


	 จากเศรษฐกิจโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้การพึ่งพาภายในประเทศ 

มีความส�าคัญมากขึ้น	 และเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

จึงต้องมีการบริหารทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  วารสาร สนค. ฉบบันีจ้งึขอเสนอบทความ เกีย่วกบั ความพร้อมของภมูภิาคอาเซียน

และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

(Foreign Direct Investment) และ ทรพัยากรส�าคญัในยุคเทคโนโลย.ี..แต้มต่อทางการแข่งขนั

ยุคใหม่

 สถานการณ์โรคระบาดยงัคงน่ากงัวลและต้องเฝ้าระวงักนัอย่างใกล้ชดิ ขอให้ผูอ่้าน

ดูแลสุขภาพ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

สนค. น�ำเสนอผลส�ำเร็จโครงกำร Blockchain
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 (TraceThai.com)

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) กระทรวงพำณิชย์  
ร่วมกับ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงำนสัมมนำ  
“น�าเสนอผลการเผยแพร่การรับรู้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(TraceThai.com)” ภำยใต้โครงกำรประยกุต์ใช้ Blockchain ยกระดบัเศรษฐกจิกำรค้ำ 
เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

 นำยรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร ์
กำรค้ำ (ผอ.สนค.) กล่ำวในช่วงเปิดงำนว่ำ กำรสัมมนำฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอ 
ภำพรวมระบบตรวจสอบย้อนกลับบน Blockchain พร้อมทัง้ สรปุผลส�ำเรจ็ ควำมท้ำทำย
ในกำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบ TraceThai.com ให้สมบูรณ์  
ครบวงจร และคุ้มค่ำมำกขึ้น

 ระบบ TraceThai สอดคล้องกับแนวโน้มมำตรฐำนโลกและควำมต้องกำร
ตลำดยุคใหม่ โดยเฉพำะเรือ่งควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยข้อมลู กำรตรวจสอบย้อนกลบัได้ 
กำรใช้เทคโนโลยีช ่วยยกระดับกำรค้ำและกำรผลิต รวมทั้งกระแสรักสุขภำพ  
รักสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับควำมสนใจและกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้แทนหน่วยงำน 
ภำครัฐ ภำควิชำกำร ประชำชน และภำคเอกชน ทั้งที่มำเข้ำร่วมงำนด้วยตนเองและ 
เข้ำร่วมทำงออนไลน์ รวมมำกกว่ำ 200 คน
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⪢ ความพร้อมของภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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E D I T O R ’ S  

GETTING AROUND
WITH TPSO

431ทบับฉ  ี่

บรรณาธิการ		:		ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า	 :		ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์	 :	 0 2507 7899 โทรสาร	 :		0 2547 5687, 0 2547 4167
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(Foreign Direct Investment)

ประเทศและอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอำเซียน (หน่วย: พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)
FDI flows in ASEAN Member States, 2019 and 2020 Top 10 industry FDI recipients, 2019 and 2020

ความพร้อมของภูมิภาคอาเซียน 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

ในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 สถานการณ์การย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน
และสหรฐัอเมรกิา ท�าให้มกีารลงทนุใหม่เข้ามายงัภมูภิาคอาเซยีนมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัสมาชกิ
อาเซียนมีความตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Global Value chain : GVC) ตั้งแต่ช่วงที่มี
การระบาดของโควดิ-19 โดยอ�านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าวัตถดุบิ ยกเลิกข้อจ�ากดัด้านการส่งออก
สนิค้าจ�าเป็นระหว่างกนั นอกจากนีย้งัมกีารจดัตัง้หน่วยงานทีช่่วยอ�านวยความสะดวกส�าหรบันกัลงทนุต่างชาติ 
ในการย้ายการลงทุนเข้ามาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะท้อนจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มายังอาเซียนในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.7 แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบ่งชี้ว่า
ภูมิภาคอาเซียนยังน่าดึงดูดส�าหรับนักลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุน 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

> > > > 

 เมือ่พจิำรณำกำรลงทนุรำยประเทศในอำเซยีน พบว่ำ ส่วนใหญ่ลงทุนในสิงคโปร์ อนิโดนเีซยี และเวยีดนำม 
ตำมล�ำดับ ขณะท่ีไทยกำรลงทุนลดลงอยู่ที่ -4.8 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ดังนั้น ไทยจ�ำเป็นต้องเร่งดึงดูดกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศให้มำกขึ้น เนือ่งจำกเป็นปัจจัยส�ำคญัให้เกดิกำรพฒันำในด้ำนต่ำง ๆ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของไทย ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New Engine of Growth)

เป็นกำรลงทุนในกลุ ่มอุตสำหกรรมที่มีอยู ่แล้วในประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต แต่จะช่วยกำรเติบโตทำงเศษฐกิจในระยะสั้น และ 
ระยะกลำงเท่ำนั้น โดยก�ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

เป็นรูปแบบกำรลงทุนในอุตสำหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนำหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
สนิค้ำและเทคโนโลย ีโดยจะเป็นหวัใจหลักของกลไกกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศ (New Growth Engines) โดยก�ำหนดอุตสำหกรรมอนำคต ดังนี้

First s-curve New S-curve:

อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

Smart Electronics Aviation and Logistics
Affluent, Medical and 

Wellness Tourism

Biofuels and BiochemicalsNext – Generation 
Automotive

Robotics
Agriculture and  
Biotechnology

Digital
Food for the Future

Medical Hub

อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส์ 

การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

แต่ป ัจจุบันอุตสำหกรรมกลุ ่มนี้  ยังไม ่เพียงพอ 
ที่จะช ่วยให ้เศรษฐกิจของไทยก้ำวกระโดดได ้ 
ตำมที่คำดหวังไว ้ จึงต้องส่งเสริมอุตสำหกรรม  
New S-curve ควบคู่ไปด้วย

