


กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

 หลังจากที่ประเทศไทยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 Thailand ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา 

อาจเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นความหวังในการพลิกฟื้น

เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยต้องตั้งรับและมีเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

	 วารสาร	 สนค.	 ฉบับน้ีได้รับเกียรติจากผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า	 (ผอ.สนค.)	 ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการสานต่อภารกิจของ	 สนค.	 
เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย	 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจการค้าที่น่าสนใจ 
อกีมากมายน�ามาฝากทุกท่านอกีเช่นเคย	อาท	ิข้อรเิริม่ของไทยในเวทเีอเปค:	โมเดลเศรษฐกิจ	
BCG	เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเอเปค	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	กบัการเปลีย่นแปลง
ของประเทศไทย

	 ฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้ว	 ท่านผู้อ่านท่านใดที่วางแผนท่องเที่ยวชมบรรยากาศ 
ที่สวยงามของฤดูหนาวทั้งในและต่างประเทศก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ	 และ 
อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะ	.....แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

สนค. เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดท�าดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
สู่มาตรฐานสากล

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ร่วมกับสถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เพ่ิมศักยภำพ
ในกำรส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ” ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 
พฤศจิกำยน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งส้ิน 
จ�ำนวน 374 คน ประกอบด้วย พำณิชย์จังหวัด ข้ำรำชกำรและผู้จัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ 
โดยนำยพูนพงษ์ นัยนำภำกรณ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
(ผอ.สนค.) ให้เกยีรตมิำเปน็วทิยำกรบรรยำยในหัวขอ้ “บทบำทควำมส�ำคัญของส�ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัด กับกำรจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ” 
ผอ.สนค.	 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ว่า	 เป็นการสร้างความตระหนักรู้	 และ
เห็นถึงความส�าคัญของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	ที่	สนค.	จัดท�าและเผยแพร่ให้ทั้งส่วนราชการ
และภาคเอกชนน�าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	 อาทิ	 ดัชนีราคาผู้บริโภค	 ดัชนีราคาผู้ผลิต	 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน	และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค	
รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้	 และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดท�า 
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าทุกขั้นตอน	 เพื่อให้เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	 มีความถูกต้อง	 แม่นย�า	 
ทันต่อสถานการณ์	และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

นอกจากนี้ ยังเน้นย�้า ถึงความส�าคัญ และความท้าทาย ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพในการจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชน รวมถึงบุคลากรของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
จัดท�าเครื่องชี้วัดดังกล่าวให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเชื่อมั่นว่าการอบรมฯ ครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง สนค. และส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ให้บูรณาการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของไทยมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป

03

04

06

SPECIAL TALK

ALL ROUND

NEXT MOVE

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ ์
สานต่อภารกิจของ สนค.

ข้อริเริ่มของไทยในเวทีเอเปค : โมเดลเศรษฐกิจ BCG  
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเปค 
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E D I T O R ’ S  

GETTING AROUND
WITH TPSO

631ทบับฉ  ี่

บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7895 โทรสาร :  0 2547 5687
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สวัสดีครับทุกท่าน ผมได้รับโอกาสให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทศาสตร์การค้า 
อยา่งเป็นทางการ ต้ังแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เป็นต้นไป

นายพูนพงษ์  นัยนาภากรณ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

“

”การพัฒนาและการจัดท�าดัชนีเศรษฐกิจการค้า ซึ่งเป็นข้อมูลต้ังต้นที่มีผลต่อนโยบายและมาตรการทางด้านการเงิน  

การคลงั เพือ่ใช้ดแูลค่าครองชพีประชาชนและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อาท ิการก�าหนดอตัราดอกเบีย้นโยบาย การก�าหนดค่าแรงขัน้ต�า่ 

โดยดชันเีศรษฐกจิการค้าที ่สนค. จดัท�าและเผยแพร่ เช่น ดชันรีาคาผูบ้รโิภค อตัราเงินเฟ้อ ดชันรีาคาผูผ้ลติ ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง 

ดัชนีประกอบการจัดท�าค่า K และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น ดัชนีเศรษฐกิจการค้าเหล่านี้ชี้วัดเศรษฐกิจการค้าไทย 

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทัง้ในมติขิองผูป้ระกอบการผลิต ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการส่งออกและน�าเข้า และประชาชนผูบ้รโิภค 

ซึ่งผู้ใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักท่ีก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั่วไป

การให้บริการสารสนเทศเชิงลึกด้านการค้า โดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับงานของ สนค.  
มาพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น เว็บไซต์ “คิดค้า.com” ซ่ึงรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งต่าง ๆ  ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนมาจดัท�าเป็นระบบข้อมลูเชงิลกึ เพือ่ให้บรกิารแก่ประชาชน นกัวจิยั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วจ�านวน 4 หัวข้อ รวม 14 ด้าน

การพัฒนาและการจัดท�า
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การจัดท�า ก�ากบั ติดตาม และประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 
เพือ่ชีน้�าทิศทางการค้าของไทยในอนาคต สนบัสนนุการสร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ของการค้าไทยในภาพรวมและแบบราย Sector ทัง้สนิค้าเกษตร อตุสาหกรรม และบรกิาร 
รวมถึงการติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และ 
งานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาและดูแลบุคลากร เป็นส่ิงที่ผู ้บริหารต้องให้ความส�าคัญและใส่ใจ 
ในรายละเอียดอย่างย่ิง ซึ่งนอกจากจะท�าให้บุคลากรได้รับสิทธิตามกฎหมายท่ีพึงจะได ้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็วแล้ว ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
ต้องให้ความเมตตาและเป็นธรรมแก่บคุลากรทุกระดบั รวมถงึการสร้างสิง่แวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นองค์กรน่าอยู่ เป็นหน่วยงานที่สามารถดึงดูดบุคลากร
ที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมกันในการช่วยพัฒนาประเทศ ภายใต้หลักการ “งานส�าเร็จ 
คนพัฒนา ท�างานอย่างมีความสุข สนุกกับการท�างาน”
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การจัดท�า ก�ากับ ติดตาม 
และประเมนิผลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

