


เมือ่วนัที ่ 27 ธนัวาคม 2564 นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนด้านการพาณชิย์ (กรอ.พาณชิย์) ครัง้ท่ี 3/2564 
เพือ่ตดิตามผลการท�างานร่วมกนัระหว่างกระทรวงพาณชิย์และภาคเอกชน ในการขบัเคลือ่นการส่งออกและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนร่วมกันพิจารณาเป้าหมายและทิศทางการท�างานส�าหรับปี 2565 

การประชุม กรอ.พาณิชย์ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เวทีที่ท่านริเริ่มจัดตั้งขึ้น เพือ่เป็นกลไกการท�างานร่วมกนัระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน  
การสง่ออก และการดูแลผูบ้รโิภค ภายใต้แนวคิด “เอกชนเป็นทพัหน้า ภาครฐัเสรมิทัพ บกุตลาดท�างานร่วมกนั” 
โดยมีส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นฝ่ายเลขานุการ ติดตามความคืบหน้าและรายงานผล  
ตลอดจนจัดท�าข้อเสนอแนวทางการท�างานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย  

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น กรอ. พาณิชย์ มีผลงานส�าคัญ ได้แก่ 

 1. ส่งเสริมการค้า/การส่งออกข้าวไทย ขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ ์
  ข้าวหอมมะลิไทยเพ่ือการส่งออก

 2. แก้ปัญหาโลจิสติกส์ และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

 3. ผลักดันการเปิดด่าน การค้าชายแดน ติดตามเร่งรัดการเปิดด่านการค้าและจุดผ่อนปรนชายแดน  
  หารือกับประเทศคู่ค้าเรื่องการอ�านวยความสะดวกทางการค้า

 4. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัย สินค้าไทยปลอดโควิด-19 (Thai Covid-19 recovery)

นอกจากการประชุม กรอ. พาณิชย์ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในส่วนกลางแล้ว ยังมี กรอ.พาณิชย์ภูมิภาค ที่จัดขึ้น 
ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ และล่าสุดได้จัดการประชุม กรอ.พาณิชย์ภูมิภาคเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา  
ณ จังหวัดหนองคาย โดยมีประเด็นหารือเรื่องการค้าชายแดนและการขนส่งข้ามแดน ส�าหรับในปี 2565 นี้  
กระทรวงพาณชิย์และ ภาคเอกชน จะยงัคงท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโต 
ได้อย่างต่อเนื่อง

 สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านปีน้ีเข้าสู่ปี พ.ศ.2565 TPSO Journal ฉบับนี้ได้รับเกียรติ

อย่างยิง่จากรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ นายจรุนิทร์ ลักษณวศิษิฏ์ 

มาพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในปี 2565

 และ TPSO Journal ฉบับนี้ยังได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข มาเล่าเรื่องราวการท�างานมากกว่า 30 เดือน ซึ่งเป็นผลงานจาก 
การท�างานจริงส่งผลเป็นรูปธรรมจ�านวนมาก

 ก่อนจากกัน...กองบรรณาธิการฯ หวังว่าปีใหม่ปีนี้สถานการณ์โรคระบาดจะหมดไป 
พวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตประจ�าวันตามปกติเหมือนเดิม ดูแลตัวเองและคนรอบข้างกันด้วยนะคะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ในปี 2565

การส่งออกในปี 2565 ยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของเศรษฐกจิไทย โดยยงัมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง ส�านกังานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้คาดการณ์การส่งออกของไทยปี 2565 ด้วยโมเดลอนุกรมเวลา (Time Series Model) 
พิจารณาควบคู่กับวัฏจักรสินค้า และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน 
อาเซยีน-5 ญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป-27 (2) อตัราแลกเปลีย่น (3) ราคาน�า้มนัดบิดไูบ (4) ราคาสนิค้าเกษตรและราคาสนิค้า
วัตถดุบิโลก (5) ผลกระทบโอมคิรอน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า อตัราการขยายตวัการส่งออกของปี 2565 จะอยูท่ี่  
3.0 - 4.0% มมีลูค่า 276,349 – 279,032 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (หรือ 8,981,343 - 9,068,540 ล้านบาท) ซึง่มีมูลค่าสงูกว่า 
ปี 2564 ประมาณ 9,390.5 – 12,073.5 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (หรอื 395,743 - 482,940 ล้านบาท) โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก 

 เศรษฐกิจและการน�าเข้าในประเทศคู่ค้าส�าคัญขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
 ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า และราคาน�้ามันดิบดูไบยังทรงตัวในระดับสูง ส่งผลดีต่อการส่งออก 
 การผลิตตู ้คอนเทนเนอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความต้องการและจ�านวนการผลิตจะเข้าสู ่สมดุลประมาณ 
 กลางปี-ปลายปี 2565  
 การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าไอที อุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์เก็บข้อมูล มากขึ้น 
 การควบคุมไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้สุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ  
 ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
	การมีผลบังคับใช้ของความตกลง RCEP ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 

อัตราการขยายตัว
การส่งออกของปี 2565

มีมูลค่า 276,349 – 279,032 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อยู่ที ่3.0 - 4.0%

คาดการณ์ส่งออกและคาดการณ์เงินเฟ้อ

ส�าหรับสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวในปี 2565 ได้แก่ 

สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะ ข้าว ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผักสด 
แช่เยน็ แช่แข็งและแห้ง กุง้สด แช่เยน็ แช่แขง็ น�า้ตาลทราย อาหารสตัว์เลีย้ง 
และน�้ามันปาล์ม 

สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานที่บ้าน (Work from Home) และ 
เครื่องใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน เช่น เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ที่ให้ความร้อน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และส่วนประกอบ  
แผงวงจรไฟฟ้า เครือ่งโทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์และส่วนประกอบ 

สนค. คาดการณ์อัตราเงินเฟอ้ปี 2565 

สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด ได้แก่ 
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ 

สินคา้ขัน้กลาง หรอืสินคา้วตัถดุบิ ได้แก่ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 
เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยางยานพาหนะ และ 
น�้ามันส�าเร็จรูป

