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	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะ	 เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ 

อีกเดือนหนึ่งคือ	เดือน	Pride	Month	เป็นเดือนแห่งความรักอีกรูปแบบหนึ่ง

	 วารสาร	สนค.	ฉบบันีจ้งึขอเสนอ	Special	Talk	เกีย่วกบั	นโยบายพาณชิย์ในรปูแบบ	

Soft	Power	และ	Special	Report	 เรื่อง	Why	Y	Economy	ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

	 ก่อนจากกัน...ขอให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพ	 ป้องกันตนเองและคนรอบข้าง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วย
4 ยุทธศาสตร์
ผอ. สนค. ผลักดันองค์กร

นายรณรงค์	พูลพิพัฒน ์ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ได้มอบนโยบำยในกำร
ประชุมผู้บริหำร สนค. เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2565 โดยให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนให้เกิดองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู ้ และก�ำหนดให้จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้ (Knowledge Management : KM)  
เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดร่วม (KPI) เพื่อพัฒนำทักษะบุคลำกรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนในอนำคต  
สนับสนุนกำรออกแบบนโยบำยและยุทธศำสตร์ ตลอดจนยกระดับกำรท�ำงำนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กำรค้ำไทย ประกอบด้วยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 4 ด้ำน ได้แก่ 

ด้ำนพัฒนำทักษะผู้น�ำองค์กรยุคดิจิทัล 
พัฒนำภำวะผู้น�ำ “เก่งน�าองค์กร”  

พัฒนำสมรรถนะสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์เศรษฐกิจไทย 
ก้ำวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ พัฒนำบุคลำกร  

“เก่งตามสายวิชาชีพ”	

พัฒนำทักษะพื้นฐำนและดิจิทัลรองรับ 
กำรปฏิบัติงำนของภำครัฐยุคใหม่พัฒนำ
บุคลำกร “เก่งทันการเปลี่ยนแปลง”  
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ภำยใต้สภำวะ
สถำนกำรณ์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลง

พัฒนำและส่งเสริมจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และเสริมสร้ำงองค์กร 
แห่งควำมสุข พัฒนำบุคลำกร  

“เก่งและเป็นคนดี” ปฏิบัติหน้ำที ่
อย่ำงมีวินัย และสุจริต 

สนค. ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยค�านึงถึงความต้องการอบรมและความคุ้มค่าเป็นส�าคัญ
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นโยบายพาณิชย์ในรูปแบบ SOFT POWER

รายงานการจัดอันดับ	 Global	 Soft	 Power	 Index	 หรือดัชนีชี้วัด	 Soft	 Power	 โลก	 ที่จัดท�าขึ้น 
เป็นประจ�าทุกปี	โดย	Brand	Finance	ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก	5	ส่วนหลัก	ได้แก่	

โดยผลกำรจดัอนัดบั Global Soft Power Index ในปี 2022 ทีผ่่ำนมำ ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 35 (ตกจำกอันดับที่ 33 ในปีก่อนหน้ำ) มีคะแนนเท่ำกับ 40.2 
(เพิ่มขึ้น 1.5 คะแนน) และเมื่อพิจำรณำเฉพำะในส่วนของโครงสร้ำง 7 ด้ำนของ 
Soft Power1 พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมโดดเด่นด้ำนวัฒนธรรมและประเพณ ี
เป็นอันดับ 1 ในอำเซียน และเป็นอันดับ 5 ในเอเชีย (รองจำกญี่ปุ่น จีน เกำหลีใต้ 
และอนิเดีย) ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ประเทศไทยมีจดุเด่นด้านวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
และมีประวัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน	รวมทั้งมีอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่

1โครงสร้ำง Soft Power ได้แก่ 1) ด้ำนธุรกิจและกำรค้ำ 2) ด้ำนธรรมำภิบำล 3) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 4) ด้ำนวัฒนธรรมและประเพณี 5) ด้ำนสื่อและกำรสื่อสำร 6) ด้ำนกำรศึกษำ
และวิทยำศำสตร์ และ 7) ด้ำนคนและคุณค่ำ

ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม
และประเพณีอยู่ที่อันดับ 

และ รอง
จาก

1st 5th

ใน
อาเซยีน

ใน
เอเซีย

ปัจจุบัน รัฐบำลไทยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรน�ำวัฒนธรรมไทยมำสร้ำงสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจผ่ำนรูปแบบ Soft Power เพื่อให้เป็น
ทีรู่จั้ก สร้ำงกำรรบัรู ้กระตุน้ให้เกดิควำมต้องกำรอยำกใช้สนิค้ำและบรกิำร ซึง่จะช่วยดงึดดูเมด็เงนิ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้แก่คนไทยในภำคอุตสำหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำรส่งเสริม 5 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรสร้ำง Soft Power หรือ 5F ได้แก่ 1) อำหำร (Food) 2) ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(Film) 3) กำรออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) 4) ศิลปะกำรป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และ 5) เทศกำลประเพณีไทย (Festival) 

5F การส่งเสริม 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้าง Soft Power 

Food FashionFi lm Fight ing Fest iva l

หำกกล่ำวถึง พลังอ�านาจ	 (Power)	 เรำมักจะคุ้นชินกับควำมหมำยในเชิงกำรใช้ก�ำลัง (Hard Power) บีบบังคับให้ผู้อื่นท�ำตำมสิ่งที่ตนเองต้องกำร  
แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีอ�ำนำจอีกด้ำนหน่ึงที่ใช ้กำรโน้มน้ำวจูงใจ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งแนวคิดของผู ้คน 
ให้เป็นตำมเป้ำหมำยท่ีฝ่ำยผู้ท่ีใช้อ�ำนำจก�ำหนดไว้ (Soft Power) ซึ่งโจเซฟ เนย์ (Joseph Nye) แห่งมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ได้ให้ค�ำนิยำมของ  
Soft Power ไว้ว่ำ “ความสามารถในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม	โดยไม่ต้องบังคับหรือให้เงิน	รวมไปถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
และสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอื่น	 โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐาน	 3	 ประการ	 ได้แก่	 วัฒนธรรม	 (Culture)	 
ค่านิยมทางการเมือง	(Political	values)	และนโยบายต่างประเทศ	(Foreign	policies)”

SOFT
POWER 

ความคุ้นเคย

การตอบสนองต่อ	Covid-19

ชื่อเสียงของประเทศอิทธิพล

โครงสร้าง	7	ด้านของ	Soft	Power	

1
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ในรูปแบบ
นโยบายพาณิชย์
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โดย นางสาวศุภนาถ	ศิริพงศ์,	นางสาวชมพูนุท	บูรพา
นักวิชำพำณิชย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



