


กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

  กว่า 8 ปีที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค.  

ได้ผลิตผลงานข้อมลูบทวิเคราะห์เชงิลึก ข้อเสนอเชงินโยบาย และดัชนีเศรษฐกจิการค้า 

ให้ทุกภาคส่วนน�าไปใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการก�าหนดและตัดสินใจทางด้าน

เศรษฐกิจ ประกอบการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงใช้วางแผนการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้	ยังได้น�าเสนอบทความ	บทวิเคราะห์	ด้านเศรษฐกิจ
การค้าที่น่าสนใจแก่ผู้อ่านอีกเช่นเคย	พิเศษสุดในคอลัมน์	 Special	 Report	 “333	 วัน	
รัสเซีย-ยูเครน	 สะเทือนเศรษฐกิจโลก”	 ที่ได้รวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา	 333	 วัน	 
ของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นับว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลแก่เศรษฐกิจ
โลกตลอดปีทีผ่่านมา	และพลาดไม่ได้กบัข้อมลูเศรษฐกจิการค้าในคอลมัน์ต่าง	ๆ 	ทีอ่ดัแน่น
มาให้ผู้อ่านติดตามกันเช่นเคย

	 	 ก่อนจากกนั	ขอให้ผูอ่้านรกัษาสขุภาพจากอณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงจากฤดหูนาว
ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนและในปีที่	9	และก้าวต่อไปของ	สนค.	กอง	บก.	จะยังคงคัดสรรเนื้อหา
ใหม่และทันสมัย	มาให้ทุกท่านอ่านก่อนใครแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลด้วยข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

ปี 9ก้ำวสู่ปีที่

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	(สนค.)	จัดงำนครบรอบ	8	ปี	
และก้ำวสู่ปีที่	 9	 ภำยใต้ควำมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย 
ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ	 ตลอดจนยกระดับกำรท�ำงำนในทุกมิติให้สอดรับ 
กับบริบทกำรค้ำโลกยุคใหม่	 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่ำงมั่นคง 
และยั่งยืน	
	 สนค.	เริม่ก่อตัง้เมือ่ปี	2549	และได้รบัการจดัตัง้ให้เป็นส่วนราชการระดบักรม
ในกระทรวงพาณิชย์ขึ้น	เมื่อวันที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2558

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 จะยังคงมุ่งมั่น
พัฒนำกำรจดัท�ำขอ้มลูเศรษฐกจิกำรคำ้ใหต้อบโจทยก์ำรคำ้โลกยคุใหม่	
และยกระดับกำรท�ำงำนในทุกมิติตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือสร้ำง
ควำมเขม้แขง็และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิกำรคำ้ไทยใหเ้ติบโตอยำ่งมัน่คง
และยัง่ยืน	ทัง้นี	้ผูส้นใจสำมำรถตดิตำมและคน้หำขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวก
ผ่ำนช่องทำง	 เว็บไซต์:	 www.tpso.moc.go.th	 Facebook	 Page:	
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 หรือ	 Line	 Official:	 
TPSO.tradeinsights

	 8	ปีแหง่การเริม่ตน้	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	มีผลงาน
ส�าคัญในหลายด้าน	ได้แก่

พัฒนำเว็บไซต์	 
“คิดค้ำ.com”	

จัดท�ำเครื่องชี้วัด 
เศรษฐกิจกำรค้ำ 
ของประเทศไทย	 

(ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ)	

ประยุกต์ใช้	
Blockchain	 
ผ่ำนเว็บไซต์	

“TraceThai.com”

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ	

(Trade	Intelligence	
System)	

ยกระดับควำม
สัมพันธ์ไทยและ 
กลุ่ม	CLMV

ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	ภำยใต ้
คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนกระทรวงพำณิชย์	
(กรอ.พำณิชย์)	และท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

นโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ	(กนศ.)	 
ที่มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน

8ครบรอบ

	จัดท�ำข้อมูล	บทวิเครำะห ์
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E D I T O R ’ S  

GETTING AROUND
WITH TPSO

831ทบับฉ  ี่

บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7895 โทรสาร :  0 2547 5687
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MOVING THAILAND
TOWARDS NEW ECONOMIC ERA

เข้าสู่ปีที่ 9
อย่างมั่นคง

ในปีที่ 9 และก้าวต่อไปของ สนค. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย 
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีภารกิจส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่

จัดท�าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า3

จัดท�าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ	 
และพัฒนาขดีความสามารถการแขง่ขนัทางการคา้	1
ผ่านการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและแก ้ ไขป ัญหาอุปสรรคด ้ านเศรษฐกิจการค ้ า	 
เพ่ือพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี	 พร้อมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 ตลอดจนผลักดัน
การส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้น

โดยพัฒนาการจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	ทั้งในระดับประเทศ	
ระดับภาค	 และระดับจังหวัด	 ให้มีความทันสมัย	 ถูกต้องแม่นย�า	 
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล	 และสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การค้าของประเทศ	เช่น	ดัชนีราคาผู้บริโภค	(CPI)	ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู ้บริโภค	 (CCI)	 ดัชนีความพึงพอใจใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์	
E-commerce	ของไทย	ดชันเีปรยีบเทยีบราคาระหว่างจงัหวดั	(PPP)	
ดชันเีศรษฐกจิชมุชนฐานราก	เป็นต้น	รวมทัง้จะบรูณาการการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพ่ือให้การเก็บข้อมูลมีความครบถ้วนรอบด้าน
มากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ 	 จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 ให ้รองรับ 
การใช้งานผ่าน	 web	 browser	 ที่หลากหลาย	 รองรับข้อมูลและ 
ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น	

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	5
ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ความเห็นร่วมกบัหน่วยงานทีมี่บทบาทด้านเศรษฐกิจการค้ากบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศ	 ประเทศเพื่อนบ้าน	 CLMVT	 และ
ต่างประเทศอื่นๆ	 เพ่ือด�าเนินภารกิจในการจัดท�า	 ศึกษา	 บูรณาการ	
และขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้าไทยร่วมกันต่อไป

เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้า 

4

วิเคราะห์	ติดตามสถานการณ์การค้า	เพ่ือเสนอ 
นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจการค้า2
โดยจะจัดท�าข้อมูล	บทวิเคราะห์	และข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่บริบท
ทางการค้าใหม่	 ประกอบด้วย	 การติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิไทย
กบัคูค้่าส�าคญัและสถานการณ์การค้าของประเทศต่าง	ๆ 	การวเิคราะห์
การค้ารายสินค้าและตลาด	 บทวิเคราะห์ด้านการค้าการลงทุน	 และ
การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าของสนิค้าและบรกิารทีม่ศีกัยภาพ	 เช่น	
สนิค้าสมนุไพรไทย	การให้บริการด้านโลจิสติกส์	ธุรกิจสุขภาพ	เป็นต้น	

ต่อยอดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	 
รวมถึงยกระดับการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์	 คิดค้า.com	 ให้เป็น
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ภาคเอกชน	 และ 
ผู้ประกอบการ	สามารถน�าไปก�าหนดนโยบายด้านการค้า	ใช้วางแผน
และตัดสินใจด้านเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที	 โดยจะพัฒนา
แดชบอร์ดให้มข้ีอมลูทีค่รบถ้วน	อาท	ิGlobal	Demand	Dashboard	
และ	 Agriculture	 Policy	 Dashboard	 รวมถึง	 Dashboard	 
เศรษฐกิจระดัับจัังหวััด
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คำร์บอนเครดิต

สถำนกำรณ ์
ตลำดคำร์บอน
ตำ่งประเทศ

โอกาสและการเตรียมความพร้อมของการค้าไทย
สภาพปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยจึงเร่งด�าเนินการขับเคลื่อน 
การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม ภายใต้ข้อตกลงตามกรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
และความตกลงปารีส (Paris Agreement) และจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 และ 27 ไทยได้ประกาศเป้าหมาย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง  ร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 (ปี 2573) และเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 (ปี 2608)  

จากเป้าหมายดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการควบคุมคาร์บอน อาทิ การเก็บ ‘ภำษีคำร์บอน’  
ไม่ว่าจะเป็นภาษจีากการประกอบกจิการในประเทศ หรอืภาษจีากการน�าเข้าสนิค้าทีก่ระบวนการผลติมกีารปล่อยคาร์บอนสงู 
ก่อให้เกิด ‘การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต’ ผ่านกลไก ‘ตลาดคาร์บอน’ เพื่อให้ธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง 
สามารถซือ้คาร์บอนเครดติ (Carbon Credits) เพือ่ชดเชยการปล่อยคาร์บอน (เสมอืนผูซ้ื้อได้ด�าเนนิการลดจ�านวนคาร์บอน)  
ซึ่งมีการก�าหนดราคาสินค้าบนพื้นฐานของการค�านึงถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม

มูลค่ำตลำดคำร์บอนแบบภำคสมัครใจ	 
(Voluntary	Carbon	Market)	1	ในปี	2563

คำดกำรณ์ควำมต้องกำร	Carbon	Credits	ปี	2573
อำจมีมูลค่ำสูงถึง

อำจมีมูลค่ำกว่ำ

ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ล้ำนเหรียญสหรัฐ

30,000-50,000

1,980

สหภำพยุโรป	 (EU)	 ถือเป็นหนึ่งในตลำดคำร์บอนใหญ่ 
ที่น่ำสนใจที่สุด	 โดยระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก European Union Emission Trading Scheme 
(EU ETS) ของยุโรป มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาต 
ให้ปล่อยได้ (Emission Allowance) มกีารซือ้ขายแลกเปล่ียน
ระหว่างภมูภิาคกว่า 15,000 ล้านตัน

สหรัฐอเมริกำ	 อยู่ระหว่ำงพิจำรณำร่ำงกฎหมำย	 
Clean	Competition	Act	(CCA)	ตัง้เป้าเกบ็ภาษีคาร์บอน
กับสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยคาร ์บอนสูง  
จากผู้ผลิตของสหรัฐฯ และผู้น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  
โดยคาดว่าจะเร่ิมใช้ในปี 2569

จีนน่ำจะเป็นแหล่งผลิตคำร์บอนแห่งใหญ่ที่สุดของโลก	
(ในปี 2562 มกีารปล่อยมลพษิสดัส่วนกว่าร้อยละ 27 ของโลก 
หรอื คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 10,000 ล้านตนั) ซึง่จะ 
กลายเป็นประเทศที่มีความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตสูง 
ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นตัวเร่งให้ตลาดคาร์บอนเครดิตโลกยิง่เตบิโตสงู

มาตรการปรับคาร์บอน 
ก่อนข้ามพรมแดน
(Carbon	border	Adjustment	

Mechanism)

น�าร่อง	2566-2569  
(ให้แจ้งปริมาณการปล่อยก๊าซฯ)

ใช้จริง	2570 รวมถึงมาตรการ 
ลดการปล่อยก๊าซในภาคการขนส่ง	 
(ทั้งเครื่องบิน	เรือ	รถยนต์) 
สิ่งก่อสร้างส�าหรับการเกษตร	 
และการจัดการของเสีย	ฯลฯ

C B A M
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โดย กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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ปริมาณ (ลานตัน tCO2e) มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)

2564 2565

มูลคา (ลบ.)ปริมาณ (ลานตัน tCO2e) 128.50 ลบ.
1.19 ลานตัน

9.71 ลบ.
0.29 ลานตัน4.38 ลบ.

0.17 ลานตัน3.25 ลบ.
0.13 ลานตัน

3.09 ลบ.
0.14 ลานตัน1.01 ลบ.