จะขยายตัวระหว่าง 0.7 - 2.4% โดยมีค่ากลาง 1.5% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2564 เล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และเป็นอัตราที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ได้แก่ ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ซึ่งคาดว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเน่ืองจากปี 2564 
เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันปรับตัวสูงข้ึน และในช่วงคร่ึงปีหลังราคาน�้ามันมีแนวโน้มปรับลดลง ตามปริมาณ 
ทีก่ลุ่มผูผ้ลติน�า้มนัจะทยอยปรบัเพิม่ก�าลังการผลิตเพือ่ให้เกิดสมดลุกับความต้องการ การปรับตวัดีข้ึนของอุปสงค์ภายในประเทศ การส่งออกสนิค้า การขยายตวัของภาคการผลติ 
และการลงทุน นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดอีกด้วย

ส�าหรับความกังวลว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมาก จากการที่ราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นมากหรือเกิดการขาดแคลน
สนิค้านัน้ ในฝ่ังการผลติทางด้านราคา คาดว่าดชันรีาคาผูผ้ลติในปี 2565 จะขยายตวัในอัตราทีใ่กล้เคยีง
กับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก  ส�าหรับเรื่องการขาดแคลนสินค้านั้น เนื่องจากประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การขาดแคลนสินค้าจึงเกิดข้ึนได้ยาก  
ซึง่สามารถสะท้อนได้จากดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรรม (Manufacturing Production Index : MPI) 
และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Capacity Utilization : Cap-u) ที่ขยายต้วต่อเนื่อง 3 เดือน  
(ตัง้แต่เดอืน ก.ย. – พ.ย. 64 ) และในปี 2565 ส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้คาดการณ์ว่า 
MPI จะขยายตัวร้อยละ 4.0 – 5.0 สะท้อนว่าภาคการผลิตฟื้นตัว และก�าลังการผลิตเพียงพอและ
สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการ

ทั้งนี้ ภาคการผลิตยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจท�าให้เกิดการขาดแคลน
แรงงาน และจะส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจชะงักลงไปบ้าง  
อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ 
ประเทศไทยจะไม่เผชิญกับเงินเฟ้อสูงอย่างแน่นอน

ในปี 2565 
Manufacturing Production Index : MPI

อัตราเงินเฟอ้ปี 2565 

จะขยายตัว 4.0–5.0%

จะขยายตัวระหว่าง 0.7-2.4%

1 3

2 4

ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การส่งออกเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยผลักดันให้

เศรษฐกิจไทยเดินหน้า และฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกของไทย ปี 2564 

จะขยายตัวได้สูงถึง 16.0% มีมูลค่า 268,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 8.5 ล้านล้านบาท 

โดยสินค้าเกษตรอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต และใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก 

ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง มีแนวโน้มขยายตัวสูง ได้แก่ ยางพารา มันสำาปะหลัง 

นำ้ามันปาล์ม ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง
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ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วารสาร สนค. ฉบับแรกของปี 2565 ขอน�า 
บทสัมภาษณ์ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง 
Forbs Asia เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการส่งออกไทย
ปี 2565 รวมถึงนโยบายและแผนการท�างานของกระทรวงพาณิชย์  
มาเรยีบเรยีงใหทุ้กท่านไดอ้า่นกนั เพ่ือใหท้ราบถงึทศิทางการท�างาน
ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะน�าพาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กันครับ

ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวถึงการส่งออกในปี 2564 ถือเป็นปีทองของ 

การส่งออกไทย การท�างานเชงิรกุของกระทรวงพาณชิย์ตลอดปี ผนวกกบัได้รับ 

แรงหนนุจากเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่ง ท�าให้การส่งออกไทยสามารถ

ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 16 สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8.5 ล้านล้านบาท  

โดยในปีทีผ่่านมาได้ปรบักลยทุธ์การตลาด มุ่งเชงิรุก เพ่ือพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 การท�างานใกล้ชิดกับภาคเอกมากขึน้ 

ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนด้านการพาณชิย์ (กรอ.พาณชิย์) 

การปรบัเปล่ียนบทบาทให้ทตูพาณชิย์และพาณชิย์จงัหวดัเป็นนกัการตลาด หรอื

ที่เรียกว่า “เซลล์แมน” ท�างานร่วมกันเป็นตัวกลางให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ระหว่างผู ้ประกอบการ ช่วยผลักดันให้สินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย 

ขายสูต่ลาดต่างประเทศ การปรับรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกให้สอดรบักบั

สถานการณ์ เกิดการเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์ (OBM) อีกทั้งยังมี 

การร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย 

ในต่างประเทศ อาท ิTmall Global (จนี) Amazon (สหรัฐฯ) BIG Basket (อนิเดยี) 

และ Coupag (เกาหลใีต้) และการเข้าไปเจาะตลาดเมอืงรองมากขึน้ ผ่านการจดัท�า 

Mini FTA กับเมืองและมณฑลของประเทศเป้าหมาย อาทิ จีน (ไห่หนาน)  

ญี่ปุ่น (โคฟุ) เกาหลีใต้ (คยองกี) อินเดีย (เตลังกานา) เป็นต้น 

ส�าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ท่านรองนายกฯ มีมุมมองว่า เศรษฐกิจไทย 

มทีศิทางฟ้ืนตวัชดัเจนขึน้ สอดคล้องกบัทศิทางเศรษฐกจิโลก การจับจ่ายใช้สอย 

มีแนวโน้มกลับมาสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกัน การส่งออก มีแนวโน้มขยายตัว 

ต่อเนือ่งจากปี 2564 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญ อาทิ 

สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน รวมทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก

ความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่มีผลใช้บังคับ 

เม่ือวนัที ่1 มกราคม ท่ีผ่านมา ช่วยส่งเสรมิให้เกดิโอกาสทางการค้าเพิม่เตมิจาก 

FTA ที่ไทยมีอยู่เดิม โดยในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า การส่งออก

เศรษฐกิจการค้า
ทิศทาง

และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในปี 2565

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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จะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.0-4.0 สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ  

9 ล้านล้านบาท แม้ว ่าจะยังมีปัจจัยท้าทายที่ต ้องเฝ้าระวังอย่าง 

ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ-19 แรงกดดนัอตัราเงนิเฟ้อ

ทีส่งูขึน้ ปัญหาการชะงักงันห่วงโซ่การผลิต การขาดแคลนแคลนแรงงาน  

แต่เชือ่ว่าประชาชนและภาคธรุกจิจะสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ ได้

นโยบายและแผนการท�างานในปี 2565 ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวว่า  