1

4

2

5

3

ที่มำ: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI database.
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โดย กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ	 
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค



ปัจจัยสนับสนุน FDI ของไทย

การสร้างงานให้กับคนไทยและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้

รายได้ที่จะได้รับจากโครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ 
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โครงกำรทีไ่ด้รบักำรอนมุติัคำดว่ำจะสร้ำงงำนได้ประมำณ 22,540 ต�ำแหน่ง โดยโครงกำรหมวดเครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ จะมกีำรจ้ำงงำน
มำกที่สุดประมำณ 9,235 ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 41) หมวดอุตสำหกรรมเบำประมำณ 6,108 ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 27) และหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งประมำณ 2,519 ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 11)

ไตรมำสแรกปี 2565 คำดว่ำจะได้รบัรำยได้จำกกำรส่งออกจำกโครงกำรทีไ่ด้รบัอนมุตัปิระมำณ 2.61 แสนล้ำนบำทต่อปี โดยกลุม่อตุสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คำดว่ำจะมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงถึง 1.72 แสนล้ำนบำทต่อปี 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและกำรจ้ำงงำนในประเทศหลงัผ่ำนพ้น
กำรระบำดของโควิด-19 โดยเฉพำะจำกมำเลเซีย เวียดนำม และอินโดนีเซีย

เช่น เวยีดนำม และกมัพชูำ ซึง่มปีระชำกรวยัหนุม่สำวจ�ำนวนมำก และยงัม ี
ค่ำจ้ำงแรงงำนถกูกว่ำไทย และเป็นตวัเลอืกอนัดบัแรก ๆ  ส�ำหรบัอุตสำหกรรม
ที่ใช้แรงงำนเข้มข้น 

01 การแข่งขันเพ่ือดึงดูดการลงทุน FDI  
 ในกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับสูง

02 ประเทศอาเซียนมีโครงสร้างประชากรที่สนับสนุนการลงทุน

ทิศทำง FDI ของเอเชียเติบโตตำมยุทธศำสตร์ Belt and Road 
Initiative และ China Plus One Strategy ที่เน้นกระจำย 
กำรลงทุนออกจำกจีน ขณะเดียวกันนักลงทุนต่ำงชำติ ยังมี 
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรลงทุนในไทย สะท้อนจำกดัชนีโอกำส 

กำรลงทุน GLOBAL OPPORTUNITY INDEX 2022 จัดท�ำโดย MILKEN 
INSTITUTE โดยไทยอยู่ในอันดับ 34 ของทั้งโลก และเป็นอันดับ 3 รองจำก
สิงคโปร์ และมำเลเซยี อกีทัง้จดัให้ไทยเป็นศนูย์กลำง ในกำรกระจำยกำรลงทนุ
ไปสู่ภูมิภำค CLMV เช่น นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงใช้กลยุทธ์ Thailand Plus One

ประโยชน์จำกกำรใช้ควำมตกลงกำรค้ำเสรีในระดับต่ำง ๆ เช่น 
หุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) FTA ไทย-อำเซียน 
และ FTA ไทย-แคนำดำ ซึ่งคำดว่ำจะช่วยให้ไทยขยำยกำรลงทุน
ไปในภูมิภำคอื่นได้มำกขึ้น

ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนใน EEC ที่มีแผนกำรลงทุน 
ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง

ไทยมีข้อได้เปรียบจำกกำรมีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลังงำนทดแทน 
ในประเทศ ซึง่ในอนำคตจะช่วยให้ไทยมข้ีอได้เปรียบในช่วงเวลำ 
ที่รำคำพลังงำนโลกสูงขึ้น

ปัจจัยสนับสนุน FDI ของไทย ปัจจัยท้ำทำย FDI ของประเทศไทย

บทสรุป

บทสรุป

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ

สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การใช้วัตถุดิบในประเทศสูงขึ้น 
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ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดยในปี 2564 มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเกษตรและ 
แปรรูปอำหำร และเทคโนโลยีชวีภำพ มลูค่ำรวม 1.52 แสนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123 เมื่อเทียบกับปี 2563

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่ำประมำณ 100,406 ล้ำนบำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38 ของมูลค่ำวัตถุดิบท้ังหมด  
โดยหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตรจะใช้วัตถุดิบในประเทศมำกที่สุด มูลค่ำประมำณ 33,208 ล้ำนบำทต่อปี รองลงมำคือ 
อตุสำหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ ใช้วตัถดิุบในประเทศประมำณ 29,226 ล้ำนบำทต่อปี และหมวดผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง จะใช้วัตถุดิบในประเทศประมำณ 19,300 ล้ำนบำทต่อปี

ภูมิภำคอำเซียนสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนได้เป็นอย่ำงดีจำกสัดส่วนกำรลงทุน
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอุตสำหกรรมในกลุ่มไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน�ำ้ และ
ระบบปรบัอำกำศ อตุสำหกรรมกำรขนส่งและสถำนทีเ่กบ็สนิค้ำ และอตุสำหกรรม
ข้อมลูข่ำวสำรและกำรสือ่สำร ทีข่ยำยตวัสงูในช่วงทีผ่่ำนมำ ซึ่งอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยของไทยทีส่อดคล้องกับกำรลงทนุทีข่ยำยตวั คอื กำรบนิและโลจสิตกิส์ 
และดจิทิลั ขณะเดียวกนันกัลงทนุต่ำงชำตยิงัมคีวำมเชือ่มัน่ต่อกำรลงทนุในไทย 
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ ไทยจึงควรเร่งดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้กำรส่งเสริมกำรลงทุนควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้สัดส่วนวัตถุดิบ
ในประเทศ เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบ 
ในประเทศขยำยตวั ก่อให้เกดิกำรจ้ำงงำนเพิม่ขึน้ โดยเน้นกำรพฒันำแรงงำน
ให้มีทักษะเพิ่มขึ้นมำกกว่ำกำรเน้นแรงงำนรำคำถูก ตลอดจนสร้ำงรำยได ้
ในตลอดห่วงโซ่อปุทำน ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืต่อกำรพฒันำประเทศ
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ทรัพยากรส�าคัญในยุคเทคโนโลยี
...แต้มต่อทำงกำรแข่งขันยุคใหม่

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินชีวิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ 
สนิคา้เทคโนโลยีไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่ในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่โลก ความตอ้งการสนิคา้ส�าเรจ็รปู 
ส่วนประกอบและชิน้สว่นของสนิค้าเหลา่นีจึ้งมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ เชน่เดียวกบัความต้องการวตัถดิุบ
ทีจ่�าเปน็ในการผลติอยา่งทรพัยากรบางชนดิทีเ่ตบิโตขึน้ตามไปดว้ย สง่ผลใหป้ระเทศทีค่รอบครอง
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส�าคัญจึงมีความได้เปรียบและอ�านาจต่อรองในการผลิตการค้ายุคใหม่ 

วารสาร สนค. ฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างทรัพยากรทางธรรมชาติที่จ�าเป็นต่อการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องใช้ไฟฟา้ และสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนี้ 

1

3
2

4

• แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท๊อป รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ำ 
• ส่วนประกอบของอะลูมิเนียม-ลิเทียมอัลลอยที่ใช้ในอุตสำหกรรม 
 เครื่องบินและรถไฟควำมเร็วสูง

• แหล่งพลังงำนของฮำร์ดไดร์ฟ เครื่องยนต ์
• ระบบสั่นของโทรศัพพ์มือถือ 
• หน้ำจอของสมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

• อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกน�ำไฟฟ้ำได้ด ี
• ส่วนประกอบของกรำฟีน (Graphene) วัสดุแห่งอนำคต 
 ที่น�ำไฟฟ้ำและควำมร้อนได้ดีที่สุดในโลก 
• ส่วนประกอบในเหล็กผสมต่ำง ๆ

• เครื่องไอเสียส�ำหรับรถยนต ์
• ส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร ์
 แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือ

ผลิตได ้
ผลิตได ้
ผลิตได้

ผลิตได ้
ผลิตได ้
ผลิตได้

ผลิตได ้
ผลิตได ้
ผลิตได้

ผลิตได ้
ผลิตได ้
ผลิตได้

1. ออสเตรเลีย 
2. ชิล ี
3. จีน

1. จีน 
2. สหรัฐฯ 
3. เมียนมา

1. จีน 
2. บราซิล 
3. เมียนมา

1. แอฟริกาใต ้
2. รัสเซีย 
3. แคนาดา

55,000 ตัน 
26,000 ตัน 
14,000 ตัน

168,000 ตัน 
43,000 ตัน 
26,000 ตัน

820,000 ตัน 
68,000 ตัน 
30,000 ตัน

80 ตัน 
74 ตัน 
17 ตัน

ทรัพยากร
ส�าคัญ การน�าไปใช้ ประเทศผู้ผลิตส�าคัญ 3 อันดับสูงสุด  

(ปี 2564)

ประเทศที่ครอบครองทรัพยำกรส�ำคัญในยุคเทคโนโลยี
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SPEC IAL
REPORT

โดย กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ	 
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค



ทรัพยากร
ส�าคัญ

HS 
Code

รวมแร่ธำตุส�ำคัญ 4 ชนิด

282520  
และ 283691 

รวมธำตุหำยำก

284690

280530

284440

2504

711021 
และ 711029

Lithium

Scandium 
Lanthanum 
Praseodymium 
Yttrium 
Neodymium 
Erbium 
Samarium 
Gadolinium 
Dysprosium 
Holmium และ 
Ytterbium 

Cerium 
Europium 
Terbium และ 
Thulium

Promethium 
และ Lutetium 

Graphite

Palladium

324,411

82,620,907

3,554,835

78,568,347

497,725

82,231

6,893,535

0.4

91.9

4.0

87.4

0.6

0.1

7.7

2.7

66.8

44.9

18.2

3.6

2.3

28.2

เยอรมนี (50.2)
ญี่ปุ่น (44.5)

ญี่ปุ่น (52.4)
เวียดนำม (45.4)

เวียดนำม (81.8)
เนเธอร์แลนด์ (14.9)

ญี่ปุ่น (55.1)
เวียดนำม (43.8)

เมียนมำ (35.1)

เมียนมำ (61.6)
เวียดนำม (17.2)

ญี่ปุ่น (46.5)
เยอรมนี (40.1)

5,476,472

136,413,849

91,773,487

37,254,481

7,385,881

4,684,259

57,594,589

จีน (47.4)
ชิลี (24.6)

มำเลเซีย (59.6)
จีน (14.7)

เวียดนำม (10.11)

มำเลเซีย (76.3)
จีน (18.8)

เวียดนำม (36.8)
มำเลเซีย (23.3)

แคนำดำ (18.0)
สหรัฐฯ (15.8)

จีน (24.2)
ญี่ปุ่น (17.3)

บรำซิล (15.2)

