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โดยใช้แบบจ�ำลองดุลยภำพทั่วไป

ประเทศไทยกับกำรเป็น Hub ของ AEC : ฝันให้ไกลไปให้ถึง

ภำพรวมเศรษฐกิจไทย เดือนกันยำยน
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วารสาร สนย. ฉบับประจ�าเดือนพฤศจิกายน ปรับโฉมใหม่แต่เนื้อหายังครบถ้วน 
ด้วยคอลมัน์ประจ�าและบทความพิเศษทีม่ากด้วยสาระนานาประโยชน์เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
เรายังคงรอรับฟังค�าติชม เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป   

ฉบับนี้ Highlight เราเกาะอยู่กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยยินดีน�าเสนอ 
บทความเก่ียวกับการเป็นศนูย์กลางของ AEC และผลกระทบของ AEC ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยใช้แบบจ�าลองดุลยภาพท่ัวไป ติดตามรายละเอียดได้จากคอลัมน์ Special Talk และ  
Special Report  ภายในเล่มได้ทนัท ี นอกจากนี ้ตามไปดกูารขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์การค้า 
ภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการท่ีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
อย่างมีศักยภาพ ฉบับน้ีขอเสนองานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า OTOP จาก 
คอลมัน์ Special Report และภาพกิจกรรมปกหลงั น่าสนใจไม่แพ้กัน แล้วก็..อย่าลมื update  
กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในคอลัมน์ประจ�าของวารสาร สนย. ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม 

พบกันใหม่ฉบับหน้า อย่าลืมว่าค�าติชมเป็นธงส�าคัญในการปรับปรุงการท�างาน 
ของเรา รอฟังจากทุกท่านอยู่นะคะ
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Editor’s note 

Getting Around ไปกับ สนย. ขอน�าเสนอกิจกรรมภายใต้นโยบายการขับเคลือ่นตลาดสินค้าหน่ึงต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ 
(OTOP) ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP ไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้จัดให้มีพิธีลงนาม MOU อย่างเป็นทางการ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ
บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กฟรีซ์ จ�ากัด ในการจัดจ�าหน่ายสินค้า OTOP  และด้วยความร่วมมือของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด ในการเปิดร้าน OTOP Shop  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ต่อจากนี้จะขยายช่องทางการจ�าหน่ายในท่าอากาศยาน 
อ่ืน ๆ รวมถึง โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ทั้งในรูปแบบ OTOP Shop และ Vending Machine  ควบคู่ไปกับ 
การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และการส่งเสริมภาพลักษณ์ OTOP ไทย โดยจะจัดท�า 
สื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ผ่านสายการบิน สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานทูต และงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติด้วย 

สบก.
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Special Talk

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเล
ของไทยไปยังประเทศส�าคัญ ๆ เช่น จีน อินเดีย 
ญ่ีปุ่น สามารถท�าได้สะดวกรวดเร็ว หรือถ้าเป็น
ประเทศ CLMV ก็สามารถขนส่งผ่านชายแดน 
ได้เลย การค้าของไทยกับจนีตะวันตกและตอนใต้ 
ก็ก�าลังขยายตัวโดยเฉพาะกับมหานครฉงชิ่ง (ซึ่ง
จนีมนีโยบายพฒันาใหเ้ปน็ศนูยก์ลางทางการคา้ 
ระหว่างประเทศของจีนในภูมิภาคตะวันตก) 
ปัจจุบันก็มีการค้ากับไทยปีละ 984 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ ขยายตัวสูงถึง 200% ต่อปี อีกทั้งใน
เดือนธันวาคม 2556 จะมีการเปิดสะพาน 
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ท่ีเชียงของ ย่อมเป็น 
การตอกย�า้ความเป็นสะพานเชือ่มโยงอาเซยีน-จนี 
ของไทยได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

นอกจากน้ันการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาทระยะยาว 7 ปี (ปี 
2556-2563) ของรัฐบาลไทยซึ่งจะกระจายไป 
สูก่ารพัฒนาในหลายด้าน ประกอบด้วย การขนส่ง
ทางราง 82.5% ทางถนน 15% ทางน�า้ 1.5% และ
อ่ืน ๆ 1% เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและเชื่อม
ระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเดิมของ
อาเซยีน (ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร์ บรไูน 
ฟิลปิปินส์) ทีม่รีะดบัการพัฒนาประเทศมากกว่ากับ
ประเทศสมาชิกใหม่กลุ่ม CLMV ซึ่งแน่นอนว่าจะ
มกีารเคลือ่นย้ายด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
กันมากขึ้นเมื่อถึง  AEC ปี 2558

ไทยยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจใหญ่ 3 กลุ่มประกอบด้วย อินเดีย 
จีน และอาเซียน ที่ ไทยมีข ้อตกลงกับทั้ ง
สามกลุ่มภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย FTA 
อาเซียน-จีน และ AEC ตามล�าดับ ส่งผลให้
สนามบินสุวรรณภูมิของไทยมีการขยายตัวของ 
ผู้โดยสารและจ�านวนเที่ยวบินอย่างรวดเร็ว โดยมี 
สายการบนิใช้บรกิารเพ่ิมเป็น 68 เทีย่วบนิต่อชัว่โมง
จากเดมิ 55 เทีย่วบนิต่อชัว่โมง และก�าลงัเร่งพัฒนา
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 

2560 เพ่ือรองรบัผูเ้ดนิทางท่ีจะมากถึง 54 ล้านคน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนท�าให้

ประเทศไทยถูกจบัตามองว่าจะเป็นศนูย์กลางการ 
ขนส่งแห่งอาเซียนและท�าให้บริษัทโลจิสติกส์ 
ข้ามชาต ิสนใจเข้ามาเปิดบริษทัขนส่งในเมอืงไทย
จ�านวนมากอาทิเช่น บริษัทโลจิสติกส์จากจีน  
บริษทั ฮติาช ิทรานสปอร์ต และบรษิทัยามาโตะอนุยู 
ยักษ์ใหญ่อันดับ 1 ของญี่ปุ่น

