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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ให้การต้อนรับคณะผู ้บริหารภาครัฐจาก
ปากีสถาน น�าโดยนาย Azmat Ali Ranjha 
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่มา
เยือนประเทศไทยภายใต ้หลักสูตรของ  
National School of Public Policy โดย
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการ 
สนค. ได้บรรยายสรุปทิศทางการพัฒนา

ก่อนอื่น ในนามของ ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 แก่ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเดินทางสู่โลก 
แห่งธุรกิจที่หมุนเร็วขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้ภารกิจส�าคัญในการศึกษาและติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุนของเราต้องปรับตัวตามให้ทัน

ข้อมูลแรกที่น่ายินดี คือตัวเลขในการส่งออกของไทยได้ขยายตัวสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 นั้นมีตัวเลขสูงถึงร้อยละ 13.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 21,435 
ล้านดอลลาร์ โดยขยายตัวได้ดีในทุกตลาดที่ส�าคัญโดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ขยายตัวสูงสุดในรอบ 79 เดือน เช่นเดียวกับตัวเลขการส่งออกในรายสินค้าที่ขยายตัวสูงขึ้น
ตามล�าดับ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่คาดว่าจะสร้างความต่อเนื่องได้ในปีนี้

ขณะเดียวกันในปี 2561 ราคาทองค�ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ท�าให้การลงทุนในทองค�าอาจไม่น่าสนใจเท่าสินทรัพย์เสี่ยงชนิดอื่น ในขณะที่ราคา
น�้ามัน คาดว่าในปีนี้ราคาน�้ามันดิบดูไบจะอยู่ที่ระดับ 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากการรักษาระดับการผลิตของ OPEC ที่ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามัน
ปรับเข้าสู่สมดุล

ส่วนคอลัมน์ Special Talk ฉบับนี้ ได้ใช้พื้นที่ในการน�าเสนอบทบาทอีกด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพของประชาชน  
ตามทิศทางการค้าของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนรูปแบบจากสินค้าที่จับต้องได้ มาเป็นการค้าภาคบริการมากขึ้น

พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษที่ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สละเวลามาอวยพรปีใหม่ 
แก่พนักงานและผู้อ่านทุกท่าน พร้อมเน้นย�้าจุดยืนในการปฏิบัติภารกิจของ สนค. รวมถึงแผนงานส�าคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2561 นี้

เศรษฐกิจการค้า การประสานงานระหว่าง
กระทรวงและบูรณาการเ พ่ือขับเคล่ือน
นโยบายความสัมพันธ์ทางการค้าของไทย  
โดยเฉพาะไทย-ปากสีถาน รวมถงึได้แลกเปลีย่น 
แนวทาง การบริหารงานภาครัฐในประเด็นที่
ปากสีถานสนใจ อาท ิการสนบัสนนุภาคเกษตร
โดยไม่เป็นการอุดหนุน การผลักดันนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ด้วยการจูงใจให้ภาคธุรกิจท�า 
วิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากการ 

ขยายตัวของจีนโดยเฉพาะการค้าออนไลน์ และการพัฒนา
ธุรกิจนอกภาคทางการ (Informal Sector) ที่ต้องมีกลไก
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อก�าหนดกลยุทธ ์ที่ เหมาะสม  
นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้มุมมองในการเจรจาการค้าที่ควร 
ให ้ความส�าคัญกับมิติด ้านความร ่วมมือหรือหุ ้นส ่วน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น 
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Special Talk
โดย: นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้อ่าน TPSO Journal ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง 
คงไม่มีพรอันใดจะดีไปกว่าการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง

หากจะถามว่า กระทรวงใดมีภารกิจโดยตรงที่ก�ากับดูแลสุขภาพของคนไทย ทุกท่านก็คงตอบได้ว่าคือ กระทรวงสาธารณสุข 
แต่ท่านผู้อ่านทราบมั้ยครับว่า ประเด็นด้านสุขภาพยังมีความเกี่ยวโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย และใน TPSO Journal ฉบับนี้ 

จะขอน�าท่านมารู้จักกับบทบาทอีกด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพของผู้คน

ก่อนอื่น ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจว่า โลกการค้าในยุคปัจจุบัน ได้ผันเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากสินค้าที่จับต้องได้ มาเป็นการค้าภาคบริการมากขึ้น 
และเป็นภาคธุรกิจที่ทวีความส�าคัญและมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ สาขาบริการที่ส�าคัญที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและจะกล่าวถึงนี้ 

คือ บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Healthcare and Wellness)

กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจรับผิดชอบด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า มีสินค้าและบริการจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้คน 
อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค บริการรักษาสุขภาพต่าง ๆ จึงมีการท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในรูปของการเข้าร่วมให้ความเห็น

ในคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะท�างานต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า/บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 
และประเด็นด้านสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับการค้า (Trade-Related Issues) และในรูปของการศึกษาเชิงลึกร่วมกันในหลายประเด็น

ในโอกาสนี้ ขอยกตัวอย่างบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นด้านสุขภาพที่ส�าคัญ ดังนี้

สุขภาพกับการค้า

การจัดท�าฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการสุขภาพ
รฐับาลได้วางนโยบายประเทศไทย 4.0 เพือ่ยกระดบัประเทศให้ก้าวข้ามกบัดกั 

รายได้ปานกลาง มภีาคบรกิารเป็นตวัน�าในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ (Service-based  
Economy) บรกิารสขุภาพนบัเป็นบรกิารศักยภาพของไทย ส�านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ในฐานะหน่วยงานก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
ภาคบริการ จงึเหน็ความจ�าเป็นของการจดัท�าฐานข้อมลูสถติกิารค้าบรกิารสุขภาพ 
เพ่ือฉายภาพรวมทศิทาง/แนวโน้มบรกิารสขุภาพและมลูค่าการค้าบรกิารสาขาดงักล่าว 
ของประเทศ และน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายต่อไป โดยได้ริเริ่มหารือโครงการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน
ภายในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รวมทัง้ภาคเอกชนต่าง ๆ  ฐานข้อมลูนีจ้ะเป็นประโยชน์ไม่เพยีงแต่กระทรวงพาณชิย์ 
แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ในการสนับสนุน
ภารกิจของตนด้วย

โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and Wellness)

ด้วยกระแสการดแูลสขุภาพอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติผูค้น  
ความนยิมในการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ และการเข้าสูส่งัคมสงูอาย ุ(Aging Society) 
ของทั้งประเทศไทยและโลก  บริการสุขภาพจึงทวีความส�าคัญยิ่งขึ้น ประเทศไทย
มข้ีอได้เปรยีบมากมาย ทัง้การมีแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมระดบัโลก มบีรกิาร 
ทางการแพทย์ทีก้่าวหน้าเป็นทีย่อมรบัจากคนไข้ต่างชาตใินราคาทีแ่ข่งขนัได้ โดยมี 
เทคโนโลยทีางการแพทย์สมยัใหม่เข้ามาเกีย่วข้อง อย่างไรกต็าม อาจยงัมอีปุสรรค
ด้านกฎระเบียบอีกมากที่รอการปลดล็อค (Unlock) เพื่อปลดปล่อยศักยภาพ 
(Unleash) ของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ได้อย่างเต็มที่ สนค. จึงได้จัดท�าโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในสาขานี้ โดยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย 
ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน จัดท�าข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่พฒันาภาคบรกิารสขุภาพและการค้า 
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2561

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
รัฐบาลได้ก�าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) มุ่งให้เป็น

เคร่ืองจักรใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Affluent, Medical  
and Wellness Tourism) และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
เป็น 2 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุน

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค มียุทธศาสตร์การป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases : NCD) อาทิ โรคหัวใจ 
หลอดเลอืด เบาหวาน มะเรง็ โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั เนือ่งจากในปัจจบุนั โรคเหล่านี้ 
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยสูงถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด 
(ราว 320,000 คนต่อปี) ซึง่สามารถป้องกนัได้ด้วยการปรบัพฤตกิรรม อาท ิการลด 
การบรโิภคอาหารทีม่นี�้าตาล ไขมนัสงู และการออกก�าลงักาย ในส่วนของกระทรวง
พาณิชย์ได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการทางเศรษฐกิจการค้า และ
แนวการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม/ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 
เพื่อส่งเสริมนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของชาติ 