แอฟริกำใต้ (42.9)
รัสเซีย (21.7)

รายละเอียด
แร่ธาตุ

การส่งออก ปี 2564 การน�าเข้า ปี 2564
สัดส่วน 
ต่อมูลค่า 

ส่งออกแร่ธาตุ  
4 ชนิด (%)

100.0

สัดส่วนต่อมูลค่า 
น�าเข้าแร่ธาตุ 
4 ชนิด (%)

100.0

มูลค่าการส่งออก
(ดอลลาร์สหรัฐ)

89,921,084

มูลค่าการน�าเข้า
 (ดอลลาร์สหรัฐ)

204,169,169

ตลาดส่งออกส�าคัญ
และสัดส่วนมูลค่า
การส่งออก (%)

แหล่งน�าเข้าส�าคัญ 
และสัดส่วนมูลค่า
การน�าเข้า (%)

ส�าหรับประเทศไทย การค้าแร่ธาตุส�าคัญเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามกระแสการเติบโตของการผลิตและการค้าสินค้าสมัยใหม ่
และโดยรวมแล้วไทยพึ่งพาแร่จากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยในช่วง 5 ปีล่าสุด (ปี 2560 – 2564)

}การส่งออก 
แร่ธาตุทั้ง 4 ชนิดของไทย

มูลค่าเฉลี่ยปีละ 

ขยายตัวเฉลี่ย

58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

41.3% ต่อปี

การน�าเข้า 
แร่ธาตุทั้ง 4 ชนิดของไทย

มูลค่าเฉลี่ยปีละ

ขยายตัวเฉลี่ย 

131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

26.9% ต่อปี

ในปี 2564 การส่งออกแร่ธาตุส�าคัญทั้ง 4 ชนิด

มูลค่าเกือบ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกธาตุหายาก  
(คิดเป็นสัดส่วน 91.9% ของมูลค่าการส่งออกแร่ธาตุ 4 ชนิด  
โดยมีตลาดส�าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น และเวียดนาม) 

เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อนหน้า∆

ในปี 2564 การน�าเข้าแร่ธาตุส�าคัญทั้ง 4 ชนิด

มูลค่าเกือบ 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าธาตุหายาก  
(คิดเป็นสัดส่วน 66.8% ของมูลค่าการน�าเข้าแร่ธาตุ 4 ชนิด โดยมีแหล่งน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย จีน และเวียดนาม)  
แพลเลเดียม (คิดเป็นสัดส่วน 28.2% ของมูลค่าการน�าเข้าแร่ธาตุ 4 ชนิด โดยมีแหล่งน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ แอฟริกาใต้ และรัสเซีย) 

เพิ่มขึ้น 48.9% จากปีก่อนหน้า∆
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ที่มำ : ข้อมูลสถิติกำรค้ำจำก Global Trade Atlas ประมวลผลโดย สนค.
 1ข้อมูลกำรส่งออกจำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ และข้อมูลกำรจ้ำงงำนจำกส�ำนักงำน 
 สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

จำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่กล่ำวมำ ทรัพยากรแร่ธาตุส�าคัญเหล่าน้ี 
จะเปน็ท่ีต้องการเพ่ิมขึน้และเป็นปัจจัยจ�าเป็นในการสรา้งความมัน่คงของ
หว่งโซก่ารผลติในประเทศของไทย โดยแม้ว่ำไทยยงัต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำแร่ธำตุ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำรผลิตสินค้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ไทยสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเจ้าของแหล่งทรัพยากร
ส�าคัญเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรแร่ เช่น เทคโนโลยีสะอำดในกำรถลุงแร่ เพื่อให้ไทยมีปริมำณวัตถุดิบ
ที่เพียงพอและมีทำงเลือกแหล่งแร่ธำตุที่หลำกหลำย นอกจำกน้ี ไทยควรเร่ง 
ยกระดับการผลิตทั้งกลางน�้าและปลายน�้า พัฒนาแรงงานฝีมือ  
เตรียมพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และลงทุนในนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำประเทศ รวมท้ังเป็นกำรส่งเสริมสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ซึง่จะมส่ีวนช่วยขบัเคลือ่นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกและ
ส่งเสริมกำรบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปได้

เมื่อมองไปในอนำคต จะพบว่ำ ทรัพยากรแร่ธาตุเหล่าน้ีจะยิ่งทวีความส�าคัญ 
ต่อการผลิตและการค้าโลก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบท่ีจ�าเป็นในการผลิตสินค้า
สมัยใหม่ โดยเฉพำะเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐำนที่ใช้ในภำค
อุตสำหกรรมยุคใหม่เกือบท้ังหมด และแบตเตอรี่ที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์อืน่ๆ รวมถงึใช้ในระบบกกัเกบ็พลงังำนทำงเลอืก 
(Renewable Energy) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจำกกำรที่โลกก�ำลังเปลี่ยนผ่ำนไปสู่
กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่
อุปทานโลกก็เพ่ิมขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และประเด็น 
ด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก อำทิ สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในยูเครนและทะเลจีนใต้  
ที่อำจส่งผลให้เกิดกำรหยุดชะงักของอุปทำนแร่ธำตุส�ำคัญไปจนถึงชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์ จงึท�าใหก้ารรกัษาความมัน่คงตลอดหว่งโซอ่ปุทานต้ังแต่วัตถดิุบ
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ ส่งผลต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ 
และการแข่งขัน

