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Editor’s note
วารสาร สนย. ฉบับประจ�ำเดือนพฤศจิกายน ปรับโฉมใหม่แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ด้วยคอลัมน์ประจ�ำและบทความพิเศษทีม่ ากด้วยสาระนานาประโยชน์เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
เรายังคงรอรับฟังค�ำติชม เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
ฉบับนี้ Highlight เราเกาะอยู่กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยยินดีน�ำเสนอ
บทความเกีย่ วกับการเป็นศูนย์กลางของ AEC และผลกระทบของ AEC ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยใช้แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป ติดตามรายละเอียดได้จากคอลัมน์ Special Talk และ
Special Report ภายในเล่มได้ทนั ที นอกจากนี้ ตามไปดูการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การค้า
ภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมีศักยภาพ ฉบับนี้ขอเสนองานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า OTOP จาก
คอลัมน์ Special Report และภาพกิจกรรมปกหลัง น่าสนใจไม่แพ้กนั แล้วก็..อย่าลืม update
กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในคอลัมน์ประจ�ำของวารสาร สนย. ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม
พบกันใหม่ฉบับหน้า อย่าลืมว่าค�ำติชมเป็นธงส�ำคัญในการปรับปรุงการท�ำงาน
ของเรา รอฟังจากทุกท่านอยู่นะคะ
บรรณาธิการ
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around ไปกับ สนย. ขอน�ำเสนอกิจกรรมภายใต้นโยบายการขับเคลือ่ นตลาดสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP ไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้จัดให้มีพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ
บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กฟรีซ์ จ�ำกัด ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า OTOP และด้วยความร่วมมือของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด ในการเปิดร้าน OTOP Shop ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อจากนี้จะขยายช่องทางการจ�ำหน่ายในท่าอากาศยาน
อื่น ๆ รวมถึง โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ทั้งในรูปแบบ OTOP Shop และ Vending Machine ควบคู่ไปกับ
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และการส่งเสริมภาพลักษณ์ OTOP ไทย โดยจะจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ผ่านสายการบิน สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานทูต และงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติด้วย
สบก.
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ประเทศไทย

กับการเป็น Hub ของ AEC
: ฝันให้ ไกลไปให้ถึง

ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

เป็นความจริงที่ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านการอยู่ในท�ำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ประเทศไทยจะบริหารความได้เปรียบนั้นได้ดีเพียงใดเป็นสิ่งที่ต้องรอการพิสูจน์
ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเล
ของไทยไปยังประเทศส�ำคัญ ๆ เช่น จีน อินเดีย
ญี่ปุ่น สามารถท�ำได้สะดวกรวดเร็ว หรือถ้าเป็น
ประเทศ CLMV ก็สามารถขนส่งผ่านชายแดน
ได้เลย การค้าของไทยกับจีนตะวันตกและตอนใต้
ก็ก�ำลังขยายตัวโดยเฉพาะกับมหานครฉงชิ่ง (ซึ่ง
จีนมีนโยบายพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า
ระหว่างประเทศของจีนในภูมิภาคตะวันตก)
ปัจจุบันก็มีการค้ากับไทยปีละ 984 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ขยายตั ว สู ง ถึ ง 200% ต่ อ ปี อี ก ทั้ ง ใน
เดื อ นธั น วาคม 2556 จะมี ก ารเปิ ด สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่เชียงของ ย่อมเป็น
การตอกย�ำ้ ความเป็นสะพานเชือ่ มโยงอาเซียน-จีน
ของไทยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ในวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาทระยะยาว 7 ปี (ปี
2556-2563) ของรัฐบาลไทยซึ่งจะกระจายไป
สูก่ ารพัฒนาในหลายด้าน ประกอบด้วย การขนส่ง
ทางราง 82.5% ทางถนน 15% ทางน�ำ้ 1.5% และ
อื่น ๆ 1% เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อม
ระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเดิมของ
อาเซียน (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
ฟิลปิ ปินส์) ทีม่ รี ะดับการพัฒนาประเทศมากกว่ากับ
ประเทศสมาชิกใหม่กลุ่ม CLMV ซึ่งแน่นอนว่าจะ
มีการเคลือ่ นย้ายด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
กันมากขึ้นเมื่อถึง AEC ปี 2558
ไทยยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มโยง
เศรษฐกิจใหญ่ 3 กลุ่มประกอบด้วย อินเดีย
จี น และอาเซี ย น ที่ ไ ทยมี ข ้ อ ตกลงกั บ ทั้ ง
สามกลุ่มภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย FTA
อาเซียน-จีน และ AEC ตามล�ำดับ ส่งผลให้
สนามบินสุวรรณภูมิของไทยมีการขยายตัวของ
ผู้โดยสารและจ�ำนวนเที่ยวบินอย่างรวดเร็ว โดยมี
สายการบินใช้บริการเพิม่ เป็น 68 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
จากเดิม 55 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง และก�ำลังเร่งพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี

2560 เพือ่ รองรับผูเ้ ดินทางทีจ่ ะมากถึง 54 ล้านคน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�ำให้
ประเทศไทยถูกจับตามองว่าจะเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งแห่งอาเซียนและท�ำให้บริษัทโลจิสติกส์
ข้ามชาติ สนใจเข้ามาเปิดบริษทั ขนส่งในเมืองไทย
จ�ำนวนมากอาทิเช่น บริษัทโลจิสติกส์จากจีน
บริษทั ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต และบริษทั ยามาโตะอุนยู
ยักษ์ใหญ่อันดับ 1 ของญี่ปุ่น
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ข้ า มชาติ ห ลายแห่ ง
ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าค เช่ น โตโยต้ า เจนเนอรั ล
มอเตอร์ นอกจากนั้นไทยยังมีความเข้มแข็ง
ในอุตสาหกรรมหลายชนิดที่มีการผลิตทั้งต้นน�้ำ
กลางน�้ำและปลายน�้ำ เช่น สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้บริษทั
ต่างประเทศต่างสนใจประเทศไทยในการเป็นฐาน
การผลิตเพื่อส่งออกมากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ

ความท้าทายที่ควรพิจารณา

สิงคโปร์เป็นคู่แข่งหมายเลข 1 ของไทย
ในการเป็น Hub ด้านการขนส่งทัง้ ทางอากาศและ
ทางทะเล ท่าเรือสิงคโปร์เป็นท่าเรือทีค่ บั คัง่ มากทีส่ ดุ
ในภูมภิ าค โดยสิงคโปร์สามารถรองรับตูค้ อนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต (TEUs) ได้ถงึ ปีละ 20 ล้านตู้ (ท่าเรือ
แหลมฉบัง ขณะนีส้ ามารถรองรับ 5.8 ล้านตูต้ อ่ ปี)
ขณะที่ ม าเลเซี ย ก็ ก� ำ ลั ง เร่ ง รั ด พั ฒ นา
ประเทศให้ เ ป็ น Hub ของอาเซี ย นเช่ น กั น
ปั จ จุ บั น มี ส นามบิ น ระหว่ า งประเทศ 5 แห่ ง
และท่าเรือทีท่ นั สมัยล�ำ้ ยุค 2 แห่งทีเ่ พียบพร้อม
ด้ ว ย Logistic Park ขนาดยั ก ษ์ ไ ว้ ร องรั บ
สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจาก AEC 2558 พร้อมทั้ง
มีเครือ ข่า ยถนนที่ทัน สมัย เชื่อ มโยงท่า เรือ และ
สนามบินต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ในส่วนของไทยยังมีงานหลายด้านที่ต้อง
ด�ำเนินการ เช่น การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ
การน�ำสนามบินดอนเมืองกลับมาใช้ใหม่เพื่อ
ลดการแออัดของสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตลิงค์
เชื่อมสุวรรณภูมิและดอนเมือง การสร้างถนน

เชื่อมโดยตรงระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และการสร้างส่วนต่อ
ขยายทางยกระดับบูรพาวิถไี ปยังท่าเรือแหลมฉบัง
เชื่อมไปยังพัทยาและมาบตาพุดเพื่อให้ระบบการ
ขนส่งมีศักยภาพมากขึ้น
ท่าเรือฝัง่ อันดามันของไทยยังไม่เกิด แม้วา่
เราจะมีท ่า เรือ ระนองแล้ว แต่ก็ยัง ไม่โ ตเท่า ไร
อย่างน้อย หากไทยมีท่าเรือทั้งฝั่งอันดามันและ
อ่าวไทยทีท่ นั สมัยและจูงใจบริษัทเดินเรือต่าง ๆ
เข้ามาใช้บริการกันมากขึน้ ก็จะท�ำให้ไทยขยับใกล้
สิงคโปร์เข้าไปอีกนิด
อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญของการประกอบ
ธุ ร กิ จ กรณี ข องไทยต้ น ทุ น อยู ่ ที่ 15.2% ของ
GDP ในขณะที่สหรัฐฯ 8.3% ของ GDP จึงต้อง
พยายามลดสัดส่วนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและมีนวัตกรรม
สูงขึ้นก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น อาทิเช่น การผลิตหลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ที่มีขนาดเล็กลง
เบาขึ้น ค่าขนส่งถูกกว่า แต่จ�ำหน่ายได้ในราคา
ที่แพงกว่า อีกทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง
ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารวิธขี นส่งให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง ปัจจุบันระบบ
การขนส่งของไทยมี 4 ระบบเป็นทางรถยนต์ 86%
ทางน�ำ้ 12% และทางรางและอากาศ 2% การขนส่ง
ทางน�้ำมีต้นทุนต่อหน่วยถูกที่สุด รองลงมาเป็น
ทางราง ทางรถยนต์ และสุดท้ายคือทางอากาศ
จึงควรเพิ่มการขนส่งทางน�้ำและทางรางให้มาก
ขึ้นเพื่อลดความแออัดของการขนส่งทางรถยนต์
สิง่ ส�ำคัญทีเ่ ราไม่ควรมองข้ามก็คอื โลจิสติกส์
นั้นไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการขนส่งแต่เพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง หมายรวมถึ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ใ น
สายการผลิต โลจิสติกส์ในด้านคลังสินค้า และ
โลจิสติกส์ในกระบวนการบริหารและการท�ำงาน
ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถพัฒนาประเทศไทยสูก่ ารเป็น
Hub ของอาเซียนอย่างแท้จริง