จะยังเดินหน้าท�างานผลักดัน 14 แผนงานเดิม และจะมีแผนงานใหม่ๆ  

เพิ่มเติม ได้แก่ การลดความเหลื่อมล�้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ 

วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึง Micro SMEs ให้เข้มแข็ง  

พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยโครงการจับคู่กู ้เงิน 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็และได้รบัการตอบรบัอย่างด ีซึง่การพฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากเป็นประเด็นหน่ึงที่ไทยก�าหนดไว้ส�าหรับการหารือในเวทีเอเปก 

(APEC) ในฐานะเจ้าภาพในปี 2565 ด้วยเช่นกัน การส่งเสริมการบริโภค

สนิค้าไทย ส่งเสรมิจงูใจให้ทัง้คนไทยและชาวต่างชาตหินัมาใช้และเชือ่ม่ัน

ในคุณภาพของสินค้าไทย ผ่านตรารับรอง Thailand Trust Mark ของ

กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตในไทย 

การส่งเสริมเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ในปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจดิจิทัล 

จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงอยากให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ได้ นอกจากนี ้ยงัจะสนบัสนนุให้กระทรวงเข้าไปดแูลเรือ่งธรรมาภบิาลของ

การประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งท่านมองว่า เป็นประเด็นที่ส�าคัญมากของ

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม จะท�าให้ผู ้บริโภคทั่วโลกไว้ใจท�าธุรกิจการค้า 

กับเราได้อย่างปลอดภัย การส่งเสริมสินค้า BCG เป็นอีกแผนงานหนึ่ง 

ที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดันเชิงรุก นับตั้งแต่ประเทศไทยประกาศ 

ให้การพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งปีที่ผ่านมา

ได้เริม่ต้นด�าเนินโครงการ “เศรษฐกจิแพลตฟอร์มขบัเคล่ือนประเทศไทย

สูผู่น้�า BCG ยคุใหม่” เพือ่พฒันาผูป้ระกอบการไทยให้เป็นผูป้ระกอบการ 

BCG และจะท�าต่อยอดอีกในปีนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

จากต่างประเทศท่ีจะเข้ามาในรปูแบบมาตรการทางการค้าอกีไม่กีปี่ข้างหน้า 

โดยเฉพาะมาตรการ CBAM ของ EU การขบัเคลือ่นภาคบรกิาร ให้ความส�าคญั

กบัการส่งเสรมิภาคบรกิารทีไ่ทยมคีวามสามารถในการแข่งขนั อาท ิดิจทิลั

คอนเทนต์ (ซีรีย์ ภาพยนตร์ โฆษณา บันเทิง) สุขภาพ เกม เป็นต้น  

การเร่งรัดเจรจา FTA ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ได้แก่ ไทย-ปากีสถาน  

ไทย-ตุรกี ไทย-ศรีลังกา และพร้อมเปิดการเจรจาทันทีอีก 5 ฉบับ คือ  

อาเซียน-แคนาดา ไทย-EU ไทย-EFTA ไทย-สหราชอาณาจักร และ 

ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้ธุรกิจ และ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ การสร้างขีดความสามารถทางการ

แข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยในปีนี้จะเน้นให้มีการน�าไปใช้

ประโยชน์สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสร้างความตระหนักรับรู้คุณค่า

สินค้า GI เพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และการยกระดับบริการ

ของกระทรวงพาณิชย์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพิ่มประเภท/ปรับปรุงบริการ 

MOC Online One Stop Service ลดหรือยกเลิกกฎระเบียบ/มาตรการ/

ขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็น เพือ่อ�านวยความสะดวกประชาชนและผูป้ระกอบการ

ให้รวดเร็วขึ้น และบริการ/ด้านข้อมูลส�าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ"

"

ปีนี้เป็นอีกปีที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นเตรียมแผนการท�างานผลักดันให้เศรษฐกิจการค้าไทยเติบโตสู่เศรษฐกิจ 
ยคุใหมอ่ยา่งยัง่ยนื และใหค้วามส�าคญัมากขึน้ตอ่การกระจายความเจรญิอย่างทั่วถึงให้ผู้ประกอบการทุกระดับ
สามารถพ่ึงพาตนเองและเข้มแข็งไปพร้อมกัน 

ขณะเดียวกัน ในปีน้ีกระทรวงพาณิชย์ยังต้องน�าพาประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการรุกคืบเข้ามาของเศรษฐกิจดิทิทัลที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้น�าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้กับธุรกิจ
ให้มากขึ้น และปรับตัวเข้าสู่การท�าธรุกจิในแพลตฟอรม์ออนไลน/์อคีอมเมริซ์ เพ่ือควา้โอกาสทางการตลาดไดอ้ยา่งเต็มที่ 
ความเข้มข้นของประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อการค้าที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีนี้ 
อย่างการน�าแนวทาง BCG มาใช ้

นอกจากนี ้ยังขอให้ผู้ประกอบการคอยติดตามสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล้วนแต่ส่งผลกระทบ
ต่อการค้าและธุรกิจของทุกท่านไม่มากก็น้อย และสุดท้ายได้อวยพรให้ผู้ประกอบการทุกท่านประสบความส�าเร็จ และ
กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะช่วยเหลือ ยืนเคียงข้างดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ครับ...

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
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การสร้างกลไกการท�างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประสานความร่วมมือทกุภาคส่วน : ได้แก่ (1) การจัดตัง้ 
“คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนด้านการพาณชิย์” 
(กรอ.พาณิชย์) ผลกัดันการส่งออก แก้ไขปัญหาอปุสรรค
ทางการค้า ผลกัดนัเปิดด่านชายแดนได้ 46 จาก 97 ด่าน 
ดงึเอกชนเป็นทพัหน้า ภาครฐัเสรมิทพั ส่งผลให้การส่งออก
ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวถึง 16% และน�าเงินเข้า
ประเทศได้ 8,585,600 ล้านบาท (2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บูรณาการการท�างาน
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้ยทุธศาสตร์ “ตลาดน�าการผลติ” สร้างไทย
เป็นศนูย์กลางสนิค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก 
และ (3) ปรับบทบาทการท�างานของทูตพาณิชย์ให้เป็น
เซลล์แมนประเทศ และพาณชิย์จังหวดัให้เป็นเซลล์แมน
จังหวัด ท�างานเชิงรุกอย่างเข้มแข็ง รวมทั้ง มีการจับคู่
เซลส์แมนประเทศกบัเซลส์แมนจังหวดั น�าสนิค้าท้องถิน่
ไปขายต่างประเทศ น�ารายได้สูท้่องถิน่กว่า 1,230 ล้านบาท