ที่มำ  1. รำยงำน Global Soft Power Index 2021
 2. http://studyinternationalaffairs.blogspot.com/2013/04/power.html
 3. https://www.bangkokbiznews.com/politics/959765
 4. https://www.springnews.co.th/infographic/817273
 5. https://www.thansettakij.com/economy/522810 
 6. https://www.prachachat.net/economy/news-912635 

ซึง่หากยทุธศาสตร์	Soft	Power	 

ของวัฒนธรรมไทยประสบความส�าเร็จ	 

จะช่วยสร้างงาน	สร้างรายได้	และสามารถยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมไทย	ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม 

ในสังคมไทยที่มีรายได้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก	 

ให้มีขีดความสามารถในการสร้างรายได้และ 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

ขณะเดียวกัน กระทรวงพำณิชย์ก็ผลักดันกำรใช้ Soft Power ในกำรเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำของไทย โดยส่งเสริมวัฒนธรรมควำมเป็นไทย อำทิ อำหำรไทย  
กีฬำไทย และภำพยนตร์ไทย เข้ำสู่ตลำดโลก ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ  
ทั้งในระดับภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์สร้ำง 
กำรรับรูแ้ละส่งเสรมิผูป้ระกอบกำร และผูผ้ลิตสนิค้ำและบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัอำหำรไทย 
แฟชั่นผ้ำไทย กีฬำมวยไทย และภำพยนตร์ไทย เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในตลำด
ต่ำง ๆ และดึงดูดรำยได้เข้ำประเทศได้มำกยิ่งขึ้น ผลกำรด�ำเนินกำรภำยใต้นโยบำย  
Soft Power ของกระทรวงพำณิชย์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2565  
พบว่ำ มีกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร 1,878 รำย และสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ 3,905 ล้ำนบำท 
ผ่ำนกำรผลักดันกำรส่งออกสินค้ำอำหำร ผลไม้ ดิจิทัลคอนเทนต์สุขภำพและควำมงำม 
และสินค้ำสร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ไทย

นโยบาย Soft Power 
ของกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้	 ยังมีภำพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยที่สำมำรถผลักดันกำรส่งออกไปสู่เวทีโลกได้เพิ่มขึ้น อำทิ ซีรีส์วำยจำกไทย ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับ 1  
ในเอเชีย สร้ำงเม็ดเงินได้กว่ำ 1,000 ล้ำนบำท โดยมีประเทศที่นิยมคอนเทนต์ ได้แก่ ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศแถบละตินอเมริกำ 
ทั้งนี้ ประเทศที่นิยมซื้อคอนเทนต์ไปออกอำกำศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนำม

Business Watch เมื่อเมษายน 2565 ระบุว่า Soft Power ไทย 
ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากสุด 5 อันดับแรก
01 0402 0503

การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม

มูลค่า

409,000 
ล้านบาท

มูลค่า

อาหารไทย

267,000 
ล้านบาท

มูลค่า

โฆษณา

208,000 
ล้านบาท

มูลค่า

แฟชั่น

189,000 
ล้านบาท

มูลค่า

ออกแบบ

125,000 
ล้านบาท

6 เดือนแรกของปี 2565  
ส่งเสริมผู้ประกอบการ

สร้างมูลค่ากว่า

1,878 ราย
3,905 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำรเพื่อผลักดัน
วัฒนธรรมไทยให้เป็น Soft Power  

ของประเทศ จ�ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรร่วมกัน 
อย่ำงจริงจังระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ 

ภำคเอกชน ไม่เพียงเฉพำะหน่วยงำนด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ
เท่ำนั้น แต่รวมถึงหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

กีฬำ กำรท่องเที่ยว ฝ่ำยปกครอง และชุมชน  
อย่ำงเป็นเอกภำพมีแบบแผนและประสิทธิภำพ  

โดยใช้จุดเด่นด้ำนรำกฐำนของท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ เช่น 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต งำนศิลปหัตถกรรม 
อำหำร และทรัพยำกรธรรมชำติพื้นบ้ำน เป็นต้น 
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 Why 
YEconomy

Y Economy คืออะไร 

ประเทศไทยเปรยีบเสมอืนแผ่นดนิทองทีอ่ดุมไปด้วยศิลปะวฒันธรรม อำหำร สถำปัตยกรรม และแหล่งท่องเทีย่ว ซึง่สิง่ทีไ่ด้กล่ำวไปถอืได้ว่ำเป็น 

Soft Power ที่สร้ำงช่ือเสียงและรำยได้ให้กับประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน เช่นเดียวกับประเทศต่ำง ๆ ที่มีควำมพยำยำมเสริมสร้ำง 

ควำมแข็งเกร่งด้ำนเศรษฐกิจของตนผ่ำน Soft Power ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมบันเทิงของประเทศเกำหลีใต้ อุตสำหกรรมเกมและกำร์ตูน

อนิเมะของประเทศญี่ปุ่น และอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำของประเทศอังกฤษ ซึ่ง Soft Power เหล่ำนี้ได้ก่อให้เกิดกระแส 

ควำมนิยมและรำยได้แก่ประเทศเหล่ำนั้นเป็นอย่ำงมำก

ในช่วงทศวรรษทีผ่่ำนมำ ได้เกดิกระแสหนึง่ซึง่กลำยเป็นประเด็นทำงสงัคมทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุจำกหลำยประเทศทัว่โลก นัน่คือ กำรสนบัสนนุ

ควำมเท่ำเทียมหรือควำมเสมอภำคทำงเพศ ซึ่งไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่เพียงควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำยอีกต่อไป แต่ได้ขยำยไป

ถึงเพศทำงเลือก หรือ LGBTQ (ย่อมำจำก Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) เพื่อให้เพศทำงเลือกเหล่ำนี้มีสิทธิ เสรีภำพ 

และบทบำทในกำรแสดงออกทำงสังคมที่เปิดกว้ำงยิ่งขึ้น โดยกระแสที่กล่ำวไปนี้ได้น�ำไปสู่ Soft Power และตลำดเศรษฐกิจประเภทใหม่ 

นั่นคือ วัฒนธรรม Y (Y Culture) และเศรษฐกิจ Y (Y Economy) ซึ่ง Y ในที่นี้ย่อมำจำกค�ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น “Yaoi” หมำยถึงกำร์ตูน นิยำย 

เกม หรือสื่อที่มีเนื้อหำประเภท Boy’s Love คือมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์เชิงโรแมนติกระหว่ำงผู้ชำยกับผู้ชำย (แต่หำกเป็นเนื้อหำ

เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้หญิงกับผู้หญิงจะเรียกว่ำ Yuri)

ภาพ: หาดยะนุ้ย จังหวัดภูเก็ต
ที่มา: ซีรีย์เรื่อง “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”
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โดย นางสาวศุภาภัสร์	จองค�า,	นางสาวเต็มศิริ	กฤษณะวณิช

นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

SPEC IAL
REPORT



LOVE
WINS

ส�ำหรับกระแส Y ในประเทศไทยก็ได้มีผลตอบรับในทำงบวกมำระยะหนึ่งแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นมำ

จำกกำร์ตูน และนิยำย ก่อนที่จะขยำยไปยังอุตสำหกรรมบันเทิงประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพำะ 

ในรูปแบบของภำพยนตร์และซีรีส์ที่น�ำเสนอหรือสอดแทรกเนื้อหำแนว Y มีหลำกหลำยเรื่อง  

อำทิ ภำพยนตร์ไทยเรื่อง รักแห่งสยำม (พ.ศ. 2550) ซีรีส์ Hormones วัยว้ำวุ่น (พ.ศ. 2556) 

ภำพยนตร์เรือ่ง มะลลิำ (พ.ศ. 2561) และซรีส์ีเรือ่ง ทฤษฎจีบีเธอ – Theory of Love (พ.ศ. 2562) 

ซึง่สำเหตสุ�ำคัญประกำรหนึง่ทีท่�ำให้ประเทศไทยสำมำรถผลติสือ่ประเภทดังกล่ำว และเศรษฐกจิ Y 

เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ก็อำจจะมำจำกกำรที่สังคมไทยมีควำมเปิดกว้ำง เสมอภำค และยอมรับ

เพศทำงเลือก หรือ LGBTQ มำกขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคชำวต่ำงชำติก็ได้ให ้

กำรตอบรับผลงำนคอนเทนต์ประเภทนี้ของไทยเป็นอย่ำงดีเช่นกัน

อย่างไรก็ดี กำรน�ำเสนอคอนเทนต์แนว Y ในอุตสำหกรรมบันเทิงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  

ยงัเป็นเรือ่งทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและข้อจ�ำกดับำงประกำร ซึง่จ�ำเป็นต้องค�ำนงึถงึบรบิท

ทำงสังคม ศำสนำ วัฒนธรรม รวมถึงข้อจ�ำกัดด้ำนกฎระเบียบของประเทศที่เป็นตลำด

เป้ำหมำย (อำทิ ประเทศจีนห้ำมน�ำเสนอเรื่องรักร่วมเพศ) ซึ่งหำกผู้ประกอบกำร 

ที่ประสงค์จะน�ำเสนอคอนเทนต์แนว Y จะส่งออกคอนเทนต์เหล่ำนี้ ก็อำจจ�ำเป็นต้องใช้

ควำมระมัดระวังและต้องค�ำนึงถึงบริบทอื่น ๆ ของประเทศที่จะไปน�ำเสนอด้วยเช่นกัน 

และหำกผู้ประกอบกำรสำมำรถน�ำเสนอคอนเทนต์ที่น่ำประทับใจและเป็นท่ียอมรับได้

ส�ำเร็จ ก็อำจจะเป็นอีกช่องทำงหน่ึงที่ผู้ประกอบกำรไทยจะใช้ประโยชน์เพื่อสอดแทรก

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย (อำทิ อำหำร วัฒนธรรม และสถำนที่ท่องเที่ยว) 

เพือ่เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ควำมเป็นไทยให้เป็นทีร่บัรูแ้ละเข้ำถงึผูบ้รโิภคในวงกว้ำงมำก

ขึ้นผ่ำนอุตสำหกรรมบันเทิงที่มีคอนเทนต์แนว Y
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Digital	Content	หรอืสือ่สารสนเทศทีถ่กูน�าเสนอในรปูแบบดิจทิลั	เป็นอุตสาหกรรม

ทีม่ศีกัยภาพสงู	และมโีอกาสเตบิโตอกีมากทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก	โดยส�านกังาน

ส่งเสริมดจิทัิล	(depa)	ระบุว่า	ในปี	2560	Digital	Content	ของไทยมมีลูค่าประมาณ	

25,040	ล้านบาท	และขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี	ตามข้อมูลล่าสุด	ปี	2563	มูลค่า	

Digital	Content	เพิ่มขึ้นถึง	57%	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	39,332	ล้านบาท	ซึ่งหาก

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการเจาะตลาดผู้บริโภคที่สนใจคอนเทนต์

แนว	 Y	 อาจใช้ช่องทางดังกล่าวในการเข้าถึงและน�าเสนอผลงานต่อผู ้บริโภค 

กลุ่มเป้าหมายได้	ไม่ว่าจะเป็น	ซีรีส์	 	การ์ตูน	นิยาย	ภาพยนต์	เกม	ตลอดจนสินค้า

หรอืบรกิารทีต่่อยอดจากคอนเทนต์ดงักล่าว	อาท	ิรายการท�าอาหาร	รายการ	Reality	

Show	กิจกรรมแฟนมีตติ้ง	อีเวนต์	ซึ่งที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างของ		ผู้น�าเสนอคอนเทนต์

แนว	Y	ที่ประสบความส�าเร็จ	เช่น	รายการ	Safehouse	บ้านลับจับ	Live	ที่ได้รับ

ความนิยมในสื่อโซเชียลมีเดียสูงมากถึงขั้นติด	Twitter	Trends	จากทั้งในไทยและ

ทัว่โลกกว่า	7	ประเทศ	เช่น	สงิคโปร์	เกาหลใีต้	อนิโดนเีซยี	และบราซลิและมยีอดรบัชม	

Live	มากกว่า	10	ล้านครั้งในระยะเวลา	7	วัน

Digital Content

มีมูลค่า

ปี 2563 เพ่ิมขึ้น

มูลค่า

25,000 ล้านบาท
57 %

39,332 ล้านบาท

อุตสาหกรรม Digital Content และโอกาสของ Y Economy

ที่มา: GMM TV ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ที่มำ : Statista. (2019). Digital Media. จำก https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/south-korea
 WP. (2022). Soft Power ดัน “อำหำรเกำหลี” ไปไกลระดับโลก! ยอดส่งออก “รำมยอน-กิมจิ-โคชูจัง” สร้ำง New High. จำก https://www.brandbuffet. 
 in.th/2022/03/korean-instant-noodle-kimchi-and-gochujang-red-pepper-paste-export-hit-new-high/
 ปณัยกร วรศิลป์มนตรี. (2020). ซีรีส์ Y กับจีน? สำววำยเต็มเมือง แต่ท�ำไมจีนยังคงปิดกั้น. จำก https://urbancreature.co/china-ban-y/
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจดิจิทัล. (2021). อุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2563. จำก https://manage.depa.or.th/ storage/app/media/file/ 
 publication-Digital-content-63.pdf

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ Y Economy ของไทยเติบโตมำกยิ่งขึ้น หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม Y ในแนวทำงเดียวกันกับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มนี้พัฒนำและ 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถใน กำรเข้ำถึงตลำดและโอกำสทำงกำรค้ำของตนได้ เช่น เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจและ

ตระหนักถึงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  

รวมทั้ง ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะและผลิตภัณฑ์ อำทิ ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และส�ำนักงำน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง อำทิ เทคโนโลยีกำรผลิต ช่องทำงกำรน�ำเสนอ  

และสร้ำงทักษะเชิงสร้ำงสรรค์ให้กับแรงงำนในอุตสำกรรมเกี่ยวเนื่อง อำทิ เนื้อหำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก กำรจัดองค์ประกอบภำพ  

และเพลงประกอบ

ข้อมูลมูลค่า Digital Content 
จ�าแนกตามปี

ที่มำ: ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

25.040
27.873

31.080
39.332

2560 2561 2562 2563
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• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,352 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 329 ราย ลดลง 6.3% และปิดกิจการ 57 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 62.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 164 ราย คิดเป็น 49.8% ของกิจการเปิดใหม่ทั้งหมด และลดลง 9.4%
เมื่อเทียบกบัเดือนเดยีวกนัของปีกอ่น โดยธุรกิจทีม่สีัดส่วนการเปิดกิจการใหมร่องลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนนิพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-พ.ค. 2565) มูลค่า 4,274.11 ล้านบาท คิดเป็น 22.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติ
ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (เมษำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.3%)

(10.5%)

(8.8%)

15.1%

4.5%

20.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.2%)

(3.9%)

(3.1%)

135.0%

57.4%

-5.3%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.8%)

(7.6%)

122.6%

6.5%

97.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.0%)

(17.7%)

(9.4%)

58.8%

23.8%

-0.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.5%)

(7.5%)

(7.5%)

32.4%

525.5%

10.3%

อากาศยาน (8802)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(54.3%)

(24.0%)

(17.9%)

34.5%

28.7%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.1%)

(13.7%)

(13.0%)

1.0%

30.2%

7.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.8%)

(5.7%)

(4.9%)

2.1%

-7.8%

56.7%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.5%)

(7.1%)

(6.5%)

15.9%

-65.3%

36.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.1%)

(8.7%)

(5.4%)

7.7%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(61.8%)

(29.7%)

(2.7%)

20.2%

6.0%

-24.0%

ยางสังเคราะห์ (4002)

แผ่นชิ้นไม้อัด (4410)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.4%) 13.9%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,132,186.89 

การเติบโต (YoY) 27.4%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 363,036.97 

การเติบโต (YoY)  35.4%
สัดส่วน 22.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 140,525.60 

การเติบโต (YoY) -5.0% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,263.16 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

40.8%





































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



327.9%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (พฤษภำคม 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร
((52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.1%)

(7.3%)

2,277.00

474.51

311.83

(53.3%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.1%



ควำมกังวลต่อกำรขนส่งเส้นทำงเอเชีย-ยุโรป
• กรณีพิพาทรัสเซีย–ยูเครนกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป   
ทั้งทางเรือ ทางราง และทางอากาศ จากการเล่ียงเส้นทางขนส่งที่ผ่าน
รัสเซีย อาจท าให้การจราจรในท่าเรือหลักของยุโรปทวีความแออัด      
มีอุปสรรคการขนส่งทางรางเส้นทางจีน-ยุโรปซึ่งเป็นช่องทางหลัก และ
การปิดน่านฟา้รัสเซีย ประกอบกบัราคาน ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจะกระทบตอ่
อัตราค่าระวางเรือไปยังยุโรปสูงข้ึนด้วย

จีนยกระดับมำตรกำรป้องกันโรคฝีดำษลิง 
• การยกระดับมาตรการป้องกันโรคฝีดาษลิง อาจส่งผลต่อความล่าช้า
ของการขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีน ด้วยด่านศุลกากรจีนเพ่ิมข้ันตอน    
และความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน า เ ข้ามากข้ึน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือวางแผน
ขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนไม่ให้เกิดความล่าช้า 
(ที่มา: ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักก่ิง)

โอกำสส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยเพ่ิมข้ึน
• มาตรการงดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในหลายประเทศทั่วโลก และ
ความกังวลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่าง ๆ จะเป็นโอกาส
ของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19 เร่ิมผ่อนคลาย ด่านการค้าต่าง ๆ เร่ิมกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ส่งผลเชิงบวกต่อภาคโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ 
การขนส่งทางเรือ ผู้ให้บริการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง

กำรฟื้ นตัวกำรท่องเที่ยวไทย
• สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเร่ิมกลับมาฟื้ นตัว ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.34 ล้านคน และ
นักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศ 160 ล้านคน/คร้ัง โดยมีเป้าหมาย
ตลอดปีรวมอยู่ที่ 7-10 ล้านคน ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารที่คิดเป็น 12.0% ของค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน พ.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.8%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(16.4%)

(9.4%)

-9.4%

-

29.2%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,352

เปดิกิจการใหม่ -6.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

62.9%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

329

57 

576.3%

 18.2%













• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,352 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 329 ราย ลดลง 6.3% และปิดกิจการ 57 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 62.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกสท์ี่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 164 ราย คิดเป็น 49.8% ของกิจการเปิดใหม่ทั้งหมด และลดลง 9.4%
เมื่อเทียบกบัเดือนเดยีวกนัของปีกอ่น โดยธุรกิจทีม่สีัดส่วนการเปิดกิจการใหมร่องลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนนิพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-พ.ค. 2565) มูลค่า 4,274.11 ล้านบาท คิดเป็น 22.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติ
ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (เมษำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.3%)

(10.5%)

(8.8%)

15.1%

4.5%

20.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.2%)

(3.9%)

(3.1%)

135.0%

57.4%

-5.3%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.8%)

(7.6%)

122.6%

6.5%

97.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.0%)

(17.7%)

(9.4%)

58.8%

23.8%

-0.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.5%)

(7.5%)

(7.5%)

32.4%

525.5%

10.3%

อากาศยาน (8802)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(54.3%)

(24.0%)

(17.9%)

34.5%

28.7%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.1%)

(13.7%)

(13.0%)

1.0%

30.2%

7.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.8%)

(5.7%)

(4.9%)

2.1%

-7.8%

56.7%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.5%)

(7.1%)

(6.5%)

15.9%

-65.3%

36.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.1%)

(8.7%)

(5.4%)

7.7%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(61.8%)

(29.7%)

(2.7%)

20.2%

6.0%

-24.0%

ยางสังเคราะห์ (4002)

แผ่นชิ้นไม้อัด (4410)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.4%) 13.9%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,132,186.89 

การเติบโต (YoY) 27.4%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 363,036.97 

การเติบโต (YoY)  35.4%
สัดส่วน 22.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 140,525.60 

การเติบโต (YoY) -5.0% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,263.16 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

