


	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน	ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน

อย่างมาก	 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 และสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก

	 TPSO	Journal	ฉบับนี้ขอเสนอ	Special	Talk	เรื่อง	"การอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
ภายใต้ภายใต้ความตกลง	RCEP"	ซึง่เป็นหนึง่ในกลไกส�าคัญทีจ่ะช่วยสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 
ที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน

	 กองบรรณาธิการ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู ้อ่านจะได้รับสาระความรู ้ที่เป็นประโยชน	์ 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

ส่งออกเดือนมกราคม 65 

มูลค่า 708,312 ล้านบาท
ขยายตัว 8% 

	 เมือ่วนัที	่2	มนีาคม	2565 นายจรุนิทร์		ลกัษณวศิษิฏ์		รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณชิย์	พร้อมด้วยนายรณรงค์	พลูพพิฒัน์	ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า	และผู้บรหิารกระทรวงพาณชิย์	ร่วมแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยประจ�าเดือนมกราคม	2565	โดยการส่งออกเดือนมกราคม	2565	เพิ่มขึ้น	8%	มีมูลค่า	
708,312	ล้านบาท	โดยปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกเดือนแรกของปี	2565	ได้แก่	
1.	การท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิระหว่างกระทรวงพาณชิย์กับภาคเอกชน	2.	ภาคการผลติทัว่โลก
ยังขยายตัว	 ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อเนื่อง	 และ	 3.	 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
ตูค้อนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลายลง	ท�าให้การส่งออกคล่องตัวขึน้และตู้คงค้างลดลง		ทั้งนี้กระทรวง
พาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของการส่งออกของปี	2565	ไว้ที่	3-4%

	 นอกจากน้ี	เมือ่วันที	่28	กมุภาพนัธ์	2565	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	
ได้รับโล่รางวลัองค์กรคณุธรรมต้นแบบโดดเด่น	จากกระทรวงวฒันธรรม	ด้านการขบัเคลือ่น
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์	ที่มีจุดเน้นถึงความส�าคัญของคุณธรรม
ทัง้	4	ประการ	ได้แก่	พอเพยีง	วนิยั	สจุริต	และจติอาสา	พร้อมทัง้ได้เพิม่เตมิประเดน็คณุธรรม
เป้าหมาย	 ในมิติการน�าหลักศาสนา	 รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
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บรรณาธิการ		:		ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
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	 ขณะนี้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	หรือ	Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	
(RCEP)	ได้มีผลใช้บังคับแล้วอย่างเป็นทางการกับ	12	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	สปป.ลาว	สิงคโปร์	ไทย	เวียดนาม	ออสเตรเลีย	
จีน	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	(มีผลใช้บังคับ	1	ม.ค.	65)	เกาหลีใต้	(มีผลใช้บังคับ	1	ก.พ.	65)	และมาเลเซีย	(มีผลใช้บังคับ	18	มี.ค.	65)	
โดยการจัดท�าความตกลง	 RCEP	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย	 ครอบคลุม	 คุณภาพสูง	 
และเปน็ประโยชน์รว่มกัน	และเอือ้ตอ่การขยายตวัของการคา้และการลงทนุในภูมภิาค	ตลอดจนสนบัสนนุการเติบโตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจของโลก	ซึ่งในวารสารฉบับนี้	จะกล่าวถึงหนึ่งในประเด็นส�าคัญที่ทันสมัย	และก้าวหน้าของความตกลง	RCEP	นั่นคือ	
การอ�านวยความสะดวกทางการค้า

การอ�านวยความ
สะดวกทางการค้า 
ภายใต้ความตกลง

	 RCEP	 ได้บัญญัติเรื่องเก่ียวกับความร่วมมือด้านการอ�านวย 
ความสะดวกทางการค ้าของกลุ ่มประเทศสมาชิก	 ไว ้ ในบทที่ 	 4	 
“พิธีการศุลกากรและการอ�านวยความสะดวกทางการค้า”	ของความตกลง	
RECP	 ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าที่เคยมีมาในความตกลงการค้าเสรีฉบับ
ก่อนหน้าที่ไทยเป็นสมาชิก	(อาทิ	AFTA	ACFTA	AJCEP	AKFTA	AANZFTA)	
โดยสาระส�าคัญส่วนใหญ่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า	(TFA)	ขององค์การการค้าโลก ซึ่งเปรียบเสมือน
แม่บทของกฎหมายด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีสมาชิกร่วมกันกว่า	 164	ประเทศ	มีบางประเด็นยังระบุเนื้อหามากกว่า	
TFA	 โดยจุดเด่นท่ีแตกต่างจากความตกลงฉบับก่อนหน้า	 คือ	 การก�าหนด
ระยะเวลาทีแ่น่นอนให้ประเทศสมาชิกปฏบิตัติามความตกลง	จงึช่วยให้ม่ันใจ	
และคาดการณ์ได้ว ่า	 การอ�านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค 
จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในระยะเวลาที่แน่ชัด	 ตัวอย่างความร่วมมือส�าคัญ	 
ภายใต้	RCEP	อาทิ

การตรวจ
ปล่อยสินค้า

ส่งเอกสารหรือข้อมูล
ประกอบการน�าเข้า
ก่อนที่สินค้า

การยอมรับเอกสาร 
ที่ส่งมาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กรณีการส่งของเร่งด่วน	
และสินค้าเน่าเสียง่าย

(หากกระท�าได้	และเป็นไปตามระเบียบศุลกากรของประเทศสมาชิก)

เพื่อเร่งรัดกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้า 
ให้รวดเร็วขึ้น

สามารถใช้บังคับได้ตาม
กฎหมายเท่าเทียมกับ
เอกสารในรปูแบบกระดาษ

ภายใน ภายใน

48 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง

RCEP

การอ�านวยความสะดวกทางการค้าภายหลังความตกลง
มีผลใช้บังคับแตกต่างไปตามระดับการพัฒนา

มีความพร้อมการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
เป็นไปตามแนวทางสากล

ใช้เวลาตรวจปล่อยสินค้า	และตรวจสอบเอกสารการน�าเข้า 
ค่อนข้างรวดเร็ว

การส่งสินค้าไปยังประเทศข้างต้นจึงกระท�าได้ค่อนข้างรวดเร็ว 
ด้วยระบบการอ�านวยความสะดวกทางการค้าที่มีอยู่เดิม