01

03
การให้บริการสารสนเทศ
เชิงลึกด้านการค้า

สนค. เป็นหนว่ยงานระดบักรม สงักดักระทรวงพาณชิย ์เป็นองคก์รทีไ่มใ่หญ่มาก
และมีบุคลากรน้อย แต่มีบทบาทส� าคัญที่คอยสนับสนุนหน่ วยงาน 
ภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอกรวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ  
ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสานต่อภารกิจ ของ สนค. ให้เป็นที่ยอมรับ 
และเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยให้ความส�าคัญกับภารกิจ 4 ด้าน 
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ออสเตรเลีย บรูไนดำรุสซำลำม ชิลี แคนำดำ จีน จีน ฮ่องกง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ มำเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ 
ปำปัวนิวกินี เปรู ฟลิิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป 
ไทย สหรัฐอเมริกำ เวียดนำม

ข้อริเริ่มของไทยในเวทีเอเปค : 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเปค
เอเปค หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) คือ ควำมร่วมมือของ 21 เขตเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อ
เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) ณ กรุงแคนเบอร์รำ ออสเตรเลีย เป็นกำรรวมตัวของเขตเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียแปซิฟกิ 
เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค ยึดหลักฉันทำมติ ควำมเท่ำเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีบทลงโทษ และไม่มีพันธะ
ผูกพันทำงกฎหมำย (non-binding commitments)

ประชากรรวมกัน 

มีก�ำลังซื้อขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นตลำดขนำดใหญ่ที่มีขนำดเศรษฐกิจ
รวมกัน 2 ใน 3 ของ GDP โลก
มูลค่ำกำรค้ำเท่ำกับครึ่งหนึ่งของมูลค่ำของกำรค้ำโลก

กว่า 30 ปี
มูลค่าการลงทุนระหว่างกันของสมาชิก APEC

(พ.ศ.2533 - 2563)
จำกปี ค.ศ. 1990 - 2020

ได้เพ่ิมขึ้น 45.2% เป็น 67.9%38% ของประชากรโลก

21 เขตเศรษฐกิจ

มากกว่า 3 พันล้านคน

 	 การประชุม	APEC	2022	THAILAND	ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมตลอดท้ังปี	 ซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปค	 ระหว่างวันที่	 18	 -	 19	

พฤศจกิายน	2565	ณ	กรงุเทพมหานคร	โดยการประชมุ	APEC	จดัข้ึนภายใต้หัวข้อหลัก	

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล: Open. Connect. Balance.” 

ส�าหรับประเด็นด้านการค้าการลงทุน	มีข้อริเริ่มที่ส�าคัญของไทย	คือ	ไทยเสนอโมเดล

เศรษฐกิจ	 BCG	 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทย	 และจะผลักดันให้	 BCG	 เป็นโมเดล 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเปคด้วย	 ซ่ึงโมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ว่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

ชีวภาพ	(Bio	Economy)	เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	และเศรษฐกิจ

สีเขียว	(Green	Economy)	โดยไทยเห็นว่าโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	จะช่วยขับเคลื่อน	

SMEs	 โดยเฉพาะ	MSMEs	 ให้เป็นฐานรากส�าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของไทยและเอเปคได้อย่างยั่งยืน
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โดย กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



โมเดลเศรษฐกิจ

บนเวทีเอเปคของไทย

มูลค่าการลงทุนระหว่างกันของสมาชิก APEC

	 ในการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกจิ	BCG	กระทรวงพาณชิย์มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญั	

อาทิ	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 จัดท�า	 “โครงการเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้น�า BCG ยุคใหม่” เร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ตุลาคม	 2564	 

มีกิจกรรม	 อาทิ	 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการ	 BCG	 การพัฒนา

สินค้าและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม	 ประชาสัมพันธ์สินค้า	 BCG	 และส่งเสริมการขายบน

แพลตฟอร์มออนไลน์	โดยมีสินค้า	BCG	น�าร่อง	ได้แก่	อาหารแห่งอนาคต	(อาหารฟังก์ชัน	

อาหารใหม	่อาหารทางการแพทย์	อาหารออรแ์กนิก	เปน็ต้น)	สมุนไพรไทย	สินคา้ไลฟ์สไตล์	

และสนิค้าวิสาหกจิเพือ่สงัคม	การด�าเนนิโครงการใน	3	ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	2565	

(ตุลาคม	2564	-	มิถุนายน	2565)	มีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์กว่า	4,000	ราย	และ

สร้างมูลค่าการค้า	3,983.44	ล้านบาท	

 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะช่วยสร้างและกระจายรายได้ 
ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และเกษตรกร มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า  
ขายสนิคา้และบรกิารทีม่มีลูคา่สงูขึน้ เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม และน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน

		 นอกจากนี้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566	ส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า	 จัดท�า	 “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับ 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”  
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ	 ค้นหา	 และคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ	 

(Best	Practice)	ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ	BCG	โดยท�าการคัดเลือกวิสาหกิจ

ชุมชนต้นแบบจากภูมิภาคท่ัวประเทศ	 ในภาคการผลิตสินค้า	 1	 กลุ่ม	 

และภาคบริการ	 1	 กลุ่ม	 น�ามาบ่มเพาะให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 