ป ัจจุบันบริษัทข ้ามชาติหลายแห่ง 
ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการด�าเนิน
ธุรกิจในภูมิภาค เช ่น โตโยต้า เจนเนอรัล
มอเตอร์ นอกจากน้ันไทยยังมีความเข้มแข็ง 
ในอุตสาหกรรมหลายชนิดท่ีมีการผลิตทั้งต้นน�้า 
กลางน�้าและปลายน�้า เช่น สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์ ส่งผลให้บริษทั 
ต่างประเทศต่างสนใจประเทศไทยในการเป็นฐาน 
การผลิตเพื่อส่งออกมากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ

ควำมท้ำทำยที่ควรพิจำรณำ
สิงคโปร์เป็นคู่แข่งหมายเลข 1 ของไทย 

ในการเป็น Hub ด้านการขนส่งทัง้ทางอากาศและ 
ทางทะเล ท่าเรอืสงิคโปร์เป็นท่าเรอืท่ีคบัคัง่มากทีส่ดุ 
ในภูมภิาค โดยสงิคโปร์สามารถรองรบัตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต (TEUs) ได้ถึงปีละ 20 ล้านตู ้(ท่าเรอื
แหลมฉบงั ขณะนีส้ามารถรองรบั 5.8 ล้านตูต่้อปี) 

ขณะท่ีมาเลเซียก็ก�าลังเร่งรัดพัฒนา
ประเทศให้เป ็น Hub ของอาเซียนเช่นกัน 
ปัจจุบันมีสนามบินระหว่างประเทศ 5 แห่ง 
และท่าเรอืท่ีทนัสมยัล�า้ยุค 2 แห่งทีเ่พียบพร้อม
ด้วย Logistic Park ขนาดยักษ์ไว ้รองรับ
สินค้าท่ีจะเพ่ิมขึ้นจาก AEC 2558 พร้อมทั้ง 
มีเครือข่ายถนนที่ทันสมัยเชื่อมโยงท่าเรือและ 
สนามบนิต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ในส่วนของไทยยังมีงานหลายด้านที่ต้อง
ด�าเนินการ เช่น การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 
การน�าสนามบินดอนเมืองกลับมาใช้ใหม่เพ่ือ
ลดการแออัดของสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตลิงค์
เชื่อมสุวรรณภูมิและดอนเมือง การสร้างถนน

เชื่อมโดยตรงระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และการสร้างส่วนต่อ
ขยายทางยกระดับบรูพาวิถีไปยังท่าเรอืแหลมฉบงั 
เชื่อมไปยังพัทยาและมาบตาพุดเพื่อให้ระบบการ
ขนส่งมีศักยภาพมากขึ้น

ท่าเรอืฝ่ังอนัดามนัของไทยยังไม่เกิด แม้ว่า 
เราจะมีท่าเรือระนองแล้วแต่ก็ยังไม่โตเท่าไร  
อย่างน้อย หากไทยมีท่าเรือทั้งฝั่งอันดามันและ 
อ่าวไทยทีท่นัสมยัและจูงใจบริษัทเดินเรือต่าง ๆ 
เข้ามาใช้บรกิารกันมากขึน้ก็จะท�าให้ไทยขยับใกล้
สิงคโปร์เข้าไปอีกนิด

อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการลดต้นทุนด้าน 
โลจิสติกส์ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการประกอบ
ธุรกิจกรณีของไทยต้นทุนอยู่ท่ี 15.2% ของ 
GDP ในขณะท่ีสหรัฐฯ 8.3% ของ GDP จึงต้อง
พยายามลดสัดส่วนให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและมีนวัตกรรม
สูงขึ้นก็เป็นสิ่งจ�าเป็น อาทิเช่น การผลิตหลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ที่มีขนาดเล็กลง 
เบาขึ้น ค่าขนส่งถูกกว่า แต่จ�าหน่ายได้ในราคา 
ท่ีแพงกว่า อีกทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง 
ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรหิารวิธีขนส่งให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีต้องค�านึงถึง ปัจจุบันระบบ 
การขนส่งของไทยม ี4 ระบบเป็นทางรถยนต์ 86% 
ทางน�า้ 12% และทางรางและอากาศ 2% การขนส่ง 
ทางน�้ามีต้นทุนต่อหน่วยถูกท่ีสุด รองลงมาเป็น 
ทางราง ทางรถยนต์ และสุดท้ายคือทางอากาศ  
จึงควรเพ่ิมการขนส่งทางน�้าและทางรางให้มาก
ขึ้นเพื่อลดความแออัดของการขนส่งทางรถยนต์  

สิง่ส�าคญัท่ีเราไม่ควรมองข้ามก็คอืโลจสิตกิส์ 
นั้นไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะเร่ืองการขนส่งแต่เพียง 
อย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงโลจิสติกส์ใน
สายการผลิต โลจิสติกส์ในด้านคลังสินค้า และ 
โลจิสติกส์ในกระบวนการบริหารและการท�างาน 
ฯลฯ  เพ่ือให้สามารถพัฒนาประเทศไทยสูก่ารเป็น 
Hub ของอาเซียนอย่างแท้จริง 

 ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ประเทศไทย
กับการเป็น Hub ของ AEC 
: ฝันให้ไกลไปให้ถึง

เป็นความจริงท่ีว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านการอยู่ในท�าเลที่ต้ังท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
แต่ประเทศไทยจะบริหารความได้เปรียบนั้นได้ดีเพียงใดเป็นสิ่งที่ต้องรอการพิสูจน์ 
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อาเซียนก�าลังรวมกลุ่มเป็น AEC ซึ่งม ี
เป้าหมายการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจได้แก่ ส่งเสรมิ 
ให้เกิดการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
(Single Market and Single Production Base) เพ่ือ
สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
ของอาเซยีน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ 
บรูณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (AEC Blueprint, 
2008) ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนในประเทศ และลดช่องว่าง
ความเหลื่อมล�้าทางสังคม ดังนั้น ส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับศูนย์
บริการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท�าการศึกษาผลกระทบของ AEC โดยใช้
แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห ์
ในประเดน็ ผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเพ่ือประเมนิว่า 
การรวมกลุ่ม AEC ส่งผลอย่างไรต่อไทย