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมอนามยั มนีโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนา

อนามยัการเจรญิพนัธุแ์ห่งชาติ เพือ่ส่งเสรมิการเกิดและการเจรญิเติบโตอย่างมคีณุภาพ  
เนือ่งจากในปัจจบุนัประชากรไทยมอีตัราการเกดิต�า่ คนรุน่ใหม่อยูเ่ป็นโสดมากขึน้ 
แต่งงานช้า ชะลอการมบีตุร มบีตุรน้อย และยงัพบปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ปัญหา
การอนามยัเจรญิพนัธุใ์นเด็ก กรมอนามยัจงึขอความร่วมมอืหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมก�าหนด 
มาตรการทางกฎหมายต่อผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัโภชนาการของมารดา ทารกและเดก็  
อาท ินม กระทรวงพาณชิย์โดยกรมการค้าภายใน ซึง่มภีารกจิในการก�ากบัดแูลราคา
สินค้าเหล่านี้ให้เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในประเทศ ได้ด�าเนนิการหลายประการ อาท ิออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร ก�าหนดให้นมผงและนมพร้อมบรโิภคชนดิเหลว เป็น
สนิค้าควบคมุ และก�าหนดให้ผูผ้ลติ ผูน้�าเข้า ผูแ้ทนจ�าหน่ายจะต้องขออนญุาตก่อนตัง้/ 
ปรบัราคา ต้องแสดงราคาจ�าหน่ายให้ชดัเจน และห้ามจ�าหน่ายเกนิกว่าราคาทีก่�าหนดไว้

จากส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ยกมาข้างต้น ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า 
กระทรวงพาณชิย์ท�างานใกล้ชดิกบักระทรวงสาธารณสขุในส่วนของสนิค้าและ
ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าไทยให้ก้าวหน้า ทั้งในและ 
ต่างประเทศ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไปพร้อมกัน เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน 

บริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเป็นเจ้าภาพในการวาง
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  
(พ.ศ. 2560 - 2569) กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ Medical Hub  
เพือ่วางแนวทางและก�าหนดนโยบายในภาพรวม ทัง้นี ้มคีณะอนกุรรมการเพือ่ส่งเสรมิ 
ในอีก 4 สาขาย่อย ได้แก่ บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) บริการ
รักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Product Hub) และบรกิารวชิาการ (Academic Hub) โดยกระทรวงพาณชิย์เข้าร่วม  
เพื่อให้ความเห็นด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการสุขภาพ
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สัมภาษณ์โดย: นางสาวภรภัทร พันธ์งอก, นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ, นายกิตติพงษ์ พงษ์ ไพโรจน์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สัมภาษณ์พิเศษ

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร

พี่คิดว่า ในปี 2561 สนค. ควรเน้นงานส�าคัญ 3 กลุ่ม คือ (1) การท�ายุทธศาสตร์การค้าใหม่สู่อนาคต (2) การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 

และ (3) Trade Big Data เพื่อประกอบการก�าหนดนโยบายการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

1. New Trade Strategy for New Economy 

นับแต่ตั้งกรมมา 2 ปีเศษ สนค. เน้นการท�ายุทธศาสตร์เป็นงานหลักส่วนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มียุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์การปรับตัวสู่การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation Strategy) ยุทธศาสตร์เกษตร บริการ และยุทธศาสตร์อาเซียนรายประเทศแล้ว ดังนั้น ในปี 2561 พี่อยากให้ สนค. น�าเสนอยุทธศาสตร์การค้าไทย
ในบริบทเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลที่ก�าลังชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว และจะมีผลกระทบต่อการค้าขายในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้งการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ

ขอทราบความเห็นของท่านต่อบทบาท
และภารกิจของ สนค. รวมทั้งแผนงานส�าคัญในปี 2561

เดือนมกราคม 2561 ถือเป็นเดือนแรกของปีพุทธศักราชใหม่ตามหลักสากล ที่ประชาชนจะเข้ารับค�าอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่  
เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี วารสาร สนค. ฉบับต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ชนก 

วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) ให้สัมภาษณ์ และถือเป็นการเข้ารับค�าอวยพรปีใหม่ เพ่ือ 
ความเป็นสิริมงคลของชาว สนค. ตลอดปี 2561 ด้วย 

ผอ.สนค. ได้ชือ่ว่าเป็นผูบ้รหิารสมยัใหม่แห่งยคุ 4.0 ท่านให้ความส�าคัญกับการพฒันาองค์กรให้มปีระสทิธิภาพ ทันสมยั ก้าวทันเทคโนโลยี 
รวมทั้งสนใจติดตามปรากฏการณ์ในด้านต่าง ๆ ของโลก (Mega Trends) เพื่อเตรียมการด้านนโยบายการค้าและเศรษฐกิจไทย 

ให้สอดรับกับแนวโน้มใหม่ๆ และท่านยังเป็นผู้น�าในการตั้งกลุ่ม “Young Talents” หรือ กลุ่ม “คนรุ่นใหม่ ไฟแรงสูง” ขึ้นในกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความคิดเห็นต่อทิศทางการค้าในมุมมองของข้าราชการรุ่นใหม่ 
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ซึ่งการท�ายุทธศาสตร์ พี่อยากให้ สนค. “เชื่อมโยง” มิติต่าง ๆ ให้ได้ ต้อง “ตีโจทย์ให้แตก” เพราะการค้าในอนาคตจะแยก (กันคิด) เป็นส่วนๆ ไม่ได้ เช่น  
ต้องคิดถึงการเชื่อมโยงท้องถิ่นกับภูมิภาคไปจนถึงต่างประเทศ (Local to Global) การบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง และรัฐกับเอกชนสถาบัน
การศึกษา รวมไปถึงการเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง (เช่น เกษตร อุตสาหกรรม) เข้ากับการบริการ เช่น การใช้บริการโลจิสติกส์ บริการจัดจ�าหน่าย การซื้อขาย 
ผ่าน e-commerce มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาคเกษตร การวางยุทธศาสตร์ต้อง “สลายแท่ง” ความรู้ให้หลอมรวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ 

นอกจากนี้ ต้องคิดอะไรที่ Practical จับต้องได้ เป็นประโยชน์ ทั้งต่อผู้ประกอบการและเกษตรกร และยุทธศาสตร์ที่ดีไม่ควรจบที่ What แต่จะต้องมี  
How To ด้วย คือ ต้องบอกวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ ให้ได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่ิงที่ สนค. จะต้องเสริมสร้าง (step up) ข้ึนมา เพื่อให้งานเราเป็นประโยชน ์
ต่อประเทศและใช้ได้จริง เช่น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ สนค. หาแนวทางช่วยพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ ให้เป็น  
“ผู้ส่งออกหน้าใหม่” (New Exporters) เพิ่มมากขึ้น ตรงนี้ต้องคิดถึงข้อเสนอแนะที่ท�าได้จริงด้วย ไม่ใช่พูดถึงแต่ทฤษฎี 

2. การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 

รฐับาลและกระทรวงพาณชิย์ประกาศชดัเจนว่า ปี 2561 จะเน้นเรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ซึง่พีค่ดิว่า สนค. สามารถช่วยสนบัสนนุได้อย่างน้อย 3 ประการ คอื 

2.1 การเสนอแนะแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ สนค. ได้ยกร่าง “ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ไว้แล้ว ประกอบด้วยแนวทาง 5 ด้าน 
ที่จะมุ่งเน้นและขยายผลให้เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ (1) การยกระดับศักยภาพการค้าของชุมชน โดยเฉพาะผู้น�าชุมชนและกลุ่มเกษตรกร (2) การเชื่อมโยงการค้าด้วย 
เครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม (3) การส่งเสริมการค้าออนไลน์ในชนบท รวมถึงระบบโลจิสติกส์เพื่อรายย่อย (4) การสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย 
อาทิ บริการสาขาต่างๆ (5) การบริหารงานพาณิชย์แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับภาคีในท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์ฯ นี้ได้รับความเห็นชอบจากท่านปลัดแล้ว 
และได้หารือกับกรมต่างๆ ถึงโครงการที่จะน�ามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป

นอกจากยุทธศาสตร์การค้าเพื่อฐานรากแล้ว สนค. จะให้ความส�าคัญกับการศึกษาเรื่องสินค้าเกษตรสมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านเทคโนโลย ี
ที่จะช่วยยกระดับภาคเกษตร และการส่งเสริมสินค้าเกษตรประณีต หรือ precision farming เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบายการตลาดน�าการผลิต  
(Demand Driven) ส�าหรับสินค้าเกษตรให้ได้ดีขึ้น

2.2 แนวทางการเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงท้องถิ่นในภูมิภาคของไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จะมีส่วนส�าคัญส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดชายแดน ซึ่ง สนค. ได้เริ่มจุดนี้โดยการประชุม CLMVT Forum 2016 ที่ผ่านไปอย่างส�าเร็จยิ่ง และหลังจากการงาน เราได้ด�าเนินการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อ implement สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะจากการประชุม อาทิ อบรมบุคลากร CLMVT ด้านโลจิสติกส์ ประสานกับสภาหอการค้าส่วนกลางและต่างจังหวัด
เพ่ือพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน และในปีหน้า เราจะจัดงาน CLMVT Forum 2018 โดยเน้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจจะจัดงานร่วมกับ World Economic Forum (WEF) ไปด้วยพร้อมกัน 

เรือ่งการเชือ่มโยงกบัภมูภิาคนีห้รอื Regional Connectivity นี ้พีม่องว่าเป็นหวัใจส�าคัญอกีประการส�าหรบัทศิทางการค้าไทยในอนาคต เพราะไทยอยูท่่ามกลาง
ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ แต่เราควรตระหนักว่า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะเน้นขายของให้เขาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูมิติอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust-building) และการเติบโตไปด้วยกัน เช่นที่ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ของพิษณุโลกบอกว่า การสร้างความสัมพันธ์
กับเพื่อนบ้าน ต้องใช้วิธี “Cooperation, not Competition” ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่เห็นด้วย เราจึงต้องนึกถึง People Connectivity ไม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ   

2.3 แนวทางการพัฒนาภาคบริการ ควรเน้น 2 กลุ่มคือ (1) การบริการที่สร้างรายได้ (Income- Generating Services) อาทิ สาขาสุขภาพ Wellness ดิจิทัล 
และ Cultural Cluster ที่จะเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับบริการด้านการท่องเที่ยว โดยบริการกลุ่มนี้จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอาชีพและรายได้ให้ท้องถิ่น 
ได้ อีกกลุ่มคือ (2) การบริการที่สนับสนุนการก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร (Supporting Services) เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์ 
การค้าส่งค้าปลีก การวิจัย (research) การซ่อมบ�ารุง การให้ค�าปรึกษา การค้าออนไลน์ เป็นต้น ภาคบริการต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเร็ว เพราะสามารถเป็นอาชีพใหม่ 
ให้กบัคนไทยได้ในอนาคต ซึง่เรือ่งบรกิาร สนค. มยีทุธศาสตร์ภาพรวมอยูแ่ล้ว แต่ต้องน�ามาคดิต่อว่า จะท�าอะไรบ้างทีช่่วยยกระดบัผูป้ระกอบการภาคบรกิารได้ในระยะสัน้  
กลาง และยาว 

3. การสร้าง Trade Big Data 

งานส�าคัญส่วนที่ 3 ของ สนค. คือ การน�าข้อมูลทางการค้าและการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาช่วยประกอบการการตัดสินใจเชิงนโยบาย สนค. ควรเร่งการสร้างระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้า ให้เป็น Big Trade Data อย่างแท้จริง โดยต่อยอดจากระบบ Trade Intelligence System (TIS) เรามีโครงอยู่แล้ว ตรงนี้พี่มองว่า สนค. 
ควรเริ่มจากการท�าข้อมูลสินค้าเกษตรส�าคัญบางรายการเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบก่อน เพราะเป็นสิ่งที่กระทรวงต้องการใช้ และจะช่วยเรื่องการพัฒนาภาคเกษตร 
ที่เป็นหัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเป้าหมายคือการ match demand and supply ให้ได้ในระดับหนึ่ง และสามารถคาดการณ์ (predictive) ความต้องการของ
ตลาดได้ ก็จะเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และจับต้องได้ งานเรื่องข้อมูลนี้ยาก เพราะไม่ใช่สามารถใช้สมองเราคิดเองได้ แต่ต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐที่มีข้อมูลเก็บไว้เยอะ แต่เชื่อมต่อกันไม่ได้ อาจเป็นเพราะสร้างฐานข้อมูลมาคนละระบบ หรือเพราะติดประเด็นกฎหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลคนอื่นได้ ซึ่งต้อง 
บูรณาการกันอย่างมาก แต่เราก็สามารถท�าได้ถ้าตั้งใจจริง เช่น การจัดท�าดัชนีภาวะเศรษฐกิจภาคบริการ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดียิ่ง
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ในอนาคต ประเทศไทยถงึอย่างไรกต้็องรบัเรือ่ง innovation เข้ามา ทัง้ตวั product คอื สนิค้าทีว่างจ�าหน่าย ต้องเป็นสนิค้าทีม่นีวตักรรมหรอืมมีลูค่าเพิม่มากขึน้  
และ process คือ การน�าเทคโนโลยีหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามาในกระบวนการผลิต 

ด้านความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พี่เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างมาก จะเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม digital ทั้ง e-commerce, e-payment, 
fintech รวมไปถึง social platform ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram พวกนี้มีผลต่อวิธีการค้าขาย ซื้อ และโฆษณาสินค้าโดยตรง เช่น E-commerce เป็นช่องทาง 
การค้าขายใหม่ ที่จะสามารถ “พลิกโฉม” ประเทศไทยได้ เช่น คนไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปซื้อของแต่สามารถสั่งของทาง online ได้ ชาวนาก็จะมีช่องทาง 
ในการขายข้าวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน คู่แข่งของคุณก็จะกลายเป็นระดับโลกแล้วไม่ใช่เพียงคู่แข่งในประเทศ เช่น Alibaba ท�าให้คนขายของเหมือนกันในโลกต้อง
แข่งกันมากขึ้น จะท�าอย่างไรให้สินค้าเราเด่นได้ ตรงนี้ไม่ต้องอธิบายมาก คนกระทรวงพาณิชย์คงจะคิดภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาออก เรื่อง digital and e-commerce 
พาณิชย์ต้องให้ความส�าคัญล�าดับต้น ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสังคมสูงอายุ (Ageing Economy) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ capacity ในการผลิตสินค้าและบริการของไทย เพราะว่าประชากรที่ม ี
อายุน้อยก็จะมีจ�านวนน้อยลง ดังนั้นเราจึงต้องผลิตแบบ “Less for More” คือ การ “ใช้คนน้อย ให้ได้มูลค่าเยอะ” เรื่องเศรษฐกิจสีเงิน Silver Economy นี้ ต้องขบคิด
อีกหลายมิติ ในด้านการค้าเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง ควรมียุทธศาสตร์รองรับอนาคต 

ส�าหรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการผลิตและการจ้างงานในอนาคต เช่น AI, 3D printing, bio-technology เป็นต้นนั้น สนค.  
มีทีม Technology Foresights ที่ศึกษามาแล้วระยะหนึ่ง ด้านผลกระทบหรือ implications ค่อนข้างเห็นภาพ และแนวทางการปรับตัวยังต้องขอเวลาคิดเพ่ิมเติม  
ทางทีมก�าลังท�าผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการค้า เพื่อช่วยตอบโจทย์เชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ เพราะแม้แต่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ก็จ�าเป็นต้องรู้เรื่อง Trends 
หรือแนวโน้มในอนาคต หรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก เพราะถ้าไม่เห็นทิศทางเลย เราก็จะตอบไม่ได้ว่าเศรษฐกิจฐานรากควรจะต้องปรับอย่างไร ประเทศไทย
ต้องปฏิรูปไปทางทิศใด หรือการเจรจาจัดท�าความตกลง FTA หรือ Strategic Partnership ยุคใหม่นี้ เราก็ต้องรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นด้วย เพ่ือหา 
partnership ที่ถูกฝาถูกตัว และทิศทางการค้าที่เป็นผลจากมาตรการภาษีจะลดลง แต่เรื่อง non-tariff and non-trade issues จะมีผลมากขึ้น ดังนั้น พี่จึงเห็นว่า  
การคาดการณ์แนวโน้มการค้าในอนาคตเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจะช่วยก�าหนดนโยบายการค้า ทั้งนโยบายภายในประเทศและกับต่างประเทศได้อย่างมาก 