TPSO

3

Special report

ผลกระทบของ AEC
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยใช้แบบจำ�ลองดุลยภาพทั่วไป
อาเซียนก�ำลังรวมกลุ่มเป็น AEC ซึ่งมี
เป้าหมายการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจได้แก่ ส่งเสริม
ให้เกิดการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
(Single Market and Single Production Base) เพือ่
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (AEC Blueprint,
2008) ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาความกิ น ดี อ ยู ่ ดี
ของประชาชนในประเทศ และลดช่ อ งว่ า ง
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ดังนั้น ส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับศูนย์
บริการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท� ำ การศึ ก ษาผลกระทบของ AEC โดยใช้
แบบจ� ำ ลองทางเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
ในประเด็น ผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเพือ่ ประเมินว่า
การรวมกลุ่ม AEC ส่งผลอย่างไรต่อไทย
แบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
1. แบบจ�ำลอง GTAP (Global Trade
Analysis Program) ซึ่ ง เป็ น แบบจ� ำ ลอง
การค้าโลกมีโครงสร้างและการเชื่อมโยงในระบบ
เศรษฐกิจทีเ่ สมือนระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของโลก ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับ
ในประเทศ โดยระดับต่างประเทศประกอบด้วย
การค้าระหว่างประเทศ การเคลือ่ นย้ายทุ น และ
แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น และในระดับ
โครงสร้างภายประเทศ ประกอบด้วย หน่วยทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ครัวเรือน ผู้ผลิต และผู้บริโภค
โดยก�ำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อตกลง
ภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. แบบจ�ำลอง CGE ของประเทศไทย คือ
แบบจ�ำลองที่อธิบายมูลค่าการหมุนเวียนของ
ทัง้ ระบบเศรษฐกิจ โดยแบบจ�ำลองถูกสร้างขึ้น
จากฐานข้อมูลตารางบัญชีทางสังคม (Social
Accounting Matrix) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในระบบเศรษฐกิจขึ้นในลักษณะเป็นชุดสมการ

4

TPSO

เพื่ อ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทีส่ ง่ ผ่านมาจากแบบจ�ำลอง
การค้าโลก (GTAP)
การวิเคราะห์โดยใช้ทั้ง 2 แบบจ�ำลอง มี
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ คือ
(1) ทุ ก สาขาการผลิ ต และบริ ก ารใช้
ประโยชน์จากอัตราภาษีน�ำเข้าที่ลดลงทั้งหมด
(2) โครงการสร้างตลาดสินค้าและบริการ
และโครงสร้างเศรษฐกิจของทุกประเทศมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับโครงสร้างเดิมที่ใช้เป็นฐานข้อมูล
ของแบบจ�ำลอง
(3) ไม่มีการใช้ข้อกีดกันทางการค้าอื่น ๆ
ส�ำหรับทุกตลาดสินค้าและบริการ ภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ณัฐวุฒิ สุคนธบารมี

ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง GTAP

1. ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ
ผลจากการใช้แบบจ�ำลอง GTAP ได้แสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีจ่ ะได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีสวัสดิการโดยรวมสังคม
สูงขึ้นเป็นผลจากปริมาณการส่งออกน�ำเข้าที่
สูงขึ้นจากภาษีที่ลดลงท�ำให้ราคาสินค้าต่าง ๆ
ลดลง และส่งผลในทางบวกกับผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะ
ประเทศไทย
ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Welfare
และ Real GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.23
และร้อยละ 15.56 ตามล�ำดับ

ตารางผลกระทบต่อสวัสดิการโดยรวม (Welfare) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จากแบบจ�ำลอง GTAP
Country

Welfare

Real GDP

East Asia

-0.82%

-0.07%

ASEAN 4

12.24%

2.19%

Thailand

30.23%

15.56%

CLMV

-3.12%

-0.03%

Rest of World

-0.15%

-0.04%

ตารางร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสินค้าส่งออกจากประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก จากแบบจ�ำลอง GTAP
การส่งออก

East Asia

ASEAN 4

CLMV

Rest of World

ข้าวและธัญพืช

-6.16

70.08

-6.7

-6.53

ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์

-5.4

-4.91

-5.85

-5.39

น�้ำมันและถ่านหิน

-1.72

0.32

-1.42

-1.86

อาหารแปรรูป

-0.68

30.65

-0.61

-0.68

สื่งทอและเครื่องนุ่มห่ม

-2.38

4.3

-2.2

-2.35

อุตสาหกรรมเบา

1.15

18.31

1.08

1.2

อุตสาหกรรมหนัก

0.16

6.44

0.2

0.15

สาธารณูปโภค

-1.32

-0.67

-1.4

-1.3

สื่อสารและคมนาคม

-2.23

-1.8

-2.28

-2.2

บริการ

-2.36

-1.88

-2.42

-2.34

2. ด้านการค้าระหว่างประเทศ
พบว่าเมือ่ มีการลดลงของภาษีนำ� เข้าภายใต้
กรอบอาเซียนจะท�ำให้ราคาสินค้าน�ำเข้าลดลง
เป็นผลให้โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยเปลี่ยนแปลงโดยมีปริมาณการค้ากับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนขยายตัวสูงขึ้นในขณะที่การค้า
กับกลุ่มประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลง ดังนี้
2.1 การค้าไทยกับกลุม่ ประเทศอาเซียน
เดิม (กลุ่มASEAN 4) เพิ่มมากขึ้นทั้งการน�ำเข้า
และส่งออกของสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า ข้าว
และธัญพืช อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมเบา
(ยานยนต์และส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์
โลหะ พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ)
2.2 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) ทัง้ เพิม่ ขึน้ และลดลง
เล็กน้อยในการค้าระหว่างประเทศทั้งการน�ำเข้า
และส่งออก
2.3 การค้ากับกลุม่ ประเทศอืน่ ๆ ปริมาณ
การค้ามีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
ยังมีปริมาณการขยายตัว