40.8%





































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



327.9%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (พฤษภำคม 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร
((52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.1%)

(7.3%)

2,277.00

474.51

311.83

(53.3%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.1%



ควำมกังวลต่อกำรขนส่งเส้นทำงเอเชีย-ยุโรป
• กรณีพิพาทรัสเซีย–ยูเครนกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป   
ทั้งทางเรือ ทางราง และทางอากาศ จากการเล่ียงเส้นทางขนส่งที่ผ่าน
รัสเซีย อาจท าให้การจราจรในท่าเรือหลักของยุโรปทวีความแออัด      
มีอุปสรรคการขนส่งทางรางเส้นทางจีน-ยุโรปซึ่งเป็นช่องทางหลัก และ
การปิดน่านฟา้รัสเซีย ประกอบกบัราคาน ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจะกระทบตอ่
อัตราค่าระวางเรือไปยังยุโรปสูงข้ึนด้วย

จีนยกระดับมำตรกำรป้องกันโรคฝีดำษลิง 
• การยกระดับมาตรการป้องกันโรคฝีดาษลิง อาจส่งผลต่อความล่าช้า
ของการขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีน ด้วยด่านศุลกากรจีนเพ่ิมข้ันตอน    
และความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน า เ ข้ามากข้ึน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือวางแผน
ขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนไม่ให้เกิดความล่าช้า 
(ที่มา: ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักก่ิง)

โอกำสส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยเพ่ิมข้ึน
• มาตรการงดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในหลายประเทศทั่วโลก และ
ความกังวลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่าง ๆ จะเป็นโอกาส
ของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19 เร่ิมผ่อนคลาย ด่านการค้าต่าง ๆ เร่ิมกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ส่งผลเชิงบวกต่อภาคโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ 
การขนส่งทางเรือ ผู้ให้บริการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกสท์ี่เกี่ยวเนื่อง

กำรฟื้ นตัวกำรท่องเที่ยวไทย
• สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเร่ิมกลับมาฟื้ นตัว ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.34 ล้านคน และ
นักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศ 160 ล้านคน/คร้ัง โดยมีเป้าหมาย
ตลอดปีรวมอยู่ที่ 7-10 ล้านคน ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารที่คิดเป็น 12.0% ของค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน พ.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.8%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(16.4%)

(9.4%)

-9.4%

-

29.2%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,352

เปดิกิจการใหม่ -6.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

62.9%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

329

57 

576.3%

 18.2%













จับชีพจรโลจิสติกส์
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โดย  กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



• ธุรกิจโลจิสติกสม์ีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,352 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 329 ราย ลดลง 6.3% และปิดกิจการ 57 ราย หรอืเพ่ิมข้ึน 62.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกสท์ี่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 164 ราย คิดเป็น 49.8% ของกิจการเปิดใหม่ทั้งหมด และลดลง 9.4%
เมื่อเทียบกบัเดือนเดยีวกนัของปีกอ่น โดยธุรกิจทีม่สีัดส่วนการเปิดกิจการใหมร่องลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนนิพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-พ.ค. 2565) มูลค่า 4,274.11 ล้านบาท คิดเป็น 22.4% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติ
ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และเกาหลีใต้ ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (เมษำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.3%)

(10.5%)

(8.8%)

15.1%

4.5%

20.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.2%)

(3.9%)

(3.1%)

135.0%

57.4%

-5.3%ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.8%)

(7.6%)

122.6%

6.5%

97.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.0%)

(17.7%)

(9.4%)

58.8%

23.8%

-0.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(19.5%)

(7.5%)

(7.5%)

32.4%

525.5%

10.3%

อากาศยาน (8802)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(54.3%)

(24.0%)

(17.9%)

34.5%

28.7%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.1%)

(13.7%)

(13.0%)

1.0%

30.2%

7.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.8%)

(5.7%)

(4.9%)

2.1%

-7.8%

56.7%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.5%)

(7.1%)

(6.5%)

15.9%

-65.3%

36.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.1%)

(8.7%)

(5.4%)

7.7%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(61.8%)

(29.7%)

(2.7%)

20.2%

6.0%

-24.0%

ยางสังเคราะห์ (4002)

แผ่นชิ้นไม้อัด (4410)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.4%) 13.9%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,132,186.89 

การเติบโต (YoY) 27.4%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 363,036.97 

การเติบโต (YoY)  35.4%
สัดส่วน 22.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 140,525.60 

การเติบโต (YoY) -5.0% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,263.16 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

40.8%





































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



327.9%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (พฤษภำคม 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริการอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการขนส่ง
ทางบก (52219)
ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร
((52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.1%)

(7.3%)

2,277.00

474.51

311.83

(53.3%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.1%



ควำมกังวลต่อกำรขนส่งเส้นทำงเอเชีย-ยุโรป
• กรณีพิพาทรัสเซีย–ยูเครนกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางเอเชีย-ยุโรป   
ทั้งทางเรือ ทางราง และทางอากาศ จากการเล่ียงเส้นทางขนส่งที่ผ่าน
รัสเซีย อาจท าให้การจราจรในท่าเรือหลักของยุโรปทวีความแออัด      
มีอุปสรรคการขนส่งทางรางเส้นทางจีน-ยุโรปซึ่งเป็นช่องทางหลัก และ
การปิดน่านฟา้รัสเซีย ประกอบกบัราคาน ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจะกระทบตอ่
อัตราค่าระวางเรือไปยังยุโรปสูงข้ึนด้วย

จีนยกระดับมำตรกำรป้องกันโรคฝีดำษลิง 
• การยกระดับมาตรการป้องกันโรคฝีดาษลิง อาจส่งผลต่อความล่าช้า
ของการขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีน ด้วยด่านศุลกากรจีนเพ่ิมข้ันตอน    
และความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน า เ ข้ามากข้ึน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการอาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือวางแผน
ขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนไม่ให้เกิดความล่าช้า 
(ที่มา: ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักก่ิง)

โอกำสส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยเพ่ิมข้ึน
• มาตรการงดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในหลายประเทศทั่วโลก และ
ความกังวลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่าง ๆ จะเป็นโอกาส
ของไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19 เร่ิมผ่อนคลาย ด่านการค้าต่าง ๆ เร่ิมกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ส่งผลเชิงบวกต่อภาคโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ 
การขนส่งทางเรือ ผู้ให้บริการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกสท์ี่เกี่ยวเนื่อง

กำรฟื้ นตัวกำรท่องเที่ยวไทย
• สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเร่ิมกลับมาฟื้ นตัว ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.34 ล้านคน และ
นักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศ 160 ล้านคน/คร้ัง โดยมีเป้าหมาย
ตลอดปีรวมอยู่ที่ 7-10 ล้านคน ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารที่คิดเป็น 12.0% ของค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน พ.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(49.8%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(16.4%)