ขอใช้เวลาในการปรับตัว	และปรับปรุงระบบ 
การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามความตกลงได้เต็มรูปแบบ

ปัจจุบันยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	สามารถปฏิบัติตามความตกลง 
ได้เต็มรูปแบบทันทีหลังมีผลใช้บังคับ

เมียนมา	มีระยะเวลาปฏิบัติตามข้อตกลงภายใน	5	ป ี
หลังความตกลงมีผลใช้บังคับ 

ออสเตรเลยี จีน เกาหลีใต้ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ เมียนมา

สิงคโปร์นิวซีแลนด์

เวียดนาม บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว

มาเลเซีย
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โดย กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค	

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 แมว้า่ความตกลง	RCEP	จะค�านงึถงึความแตกตา่งดา้นการพัฒนาของประเทศสมาชกิ	ท�าใหแ้ตล่ะประเทศมคีวามพรอ้ม
ที่จะปฏิบัติตามความตกลงไม่เท่ากัน	 แต่ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นและผลักดันให้ประเทศสมาชิกกระตือรือร้นที่จะพัฒนาระบบ 
การอ�านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศตนให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
นักวิเคราะห์หลายท่าน	 เห็นว่า	 ผลของการอ�านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้	 RCEP	 จะมีมากกว่าความตกลงการค้าเสรี
ฉบับก่อนหน้า	โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางการค้า	ท�าให้ราคาสินค้าภายในภูมิภาคถูกลง	รวมไปถึงความคล่องตัวของการค้า
ในด้านพิธีการศุลกากรที่เป็นรูปธรรม

	 อย่างไรก็ดี	 หากอินโดนีเซียและฟลิิปปินส์	 ให้สัตยาบันแล้ว	 มีแนวโน้มการอ�านวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น	 
เนือ่งจากทัง้สองประเทศจะสามารถปฏิบัติตามความตกลงไดเ้ตม็รปูแบบทนัที	 หลงัความตกลงมผีลใชบ้งัคบั	 โดยคาดหวงัวา่	
RCEP	 สามารถมีส่วนช่วยให้อินโดนีเซียและฟลิิปปินส์พัฒนากระบวนการตรวจปล่อยสินค้าให้เร็วขึ้น	 เนื่องจากมีจุดอ่อน 
ตรวจปล่อยสินค้านานกวา่ประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่	ๆ 	ขณะทีเ่มยีนมา	หากใหสั้ตยาบันแลว้	การอ�านวยความสะดวกทางการค้า
แทบทกุขอ้บทจะมผีลอยา่งเต็มรปูแบบภายใน	 5	 ปี	 นบัตัง้แตค่วามตกลงมผีลใชบั้งคบักบัเมยีนมา	 ซึง่มแีนวโนม้ดกีวา่	 TFA	 
ทีข่อ้บทแทบทัง้หมด	ไมม่กีารระบเุวลาทีจ่ะท�าใหบ้รรลุผลไดเ้ชน่เดยีวกบั	RCEP

	 ท่ีผ่านมาผูส่้งออกมกัจะประสบปัญหาจากการปิดด่านชายแดน/ท่าเรือของจนีเป็นระยะ	หรอืการประกาศมาตรการคุมเข้มด้านสขุอนามยั
อย่างเข้มงวด	 รวมถงึการออกมาตรการฉกุเฉนิด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพชืก่อนเข้าประเทศ	“อย่างเข้มงวดทีส่ดุ” ยกระดบัการตรวจหาเชือ้ 
สูร่ปูแบบ	RT-PCR	อย่างละเอยีดทัง้กบับคุคลและสนิค้า	ท�าให้เกดิการจราจรตดิขดับรเิวณหน้าด่านพรมแดนเป็นเวลานาน	ส่งผลกระทบต่อสนิค้าเกษตร	
และสินค้าท่ีมอีายุการใช้งานสัน้	

การตรวจเข้มงวดด้านสุขภาพอนามัยของจีนสวนทางกับเป้าหมายการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้าของ RCEP หรือไม่

	 สถานการณ์ดงักล่าวเป็นสถานการณ์ฉกุเฉนิทีก่ระท�าเพือ่ปกป้องชวีติหรอืสขุภาพ
ของคนภายในประเทศ	 ซึง่จนีสามารถกระท�าได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายของ	WTO	ตามมาตรา	
20	ของความตกลง	GATT	1994	และความตกลง	RCEP	ข้อ	5.11	มาตรการฉกุเฉิน	“หากภาคี
ฝ่ายใดใช้มาตรการฉกุเฉนิทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปกป้องชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย์	สตัว์	หรอืพชื	
และมาตรการดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อการค้า	 ภาคทีีม่กีารใช้มาตรการฉกุเฉนินัน้จะต้อง 
แจ้งภาคผู้ีส่งออกทีเ่กีย่วข้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทันท”ี	ซึง่เป็นกรณจี�าเป็น	เกดิขึน้เฉพาะ
ในช่วงท่ียงัมกีารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ดงัน้ัน	ผูส่้งออกจ�าเป็นต้องปฏิบตัติามมาตรการ
ของประเทศจนี	เพือ่ให้สามารถส่งออกสินค้าได้โดยสะดวก
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แหล่งที่มำข้อมูล: PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION, องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ควำมตกลงกำรค้ำเสรี AFTA, 

ACFTA AJCEP AKFTA AANZFTA, กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ASEAN Secretariat’s Assessment on Further Liberalisation of Trade in Goods under ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA),  

ASEAN Secretariat Information Paper, 13th ACFTA JC Meeting, 13-14 July 2020, Video Conference

การเปรียบเทียบประเด็นการอ�านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้  
TFA WTO, RCEP, และความตกลงการค้าเสรีฉบับก่อนหน้า

อาเซียน (AFTA)

อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) 

อาเซียน-จีน (ACFTA)