2.4 มูลค่าการส่งออกสุทธิของไทย
(มูลค่าส่งออกลบด้วยมูลค่าน�ำเข้า) ในรายสินค้า
พบว่ า การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
จะเอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ของไทยโดยส่วนใหญ่ เพราะสินค้าและบริการ
เกือบทุกประเภทจะมีมูลค่าส่งออกสุทธิสูงขึ้น
มีเพียง 3 สาขาเท่านัน้ ทีจ่ ะมีมลู ค่าการส่งออกสุทธิ
ลดลง ได้แก่ สินค้าประเภท น�้ำมันและถ่านหิน
สาขาสาธารณูปโภค และสาขาบริการ
ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากการเปิดการ
ค้าเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมี
ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า (ทั้ง
จากประสิทธิภาพการผลิตที่สูง หรือราคาปัจจัย
การผลิตที่ต�่ำกว่า) ท�ำให้ไทยมีความได้เปรียบ
เกือบทุกสาขาการผลิตจึงท�ำให้ไทยส่งออกได้
มากขึ้น แต่ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรประเภท
พลั ง งานเพี ย งพอและประเทศอาเซี ย นมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการเงิน ประกันภัย
ขนส่ง โทรคมนาคม มากกว่าไทย จึงท�ำให้ไทยต้อง
น�ำเข้ากลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ

บริการมากขึน้ ซึง่ การวิเคราะห์นไี้ ด้ให้ความส�ำคัญ
ต่อ 3 สาขาดังกล่าว โดยการใช้แบบจ�ำลอง CGE
ในการศึกษาผลกระทบของกรณีการเปลีย่ นแปลง
ของ 3 สาขานี้ต่อระบบเศรษฐกิจของไทย

ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง CGE

จากผลของแบบจ�ำลอง GTAP ทีพ่ บว่า 3
สาขาดังกล่าวมีการส่งออกสุทธิลดลง (จากปัจจัย
การน�ำเข้าที่เพิ่มขึ้นและการส่งออกที่ลดลงภาย
หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ดังนั้น
ในแบบจ�ำลอง CGE จึงก�ำหนดให้มีมูลค่าส่งออก
สุทธิทั้ง 3 สาขาลดลงร้อยละ 1 เพื่อศึกษาทิศทาง
และขนาดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยพบว่า
1. กรณีของสาขาน�้ำมันและถ่านหิน มี
ผลเป็นบวกกับระบบเศรษฐกิจไทยเพราะสามารถ
น� ำ เข้ า พลั ง งานในราคาที่ ถู ก ลงจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนและท�ำให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ GDP ขยายตัว 1.56% การน�ำเข้ารวม
สูงขึน้ 0.71%การส่งออกรวมลดลง 0.71% เงินเฟ้อ
เพิม่ ขึน้ 0.90% การบริโภคโดยรวมขยายตัว 2.22%
2. กรณีของสาขาสาธารณูปโภค และ
สาขาบริการ พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย
จากผลการศึกษาโดยใช้ทงั้ 2 แบบจ�ำลอง
แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม
จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
ไทยทราบถึงสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั หลังการเข้าสู่
กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
การทุ ก สาขาการผลิ ต และบริ ก ารของไทยใช้
สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในภาพรวม ขยายตัวตามไปด้วย
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OTOP ไทย