แบบจ�ำลองทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ ประกอบด้วย
1. แบบจ�ำลอง GTAP (Global Trade 

Analysis Program) ซึ่งเป็นแบบจ�าลอง 
การค้าโลกมีโครงสร้างและการเชื่อมโยงในระบบ
เศรษฐกิจทีเ่สมอืนระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของโลก ท้ังในระดับระหว่างประเทศและระดับ
ในประเทศ โดยระดับต่างประเทศประกอบด้วย  
การค้าระหว่างประเทศ การเคลือ่นย้ายทุนและ
แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น และในระดับ 
โครงสร้างภายประเทศ ประกอบด้วย หน่วยทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ครัวเรือน ผู้ผลิต และผู้บริโภค 
โดยก�าหนดปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามข้อตกลง
ภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน

2. แบบจ�ำลอง CGE ของประเทศไทย คอื  
แบบจ�าลองที่อธิบายมูลค่าการหมุนเวียนของ
ทัง้ระบบเศรษฐกิจ โดยแบบจ�าลองถูกสร้างข้ึน
จากฐานข้อมูลตารางบัญชีทางสังคม (Social  
Accounting Matrix) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในระบบเศรษฐกิจขึ้นในลักษณะเป็นชุดสมการ  

เพ่ือท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือทดสอบผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทีส่่งผ่านมาจากแบบจ�าลอง
การค้าโลก (GTAP)

การวิเคราะห์โดยใช้ทั้ง 2 แบบจ�าลอง  มี
เงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ

(1) ทุกสาขาการผลิตและบริการใช ้
ประโยชน์จากอัตราภาษีน�าเข้าที่ลดลงทั้งหมด

(2) โครงการสร้างตลาดสินค้าและบริการ
และโครงสร้างเศรษฐกิจของทกุประเทศมลีกัษณะ
ใกล้เคียงกับโครงสร้างเดิมที่ใช้เป็นฐานข้อมูล 
ของแบบจ�าลอง

(3) ไม่มีการใช้ข้อกีดกันทางการค้าอื่น ๆ  
ส�าหรบัทุกตลาดสนิค้าและบรกิาร ภายหลงัการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        

Special report

ดร.ณัฐพงษ์  พัฒนพงษ์
ณัฐวุฒิ   สุคนธบารมี

ผลกระทบของ AEC
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยใช้แบบจำาลองดุลยภาพทั่วไป

ผลกำรวิเครำะห์แบบจ�ำลอง GTAP
1. ด้ำนภำพรวมเศรษฐกิจ 
ผลจากการใช้แบบจ�าลอง GTAP ได้แสดง 

ให้เหน็ว่าประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีจะได้รบั 
ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีสวัสดิการโดยรวมสังคม
สูงขึ้นเป็นผลจากปริมาณการส่งออกน�าเข้าท่ี 
สูงขึ้นจากภาษีท่ีลดลงท�าให้ราคาสินค้าต่าง ๆ  
ลดลง และส่งผลในทางบวกกับผูบ้รโิภคโดยเฉพาะ
ประเทศไทย

ประเทศไทยได้รบัประโยชน์จากการเข้าร่วม
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Welfare 
และ Real GDP ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.23 
และร้อยละ 15.56 ตามล�าดับ
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บรกิารมากขึน้ ซึง่การวเิคราะห์นีไ้ด้ให้ความส�าคญั
ต่อ 3 สาขาดังกล่าว โดยการใช้แบบจ�าลอง CGE 
ในการศกึษาผลกระทบของกรณีการเปลีย่นแปลง
ของ 3 สาขานี้ต่อระบบเศรษฐกิจของไทย

ผลกำรวิเครำะห์แบบจ�ำลอง CGE
จากผลของแบบจ�าลอง GTAP ท่ีพบว่า 3 

สาขาดังกล่าวมีการส่งออกสุทธิลดลง (จากปัจจัย 
การน�าเข้าท่ีเพ่ิมขึ้นและการส่งออกที่ลดลงภาย
หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ดังนั้น
ในแบบจ�าลอง CGE จึงก�าหนดให้มีมูลค่าส่งออก
สุทธิทั้ง 3 สาขาลดลงร้อยละ 1 เพื่อศึกษาทิศทาง
และขนาดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยพบว่า 

1. กรณีของสำขำน�้ำมันและถ่ำนหิน มี
ผลเป็นบวกกับระบบเศรษฐกิจไทยเพราะสามารถ
น�าเข้าพลังงานในราคาท่ีถูกลงจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนและท�าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ GDP ขยายตัว 1.56% การน�าเข้ารวม
สงูข้ึน 0.71%การส่งออกรวมลดลง 0.71% เงนิเฟ้อ 
เพิม่ขึน้ 0.90% การบรโิภคโดยรวมขยายตวั 2.22%

2. กรณีของสำขำสำธำรณูปโภค และ
สาขาบริการ พบว่ามีผลกระทบน้อยมากต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย 

จากผลการศึกษาโดยใช้ทัง้ 2 แบบจ�าลอง 
แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม  
จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ
ไทยทราบถึงสทิธิประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัการเข้าสู ่
กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเพ่ือให้ผูป้ระกอบ
การทุกสาขาการผลิตและบริการของไทยใช้
สิทธิประโยชน์อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในภาพรวม ขยายตัวตามไปด้วย 

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%

ตารางผลกระทบต่อสวัสดิการโดยรวม (Welfare) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จากแบบจ�าลอง 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�้ามันและถ่านหิน -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