ทั้งด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ด้านการตลาดทั้งออฟไลน์

และออนไลน์	ด้านการเจรจาการค้า	และด้านการบริหารจัดการ	ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ 

ที่ให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งจะจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 

และส่งมอบให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปฏบิตัเิพือ่ขบัเคลือ่นวสิาหกิจชมุชน

ของไทยให้เข้มแข็งต่อไป	
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ค่ำเฉลี่ยผลส�ำเร็จของ SDGs  
แต่ละเป้ำหมำยของประเทศไทยในปี 2564
ที่มา: Sustainable Development Report 2022

SDGs กับประเทศไทย
 ไทยได้ผนวก SDGs เข้ากบัแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมของไทย ให้เติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน

 ในปี 2564 SDG Index ที่สะท้อนถึงผลการด�าเนินการตาม SDGs ของไทย 
อยู่ในอันดับที่ 44 จากทั้งหมด 163 ประเทศ เป็นอันดับที่ 3 ของเอเชียรองลงมาจากญีปุ่น่ 
(อันดับ 19) และเกาหลีใต้ (อันดับ 27) เท่านั้น ทั้งยังเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 เมือ่พจิารณาผลการด�าเนนิการดงักล่าวในระดบัรายเป้าหมาย พบว่า ประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนแล้วตั้งแต่ปี 25622 แต่เป้าหมายที่ไทย
ยังไม่ประสบความส�าเร็จและอยู่ในสถานะมีความท้าทายมาก มีจ�านวน 5 เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
เป้าหมายที ่14 ทรพัยากรทางทะเล เป้าหมายท่ี 15 ระบบนิเวศบนบก และเป้าหมายที่ 16 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
กับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

SDGs คืออะไร
	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	 ครั้งท่ี	 70	 เม่ือวันที่	 25	 กันยายน	 2558	 ณ	 ส�านักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ค	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม	 193	 ประเทศ	 รวมทั้งไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า	
ภายในปี	2573	โลกจะเกิดความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		

	 SDGs	 เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกที่มีวัตถุประสงค์	 เพื่อเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันด�าเนินการเพื่อยุติความยากจน	 และปกป้องโลก	 
โดยการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	จะต้องสร้างสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม
 SDGs 17 เป้ำหมำย	ประกอบด้วย

GOALSSUSTAINABLE
DEVELOPMENT

	 ประเทศที่ได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งไทย	จะต้องจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Report)	
ซึ่งเป็นรายงานผลการศึกษาและประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน	SDGs	ในแต่ละด้านเป็นประจ�าทุกปี	

ขจัดความยากจน
สุขภาพด ี

และความเป็นอยู่ที่ดี 
ความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

ขจัดความหิวโหย การศึกษาที่มีคุณภาพ 
น�้าสะอาด 

และการสุขภิบาล 
พลังงานสะอาด 

ที่เข้าถึงได้ 

งานที่มีคุณค่าและเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน1

โครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรมและอุตสาหรกรรม 

ลดความเหลื่อมล�้าเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
การผลิต 

และการบริโภคที่ยั่งยืน 
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศบนบก 

ความสงบสุข ยุติธรรม 
และสถาบันเข้มแข็ง 

1 เว็บไซต์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ หัวข้อเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”
2 เว็บไซต์ sdgmove หัวข้อเรื่อง “SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report 2022 และ SDG Index 2022” 
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โดย นางสาวนภัสวรรณ อ้นสาย 
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SDGs Mega Trends

ความท้าทายของภำคธุรกิจไทย โอกาสของธุรกิจ 

การทบทวนและปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจดั้งเดิม
ไปสู่ธุรกิจสีเขียวรวมถึง
ทางเลือกธุรกิจที่ยั่งยืนใหม่ ๆ 
(Business Model Transition) 

การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy)  
เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอด 
ห่วงโซ่การผลิต 

การลงทุนเพื่อนวัตกรรม 
ในเทคโนโลยีสีเขียวและ 
พลังงานสะอาด 
(Green Innovation)

การเยียวยาและฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยใช้กระบวนการ 
ที่พึ่งพาธรรมชาติ
(Nature-based Solutions) 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights)  
ส่งเสริมความเท่าเทียม  
ลดความเหลื่อมล�้าในการ 
เข้าถึงทรัพยากร5

01 0302 04 05

SDGs กับกำรค้ำ

SDGs เป็นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยของภำคธุรกิจไทย

การจ้างงาน
มำกขึ้น

จำกปี 2564

ผู้หญิง ผู้พิการ

	 ปัจจุบันไทยเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก	 โดยเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติอย่างเข้มข้น	 ท�าให้ไทยจ�าเป็นต้อง 
ปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายเมื่อทุกประเทศได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุ	SDGs	และใช้โอกาสจากการด�าเนินการเพื่อบรรลุ	SDG	ดังนี้

เกิดธุรกิจใหม่	 ๆ	 ที่ตอบสนองแนวโน้ม 
ในอนาคตและ	 SDGs	 อาทิ	 เทคโนโลยี 
สีเขียว	พลังงานสะอาด

ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืและการพฒันา
อย่างยั่งยืน	 ครอบคลุมประเด็นท่ีเป็น
ประโยชน์ของทกุภาคส่วน	อาท	ิสร้างความ
เชือ่มโยงระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน	 และการสร้าง 

ปรบัห่วงโซ่อปุทานไปสูก่ารท�าธรุกจิอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	
business)	โดยค�านึงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้	ค�านึงถึง
สงัคมส่วนรวม	คณุค่าทางสงัคม	ความเท่าเทยีมทางเพศและ
เชื้อชาติ	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และการประหยัด
พลังงานให้สอดรับกับ	SDGs	