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 

อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

อยู ่ภายใต ้ความตกลงการค ้าสินค ้าของอาเซียน	 

(ATIGA)	 เนื้อหาใกล้เคียงกับ	 RCEP	 และ	 TFA	 

อย่างไรกด็	ียงัไม่ละเอยีดเท่ากบั	RCEP	และไม่ได้ก�าหนด

เวลาแน่ชัดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลง

เหมือนที่	RCEP	ระบุไว้

กล่าวถึงเพยีงประเดน็ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ	สาขาพธิกีารศลุกากรเท่านัน้	
และมภีาคผนวก	ซึง่มเีนือ้หาให้แลกเปลีย่นความรู	้เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ
พธิกีารศลุกากร	ส่งเสรมิการใช้ระบบไอซทีเีพือ่อ�านวยความสะดวก	และก�ากบั
ดูแลระบบการตรวจสอบในพิธีการศุลกากร	 แต่ไม่มีรายละเอียดการปฏิบัต ิ
ที่น�าไปสู่การอ�านวยความสะดวกทางการค้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ภายใต้พธีิสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอื

ด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง

อาเซียนและจีน	(ACFTA	Upgrading	Protocol)	ได้เพ่ิมเตมิ

ข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้า	 อย่างไรก็ดี	 ยังไม่ละเอียดเท่ากับ	 RCEP	 และ 

ไม่ได้ก�าหนดเวลาแน่ชัดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

ความตกลงเหมือนที่	RCEP	ระบุไว้

ก ้าวหน้ากว ่าความตกลงการค ้าเสรีของอาเซียนกับคู ่ เจรจาฉบับอ่ืน	 ๆ	 
มีข้อบทการวินิจฉัยล่วงหน้า	 การบริหารความเสี่ยง	 การใช้ระบบอัตโนมัติ 
เพื่อสนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 ส ่งเสริมการค้าไร ้กระดาษภายใต้ 
ข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 อย่างไรก็ดี	 การอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นเท่ากับ	RCEP

เป็นเพียงหลักการกว้าง	 ๆ	 ภายใต้ข้อ	 22	 ระบุว่า	 

พิธีการศุลกากรที่คาดการณ์ได้	 เสมอภาค	 โปร่งใส	 

ตรวจปล่อยสนิค้าง่าย	สะดวก	และทนัท่วงท	ีและข้อ	53	

ความร่วมมือด้านพิธีการที่เกี่ยวกับการค้า	 เพ่ือให  ้

การด�าเนินกิจกรรมได้รับประโยชน์ร่วมกัน

TFA WTO

RCEP

ความตกลงการค้าเสรีฉบับก่อนหน้า

ความตกลงด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ	หรือ	 Trade	 Facilitation	Agreement	 (TFA)	 ของ	WTO	 
เป็นแนวทางปฏบิตัแิก่สมาชิก	164	ประเทศ	ซึง่ครอบคลมุประเดน็ส�าคญั	อาท	ิการเผยแพร่ข้อมลูกฎระเบยีบ	มาตรการ	พธิกีารศลุกากร
ทีท่นัสมยั	โปร่งใส	เข้าถงึง่ายผ่านอนิเตอร์เนต็	การวนิจิฉยัล่วงหน้า	การใช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ในการจดัการ/ตรวจสอบเอกสาร	พธิกีาร
ศลุกากร	การช�าระค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่าย	การมีกระบวนการก่อนการมาถงึของสนิค้า	การเร่งรดัตรวจปล่อยสินค้าทัง้สนิค้าปกติ
และสนิค้าเน่าเสียง่าย	การให้บรกิาร	ณ	จดุเดยีว	การยอมรบัเอกสารอเิล็กทรอนกิส์

สาระส�าคญัในประเดน็การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	อ้างองิจาก	TFA	ของ	WTO	โดยมรีายละเอยีดภายใต้บทที	่4	พธิกีารศลุกากรและการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า	(CPTF)	ซ่ึงมเีนือ้หาส�าคญั	อาทิ

แม้ว่าการอ�านวยความสะดวกทางการค้าจะแตกต่างกันไปตามระดับการพัฒนา	 แต่ผลักดันให้สมาชิกปฏิบัติตามความตกลงอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลา 
ที่ชัดเจน	ดังนั้น	RCEP	จึงมีส่วนช่วยให้สมาชิกมั่นใจมากขึ้นที่จะเห็นแนวโน้มการอ�านวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้นในระยะเวลาที่แน่นอน

การบังคับใช้กฎหมาย
สอดคล้องกัน	และ
โปร่งใส

การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบริหารงาน
ด้านพิธีการศุลกากร 
มีประสิทธิภาพ	เรียบง่าย

การยอมรับเอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจปล่อย
สินค้ารวดเร็ว	

กระบวนการ
วินิจฉัยล่วงหน้า

กระบวนการตรวจสอบ
ก่อนสินค้าจะมาถึง

การอ�านวยความสะดวก
สินค้าผ่านแดน
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จับชีพจรโลจิสติกส์

 ธุ ร กิ จ ค ลั ง สิ น ค้ า  เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ธุ ร กิ จ 
โลจิสติกส์ที่ น่ าสนใจในปัจจุบัน  เนื่ องจากการค้ า 
มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึง ในปี  2564  
มีก าร เติบ โต เ พ่ิม ขึ้ น  6 . 1% เมื่ อ เที ยบ กับ ปี ก่อน  
โดยเฉพาะรูปแบบ B2C (Business to Customer)  
ที่ ผู้ ป ร ะกอบการมีก ารขยายช่องทางค้ าออนไลน์  
ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น 
 ท�าให้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย เช่น 
กิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ 
เป็นต้น มีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความ
ตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้เพ่ิมมากขึน้ โดยผลประกอบการธรุกจิ
คลังสินค้า มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะ ปี 2563 มีรายได้รวม 87,240.63 ล้านบาท 
เติบโตเพ่ิมขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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โดย  กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

RCEP หนุนกำรส่งออกไทย

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เพ่ิมขึ้น เช่น

จีน (CN)

ออสเตรเลีย
(AU)

ญี่ปุน่ (JP)
เกาหลีใต้ (KR)
เวียดนาม (VN)
สปป.ลาว (LA)
กัมพูชา (KH)
ฟลิิปปนิส์ (PH)
บรูไนดารุสซาลาม (BR)

นิวซีแลนด์ (NZ)

เมียนมา (MM)
ไทย (TH)

มาเลเซีย (MY)

สิงคโปร์ (SG)

อินโดนีเซีย (ID)