0.03 ลานตัน

สถำนกำรณ ์
ตลำดคำร์บอน

สถิติกำรซื้อขำยเครดิต 
T-VERs ในประเทศไทยในประเทศไทย

ในปี 2559 ไทยมีการปล่อยก๊าซเรืือนกระจก กว่า 350 ล้านตัันคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเท่า 
(tCO2e) และเริ่มมีการขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557  
ในรูปแบบตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ เรียกว่า ‘เครดิต T-VERs (Thailand Voluntary 
Emission)’ สามารถน�าไปใช้ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ผ่านปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) ได้ แม้ปัจจบุนัการซือ้ขายเครดติ TVERs ในประเทศไทย
จะยังไม่มากนัก (คิดเป็น 7.61% ของโลก) แต่มี แนวโน้มเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด โดย 
ในปี 2565 มปีริมาณ 1.19 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (tCO2e) เพิม่ขึน้ 314.3% (YoY) 
มูลค่า 128.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,222.7% (YoY) และราคาเฉลี่ยต่อตันอยู่ที่ 108.22 บาท  
เพิ่มขึ้น 219.2% (YoY) 

โดยมีการคาดการณ์ความต้องการคาร์บอนเครดิตในไทยในอนาคต  
ประเมนิจากข้อมลู ปี 2563 กว่า 81 องค์กร มีการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกรวมกนัเฉลีย่ราว

ซึ่งหากหน่วยงานเหล่านั้นต้องการที่จะเป็นหน่วยงานปลอดคาร์บอน 
(Carbon Neutral Organization) ความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต
ชดเชยในปี 2563-2573 คาดว่าจะสูงถึงราว

ล้านตัน	tCO2e	ต่อปี
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มูลคา (ลบ.)ปริมาณ (ลานตัน tCO2e) 128.50 ลบ.
1.19 ลานตัน

9.71 ลบ.
0.29 ลานตัน4.38 ลบ.

0.17 ลานตัน3.25 ลบ.
0.13 ลานตัน

3.09 ลบ.
0.14 ลานตัน1.01 ลบ.

0.03 ลานตัน

มำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในกฎระเบียบโลกสมัยใหม่	 
(New	World	Order)	ที่มีแนวโน้มจะถูกน�ามาใช้มากขึ้น ซึ่งจะกลาย
เป็นตัวแปรส�าคัญในการแข่งขันทางการค้าเพื่อป้อนสู่ตลาดหลักอย่าง
สหรฐัฯ และสหภาพยโุรป โดยสนิค้าทีม่กีารปล่อยคาร์บอนต�า่ จะได้เปรยีบ
ด้านราคากว่าสนิค้าทีม่กีารปล่อยคาร์บอนสงู ประเทศไทยจึงต้องบรูณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมให ้
ภาคธุรกิจปรับตัว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดก๊าซ 
เรือนกระจกลง 40% เช่น การขับเคลื่อน BCG โมเดล การสร้าง New 
S-Curve ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมภาคการเกษตรในการลด
ก๊าซเรือนกระจก การเร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อดักจับ 
คาร์บอน การใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ในเชิงพาณิชย์ 
การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ การสร้างมูลค่าเพิ่มของคาร์บอน
เครดติและสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีการพฒันากลไกตลาดคาร์บอนเครดติ
ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสรมิองค์ความรูใ้นการเข้าร่วม T-VERs 
ให้แก่ธุรกิจการเกษตรของไทย

1 ตลาดคาร์บอน แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) ตลาดคาร์บอนภาคบงัคบั (Mandatory Carbon Market) มีกฎหมายกฎระเบยีบบงัคับ และ (2) ตลาดคาร์บอนแบบภาคสมคัรใจ  
 (Voluntary Carbon Market) ไม่มีกฎหมายบังคับ 
2 ประเภทโครงการทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน T-VERs (ทัว่ไป) ได้แก่ 1) พลงังานทดแทน 2) การเพ่ิมประสทิธภิาพพลงังาน 3) การจดัการของเสยี 4) พลงังานทดแทนจากการจดัการของเสยี  
 5) การจัดการในภาคขนส่ง 6) โครงการป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 7) การเกษตร และ 8) อื่นๆ (OTH) 

ทีม่า: กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม/องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)/สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย/กรมพฒันาทีด่นิ/
 World Bank Group*/ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตลำดคำร์บอนเครดิต1

ถือว่าเป็นโอกาสการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจภาคเกษตรไทย2 เนื่องจากการปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถแปลงเป็นคาร์บอนเครดิต 58 สายพันธุ์ (เช่น  
ต้นสะเดา ต้นนางพญาเสือโคร่ง ต้นนนทรี ต้นปีบ ต้นอินทนิลน�้า ไม้สัก ต้นประดู่ พะยอม แคนา จามจุรี ฯลฯ) รวมถึงต้นไม้ที่ช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG เช่น ไผ่ (ปี 2563 พื้นที่ปลูกไผ่เพื่อการค้าราว 9.2 หมื่นไร่) ไม้ผล เช่น ทุเรียน มะม่วง และมะขาม ซึ่งจัดเป็นผลไม้ส่งออกส�าคัญ
ของไทย และผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งพืชสมุนไพร เช่น มะหาด และมะขามป้อม นอกจากการปลูก
เพือ่การค้าแล้ว ยงัสามารถเข้าร่วมโครงการ T-VERs2 สาขาเกษตร (สวนผลไม้) ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้หลายทาง และกระตุน้เศรษฐกจิด้วยอีกทางหนึง่ 

ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน),  
 http://carbonmarket.tgo.or.th/

ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 อยู่ระหว่าง
ด�าเนินโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย เพื่อ
เตรยีมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าด้านสิง่แวดล้อม: กรณกีารลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะมีการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยเพ่ือเตรียม
ความพร้อมต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจในตลาดโลก
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333 วัน333 วัน
การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและยูเครน ด�าเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 333 วันแล้ว นับจากวันที่ 24 ก.พ. 65 ที่รัสเซีย
เริม่เขา้ไปฏบิตักิารพิเศษทางทหารในยเูครนดว้ยชนวนเหตจุากกรณพิีพาทเรื่องดนิแดน จนน�าไปสู่การคว�า่บาตรรัสเซยี
จากนานาประเทศ ซึง่ผลจากความขดัแย้งดงักลา่วยังคงเปน็วกิฤตการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและการคา้โลกมา
จนถึงขณะนี้ และยังคงด�าเนินอยู่อย่างไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลง

รัสเซีย-ยูเครน		วิกฤตกำรณ ์
ที่ ฉุดรั้งเศรษฐกิจโลก

	 ตลอดระยะเวลา	333	วนัทีผ่่านมานบัตัง้แต่รสัเซยีเข้าไปปฏบิตักิารทางทหารในยเูครน	ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าวกิฤตการณ์ในครัง้น้ีเป็นปัจจยัลบทีส่่งผลกระทบรนุแรง
ที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกในปี	2565	และยังส่งผลกระทบสืบเนื่องมาจนถึงขณะนี้	โดยธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี	2565	จะขยายตัว	2.9%	ซึ่งชะลอลงอย่างมาก
จากที่ขยายตัว	 5.9%	 ในปี	 2564	 และต�่ากว่าคาดการณ์เมื่อต้นปีก่อนเกิดวิกฤตในยูเครนที่	 4.1%	 และนับจากนี้เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 
บ่งชี้จากดัชนี	 PMI	 ภาคการผลิตโลกจนถึงเดือน	 ธ.ค.	 65	ที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 8	 และอยู่ในภาวะหดตัวติดต่อกัน	 4	 เดือน	 และสอดคล้องกับที่ธนาคารโลก 
คาดการณ์ล่าสุดว่า	เศรษฐกิจโลกในปี	2566	จะขยายตัวเพียง	1.7%	ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต�่าสุดในรอบกว่า	30	ปี	หากไม่นับวิกฤตการเงินโลกในปี	2552	และปี	2563	
ที่เกิดวิกฤตโควิด-19	ขณะที่การค้าโลกที่จะขยายตัวเพียง	1.6%	

333 วัน333 วัน
3 มาตรการคว�า่บาตร

ทางเศรษฐกิจทีส่�าคัญ

กำรคว�่ำบำตรด้ำนกำรเงิน	กำรธนำคำร	กำรลงทุน	
อาทิ การตัดธนาคารของรัสเซียออกจากระบบการช�าระเงิน SWIFT การอายัดเงินส�ารอง
ของธนาคารกลางและสถาบันการเงินของรัสเซีย การห้ามลงทุนเพิ่มในรัสเซีย 

กำรคว�่ำบำตรด้ำนพลังงำน	
อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร แคนาดาสั่งห้ามน�าเข้าน�้ามันและก๊าซจากรัสเซียทั้งหมด, 
EU ระงับการน�าเข้าถ่านหิน ระงับการน�าเข้าน�้ามันดิบจากรัสเซียทางทะเล และจะห้าม
น�าเข้าผลิตภัณฑ์น�้ามันจากรัสเซียตั้งแต่เดือน ก.พ. 66, EU G7 และออสเตรเลียใช้
มาตรการจ�ากัดเพดานราคาน�้ามันดิบที่น�าเข้าจากรัสเซียที่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

กำรคว�่ำบำตรด้ำนกำรค้ำสินค้ำและบริกำร	
อาทิ จ�ากัดการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจและ
การทหารของรสัเซยี เช่น สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยขีัน้สงู อปุกรณ์โทรคมนาคม 
เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ทองค�าและผลิตภัณฑ์ทองค�า ห้ามน�าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย 
จากรัสเซีย และระงับการให้บริการขนส่งสินค้าแก่รัสเซีย

พนัธมติรชาตติะวนัตกซึง่น�าโดย สหรฐัฯ สหภาพยโุรป (EU) และกลุม่ G7 ได้ร่วมกนัประกาศใช้มาตรการ
คว�า่บาตรทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุรอบด้านและรนุแรงทีส่ดุครัง้หนึง่เท่าทีเ่คยมมีา โดยหวังที่จะสร้าง 
แรงกดดันต่อเศรษฐกจิรสัเซยีอย่างหนกั เพือ่กดดนัให้รสัเซยียตุกิารสูร้บ หรอืเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือต่อรอง
ในการเจรจา
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รัสเซีย – ยูเครน
สะเทือนเศรษฐกิจโลก

ทางด้านรัสเซียก็ตอบโต้มาตรการคว�่าบาตรของชาติตะวันตก ด้วยการประกาศรายชื่อประเทศท่ีไม่เป็นมิตร 
ซึง่เปน็ประเทศทีร่ว่มคว�า่บาตรรสัเซยีจ�านวน 48 ประเทศ เพ่ือก�าหนดมาตรการเฉพาะ อาท ิการหา้มสง่ออกสนิค้ามากกว่า 
200 ประเภท เช่น ด้านโทรคมนาคม การแพทย์ ยานพาหนะ การเกษตร และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การห้ามธนาคาร
รัสเซียท�าธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นหรือการโอนหุ้น การก�าหนดให้บริษัทรัสเซียจ่ายหนี้ต่างประเทศด้วยสกุลเงินรูเบิล  
ห้ามขายหุ้นในธนาคารและธุรกิจที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัสเซีย ตลอดจนการห้ามส่งออกน�้ามันให้ประเทศ 
ที่ร่วมมาตรการจ�ากัดเพดานน�า้มันรัสเซีย

รัสเซีย-ยูเครน		วิกฤตกำรณ ์
ที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจโลก

3 วิกฤต
กระทบเศรษฐกิจ

ความขดัแย้งรัสเซยี-ยเูครนทีย่ดืเยือ้ เป็นแรงผลกัดนัให้เงินเฟ้อเพ่ิมสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ ผ่านราคาพลังงานและ
อาหาร ท�าให้ต้นทุนสินค้าบริการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทบค่าครองชีพและก�าลังซื้อของประชาชน 
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า เงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มจาก 4.7% ในปี 2564 เป็น 8.8% 
ในปี 2565 ซึ่งผลจากอัตราเงินเฟ้อทีเ่พ่ิมสงูข้ึนในหลายประเทศท�าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด�าเนนินโยบายการเงนิ 
ท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคมุภาวะเงินเฟ้อ ด้วยการปรับข้ึนอัตราดอกเบีย้นโยบายอย่างต่อเน่ือง ซึง่ส่งผลให้เกดิการชะลอ
การลงทุนของภาคการผลิตและการลดใช้จ่ายของผู้บริโภค และน�ามาสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