ท่านมองเรื่องแนวโน้มต่าง ๆ ของโลกอย่างไร 
และปัจจัยด้านนี้จะมีผลกระทบต่อการท�างานอย่างไรบ้าง 

ที่ผ่านมาพี่มีความภูมิใจในบุคลากรของ สนค. ทุกคน ภายใต้ข้อจ�ากัดต่าง ๆ ที่เราเผชิญ ทั้งด้านงบประมาณ ระยะเวลา และจ�านวนคนที่มีกันเพียง 100  
กว่าคน เราสามารถ perform ได้เป็นอย่างดี จุดแข็งเราก็มี เช่น เราท�างานใหญ่ที่เป็นงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc) ระดับสากลได้เป็นอย่างดี งานการวิเคราะห์ต่าง ๆ  
ทั้ง quantitative และ qualitative ก็มีทีมที่แข็งแกร่งทีเดียว อาจจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างที่เราขาดความรู้ด้าน soft side เช่น กฎระเบียบทางการค้า แต่ก็เป็นจุดที่สามารถ
พัฒนาไปได้ เด็ก ๆ ที่กรมก็เก่งใช้ได้ อายุเฉลี่ยน้อย มีไฟแรง ขยัน ทุ่มเท ตั้งใจท�างาน สุภาพเรียบร้อย ไม่ค่อยเกเร เป็นข้าราชการที่ดีไม่มีเรื่องเสียหาย และที่ส�าคัญ  
เราท�างานกันเป็นทีมได้ดี ถึงเวลาระดมพล 30 - 40 คน ก็ได้ทีมที่เป็น Grade A แต่พี่ก็เข้าใจดีว่า บุคลากรของเราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพี่ก็จะพยายามหา
ทางสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไป เพราะหน่วยงาน Think Tank เช่นเรา “คน” คือสมบัติที่ล�้าค่าที่สุด 

พี่มองว่า คนที่ท�างานที่ สนค. ต้องมีความรอบรู้ในหลากหลายเรื่อง เพราะความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างช้า ๆ หรือค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่าง  
หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการผลิตการค้าขายก็เปลี่ยนแปลงมาก บุคลากรจึงต้องใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการเรียนรู้  
สิ่งใหม่ ๆ ต้องมีการ Up-skill ในด้านความรู้ตลอดเวลา ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นภายในองค์กรและกับคนภายนอก 
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งกับภาคเอกชน หน่วยงานวิเคราะห์ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีความคิดใหม่ ๆ สอดรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ต้องรู้ทั้ง “ข้างใน” และ “ข้างนอก” เราต้องเรียนรู้จากคนอื่นให้มาก เช่น เรื่อง 3-D Printing ใครจะคิดว่า จะสามารถใช้ท�า
อวัยวะของสิ่งมีชีวิตได้ 

ในอนาคต การค้าขายจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี ซึ่งบุคลากรของ สนค.และกระทรวงพาณิชย์จะต้องตามให้ทันโลก และเป็นเรื่อง
ที่กรมต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์ต้องช่วยกันคิด เรื่องการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์และ สนค. จะมองข้ามไม่ได้เลย คนกระทรวงพาณิชย์ต้อง 
พร้อมรับ digital transformation เป็นมนุษย์ 4.0 ต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี แนวโน้มความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ  
เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกลับมาที่การค้า 

ขอทราบมุมมองของท่านในการพัฒนาข้าราชการของ สนค. 
เพื่อรับมือกับภารกิจที่ท้าทายและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 
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ทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
และกระทรวงพาณิชย์ ที่ท่านต้องการเห็นในอนาคต เป็นอย่างไร 

นอกจากการพัฒนา Hard Skills ข้างบน พี่เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรด้าน Soft Skills ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น เช่น ด้านภาษาและวัฒนธรรม ก็อยากให้ใส่ใจ เพราะ
ในอนาคตความไร้พรมแดนจะยิ่งมีมากขึ้น แม้จะมีกระแสต่อต้าน Globalization และ Immigration อยู่ในขณะนี้ แต่ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังประเทศต่าง ๆ จะเป็นตัวที่ท�าให้คนในโลกหลอมรวมความคล้ายคลึงกันมากขึ้น ดังที่ Thomas Friedman ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “The World is Flat” ที่แม้จะ
เขียนตั้งแต่ยุคโลกาภิวัตน์ก�าลังฮอต แต่แนวคิดก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ท�าเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นจุดขายส�าคัญที่เราจะต้องเน้นเรื่องการท่องเที่ยว 
และวฒันธรรมต่อไป ดงันัน้ คนไทยจะต้องพบปะกบัคนทีม่ภีาษา/วฒันธรรมหลากหลาย จงึต้องมคีวามสามารถทีจ่ะอยูร่่วมกบัคนในโลก เป็น “Citizen of the World” 
ให้ได้ คนของพาณิชย์ก็ต้องเป็น Traders of the World เหมือนกัน ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ลองเรียนภาษาจีน ภาษา CLMV รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ดูนะคะ 

สิ่งที่พี่ต้องการเน้นอันดับแรก คือ การเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) ข้อมูลเชื่อถือได้ พูดอะไรแล้วคนเชื่อถือ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร
ทีม่คีวามสามารถสงู ท�าประโยชน์ให้กบัทกุภาคส่วน เป็นผูท้ี ่“มองการณ์ไกลอย่างมหีลักการ” โดยที ่มองไกล คอื สามารถพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตได้อย่างชดัเจน 
มีหลักการ คือ มีความน่าเชื่อถือ ผ่านการกลั่นกรองโดยท�าการศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีแล้ว  ซึ่งอยากให้น้อง ๆ ใน สนค. ได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งอยาก 
เห็นน้องๆ เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ active เป็นคนดี และปลอดการทุจริต (Zero Corruption) 

ในอนาคตจะมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนในการท�างาน และสนับสนุนการวิเคราะห์วิจัย ขนาดของราชการจึงจะเล็กลงตามล�าดับ แต่เน้นบุคลากร
ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality, not Quantity) ซึ่งตอนนี้ สนค. ก็ท�าได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเราต้องหาแนวทางรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้วและค่อย ๆ หามาเพิ่ม

สุดท้ายนี้ พี่ขอให้ก�าลังใจพี่และน้องทุกคน ขอให้ท�างานด้วยความสุขสนุกสนาน 

และภูมิใจที่เราท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติค่ะ 
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากตัวเลขการส่งออกสินค้า การบริโภค การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราเร่ง โดยได้รับแรง
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวได้ดี รวมทั้งจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่ในระดับสูง 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2560

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 0.6 - 1.6 (YoY)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 (ณ ธ.ค. 60)

GDPf

Dubai Oilf

Exchange Ratef

3.5 - 4.0 (YoY)

50 - 60 USD/Barrel

33.0 - 35.0 Baht/USD

โดย: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

อัตราเงินเฟ้อปี 2560
(2558=100) (%) AoA

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ เฉลี่ยเดือน ม.ค. - พ.ย. 2560

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 101.37 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนพฤศจิกายน 2560 (MoM)

1.2 เดือนธันวาคม 2559 (YoY)

1.3 เฉลี่ยน ปี 2560/ปี 2559 (AoA)

ลดล

สูงขึ้น

สูงขึ้น

-0.08

0.78

0.66

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม 2560 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ -0.08 (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ปรับสูงขึ้น ร้อยละ 
0.78 (YoY) ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน�้ามันดิบ จากการขยายระยะเวลาลดการผลิตของกลุ่ม OPEC ท�าให้ราคา
สินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มอาหารสดราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีมาก ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2560 ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.66 (AoA) 

ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงส�าคัญ ๆ ที่ท�าให้เงินเฟ้อ ปี 2560 สูงขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 0.66 มีดังนี้ 

 กลุ่มพลังงาน ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.85 ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซรถยนต์ รวมทั้งหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 2.98  
จากการปรับภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 1.05 

 ขณะที่ กลุ่มอาหารสด ปรับลดลงร้อยละ 1.39 เนื่องจากวิกฤตภัยแล้งในปี 2559 ได้คลี่คลาย สภาพอากาศดีส่งผลผลิตมีมากเพียงพอต่อการบริโภค  
เช่น ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไข่ไก่ ผักสด และผลไม้ ทั้งนี้ สินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.09 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 
0.88 รวมทั้งอาหารบริโภค-ในบ้านและนอกบ้าน ปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.13 และ 1.18 ตามล�าดับ ท�าให้หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียไม่มี 
การเปลี่ยนแปลง 

 สินค้าอื่น ๆ ได้แก่ การปรับขึ้นค่าทัศนาจรในประเทศ/ต่างประเทศ ค่าการศึกษา และก๊าซหุงต้มที่ปล่อยลอยตัว ขณะที่มีสินค้าที่ปรับลดราคา เช่น เสื้อสตรี 
เสื้อเด็ก รองเท้าบุรุษ/สตรี และการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้า -0.64 จากการปรับลดค่า Ft ในช่วงต้นปี 2560

1.4 กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่างร้อยละ 0.6 – 1.6 ต่อปี 
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 106.7 (ปี 2553 =100) เทียบกับ
เดือนธนัวาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากการสูงข้ึนของดัชนรีาคาหมวดเหล็กและผลติภณัฑ์เหลก็ 
สูงขึ้นร้อยละ 10.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดซีเมนต์สูงขึ้นร้อยละ 3.0 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงขึ้นร้อยละ 2.7 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 

ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 98.9 (ปี 2555=100) เทียบกับ 
เดือนพฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 4.5 ปรับสูงขึ้น ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็น 
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
ยานพาหนะ อปุกรณ์และส่วนประกอบ สูงขึน้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และเหลก็
สงูขึน้ตามต้นทนุ สนิแร่เหลก็ทีป่รบัสงูขึน้ หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิสงูขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปู 
และน�้ามันดิบ ตามแนวโน้มราคาน�้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม 
สูงขึ้นจากยางพารา ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรสูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน�้าตาลทราย ตามการ
ขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมอาหารและผลผลิตน�้าตาลทรายตลาดโลกที่ลดลง

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 90.2 (ปี 2555=100) เทียบกับ 
เดือนพฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 6.4 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส�าคัญที่เป็น 
แรงหนุนต่อดัชนีราคาน�าเข้า คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบและน�้ามัน
ส�าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน�้ามันปรับลดก�าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของ
หมวดซีเมนต์ ร้อยละ 1.1 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ความต้องการสูงขึ้นเพื่อใช้
ซ่อมแซมอาคารทีพ่กัอาศยัทีเ่สยีหายจากน�า้ท่วม หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตีสงูขึน้ร้อยละ 0.5 (ชที
ไพล์คอนกรตี) ปรบัราคาสงูขึน้ตามต้นทนุวตัถดุบิการผลติ คอื ปนูซเีมนต์และลวดเหล็กอัดแรง  
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน�้ามัน
ดิบ ขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ท่อร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์พีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน�้าเสีย PVC) ประกอบ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 106.7 (ปี 2553 =100) 
เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น   
ร้อยละ 4.4 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 
2.7 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ  1.3 

       เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการ
สูงขึ้นของหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 1.1 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ความ
ต้องการสู งขึ้ นเพื่ อใช้ ซ่อมแซมอาคารที่พั กอาศัยที่ เสี ยหายจากน้้ าท่ วม             
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต) ปรับราคาสูงขึ้นตาม
ต้นทุนวัตถุดิบการผลิต คือ ปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง และหมวดวัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ ขณะที่
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ท่อร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์พีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้้าเสีย PVC)
ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

      ดชันีราคาผู้ผลติของประเทศ เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 101.5 (ปี 2553=100) เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 สาเหตุจากดัชนีหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.9 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2560 ลดลงร้อยละ 0.2 จากหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.9 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันเบนซิน ความต้องการน้้ามันเบนซินในภูมิภาคเอเชียชะลอตัว 
ประกอบกับปริมาณส้ารองน้้ามันเบนซินของสหรัฐและสิงคโปร์ยังมีอยู่ในระดับสูง น้้ามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตามภาวะตลาดโลก กลุ่ม
อาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด น้้าสับปะรด สับปะรดกระป๋อง น้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

      

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา กรอบไม้ กล่องไม้และชามสลัด 
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์) และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
ได้แก่ ทองค้า ตามภาวะตลาดโลก ขณะท่ีหมวดผลผลิตเกษตรกรรมสูงขึ้น
ร้อยละ 0.6 สินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
หัวมันส้าปะหลังสด เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย กลุ่มปลาและสัตว์น้้า  
ส้าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ผลปาล์มสด สต๊อกน้้ามันปาล์มดิบมีอยู่สูง 
ยางพารา พืชผัก และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต 
และไข่ไก่ สภาพอากาศเอื้ออ้านวยส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง

      ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 98.9 (ปี 2555=100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 4.5 ปรับสูงขึ้น ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 
เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และเหล็กสูงขึ้นตามต้นทุน        
สินแร่เหล็กที่ปรับสูงขึ้น หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ         
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา 
ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น
จากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย ตามการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรม
อาหารและผลผลิตน้้าตาลทรายตลาดโลกที่ลดลง
      ดัชนีราคาน าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 90.2 (ปี 2555=100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 6.4 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุน 
ต่อดัชนีราคาน้าเข้า คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้้ามันปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
สินแร่โลหะ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช ทองค้า ด้ายและเส้นใย สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง 
แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องส้าอาง และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
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ดัชนี =

ด ัชน ี อัต ราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 101.5  
(ปี 2553=100) เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2559 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.6 สาเหตจุาก 
ดชันหีมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.2 และหมวดผลผลติเกษตรกรรม  
ลดลงร้อยละ 4.9 ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จากเหมอืงสงูขึน้ร้อยละ 3.7 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนพฤศจิกายน 2560 ลดลงร้อยละ 0.2 จากหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมอืงลดลง
ร้อยละ 0.9 สนิค้าส�าคญัทีร่าคาลดลง ได้แก่ น�า้มนัปิโตรเลยีมดบิ ก๊าซธรรมชาติ 
และแร่โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.3 สินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น�้ามันเบนซิน 
ความต้องการน�้ามันเบนซินในภูมิภาคเอเชียชะลอตัว ประกอบกบัปรมิาณส�ารอง
น�า้มนัเบนซินของสหรัฐฯ และสงิคโปร์ยงัมอียูใ่นระดบัสงู น�า้มนัเตา ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(LPG) และกลุม่ผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีตามภาวะตลาดโลก กลุม่อาหาร ได้แก่ เนือ้สุกร  
ไก่สด น�า้สบัปะรด สบัปะรดกระป๋อง น�า้มนัปาล์มดบิ น�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์ปรมิาณ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้า (XPI-MPI)

       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 106.7 (ปี 2553 =100) 
เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น   
ร้อยละ 4.4 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 
2.7 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ  1.3 

       เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการ
สูงขึ้นของหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 1.1 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ความ
ต้องการสู งขึ้ นเพื่ อใช้ ซ่อมแซมอาคารที่พั กอาศัยที่ เสี ยหายจากน้้ าท่ วม             
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต) ปรับราคาสูงขึ้นตาม
ต้นทุนวัตถุดิบการผลิต คือ ปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง และหมวดวัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ ขณะที่
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ท่อร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์พีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้้าเสีย PVC)
ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