ตารางร้อยละการเปลี่ยนแปลงของสินค้าส่งออกจากประเทศไทย
ไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก จากแบบจ�าลอง GTAP

2. ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
พบว่าเมือ่มกีารลดลงของภาษนี�าเข้าภายใต้

กรอบอาเซียนจะท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้าลดลง 
เป็นผลให้โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยเปล่ียนแปลงโดยมีปริมาณการค้ากับกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนขยายตัวสูงขึ้นในขณะท่ีการค้า 
กับกลุ่มประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลง ดังนี้

2.1 กำรค้ำไทยกับกลุ่มประเทศอำเซยีน
เดิม (กลุ่มASEAN 4) เพ่ิมมากขึ้นท้ังการน�าเข้า
และส่งออกของสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า ข้าว
และธัญพืช อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมเบา 
(ยานยนต์และส่วนประกอบ เคมภัีณฑ์ ผลติภัณฑ์
โลหะ พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ)

2.2 กำรค้ำระหว่ำงไทยกับกลุ่มประเทศ
สมำชกิอำเซยีนใหม่ (CLMV) ทัง้เพ่ิมขึน้และลดลง 
เล็กน้อยในการค้าระหว่างประเทศทั้งการน�าเข้า
และส่งออก 

2.3 กำรค้ำกับกลุม่ประเทศอืน่ ๆ ปริมาณ
การค้ามีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 
ยังมีปริมาณการขยายตัว

2.4 มูลค่ำกำรส่งออกสุทธิของไทย 
(มลูค่ำส่งออกลบด้วยมูลค่ำน�ำเข้ำ) ในรายสนิค้า  
พบว่าการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ 
ของไทยโดยส่วนใหญ่ เพราะสินค้าและบริการ
เกือบทุกประเภทจะมีมูลค่าส่งออกสุทธิสูงขึ้น  
มเีพียง 3 สาขาเท่าน้ันท่ีจะมมีลูค่าการส่งออกสทุธิ
ลดลง ได้แก่ สินค้าประเภท น�้ามันและถ่านหิน 
สาขาสาธารณูปโภค และสาขาบริการ

ท้ังน้ีเน่ืองจากภายหลังจากการเปิดการ
ค้าเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมี
ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตท่ีต�่ากว่า (ทั้ง
จากประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูง หรือราคาปัจจัย 
การผลิตที่ต�่ากว่า) ท�าให้ไทยมีความได้เปรียบ 
เกือบทุกสาขาการผลิตจึงท�าให้ไทยส่งออกได ้
มากขึ้น แต่ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรประเภท
พลังงานเพียงพอและประเทศอาเซียนมี
ประสทิธิภาพในการให้บรกิารด้านการเงนิ ประกันภัย 
ขนส่ง โทรคมนาคม มากกว่าไทย จงึท�าให้ไทยต้อง
น�าเข้ากลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ
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Special report

OTOP ไทย 
ก้าวไกลสู่สากล

จากนโยบายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั รวมเป็นเวลา 11 ปี 
มวีตัถุประสงค์ส�าคญั คอืการสร้างงานสร้างอาชพี 
กระจายรายได้สู่ชุมชน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ในระดับฐานรากของประเทศ ท้ังนี้จะแบ่งกลุ่ม 
ผูผ้ลติ OTOP เป็น 3 กลุม่ คอื 1) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน
เป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน 2) กลุ่มผู้ผลิต 
รายเดียวและ 3) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs)

โดยในป ี  2555 มีผู ้ประกอบการ
ข้ึนทะเบียน OTOP จ�านวน 35,984 ราย มี
ผลิตภัณฑ์รวม 71,739 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลยุทธ์
การพัฒนา OTOP ปี 2556- 2558 จะเน้น
ตาม Market Segment ที่สนองความต้องการ
ของตลาดโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า คือ (1) 

กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากล เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้า 
คุณภาพสูงและราคาสูง และผลิตได้ปริมาณมาก  
(2) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เป็นกลุ่มที่สินค้า 
มคีณุภาพและราคาสูง แต่ผลิตได้ปริมาณจ�ากัด 
(3) กลุ่ม C กลุ่มพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน เป็นกลุ่ม
ท่ีผลิตสินค้าคุณภาพและราคาไม่สูงแต่สามารถ
ผลิตได้ปริมาณมาก (4) กลุ่ม D กลุ่มปรับตัวสู่ 
การพัฒนา เป็นกลุม่ท่ีผลติสนิค้าคณุภาพและราคา
ไม่สูง และไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้การ 
ส่งเสริมสนิค้า OTOP เป็นหนึง่ในนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2556 กระทรวง
พาณิชย์ จึงก�าหนดยุทธศาสตร์การค้าโอทอป  
ปี 2556 – 2559  เพ่ือพัฒนาการค้าโอทอปใน  
3 กรอบ คือ

1. การพัฒนาและขยายช่องทางการค้า 
ในประเทศให้หลากหลายและท่ัวถงึ โดยจดักิจกรรม

ประชาสมัพันธ์ให้ผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภคทัง้ใน
และต่างประเทศรบัรูถึ้งสนิค้า OTOP มากขึน้ การจดัตัง้ 
OTOP Shop ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติของไทย  
ทีห้่างสรรพสินค้า รวมถึงย่านการค้า และแหล่งท่องเท่ียว
ส�าคญั การจัดงานแสดงสนิค้า และการเจรจาธุรกิจ 
ตลอดจนการจัดจ�าหน่ายผ่านระบบ Online

2. การยกระดบัภาพลกัษณ์สนิค้า OTOP 
ด้วยเอกลักษณ์ไทย และส่งเสริมสินค้า OTOP 
THAI สู่สากล โดยพัฒนาการออกแบบสินค้าให ้
ทนัสมยัสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาตลาดเพ่ือการ
ส่งออก จัดงานมหกรรม OTOP ระดับนานาชาติ 
เข้าร่วมงานแสดงสนิค้านานาชาตใินต่างประเทศ จดั 
Road Show ท้ังในระดบัรฐับาลและผูป้ระกอบการ 
และจดักิจกรรม Online Business Matching ผ่าน  
Thaitrade.com เป็นต้น

3. ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ 
ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ผ่านแผน 
CSR ธุรกิจ  (แผนธุรกิจในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธุรกิจ: Corporate  
Social Responsibility) ได้แก่ การออกแบบ 
(Design) และประโยชน์ใช้สอยสินค้าให้มี
ความทันสมัยการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP  
เสริมสร้างความรู้การตลาด  การค้าปลีกส่ง และ
การบริหารจัดการธุรกิจ  การสนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนาการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล 
ให้เกิดการขายปลีกและขายส่งอย่างเป็นระบบ  
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)  
ให้เกดิการหมนุเวยีนสนิค้าสูช่่องทางการจ�าหน่าย
ได้ต่อเน่ือง  การสร้างช่องทางการจ�าหน่ายในธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ท้ังในและ 
ต่างประเทศและการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
เป็นต้น

จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสนับสนุน 
ให้เกิดการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพทางการตลาด
ของสนิค้าOTOP อย่างเป็นระบบ เนือ่งจากเป็นการ
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วางแผนพัฒนาในเชงิธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์วางแผน 
การตลาดทัง้ในและต่างประเทศ การสร้างภาพลกัษณ์
และตราสินค้า (Branding) การบริหารจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมท้ังการ 
บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนการตลาด
สินค้า OTOP คือคณะกรรมการอ�านวยการ
หน่ึงต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ  โดย
มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ เพ่ือเกิด 
การประสานงานและด�าเนนิการตามแนวทางและ 
แผนงานทีก่�าหนดอย่างเป็นเอกภาพและประสทิธิภาพ 
ได้แก่

1)  คณะอนุกรรมการพัฒนาการตลาด 
ก�าหนดแนวทางและแผนงานส่งเสริมการตลาด  
พัฒนาช่องทางการตลาด  จัดท�าระบบข้อมูล
ด้านตลาดต่างประเทศของสินค้า OTOP และ
ประสานความร่วมมอืกับคณะอนกุรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และคณะท�างานในระดับ
จังหวัด/กรุงเทพฯ  เพื่อสร้างแบรนด์สินค้า OTOP 
ไทย

2)  คณะอนุกรรมการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

3)  คณะอนุกรรมการพัฒนาผลติภณัฑ์ผ้า
และเครื่องแต่งกาย

4)  คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของใช้และของที่ระลึก 

5)  คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

คณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี 2) – 5)  จดัตัง้ 
ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
รายประเภทตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)   

ท้ังในด้านวัตถุดบิ กระบวนการผลติ เทคโนโลยี 
แรงงาน ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน ระบบ
การจัดจ�าหน่ายและตลาด จัดท�าและปรับปรุง
มาตรฐานและประเมินระดับมาตรฐานสินค้า 
(ระดับดาว)  เพ่ือยกระดับสู่สากล  สร้าง/พัฒนา
เครือข่ายรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญดังกล่าว

6) ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห น่ึ ง ต� า บ ล 
หนึง่ผลติภณัฑ์ระดับภูมิภาคและจังหวัด ตั้งข้ึน
เพ่ือด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 
การพัฒนาหนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และ
ก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรอง
ผลติภัณฑ์ พิจารณาความเหมาะสมแผนงานและ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
OTOP ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู ้ 
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ในชุมชนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
ในทุกจังหวัด  และแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

7) คณะอนุกรรมการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลติภัณฑ์ระดับจังหวัดในทุกจังหวัด ตั้งข้ึนเพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในแต่ละจังหวัด/ชุมชน  ด�าเนินการ/คัดเลือก/ 
ตรวจสอบ/กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต�าบล  
จดัท�าแผนและกจิกรรมเสรมิสร้างเครอืข่าย OTOP 
ในชุมชน แก้ไขปัญหาอุปสรรคระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น  

จากกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สนิค้าหนึง่ต�าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ดงักล่าวกระทรวง
พาณชิย์เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิและ
พัฒนาตลาดสนิค้าหน่ึงต�าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ และ
มีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการในทุกคณะ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด จนถึงระดับสากล 
และเป็นกลไกของท่ีจะน�าไปสู่การบูรณาการ 
อย่างสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลท่ีมุ่งหวงัจะ
พัฒนาสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน 

จากยุทธศาสตร์ดงักล่าว จะสนับสนนุให้เกิดการส่งเสรมิ 
และพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค้า OTOP  
อย่างเป็นระบบ เน่ืองจากเป็นการวางแผนพฒันาในเชงิธุรกิจ  
โดยใช้กลยุทธ์วางแผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
การสร้างภาพลักษณ์และตราสนิค้า (Branding) การบรหิาร
จัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
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เศรษฐกจิของไทย เดอืนกันยายน 2556 ในภาพรวมชะลอตวัลง 
เมือ่เทียบกับเดอืนท่ีผ่านมา แต่เศรษฐกิจของไทยยังได้ปัจจยัสนบัสนุนจาก 
ภาคการท่องเทีย่วและการลงทนุในหมวดก่อสร้าง ทัง้นี ้เศรษฐกิจของไทย 
ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ส�าหรับประมาณ
การแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.8-4.3 

เสถียรภำพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกันยายน 2556  
อยู่ในเกณฑ์ดีและมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัว 
ร้อยละ 1.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหน้ีสาธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 
44.6 ซ่ึงสถานะหน้ีของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่ากรอบความ
มั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการว่างงาน
เดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ส่วนเสถียรภำพเศรษฐกิจนอก
ประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง โดยสะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศ  
เดือนกันยายน 2556 อยู่ในระดับสูง 172.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