ในส่วนประเทศไทยเองก็ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่เกี่ยวเน่ีองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยก�ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศระยะ 5 ปี ในร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส�ำคัญ
ของโลก และหมดุหมำยที ่6 ไทยเป็นศนูย์กำรอตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะและ
อุตสำหกรรมดิจิทัลของอำเซียน เพ่ือต่อยอดอุตสำหกรรมที่ไทยมีฐำนกำรผลิต 
ทีแ่ขง็แกร่งและเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่กำรผลติโลกทีส่�ำคญั ซึง่สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศ
จำกกำรส่งออกปีละมำกกว่ำ 109,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน
เกือบ 1,100,000 คน1 ให้สำมำรถยกระดับเป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขัน้สงูและสำมำรถผลติสนิค้ำทีส่อดรบักบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคสมยัใหม่
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,996 รำย โดยเปดิกิจการใหม่ 381 ราย ลดลง 13.4% และปดิกิจการ 182 ราย หรือเพ่ิมข้ึน 304.4% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกี่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซึ่งเปิดกิจการใหม่ จ านวน 215 ราย คิดเป็น 56.4% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมข้ึน 5.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกี่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปดิกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ส.ค. 2565) มูลค่า 5,233.42 ล้านบาท คิดเป็น 13.2% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุน่ ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (กรกฎำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.5%)

(10.8%)

(10.7%)

15.0%

6.5%

39.0%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.8%)

(3.8%)

(3.4%)

100.5%

39.5%

352.8%ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ (2711)

น ้ามันปิโตรเลียมและน ้ามัน
ที่ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(12.5%)

(9.4%)

(5.8%)

97.8%

19.6%

81.1%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.7%)

(15.7%)

(10.1%)

6.5%

17.6%

3.1%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(21.6%)

(7.4%)

(6.6%)

39.1%

11.6%

-12.2%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(50.9%)

(25.1%)

(18.6%)

27.4%

24.2%

กำรขนส่งทำงถนน

จีน

ลาว

มาเลเซีย

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.9%)

(14.9%)

(10.4%)

-23.1%

18.0%

18.3%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ. 4)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ด่านศุลกากรนครพนม
(ศภ.2)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.3%)

(5.0%)

(4.9%)

-0.1%

-17.1%

-50.1%

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(22.0%)

(11.3%)

(6.3%)

16.4%

-32.4%

-29.2%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญี่ปุน่

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(88.7%)

(6.9%)

(1.9%)

-11.2%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ (4001)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(71.8%)

(23.0%)

(2.1%)

1.5%

-55.7%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ผลไม้อื่น ๆ สด (เช่น ทุเรียน 
ล าไย ฯลฯ) (0810)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.2%) -23.4%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,221,717.43 

การเติบโต (YoY) 29.1%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 369,579.65 

การเติบโต (YoY)  21.6%
สัดส่วน 20.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 192,263.01 

การเติบโต (YoY) 23.8%
สัดส่วน 10.7%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,231.46 

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

14.7%

































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



-31.9%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (สิงหำคม 2565)

กิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและ
สถานท่ีเก็บสินค้า (52291)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(14.9%)

(9.5%)

2,277.79

781.87

497.85

(43.5%)

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

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

67.9%


ควำมขัดแย้งจีน - ไต้หวัน อำจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทำนโลก
• สถานการณ์ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญต่อการขนส่งสินค้า 
หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นและยืดเยื้อ เน่ืองจากช่องแคบไต้หวันเป็นช่องทางการเดินเรือ
ท่ีส าคัญ โดยกว่า 50% ของเรือตู้คอนเทนเนอร์ท้ังโลก สัญจรผ่านช่องแคบน้ี และยังเป็น
เส้นทางส าหรับการขนส่งสินค้าจ าพวกน ้ามันปิโตรเลียมดิบ 

• ไต้หวันยังเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงสุด (Most Advanced Semiconductor)
มากกว่า 90% ของท้ังโลก ดังน้ัน หากสถานการณ์รุนแรงจนการผลิตหยุดชะงัก ก็อาจส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟา้ ท้ังน้ี ในส่วนของไทย 
ปี 2564 มีการส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน าอ่ืนๆ (พิกัด 854150)     
ไปยังประเทศจีนเป็นอันดับท่ี 5 มูลค่ากว่า 391,040 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้นจากปี 2562-
2563 ซึ่งมีการส่งออกมูลค่าเพียง 15,925 และ 5,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ

• นอกจากน้ี เม่ือต้นเดือนท่ีผ่านมา จีนออกมาตรการแบนการน าเข้าสินค้าจากไต้หวันกว่า 
2,000 รายการ (35 ประเภทสินค้า) เช่น อาหารทะเล น ้ามันปรุงอาหาร และขนม ฯลฯ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของไต้หวันได้ แต่เป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทย
ในการส่งสินค้าไปจีน โดยผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดต่อไป

กำรท่องเที่ยวไทยฟื้ นตัวต่อเนื่อง ปัจจัยบวกเศรษฐกิจไทย
• การท่องเท่ียวของไทยฟื้ นตัวต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา นักท่องเท่ียวต่างชาติ      
ท่ีเดินทางมาประเทศไทยสะสม (ม.ค. - ส.ค. 65) มีจ านวนกว่า 4.64 ล้านคน โดยสัญชาติ
นักท่องเท่ียวท่ีมาไทยมากท่ีสุดในช่วงดังกล่าว คือ มาเลเซีย 0.65 ล้านคน (13.97%)
รองลงมา คือ อินเดีย 0.45 ล้านคน (9.69%) ลาว 0.28 ล้านคน (5.97%) และสิงคโปร์ 
0.19 ล้านคน (5.23%) ตามล าดับ 