      ดชันีราคาผู้ผลติของประเทศ เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 101.5 (ปี 2553=100) เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 สาเหตุจากดัชนีหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2 และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.9 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2560 ลดลงร้อยละ 0.2 จากหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.9 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันเบนซิน ความต้องการน้้ามันเบนซินในภูมิภาคเอเชียชะลอตัว 
ประกอบกับปริมาณส้ารองน้้ามันเบนซินของสหรัฐและสิงคโปร์ยังมีอยู่ในระดับสูง น้้ามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตามภาวะตลาดโลก กลุ่ม
อาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด น้้าสับปะรด สับปะรดกระป๋อง น้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

      

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา กรอบไม้ กล่องไม้และชามสลัด 
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์) และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
ได้แก่ ทองค้า ตามภาวะตลาดโลก ขณะท่ีหมวดผลผลิตเกษตรกรรมสูงขึ้น
ร้อยละ 0.6 สินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
หัวมันส้าปะหลังสด เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย กลุ่มปลาและสัตว์น้้า  
ส้าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ผลปาล์มสด สต๊อกน้้ามันปาล์มดิบมีอยู่สูง 
ยางพารา พืชผัก และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต 
และไข่ไก่ สภาพอากาศเอื้ออ้านวยส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง

      ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 98.9 (ปี 2555=100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 4.5 ปรับสูงขึ้น ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 
เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และเหล็กสูงขึ้นตามต้นทุน        
สินแร่เหล็กที่ปรับสูงขึ้น หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ         
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากยางพารา 
ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น
จากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย ตามการขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรม
อาหารและผลผลิตน้้าตาลทรายตลาดโลกที่ลดลง
      ดัชนีราคาน าเข้า เดือนพฤศจิกายน 2560 เท่ากับ 90.2 (ปี 2555=100) เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 6.4 ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส้าคัญที่เป็นแรงหนุน 
ต่อดัชนีราคาน้าเข้า คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้้ามันปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน ได้แก่ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
สินแร่โลหะ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช ทองค้า ด้ายและเส้นใย สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง 
แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องส้าอาง และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
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ดัชนี =

ด ัชน ี อัต ราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา กรอบไม้ กล่องไม้ และชามสลัด เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์) และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

ได้แก่ ทองค�า ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมสูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าส�าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว เนื่องจากเป็น
ช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส�าปะหลังสด เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย กลุ่มปลาและสัตว์น�้า ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ ผลปาล์มสด สต๊อกน�้ามันปาล์มดิบมีอยู่สูง ยางพารา พืชผัก และกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ สภาพอากาศเอื้ออ�านวยส่งผล
ให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืช ทองค�า ด้าย 
และเส้นใย สัตว์น�้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส�าเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องส�าอาง 
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์
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การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวสูงสุดในรอบปี  
ที่ร้อยละ 13.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 21,435 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออก 
ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ขยายตัวสูงสุด 
ในรอบ 79 เดือน และตลาดอาเซียนขยายตัวสูงสุดในรอบ 21 เดือน อีกทั้ง 
การส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ทั้งในด้านราคาและปริมาณ 
โดยเฉพาะข้าวและไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะที่ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋อง
และแปรรูป ยางพารา และน�้าตาลทราย ขยายตัวได้ดีในด้านปริมาณเป็นส�าคัญ  
ในขณะที่กลุ ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ยาง เครือ่งโทรสาร โทรศพัท์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และขยายตัว
ในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 8.7 ตามการ
ฟ้ืนตวัต่อเนือ่งของเศรษฐกจิคูค้่า ซึง่การส่งออกไป สหรฐัฯ ญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป 
ขยายตัวร้อยละ 10.7 9.5 และ 5.3 ตามล�าดับ ส�าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัว
ร้อยละ 18.1 โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการขยายตวัสงูอย่างต่อเนือ่งของตลาดจนีและ
เอเชียใต้ที่ร้อยละ 16.9 และ 41.8 ตามล�าดับ ส�าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทย
ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจและการค้าโลกยังมี
ทศิทางขยายตวัในเกณฑ์ด ีตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีเ่ริม่เข้าสูภ่าวะปกติ  
ขณะทีเ่ศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซน จนี และญ่ีปุ่น จะสามารถขยายตวัได้ใกล้เคยีง
กับปี 2560 ส�าหรับปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน
ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน�้ามัน เนื่องจากราคาน�้ามันเริ่มอยู่ใน
ระดบัทีม่เีสถยีรภาพจากการปรบัตวัเข้าสูส่มดลุ นอกจากนีก้ารส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ศกัยภาพทีเ่ป็นเป้าหมายของไทยจะส่งผลให้มผีูผ้ลติรายใหม่เข้ามาตัง้ฐานการผลิต
ในไทย รวมถงึมผีูส่้งออกไทยรายใหม่เข้าสูต่ลาดมากขึน้ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการส่งออก 
ของไทยในระยะต่อไป

เดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลค่า 19,869 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+9.5%) น�้ามันดิบ (+15.3%) เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ (+4.7%) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี (47.2%) และเคมีภัณฑ์ 
(+11.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก  ได้แก่ จีน  (+5.2%) ญี่ปุ่น  
(+7.4%) สหรฐัอเมรกิา (+27.2%) มาเลเซยี (+12.0%) และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
(80.6%)

เดอืนพฤศจกิายน 2560  เกินดุลการคา้มูลค่า  1,763 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค. - พ.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 14,209  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนพฤศจกิายน 2560 อยูท่ี ่94.6 (ปี 2555=100) 
สูงขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.6 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 9.0 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3

ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนพฤศจกิายน  2560 อยูท่ี ่84.8 (ปี 2555=100) 
ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ +29.5 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ +1.4 สินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ +4.3 หมวดสินค้า
อปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ร้อยละ +2.9 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ +1.3 

 ต.ค. 60 ม.ค. - ต.ค. 2560

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 20,435 13.4 216,953 10.0

น�าเข้า 19,672 13.7 202,744 14.5

ดุลการค้า 1,763 14,209

การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤศจิกายน 2560
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤศจิกายน 2560

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนพฤศจิกายน 2560

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

  (ล้าน USD) (%YoY) (%)   (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,572 12.7 12.0 จีน 2,841 16.9 13.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,750 17.8 8.2 สหรัฐอเมริกา 2,347 10.7 11.0

ผลิตภัณฑ์ยาง 929 61.5 4.3 ญี่ปุ่น 2,190 9.5 10.2

เม็ดพลาสติก 797 13.5 3.7 เวียดนาม 1,118 17.2 5.2

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

760 -25.59 3.5 ฮ่องกง 1,,084 9.4 5.1

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

  (ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,807 9.5 9.2 จีน 4,073 5.2 20.7

น�้ามันดิบ 1,664 15.3 8.5 ญี่ปุ่น 2,801 7.4 14.2

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,601 4.7 8.1 สหรัฐอเมริกา 1,388 27.2 7.1

เคร่ืองเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�า

1,298 47.2 6.6 มาเลเซีย 1,072 12.0 5.5

เคมีภัณฑ์ 1,250 11.4 6.4 สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 729 80.6 3.7

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

  ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. - พ.ย. 60

ส่งออก 0.7 0.0 0.5 4.5 3.5

น�าเข้า 0.9 0.6 1.0 6.4 5.4

หมายเหตุ: มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

ธันวาคม 2560

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา

เดือน
สินค้า

พ.ย. 60 ธ.ค. 60
%∆

(MOM) 
ม.ค-ธ.ค. 59 ม.ค-ธ.ค. 60

%∆
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,162.62 1,168.68 0.52 1,249.2 1,203.5 -3.65

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,837.86 2,919.21 2.87 2,239.77 2,373.77 5.98

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 52.19 52.79 1.16 58.11 69.07 18.86

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 46.48 47.44 2.05 49.12 59.63 21.39

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,282.23 1,263.1 -1.49 1,215.1 1,242.4 2.2

ไทย (THB/Baht) 19,920.5 19,523.8 -1.99 20,762.2 20,134.3 -3.0

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 56.7 57.9 2.17 43.3 51.0 17.7

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 32.9 32.7 -0.79 35.3 33.9 -3.9