การดแูลช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชน : มผีลงาน
ส�าคญั คอื (4) การประกันรายได้พชืเศรษฐกจิหลกั 5 ชนดิ 
ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ท�าต่อเนื่องปีท่ี 3 แล้ว ช่วยเกษตรกร 7.8  
ล้านครัวเรือน ให้มีรายได้ช่วงราคาผลผลิตต�่ากว่าราคา
ประกัน (5) การผลักดันให้ผลไม้ราคาดี ช่วยชาวสวน 
6.54 แสนครัวเรือน มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เช่น  
การเคลือ่นย้ายแรงงานให้เก็บเก่ียวผลไม้ได้ในช่วงโควดิ-19 
กระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต สนับสนุนกล่อง 
พร้อมค่าจัดส่ง และระบายผลไม้ออกสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564  
การส่งออกผลไม้สดขยายตวั 54.9% (6) ส่งเสรมิการค้า 
“เคาน์เตอร์เทรด” โดยเซลส์แมนจังหวัด ช่วยเกษตรกร
หาตลาดล่วงหน้า แลกเปลีย่นสนิค้าข้ามจงัหวดั สร้างมูลค่า
การค้าสะสมกว่า 7,000 ล้านบาท (7) ผลักดนัทกุจังหวดั
มีสินค้า GI สร้างรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น  
มสีนิค้า GI ไทยขึน้ทะเบยีนแล้ว 152 รายการ (8) โครงการ 
พาณชิย์ลดราคา! ช่วยประชาชน รวม 16 ครั้ง (เมษายน 
2563 – มกราคม 2565) ลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 

ท่านที่ปรึกษาฯ เปิดเผยถึงการท�าหน้าที่และมีบทบาทส�าคัญช่วย 
ขับเคลือ่นภารกจิรองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยท่านรัฐมนตรีเข้ารับต�าแหน่งในเดือน
กรกฎาคม 2562 รวมเวลากวา่ 30 เดอืน สรา้งผลงานกระทรวงพาณชิย์
ในดา้นตา่งๆ อย่างเปน็รูปธรรมจ�านวนมาก

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ถอดบทสัมภาษณ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 
ความส�าเร็จผลงานกระทรวงพาณิชย์ 

4,580 ล้านบาท โครงการ “คาราวานธงฟ้าฝ่าภัยโควดิ-19” 
ส่งรถเร่ 685 คัน ขายสินค้าจ�าเป็นราคาประหยัด  
ในกรุงเทพมหานคร และ 7 จังหวัดใกล้เคียง และ
โครงการ “รถโมบายพาณชิย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน” 
จดัรถโมบาย 1,000 คนั กระจายทัว่ประเทศ ช่วงลอ็กดาวน์ 
ลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 85.86 ล้านบาท และ  
(9) ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพซาเล้ง ผลกัดนัราคารับซือ้
เศษกระดาษ ดันราคากระดาษเพิ่ม 4-6 เท่าตัว

การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ : ให้ความส�าคัญ
กับการสร้างผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็ง (10) อบรม 
ส่งเสริม และพัฒนา SMEs และ Micro SMEs ผ่าน 
เครอืข่าย MOC BiZ Club และสถาบนัพฒันาผู้ประกอบ
การค้ายคุใหม่ (11) โครงการอบรมสร้างนักธรุกจิยคุใหม่ 
ให ้ความรู ้การท�าการค ้าและการตลาดออนไลน ์  
รวม 84,419 ราย (12) โครงการปั้นคนเจนซีเป็นซีอีโอ 
(CEO-GenZ) ป้ันนกัศึกษาคนรุน่ใหม่เป็นซอีโีอ มผีูส้มคัร
ร่วมโครงการกว่า 20,674 ราย (13) สร้างสมาร์ทโชวห่วย 
34,572 ร้านค้า (14) สร้างอาชีพจากธุรกิจแฟรนไชส์  
มเีป้าหมายสร้างอาชพีให้ผูส้นใจประกอบธุรกจิ 10,000 ราย 
และ (15) การพฒันาผูป้ระกอบการกลุม่ดิจทิลัคอนเทนต์
และภาพยนตร ์ จัดกิจกรรมต ่างๆ เ พ่ือส ่งเสริม
อตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ครบวงจร สร้างมลูค่ากว่า 
8,852 ล้านบาท

การขยายโอกาสและส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ : 
ผลงานเด่น ได้แก่ (16) การจัดท�าความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมาชิก RCEP 
ยกเลิกภาษีน�าเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย 39,366 รายการ 
เป็น 0% ทนัท ี29,891 รายการ มผีลบงัคบัใช้ต้นปี 2565 
(17) การจัดท�ามินิเอฟทีเอเจาะตลาดเมืองรอง ลงนาม
แล้ว 2 ฉบับ กับ มณฑลไห่หน่าน (จีน) และเมืองโคฟุ 
(ญี่ปุ ่น) (18) น�าทีมเอกชนลงนามเอ็มโอยู (MOU)  
ขายสนิค้าทัว่โลก รวมมลูค่าส่งออก 94,822.17 ล้านบาท 
ส่งมอบแล้ว 57,176.63 ล้านบาท (19) ส่งเสริมการค้า
นิวนอร์มอลยุคโควิด-19 จัดกิจกรรมคู่ขนานออนไลน์
ออฟไลน์ สร้างมูลค่าการค้ารวม 164,926.81 ล้านบาท 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย 14,223 ราย และ (20) 
อาหารไทย อาหารโลก ในช่วง 2 ปี (กรกฎาคม 2562 
- ตุลาคม 2564) สินค้าเกษตร อาหาร ไทยซีเล็คท์ และ
ฮาลาล มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 3,799 ราย 
จับคู ่เจรจาธุรกิจ 4,663 คู่ และสร้างมูลค่าการค้า 
57,729 ล้านบาท