ก้าวไกลสู่สากล
จากนโยบายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 11 ปี
มีวตั ถุประสงค์สำ� คัญ คือการสร้างงานสร้างอาชีพ
กระจายรายได้สู่ชุมชน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ในระดับฐานรากของประเทศ ทั้งนี้จะแบ่งกลุ่ม
ผูผ้ ลิต OTOP เป็น 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผูผ้ ลิตชุมชน
เป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน 2) กลุ่มผู้ผลิต
รายเดียวและ 3) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
โดยในปี 2555 มี ผู ้ ป ระกอบการ
ขึ้ น ทะเบี ย น OTOP จ� ำ นวน 35,984 ราย มี
ผลิตภัณฑ์รวม 71,739 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลยุทธ์
การพั ฒ นา OTOP ปี 2556- 2558 จะเน้ น
ตาม Market Segment ที่สนองความต้องการ
ของตลาดโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า คือ (1)
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กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากล เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้า
คุณภาพสูงและราคาสูง และผลิตได้ปริมาณมาก
(2) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เป็นกลุ่มที่สินค้า
มีคณ
ุ ภาพและราคาสูง แต่ผลิตได้ปริมาณจ�ำกัด
(3) กลุ่ม C กลุ่มพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน เป็นกลุ่ม
ที่ผลิตสินค้าคุณภาพและราคาไม่สูงแต่สามารถ
ผลิตได้ปริมาณมาก (4) กลุ่ม D กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนา เป็นกลุม่ ทีผ่ ลิตสินค้าคุณภาพและราคา
ไม่สูง และไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้
จากการที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศให้ ก าร
ส่งเสริมสินค้า OTOP เป็นหนึง่ ในนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 กระทรวง
พาณิชย์ จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์การค้าโอทอป
ปี 2556 – 2559 เพื่อพัฒนาการค้าโอทอปใน
3 กรอบ คือ
1. การพัฒนาและขยายช่องทางการค้า
ในประเทศให้หลากหลายและทัว่ ถึง โดยจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภคทัง้ ใน
และต่างประเทศรับรูถ้ งึ สินค้า OTOP มากขึน้ การจัดตัง้
OTOP Shop ที่ท่าอากาศยานนานาชาติของไทย
ทีห่ า้ งสรรพสินค้า รวมถึงย่านการค้า และแหล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำคัญ การจัดงานแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจ
ตลอดจนการจัดจ�ำหน่ายผ่านระบบ Online
2. การยกระดับภาพลักษณ์สนิ ค้า OTOP
ด้วยเอกลักษณ์ไทย และส่งเสริมสินค้า OTOP
THAI สู่สากล โดยพัฒนาการออกแบบสินค้าให้
ทันสมัยสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาตลาดเพือ่ การ
ส่งออก จัดงานมหกรรม OTOP ระดับนานาชาติ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ จัด
Road Show ทัง้ ในระดับรัฐบาลและผูป้ ระกอบการ
และจัดกิจกรรม Online Business Matching ผ่าน
Thaitrade.com เป็นต้น
3. ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านแผน
CSR ธุรกิจ (แผนธุรกิจในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธุรกิจ: Corporate
Social Responsibility) ได้แก่ การออกแบบ
(Design) และประโยชน์ ใ ช้ ส อยสิ น ค้ า ให้ มี
ความทันสมัยการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
เสริมสร้างความรู้การตลาด การค้าปลีกส่ง และ
การบริหารจัดการธุรกิจ การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้เกิดการขายปลีกและขายส่งอย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)
ให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าสูช่ อ่ งทางการจ�ำหน่าย
ได้ตอ่ เนือ่ ง การสร้างช่องทางการจ�ำหน่ายในธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั้งในและ
ต่างประเทศและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เป็นต้น
จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสนับสนุน
ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ของสินค้าOTOP อย่างเป็นระบบ เนือ่ งจากเป็นการ

วางแผนพัฒนาในเชิงธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์วางแผน
การตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์
และตราสินค้า (Branding) การบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการ
บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
กลไกการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นการตลาด
สิ นค้ า OTOP คือ คณะกรรมการอ� ำนวยการ
หนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แห่ ง ชาติ โดย
มี ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ เพื่อเกิด
การประสานงานและด�ำเนินการตามแนวทางและ
แผนงานทีก่ ำ� หนดอย่างเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการตลาด
ก�ำหนดแนวทางและแผนงานส่งเสริมการตลาด
พัฒนาช่องทางการตลาด จัดท�ำระบบข้อมูล
ด้านตลาดต่างประเทศของสินค้า OTOP และ
ประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และคณะท�ำงานในระดับ
จังหวัด/กรุงเทพฯ เพื่อสร้างแบรนด์สินค้า OTOP
ไทย
2) คณะอนุ ก รรมการการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้
และเครื่องแต่งกาย
4) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของใช้และของที่ระลึก
5) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 2) – 5) จัดตัง้
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายประเภทตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)

จากยุทธศาสตร์ดงั กล่าว จะสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค้า OTOP
อย่างเป็นระบบ เนือ่ งจากเป็นการวางแผนพัฒนาในเชิงธุรกิจ
โดยใช้กลยุทธ์วางแผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
การสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้า (Branding) การบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ทัง้ ในด้านวัตถุดบิ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี
แรงงาน ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน ระบบ
การจัดจ�ำหน่ายและตลาด จัดท�ำและปรับปรุง
มาตรฐานและประเมินระดับมาตรฐานสินค้า
(ระดับดาว) เพื่อยกระดับสู่สากล สร้าง/พัฒนา
เครือข่ายรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญดังกล่าว
6) ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห นึ่ ง ต� ำ บ ล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาคและจังหวัด ตั้งขึ้น
เพื่อด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
การพั ฒ นาหนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
ก� ำ หนดกรอบหลั ก เกณฑ์ ใ นการกลั่ น กรอง
ผลิตภัณฑ์ พิจารณาความเหมาะสมแผนงานและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
OTOP ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ในทุกจังหวัด และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
7) คณะอนุ ก รรมการหนึ่ ง ต� ำ บลหนึ่ ง

ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดในทุกจังหวัด ตั้งขึ้นเพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในแต่ละจังหวัด/ชุมชน ด�ำเนินการ/คัดเลือก/
ตรวจสอบ/กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต�ำบล
จัดท�ำแผนและกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย OTOP
ในชุมชน แก้ไขปัญหาอุปสรรคระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น
จากกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกระทรวง
พาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ และ
มีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการในทุกคณะ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด จนถึ ง ระดั บ สากล
และเป็นกลไกของที่จะน�ำไปสู่การบูรณาการ
อย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทีม่ งุ่ หวังจะ
พัฒนาสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน
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Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

คาดการณ์ ปี 56

เฉลีย่ ม.ค. - ก.ย. 56

ปี 55 (%y-o-y)

GDP

ไทย

2.36

6.5

4.1

มาเลเซีย

1.80

5.6

5.1

ฟิลิปปินส์

2.77

6.6

6.0

สิงคโปร์

2.49

1.3

3.0

จีน

2.54

7.8

8.0

อินโดนีเซีย

6.50

6.2

6.3

อินเดีย

5.80

5.1

5.0

เวียดนาม

6.83

5.0

5.2

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้านUSD)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
ยอดขายเหล็ก
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ปี 55

ปี 56
Q1

Q2

ส.ค.

ก.ย.

-

-

6.5

5.4

2.8

-20.8
2,728.0
181.6
3.02
2.09
43.7
0.7

-7.4
1,267.3
177.8
3.09
1.47
44.3
0.7

-8.4
-5,076.5
170.8
2.70
1.23
44.5
0.7

-0.09
1,284.7
168.8
1.59
0.75
44.6
0.8

0.5
172.3
1.42
0.61
-

2.99
9.27

4.26
6.75

2.18
2.02

3.92
-2.07

-7.09
-5.23

3.9
-9.1
2.5
99.5
16.0

0.4
-4.3
2.9
95.4
18.9

-0.5
0.0
5.2
93.4
19.4

-3.12
4.23
-3.12
91.3
28.0

-4.31
1.75
-2.9
90.4
27.6

14.1
86.6
5.8
-6.5
0.1

6.9
97.2
5.4
-7.6
4.4

-0.2
-3.3
-6.2
-3.6
7.8

1.7
-16.4
-8.9
-2.4
5.4

-19.4
-30.7
-11.1
-5.1
4.2

21.3
76.2
20.6
10.6
5.3

3.7
19.4
32.5
15.9
9.3

-1.5
3.2
11.0
14.6
15.5

-7.7
-28.0
25.2
4.7
8.3

-12.7
-26.0
12.6
3.4
-

เศรษฐกิจของไทย เดือนกันยายน 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา แต่เศรษฐกิจของไทยยังได้ปจั จัยสนับสนุนจาก
ภาคการท่องเทีย่ วและการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของไทย
ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณ
การแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดการณ์ว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.8-4.3
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ในประเทศ เดื อ นกั น ยายน 2556
อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี แ ละมี ค วามแข็ ง แกร่ ง โดยอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ขยายตั ว
ร้อยละ 1.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ
44.6 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความ
มั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการว่างงาน
เดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอก
ประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง โดยสะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
เดือนกันยายน 2556 อยู่ในระดับสูง 172.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกันยายน 2556 ในภาพรวมขยายตัวเล็กน้อย
สะท้อนได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศและดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยขยายตัวร้อยละ 27.6 และ1.75
(เดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 28.0 และ 4.23) ส่วนการผลิต
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.31 และ
2.9 ตามล�ำดับ และดัชนีความเชือ่ มั่นอุตสาหกรรมลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 90.4
จากระดับ 91.3 ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2556 ในภาพรวมชะลอตัว
ลง สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่
และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ โดยหดตัวร้อยละ 19.4 30.7 และ
11.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากฐานสูงตามมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.2
การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยาน 2556 ชะลอตัวลงเล็กน้อย
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในหมวดก่อสร้าง โดยยอดขาย
ปูนซีเมนต์ และยอดการเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวสูงขึ้น
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.4 และ 12.6 ตามล�ำดับ
(เดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 4.7 และ 25.2) ส่วนปริมาณน�ำเข้า
สินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยังคง
หดตัวที่ร้อยละ 12.7 และ 26.0 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ เดือนตุลาคม 2556 จากการค�ำนวณ
สินค้าและบริการทั่วประเทศจ�ำนวน 450 รายการ ดัชนีสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี
มีคา่ เท่ากับ 105.76 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.46 เป็นการ
สูงขึน้ ของสินค้าประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ได้แก่ เนือ้ สัตว์ เป็ด
ไก่และสัตว์นำ�้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และเครือ่ ง
ประกอบอาหาร เป็นต้น ส่วนสินค้าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีร่ าคาสูงขึน้
ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดเคหสถาน และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีสงู ขึน้ ร้อยละ 0.17 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - ตุลาคม 2556
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.27