ราคาทองค�าเดอืนธนัวาคมเฉลีย่อยูท่ี ่19,523.8 บาท ลดลงร้อยละ 2.0 เมือ่เทยีบ
กับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าข้ึน ขณะเดียวกันนักลงทุนมีการลงทุนใน
สินทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ ส�าหรับทั้งปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 
20,134 บาท ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ในปี 2561 ราคาทองค�า
ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แต่การลงทุนในทองค�าอาจจะไม่ร้อนแรงมากนัก 
เนื่องจากสินทรัพย์เส่ียงอื่นๆ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองค�า เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศต่างๆ เป็นต้น ท�าให้นักลงทุนยังสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่าทองค�า

ค่าเงนิบาทเดอืนธนัวาคมเฉลีย่อยูท่ี ่32.67 บาทต่อเหรยีญสหรฐั แขง็ค่าจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ 0.8  แขง็ค่าสงูสดุในรอบ 32 เดอืน เนือ่งจากเศรษฐกจิภายในประเทศฟ้ืนตวั 
อย่างแข็งแกร่งและชัดเจน รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนลง ขณะที่ค่าเงินบาทเฉลี่ย 
ทั้งปี 2560 อยู่ที่ 33.9 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้น 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ 
สนค. คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 จะอยู่ที่ 33.0 - 35.0 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ  
เนือ่งจาก (1) ธนาคารกลางสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายอกี 2 - 3 ครัง้ 
ในปี 2561  (2) สหรัฐฯ มีความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายปฎิรูปภาษีมากขึ้น ท�าให้
ความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และ (3) แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นยังโตต่อเนื่อง

ราคาน�า้มนัดิบเดือนธนัวาคมปรบัตัวเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.2 โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI 
เฉล่ียอยูท่ี ่ 57.93 เหรยีญ เป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ OPEC ขยายเวลาการปรับลดก�าลงั 
การผลติออกไปอีก 3 - 5 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ในปี 2561 อยู่ที่ 51.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
เพิ่มขึ้น 17.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สนค. คาดว่าราคาน�้ามันดิบ (Dubai) ในปี 
2561 จะอยู่ที่ระดับ 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 
หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และการรักษาระดับการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC 
ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามันปรับเข้าสู่สมดุล

ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนธนัวาคม 2560 ยงัทรงตวัและมกีารปรบัตวั 
เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน 2560 จากราคา 1,162.62 บาท/100 กิโลกรัม 
เป็น 1,168.68 บาท/100 กโิลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่)  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2,837.86 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,919.21 บาท/
100 กิโลกรัม จากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังมีสูง ท�าให้โรงสีและผู้ส่งออก
เข้าไปแย่งกนัซือ้ข้าวตามค�าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีผ่ลผลติปรบัตวัลดลงเหลอืเพยีง 7 ล้านตนั 
ข้าวเปลือกจากที่ประเมินไว้ที่ 9 ล้านตันข้าวเปลือก การส่งออกข้าวไทยในช่วง 12 เดือน 
ของปี 2560 (ม.ค. - ธ.ค.) โดยสถิติล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2560 มีปริมาณ
การส่งออก 11.25 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 14.77% มลูค่า 4,970 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 15%

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนธันวาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 52.79 บาท 
และ 47.44 บาทตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 
เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.16 และ 2.05 โดยราคายางได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบจากหน่วยงานภาครัฐ และ
แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศสหรัฐฯ  
จนี และญีปุ่น่ยงัคงขยายตวั รวมทัง้เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวั ประกอบกบัแรงหนนุจาก
ภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ราคาน�้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นและค่าเงินบาท
ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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อีก 1 ปีเราจะได้นัง่รถทะลแุม่สอดไปอนิเดยีด้วยเวลาเพยีงครึง่วนัโดยถนนสายใหม่ 
ไตรภาคีไทย - เมียนมา - อินเดีย จ่อเข้าตลาดอินเดีย - จีนที่มีประชากรราวครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลก

เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่ แต่ต้องใช้เวลาเดนิทางนานเพราะถนนทรดุโทรม 
ขาดการดูแล สนิค้าไทยเป็นทีน่ยิมสูงในเมยีนมาและภาคอสีานของอนิเดยี ถนนไตรภาคี
สามประเทศไทย - เมยีนมา - อินเดยี มคีวามยาว 1,400 กิโลเมตรพาดผ่านแม่สอด -  
ย่างกุง้ - กรงุเนปิดอว์ - มัณฑะเลย์ - ตาม ู(เมยีนมา) และโมเร่ (อนิเดยี) โดยอนิเดยีรับผดิชอบ 
ปรบัปรงุเส้นทางจากชายแดนอนิเดยีมายงัเมอืงมณัฑะเลย์ ด้านถนนมณัฑะเลย์ - กรุงเนปิดอว์ 
- ย่างกุง้น้ันรฐับาลพม่าปรบัปรงุเป็นทางด่วน Express Way 20 เลนระยะทาง 563 กโิลเมตร 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเทศไทยสนับสนุนเส้นทางระหว่างสะพานมิตรภาพไทย 
- เมยีนมาร์ 2 - แม่สอด - เมยีวด ี- เชงิเขาตะนาวศร ี- กอกาเรก ระยะทาง 45 กโิลเมตร 
ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว ส่งผลให้การค้าที่ด่านแม่สอด-เมียวดีพุ่งสูงถึง 7-8 หมื่นล้าน
บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และล่าสุดรัฐบาลไทยจะให้งบประมาณในการ
สนับสนุนรัฐบาลเมียนมาอีก 1,800 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนเส้นทางเชื่อมต่อ 
จากกอกาเรก ไปเมอืงหลวงผาอัน-เมืองพะโค และกรงุหงสาวดี ระยะทางอีกประมาณ 
68 กม. เพื่อรองรับสินค้าไทยโดยเฉพาะอินเดียมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการ
ผลกัดันเส้นทางนีเ้นือ่งจาก 1) เป็นนโยบาย “มุง่สู่ตะวันออก” หรอื”“Act East Policy”  
เชือ่มอาเซยีนและจนีของนายนเรนทรา โมด ีนายกรฐัมนตรอีนิเดยี และ 2) เป็นผลสบืเนือ่ง 
จากการทีจ่นีขยายเส้นทางสายไหมมายงัอาเซยีนและไทยเพือ่เข้ามามบีทบาทด้านการค้า 
และเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นภายใต้อภิมหาโครงการ One Belt One Road ส่งผลให้อินเดีย
จ�าต้องขยายบทบาทเข้ามาในภมูภิาคนีม้ากขึน้เช่นกนัเพือ่เป็นการถ่วงดลุอ�านาจกบัจนี 
จะส่งผลดีท�าให้ประเทศไทยก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิการค้าของภมูภิาค/ของโลก 
อย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึน ขณะทีไ่ทยกจ็ะกลายเป็นประตสููต่ลาดใหญ่ในอนิเดยี (1,300 
ล้านคน) จีน (1,400 ล้านคน) และอาเซียน (600 ล้านคน) อย่างเต็มตัวและช่วยดึงดูด
การลงทุนมาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่โครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทยได้รับความสนใจจากประเทศผู้น�าทาง
เศรษฐกจิทัว่โลก อนัเนือ่งจากเหน็ผลดงักล่าวข้างต้นนัน่เอง ทิศทางดงักล่าวสอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยีท่ีได้ระบวุ่าพลวัตของเศรษฐกจิโลก 
ก�าลังเคลื่อนตัวสู่เอเชียโดยมีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรส�าคัญ นอกจากนั้น ในปัจจุบัน 
ความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียน - อนิเดยีได้บรรลขุ้อตกลงเกีย่วกบัภาคการค้าสนิค้าแล้ว 
จะส่งผลให้สองฝ่ายค้าขายกันมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