ภำคอุปทำน เดือนกันยายน 2556 ในภาพรวมขยายตัวเลก็น้อย
สะท้อนได้จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศและดชันรีาคาสนิค้าเกษตร 
ทีข่ยายตวัต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา โดยขยายตวัร้อยละ 27.6 และ1.75 
(เดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 28.0 และ 4.23) ส่วนการผลิต 
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง โดยดัชนีผลผลิต 
สนิค้าเกษตรและดัชนผีลผลติสนิค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.31 และ 
2.9 ตามล�าดบั และดชันีความเชือ่มั่นอุตสาหกรรมลดลงอยูท่ีร่ะดับ 90.4 
จากระดับ 91.3 ในเดือนก่อนหน้า 

กำรบริโภคภำคเอกชน เดือนกันยายน 2556 ในภาพรวมชะลอตวั
ลง สะท้อนได้จากยอดการจดัเก็บภาษมีลูค่าเพ่ิม ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่  
และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์  โดยหดตัวร้อยละ 19.4  30.7 และ 
11.1 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนือ่งจากฐานสงูตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาล ส่วนปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปูดอลลาร์
สหรัฐ  ขยายตัวร้อยละ 4.2   

กำรลงทุนภำคเอกชน เดือนกันยาน 2556 ชะลอตัวลงเล็กน้อย 
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในหมวดก่อสร้าง โดยยอดขาย 
ปูนซีเมนต์ และยอดการเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวสูงขึ้น 
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.4 และ 12.6 ตามล�าดับ  
(เดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 4.7 และ 25.2) ส่วนปรมิาณน�าเข้า
สนิค้าทุนในรปูดอลลาร์สหรฐั และยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย์ ยังคง
หดตัวที่ร้อยละ 12.7 และ 26.0 ตามล�าดับ 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิตขิองประเทศต่าง ๆ , IMF

Highlight
Economic  

ภำพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
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

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 55
ปี 56

Q1 Q2 ส.ค. ก.ย.

Real GDP (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 6.5 5.4 2.8 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้านUSD) -20.8 -7.4 -8.4 -0.09 0.5

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD) 2,728.0 1,267.3 -5,076.5 1,284.7 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD) 181.6 177.8 170.8 168.8 172.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 3.02 3.09 2.70 1.59 1.42

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 2.09 1.47 1.23 0.75 0.61

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 43.7 44.3 44.5 44.6 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.7 0.7 0.8 -

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD 2.99 4.26 2.18 3.92 -7.09

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 9.27 6.75 2.02 -2.07 -5.23

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 3.9 0.4 -0.5 -3.12 -4.31

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -9.1 -4.3 0.0 4.23 1.75

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 2.5 2.9 5.2 -3.12 -2.9

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) 99.5 95.4 93.4 91.3 90.4

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 16.0 18.9 19.4 28.0 27.6

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14.1 6.9 -0.2 1.7 -19.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 86.6 97.2 -3.3 -16.4 -30.7

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 5.8 5.4 -6.2 -8.9 -11.1

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง -6.5 -7.6 -3.6 -2.4 -5.1

ปรมิาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 0.1 4.4 7.8 5.4 4.2

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD 21.3 3.7 -1.5 -7.7 -12.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 76.2 19.4 3.2 -28.0 -26.0

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 20.6 32.5 11.0 25.2 12.6

ยอดขายปูนซีเมนต์ 10.6 15.9 14.6 4.7 3.4

ยอดขายเหล็ก 5.3 9.3 15.5 8.3 -
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ เดือนตุลาคม 2556 จากการค�านวณ 
สินค้าและบริการทั่วประเทศจ�านวน 450 รายการ ดัชนีสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี 
มค่ีาเท่ากับ 105.76 เมือ่เทียบกับเดอืนเดยีวกันปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ 1.46 เป็นการ
สงูขึน้ของสนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ เป็ด
ไก่และสตัว์น�า้ ไข่และผลิตภณัฑ์นม ข้าว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง และเครือ่ง 
ประกอบอาหาร เป็นต้น ส่วนสนิค้าอืน่ ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ท่ีราคาสงูข้ึน  
ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
หมวดเคหสถาน และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เมื่อเทียบกับ
เดอืนก่อนหน้า ดชันสีงูขึน้ร้อยละ 0.17 และเฉล่ียเดอืนมกราคม - ตลุาคม 2556 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.27 

ส�ำหรบัคำดกำรณ์เงนิเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรบัค่าคาดการณ์ 
ใหม่ (1 พฤศจิกายน 2556) เป็นร้อยละ 2.1 - 2.6 (เดิมร้อยละ 2.8 - 3.4)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนของประเทศ จากการค�านวณสินค้าและ
บริการ จ�านวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน  
138 รายการ) เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 103.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อนสูงขึน้ร้อยละ 0.71 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้า ดัชนีราคาสงูข้ึนร้อยละ 0.12  
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555  
สูงขึ้นร้อยละ 1.03 

ดัชนีรำคำผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 139.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะ 
ขัน้มลูฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่งใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์ 
เป็นต้น หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ตามการลดลงของราคาปิโตรเลียมและ 
ก๊าซธรรมชาต ิส่วนหมวดผลผลติเกษตรกรรม ดชันรีาคาสงูขึน้ตามการสงูขึน้ของ
ราคาปลาและสตัว์น�า้ สตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์ เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.3 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 

ดัชนีรำคำวสัดุก่อสร้ำง เดือนตุลาคม 2556 เท่ากับ 126.4 เมือ่เทียบกับ
เดอืนเดยีวกันปีก่อนสูงขึน้ร้อยละ 1.7 จากการสงูขึน้ของดชันีราคาหมวดซเีมนต์ 
ตามการสงูขึน้ของราคาปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม หมวดผลติภัณฑ์ 
คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูป 
อดัแรง  และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ ได้แก่ ทราย หินย่อย ดนิถมท่ี เนือ่งจากแหล่ง
วัตถุดบิหายากส่งผลให้ต้นทนุค่าด�าเนนิการเพ่ิมข้ึน ส่วนหมวดดชันรีาคาทีล่ดลง 
ได้แก่ หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ ปรบัลดลงตามราคาในตลาดโลก และเมือ่
เทียบกับเดอืนก่อนหน้า ดชันรีาคาวัสดุก่อสร้างสงูขึน้ร้อยละ 0.4 และเฉลีย่เดือน
มกราคม - ตลุาคม 2556 เทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2555 สงูข้ึนร้อยละ 0.7 