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับค่าคาดการณ์
ใหม่ (1 พฤศจิกายน 2556) เป็นร้อยละ 2.1 - 2.6 (เดิมร้อยละ 2.8 - 3.4)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและ
บริการ จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน
138 รายการ) เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 103.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 0.71 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.12
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555
สูงขึ้นร้อยละ 1.03
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 139.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะ
ขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ตามการลดลงของราคาปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ ส่วนหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึน้ ตามการสูงขึน้ ของ
ราคาปลาและสัตว์นำ�้ สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.3 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 126.4 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 1.7 จากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์
ตามการสูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
อัดแรง และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่ ทราย หินย่อย ดินถมที่ เนือ่ งจากแหล่ง
วัตถุดบิ หายากส่งผลให้ตน้ ทุนค่าด�ำเนินการเพิม่ ขึน้ ส่วนหมวดดัชนีราคาทีล่ ดลง
ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ปรับลดลงตามราคาในตลาดโลก และเมือ่
เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.4 และเฉลีย่ เดือน
มกราคม - ตุลาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 0.7
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กันยายน 2556
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ม.ค.-ก.ย.
56

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ม.ค.-ก.ย.
56

ส่งออก

20,467.9

19,303.7 172,139.8

3.92

-7.09

0.05

น�ำเข้า

20,562.6

18,830.5 189,813.9

-2.07

-5.23

2.21

-94.7

473.2 -17,674.1

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

จีน

2,161.0

1.2

11.2

7.7 สหรัฐฯ

1,952.7

-0.7

10.1

(%)

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

2,410.3

7.6

12.5

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,493.4

0.4

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,227.1

-51.8

6.4

ญี่ปุ่น

1,767.6

-13.6

9.2

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

1,097.2

-6.3

5.7

ฮ่องกง

1,516.5

-1.3

7.9

แผงวงจรไฟฟ้า

782.0

25.8

4.0 มาเลเซีย 1,148.9

20.5

5.9

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

2,896.9

-7.0

15.4

ญี่ปุ่น

3,066.3

-20.2

16.3

เครื่องจักรกลฯ

1,868.9

-7.0

9.9

จีน

2,970.7

- 0.1

15.8

เคมีภัณฑ์

1,186.9

3.6

6.3

สหรัฐ 1,336.0
อาหรับฯ

26.7

7.1

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,173.4

-23.3

6.2 มาเลเซีย 1,230.1

8.0

6.5

เพชรพลอย
1,005.0
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

18.2

5.3

1,188.3

8.6

6.3

สหรัฐฯ

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ค. 56

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ส่งออก

-0.2

-0.1

-0.2

-0.5

-0.9

-0.2

น�ำเข้า

-0.1

0.8

0.2

-1.7

-1.9

-2.3
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ม.ค.–ก.ย. 56

การส่งออก
เดือนกันยายน 2556 มีมูลค่า 19,303.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
7.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยข้าว (+8.7%) ยางพารา (-4.1%) ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง (-31.5%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง)
(-11.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-23.6%) น�้ำตาล (+24.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
ส�ำคัญ ภาพรวมลดลง 9.1 โดยอัญมณีและเครื่องประดับ (-51.8%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป
(-6.3%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+1.2%) สหรัฐอเมริกา
(-0.7%) ญี่ปุ่น (-13.6%) ฮ่องกง (-1.3%) มาเลเซีย (+20.5%)
การส่งออกในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ย.) มีมูลค่า
172,139.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.1 โดยข้าว (-0.5%) ยางพารา (-11.9%) อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-3.8%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-29.4%) ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป (-0.4%) น�้ำตาล (-30.3%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+11.9%) เคมีภัณฑ์
(+9.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-2.5%) สหรัฐฯ
(-0.1%) ญี่ปุ่น (-5.1%) ฮ่องกง (+5.2%) และมาเลเซีย (+5.7%)
การน�ำเข้า
เดือนกันยายน 2556 มีมูลค่า 18,830.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
5.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-7%)
เครื่องจักรกลฯ (-7%) เครื่องจักรไฟฟ้า ฯ (-23.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-20.2%) จีน (-0.1%) สหรัฐอาหรับฯ (+26.7%) มาเลเซีย
(+8%) และสหรัฐฯ (+8.6%)
การน�ำเข้าในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ย.) มีมูลค่า
189,813.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำ (+26.4%)
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+4.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น (-12.4%) จีน (+3.6%) สหรัฐอาหรับฯ (+7.7%) สหรัฐอเมริกา (+22.4%)
และมาเลเซีย (+2.7%)
ดุลการค้า
เดือนกันยายน 2556 เกินดุลการค้ามูลค่า 473.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 17,674.1
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2556 อยู่ที่ 99.0 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.9
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวดสินค้า
เกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 0.9, 1.1 และ 0.5
ตามล�ำดับ ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกันยายน 2556 อยู่ที่ 97.7 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ร้อยละ 1.8, 4 และ 3.9 ตามล�ำดับ ขณะที่หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และ 0.5 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : ตุลาคม 2556
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,451.92 บาท ลดลงร้อยละ
4.06 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาทองค�ำปรับตัวลดลงมากในช่วงต้นเดือน จากความ
กังวลเกีย่ วกับปัญหาทางการคลังของสหรัฐฯ ทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน ท�ำให้นกั ลงทุนเทขายทองค�ำ
เพื่อท�ำก�ำไรจนส่งผลให้ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี ราคาทองค�ำ
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเริม่ มีสญ
ั ญาณทีด่ จี ากการเดินหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(QE) เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึง่ สามารถเรียกความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
กลับมา รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่มีความแข็งแกร่งเกินคาดและ
ยังสามารถขยายตัวได้ดจี ะช่วยหนุนความต้องการทองค�ำให้เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากจีนเป็นประเทศ
ที่มีการน�ำเข้าทองค�ำเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนตุลาคมยังคงปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่
100.54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 106.29 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน�้ำมันดิบในช่วงปลายเดือน
ตามรายงานของส�ำนักสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ว่าปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังสหรัฐฯ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ซึง่ บ่งชีว้ า่ ความต้องการภายในประเทศปรับตัวลดลง และ
แรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ภายหลังธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) นอกจากนี้
ราคาน�้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับ
กลุ่มประเทศ P5+1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคมแข็งค่าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.22 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 31.71 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เพราะมีแรงซื้อของ
นักลงทุนต่างชาติ ทีม่ คี วามกังวลเกีย่ วกับปัญหาทางการคลังของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินไหลเข้ามา
จนท�ำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้
เงินหยวนแข็งค่าขึ้นส่งผลต่อภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก
1,294.52 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,246.36 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากฝนตกชุก และผลผลิต
ข้าวบางพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากน�ำ้ ท่วม ท�ำให้ผปู้ ระกอบการกังวลในคุณภาพข้าว ในขณะที่
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ทรงตัวอยู่ที่ 3,355 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
ประเทศผู้น�ำเข้าส่งค�ำสั่งซื้อส�ำหรับบริโภคในช่วงสั้น ๆ และมีปริมาณน้อย ท�ำให้ราคายังคง
ทรงตัว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 อาจปรับตัวลดลง เนือ่ งจากข้าวฤดูกาลใหม่ทยอยออกสูต่ ลาด และผูป้ ระกอบการ
คาดการณ์ว่าสต็อกข้าวรัฐบาลมากเกินไป ซึ่งอาจถูกกดกันให้ระบายข้าวออกมา
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา เดือนตุลาคม 2556 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 74.06 บาท และ 75.35 บาท ตามล�ำดับ
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโรงงานหลายแห่งมีสินค้าในสต็อกจ�ำนวนหนึ่ง
ที่รอการขายและส่งมอบ ประกอบกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศยังคงชะลอตัว
เช่นกัน โดยเฉพาะจีนผูซ้ อื้ ยางรายใหญ่ทมี่ วี นั หยุดยาว (วันชาติ) ในช่วงต้นเดือน อีกทัง้ ราคายาง
ยังได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐฯ ปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางบางส่วน ส�ำหรับราคายาง
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ลูกยางทางภาคใต้
ของไทยอยูใ่ นช่วงมรสุม มีฝนตกชุกอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผลผลิตยางออกสูต่ ลาดน้อยลง