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับโลก และไทยกับกลุ่มสมาชิก RCEP

ในปี 2564
กำรค้ำของไทย
กับกลุ่มสมำชิก 

RCEP

* สัดส่วนของการค้าของไทยกับ RCEP ต่อการค้าไทยกับโลก

มีมูลค่าการค้ารวม

9,867.81 
พันล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน 57.7%*
ของการค้าไทยกับโลก

มูลค่าการส่งออก
4,593.68
พันล้านบาท
สัดส่วน 53.8%*
มูลค่าการน าเข้า
5,274.13
พันล้านบาท
สัดส่วน 61.7%*

ที่มา (1) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2) www.คิดค้า.com

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

สินค้าท่ี RCEP ครอบคลุม 

39,366 รายการ 0% มีการลดภาษีสินค้าเหลือ 0% ทันที

29,891 รายการ

1 ม.ค. 65 

RCEP เริ่มทยอยมีผลบังคับใช้แล้ว

1 ก.พ. 65 18 มี.ค. 65 ยังไม่มีผลบังคับใช้
อยู่ระหว่าง
รอให้สัตยาบัน

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสมาชิก RCEP 
รายรูปแบบการขนส่งสินค้า

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก RCEP เพ่ิมเติมจากความตกลง FTA ที่มีอยู่แล้ว

• จีน ลดอำกรยำนยนต์ ภายใต้พิกัดศุลกากร 8703 (1 ใน 10 สินค้าส าคัญท่ีไทย
ส่งออกไปจีน) เช่น รถยนต์ขนาดใหญ่ รถพยาบาล รถบรรทุกมินิบัส เหลือ 15%
(ขณะท่ี FTA อาเซียน-จีน 25%)

• ญ่ีปุ่น ลดอำกรเนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ เช่น ตับสัตว์ ภายใต้พิกัดศุลกากร 
1602 (สินค้าส าคัญอันดับแรกท่ีไทยส่งออกไปญี่ปุน่) ระหว่ำงปี 2565-2567 เหลือ 
5.625% 5.25% และ 4.875% ตำมล ำดับ (ขณะท่ี FTA อาเซียน-ญี่ปุน่ 6%) 

กำรปรับลดระยะเวลำกำรตรวจปล่อยสินค้ำ 

กฎถ่ินก ำเนิดเฉพำะรำยสินค้ำ (Product Specific Rules: PSRs)
• เปิดโอกาสให้ใช้วัตถุดิบนอกภูมิภาคมากข้ึน และกฎกำรสะสมถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
ครอบคลุม 15 ประเทศ ซึ่งส่งเสริมการเปน็ห่วงโซ่การผลิตร่วมในภูมิภาค

ภายใน 6 ชั่วโมง
ส าหรับสินค้าเร่งด่วนและ

สินค้าเน่าเสียง่าย
ภายใน 48 ชั่วโมง
ส าหรับสินค้าท่ัวไป

1

2

3

โอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์ที่มาพร้อมกับ RCEP

ประเทศสมำชิก RCEP เปิดตลำดให้ไทยเพ่ิมเติมในธุรกิจบริกำรกำรขนส่ง 1
• จีน: บริการตรวจสอบสินค้าท่ีขนส่ง 
• เกำหลีใต้: บริการซ่อมและบ ารุงรักษาอากาศยาน และบริการซ่อมและบ ารุงรักษาราง 
บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการขนส่งทางราง 

• ญ่ีปุน่: การให้บริการอุตสาหกรรมทางอวกาศยาน 
• ออสเตรเลีย: บริการบรรจุภัณฑ์ และบริการไปรษณีย์ 
• นิวซีแลนด์ : บริการเสริมของการขนส่งทางอากาศ อาทิ บริการซ่อมบ ารุงรักษา
อากาศยาน บริการคลังสินค้า บริการตัวแทนจัดเก็บสินค้า บริการลานจอดในอากาศยาน 
และบริการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือการขนส่งทางอากาศ

2 ไทยเปิดตลำดให้สมำชิก RCEP เข้ำมำลงทุนในธุรกิจบริกำรกำรขนส่ง
เพ่ิมเติม อาทิ
• บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอำกำศยำน: อนุญาตให้ ถือหุ้นได้ 51% 

• บริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์กำรขนส่งทำงรำง และบริกำรเก็บสินค้ำและ
คลังสินค้ำส ำหรับสินค้ำแช่เย็นและแช่แข็ง: อนุญาตให้ ถือหุ้นได้ 70% 

ทั้งนี้ กำรเข้ำมำลงทุนของต่ำงชำติ จะท ำให้ไทยได้ประโยชน์จำกกำรเป็นห่วงโซ่
คุณค่ำโลก ประกอบกับการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยขยาย
การค้าการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ตามไปด้วย

สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

ที่มา (1) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2) www.คิดค้า.com

KR MY
ID MM PH

17,091.18
▲ 25.1%

9,867.81
▲ 25.5% 8,542.10

▲ 18.9%
4,593.68
▲ 20.0%

8,549.08
▲ 32.0% 5,274.13

▲ 30.8%
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หน่วย: พันล้านบาท การค้าของไทยกับ RCEP ขยายตัวดี
ตามเศรษฐกิจของคู่ค้าท่ีฟื้ นตัวได้ดี 

และแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท 
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หน่วย: พันล้านบาท
ในป ี2564 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย
กับกลุ่มสมาชิก RCEP ทุกรูปแบบ
กำรขนส่งสินคำ้เติบโตขึ้นจากปกี่อน

การขนส่งทางเรือ 
เป็นรูปแบบการขนส่งหลัก
ในการค้าระหว่างไทยกับกลุ่ม
สมาชิก RCEP

มูลค่าการค้าทางเรือ
คิดเป็น 67.2%
ของมูลค่าการค้ากับกลุ่ม
สมาชิก RCEP ท้ังหมด

Highlight ประเด็นส�าคัญ (2)
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เดือนกุมภาพันธ์	2565