วิกฤตอำหำร	
ผลพวงจากความขัดแย้งรัสเซยี-ยเูครน ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารโลกและท�าให้ราคาอาหาร
เพิ่มสูงขึ้นมากตามอุปทานที่ลดลง เนื่องจากรัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลก
หลายชนิด อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน และข้าวบาร์เลย์ ส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังตลาดโลก 
ได้ลดลง นอกจากน้ี ราคาปุย๋และเคมภัีณฑ์ทางการเกษตรกป็รับตวัสงูข้ึน เน่ืองจากรัสเซยีเป็นผูส่้งออกวตัถดุบิส�าหรบั
ปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของโลก ท�าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ 
ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ความกังวลเก่ียวกับการขาดแคลนอาหาร ท�าให้มากกว่า 30 ประทศ 
ประกาศระงบัการส่งออกสนิค้าเพือ่ความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ ท้ังนี ้ข้อมลูจากองค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในปี 2565 ดัชนีราคาอาหารโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  
โดยเพิ่มขึ้น 14.3% จากปีก่อน

วิกฤตพลังงำน	
การจ�ากัดการน�าเข้าพลังงานจากรัสเซียตามมาตรการคว�่าบาตรต่อรัสเซียของชาติตะวันตก ส่งผลให้ราคาน�้ามัน
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะกระทบต่ออุปทานของการผลิตน�้ามัน
ทั่วโลก เพราะรัสเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ามันดิบรายใหญ่ของโลก และยังเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ
มากที่สุดในโลก โดยราคาน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการใช้
เชื้อเพลิงในการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และภาคการผลิตสินค้าอื่น ๆ  ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบ 
อีกทั้งส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพ่ิมสูงข้ึน 
นอกจากนี้ การที่รัสเซียระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป ยังส่งผลให้ประเทศในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ 
พึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเผชิญความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงาน ทั้งนี้ ธนาคารโลกรายงานข้อมูลดัชนีราคา
พลังงานโลกในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 60% โดยราคาน�้ามันดิบเพิ่มขึ้น 40.6% และราคาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นถึง 65.4%

วิกฤตเงินเฟอ้และค่ำครองชีพ	

	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปี	 2565	 เริ่มแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีสัดส่วนพึ่งพาภาคต่างประเทศสูง	
หรอืพ่ึงพาการส่งออกมาก	อย่างเช่นไทยทีก่ารส่งออกสนิค้าหดตวัเป็นคร้ังแรกในรอบ	20	เดอืน	โดยหดตวัต่อเน่ืองตดิต่อกนัในเดอืน	ต.ค.	และ	พ.ย.	65	เช่นเดยีวกบัประเทศ	
อื่น	ๆ 	ในภูมิภาคที่การส่งออกมีทิศทางชะลอตัวลง	และตราบใดที่วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนยังยังคงด�าเนินต่อไป	ก็จะยังคงเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่กดดันเศรษฐกิจและการค้าโลก
ที่อยู่ในภาวะชะลอตัวให้อ่อนแอลงไปอีก	และจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	ในฐานะประเทศที่พึ่งพาภาคต่างประเทศในระดับสูง
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เดือนธันวาคม 2565

เศรษฐกจิไทยยงัมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากอปุสงค์ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้จากภาคการท่องเทีย่ว	ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไป	
สงูข้ึนร้อยละ	5.89	(YoY)	ตามราคาสนิค้าในกลุม่พลงังาน	และอาหารทีย่งัสงูกว่าเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	ประกอบกบัฐานราคาในเดอืนธนัวาคม	2564	ไม่สงูมากนกั	
ทั้งนี้	เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	ลดลงร้อยละ	0.06	(MoM)	โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่	2	ตามการลดลงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	เนื้อสุกร	ไก่สด	ไข่ไก่	และ
ผลไม้สด	 เป็นส�าคัญ	 ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี	 2565	 สูงข้ึนร้อยละ	 6.08	 (AoA)	 ซึ่งใกล้เคียงกับที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้	 และเมื่อเทียบกับ 
อตัราเงนิเฟ้อต่างประเทศทีเ่ร่ิมชะลอตวัลง	(ข้อมลูล่าสุดเดอืนพฤศจกิายน	2565)	พบว่า	อตัราเงนิเฟ้อของไทยอยูใ่นระดบัทีด่กีว่าหลายประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมรกิา	
สหราชอาณาจักร	อิตาลี	เม็กซิโก	และอินเดีย	รวมถึงประเทศในอาเซียน	ลาว	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์

ภาพรวม 
เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน ธันวาคม 2565
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เดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.89 (YoY)

 ดชันรีาคาผู้บรโิภค (อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนธนัวาคม	2565	สงูขึน้ร้อยละ 
5.89 (YoY) ตามการสงูขึน้ของสนิค้าในกลุ่มพลังงาน ท้ัง ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
และน�้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้ง ค่าโดยสารสาธารณะ สิ่งที่เกี่ยวกับท�าความสะอาด 
บางประเภท ยาสีฟัน แชมพูสระผม และค่าแต่งผมชาย-สตรี ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย 
ส�าหรับสินค้าส�าคัญที่ราคาลดลง อาทิ โฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และบ�ารงุผวิ เครือ่งรบัโทรทศัน์ เครือ่งซกัผ้า เครือ่งปรบัอากาศ และค่าสมาชกิเคเบลิ
ทีวี นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มอาหารยังคงขยายตัว โดยเฉพาะอาหารส�าเร็จรูปราคา
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต รวมทั้ง เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่และ
ข้าวสาร ราคายังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามความต้องการในประเทศ 
ทีป่รบัตวัดขีึน้ตามสถานการณ์เศรษฐกจิ ส�าหรบัสนิค้าทีร่าคาลดลง อาท ิมะเขอืเทศ 
กะหล�่าปลี พริกสด กล้วยน�้าว้า และทุเรียน รวมทั้ง มะพร้าวแห้ง/ขูด และมะขาม
เปียก ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) 
อยู่ที่ร้อยละ	3.23	(YoY)	

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนมกรำคม 2566

 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2565 อย่างชัดเจน  เนื่องจากราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลังจากที่ทยอยปรับขึ้นตาม