(9.4%)

-9.4%

-

29.2%



จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,352

เปดิกิจการใหม่ -6.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

62.9%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

329

57 

576.3%

 18.2%













กำรส่งออกข้ำวไทย
สี่เดือนแรก เติบโตสูง 52.7%

1 ประเทศแถบเอเชยีตะวันออก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุน่ ไต้หวัน จีน และฮ่องกง
2 ประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อิสราเอล อิรัก อิหร่าน จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี เยเมน และปาเลสไตน์

กำรส่งออกข้ำวไทย ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมำณ 2.29 ล้ำนตัน 
เติบโตสูงถึง 52.7% (YoY) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 39,445.78 ล้านบาท 
ปัจจัยส าคัญมาจากปริมาณส่งออกข้าวขาว 1.13 ล้านตัน เติบโตสูงข้ึนกว่า 1 เท่า (ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 
55.3% ของปริมาณส่งออกข้าว)

 ข้าวและสินค้าเกษตรของไทยมีศักยภาพส่งออกเพ่ิมข้ึนในปีนี้ เนื่องจากผลผลิต
ทางการเกษตรของโลกในภาพรวมลดลง 
 ดัชนีราคาอาหารโลก (FAO Food Price Index: FFPI) เดือน พ.ค. 2565 เพ่ิมขึ้น
ถึง 29.3% (YoY)

 ดัชนีราคากลุ่มซีเรียล (เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟา่ง) เพ่ิมขึ้น 39.7%
(YoY) เนื่องจากอินเดียซ่ึงเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก มีมาตรการ
จ ากัดการส่งออก  

 ดัชนีราคากลุ่มน ้าตาล เพ่ิมขึ้น 13.5% (YoY) เนื่องจากราคาน ้ามันที่สูงขึ้นส่งผลให้
บราซิลซ่ึงเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลอันดับ 1 ของโลก น าอ้อยบางส่วนไปผลิตเอทานอล 
ทดแทนน ้ามันที่ราคาสูงขึ้น

ปัจจัยหนุนจากมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตรในหลายประเทศ        
การอ่อนค่าของเงินบาท และความกังวลต่อความมั่นคงด้านอาหาร ส่งผลให้หลายประเทศ
เร่งน าเข้าข้าว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และตะวันออกกลำง   
ที่มีปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวไทยเพ่ิมขึ้น 57.4 % และ 325.4 % ตำมล ำดับ

ค่ำระวำงเรือปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่ำนมำ แม้จะยังทรงตัวในระดับสูง
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยอัตราค่าระวางเรือ
รายสัปดาห์ของ FBX เส้นทาง China/East Asia – North America
(West Coast) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 มีค่าเท่ากับ 12,512 
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงต ่าที่สุดในปีนี้ ลดลงจากวันแรกของปี (%YTD) 8.2%
ลดลงจากจุดสูงสุดปี 2564 ถึง -39.2% ในขณะที่ เส้นทำงอ่ืน ๆ          
มีทิศทำงปรับลดลงเช่นกัน

กำรลดลงของค่ำระวำงเรือในช่วงนี้ เป็นผลจำกควำมต้องกำรสินค้ำ 
(Demand) และกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำของจีนชะลอลง เนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมโควิดของจีน โดยในเดือนเมษายน 2565 มูลค่าการ
ส่งออกของจีน เติบโตเพียง 3.9% ซ่ึงเป็นการเติบโตต ่าที่สุดตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2563 ในขณะที่มูลค่าการน าเข้า ไม่มีการเติบโตข้ึนจากปีที่แล้ว
(ที่มา: CNBC)

ประเทศที่มีปริมำณน ำเข้ำข้ำวจำกไทยสูงที่สุด ช่วง ม.ค. - เม.ย. 2565

105,385 ตัน

172,585 ตัน

244,289 ตัน

290,213 ตัน

401,402 ตัน

ญี่ปุ่น

แอฟริกาใต้

จีน

สหรัฐอเมริกา

อิรัก

ค่ำระวำงเรือ
ลดลงมำกกว่ำ 30% จำกจุดสูงสุดในปีที่ผ่ำนมำ

ทั้งนี้ แนวโน้มค่ำระวำงเรือในระยะต่อไปอำจมีทิศทำง
ค่อนข้ำงคงที่  และยังไม่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องมำก 
เนื่องจากยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าระวางเรือทรงตัวในระดับสูง 
เช่น ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนที่ยังต้องเฝ้าระวัง และ
ราคาน ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ 
หลายสายเรือได้มีการแล่นเรือเปล่า (Blank Sailing) เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้สมดุลกับความต้องการสินค้า (Demand) ที่ลดลง ซ่ึงจะ
ช่วยชะลอไม่ให้ค่าระวางเรือปรับลดลงอย่างรวดเร็วได้

อัตรำค่ำระวำงเรือ FBX รำยเส้นทำง (ดอลลำร์สหรฐั)

เส้นทำง
อัตรำค่ำระวำงเรือ
ณ วันที่ 13 พ.ค. 65

(ดอลลำร์สหรัฐ)

%YTD
เทียบกับ
จุดสูงสุด
ในปี 2564

China/East Asia –
North America (West Coast) 12,512 ▼-8.2% ▼-39.2%

China/East Asia –
North America (East Coast) 15,982 ▼-4.3% ▼-27.9%

China/East Asia –
North Europe 10,065 ▼-26.0% ▼-28.1%

 ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายจากราคาข้าวไทยที่ สูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง อย่างเวียดนาม และอินเดีย ราคาปุ๋ย    
ที่ พุ่งสูง รวมทั้งราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนต่อเนื่อง
ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง

 ในระยะส้ัน รัฐควรส่งเสริมการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการผลิต และในระยะยาวหลายฝ่ายอยู่ระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุน
การขนส่ง และการใช้พลังงานทางเลือก

 รวมทั้ง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ และกำรวำงต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดข้ำวไทยคุณภำพสูง เช่น การพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอินทรีย์ 
www.tracethai.com เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ข้าวอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ 

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ https://tradereport.moc.go.th/
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ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของจีน ระหว่าง พ.ค. 64-เม.ย. 65
(หน่วย: ล้านตัน)

2564                                        2565

ที่มา: Freightos

กำรเติบโตปริมำณกำรน ำเข้ำข้ำวไทย

ตะวันออกกลำง

325.4 %

เอเชีย
ตะวันออก

57.4 %
▲ 535.7%

▲ 52.8%

▲ 124.9%

▼ -3.9%

▲ 1.6%

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
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เดือนพฤษภาคม	2565