ที่กล่าวมา เป็นผลงานบางส่วนของกระทรวงพาณิชย ์
ที่ท่านปรึกษาฯ หยิบยกขึ้นมาไฮไลท์ ทั้งนี้ ยังมีภารกิจ
ต่างๆ อีกมากมาย เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวไทย และ 
จะเดนิหน้าท�างานเชงิรกุอย่างต่อเนือ่ง ให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป

คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

บทสัมภาษณ์ :

ที ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

6 TPSO Journal



การประชุม AMM
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (การประชุมวันแรก)

การประชมุรฐัมนตรเีอเปค 
APEC Ministerial Meeting

นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟกิ 
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจ�าปี ค.ศ. 2021 
ภายใต้หัวข้อหลักร่วมมือร่วมงานเติบโตไปด้วยกัน (Join, Work, Grow. Together) 
โดยมีการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting: AMM) ครั้งที่ 32 
ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ครั้งที่ 32
A M M

การประชุม AMM ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
เข ้าร ่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด  
ในการใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การด�าเนินงาน
เพ่ือน�าไปสู่การจัดท�าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade 
Area of the Asia-Pacific: FTAAP) รวมท้ังการสนับสนุนระบบ 
การค้าพหุภาคี และการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

นอกจากนี ้นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถ้อยแถลงน�าเสนอประสบการณ ์
ของไทย ในการใช้การค้าเป็นเครื่องมือฟื้นฟูเศรษฐกิจ สรุปดังนี้  
(1) ไทยสนับสนุนวิสัยทัศน์ปุตราจายา ท่ีเน้นการเตรียมประชาชน
และธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และจะร่วมกับสมาชิกเอเปค 
ขับเคลื่อนการท�างานด้านนี้ ซึ่งผ่านมา ไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สร้างโอกาสการค้าและการลงทุน (2) ไทยสนบัสนนุบซีจีีโมเดล (BCG 
Model) เนื่องจากการค้ายุคใหม่ต้องคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  
(3) ไทยสนับสนนุการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ท้ังการท�า FTAAP และ RCEP ซึ่งไทย 
ให้สัตยาบัน RCEP แล้ว เน่ืองจากเชื่อมั่นว่าเอฟทีเอจะช่วยลดเลิก
อปุสรรคทางการค้า ท�าให้เศรษฐกจิของภมูภิาคเชือ่มโยงและเตบิโตได้ดี
ในระยะยาว (4) ไทยต้องการเห็นความส�าเรจ็ของการประชุมรฐัมนตรี
องค์การการค้าโลก (MC12) โดยเอเปคควรมีบทบาทส�าคัญ  
ผลักดันให้การประชุมมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การประชุม AMM
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

(การประชุมวันที่สอง)

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม AMM  
ในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 โดยสมาชกิเอเปคได้แลกเปลีย่นแนวทางความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
และเชิงเทคนิค ในการเร่งกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อน�าไปสู่ภูมิภาค
ท่ีมัง่ค่ังและยดืหยุน่ การช่วยเหลอืกนัเพ่ือบรรลกุารฟ้ืนตวัอย่างยัง่ยนืและครอบคลุม การส่งเสรมิ
นวัตกรรม และการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพ 

การประชุม AMM ครั้งนี้ มีผลลัพธ์การประชุม คือ สมาชิกเอเปคได้ให้การรับรอแถลงการณ์ร่วม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 มีสาระส�าคัญ คือ (1) การรับมือกับโควิด-19 โดยอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้า ในการเคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด-19 และสินค้าจ�าเป็นข้ามพรมแดน  
(2) นโยบายเศรษฐกิจการค้าเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ภาคบริการมีบทบาทส�าคัญต่อ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการทบทวนโรดแมปความสามารถทางการแข่งขันด้านบริการ
ของเอเปค (APEC Services Competitiveness Roadmap: ASCR) และพยายาม 
ให้บรรลุเป้าหมายของ ASCR ภายในปี ค.ศ. 2025 คือ การเปิดตลาดบริการ เพิ่มสัดส่วน 
การส่งออกบริการของสมาชกิเอเปค และเพ่ิมการค้าบริการภายในภูมภิาคเอเปค (3) ให้มีการฟ้ืนตวั
ทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืและทัว่ถงึมากขึน้ โดยมกีารรบัรองรายการสาขาบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของเอเปค (4) การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
การลดช่องว่างของความเหลื่อมล�้าทางดิจิทัล (Digital Divide) และ (5) การเสริมสร้าง
โครงสร้างการท�างานของเอเปค ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 
(Putrajaya Vision 2040) โดยมีหัวใจส�าคัญ คือ “ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต 
ยืดหยุ่นและสงบสุขภายในปี ค.ศ. 2040 เพื่อความมั่งคั่งของประชาชนและคนรุ่นต่อไป”
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เดือนธันวาคม 2564

เดือนธันวาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 2.17 (YoY)

 เศรษฐกิจการค้าไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจส�าคัญหลายตัว ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตัวดีขึ้น ด้านอุปสงค์ 
ได้แก่ ยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ ทัง้การจัดเกบ็จากการใช้จ่ายภายในประเทศ
และจากการน�าเข้า รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีและต่อเน่ือง 
ด้านอุปทาน ได้แก่ อัตราการใช้ก�าลังการผลิต และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ทีย่งัคงขยายตวัได้ด ีสอดคล้องกบัเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย ทีร้่อยละ 2.17 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5  
มาอยู่ที่ระดับ 47.0 จากระดับ 45.2 ในเดือนก่อนหน้า รวมทั้ง สอดคล้องกับ
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างและดชันรีาคาผูผ้ลติ ทีส่งูขึน้ร้อยละ 8.9 และ 7.7 ตามล�าดบั

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน ธันวาคม 2564

%MoM %YoY %AoA
%YoY

พ.ย. 64

-0.38

0.05

-0.4

-0.7

1.23

0.23

4.7

8.0

2.71

0.29

8.5

10.4

45.2

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐาน

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

Headline CPI

Core CPI

PPI

CMI

CCI

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ธ.ค. 64 พ.ย. 64

เดือนธันวาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 7.7 (YoY)

เดือนธันวาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.9 (YoY) เดือนธันวาคม 2564 เท่ากับ 47.0

ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

YoY
MoM

0.
-0.