พัฒนาเทคโนโลยีและค�านึงถึงการเข ้าถึงเทคโนโลย ี
อย่างเท่าเทียม	 โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วย 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	 
เพิ่มคุณภาพของสินค้า	 และลดต้นทุนกระบวนการผลิต 
แบบเดมิ	ๆ 	ซึง่จะเปลีย่นแปลงโครงการการผลติแบบดัง้เดมิ
ไปสู่การผลิตแบบสมัยใหม่

พัฒนาคน	 อาทิ	 ผู ้ผลิต	 ผู ้ประกอบการ	 และแรงงาน	 
ให้มีความตระหนักรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

71.75 19.1%
ล้ำนคน

 นอกจากนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้จัดท�ารายงาน SDGs Mega Trends ปี 2565 เพือ่น�าเสนอข้อเสนอแนะ 
การปรับตวัของภาคธรุกจิให้ตอบสนอง SDGs โดยมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งการแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ประกอบไปด้วย

3 เว็บไซต์ Statista หัวข้อเรื่อง “Number of employed women in the United States from 1990 to 2021” เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2565
4 เว็บไซต์ Statista หัวข้อเรื่อง “Employment rate of persons with a disability in the United States from 2009 to 2021” เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2565
5 เว็บไซต์ Global Compact Network Thailand หัวข้อเรื่อง “GCNT เปิด SDGs Mega Trends 2022 เผยเทรนด์ภาคเอกชน ปรับธุรกิจสู้โลกร้อน”
6 เว็บไซต์ pttexpresso หัวข้อเรื่อง “SDG Goals กับการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน”

	 ที่ผ่านมาประเด็นเศรษฐกิจการค้ามักเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขความยากจน	 
ความสมดุลของนโยบายการค้ากับสุขภาพ	และการค้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(ในส่วนของ
สิ่งแวดล้อมและแรงงาน)	แต่ประเด็นทางการค้ากับประเด็นใหม่	ๆ	ภายใต้	SDGs	อื่น	ๆ	เช่น	
ทรัพยากรทางทะเล	 ความเท่าเทียมทางเพศ	 และพลังงานสะอาด	 อาจยังไม่ค่อยได้รับ 
การกล่าวถึงในประเทศไทยมากนัก

	 อย่างไรก็ดี	 เวทีการค้าระหว่างประเทศ	 อาทิ	 องค์การการค้าโลก	 (WTO)	 และ 
ความตกลงการค้าเสรี	 (FTA)	 ยุคใหม่	 มีการบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในการเจรจาแล้ว	 เช่น	
WTO	อยูร่ะหว่างการเจรจาจดัท�าความตกลงว่าด้วยการอดุหนนุประมง	และแนวทางการรบัมอื
ฉุกเฉินต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร	ขณะที่ในภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศ
และผูพิ้การมากขึน้	อาท	ิทัว่โลกมกีารจ้างงานผูห้ญงิมากข้ึน	จากปี	2563	ทีม่อีตัราการจ้างงาน	
69.23	 ล้านคน	 เป็น	 71.75	 ล้านคนในปี	 25643	 รวมไปถึงมีการจ้างงานผู้พิการมากขึ้น	 
จากปี	2563	ทีม่อัีตราการจ้างผูพ้กิารเพิม่ข้ึนทัว่โลกร้อยละ	17.9	เป็นร้อยละ	19.1	ในปี	25644 

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและการท�างานร่วมกันข้ามกลุ่ม
อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ6 
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เดือนตุลาคม 2565

เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวและ 

การส่งออก ส่งผลให้อัตราเงนิเฟ้อทัว่ไปของไทยยงัคงขยายตัว อยูท่ีร้่อยละ 5.98 (YoY) น้อยกว่าเดอืนทีผ่่านมา ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 6.41 (YoY) 

ชะลอตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 ตามการชะลอตวัของราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ และสินค้าในกลุม่อาหาร จากความร่วมมือของภาครฐัและเอกชน  

ทีช่่วยกนัดแูลค่าครองชพีของประชาชน รวมถึงการก�ากับ ดแูลและควบคมุราคาสนิค้าของกระทรวงพาณชิย์ทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง  

ส่งผลให้ราคาสนิค้ามแีนวโน้มชะลอตวัลง ขณะทีอ่ตัราเงินเฟ้อของหลายประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสูง และสงูขึน้ต่อเน่ือง

ภาพรวม 
เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ เดือน ตุลาคม 2565

%MoM %YoY %AoA

0.33
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1.2

0.1
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3.17

9.9

3.6

6.15

2.35

11.3

6.3

ต.ค. 65

ต.ค. 65

ต.ค. 65

ต.ค. 65

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 

Headline Inflation

CPI

เงินเฟ้อพื้นฐาน

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน

Core Inflation

Core CPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง CMI

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

ต.ค. 65 ก.ย. 65
อยู่ที่ระดับ 47.7 46.4

ดัชนี

108.06

103.78

115.2

119.6

107.70

103.73

113.8

119.5

0.22

0.14

0.1

0.0

6.41

3.12

10.5

5.2

6.17

2.26

11.4
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ก.ย. 65

ก.ย. 65

ก.ย. 65
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เดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.98 (YoY)

 ดัชนีราคาผู้บริโภค	(อัตราเงินเฟ้อทั่วไป)	เดือนตุลาคม 2565 ชะลอตัว
ร้อยละ 5.98 (YoY) จากเดือนกันยายน	 2565	 ที่สูงขึ้นร้อยละ	 6.41	 (YoY)	 
โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงของน�้ามันเชื้อเพลิง	 และ
เนื้อสัตว์	 (เนื้อสุกร	 ไก่สด)	 ขณะที่สินค้าในหมวดอื่น	 ๆ	 ส่วนใหญ่ยังคงเคล่ือนไหว 
ในทิศทางปกติสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในการบริโภค 
ของประชาชน	ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน	(เมื่อหักอาหารสดและพลังงาน
ออกแล้ว)	อยู่ที่ร้อยละ 3.17 (YoY) 