• ด่านปาดังเบซาร์ เป็น 1 ใน 10 ด่านส าคัญ ท่ีติดอันดับมีจ านวนนักท่องเท่ียวผ่านเข้ามา     
มากท่ีสุด โดยในช่วง ม.ค.–ส.ค. 2565 มีจ านวนนักท่องเท่ียวผ่านเข้ามากว่า 0.72 ล้านคน 
นอกจากน้ี จากการเปิดให้บริการขบวนรถด่วนพิเศษสายใต้ “กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์” 
เ พ่ิมขึ้น ในช่วงต้นเดือน ส .ค .  2565 จึง เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีส าคัญในการ         
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 

• จากการฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว ผู้ประกอบการในภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเตรียม
ความพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปีน้ี 
เพ่ือให้ภาคการท่องเท่ียวกลับมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการดึงดูด
เม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมต่อไป

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน ส.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(56.4%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(11.8%)

(10.5%)

5.9%

-8.2%


จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,996

เปดิกิจการใหม่ -13.4%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

304.4%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

381

182 

-38.2%

-21.3%





-



66.7%

อุปกรณ์บันทึกเทป (8523)





 





ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย/การรถไฟแห่งประเทศไทย

จับชีพจรโลจิสติกส์
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โดย  กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



4.32

1.84

ม.ค. 64 เม.ย. 64 ก.ค. 64 ต.ค. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ก.ค. 65

สถำนกำรณ์ห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) เริ่มมีแนวโน้มดีขึน้
สัญญำณกำรฟื้ นตัวของห่วงโซ่อุปทำนโลก ปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกเร่ิมมีทิศทางดีขึ้นเร่ือย ๆ โดยมีหลายสัญญาณที่สะท้อนถึงการฟื้ นตัว อาทิ
 ดัชนีวัดแรงกดดันในห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain Pressure Index)1 ลดลงต ่ำสุดในรอบ 18 เดือน ณ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และลดลง
จากจุดสูงสุดถึง 57% สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานโลกที่คล่ีคลายลง และสถานการณ์เร่ิมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 ค่ำระวำงเรือลดลงต่อเนื่อง2 ค่าระวางเรือทั่วโลกโดยเฉล่ียลดลงถึง 45% จากจุดสูงสุดในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าระวางเรือเส้นทางจีน-อเมริกาฝั่ งตะวันตก 
ลดลงจากจุดสูงสุดถึง 72% หรือลดลงจาก 20,586 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 5,759 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้วิกฤตอัตราเงินเฟอ้สูงคล่ีคลายลง

 ระยะเวลำในกำรขนส่งทำงเรือเริ่มลดลง เช่น เส้นทางจีน - อเมริกาฝั่ งตะวันตก เร่ิมมีระยะเวลาในการขนส่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หรืออยู่ที่
ประมาณ 24 วัน (ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เส้นทางดังกล่าวใช้เวลาในการขนส่ง ประมาณ 20 -25 วัน)

ท่ีมา: 1 จัดท าโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)  2 อ้างอิงข้อมูลจาก Freightos ณ วันท่ี 19 ส.ค. 65  3 CNBC

ดัชนี Global Supply Chain Pressure (ลดลง = สถานการณ์ดีขึ้น)

จุดสูงสุด

คำดกำรณ์สำเหตุกำรฟื้ นตัวของห่วงโซ่อุปทำนโลก จากอุปสงค์ที่ลดลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเงินเฟอ้สูง ส่งผลให้ความหนาแน่นในการขนส่ง
คล่ีคลายลง ส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งอาจมาจากธุรกิจโลจิสติกส์ที่เร่ิมปรับตัวกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่เกิดขึ้นได้

แนวโน้มของสถำนกำรณ์ในระยะต่อไป ห่วงโซ่อุปทานการขนส่งของโลกคาดว่าจะฟื้ นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หนทำงของห่วงโซ่อุปทำนโลกในกำรกลับสู่
สภำวะปกติเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 ยังคงมีควำมท้ำทำย โดยเฉพาะจากความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) เช่น ปมความขัดแย้ง      
จีน-ไต้หวัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid Policy) ของจีน หรือการเข้าสู่ช่วงที่มีการซ้ือขายสินค้าสูง (Peak Season)
ที่อาจท าให้ความสามารถในการขนส่งสินค้าตึงตัว ซ่ึงผู้ประกอบการยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

เส้นทำง
ค่ำระวำงเรือ

(ดอลลำรส์หรัฐ)
(ณ 19 ส.ค. 65)

%YTD
เทียบกับ
จุดสูงสุด
ในปี 2564

China/East Asia –
North America (West Coast) 5,759 ▼-57.8% ▼-72.0%

China/East Asia –
North America (East Coast) 9,184 ▼-45.0% ▼-58.6%

China/East Asia –
North Europe 10,051 ▼-29.6% ▼-31.6%

ต ่าสุดในรอบ 18 เดือน 

อัตรำค่ำระวำงเรือ FBX รำยเส้นทำง (ดอลลำร์สหรัฐ)

ที่มา: Federal Reserve Bank of New York ที่มา: Freightos

ท่ีมา: Financial Times
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จากการพิจารณาภาพรวมงบการเงินกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ระหว่างปี 2562-2564 จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) รายได้ที่เติบโตต่อเนื่อง 2) มูลค่ารายได้รวมสูง 
และ 3) การมีผลก าไรต่อเนื่อง สามารถจัดกลุ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ที่น่าสนใจได้ ดังนี้