77
12

อาหาร
เคร�่องดื่ม

บุหร�่
สุรา

ที่อยูอาศัย ยา ของใช
สวนบุคคล

เคร�่องนุงหม
รองเทา

การศึกษา
บันเทิง

พาหนะ
เช�้อเพลิง

YoY
MoM

YoY
MoM

-0
0
.14
.01

YoY
MoM

-1.00
-0.03

YoY
MoM

8.69
-1.47

YoY
MoM

YoY
MoM

36
15

-0.
-0.

23
05

0.
0.

1.
0.

27
14

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุกอสราง
อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ
คอนกร�ต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็กซ�เมนต

วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑกระเบื้อง

YoY
MoM

1.9
0.0

YoY
MoM

3.0
-0.2

YoY
MoM

5.6
-.01

YoY
MoM

28.7
-2.9

YoY
MoM

1.3
0.7

YoY
MoM

0.1
0.0

YoY
MoM

0.2
0.0

YoY
MoM

3.8
0.0

YoY
MoM

4.2
0.0

เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน
พนักงาน

+ / -

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

45.0
46.8

+ / - + / -

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

43.4
45.9  

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

47.6
49.2

รับจ้างอิสระ นักศึกษา
พนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

43.5
43.7

+ / - + / -

50.7
52.7

+ / -

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

40.5
41.7

+ / -

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

39.8
44.0

พ.ย. 64
ธ.ค. 64

2563 2564

45.0

40.0

35.0

50.0

30.0
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.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.

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 2

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 3การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก1

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และวัคซีน

Covid-19

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

สถานการณ�ติดเชื้อใหม�ลดลง
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคา
สำเร็จรูป

YoY
MoM

1.0
0.3

YoY
MoM

50.0
-0.6

YoY
MoM

7.2
-0.5

YoY
MoM

3.4
-0.3

YoY
MoM

14.4
-0.9 MoM

YoY 16.4
1.1

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

node/11401

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ

ประจ�าเดือนธันวาคม 2564
ผ่าน QR  Code นี้
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economic
indicators
โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า



 ราคาทองค�า

  ราคาทองค�าตลาดโลกและในประเทศกลับมาหดตัว โดยธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณลดวงเงินซื้อพันธบัตรรายเดือน (QE) และขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 

2565 รวมทั้งการคลายความวิตกจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หนุนให้อัตรา 

ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของสหรฐัฯ อายุ 10 ปีกลบัมาเพิม่ข้ึน และท�าให้นกัลงทนุ

ลดการถือทองค�าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

 ราคาน�้ามัน

 ราคาน�้ามันดิบ (WTI) ปรับลดลง จากแรงกดดันจากจ�านวนผู้ติดเชื้อ 

โควิด-19 ที่สูงขึ้นในยุโรป ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ 

โอมิครอน ส่งผลให้หลายประเทศจ�ากัดการเดินทางอีกครั้ง ท�าให้อุปสงค์ลดลง  

ขณะเดยีวกนัอปุทานเพิม่ขึน้หลงัสหรฐัฯ ปล่อยน�า้มนัออกจากคลังส�ารองยทุธศาสตร์

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง สาเหตุส�าคัญมาจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์  

และแนวโน้มการเร่งใช้นโยบายการเงินที่เข ้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ  

รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนและดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ  

ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติได้เทขายสินทรัพย์ไทย 

ทั้งหุ้นและพันธบัตรระยะสั้น

 ข้าว

 โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุน 

จากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

 ยางพารา

 ราคายางโดยรวมปรบัตวัลดลงเนือ่งจากได้รบัปัจจยักดดนัจากราคาตลาด 

ล่วงหน้าต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงและปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

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

เดือน Nov-64 Dec-64 Dec-63 Dec-64%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,171.36
2,145.00

1,205.00
2,145.00

2.87
0.00

-15.70
-13.94

   1,429.50
   2,492.50

1,205.00
2,145.00

63.92
57.80

64.11
57.04

0.30
-1.31

-8.07
18.44

        69.74
        48.16

64.11
57.04

1,820.23
28,434.09

1,786.65
28,397.92

-1.84
-0.13

-3.73
7.71

   1,855.96
 26,365.22

1,786.65
28,397.92

79.18 71.53 -9.66 52.0347.05 71.53

33.10 33.56 1.40 11.5230.09 33.56

ราคาสินค้ารายเดือน
แหล่งที่มา : CEIC

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนพฤศจิกายน 2564
 การส่งออก มีมลูค่า 23,647.9 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ (783,425 ล้านบาท) 
ขยายตัวร้อยละ 24.7 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน ทองค�า และยุทธปัจจัย  
ขยายตัวร้อยละ 18.9 การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการด�าเนินงานตามแผนส่งเสริม
การส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของภาคการค้าโลก 
กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวด ีได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหาร 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การท�างานที่บ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3) สินค้าเก่ียวกับการป้องกัน 
การติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด 4) สินค้าขั้นกลางหรือสินค้าวัตถุดิบ และ  
5) สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง ตลาดส่งออกส�าคัญที่ขยายตัว อาทิ 
สหรัฐฯ จีน มาเลเซีย และเวียดนาม 

 การน�าเข้า มมีลูค่า 22, 629.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (759,679 ล้านบาท) 
ขยายตัวร้อยละ 20.5 สินค้าน�าเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ น�า้มนัดบิ เคร่ืองจกัรไฟฟ้า และแผงวงจรไฟฟ้า แหล่งน�าเข้าทีข่ยายตวั 
อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และมาเลเซีย และเกาหลีใต้ 

 ดัชนีราคาส่งออก ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.9 (YoY) 

 ดัชนีราคาน�าเข้า ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 13.3 (YoY)

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

international_trade

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2564
ผ่าน QR  Code นี้

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรกสินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรกสินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