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ต.ค.
55

1,246.36

-3.72

1,648.33

1,485.32

-9.89

3,355.00

0.00

3,014.95

3,284.81

8.95

ก.ย.-56

ต.ค.-56

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,294.52

ข้าวหอมมะลิ
100% ชั้น 2

3,355.00

สินค้า

ม.ค.-ต.ค.
56

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นดิบ ชั้น3

77.74

74.06

-4.73

96.45

78.38

-18.74

แผ่นรมควัน ชั้น3

79.52

75.35

-5.26

99.76

81.16

-18.64

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,348.80

1,316.18

-2.42

1,661.72

1,443.15

-13.15

ไทย (THB/Baht)

20,276.00

19,451.92

-4.06

24,533.04

20,850.19

-15.01

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

108.08

106.85

-1.13

109.49

105.33

-3.79

WTI

106.29

100.54

-5.41

95.49

98.13

2.77

31.71

31.22

-1.56

31.17

30.47

-2.22

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กระทรวงพาณิชย์ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาล และคณะกรรมการอ�ำนวยการ หนึง่ ต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการตลาดสินค้า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยให้รับผิดชอบด้านการตลาดในทุกมิติเพื่อขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย (Distribution Channel) การส่งเสริมภาพลักษณ์ และตราสินค้า
(Branding) การส่งเสริมการตลาดโดยผู้ค้า (Trading Company) และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด (Marketing Promotion) เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
จ�ำนวนมาก กระทรวงพาณิชย์ได้ขบั เคลือ่ นการส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP ในเดือนกันยายน ดังนี้
1. ด�ำเนินการคัดสรรสินค้าหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (OTOP Select 2013)
ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 เพือ่ ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางการจ�ำหน่าย
ให้ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าคัดสรร จ�ำนวน 2,746 ราย
2. การจัดงาน OTOP Select 2013 “OTOP ไทยก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 24 - 26
กันยายน 2556 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชัน้ 3 กระทรวงพาณิชย์โดยในงานดังกล่าวจัดให้มกี าร
เสวนา เรือ่ ง “ผลักดันการตลาดสินค้า OTOP ไทยให้กา้ วไกลสูส่ ากล” การเจรจาธุรกิจ (Business
Matching) รวมทัง้ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ OTOP
ชวนชิม
3. ท�ำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
OTOP ไทย” ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ บริษทั คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ�ำกัด ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน
2556 เพือ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP และส่งเสริมภาพลักษณ์สนิ ค้า OTOP สูส่ ายตา
ชาวโลกต่อไป

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