ต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน�้ามันดิบ มีแนวโน้มชะลอตัวตามอุปสงค์โลกที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ  

นอกจากนี ้ฐานราคาในปี 2565 ที่ใช้ค�านวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง มาตรการลดค่าครองชพีของภาครัฐ และการก�ากบัดูแลราคาสนิค้าและบริการอย่างเป็นธรรม

ตลอดห่วงโซ่การผลิต มีส่วนท�าให้อัตราเงินเฟ้อปี 2566 ขยายตัวไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า การปรับขึ้นค่าจ้างทั้งระบบ และเงินบาท

ที่ยังผันผวน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้ราคาสินค้าและบริการ

ปรับสูงขึ้น ขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อปี 2566 ได้แก่ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก จากความเสี่ยงของปัญหา

ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพอากาศท่ีแปรปรวน การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป  

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.0 – 3.0 ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย  

และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 
อัตราการเปลี่ยนแปลง

จ�าแนกรายหมวด

 ดชันีราคาผูบ้รโิภคท่ัวไป เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤศจกิายน 2565 ลดลงร้อยละ	0.06	(MoM)	
ไตรมาสท่ี	4	ปี	2565	เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ	5.81	(YoY)	เมือ่เทยีบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ	0.40	(QoQ)	และ เฉลี่ยปี 2565 เทียบกับปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ	
6.08	(AoA)
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัส Covid-19 
ดีขึ้นตามลำดับ

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอก 3

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 รุนแรงขึ้น

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น การท�องเที่ยวขยายตัว
และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
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25.07% ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เดือนธันวาคม	2565 สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY) 
จากร้อยละ 3.1 (YoY) ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการสูงขึ้นของราคาพลังงาน 
(ถ่านหิน น�้ามัน) และราคาวัตถุดิบ (อาทิ แร่ยิปซัม หินปูน เหล็ก ซีเมนต์ หิน ทราย 
ดิน หินสี แร่ เม็ดพลาสติก และสแตนเลส) ที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานและ
ความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงที่ผ ่านมา ประกอบกับความต้องการใช ้
วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีด�าเนินการก่อสร้าง
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้เงนิทีก่�าหนดไว้ โดยหมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้	 สูงข้ึนร้อยละ	 8.1 (ไม้แบบ ไม้โครงคร่าว บานประตู)  
หมวดซเีมนต์ สูงข้ึนร้อยละ	5.2	(ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม ปนูฉาบส�าเรจ็รูป) 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น	 ๆ สูงขึ้นร้อยละ	 4.0 (อลูมิเนียม ยางมะตอย หิน)  
หมวดกระเบือ้ง	สงูข้ึนร้อยละ	3.4	(บัวเชิงผนงั PVC กระเบือ้งยาง PVC กระเบ้ืองแกรนติ) 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ	3.3 (ชีทไพล์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ 
ท่อระบายน�้าคอนกรีต) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ	 3.1	 
(ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ PVC ประตนู�า้ ตะแกรงกรองผง) หมวดวัสดฉุาบผิว 
สูงขึ้นร้อยละ	 2.6	 (สีรองพื้นโลหะ สีเคลือบน�้ามัน สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง)  
หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ	2.5	(เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย-ผิวเรียบ 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	 เดือนธันวาคม	2565	ปรับเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ระดับ	50.4	จากระดับ	49.9	ในเดือนก่อนหน้า	ซึ่งอยู่ระดับสูงที่สุดและ
เป็นการปรับขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่นครั้งแรกในรอบ	 43	 เดือน (นับตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2562) ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน และในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) สาเหตุส�าคัญ 
มาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาค
การท่องเที่ยว การส่งออก ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมาตรการ
ของภาครัฐที่ส่งผลให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีรายได้ และก�าลังซื้อมากขึ้น 
รวมถึงราคาน�้ามันที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนมี 
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือนธันวาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 4.9 (YoY)

เดือนธันวาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY)

เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 50.4 (YoY)
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จำแนกรายหมวด แบงตามกิจกรรมการผลิต 
(CPA : Classification of Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

 ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนธันวาคม	2565	สูงขึ้นร้อยละ	4.9	 (YoY)	จาก
ร้อยละ 7.2 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวค่อนข้างมาก โดย
ชะลอตวัในทกุหมวดสนิค้า ตามต้นทุนการผลิต ทัง้วตัถุดบิ พลงังาน และบรรจภัุณฑ์ 
ที่ราคายังคงสูงกว่าปีที่ผ ่านมา แต่ในอัตราที่ลดลงตามราคาพลังงานและ 
ความต้องการของตลาดโลกท่ีชะลอตวัตามสถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศส�าคญั 
โดยหมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง	สงูข้ึนร้อยละ	33.3 สินค้าท่ีราคาปรบัสูงขึน้ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ น�า้มันปิโตรเลยีมดบิ หนิก่อสร้าง ทราย หมวดผลติภณัฑ์เกษตรกรรม
และการประมง สูงขึ้นร้อยละ	4.8 โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร ได้แก่ กลุ่มพืชล้มลุก (ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว หัวมันส�าปะหลัง
สด) กลุ่มพืชผัก (ต้นหอม พริกแห้ง ผักกวางตุ้ง) กลุ่มผลไม้ (สับปะรดโรงงาน ล�าไย 
ส้มเขียวหวาน) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง 
(ปลาหมึกกล้วย ปูม้า ปลาลัง) ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มไม้ยืนต้น  
(ผลปาล์มสด ยางพารา มะพร้าวผล) หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม สงูขึน้ร้อยละ	3.6	
สินค้าส�าคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
(น�า้มันดเีซล น�า้มันเครือ่งบนิ น�า้มันแก๊สโซฮอล์ 91,95) กลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร (เนือ้สกุร 
ไก่สด ข้าวสารเจ้า) กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมลู (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์)) กลุม่ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมอืน่ ๆ  (ทองค�า) กลุ่มเครือ่งจกัร
และเครื่องมือ (เครื่องสูบน�้า เครื่องเก็บเกี่ยว) กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 