	 เศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ	 แม้เงินเฟ้อในเดือนน้ี 
จะสงูขึน้ค่อนข้างมาก	แต่ยงัมีเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิอืน่ทีส่่งสัญญาณว่าเศรษฐกจิ
ของไทยปรับตัวดีขึ้น	 ทั้งด้านอุปสงค์	 ได้แก่	 ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่	 ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์	
รายได้เกษตรกร	 ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์	 และการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้น	 รวมทั้ง	 ด้านอุปทาน	 ได้แก่	 ก�าลังการผลิต	 และ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน	 ซึ่งเครื่องชี้วัดเหล่านี้บ่งบอกว่า
รายได้และก�าลงัซือ้ของภาคธรุกจิและประชาชน	ปรบัตวัไปในทศิทางทีด่เีช่นกนั

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน กุมภาพันธ์	2565
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ม.ค.	65
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อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Head line Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

ก.พ.	65 ม.ค.	65

ดัชนีราคาผู้บริโภค	 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นร้อยละ	5.28	(YoY)

 ดัชนีราคาผู้บริโภค	 (เงินเฟ้อทั่วไป)	 เดือนกุมภาพันธ์	2565	สูงขึ้นร้อยละ	5.28	(YoY)	 

จากร้อยละ	3.23	ในเดอืนก่อนหน้า	สาเหตหุลกัยงัคงมาจากราคาสนิค้าในกลุม่พลงังาน	ทีส่งูขึน้ร้อยละ	

29.22	รวมถึงต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ	ซึ่งส่งผลให้สินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี

แอลกอฮอล์	สูงขึ้นร้อยละ	5.28	นอกจากนี้	ฐานราคาเดือนกุมภาพันธ์	2564	ต�่าสุดในรอบปี	2564	

จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้สูงข้ึนอีกด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีสินค้าส�าคัญ 

หลายรายการทีร่าคาปรบัลดลง	ทัง้ข้าวสารเหนยีว	ข้าวสารเจ้า	ผลไม้สด	เสือ้ผ้า	ค่าเช่าบ้าน	และค่าเล่าเรยีน	

จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าแพงได้เป็นอย่างดี

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน	(เมือ่หักอาหารสดและพลงังานออกแล้ว)	สงูขึน้ทีร้่อยละ	1.80	

(YoY)	ส�าหรับเงินเฟ้อทั่วไป	เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม	2565	สูงขึ้นร้อยละ	1.06	(MoM)	และ 

เฉลี่ย	2	เดือน	(ม.ค.-	ก.พ.)	2565	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	4.25	(AoA)

แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนมีนาคม	ปี	2565	
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

	 แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนมีนาคม	ปี	2565	คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง	ตามราคาพลังงานที่ยังสูง	(น�้ามันเชื้อเพลิง	ค่ากระแสไฟฟ้า)	เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน	 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้นได้เช่นกัน	 รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหารส�าเร็จรูป	 และเคร่ืองประกอบอาหารเร่ิมปรับตัวสูงขึ้น	

ประกอบกับฐานราคาในช่วงต้นปี	 2564	 ค่อนข้างต�่า	 ซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นได้อีกทาง	 อย่างไรก็ตาม	 สินค้าที่เริ่มปรับตัวลดลง	 อาท	ิ 

กลุ่มอาหารสด	 โดยเฉพาะเนื้อสุกร	ผักสด	 และผลไม้	 รวมทั้งมาตรการภาครัฐในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ประชาชน	 จะส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ทั้งน้ี	 กระทรวงพาณิชย์	 คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในป	ี 2565	 ยังคงมีความเส่ียง	 และเคลื่อนไหว 

ในช่วงกว้าง	ซึ่งจะประเมินสถานการณ์และปรับตัวเลขคาดการณ์ให้มีความเหมาะสมในเดือนมีนาคม	2565
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นร้อยละ	9.4	(YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สูงขึ้นร้อยละ	6.7	(YoY)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์	2565	สูงขึ้นร้อยละ	6.7	
(YoY)	เป็นการสงูขึน้ในทกุหมวดสนิค้าตามต้นทนุการผลติ	และวตัถดุบิทีใ่ช้ใน
การผลิตวัสดุก่อสร้างซึ่งปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก	 (เหล็ก	 ถ่านหิน	
น�้ามัน)	 เป็นส�าคัญ	โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	สูงขึ้นร้อยละ	14.1	
ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มจะสูงขึ้น	เนื่องจาก
ต้นทุนวัตถุดิบยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งราคาเศษเหล็ก	และถ่านหิน	
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น	ๆ 	สูงขึ้นร้อยละ	5.4	หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ	5.3	หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	สงูขึน้ร้อยละ	4.8	หมวดซเีมนต์ 
สูงขึน้ร้อยละ	4.5	หมวดกระเบือ้ง สูงขึน้ร้อยละ	4.1 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้	สงูขึน้ร้อยละ	3.5	หมวดวสัดฉุาบผวิ	สงูขึน้ร้อยละ	1.1	และหมวดสขุภณัฑ์	
สูงขึ้นร้อยละ	0.1