ที่มา : ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจกำรค้ำ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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กำรส่งออก
เดือนกันยำยน 2556 มีมูลค่า 19,303.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ  

7.09  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร  
ภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 โดยข้าว (+8.7%) ยางพารา (-4.1%) ผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง (-31.5%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง)  
(-11.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-23.6%) น�้าตาล (+24.5%)  ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม 
ส�าคัญ ภาพรวมลดลง 9.1 โดยอัญมณีและเครื่องประดับ (-51.8%) น�้ามันส�าเร็จรูป 
(-6.3%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (+1.2%) สหรัฐอเมริกา 
(-0.7%) ญี่ปุ่น (-13.6%)  ฮ่องกง (-1.3%) มาเลเซีย (+20.5%) 

กำรส่งออกในระยะ 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�้าตาล (-30.3%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ 
ภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+11.9%) เคมีภัณฑ์  
(+9.2%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (-2.5%) สหรัฐฯ  
(-0.1%) ญี่ปุ่น (-5.1%) ฮ่องกง (+5.2%) และมาเลเซีย (+5.7%) 
กำรน�ำเข้ำ

เดือนกันยำยน 2556 มีมูลค่า 18,830.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ  
5.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ (-7%)  
เครื่องจักรกลฯ (-7%) เครื่องจักรไฟฟ้า ฯ (-23.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-20.2%) จีน (-0.1%) สหรัฐอาหรับฯ (+26.7%) มาเลเซีย 
(+8%) และสหรัฐฯ (+8.6%)

กำรน�ำเข้ำในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ย.) มีมูลค่า  
189,813.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�า (+26.4%) 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+4.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก  
ได้แก่ ญี่ปุ่น (-12.4%) จีน (+3.6%) สหรัฐอาหรับฯ (+7.7%) สหรัฐอเมริกา (+22.4%)  
และมาเลเซีย (+2.7%) 
ดุลกำรค้ำ 

เดือนกันยำยน 2556 เกินดุลการค้ามูลค่า 473.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 17,674.1 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รำคำสินค้ำส่งออก 

ดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกเดือนกันยำยน 2556 อยู่ที่ 99.0 (ปี 2555=100) 
ลดลงร้อยละ 0.9

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวดสินค้า
เกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง   ร้อยละ 0.9, 1.1 และ 0.5 
ตามล�าดับ ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 
รำคำสินค้ำน�ำเข้ำ

ดัชนีรำคำสินค้ำน�ำเข้ำเดือนกันยำยน 2556 อยู่ท่ี 97.7 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สินค้าเชื้อเพลิง  สินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูป ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ร้อยละ 1.8, 4 และ 3.9  ตามล�าดับ ขณะที่หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และ 0.5 ตามล�าดับ 

Trade Focus
International

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย 
: กันยำยน 2556

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�าเข้า 20,562.6 18,830.5 189,813.9 -2.07 -5.23 2.21

ดุลการค้า -94.7 473.2 -17,674.1

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

2,410.3 7.6 12.5 จีน 2,161.0 1.2 11.2

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,493.4  0.4 7.7 สหรัฐฯ 1,952.7 -0.7 10.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,227.1  -51.8 6.4 ญี่ปุ่น 1,767.6 -13.6 9.2

น�้ามันส�าเร็จรูป 1,097.2 -6.3 5.7 ฮ่องกง 1,516.5 -1.3 7.9

แผงวงจรไฟฟ้า 782.0 25.8 4.0 มาเลเซยี 1,148.9 20.5 5.9

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 ม.ค.–ก.ย. 56

ส่งออก -0.2 -0.1 -0.2 -0.5 -0.9 -0.2

น�าเข้า -0.1 0.8 0.2 -1.7 -1.9 -2.3

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 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
อาหรับฯ

1,336.0  26.7 7.1

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,173.4 -23.3 6.2 มาเลเซีย 1,230.1 8.0 6.5

เพชรพลอย        
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�า

1,005.0 18.2 5.3 สหรัฐฯ 1,188.3 8.6 6.3

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2556

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกันยายน 2556

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า
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รำคำทองค�ำ
ราคาทองค�าในเดอืนตลุาคมปรบัตวัลดลง โดยเฉลีย่อยู่ที ่19,451.92 บาท ลดลงร้อยละ  

4.06 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้า โดยราคาทองค�าปรบัตวัลดลงมากในช่วงต้นเดอืน จากความ
กังวลเก่ียวกับปัญหาทางการคลงัของสหรฐัฯ ท่ียังไม่มคีวามชดัเจน ท�าให้นักลงทุนเทขายทองค�า 
เพ่ือท�าก�าไรจนส่งผลให้ราคาทองค�าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี ราคาทองค�า 
ในช่วงปลายเดอืนตลุาคมเริม่มสัีญญาณท่ีดจีากการเดนิหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ  
(QE) เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึง่สามารถเรยีกความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ 
กลับมา รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่มีความแข็งแกร่งเกินคาดและ 
ยงัสามารถขยายตวัได้ดจีะชว่ยหนนุความต้องการทองค�าให้เพิม่ขึน้ เนือ่งจากจนีเป็นประเทศ 
ที่มีการน�าเข้าทองค�าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

รำคำน�้ำมัน
ราคาน�า้มนัดบิในเดือนตลุาคมยังคงปรบัตวัลดลง โดยราคาน�า้มนัดิบ WTI เฉลีย่อยู่ท่ี  