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

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วน

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

พ.ย. 2564
Nov 2021

ม.ค. – พ.ย. 2564
Jan-Nov 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

23,647.9
+24.7%
22,629.2
+20.5%
+1,018.7 +3,927.3

242,315.9
+29.4%

246,243.2
+16.4%

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,521.9

1,823.1

12.0

19.9

10.7

7.7

3,583.5

2,989.1

20.5

24.3

15.5

12.1

สหรัฐฯ

จีน

1,100.1
1,034.9
984.9

-2.3
54.1
41.9

4.7
4.4
4.2

2,121.5
1,180.0
1,133.9

-0.1
42.6
9.2

9.0
5.0
4.8

ญี่ปุน
มาเลเซีย
เวียดนาม

1,784.3

1,769.1

41.1

9.8

7.9

7.8

จีน

ญี่ปุน

5,996.9

3,064.3

23.5

11.7

26.5

13.5

1,696.5

1,685.5

1,370.7

50.4

9.5

47.8

7.5

7.5

6.1

สหรัฐฯ

มาเลเซีย

เกาหลีใต

1,124.8

1,005.5

993.4

32.7

24.8

28.8

5.0

4.4

4.4

0.3
1.4

0.9
2.3

0.2
0.3

3.9
13.3

104.8
104.9

รถยนต อุกรณและ
สวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑยาง

เม็ดพลาสติก

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วน

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

เคมีภัณฑ

น้ำมันดิบ

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

แผงวงจรไฟฟา

เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ย. 64 ดัชนี พ.ย. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร
เดือนธันวาคม 2564
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และทิศทางในปี 2565
ภาวะเงินเฟอ้ปี 2564
ดชันรีาคาผู้บรโิภคทีส่�านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้จดัท�า เปน็เครือ่งชีว้ดัทีใ่ช้ในการประเมนิ
เสถียรภาพด้านราคาและภาวะเงินเฟอ้ของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนน�าไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาวางนโยบาย มาตรการ และประเมินผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาครัฐในการก�าหนดมาตรการหรือวางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  
ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต นักลงทุน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
หน่วยกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม

คาดการเงินเฟอ้
ปี 2565 สูงขึ้น

1.5%ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า คาดการณ์ว่าอตัราเงนิเฟ้อปี 2565 จะขยายตวัในระดบัทีใ่กล้เคยีง

กับปี 2564 คือ มีค่ากลางที่ร้อยละ 1.5 ซ่ึงเป็นอัตราที่มีเสถียรภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

การทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ทิศทางเงินเฟอ้ ปี 2565 และปัจจัยที่น่าจับตามอง

อัตราเงินเฟอ้
ปี 2564 สูงขึ้น

1.23%

โดยปกติการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ้จะเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ

ด้านอุปสงค์

รายได้ ก�าลังซื้อ สถานะทางเศรษฐกิจ 
ความต้องการของตลาด 
และพฤติกรรมของผู้บริโภค

ด้านอุปทาน

ต้นทุนสินค้าและบริการ 
และปริมาณผลผลิต

อัตราเงินเฟ้อของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 1.23 โดยมีปัจจัยส�าคัญจากการสูงขึ้นของ

ราคาสนิค้ากลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิทีร่าคาในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้จากการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิโลก ส�าหรับสนิค้า

ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของสินค้า 

ในกลุ่มข้าว กลุ่มผักและผลไม้ และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นส�าคัญ สินค้าในหมวดเคหสถานลดลง 

จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในการลดค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน�้าประปา ส�าหรับสินค้า

และบริการอื่น ๆ ราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และ 

ไม่มีสัญญาณของการสูงขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติ

ภาวะเงินเฟอ้ปี 2564
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ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด

เฟส 4

ราคาสินค้ากลุ่มอาหาร
บริโภคนอกบ้าน 

การสูงขึ้นของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ส�าหรับภาคการผลิต

ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง

ด้านอุปทาน

คาดว่าด้านอุปสงค์ภายในประเทศจะปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 

การเปิดประเทศต้อนรบันกัท่องเทีย่วในช่วงปลายปี 2564 จะเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยเพิม่รายได้ ก�าลงัซือ้ และความต้องการในการบรโิภคสนิค้า

และบริการในประเทศได้

ส�าหรับด้านอุปทานที่จะส่งผลบวกต่ออัตราเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด ได้แก่ ผักสด ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  

จากความแปรปรวนของสภาพอากาศหรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ และเนือ้สตัว์ราคามแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้แช่นกนั โดยมปัีจจัยส�าคญั 

คือ ความต้องการในการบรโิภคท่ีเพิม่สงูข้ึน นอกจากนี ้ผู้ประกอบการอาจต้องเผชญิกบัต้นทนุการเลีย้งทีเ่พิม่ขึน้และยงัอาจได้รบัความเสีย่ง

จากปัญหาโรคระบาด ราคาสนิค้ากลุม่อาหารบรโิภคนอกบ้าน เช่น ข้าวราดแกง และอาหารตามสัง่ มแีนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย 

แต่อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับต้นทุนการด�าเนินธุรกิจที่สูงขึ้น อาทิ ราคาวัตถุดิบอาหาร  

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าสถานประกอบการ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น การสูงข้ึนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส�าหรับภาคการผลิต  

อาจเป็นแรงกดดนัส�าคญัให้ต้นทนุของผู้ผลิตสูงข้ึนและส่งผลให้ราคาสนิค้าบางกลุม่ปรบัสงูขึน้ตามไปด้วย อกีทัง้ราคาขายปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ทัง้นี ้ปัจจยัและแนวโน้มเหล่านีย้งัมคีวามเสีย่งและมโีอกาสผนัผวนจากการแพร่ระบาดของไวรสั 

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งก�าลังสร้างความวิตกกังวลเป็นวงกว้างในขณะนี้ และหากเกิด 

การแพร่ระบาดระลอกใหญ่อีกครั้งย่อมส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง

ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่อาจต้องหยุดชะงัก การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอาจไม่เป็นตามคาดการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อ 

ด้านราคาน�้ามันลดลงอีกด้วย ในอีกด้านหนึ่งหากเกิดการล็อคดาวน์อาจท�าให้มีปัญหาห่วงโซ ่

การผลิต และการขาดแคลนแรงงานอาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

แม้ภาพทุกอย่างจะยังไม่กระจ่างชัด แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมาตรการด้านสาธารณสุขที่สามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีในระดบัหนึง่ อกีทัง้ภาครฐัได้มมีาตรการช่วยเหลอืและเยยีวยาผูไ้ด้

รบัผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ส�าหรบัปี 2565 รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจและเพิ่มก�าลังซื้อให้กับประชาชน ได้แก่ คนละครึ่งเฟส 4 และช้อปดีมีคืน 2565 ซึ่งมาตรการ

ท้ังด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีภาครัฐได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้อัตรา