(รถยนต์นั่ง รถบรรทุก ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากแร่อโลหะ 
(กระเบื้องปพูืน้-บผุนงั โถส้วม เสาเข็มคอนกรีต) กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (เยื่อกระดาษ 
กล่องกระดาษ กระดาษคราฟต์) 

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ลดลงร้อยละ 2.5	 (MoM)	 
ไตรมาสที่	4 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ	7.4	(YoY) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า	 ลดลงร้อยละ	 0.7	 (QoQ)	 และเฉลี่ยปี	 2565	 เทียบกับปี 2564 สูงขึ้น 
ร้อยละ	10.4	(AoA)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

จ�าแนกรายหมวด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ลวดผูกเหล็ก ตะแกรงเหล็กส�าเร็จรูป) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงข้ึนร้อยละ	 0.3 (อ่างล้างหน้า 
เซรามิก สายน�้าดี ที่ใส่กระดาษช�าระ) 

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ลดลงร้อยละ	0.2	(MoM)	
ไตรมาสที่	4	ปี	2565 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ	3.5	(YoY)	เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ	 0.2	 (QoQ) และเฉลี่ยปี	 2565	 เทียบกับปี 2564 สูงขึ้น 
ร้อยละ	5.7	(AoA)
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การค้าระหว่างประเทศไทย

มีมูลค่ำ	

การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 

22,308.0 (846,191	ล้ำนบำท)	
ล้ำนเหรียญสหรัฐ

หดตัว	6.0%

การส่งออกไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัว ผลของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ทั่วโลก ส่งผลต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งการใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ในตลาดจีน กระทบต่อภาคการผลิตโดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโลก (PMI) 

ต�่ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง 3 เดือน เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียที่อัตราการส่งออกชะลอลง อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยหนุนจากค่าระวางเรือที่ปรับลดลง

ต่อเนือ่งในเส้นทางสหรฐัฯ และยโุรป ซึง่ช่วยลดต้นทนุของผูส่้งออก รวมทัง้การออกมาตรการกระตุน้การส่งออกของกระทรวงพาณชิย์ในช่วงโค้งสดุท้ายของปี ทัง้นี้ 

กำรส่งออกไทย	11	เดือนแรก	ยงัขยำยตัวได้ทีร่อ้ยละ	7.6	และเมือ่หกัสินคำ้เกีย่วเนือ่งกบัน�ำ้มนั	ทองค�ำ	และยทุธปจัจยั	ขยำยตวัรอ้ยละ	6.5

ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง	ๆ	ดังนี้

โดยหดตัวในตลาดจีนร้อยละ 9.9 ญี่ปุ่น ร้อยละ 4.6 อาเซียน (5) ร้อยละ 

15.5 CLMV ร้อยละ 0.3 ขณะทีส่หรัฐฯ และสหภาพยุโรป (27) ขยายตัว

ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 0.4 ตามล�าดับ

โดยหดตัวในตลาดเอเชียใต ้ร้อยละ 16.0 ทวีปออสเตรเลีย ร้อยละ 3.4 

ทวีปแอฟริกา ร้อยละ 20.5 รัสเซียและกลุ่ม CIS ร้อยละ 53.1 ขณะที่

ตะวนัออกกลางและลาตนิอเมรกิา ขยายตวัร้อยละ 13.8 และร้อยละ 7.1 

ตามล�าดับ

หดตัวร้อยละ	5.5

หดตัวร้อยละ	5.1

และยุทธปัจจัย	หดตัว 2.0%
หำกหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน	ทองค�ำ

ตลาดหลกั

ตลาดรอง

1

2

กำรน�ำเข้ำ	 เดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลค่า 23,650.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 5.6 สินคำ้น�ำเขำ้ทีย่งัขยำยตวั ได้แก่ น�า้มนัดิบ 

แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องเพชรพลอยฯ	 สินค้ำน�ำเข้ำที่หดตัว ได้แก่ 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

เคมีภัณฑ์ และเหล็กกล้า	 แหล่งน�ำเข้ำที่ยังขยำยตัว ได้แก่ สหรัฐฯ 

และอินเดีย แหล่งน�ำเข้ำที่หดตัว	 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และ

มาเลเซีย 

ดุลกำรค้ำ เดือนพฤศจิกายน 2565 การค ้าขาดดุล 1,342.3  

  ล ้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีรำคำสินค้ำส่งออก	–	น�ำเข้ำ

 ดัชนีรำคำส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 108.0  

สูงข้ึนร้อยละ 3.1 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 

ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม

การเกษตร หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

 ดัชนีรำคำน�ำเข้ำ เดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 111.6  

สูงขึ้นร้อยละ 6.4 (YoY) หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาน�าเข้าปรับตัวสูงขึ้น 

ประกอบด้วยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  

หมวดสินค้าทุนและหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ขณะท่ี 

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

ขยำยตัวร้อยละ	53.8	

อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ หดตัวร้อยละ 52.3

ตลาดอืน่ๆ3

เดือนพฤศจิกายน	2565

Exp
ort

Import
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ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
การค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2565

ผ่าน QR  Code นี้
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-0.3
-0.9

0.0
0.2
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หน�วย (Unit) :
ล�านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

ม.ค. – พ.ย. 2565
Jan-Nov 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

265,349.1
+7.6%

280,438.0
+16.3%

-15,088.9

พ.ย. 2565
Nov 2022
22,308.0
-6.0%

23,650.3
+5.6%

-1,342.3

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,669.5
1,439.1
1,115.0
869.4
816.1

รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑยาง

แผงวงจรไฟฟา

5.5
-21.0
1.4

-16.0
4.0

12.0
6.5
5.0
3.9
3.7

3,633.4
2,697.2
2,023.6
1,086.2
908.5

สหรัฐอเมริกา
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
มาเลเซีย

1.2
-9.9
-4.6
-4.1
-23.0

16.3
12.1
9.1
4.9
4.1

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

2,861.7
1,720.7
1,648.7
1,640.4
1,424.1

12.1
7.3
7.0
6.9
6.0

5,817.0
2,832.5
1,641.8
1,372.8
1,366.1

-3.0
-7.6

178.6
23.7
37.0

24.6
12.0
6.9
5.8
5.8

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย

90.7
-2.7
-2.2
-7.9
3.9

น้ำมันดิบ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

แผงวงจรไฟฟา

เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
เคมีภัณฑ
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กำรส่งเสริมกำรส่งออกของกระทรวงพำณิชย์	 และแนวโน้ม
กำรส่งออกระยะถัดไป