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เม่ือเทยีบกบัเดอืนมกราคม	2565	สงูขึน้ร้อยละ	
0.9	(MoM)	และเฉลี่ย	2	เดือน	(ม.ค.-	ก.พ.)	2565	เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	6.5	(AoA)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์	2565	สูงขึ้นร้อยละ	9.4	(YoY)	จากร้อยละ	8.7	
ในเดือนก่อนหน้า	 เป็นการสูงข้ึนในทุกหมวดสินค้า	 ตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ 
ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับฐานราคาปี	 2564	 ค่อนข้างต�่า	
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง	สูงขึ้นร้อยละ	63.9	สินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น	ได้แก่	ก๊าซธรรมชาติ	
น�า้มันปิโตรเลียมดบิ	และกลุ่มแร่	หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	สงูขึน้ร้อยละ	8.0	สนิค้าส�าคัญ
ทีร่าคาปรบัสงูขึน้	ได้แก่	กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม	(น�า้มันดเีซล	น�า้มันเคร่ืองบิน	
น�า้มนัแก๊สโซฮอล์	91	95	น�า้มนัเตา	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG))	กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลติภณัฑ์เคมี	
(เม็ดพลาสติก	 โซดาไฟ	 ปุ๋ยเคมีผสม	 กรดเกลือ	 คลอรีน)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	 (เนื้อสุกร	 
ไก่สด	น�้าตาลทราย	มันเส้น	มันอัดเม็ด	น�้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์)	กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์	 (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	 (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์))	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	
(ทองค�า)	กลุม่โลหะขัน้มูลฐาน	(เหลก็แผ่น	ท่อเหล็ก	เหล็กเส้น	เหล็กฉาก	ลวดเหลก็	เหลก็รูปตวัซี)	
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	 (ยางแท่ง	 ท่อพลาสติก	 ถุงพลาสติก	 แผ่นฟิล์มพลาสติก	 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น	ๆ)	กลุ่มยานยนต์	ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	(รถยนต์นั่ง	รถบรรทุกขนาดเล็ก	 
ตัวถังรถยนต์)	 และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง	 สูงขึ้นร้อยละ	 6.1	 สูงขึ้น 
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี	 3	 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู ่ตลาดน้อย	 ขณะที่ความต้องการ 
ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ยังมีอย่างต่อเนื่อง	โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น	คือ	ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	
ได้แก่	 กลุ่มไม้ยืนต้น	 (ผลปาล์มสด	ยางพารา)	 กลุ่มพืชล้มลุก	 (อ้อย	มันส�าปะหลังสด	ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์)	กลุ่มสัตว์	(สุกรมีชีวิต	ไก่มีชีวิต	ไข่ไก่	ไข่เป็ด)	กลุ่มพืชผัก	(ผักคะน้า	ผักกวางตุ้ง	มะนาว	
กะหล�่าปลี	 ถั่วฝักยาว	 ต้นหอม)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง	 (กุ้งแวนนาไม	 ปลาหมึกกล้วย	 
กุ้งทะเล)	 ขณะที่สินค้าที่ราคาลดลง	 ได้แก่	 ข้าวเปลือกเจ้า	 ข้าวเปลือกเหนียว	 ผลไม้	 (ล�าไย	 
ส้มเขียวหวาน	กล้วยน�้าว้า)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	เดือนกุมภาพันธ์	2565	ทรงตัวอยู่ที่ระดับ	44.6	โดยดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน	ปรับตัวลดลงจากระดับ	35.6	มาอยู่ที่ระดับ	35.1	และดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในอนาคต	(3	เดือนข้างหน้า)	ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ	50.6	มาอยู่ที่ระดับ	50.9	ซึ่งยังคงอยู่ในช่วง
ที่มีความเชื่อม่ัน	 ส�าหรับปัจจัยลบท่ีส่งผลต่อดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค	 คือ	 สถานการณ์โควิด-19	 
ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก	 ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย	 ถึงแม้ว่า 
ได้มกีารเปิดประเทศรับนกัท่องเทีย่วจากต่างชาตแิล้ว	แต่นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาในไทยยงัมจี�านวนน้อย	
ประกอบกบัราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสนิค้าปรบัตัวเพิม่ขึน้	
อย่างไรกต็าม	จากมาตรการของภาครฐั	เช่น	โครงการคนละครึง่	และโครงการเราเทีย่วด้วยกนั	ทีเ่ร่ิมใช้จ่าย
ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	ได้ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ	และประชาชน	รวมทั้งมูลค่าการส่งออกสินค้า
ของไทยที่ยังขยายตัวได้ดี	ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ	44.6

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ

เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก1

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และ

วัคซีน Covid-19
มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ

และวัคซีน Covid-19

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

โอมิครอนยังมีการ
แพร�ระบาด ภาครัฐ
ยกเลิก Test & go

และคนละครึ่งหมดเขต
การแพร�ระบาดของ

ไวรัส Covid-19
ระลอก 3

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

43.7

47.2
43.6

38.6

45.2

ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)

4.35%

10.86%

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

84.78%

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

ฑณัภติลผ
งอืมหเกาจ

YoY
MoM

6.1
2.2

YoY
MoM

63.9
11.9

YoY
MoM

8.0
0.5

าคนิส
ปูรจ็รเำส

าคนิส
บิดุถตัว

าค กึ่งนิส
ปูรจ็รเำส

YoY
MoM

4.3
0.2

YoY
MoM

15.0
1.5

MoM
YoY 24.5

5.2

มรรกรตษกเฑณัภติลผ
และการประมง

ฑณัภติลผ
งอืมหเกาจ

มรรกรตษกเฑณัภติลผ
และการประมง

ติลผรากมรรกจิกมาตงบแ

(CPA : Classification of

Products by Activity)

ติลผรากนอตน้ัขมาตงบแ

(SOP : Stage of Processing)

4.35%

10.86%

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

84.78%

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

ฑณัภติลผ
มรรกหาสตุอ

ฑณัภติลผ
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YoY
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มรรกรตษกเฑณัภติลผ
และการประมง

ฑณัภติลผ
งอืมหเกาจ

มรรกรตษกเฑณัภติลผ
และการประมง

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส

6.86%
ะลแมไ

มไฑณัภติลผ

ตนมเีซ

ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

กระเบื้อง

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.84% 11.72%

12.21%
15.46%

25.15%

6.59%

3.30%

1.89%

ะลแมไ
มไฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

กระเบื้อง ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา

วิผบาฉุดสัว
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YoY
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0.2

งารสอกุดสัว
ๆนื่อ

YoY
MoM
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0.8

จำแนกรายหมวด
กันหำ้นนวสดัส
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มไฑณัภติลผ

ตนมเีซ

ตีรกนอคฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

าฟฟไณรกปุอ
และประปา

งารสอกุดสัว
ๆนือ่

กระเบื้อง

วิผบาฉุดสัว

ฑณัภขุส

16.84% 11.72%

12.21%
15.46%

25.15%

6.59%

3.30%

1.89%

ะลแมไ
มไฑณัภติลผ

ะลแก็ลหเ
ก็ลหเฑณัภติลผ

ฑณัภติลผ
ตีรกนอคตนมเีซ

กระเบื้อง ฑณัภขุส าฟฟไณรกปุอ
และประปา
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YoY
MoM

4.5
0.3
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MoM

5.3
0.1
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1.1
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0.1
-0.1

YoY
MoM

4.8
0.2

งารสอกุดสัว
ๆนื่อ

YoY
MoM
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0.8

 ดัชนีราคาผู้ผลิต	เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม	2565	สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอ
ตัวลงท่ีร้อยละ	 1.1	 (MoM)	 และเฉลี่ย	 2	 เดือน	 (ม.ค.-	 ก.พ.)	 2565	 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	9.0	(AoA)
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ตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 65ตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 65

