัหนนุเศรษฐกจิไทยอกีทางหนึง่ 
ส�าหรบัเศรษฐกจิด้านอปุทาน การผลติมแีนวโน้มขยายตวัทัง้ด้านการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ เสถยีรภาพของเศรษฐกจิภาพรวมทัง้
ภายในและต่างประเทศยงัอยูใ่นเกณฑ์ดสีะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อตัราการว่างงาน สดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ ขณะทีท่นุส�ารอง
ระหว่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงู สะท้อนความมัน่คงและความสามารถรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ดี

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเดอืนมกราคม 2560 เทยีบกบัเดือนมกราคม 
2559 เท่ากบัร้อยละ 1.55 เร่งตวัขึน้ตามราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นหลกั 
ขณะที่ราคาสินค้าอาหารสูงขึ้นเล็กน้อยจากผักและผลไม้สด รวมถึง 
สตัว์น�า้บางประเภทเนือ่งจากเป็นช่วงมรสมุในภาคใต้ โดยอตัราเงนิเฟ้อ
ขยายตวัสงูขึน้สอดคล้องกบัการขยายตวัของรายได้เกษตรกรทีแ่ท้จรงิ
ในปีก่อนหน้า และการบรโิภคภาคเอกชนปรบัตวัดขีึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และตรษุจนี ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารเดอืนมกราคม 2560 สูงขึน้
จากเดอืนธนัวาคม 2559 ทีอ่ตัราร้อยละ 0.16 ผลจากน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
อาหารส�าเรจ็รปู ผกัและผลไม้สด และสัตว์น�า้ เป็นหลัก โดยมภีาวะความ
เคลือ่นไหวของราคาสนิค้าเมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ดงันี้ 
›  น�า้มนัเชือ้เพลงิ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 2.57 โดยเป็นการสงูขึน้ของราคา
น�า้มนัขายปลกีในประเทศทกุประเภท 
›  อาหารส�าเร็จรูป ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.21 อาทิ อาหารกลางวัน  
(ข้าวราดแกง) 
›  ผกัสด ราคาลดลงร้อยละ 3.41 ต่อเนือ่งจากเดอืนท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
ต้นหอมและผกัช ีเนือ่งจากสภาพอากาศเอือ้อ�านวยต่อผลผลติ 
›  ผลไม้สด ราคาสงูขึน้ร้อยละ 1.16 อาท ิ ส้มเขยีวหวาน กล้วยน�า้ว้า 
ปรบัขึน้เลก็น้อยจากในช่วงฤดกูาลผลผลติในเดอืนทีผ่่านมา 
›  สตัว์น�า้ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 1.45 โดยเฉพาะกุง้ขาวและปลาหมกึกล้วย 
เนือ่งจากหน้ามรสมุและอทุกภยัในภาคใต้ 
›  ไข่ไก่และเนือ้สกุร ราคาลดลงร้อยละ 2.86 และ 0.88 ตามล�าดบั  
ต่อเนือ่งจากเดอืนก่อนหน้า จากอปุทานส่วนเกนิทีย่งัคงมอียูม่าก
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกจิกรรมการผลติ (CPA : Classification of Products by Activity) เดอืนมกราคม 2560 (ปี 2553 
100) เท่ากบั 103.0 เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2559 ปรบัตวัสงูขึน้ร้อยละ 3.1 สาเหตจุากการสงูขึน้ของดชันรีาคาสนิค้าหมวดผลผลติเกษตรกรรม  
กลุม่สนิค้าผลผลติการเกษตร และปลาและสตัว์น�า้ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง จากกลุม่สนิค้าลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตแิร่โลหะและแร่อืน่ๆ  
หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม จากกลุม่สนิค้าผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์ยาง และสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ (ทองค�า) ทีส่งูขึน้ตามภาวะราคาตลาดโลก 
รวมทัง้กลุม่เคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคมี สงูขึน้ตามราคาน�า้มัน

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI)

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม 2560 เท่ากับ 104.6  
(ปีฐาน 2553 = 100) เทยีบกับเดอืนมกราคม 2559 สงูขึน้ร้อยละ 2.4 
สาเหตจุากการสงูขึน้ของดชันรีาคาสนิค้าหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดไม้และ
ผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.4 หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ 
ร้อยละ 17.6 หมวดวสัดฉุาบผวิ สงูขึน้ร้อยละ 1.8 และหมวดอปุกรณ์ไฟฟ้า
และประปา สงูขึน้ร้อยละ 2.0
    หมวดที่มีผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็กและ
ผลติภณัฑ์เหลก็ (ผลกระทบ 3.4) หมวดวสัดฉุาบผวิ (ผลกระทบ 0.1) 
หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ผลกระทบ 0.2)