 กำรส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพาณชิย์ด�าเนนิการเชงิรุก

และลกึ เพือ่ผลกัดนัและอ�านวยความสะดวกการส่งออก โดยการด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ (1)	 กำรร่วมผลักดันกำรค้ำ
ออนไลนใ์นตลำดจนี	โดยกระทรวงพาณชิย์ของไทยและจนี ได้ร่วมลงนาม 

MOU เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน  

ซึ่งจะท�าให้ไทยสามารถส่งเสริมสินค้าคุณภาพสูงในช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

และขยายตลาดเพ่ือเพิม่ฐานลกูค้าในจีนได้อย่างเตม็ที ่(2)	กำรผลกัดนั
กำรแก้ไขกฎหมำยประมง ไม่ให้เกินหลักเกณฑ์การท�าประมงของ 

ไอยูยู (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU)  

เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมประมงของไทย เพื่อลดปัญหา 

การเลิกกิจการประมง และลดการน�าเข้าสัตว์น�้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยเสนอให้แก้ไขบทก�าหนดโทษที่มีความรุนแรงเกินไป และแก้ไข

กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค

ต่อการส่งออกในอนาคต และ (3)	 กำรเตรียมควำมพร้อมกับ 
ผู้ส่งออกเพ่ือรับมือกับมำตรกำรทำงกำรค้ำรูปแบบใหม่  
โดยเฉพาะการออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon 

Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจ

ส่งผลต่อผู้ส่งออกไฮโดรเจน เคมีภัณฑ์ และพลาสติก เป็นต้น ท้ังน้ี 

กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการ 

ให้อยู่ในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับต่อไปในอนาคต

แนวโน้มกำรส่งออกระยะถัดไป	

กระทรวงพาณชิย์ ประเมนิว่า ภาวะเศรษฐกจิโลก และการบรโิภคทีช่ะลอตวั 

จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และเงนิบาท

ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 

ในช่วงโค้งสดุท้ายของปี ประกอบกับภาวะความตงึเครยีดของความขดัแย้ง

ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะมาตรการกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยี

การผลิตขั้นสูง อาจส่งผลกระทบด้านอุปทานการผลิตสินค้าในบาง

อุตสาหกรรมที่ไทยต้องพึ่งพาจีน อย่างไรก็ดี จากการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพของธนาคารกลางในหลายประเทศ ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อ

และราคาสนิค้าเริม่ชะลอตวัลง อาจเป็นปัจจยัหนนุทีช่่วยให้ก�าลงัซือ้ของ

ประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้นในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ 

มีการส่งออกผ่านช่องทางรถไฟจีน-ลาว มากขึ้น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่ผลักดันการค้าให้เติบโตไปพร้อมกับการเปิดประเทศของจีนตั้งแต่ 

ช่วงต้นปี 2566 เป็นต้นไป
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เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น

อินเดีย-สหรัฐฯ 

เพ่ิมอัตราลดหย่อนภาษี	รับมือเงินเฟอ้

หวั่นนักลงทุนต่างชาต ิ
เทขายตราสารหนี้สูงเป็นประวัติการณ์

จับมือสร้างห่วงโซ่อุปทานและการค้าทวิภาคี

เกาหลีใต้เตรียมเพิ่มอัตราลดหย่อนภาษี	 (tax	 credit)	 ให้แก่อุตสาหกรรม 

เซมิคอนดักเตอร์	 จากเดิม	 8%	 เป็น	 15%	 ส�าหรับผู้ผลิตรายใหญ่	 และ 

จาก	 16%	 เป็น	 25%	 ส�าหรับผู้ผลิตรายย่อย	 หลังก�าไรในไตรมาสล่าสุด 

ของผู้ผลติสมาร์ทโฟน	ลดลงต�า่สดุในรอบ	8	ปี	จากปัญหาเงนิเฟ้อ	และเศรษฐกจิ

ถดถอย	 โดยเฉพาะบริษัทซัมซุงที่เคยสร้างรายได้เข้าประเทศจ�านวนมาก	 

ได้รับผลกระทบทั้งจากการลดลงของยอดขายสมาร์ทโฟนและยอดขาย 

ชิปหน่วยความจ�า

กระทรวงการคลังญ่ีปุ ่นแสดงความกังวล	 หลังนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก	 

แห่เทขายตราสารหนีข้องญ่ีปุน่สงูเป็นประวตักิารณ์	 โดยสถติกิารเงินชีใ้ห้เห็นว่า

ในสัปดาห์สุดท้ายของปี	 65	 มีการขายสุทธิ	 1.3	 ล้านล้านบาท	 เน่ืองจาก 

นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางจะเปล่ียนนโยบายการเงินมาเป็นแบบตึงตัว	 

หลงัจากใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมาอย่างยาวนาน	โดยธนาคารกลางพยายาม

ควบคุมสถานการณ์ด้วยการซื้อคืนพันธบัตร	 มูลค่ารวม	 4.4	 ล้านล้านบาท	 

เพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทนไว้ให้คงที่

อินเดียและสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะท�างานใหม่เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน 

ทีย่ัง่ยนืและส่งเสรมิการค้าทวิภาค	ี มุ่งเน้นไปทีก่ารอ�านวยความสะดวกทางการค้า	

การปรับขั้นตอนทางศุลกากรให้เป็นดิจิทัล	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

ที่ยั่งยืน	 และการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่	 นอกจากนี้	 

ทั้งสองประเทศยังตกลงที่จะติดตามประเด็นเรื่องวีซ่าอย่างใกล้ชิด	และจะเพิ่ม

การเจรจาเกี่ยวกับการค้า	 อาหารและสินค้าเกษตรให้มากขึ้นในปี	 66	 

ขณะที่สหรัฐฯ	จะพิจารณาการฟื้นฟูสถานะอินเดียในโครงการ	GSP	ด้วย
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