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จึงควรใช้กลยุทธ์บริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง ทั้งการก าหนดโครงข่ายกระจายสินค้า     
การบริหารประสิทธิภาพลดการขนส่งเที่ยวเปล่า การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศช่วยในการวางแผน ทั้งนี้ รัฐควรสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพโลจิสติกส์
เพ่ือลดต้นทุน และเสริมศักยภาพให้แก่กลุ่มเข้มแข็งสูง เพ่ือรองรับการขยายการค้าโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขนส่งหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเข้มแข็งสูง ได้แก่ ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (TSIC 52292) และ
การบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (TSIC 52291) ซ่ึงมีการเติบโตของรายได้
อย่างต่อเนื่อง เฉล่ียปีละ 40.3% และ 31.3% ตามล าดับ มีมูลค่ารายได้รวมสูงเป็นอันดับ 3 และ
อันดับ 5 (มีผู้ประกอบการจ านวนมาก) และมีผลก าไรต่อเนื่องทุกปี 

กลุ่มที่มีรำยได้/ก ำไรเติบโตต่อเนื่อง เกี่ยวพันกับการขนส่งทางน ้า ได้แก่ การขนส่งสินค้าทาง
ทะเล (TSIC 50121) การบริการลากจูงและการดัน เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน ้า (TSIC 50122) 
การขนถ่ายสินค้า (Cargo handling) (TSIC 52241) ซ่ึงแม้รายได้รวมไม่สูงมากนัก แต่มี       
การเติบโตของรายได้และผลก าไรอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสาเหตุมาจากการค้าระหว่างประเทศที่ฟื้ นตัว

กลุ่มศักยภำพอ่ืน ๆ ได้แก่
 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร (TSIC 49323) ซ่ึงเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่ารายได้
มากเป็นอันดับ 1 (เฉล่ีย 3 ปี 2.84 แสนล้านบาท) มีจ านวนผู้ประกอบการมากกว่า 15,000 ราย 
แม้จะมีรายได้ลดลงในช่วงปี 2563 แต่ยังสามารถท าก าไรเติบโตได้ต่อเนื่องเฉล่ีย 23.5%     
ซ่ึงคาดว่าในอนาคตจะมีการฟื้ นตัวของรายได้จากการเดินทางที่มากขึ้นด้วย

 ส่วนการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ (Courier activities) (TSIC 53200) ด้วยความต้องการ   
รูปแบบการขนส่งสินค้าขั้นสุดท้ายถึงมือลูกค้า (Last Mile Delivery) ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องโดยเฉล่ีย 52.2% และมีมูลค่าของรายได้เฉล่ียสูงเป็นอันดับ 6
แต่ก็พบว่ามีอัตราการขาดทุนรวมสูงขึ้นเฉล่ีย -637.3 % โดยคาดว่ามาจากการแข่งขันด้านราคา
ในตลาดที่สูงมาก

ภำพรวมงบกำรเงินกลุ่มโลจิสติกส์ศักยภำพ
ปี 2562-2564

อัต
รำ
กำ
รเ
ติบ
โต
ผล
ก ำ
ไร
เฉ
ลี่ ย
 (%

)

อัตรำกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ย (%)

ข้อมูล: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ 12 สิงหาคม 2565

การขนส่งและ
ขนถ่ายสินค้า ฯ ตัวแทน

ผู้รับ
จัดการ
ขนส่ง
สินค้า ฯ

การบริหาร
จัดการด้านการ
ขนส่งและสถานท่ี

เก็บสินค้า

การขนส่งสินค้า
ทางทะเล ฯ

การขนถ่าย
สินค้า 
Cargo

การรับส่ง
เอกสาร/สิ่งของ

การบริการลากจูง
และการดัน เรือ
ล าเลียง ฯ

ส่องศักยภำพผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ไทย

สถำนกำรณ์ห่วงโซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) เริ่มมีแนวโน้มดีข้ึน
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เดือนสิงหาคม	2565

 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้เงินเฟ้อ
ท่ัวไปจะยังคงขยายตัว ท่ีร้อยละ 7.86 (YoY) แต่อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับเดือน
กรกฎาคม 2565 ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 7.61 และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.05 (MoM) 
โดยปัจจัยส�าคัญต่ออัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นราคาพลังงานและสินค้าในกลุ่มอาหาร 
อุปสงค์ในประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึน และฐานดัชนีราคาฯ ที่ใช้ค�านวณอัตราเงินเฟ้อ 
ในเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนทีค่่อนข้างต�า่ อย่างไรกต็าม คาดว่าเงนิเฟ้อของไทยน่าจะ
ถึงจุดสูงสุดแล้ว เนื่องจากในช่วงระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา การขึ้นของเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดับท่ีใกล้เคียงกัน หรืออย่างน้อยเงินเฟ้อจะทรงตัว นอกจากนี้ เครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจการค้าอื่น ทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน สิงหาคม	2565
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อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Headline Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนสิงหำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 7.86 (YoY) เดือนสิงหำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY)

เดือนสิงหำคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 5.2 (YoY) เดือนสิงหำคม 2565 เท่ำกับ 46.3