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป	เมือ่เทียบกับเดอืนกันยายน	2565	สงูข้ึนร้อยละ 
0.33 (MoM) และเฉลี่ย 10 เดือน	 (ม.ค.-ต.ค.)	 ปี	 2565	 เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ 6.15 (AoA)

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนพฤศจิกำยน 2565 

 คาดว่าจะชะลอตวั ตามราคาสินค้าอปุโภค-บริโภคทีจ่�าเป็นต่อการครองชีพหลายรายการท่ีชะลอตวัลง และบางรายการราคาทรงตวัแม้ว่าต้นทนุจะสงูขึน้ 

เนื่องจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์น�้าท่วมในหลายพื้นท่ีเริ่มคลี่คลาย จะส่งผลให้สินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  

อย่างไรกต็าม เงนิเฟ้อของไทยยงัมปัีจจัยเส่ียงจากราคาพลังงานทียั่งอยู่ในระดับสงูและมีแนวโน้มสงูข้ึน โดยเฉพาะน�า้มันดิบท่ีอปุทานยงัตงึตวั อปุสงค์ในประเทศ

ที่ปรับตัวดีขึ้น จากการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาสินค้าเกษตรส�าคัญที่ยังอยู่ในระดับดี รวมถึงเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

สัดสวนน้ำหนัก
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การศึกษา
บันเทิง

พาหนะ
เช�้อเพลิง

YoY
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01
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0.
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01
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0.
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0.

30
07

1.
0.

64
13

จำแนกรายหมวด ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล
1.332%

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ไมมีแอลกฮอล

41.75%

การบันเทิง การอาน
การศึกษาฯ

4.18%

พาหนะ การขนสง
และการสื่อสาร
23.22%

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

5.37%
เคหสถาน

22.10%

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.06%

4.
0.
84
11

ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัส Covid-19 
ดีขึ้นตามลำดับ

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอก 3

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 รุนแรงขึ้น

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและ
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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ผลิตภัณฑ
คอนกร�ต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็กซ�เมนต

YoY
MoM

8.1
-0.1

YoY
MoM

6.9
0.0

YoY
MoM

3.8
0.1

YoY
MoM

1.3
0.5

อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุกอสราง
อื่น ๆวัสดุฉาบผิว สุขภัณฑกระเบื้อง

YoY
MoM

4.8
0.1

YoY
MoM

2.5
-0.1

YoY
MoM

0.7
0.3

YoY
MoM

2.3
0.5

YoY
MoM

4.1
-0.6

สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

กระเบื้อง
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3.28%
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วัสดุกอสราง
อื่น ๆ
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ซีเมนต
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อุปกรณไฟฟา
และประปา

11.98%

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

25.07%
 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2565 ชะลอตัวร้อยละ 3.6 (YoY) 
จากร้อยละ	 5.2	 ในเดือนก่อนหน้า	 ตามราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	 ซีเมนต์	
ผลิตภณัฑ์คอนกรตี	และวสัดกุ่อสร้างอืน่	ๆ 	ทีช่ะลอตวัลง	อย่างไรกต็าม	ราคาวสัดกุ่อสร้าง
ทีส่งูกว่าปีก่อน	ยงัคงมสีาเหตจุากราคาวตัถดุบิทีป่รบัสูงขึน้	เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศ	
ปัญหาอุทกภัย	 และราคาพลังงานที่สูงขึ้น	 โดยหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น 
ร้อยละ 8.1 (ไม้แบบ	ไม้คาน	แผ่นไม้อดั)	หมวดซเีมนต์ สงูขึน้ร้อยละ 6.9 (ปนูซีเมนต์ 
ผสม	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ปูนฉาบส�าเร็จรูป)	หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 4.8 
(บัวเชิงผนัง	กระเบื้องยาง	PVC	ปูพื้น	กระเบื้องแกรนิต)	หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
สูงขึ้นร้อยละ 4.1 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ	 ฉนวนกันความร้อน)	หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 3.8	 (ชีทไพล์คอนกรีต	 ผนังคอนกรีตส�าเร็จรูป	 คอนกรีต
บลอ็กก่อผนงัมวลเบา)	หมวดวสัดฉุาบผวิ สงูขึน้ร้อยละ 2.5 (สรีองพืน้โลหะ	สทีาถนน
ชนิดสะท้อนแสง	สฝีุน่)	หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา สงูขึน้ร้อยละ 2.3 (ถงัเกบ็น�า้
สแตนเลส	ท่อ	PE	ประตูน�้า)	หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 1.3 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2565 ปรับเพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ระดับ 47.7	 จากระดับ	 46.4	 ในเดือนก่อนหน้า	 
ซึ่งอยู่ระดับสูงสุดในรอบ	 3	 ปี	 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต	 (3	 เดือน 
ข้างหน้า)	 ยังอยู ่ในความเชื่อมั่นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี	 12	 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที ่
ระดบั	53.7	สาเหตมุาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัทีค่าดว่าจะออกมา 
ในช่วงท่ีเหลือของปี	 และราคาน�้ามันที่ชะลอตัวลง	 อย่างไรก็ตาม	 เศรษฐกิจโลก 
ที่มีแนวโน้มชะลอตัว	 อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย	 ซึ่งจะกดดัน 
ต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้ในระยะต่อไป

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เดือนตุลาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 9.9 (YoY)

เดือนตุลาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (YoY)

เดือนตุลาคม 2565 เท่ากับ 47.7 (YoY)

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง
YoY
MoM

8.3
0.5

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

YoY
MoM

96.8
12.7

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
YoY
MoM

6.8
0.6

สินคา
สำเร็จรูป

YoY
MoM

4.0
0.5

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

YoY
MoM

11.6
1.1

สินคา
วัตถุดิบ

MoM
YoY 42.1

5.8

ผลิตภัณฑจากเหมือง

6.02%

สัดสวนน้ำหนัก

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

10.27%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

83.71%

จำแนกรายหมวด

แบงตามกิจกรรมการผลิต 
(CPA : Classification ofProducts by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

 ดชันรีาคาผู้ผลิต เดอืนตลุาคม 2565 ชะลอตวัร้อยละ 9.9 (YoY)	เทยีบกบั
ร้อยละ	10.5	ในเดอืนก่อนหน้า	เป็นการชะลอตวัต่อเนือ่งเป็นเดือนที	่4	ตามการชะลอตวั
ของสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง	ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง	ราคาปรบัสงูขึน้ตามราคาปิโตรเลยีม	
และก๊าซธรรมชาติ	ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตยังสูงกว่าปีก่อน	คือ	ต้นทุน
การผลิต	ค่าขนส่ง	และเงินบาททีอ่่อนค่า	หมวดผลติภัณฑ์จากเหมอืง สงูข้ึนร้อยละ 
96.8	สนิค้าท่ีราคาปรับสงูขึน้	ได้แก่	ก๊าซธรรมชาติ	น�า้มันปิโตรเลียมดิบ	และแร่โลหะ	
(แร่สังกะสี	 เหล็ก	 วุลแฟรม)	หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.8  
สินค้าส�าคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น	 ได้แก่	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	
(น�้ามันดีเซล	น�้ามันเครื่องบิน	และน�้ามันแก๊สโซฮอล์	91,	95)	กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	
(เนื้อสุกร	ไก่สด	มันเส้น)	กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	(อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล	(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)	และ	Integrated	Circuit	(IC))	กลุ่มเคมีภัณฑ์และ
ผลติภัณฑ์เคม	ี(โซดาไฟ	ปุย๋เคมผีสม	กรดก�ามะถนั)	กลุ่มผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	
(ทองค�า)	กลุม่เครือ่งจกัรและเครือ่งมอื	(เครือ่งสูบน�า้	เครือ่งเก็บเก่ียว)	กลุ่มยานยนต์	
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	 (รถยนต์นั่ง	 รถบรรทุก	 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์)	
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากแร่อโลหะ	(กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง	โถส้วม	เสาเข็มคอนกรีต)	
กลุม่สิง่ทอ	(ผ้าดบิ	ผ้าฝ้าย	และสิง่ทอจากใยสังเคราะห์	(เส้นใย/ผ้า/ด้าย))	กลุ่มกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ	 (เยื่อกระดาษ	 กล่องกระดาษ	 กระดาษคราฟท์)	 และ 

หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงข้ึนร้อยละ 8.3	 โดยสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น	 คือ	
ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร	ได้แก่	กลุม่พชืล้มลกุ	(ข้าวเปลอืกเจ้า	ข้าวเปลอืกเหนียว	หัวมนัส�าปะหลังสด)	
พชืผกั	 (ต้นหอม	พรกิแห้ง	 พรกิสด)	 ผลไม้	 (สบัปะรดโรงงาน	 ส้มเขยีวหวาน	 ลองกอง)	กลุ่มสัตว์  
(สุกรมีชีวิต	 ไก่มีชีวิต	 ไข่ไก่)	กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง	 (กุ้งทะเล	 หอยนางรม	หอยแมลงภู่)	 
ขณะที่สินค้าที่ราคาลดลง	ได้แก่	กลุ่มไม้ยืนต้น	(ผลปาล์มสด	ยางพารา)	

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ	เมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายน	2565	สงูขึน้ร้อยละ 1.2 และเฉลีย่	10	เดอืน	
(ม.ค.-	ต.ค.)	ปี	2565	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ 11.3 (AoA)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

จ�าแนกรายหมวด
อัตราการเปลี่ยนแปลง

(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ	ชีทไพล์เหล็ก)	และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 (ที่ใส่กระดาษช�าระ	สายน�้าดี	ฝักบัวอาบน�้า)	

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน	 2565	สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) 
และเฉลีย่ 10 เดอืน (ม.ค.-	ต.ค.)	ปี	2565	เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ 6.3 (AoA)
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การค้าระหว่างประเทศไทย

มีมูลค่ำ 

การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2565 

24,919.3 (888,371 ล้ำนบำท) 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ขยำยตัว 7.8%

การส่งออกในเดือนกันยายนยังขยายตัวได้ดีจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก	สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต	(PMI)	ของไทย	เดือนกันยายน	

อยู่ที่ระดับ	55.7	สูงสุดเป็นประวัติการณ์	กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและค�าสั่งซื้อใหม่ของสินค้าส่งออกของไทยฟื้นตัวได้ดี	โดยเฉพาะการส่งออก

รถยนต์	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนี่อง	 จากอุปทานชิปประมวลผลกลับเข้าสู่ภูมิภาคท�าให้มีการเร่งผลิตเพื่อชดเชย 

การขาดแคลนในช่วงท่ีผ่านมา	 นอกจากน้ี	 การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลก	และดัชนีค่าระวางเรือระหว่างประเทศ	 (Shanghai	

Containerized	 Freight	 Index	 :	 SCFI)	 ในเส้นทางเอเชียท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	 