การค้าไทย - อินเดียช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่า 
377,765.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 แยกเป็นไทยส่งออกไปอินเดีย 195,341.73 ล้านเหรียญสหรัฐ และน�าเข้า 
182,424.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 12,917.47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ สินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์/อุปกรณ์ 
อัญมณี เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกล เครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน์ เหล็ก ทองแดง และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าคนชัน้กลางอนิเดยีเตบิโตเรว็มากจนภาคการผลติ
ในประเทศเติบโตไม่ทัน เปิดโอกาสให้สินค้าไทยหลายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก/ 
เมลามีน รถยนต์/อุปกรณ์ ยางธรรมชาติ ยางรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
สินค้าน�าเข้าส�าคัญได้แก่ สินค้าในกลุ่มเครื่องจักรกล น�้ามันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้า 
เคมภีณัฑ์ เครือ่งเพชรพลอย  และส่วนประกอบ/อปุกรณ์ยานยนต์ การขยายตวัการค้า 
สองฝ่ายจะส่งผลต่อความต้องการด้านโลจิสติกส์/เส้นทางการค้าใหม่ที่ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งถนนไตรภาคีสามารถตอบสนองโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
และจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่การจราจรคับคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค

การท่องเทีย่วดจูะเป็นประเดน็ท่ีท้ัง 3 ประเทศส่งเสรมิเป็นอนัดบัต้นๆ ในเส้นทาง 
เศรษฐกจินี ้เนือ่งจากทรพัยากรด้านการท่องเท่ียวเชงิธรรมชาตยิงัอดุมสมบรูณ์อยูม่าก
และเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติผู้นิยมธรรมชาติแสวงหามากในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับต้องการมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวเป็น

จ�านวนมาก ดงัเช่นทีเ่ราจะเหน็ได้จากตวัอย่างการท่องเทีย่วในประเทศมลัดฟีส์ จงึเป็น
โอกาสส�าหรบัสนิค้า/บรกิารของไทยจะเข้าไปเจาะตลาดท่องเทีย่ว/โรงแรม การก่อสร้าง/ 
วัสดุก่อสร้างในเมียนมาและอินเดียโดยผ่านเส้นทางนี้

ความร่วมมอืในพ้ืนทีเ่ส้นทางใน 3 ประเทศทางเศรษฐกจิจะเป็นในลกัษณะเกือ้กลูกนั 
เป็นหลกั ปัจจบุนัเศรษฐกจิประเทศไทยเป็นยคุ 3.0 หรอืเป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั เช่น 
ไทยผลติและส่งออกเหลก็กล้า น�า้มนัส�าเรจ็รปู รถยนต์/ชิน้ส่วน วสัดกุ่อสร้างและปนูซเีมนต์  
เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และก�าลังก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่วนเมียนมาและภาคอีสานของอินเดียยังคง 
เป็นยุค 1.0 คือเป็นยุคของเกษตรกรรมและก�าลังพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ยุค 2.0 คือ 
ยุคอุตสาหกรรมเบา ซึ่งต้องมีการน�าเข้าปัจจัยการผลิตมากขึ้น สินค้าที่มีศักยภาพใน
ตลาดนี้ ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานยนต์ ด้าย ผ้าผืน และ
เมด็พลาสตกิ ขณะทีเ่มยีนมาและอนิเดยีอดุมสมบรูณ์ด้วยทรพัยากรธรรมชาติทีจ่�าเป็น
ต่อภาคการผลิตของไทย อาทิ เมียนมาอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรประมง อัญมณี 
ทองค�า น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก และหินปูน ส่วนอินเดียมีถ่านหิน (มากอันดับ 4 
ของโลก) เหล็ก แมงกานีส (อันดับ 7 ของโลก) ทอเรียม (อันดับ 1 ของโลก แหล่งใหญ่
อยู่ชายฝั่งเกเรลา) จึงเป็นไปได้สูงท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบผ่าน 
เส้นทางนี้เพิ่มขึ้นมาก 

ตลาดภาคอีสานอินเดยีค่อนข้างใหม่ส�าหรับคนไทยจงึควรหาพันธมติรทางการค้า 
ที่รู้จักตลาดเป็นอย่างดี คนกลางทางการค้าที่เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเห็นจะ
เป็นชาวอินเดีย (เชื้อสายเจนไน) ในเมียนมา คนกลุ่มน้ีเปรียบได้กับพ่อค้าจีนในไทย 
ทีเ่ก่งค้าขาย คนกลุม่น้ีกค้็าขาย/พ�านักในมณัฑะเลย์ โมเร่และตามจู�านวนมากเนือ่งจาก
เป็นย่านการค้าเก่าแก่ อีกทั้งเชี่ยวชาญทั้งตลาดอินเดียและเมียนมาจึงเหมาะที่จะเป็น
พันธมิตรในการเจาะตลาดในเส้นทางไตรภาคี นอกจากนั้นภาคอีสานของอินเดียจะ 
มคีวามคล้ายกบัยนูนานของจนีทีห่่างไกลความเจริญและไม่มทีางออกทะเล ซึง่รฐับาล
ทัง้สองประเทศต่างตระหนกัถงึปัญหานีแ้ละให้ความส�าคญักบัการเชือ่มเส้นทางการค้า
กับอาเซียนที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็วขึ้น

มณัฑะเลย์ เป็นเมอืงศนูย์กลางการค้าปลกี - ค้าส่งอันดบั 1ของเมยีนมา และก�าลงั 
ก้าวข้ึนเป็นประตกูารค้า/ฐานการผลติมุง่สูต่ลาดอินเดยีและจนี (ประชากรรวม 2,600 
ล้านคนหรือ 40% ของประชากรโลก) ปัจจบุนัมเีขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย์ (Mandalay  
Industrial Zone) ซึง่มบีริษทัเข้าไปด�าเนนิการแล้วประมาณ 1,200 ราย ในสาขาธรุกจิ
ส�าคัญ เช่น โรงงานถลุงเหล็ก การแปรรูปสินค้าเกษตร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุปกรณ์
เครื่องจักรกล และสินค้าเกษตรแปรรูป

มณัฑะเลย์ยงัเป็นจดุตดักบัเส้นทางสายไหมตอนใต้ของจนีอกีด้วย โดยเส้นทางนี้ 
เริ่มจากท่าเรือจ้าวผิ่ว (Kyaukpyu) ริมอ่าวเบงกอลใกล้เมืองชิตตะเวและกรุงเนปิดอว์
โดยการสนบัสนนุการก่อสร้างจากจนีซึง่ประกอบด้วยการก่อสร้างท่าเรอืน�า้ลึก/ท่อน�า้มนั/ 
ก๊าซ/ถนนเชือ่มต่อไปยงัมนัฑะเลย์และคนุหมงิของจนีซึง่ได้เปิดด�าเนนิการแล้ว เพือ่การ
ขนถ่ายน�้ามัน/ก๊าซจากตะวันออกกลางและเมียนมาสู่จีน ส่งผลให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง
หลายอย่างในแนวเส้นทางดังกล่าว อาทิ นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ามัน  
เมอืงใหม่/ชมุชนใหม่ และทางรถไฟ และเส้นทางน้ียงัมคีวามน่าสนใจในแง่ทีส่นิค้าไทย 
จะมีช่องทางตลาดทัง้ในระดบัผูบ้รโิภคทัว่ไปและระดบัอตุสาหกรรมตามแนวเส้นทางนี้ 
ทีม่กีารพฒันาตวัทางเศรษฐกิจขึ้นเป็นล�าดับ

ปัจจบุนัความเคลือ่นไหวของมหาอ�านาจทีส่�าคญัคอืการเข้าไปร่วมพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกจิในประเทศต่างๆ เช่น ญีปุ่น่ (ในไทยและอินเดยี) จนี (ในปากสีถาน เมยีนมา ลาว  
และศรีลังกา) เกาหลีใต้ (ในเวียดนาม) ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อมใน
ระดบันโยบายในการเข้าไปร่วมพัฒนาเส้นทางเศรษฐกจิไตรภาคแีห่งนี ้ซึง่มศีกัยภาพสงู 
ท่ีจะเกดิระเบยีงเศรษฐกจิในท�านองเดยีวกบัระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก - EEC 
ของไทยด้วย อันจะช่วยสร้างโอกาสทางการส่งออก/การลงทุนที่หลากหลายให้กับ 
ผู้ประกอบการไทยอย่างมั่นคงยั่งยืน 

0-2507-7895        www.tpso.moc.go.th

ข้ึนเหนือไปอินเดีย