	 เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 	 โดยได้รับ 
แรงหนุนจากภาคการส่งออกท่ียงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง	และภาคการท่องเทีย่วทีป่รบัตวัดี
ขึน้ตามล�าดบั	แม้เงนิเฟ้อในเดือนนีจ้ะยังคงขยายตวั	แต่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิา	และประเทศในแถบยโุรป	ซึง่ตวัเลขเงนิเฟ้อเร่งตวัสงูขึน้
ค่อนข้างมาก	 โดยมีสาเหตุจากอุปสงค์ท่ีปรับเพิ่มข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 
การตึงตัวของอุปทาน	 และมาตรการคว�่าบาตรระหว่างประเทศ	 ท�าให้อุปทานไม่สมดุล
กบัอปุสงค์มากข้ึน	ส�าหรับประเทศไทย	อตัราเงินเฟ้อโดยเฉลีย่ยงัสงูไม่มากนกัเมือ่เทยีบกบั
ประเทศดังกล่าว	 ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 
(นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์)	 ได้ใช้	 win-win	model	 	 ในการก�ากับดูแลราคาสินค้า 
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันท้ังเกษตรกร	 ผู้ผลิตวัตถุดิบ	 และผู้ประกอบการ	 
รวมถึงผู้บริโภค	และหากจะปรับราคาขึ้นจะให้ปรับในอัตราที่น้อยที่สุด

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน พฤษภาคม	2565

%MoMดัชนี %YoY %AoA
%YoY
เม.ย 65

1.40

0.17

1.0

-0.1

106.62

102.74

115.1

122.1

อยู่ที่ระดับ

5.19

1.72

11.1

7.4

4.65

2.0

12.8

8.8

45.7

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Headline Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนพฤษภำคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ	7.10	(YoY) เดือนพฤษภำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 13.3 (YoY)

เดือนพฤษภำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 6.5 (YoY) เดือนพฤษภำคม 2565 เท่ำกับ 44.7

ดัชนีราคาผู้บริโภค	

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

YoY
MoM
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 3

เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน
พนักงาน

+ / -

เม.ย. 65
พ.ค. 65

46.9
45.7

+ / - + / -

เม.ย. 65
พ.ค. 65

43.9
42.5

เม.ย. 65
พ.ค. 65

46.2
45.6

รับจ้างอิสระ นักศึกษาพนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

43.4
42.5

+ / - + / -

52.1
50.7

+ / -

เม.ย. 65
พ.ค. 65

เม.ย. 65
พ.ค. 65

43.0
41.6

+ / -

เม.ย. 65
พ.ค. 65

40.8
41.9

เม.ย. 65
พ.ค. 65

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และ

วัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
และผลจากมาตรการ

เป�ดประเทศของรัฐบาล

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

7.5
-0.9

YoY
MoM

76.7
3.9

YoY
MoM

11.8
1.1

YoY
MoM

5.9
0.3

YoY
MoM

22.1
1.6 MoM

YoY 32.8
3.1

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

node/11401

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ

ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2565 
ผ่าน QR  Code นี้

พ.ค. 65 เม.ย. 65
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 ราคาทองค�า

 รำคำทองค�ำตลำดโลกและในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจำก 
ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ บำงรำยกำรปรับตัวดีขึ้น ภำยหลังกำรปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบำยในอัตรำเร่งมำกที่สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ 
แข็งค่ำขึ้น รวมทั้งจีนเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ กดดันรำคำทองค�ำ  
ทัง้นีย้งัคงต้องตดิตำมทิศทำงรำคำพลงังำน แนวโน้มดอกเบีย้ และปัญหำห่วงโซ่อปุทำน 
ที่จะกดดันเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวในระยะต่อไป   

 ราคาน�้ามัน

 รำคำน�ำ้มนัดบิ (WTI) เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง เนือ่งจำกควำมกงัวลต่อควำมตงึตัว
อุปทำนที่มำกขึ้น จำกกำรที่สหภำพยุโรปอยู่ระหว่ำงกำรก�ำหนดมำตรกำรค�่ำบำตร
กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ำมันกลั่นจำกรัสเซีย ประกอบกับควำมต้องกำร
ใช้น�้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกำรเดินทำงท่องเที่ยว และกำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 ในจีนเริ่มคลี่คลำย ซึ่งจีนเริ่มใช้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้อุปสงค์
กำรใช้น�้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับค่ำเงินของประเทศ
ในภูมิภำค เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ท�ำให้นักลงทุนเข้ำถือเงิน 
ที่มีควำมเสี่ยงต�่ำ ประกอบกับกำรด�ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินแบบตึงตัวของสหรัฐฯ 
จึงท�ำให้ค่ำเงินดอลลำร์แข็งค่ำข้ึนต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยในประเทศไทย อำทิ  
กำรปรับลดคำดกำรณ์ GDP ปี 2565 และเงินเฟ้อที่สูงข้ึน อำจเป็นปัจจัยที่ท�ำให ้
เงินบำทยังคงอ่อนค่ำ 

	 ข้าว

 รำคำข้ำวปรบัตัวเพิม่ขึน้จำกเดอืนก่อนหน้ำ เนือ่งจำกควำมขดัแย้งระหว่ำง
รสัเซยีและยเูครนท�ำให้หลำยประเทศมคีวำมต้องกำรข้ำวเพิม่ขึน้เพือ่ใช้ในกำรส�ำรอง
และเพิ่มควำมม่ันคงทำงอำหำร ประกอบกับค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงท�ำให้ข้ำวไทย
สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้

	 ยางพารา

 ในภำพรวมรำคำยำงเดอืนเมษำยน 2565 ปรบัตวัลดลง เนือ่งจำกได้รับปัจจยั
กดดนัจำกกำรรำคำน�ำ้มันดบิทีป่รบัตัวลดลง ประกอบกบัยงัคงมีปัญหำด้ำนกำรขำดแคลน
ตูค้อนเทนเนอร์ขนส่งสนิค้ำและกำรขำดแคลนชปิ Semiconductor

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 Apr-65 May-65 May-64 May-65%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,300.29
2,563.82