เงินเฟ้อในปี 2565 อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อยา่งไรกต็าม อตัราเงนิเฟ้อนัน้ได้ให้มมุมองการเปลีย่นแปลงของราคาเพยีงมติทิีผู่บ้รโิภคได้รบัเป็นส�าคญั ซึง่ส่วนมากราคาทีผู่บ้รโิภค

ได้รับ มีการลดทอนความรุนแรงจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด�าเนินนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายลดค่าครองชีพ  

การขอความร่วมมือผู้จ�าหน่ายให้ตรึงราคา และนโยบายการใช้เงินกองทุนในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาสินค้าส�าคัญ เป็นต้น  

ทั้งนี้ นโยบายเหล่านี้มีแนวโน้มเป็นนโยบายระยะสั้นและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในระยะยาว 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ�าเป็นต้องเข้าใจถึงโครงสร้างระดับราคาตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งราคาผู้ผลิต และราคาน�าเข้า เพื่อน�ามาสู่

การออกแบบนโยบายเฉพาะของแต่ละด้าน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนมากที่สุด
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ปัญหาการขนส่ง

จะส่งผลต่อ เงินเฟ้อ ของไทยไม่มากนัก  
สินค้าทางทะเล 

ส�าหรับค่าขนส่งสินค้าทางทะเลที่ปรับเพ่ิมขึ้น
และส่งผลต่อเงินเฟอ้

ความต้องการสินค้าและบริการที่สูงขึ้น (Demand-pull inflation)  
คือ ภาวะที่ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีมากกว่าปริมาณความต้องการขาย

ต้นทุนในการผลิตสินค้าท่ีสูงขึ้น (Cost-push inflation)  
คอื ภาวะทีอ่าจเกิดจากการขาดแคลนวตัถุดบิ ราคาพลงังานและค่าจ้างแรงงานเพิม่สงูข้ึน 
ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อในตัว (Built-in inflation)  
เงินเฟ้อในอดีตส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในปัจจุบัน

ปัจจัยอื่น ๆ เช่น นโยบายด้านการเงินและการคลัง

CONTAINER SHIP

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของปี 2564
 ดัชนีค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ shanghai (SCFI) = 222.53%
 ดัชนีค่าระวางของ Baltic (BDI) = 202.13%

สถานการณ์การขนส่งสินค้า 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562  

ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิต 

ความเป็นอยูข่องผู้คนเป็นอย่างมาก และหนึง่ในกิจกรรม

ส�าคัญที่ได้รับผลกระทบคือ การขนส่ง โดยเฉพาะ 

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทีห่ลายประเทศ

ทั่วโลกประสบปัญหาอย่างรุนแรงต้ังแต่กลางปี 2563 

เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศคู่ค้า 

ที่ เข ้มข ้น ส ่งผลต่อการน�าเข ้าและส่งออกสินค้า  

จนเกิดการตกค้างของตู ้สินค้าที่ประเทศปลายทาง  

การขาดแคลนตู้สินค้าเปล่า การขาดแคลนแรงงาน  

รวมถงึราคาน�า้มนัเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมสงู ได้ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ในการขนส่งสินค้าทางทะเลสูงขึน้กว่าปกตใินทกุเส้นทาง 

สะท้อนได้จากดัชนีค่าระวางเรือตู ้คอนเทนเนอร์ 

Shanghai (Shanghai Containerized Freight Index : 

SCFI) และดชันค่ีาระวางของ Baltic (Baltic Dry Index : 

BDI) ที่เริ่มปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญตั้งแต่กลางปี 

2563 จนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) โดยปี 2564  

มีค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 222.53 และ

ร้อยละ 202.13 ตามล�าดับ และดัชนีค่าระวางเรือ 

ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 

ทีส่องของปี 2564 จนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะเดอืนตลุาคม 

และพฤศจิกายน 2564 สูงขึ้นถึงร้อยละ 24.3 (YoY)  

และ 25.7 (YoY) 

ผลกระทบของค่าขนส่งสินค้าทางทะเลต่อเงินเฟอ้ 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ปรับสูงขึ้นนั้น แน่นอนว่าจะส่งผลให้ต้นทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น ทั้งผู้ส่งออก ผู้น�าเข้าหรือผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค ผ่านราคาวัตถุดิบหรือสินค้าน�าเข้าและ 

ส่งออกทีป่รบัตวัสูงขึน้ แล้วส่งผลไปยงัค่าครองชพีหรอืเงนิเฟ้อของประเทศในท้ายทีส่ดุ ตามหลกัทฤษฎแีล้ว

เงินเฟ้อเกิดจาก

จะเป็นสาเหตุด้านต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น (Cost-push inflation)  

โดยรายงาน Review of Maritime Transport 2021 ของ UNCTAD พบว่า

ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ท�าให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนั้น เกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  

ทัง้ด้านการเงนิและการคลัง รวมถงึการท่ีเศรษฐกิจเตบิโตอย่างรวดเรว็จนเกินไป 

ดงันัน้ ค่าขนส่งสินค้าทางทะเลทีป่รบัสงูขึน้ดงักล่าว เป็นปัจจยัเพยีงบางส่วน

เท่านั้น และจะกระทบต่อราคาสินค้าที่มีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่น�าเข้า

จากต่างประเทศ หรือน�าเข้าแล้วมาจ�าหน่ายโดยตรง ซึ่งมีสัดส่วนในตะกร้า

เงินเฟ้อไม่มากนัก ประกอบกับผลของต้นทุนราคาสินค้าที่เพิ่มข้ึนน้ัน  

จะต้องใช้เวลาในการส่งผ่าน หากสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อและคลี่คลายลง

ภายในกลางปี 2565 จะส่งผลต่อเงนิเฟ้อของประเทศไม่มาก และผลกระทบ

จะค่อย ๆ ลดลงตามสถานการณ์ที่คลี่คลาย นอกจากนี้ มาตรการลดภาระ 

ค่าครองชพีของกระทรวงพาณชิย์และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ทีด่�าเนนิการอย่าง

ต่อเนือ่ง จะส่งผลให้เงนิเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์

ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น
จะท�าให้ราคาน�าเข้าสินค้าของโลก 
(Global Import Price Levels) 

เงินเฟอ้ของโลก 
(Global Consumer Prices) 





เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5

ดัชนีค่าระวางเรือของสหรัฐอเมริกา
ต.ค.6424.3% (YoY) พ.ย.6425.7%(YoY)
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