 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนธนัวาคม 2559 เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2558 
สงูขึน้ร้อยละ 2.9 เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งทกุหมวดสนิค้าโดยเฉพาะ
สนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สนิค้าเกษตรกรรม สนิค้าอตุสาหกรรม และสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ตามล�าดบั เนือ่งจากความต้องการของตลาดยงัมี
อย่างต่อเนือ่ง ขณะทีป่รมิาณผลผลติมอียูอ่ย่างจ�ากดั
   ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนธนัวาคม 2559 เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2558 
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 5.4 เป็นการปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้า 
เชื้อเพลิง สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป สินค้าทุน ยานพาหนะและ 
อุปกรณ์การขนส่ง และสินค้าอุปโภคบรโิภค ท้ังนี ้ราคาสินค้าน�าเข้าส�าคญัที่
ปรบัสงูขึน้ อาท ิน�า้มนัดบิ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เนือ่งจากปัญหา
ภาวะอปุทานส่วนเกนิในตลาดโลกเริม่ปรบัตวัดขีึน้



 ธันวาคม 59 ม.ค.-ธ.ค. 2559

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 18,165 6.2 215,327 0.45

น�าเข้า 17,227 10.3 194,668 -3.9

ดุลการค้า 938 20,659

International Trade Focus10

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: ธนัวาคม 2559
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หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ธ.ค. 59

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก
เดอืนธนัวาคม 2559 มมีลูค่า 18,165 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัร้อยละ 

6.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร 
ภาพรวมขยายตวัร้อยละ 5.5 โดย ยางพารา (+36.2%) และผกั ผลไม้สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (+12.8%) น�้าตาล (+6.2%) ในขณะที่ ข้าว (-7.8%) ผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลัง (-2.8%) สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ 5.4 
โดย อญัมณแีละเครือ่งประดบั (+54.1%) เม็ดพลาสตกิ (+11.7%) และแผงวงจร 
ไฟฟ้า (+9.1%)  ในส่วนของรถยนต์และอุปกรณ์ (-0.9%) และคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ (-5.3) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
(+1.8%) จนี (+0.3%) ญีปุ่น่ (+2.8%) ฮ่องกง (+2.1%) ออสเตรเลยี (+29.1%)  

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-ธันวาคมปี 2559 มีมูลค่า 215,327  
ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัร้อยละ 0.45 โดย สนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร 
ภาพรวมลดลงร้อยละ -3.0 โดย ยางพารา (-12.1%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
(-16.2%) ข้าว (-4.6%) น�้าตาล (-13.9%) ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและ
แปรรูป (+11.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (+2.9%) ส่วนสินค้า
อุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ 
(+2.7%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั (+29.6%) ในขณะทีเ่มด็พลาสตกิ (-6.7%) 
คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (-5.0%) ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.8%) จีน (+0.3%) ญี่ปุ่น (+2.5%) ฮ่องกง (-3.1%) 
ออสเตรเลีย (+5.5%)

การน�าเข้า                                                                                                                                                                                    
เดือนธันวาคม 2559 มีมูลค่า 17,227 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 

ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัว
ของ น�้ามันดิบ (+21.4%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+0.7%) เคมีภัณฑ์ (+14.5%)  
ส่วนประกอบยานยนต์ (+1.1%) และเครือ่งจกัรกลฯ (6.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคญั
ของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+9.0%) ญีปุ่น่ (+11.4%) สหรฐัอเมรกิา (+29.2%) 
มาเลเซยี (+6.0%) เกาหลใีต้ (+22.9%) ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-ธนัวาคม
ปี 2559 มีมูลค่า 194,668 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของเครื่องจักรกลฯ (-2.5%) 
น�้ามันดิบ (-22.3%) เคมีภัณฑ์ (-0.8%) ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+3.7%)  
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (+6.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+2.3%) ญี่ปุ่น (-1.8%) สหรัฐอเมริกา (-13.0%) 
มาเลเซีย (-8.6%) และเกาหลีใต้ (+3.3%)

ดลุการค้า
เดือนธันวาคม 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 938 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (มกราคม-ธันวาคม) เกินดุลการค้ามูลค่า 
20,659 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสนิค้าส่งออก                                                                                                                                                                
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนธนัวาคม 2559 อยูท่ี ่97.4 (ปี 2555=100) 

สูงขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มข้ึนของ
ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.4 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 

ราคาสนิค้าน�าเข้า 
ดชันีราคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนธันวาคม 2559 อยูท่ี ่85.3 (ปี 2555=100) 

ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ข้ึนของ 
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 สินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส�าเร็จรูป เพิ่มขึ้นร ้อยละ 3.0 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 หมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ 
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ธ.ค. 59
 