1,459.21
3,088.68

12.22
20.47

5.70
39.13

   1,380.56
   2,220.00

1,459.21
3,088.68

77.73
57.71

75.02
56.44

-3.49
-2.20

2.44
5.28

        73.23
        53.61

75.02
56.44

1,933.90
30,904.76

1,848.30
30,093.18

-4.43
-2.63

-0.27
10.47

   1,853.22 
27,240.48

1,848.30
30,093.18

101.78 109.60 7.68 68.1565.18 109.60

33.81 34.41 1.77 9.9531.30 34.41

ราคาสินค้ารายเดือน
แหล่งที่มา	:	CEIC

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนเมษายน 2565
 การส่งออก	มมูีลค่า	23,521.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(782,146	ล้านบาท)	
ขยายตัวร้อยละ	 9.9	 	หำกหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน ทองค�ำ และยุทธปัจจัย 
ขยำยตวัร้อยละ 6.9 ท่ำมกลำงปัจจยักดดนัจำกกำรสูร้บในยเูครนและมำตรกำรคว�ำ่บำตร
ต่อรสัเซยี รวมถงึภำวะชะลอตวัของเศรษฐกิจจนีจำกมำตรกำรลอ็กดำวน์ อย่ำงไรกด็ี 
ยงัมปัีจจยัสนบัสนนุจำกกำรขยำยตวัของภำคกำรผลติโลก และควำมต้องกำรสินค้ำ
จ�ำเป็นเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้กำรส่งออกไทยยังขยำยตัว สินค้าส่งออกที่ขยายตัวด ีได้แก่ 
1) สินค้ำที่มีมูลค่ำส่งออกเพิ่มขึ้นตำมรำคำพลังงำนโลก เช่น น�้ำมันส�ำเร็จรูป 
เคมภีณัฑ์ เมด็พลำสตกิ และยำงยำนพำหนะ 2) สนิค้ำเกษตรและอำหำรทีเ่ป็นสนิค้ำ
จ�ำเป็นในภำวะสงครำม และตลำดต่ำงประเทศต้องกำรสต็อกสินค้ำเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพำะข้ำว ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง น�้ำตำลทรำย น�้ำมันปำล์ม น�้ำมันถั่วเหลือง 
เป็นต้น 3) สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ำคงทน ตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
กำรจ้ำงงำน และ 4) สินค้ำทำงกำรแพทย์ ตลาดส่งออกที่ขยายตัว อำทิ สหรัฐฯ 
อำเซียน (5) เอเชียใต้ เป็นต้น

 การน�าเข้า	มมีลูค่า	25,429.8	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	(856,253	ล้านบาท)	
ขยายตัวร้อยละ	 21.5	 สินค้าน�าเข้า	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่ น�้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ 
เครือ่งจกัรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้ำ และเครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ 
แหล่งน�าเข้าทีข่ยายตวั	อำท ิจนี ญีปุ่น่ สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ สหรฐัฯ และมำเลเซยี

 ดุลการค้า ขาดดุล	1,908.4	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (74,107 ล้ำนบำท)

 ดชันรีาคาส่งออก ปรบัตวัสงูข้ึนต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 ทีร้่อยละ 5.1 (YoY) 

 ดชันรีาคาน�าเข้า ปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 ทีร้่อยละ 14.3 (YoY) 

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

international_trade

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนเมษายน 2565
ผ่าน QR  Code นี้

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 65สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 65

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 65สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน เม.ย. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน เม.ย. 65

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. – เม.ย. 2565
Jan-Apr 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

97,122.8
+13.7%
99,975.1
+19.2%
-2,852.4

เม.ย. 2565
Apr 2022
23,521.4
+9.9%

25,429.8
+21.5%
-1,908.4

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

1,852.5
1,221.6
1,151.6
1,103.0
999.9

รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

ผลิตภัณฑยาง

อัญมณีและเครื่องประดับ

น้ำมันสำเร็จรูป

-9.5
-25.1
-5.2
69.5
53.4

7.9
5.2
4.9
4.7
4.3

3,575.1
3,019.9
1,914.5
1,172.9
1,140.4

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
สิงคโปร

เวียดนาม

13.6
-7.2
-0.3
68.4
4.5

15.2
12.8
8.1
5.0
4.9

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

3,740.4
1,767.8
1,666.8
1,606.7
1,576.5

น้ำมันดิบ

เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
แผงวงจรไฟฟา

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

122.7
4.4
9.7
29.5
-6.1

14.7
7.0
6.6
6.3
6.2

5,598.6
2,704.6
1,598.3
1,546.3
1,287.8

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

3.4
-7.3

130.0
45.7
19.3

22.0
10.6
6.3
6.1
5.1

0.9
2.5

1.1
3.4

0.4
-0.5

5.1
14.3

108.0
112.4

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 เม.ย. 65 เม.ย. 65

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี 

สงออก
นำเขา

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร
เดือนพฤษภาคม 2565
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โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ

โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ



แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 กระทรวงพำณิชย ์ปำกีสถำนประกำศห ้ำมน�ำเข ้ำสินค ้ำ  

38 รำยกำร หลังได้รับผลกระทบจำกหลำยสำเหตุ อำทิ กำรขำดดุลบัญชี

เดินสะพัดที่เพิ่มสูงขึ้น ทุนส�ำรองเงินตรำต่ำงประเทศลดลง ค่ำเงินรูปี

ปำกีสถำนเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงมำก ทั้งนี้ปำกีสถำนจะ

ด�ำเนนิมำตรกำรนีค้วบคูไ่ปกบัมำตรกำรทำงกำรคลงัอืน่ ๆ  รวมถงึกำรปรบั

อัตรำภำษีน�ำเข้ำในสินค้ำบำงรำยกำรเพิ่มขึ้น

 ภำยหลังกำรประกำศหยุดส่งออกไก่สดทั้งตัวของมำเลเซีย  

ซึ่งจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 65 เพื่อแก้ไขปัญหำรำคำไก่และ 

กำรขำดแคลนในประเทศ ส่งผลกระทบต่อสิงคโปร์ซ่ึงนิยมบริโภคเนื้อไก่ 

โดยมีกำรน�ำเข้ำจำกมำเลเซียมำกถึงร้อยละ 34 จึงท�ำให้ผู ้น�ำเข้ำไก่ 

ของสิงคโปร์ก�ำลังพิจำรณำแหล่งน�ำเข้ำอื่น ๆ คำดกำรณ์ว่ำกำรประกำศ

อย่ำงกระทนัหนัของมำเลเซยีนี ้อำจส่งผลให้รำคำไก่สูงขึน้กว่ำร้อยละ 10-30

งดน�าเข้าสินค้า 38 รายการ  
สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รับผลกระทบ การหยุดส่งออกไก่
ของมาเลเซีย

ผ่อนปรนมาตรการ L/C
 อียิปต์ก�ำลังทบทวนมำตรกำรกำรเปิด Letters of Credit (L/C) 

ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เพ่ือให้มีขอบเขตที่กว้ำงขึ้น  

โดยเฉพำะส�ำหรับสินค้ำที่เป็นวัตถุดิบที่จ�ำเป็นในกำรผลิต หลังบังคับใช้ไป 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้มำตรกำรดังกล่ำวมีข้อยกเว้นส�ำหรับ 

สำขำ บริษัทต่ำงชำติ และบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในอียิปต์ สินค้ำที่มีมูลค่ำ

กำรน�ำเข้ำน้อยกว่ำ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงสินค้ำบำงรำยกำร  

อำทิ ยำ วัคซีน เคมีภัณฑ์

ปากีสถาน 
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