แหน�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 65แหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ม.ค. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ม.ค. 65

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

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

ม.ค. 2565
Jan 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

21,258.6
+8.0%

23,785.0
+20.5%
-2,526.4

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

3,573.8
2,472.1
2,112.8
999.9
951.8

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
มาเลเซีย
เวียดนาม

24.1
6.8
0.1
12.0
-6.8

16.8
11.6
9.9
4.7
4.5

6,947.9
2,726.9
1,189.2
1,151.1
1,108.6

จีน
ญี่ปุน
ไตหวัน
สหรัฐฯ
มาเลเซีย

32.0
14.9
34.5
7.6
25.7

29.2
11.5
5.0
4.8
4.7

0.2
0.3

-0.1
-0.6

0.8
2.2

3.5
11.3

105.5
106.6

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

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ม.ค. 65 ดัชนี ม.ค. 65

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนมกราคม 2565

การส่งออก 

	 มีมูลค่า	21,258.6	ล้านเหรียญสหรัฐ	(708,312	ล้านบาท)	ขยายตัว

ร้อยละ	8.0	ซึง่ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่11	ท่ามกลางบรรยากาศการค้าโลก

ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง	ขณะที่ความรุนแรงของโควิด-19	สายพันธุ์โอมิครอนน้อยกว่า

สายพันธุ ์อื่น	 จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในวงจ�ากัด	 

นอกจากนี้	 IMF	ยังมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี	2565	จะยังเติบโตได้ร้อยละ	4.4	

เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักทั่วโลก	 ทั้งการค้า	 การผลิต	

การบริโภค	 และการเดินทาง	 จะกลับเข้าสู่ระดับปกติก่อนการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19	และปัญหาด้านสาธารณสขุจะลดลงสูร่ะดบัต�า่ภายในสิน้ปี	2565	

จากอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพ่ิมข้ึน	 และการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

จึงส่งผลดีต่อการส่งออกไทยในระยะต่อไป

	 การส่งออกไปตลาดส�าคญัส่วนใหญ่ขยายตวัส่วนใหญ่ยงัคงขยายตวั	

(ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย	 และทวีปแอฟริกา)	 ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก	 แม้เป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงบ้าง	 เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 สายพันธุ์โอมิครอนที่รวดเร็วในหลายประเทศ	

และส่งผลกระทบต่ออปุสงค์	(ความต้องการซือ้)	ของประเทศคูค้่า	ประกอบด้วย	

(1)	ตลาดหลกั	ขยายตวัร้อยละ	9.2	โดยขยายตวัในตลาดสหรฐัฯ	ร้อยละ	24.1	

จีน	ร้อยละ	6.8	ญี่ปุ่น	ร้อยละ	0.1	อาเซียน	(5)	ร้อยละ	13.2	CLMV	ร้อยละ	

2.3	และสหภาพยุโรป	(27)	ร้อยละ	1.4	(2)	ตลาดรอง	ขยายตัวร้อยละ	5.1	

ขยายตัวในตลาดเอเชยีใต้	ร้อยละ	27.1	ตะวนัออกกลาง	ร้อยละ	0.2	ลาตนิอเมรกิา 

ร้อยละ	 5.0	 และรัสเซียและกลุ่มประเทศ	 CIS	 ร้อยละ	 16.2	 ขณะที่ทวีป

ออสเตรเลีย	และทวีปแอฟริกา	หดตัวร้อยละ	4.1	และร้อยละ	9.2	ตามล�าดับ	

และ	(3)	ตลาดอื่น	ๆ	ขยายตัวร้อยละ	0.9

การน�าเข้า 

	 มมีลูค่า	23,785.0	ล้านเหรยีญสหรัฐ	(802,688.8	ล้านบาท)	ขยายตวั

ร้อยละ	20.5	แหล่งน�าเข้าส�าคญัทีข่ยายตวั	อาท	ิจนี	ญีปุ่น่	ไต้หวนั	สหรัฐฯ	และ

มาเลเซยี

ดุลการค้า

	 ขาดดุล	2,526.4	ล้านเหรียญสหรัฐ	(94,376.5	ล้านบาท)	

ดัชนีราคาส่งออก – น�าเข้า

 ดัชนีราคาส่งออก	 สูงขึ้นร้อยละ	 3.5	 (YoY)	 โดยหมวดสินค้า 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น	 ประกอบด้วย	 หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง	 หมวดสินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตร	 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม	 ขณะที่หมวดสินค้า

เกษตรกรรม	ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง	

	 ดัชนีราคาน�าเข้า	 สูงขึ้นร้อยละ	 11.3	 (YoY)	 โดยหมวดสินค้า 

ที่ปรับตัวสูงข้ึน	 ประกอบด้วย	 หมวดสินค้าเชื้อเพลิง	 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 

ก่ึงส�าเร็จรูป	 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	 และหมวดสินค้าทุน	 ขณะที ่

หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

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

international_tradeท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนมกราคม 2565
ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาทองค�า

	 	เดือนกุมภาพันธ์	2565	ราคาทองค�าตลาดโลกขยายตัว	2	เดือนต่อเนื่อง	
เฉลีย่อยูท่ี	่1,856.30	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์	ขยายตวัร้อยละ	2.18	เมือ่เทยีบกบั
เดือนก่อนหน้า	 เช่นเดียวกับราคาทองค�าในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่	 28,592.50	 บาท	 
ขยายตวัร้อยละ	0.30	เม่ือเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	สถานการณ์ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน	
ตงึเครยีดมากยิง่ข้ึน	ยกระดบัเป็นสงครามกลางเมอืง	หลายประเทศต่างออกมาตรการ
คว�่าบาตร	 ประกอบกับเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงทรงตัวสูง	 กระทบต่อการฟื ้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง	ผลักดันการเข้าถือทองค�าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