100.54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 106.29 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน�้ามันดิบในช่วงปลายเดือน  
ตามรายงานของส�านักสารสนเทศด้านพลังงานสหรฐัฯ (EIA) ว่าปรมิาณน�า้มนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ  
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้สงูกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่บ่งชีว่้าความต้องการภายในประเทศปรบัตวัลดลง และ 
แรงกดดนัจากการแขง็ค่าของเงินเหรียญสหรัฐ เมือ่เทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ  ภายหลงัธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) นอกจากน้ี  
ราคาน�้ามันยังได้รับแรงกดดันจากการประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับ
กลุ่มประเทศ P5+1 

อัตรำแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคมแข็งค่าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.22 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 31.71 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เพราะมีแรงซื้อของ 
นกัลงทุนต่างชาต ิทีม่คีวามกังวลเก่ียวกับปัญหาทางการคลงัของสหรฐัฯ ส่งผลให้เงนิไหลเข้ามา 
จนท�าให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ประกอบกับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให ้
เงินหยวนแข็งค่าขึ้นส่งผลต่อภาพรวมของสกุลเงินเอเชีย  

สินค้ำเกษตร 
ข้ำว  ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาจาก  

1,294.52 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,246.36 บาท/100 กิโลกรมั เนือ่งจากฝนตกชกุ และผลผลติ 
ข้าวบางพ้ืนท่ีได้รบัความเสยีหายจากน�า้ท่วม ท�าให้ผูป้ระกอบการกังวลในคณุภาพข้าว ในขณะท่ี 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ทรงตัวอยู่ที่ 3,355 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก 
ประเทศผู้น�าเข้าส่งค�าสั่งซื้อส�าหรับบริโภคในช่วงสั้น ๆ และมีปริมาณน้อย ท�าให้ราคายังคง 
ทรงตัว ส�าหรับแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ  
100% ชัน้ 2 อาจปรบัตวัลดลง เน่ืองจากข้าวฤดกูาลใหม่ทยอยออกสูต่ลาด และผูป้ระกอบการ 
คาดการณ์ว่าสต็อกข้าวรัฐบาลมากเกินไป ซึ่งอาจถูกกดกันให้ระบายข้าวออกมา

ยำงพำรำ ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลาง 
ยางพาราสงขลา เดอืนตลุาคม 2556 เฉลีย่อยู่ทีกิ่โลกรมัละ 74.06 บาท และ 75.35 บาท ตามล�าดับ  
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากโรงงานหลายแห่งมีสินค้าในสต็อกจ�านวนหน่ึง
ที่รอการขายและส่งมอบ ประกอบกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศยังคงชะลอตัว 
เช่นกัน โดยเฉพาะจนีผูซ้ือ้ยางรายใหญ่ท่ีมวีนัหยุดยาว (วันชาติ) ในช่วงต้นเดอืน อีกท้ังราคายาง
ยังได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐฯ ปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางบางส่วน ส�าหรับราคายาง
ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 คาดว่าจะปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย เนือ่งจากพ้ืนท่ีปลกูยางทางภาคใต้
ของไทยอยู่ในช่วงมรสมุ มฝีนตกชกุอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผลผลิตยางออกสูต่ลาดน้อยลง 

 & Fx
Commodities

สถำนกำรณ์
รำคำทองค�ำ รำคำน้ำมัน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 
และรำคำสินค้ำเกษตร : ตุลำคม 2556

ที่มา : CEIC

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน

ก.ย.-56 ต.ค.-56
%Δ 

(MOM)
ม.ค.-ต.ค.

55
ม.ค.-ต.ค.

56
%Δ

(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,294.52 1,246.36 -3.72 1,648.33 1,485.32 -9.89

ข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2

3,355.00 3,355.00 0.00 3,014.95 3,284.81 8.95

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

ทองค�า

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

น�้ามันดิบ : (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

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 31.71 31.22 -1.56 31.17 30.47 -2.22

สินค้า

เดือน



กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตลำดสินค้ำหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กระทรวงพาณิชย์ได้รบัมอบหมายจากรฐับาล และคณะกรรมการอ�านวยการ หนึง่ต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการตลาดสินค้า 
หนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยให้รับผิดชอบด้านการตลาดในทุกมิติเพ่ือขยาย 
ช่องทางการจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย (Distribution Channel) การส่งเสริมภาพลกัษณ์  และตราสนิค้า 
(Branding) การส่งเสริมการตลาดโดยผู้ค้า (Trading Company) และการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การตลาด (Marketing Promotion) เพ่ือรองรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย
จ�านวนมาก กระทรวงพาณิชย์ได้ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิตลาดสนิค้า OTOP ในเดอืนกันยายน ดงัน้ี

1. ด�าเนนิการคดัสรรสนิค้าหนึง่ต�าบล หน่ึงผลติภัณฑ์เชงิพาณิชย์ (OTOP Select 2013) 
ระหว่างวันที ่16 - 20 กนัยายน 2556 เพ่ือต่อยอดการพัฒนาศกัยภาพและขยายช่องทางการจ�าหน่าย 
ให้ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าคัดสรร จ�านวน 2,746 ราย

2. การจัดงาน OTOP Select 2013 “OTOP ไทยก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 24 - 26 
กันยายน 2556 ณ บรเิวณลานเอนกประสงค์ ช้ัน 3 กระทรวงพาณิชย์โดยในงานดังกล่าวจดัให้มกีาร
เสวนา เรือ่ง “ผลกัดนัการตลาดสนิค้า OTOP ไทยให้ก้าวไกลสูส่ากล” การเจรจาธุรกิจ (Business 
Matching) รวมทัง้กิจกรรมส่งเสรมิการตลาดสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์ (OTOP) และ OTOP 
ชวนชิม

3. ท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า  
OTOP ไทย” ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ บรษิทั คงิเพาเวอร์ แทก็ซ์ฟร ีจ�ากัด ในวันจนัทร์ท่ี 30  กันยายน  
2556 เพือ่เพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า OTOP และส่งเสรมิภาพลกัษณ์สนิค้า OTOP สูส่ายตา
ชาวโลกต่อไป 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