ทั้งนี้	กำรส่งออกไทย 9 เดือนแรก ขยำยตัวที่ร้อยละ 10.6 เมื่อหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน ทองค�ำ และยุทธปัจจัย ขยำยตัวร้อยละ 8.6

ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง ๆ ดังนี้

โดยขยายตัวต่อเนื่องในตลาดสหรัฐฯ	 ร้อยละ	 26.2	 อาเซียน	 (5)	 

ร้อยละ	9.0	CLMV	ร้อยละ	26.3	และสหภาพยุโรป	(27)	ร้อยละ	18.0	

ขณะที่จีนและญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ	13.2	และร้อยละ	1.7	ตามล�าดับ

ขยายตัวในตลาดทวีปออสเตรเลีย	 ร้อยละ	 15.5	 ตะวันออกกลาง	 

ร้อยละ	47.5	และลาตินอเมรกิา	ร้อยละ	6.3	ขณะทีเ่อเชียใต้	ทวปีแอฟริกา	

และรัสเซียและกลุ่ม	CIS	หดตัวร้อยละ	11.5	ร้อยละ	11.7	และร้อยละ	

24.5	ตามล�าดับ

ขยำยตัวร้อยละ 10.6

ขยำยตัวร้อยละ 2.9 

หำกหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน ทองค�ำ และยุทธปัจจัย ขยำยตัว 9.0%
ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19

ตลาดหลกั

ตลาดรอง

1

2

กำรน�ำเข้ำ เดือนกันยายน	 2565	 มีมูลค่า	 25,772.5	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 

ขยายตัวร้อยละ	15.6	สินค้าน�าเข้าที่ยังขยายตัว	ได้แก่	น�้ามันดิบ	อัญมณีและ

เครือ่งประดบั	ก๊าซธรมชาต	ิเครือ่งจกัรไฟฟ้า	และแผงวงจรไฟฟ้า	สนิค้าน�าเข้า

ที่หดตัว	 ได้แก่	 เคมีภัณฑ์	 เครื่องจักรกล	 เหล็ก	 สินแร่	 และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 

แหล่งน�าเข้าที่ยังขยายตัว	 ได้แก่	 จีน	 สหรัฐฯ	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 และ

ซาอุดีอาระเบีย	แหล่งน�ำเข้ำที่หดตัว ได้แก่	ญี่ปุ่น	เป็นต้น

ดุลกำรค้ำ เดือนกันยายน	2565	การค้าขาดดุล	853.2	ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีรำคำสินค้ำส่งออก – น�ำเข้ำ

 ดัชนีรำคำส่งออก เดือนกันยายน	 2565	 เทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน	 ขยายตัวที่ร้อยละ	 4.1	 (YoY)	 ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าท่ี 

ร้อยละ	4.6	โดยหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง	สูงขึ้นร้อยละ	37.6	ชะลอตัวลง 

จากเดอืนก่อนหน้าทีร้่อยละ	47.2	โดยเฉพาะราคาน�า้มนัส�าเรจ็รปู	และน�า้มนัดบิ	

ปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ชะลอตัวท่ามกลางความกังวลของเศรษฐกิจโลก 

ที่ชะลอตัว	และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจประเทศส�าคัญจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

 ดัชนีรำคำน�ำเข้ำ	 เดือนกันยายน	 2565	 เทียบกับเดือนเดียวกัน 

ของปีก่อน	 ขยายตัวที่ร้อยละ	 9.6	 (YoY)	 ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า 

ที่ร้อยละ	12.1	หมวดสินค้าเชื้อเพลิง	สูงขึ้นร้อยละ	45.4	ลดลงจากเดือนก่อน

หน้าที่ร้อยละ	 56.7	 โดยราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ของน�้ามัน 

ที่ลดลง	ตามความกังวลของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

หดตัวร้อยละ 40.3 

อาทิ	สวิตเซอร์แลนด์	หดตัวร้อยละ	4.5

ตลาดอืน่ๆ3

เดือนกันยายน 2565

Exp
ort

Import
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ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
การค้าระหว่างประเทศของไทย

ประจ�าเดือนกันยายน 2565
ผ่าน QR  Code นี้

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

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

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ก.ย 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ก.ย.65

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

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

ม.ค. – ก.ย. 2565
Jan-Sep 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

221,366.1
+10.6%

236,351.0
+20.7%

-14,984.9

ก.ย. 2565
Sep 2022
24,919.3
+7.8%

25,772.5
+15.6%
-853.2

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,490.5
2,427.5
1,536.8
1,104.4
823.2

เครื่องคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ
รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ

ผลิตภัณฑยาง
อัญมณีและเครื่องประดับ

เม็ดพลาสติก

13.9
8.4
99.4
-1.4
-18.2

10.0
9.7
6.2
4.4
3.3

4,698.8
2,695.0
2,156.2
1,086.6
1,018.3

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง

26.2
-13.2
-1.7
38.8
5.0

18.9
10.8
8.7
4.4
4.1

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

3,029.5

1,913.0

1,850.8
1,708.2
1,707.7

11.8

7.4

7.2
6.6
6.6

5,678.8

2,770.7

1,512.7
1,152.0
1,025.3

0.6

-8.2

37.4
52.1
96.5

22.0

10.8

5.9
4.5
4.0

สหรัฐฯ

ซาอุดีอาระเบีย

จีน

ญี่ปุน

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

65.5

93.8

233.1
5.4
27.0

น้ำมันดิบ
เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทง
และทองคำ

แผงวงจรไฟฟา

กาซธรรมชาติ

เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ

-0.6
-0.1

-0.1
-0.6

-0.3
-0.9

4.1
9.6

103.7
102.2

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ก.ย. 65 ก.ย. 65

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี

สงออก
นำเขา
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กำรส่งเสริมกำรส่งออกของกระทรวงพำณิชย์ และแนวโน้ม
กำรส่งออกระยะถัดไป