สนิค้า
 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

ประเทศ
มลูค่า

(ล้าน USD)
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

1,944 -0.9 10.7 จีน 2,442 27.32 13.4

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,410 -8.3 7.8
สหรัฐ

อเมริกา
1,992 3.31 10.97

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

851 54.1 4.7 ญี่ปุ่น 1,623 2.81 8.9

แผงวงจรไฟฟ้า 709 9.1 3.9 ฮ่องกง 977 2.08 5.4

เม็ดพลาสติก 708 11.7 3.9 เวียดนาม 959 29.09 5.3

สนิค้า 
มลูค่า

(ล้านUSD)
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ
 

มูลค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,704 21.4 9.9 จีน 3,602 9.0 20.9

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ 1,669 6.5 9.9 ญี่ปุ่น 2,516 11.4 14.6

เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,371 0.7 8.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,281 29.2 7.4

เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�า

1,277 14.6 7.4 มาเลเซีย 950 6.0 5.5

เคมีภัณฑ์ 1,078 14.5 6.3 เกาหลีใต้ 643 22.9 3.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. - ธ.ค. 59
ส่งออก 0.2 0.8 0.5 2.9 -0.1

น�าเข้า 0.6 -0.8 0.6 5.4 -2.7



ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนมกราคมโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 20,056.00 บาท ปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยการอ่อนค่า
ของสกุลเงินดอลลาร์จะส่งผลให้ทองค�ามีราคาถูกและสร้างความน่าดึงดูดใจ
ส�าหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังผลักดัน
ให้มีแรงซื้อทองค�าในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น          

ราคาน�า้มนั
ราคาน�้ามันดิบเดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI  

เฉลีย่อยูท่ี ่52.64 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ 52.10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากโดยได้รับแรงหนุนจากค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง รวมถึงได้รับปัจจัยบวกจากการปรับลดก�าลัง
การผลิตน�้ามันดิบลงของประเทศในและนอกกลุ่มโอเปก
 
อตัราแลกเปลีย่น

ค่าเงินบาทเดือนมกราคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
แขง็ค่า จากเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากได้แรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงนิ
ดอลลาร์ โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งสัญญาณไม่อยากเห็นค่าเงินดอลลาร์
แข็งค่าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากเกรงว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
จะเป็นอุปสรรคต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพื่อจะได้สามารถแข่งขันกับจีน
ได้ดีขึ้น 

 
 สนิค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมกราคม ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 จากราคา 1,186.00  บาท/100 กิโลกรัม  
เนื่องจากปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับลดลงเล็กน้อย 
จากเดือนธันวาคม 2559 จากราคา 2,105.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 
2,104.00 บาท/100 กโิลกรมั ความต้องการข้าวของตลาดชะลอตวั ค�าส่ังซือ้  
จากตลาดต่างประเทศมีน้อย ซึ่งส่งผลให้ราคารับซื้อปรับตัวลดลง ทั้งนี้
กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมด้านการตลาดโดยการน�าคณะผู้แทนการค้า 
ภาครฐัและภาคเอกชนเดนิทางเยอืนจีน วนัที ่18-20 มกราคม 2560 เพือ่พบปะ
หารือกับกลุ่มผู้น�าเข้าข้าวในมณฑลกวางตุ้ง โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางใน
การส่งเสรมิและขยายการค้าข้าวไทยในจนี และกระชบัความสมัพนัธ์ทางการค้า 
รวมถึงการน�าป้ายโฆษณาข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 ของโลก 
ในงานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 8 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคข้าวชาวจีน 
ซ่ึงเป็นตลาดส�าคัญเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวของไทยและ 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20  
(ราคาเฉลี่ย ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2560  
เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 91.80 บาท และ 79.67 บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่น
รมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559  
คิดเป็นร้อยละ 15.49 และ 14.21 ตามล�าดับ โดยราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เพราะความต้องการใช้ยางสงู แต่ปรมิาณยางทีอ่อกสูต่ลาดน้อย 
เนื่องจากภาวะฝนตกหนักและน�้าท่วมในพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะภาคใต ้
ของไทย อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน�้ามันดิบที่ 
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน (โอเปก) และ 
นอกกลุ่มโอเปกปรับลดก�าลังการผลิต

Commodities & FX

TPSO Journal
ที่มา : CEIC
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดอืน

ราคาน�า้มนัเฉลีย่รายเดอืน

เดือน
ธ.ค.59 ม.ค.60 %Δ(MOM) ม.ค.59 ม.ค.60 %Δ(YOY) 

สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,186.00 1,191.00 0.42  1,200.50 1,191.00 -0.79

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,105.00 2,104.00 -0.05  2,365.00 2,104.00 -11.04

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 79.49 91.80 15.49      44.54 91.80 106.11

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 69.76 79.67 14.21      39.63 79.67 101.04

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,151.40 1,192.62 3.58  1,096.62 1,192.62 8.75