	 ราคาน�้ามัน

 ราคาน�า้มนัดบิ	(WTI)	เดอืนกมุภาพนัธ์	2565	เฉลีย่อยูท่ี	่91.74	เหรยีญสหรฐัฯ	
ต่อบาร์เรล	 เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	 55.33	 (YoY)	 และ 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.37	 (MoM)	 ราคาน�้ามันดิบ	 (WTI)	 
ปรับเพิ่มข้ึน	 มาจากความตึงตัวด้านอุปทานเป็นส�าคัญ	 เนื่องจากกลุ่มโอเปกยังคง 
แผนเดิมในการปรับขึ้นก�าลังผลิตที่	 400,000	 บาร์เรลต่อวัน	 แม้จะมีการเจรจา 
ให้เพิ่มก�าลังการผลิตหลายครั้ง	 รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน	 ที่รุนแรงขึ้นและรัสเซียถูกคว�่าบาตรทางการเงิน	 ท�าให้หลายประเทศกังวล 
ต่อการส่งออกน�้ามันของรัสเซีย	 และท�าให้ราคาน�้ามันพุ่งสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 
การที่สหรัฐฯ	 ยกเลิกการคว�่าบาตรโครงการนิวเคลียร์พลเรือนของอิหร่าน	 จะท�าให้
อิหร่านสามารถส่งออกน�้ามันดิบได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากข้ึน	 รวมถึง 
การทีส่หรฐัฯ	ขายน�า้มนัจากคลงัส�ารอง	จะช่วยชะลอการปรับตวัขึน้ของราคาน�า้มนัดบิ 

 

 อัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าเงนิบาท	เดอืนกุมภาพนัธ์	2565	เฉลีย่อยูท่ี	่32.67	บาท/เหรยีญสหรฐัฯ	
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ	8.98	(YoY)	แต่เมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา	แข็งค่าขึ้นร้อยละ	1.70	(MoM)	ค่าเงินมีความผันผวน	มีสาเหตุจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน	ซึ่งส่วนใหญ่มีผลท�าให้เงินบาท
แข็งค่าขึ้น	 เนื่องจากนักลงทุนไม่ม่ันใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซีย	
ยเูครน	และประเทศในกลุม่นาโต้	จงึหนัมาลงทนุในตลาดเงนิฝ่ังเอเชยี	รวมถงึทองค�า
ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความม่ันคง	 เป็นปัจจัยหนุนให้เงินบาทแข็งค่าข้ึนจากการ 
ส่งออกทองค�าที่ราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 เงินบาทยังคง 
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	อีกทั้ง	สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19	 ยังคงเป็นผลกระทบที่ท�าให้เงินบาทอ่อนค่าลง	 ซึ่งยังต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

	 ข้าว

	 ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว	 5%	 (ใหม่)	 1,247.11	 บาท/100	 กิโลกรัม	 
ลดลงจากเดือนมกราคม	ร้อยละ	1.40	ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ	100%	
ชัน้	2	(ใหม่)	2,450.26	บาท/100	กโิลกรมั	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	5.39	ภาพรวมราคาข้าว
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน	 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ ่
ประสบปัญหาขาดแคลนรถไฟบรรทุกสินค้าท�าให้ส่งออกไม่ได้	

	 ยางพารา

	 ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	 69.88	 บาท	 เพิ่มขึ้น 
จากเดือนก่อนร้อยละ	 7.57	 ส่วนราคายางแท่ง	 STR	 20	 เฉลี่ยอยู่ท่ีกิโลกรัมละ	 
59.75	 บาท	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 2.59	 ราคายางปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาน�้ามันดิบ 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับมีปริมาณยางเข้าสู ่ตลาดน้อยลงเน่ืองจากเข้าสู ่
ช่วงฤดูกาลปิดกรีดยางพารา
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ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ÊÔ¹¤ŒÒ
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ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

สภาคองเกรสฟลิิปปินส์ให้สัตยาบันแก้ไข พ.ร.บ. การบริหาร
สาธารณะ ซ่ึงอนุญาตให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ 
ได้ร้อยละ 100 ในกิจการโทรคมนาคม การขนส่งสินค้า 
ภายในประเทศ รถไฟ รถไฟฟา้ใตด้นิ สายการบนิ ทางดว่น และ
สนามบิน เน่ืองจากไม่ได้รวมอยู่ ในค�าจ�ากัดความของ
สาธารณูปโภคจึงท�าให้ไม่ถูกจ�ากัดการถือสิทธิ์การถือครอง
ที่ร้อยละ 40 อีกต่อไป คาดว่ามาตรการดังกล่าวช่วยเร่ง 
การฟื้นตวัของเศรษฐกิจและดึงดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ 
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่ของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้

ฟลิปิปนิส์ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาต ิ
ถือครองกรรมสิทธิ์ 100%

เผชิญปัญหา Shelflation

รฐับาลสิงคโปรม์แีผนเตรยีมข้ึนภาษีสินคา้และบรกิาร (GST)  
จาก 7% เป็น 9% เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ช่วยเหลือ 
กลุ่มคนรายได้น้อย และผู้สูงอายุ ซึ่งท�าให้ธุรกิจภาคเอกชน 
มีความกังวลว่าอาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ  
ขณะที่รัฐบาลให้ค�ามั่นว่าจะมีมาตรการรองรับส�าหรับ 
ช่วงเปล่ียนผ่าน และดแูลผู้มรีายไดน้้อยผ่านการใหเ้งนิชดเชย
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนค่าครองชีพของประชาชน

สิงคโปร์ ปรับขึ้นภาษีสินค้าและบริการ
เป็น 9%

ผลส�ารวจมหาวิทยาลัย Dalhousie และบริษัทวิจัย Caddle พบว่า 
ผู้บริโภคชาวแคนาดาต้องเผชิญกับปัญหาทิ้งสินค้าก่อนวันหมดอายุ  
ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
ห่วงโซอุ่ปทานการผลิตอาหารมีตน้ทนุเพ่ิมข้ึนจากการขาดแคลนสนิคา้และ
แรงงานตลอดจนการขนส่งที่ล่าช้ากว่าปกติ ท�าให้อายุของสินค้า  
(Shelf Life) สั้นลงจากเดิม ทั้งนี้ร้านค้าปลีกส่วนมากในแคนาดา 
มนีโยบายก�าหนดอายสุนิคา้ส�าหรบัสนิคา้ทีเ่นา่เสยียาก (Non-Perishable) 
ที่จะวางขายขั้นต�า่ 3 เดือน

แคนาดากลุ่มสินค้าอาหารใน
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