กำรส่งเสริมกำรส่งออก ในรอบเดือนท่ีผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 อาทิ	 (1)	 ขยายช่องทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ	 โดย 

ร่วมมอืกบั	Shopee	ผลกัดนัผูป้ระกอบการรายย่อยของไทยให้ก้าวสูก่ารค้า

ออนไลน์ไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น	 ผ่านโปรแกรม	

“Shopee	 International	 Platform”	 (SIP)	 โดยน�าร่องตลาดส่งออก

หลัก	 3	 ประเทศ	 ของภูมิภาคอาเซียน	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และ

ฟิลปิปินส์	(2)	ขยายความร่วมมือทางการค้ากับสงิคโปร์	จากผลการประชมุ

กรอบความร่วมมอืเพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทย

และสิงคโปร์	ครั้งที่	 6	สิงคโปร์พิจารณาจะขึ้นทะเบียนฟาร์มไข่ไก่	และ

ไข่นกกระทาออร์แกนิกให้แก่ไทย	 และยินดีเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

ที่ประเทศไทยจะจัดขึ้น	 รวมทั้งจะหารือการท�าธุรกรรมทางธุรกิจผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น	 และ	 (3)	 ผลักดันความร่วมมือการค้า

ไทย-เกาหลีใต้	ผ่านการท�า	Mini-FTA	ไทย-คยองกี	ซึ่งถือเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางการค้าเชงิรกุกบัเขตเศรษฐกจิทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโต

สงูท่ีสดุในเกาหลใีต้	โดยทีไ่ทยจะมโีอกาสขยายฐานการส่งออกสนิค้า	อาท	ิ

น�้าตาลทราย	 ไก่แปรรูป	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 เคมีภัณฑ์	 ไม้และ 

ชิ้นส่วน	ยางพารา	และผลิตภัณฑ์ยาง	เป็นต้น

แนวโน้มกำรส่งออกระยะถัดไป 

กระทรวงพาณิชย์	 ประเมินว่า	 ยังคงมีสัญญาณบวกท่ีช่วยสนับสนุน 

การส่งออกของไทยในปีนี้ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย	 ท้ังปัญหา 

การขาดแคลนอุปทานที่เร่ิมคล่ีคลาย	 และปัจจัยสนับสนุนจากการ 

อ่อนค่าของเงินบาท	 ท�าให้การส่งออกไทยยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 

อย่างไรกต็าม	ยงัมคีวามเสีย่งของการชะลอตวัของเศรษฐกิจ	ประเทศคูค้่า	

อันเกิดจากสถานการณ์เงินเฟ ้อ	 และการเร ่งขึ้นอัตราดอกเบ้ีย	 

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
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 ความขัดแย้งระหว่างยเูครน-รสัเซยีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอยีปิต์

โดยเฉพาะราคาสนิค้าน�าเข้าหลกัอย่างข้าวสาลแีละน�า้มนั รวมถงึการท่องเท่ียว

ภายในประเทศ รัฐบาลอียิปต์จึงได้มีความพยายามกู้เงินรอบใหม่จาก IMF  

โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวและขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 

200 จดุ ท�าให้เงนิปอนด์อยีปิต์อ่อนค่าลงอย่างรวดเรว็ ท้ังนีธ้นาคารกลางอียปิต์

ยงัได้ประกาศยกเลกิมาตรการทีก่�าหนดให้ผูน้�าเข้าเปิด Letter of Credit (L/C) 

ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในเดือนธันวาคม เพื่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนเงินเหรียญสหรัฐในระบบเศรษฐกิจ

ด�ำเนินนโยบำยลอยค่ำเงินตำมกลไกตลำด

ปรับนโยบำยย้ำยถิ่นฐำนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยำว

 รฐับาลแคนาดาประกาศปรบันโยบายเพ่ิมจ�านวนเปิดรับคนต่างชาติ

ย้ายถิ่นฐานมาแคนาดาเป็น 500,000 คน/ปี ภายในปี 2568 เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจในระยะยาว แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกว่า 1 ล้านต�าแหน่ง 

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ (Skilled Worker) สายอาชีพ STEM 

(Science, Technology, Engineering and Math) และนักลงทุน  

หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ท้ังนี้ยังคาดว่า 

จะสามารถลดปัญหาสังคมสูงอายุและจะท�าให้สัดส่วนของประชากร 

ในวัยท�างานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ในกลุ่ม G7

แหล่งที่มาข้อมูล: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อียิปต์

แคนาดา

ขำดแคลนเงินตรำต่ำงประเทศหลังเงินส�ำรอง

ระหว่ำงประเทศลดหนัก

เอธิโอเปีย

 ธนาคารกลางเอธิโอเปียประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์อนุมัติท�า

ธรุกรรมทางเงนิตราต่างประเทศสกลุเหรยีญสหรฐั โดยเฉพาะการน�าเข้าสินค้า

ไม่จ�าเป็น 40 รายการ อาทิ ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ แอลกอฮอล์ บุหรี่ 

หลงัเงนิส�ารองระหว่างประเทศลดลงเหลอื 1.6 พนัล้านเหรียญสหรฐัเทยีบเท่า

การน�าเข้าสินค้าของประเทศ 2 เดือน ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐานปริมาณเงินส�ารอง

ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก ที่ระดับ 4.5 เดือนของ

มูลค่าการน�าเข้านั้น ๆ ทั้งนี้รัฐบาลเอธิโอปียได้ออกมาตรการแทรกแซงและ

ควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถน�าเข้าสินค้าที่จ�าเป็นได้

Facebook LINE WEBSITE

12 TPSO Journal