ไทย (THB/Baht) 19,572.00 20,056.00 2.47 18,768.00 20,056.00 6.86

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 52.10 52.64 1.03      31.45 52.64 67.35

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 35.81 35.43 -1.05      36.16 35.43 -2.02

 สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น 
และราคาสนิค้าเกษตร : มกราคม 2560
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 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Global News

TPSO Journal

นักลงทุนต่างชาติต่อคิวเข้ามาต้ังส�านักงานใหญ่ (Tradeing 
Headquater) ในไทยกันเป็นทิวแถว หลังจากไทยปรับแก้

กฎหมาย กฎเกณฑ์ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นภาษแีละไม่ใช่ภาษทีีใ่ห้เอือ้ต่อการค้า
และการลงทนุของ HQ ให้เป็นสากลใกล้เคยีงกบัสงิคโปร์และฮ่องกง อาทิ 
การยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับยอดขายจากการจัดซื้อและขายสินค้าใน 
ต่างประเทศ (OUT-OUT) ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
ทางการค้าของภูมิภาค หายใจรดต้นคอสิงคโปร์และมาเลเซียไปเลย

เศรษฐี กระ เป ๋ าหนั กอย ่ า ง
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 

และจีน นิยมไปท่องเท่ียวฟิลิปปินส์ 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แต่สิ่งที่ฟิลิปปินส์ขาดแคลน คือ การ
ท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการที่มี 
Service Mind แบบไทย อีกทั้งของที่
ระลกึกย็งัไม่ดงึดดูใจเท่าไร จึงเป็นโอกาส
ส�าหรับสินค้าและบริการของไทยที่จะ
เข้าไปท�าตลาด ท่ีผ่านมาโรงแรมดุสิตก็
ท�าได้ดีและเฟื่องฟูมากในมะนิลา

เรอืสนิค้าเตรยีมตกงาน! เมือ่รถไฟขนสนิค้า 
จากจีนไปอังกฤษเปิดแล้ว ทั้งนี้จีนได้เปิด 

เส้นทางส่งสนิค้าด้วยรถไฟไปลอนดอน ซึง่เป็นเส้นทาง 
ขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกตอนน้ี  
ด้วยระยะทางกว่า 12,000 กิโลเมตร ใช้เวลาแค่  
18 วนั รถไฟขบวนนีบ้รรทกุสนิค้าประเภทเครือ่งใช้  
ในบ้าน กระเป๋า เสื้อผ้า และสิ่งทอต่างๆ โดย
จะวิ่งผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ 
เยอรมนี เบลเยียม และฝรั่งเศส ก่อนถึงลอนดอน 
ซึ่งลอนดอนนั้นเป็นเมืองที่ 15 ในยุโรปที่มีการ
เพ่ิมเส้นทางให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างทวีป
ยุโรปและประเทศจีน ส่วนลาวก็ก�าลังเชื่อมรถไฟ
ความเร็วสูงกับจีน อีกไม่นานผู้ส่งออกไทยมีเฮแน่ 
กล่าวได้ว่าจีนมีเส้นทางรถไฟเชื่อมได้กับทั้งยุโรป 
ตะวันออกกลาง และปากีสถาน

ทางรถไฟความเรว็สงูใน สปป.ลาว ม ี2 
เส้นทาง จากเวยีงจนัทน์ขึน้ไปทางเหนอื

ทีห่ลวงน�า้ทา เชือ่มต่อไปคนุหมงิ จนี เริม่ก่อสร้าง
เมือ่ต้นปี 2559 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในอกี 3 ปี 
และอีกเส้น คือ จากสะหวันนะเขต ไปทาง 
ตะวันออก เช่ือมต่อกับเวียดนามที่ลาวบาว  
มรีะยะทางรวม 427 กโิลเมตร เมือ่แล้วเสรจ็กจ็ะ
ท�าให้ไทยมทีางเลอืกใหม่ในการขนส่งสินค้าผ่าน
จนีไปยโุรป ตะวนัออกกลางและเอเชยีใต้

สนิค้าไทยเป็นทีน่ยิมในตลาดฟิลปิปินส์สงู ลกูค้าให้ความส�าคญั
กบัค�าว่า “Made in Thailand” มาก จึงควรเน้นการสร้างแบรนด์ 

และเครอืข่ายกระจายสนิค้า อกีทัง้ฟิลปิปินส์เป็นตลาดใหญ่ 100 ล้านคน 
มีคนชั้นกลางเติบโตเร็วผลจากธุรกิจ IT และ BPO outsource ที่ก�าลัง
เฟื่องฟู จึงควรเน้นการเจาะตลาดเมือง IT ที่ก�าลังมาแรง เช่น มะนิลา 
ซีบู และดาเวา

Made 
in 

Thailand

ภาพจาก : http://wikipedia.org