ดัชนีราคาผู้บริโภค	

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	

ดัชนีราคาผู้ผลิต
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2563

45.0

40.0

35.0

50.0

30.0

2564 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

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

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคา
สำเร็จรูป

YoY
MoM

12.1
-0.1

YoY
MoM

56.3
2.8

YoY
MoM

8.7
-1.2

YoY
MoM

4.7
-0.3

YoY
MoM

16.4
-2.6 MoM

YoY 30.3
0.3

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

node/11401

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ

ประจ�าเดือนสิงหาคม 2565 
ผ่าน QR  Code นี้

ส.ค. 65 ก.ค. 65
อยู่ที่ระดับ 46.3 45.5

107.41

103.50

114.7

120.0

-0.16

0.50

-1.3

-0.7

7.61

2.99

12.2

6.3

5.89

2.01

11.7

7.0

ก.ค. 65

ก.ค. 65

ก.ค. 65

ก.ค. 65
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 ราคาทองค�า

 รำคำทองค�ำปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยมปัีจจยัหนนุจำกสถำนกำรณ์ควำมตงึเครยีด
ทำงภมูริฐัศำสตร์ของสหรฐัฯ – จนี ทีร่นุแรงขึน้ หลงัจำกกำรเยอืนไต้หวนัของเจ้ำหน้ำที่
ระดบัสงูของสหรฐัฯ จงึมีแนวโน้มทีท่ัง้สองประเทศจะใช้มำตรกำรตอบโต้ระหว่ำงกนั 
นอกจำกนี้ เศรษฐกิจจีนยังได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรโควิดเป็นศูนย์ท�ำให ้
ภำคกำรผลติยงัไม่กลบัสูร่ะดบัปกต ิและเศรษฐกจิสหรฐัฯ เข้ำสูภ่ำวะถดถอยทำงเทคนคิ
เนื่องจำก GDP ติดลบสองไตรมำสติดต่อกัน ขณะที่มีปัจจัยกดดันจำกควำมกังวล 
ต่อกำรเร่งปรับขึน้อตัรำดอกเบีย้ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ (FED)

 ราคาน�้ามัน

 รำคำน�ำ้มนัดบิ (WTI) ลดลงต่อเนือ่งจำกเดือนทีผ่่ำนมำ ปัจจยัส�ำคญัมำจำก 
ควำมกงัวลต่อกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิของประเทศส�ำคญั อำท ิสหรฐัฯ และประเทศ
ในสหภำพยโุรป ทีข่ึน้อัตรำดอกเบีย้ต่อเนือ่งเพ่ือลดเงินเฟ้อ และจนีทีย่งัได้รบัผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 และธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศท่ีซบเซำ 

  อัตราแลกเปลี่ยน

 เงนิบำทกลบัมำแขง็ค่ำครัง้แรกนบัตัง้แต่เดอืนมนีำคม 2565 สำเหตุส�ำคญั
มำจำกควำมกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำกตัวเลขทำงเศรษฐกิจบำงตัว 
ที่ต�่ำกว่ำคำดกำรณ์ ท�ำให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ มีแนวโน้มขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำ
ที่ลดลง ส่วนเศรษฐกิจไทยมีทิศทำงดีข้ึน จำกจ�ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมำกขึ้น  
ขณะที่กำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัด และรำคำน�้ำมันปรับตัวลดลง 

	 ข้าว

 ในภำพรวมรำคำข้ำวเดอืนสงิหำคม 2565 ปรบัตวัลดลงจำกเดอืนก่อนหน้ำ 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวนำปรัง ท�ำให้มีปริมำณผลผลิตทยอยเข้ำสู่ 
ตลำดมำกขึน้ รวมถงึรำคำข้ำวของไทยได้รบัผลกระทบจำกกำรแข่งขนัทีร่นุแรงด้ำนรำคำ
ในตลำดโลก 

	 ยางพารา

 รำคำยำงพำรำปรับตัวลดลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำคำในตลำด 
ล่วงหน้ำต่ำงประเทศและรำคำน�ำ้มนัดบิในตลำดโลกท่ีปรบัตวัลดลง ประกอบกบัจนี 
ซึ่งเป็นผู้น�ำเข้ำยำงพำรำรำยใหญ่มีมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19  
ทีเ่ข้มงวด ซ่ึงอำจส่งผลให้จนีชะลอกำรน�ำเข้ำลง

ÊÔ¹¤ŒÒ
¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)

á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó
ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.)

ä·Â (THB/Baht)

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)

WTI 

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

THB/USD

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2

เดือน Jul-65 Aug-65 Aug-64 Aug-65%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,376.88
3,075.00

1,388.64
3,018.18

0.85
-1.85

17.23
49.71

   1,184.52 
   2,015.95 

1,388.64
3,018.18

67.77
57.64

61.39
54.89

-9.41
-4.77

-1.35
-3.11

        62.23 
        56.65 

61.39
54.89

1,736.37
29,864.29

1,765.65
29,867.39

1.69
0.01

-1.03
7.08

   1,783.97 
 27,893.18 

1,765.65
29,867.39

99.85 91.57 -8.29 35.2067.73 91.57

36.33 35.88 -1.26 8.3333.12 35.88

ราคาสินค้ารายเดือน แหล่งที่มา : CEIC

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย
เดือนกรกฎาคม 2565

 การส่งออก มมีลูค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (829,029 ล้านบาท) 
ขยายตวัร้อยละ 4.3 ขยำยตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 หำกหกัสนิค้ำเกีย่วเนือ่งกบัน�ำ้มนั 
ทองค�ำ และยทุธปัจจยั ขยำยตวัร้อยละ 4.1 โดยยงัคงขยำยตวัจำกกำรส่งออกสนิค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรเป็นหลกั ซึง่ได้รับปัจจยับวกจำกรำคำสนิค้ำเกษตรและ
อำหำรทีส่งูขึน้ตำมปรมิำณผลผลติโลกทีล่ดลง จงึท�ำให้ไทยได้รบัประโยชน์ในฐำนะ 
เป็นแหล่งน�ำเข้ำส�ำคญั ขณะทีก่ำรส่งออกสินค้ำอตุสำหกรรมขยำยตวัเพยีงเล็กน้อย 
เนื่องจำกภำคกำรผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับเซมิคอนดักเตอร์เริ่มได้รับผลกระทบมำกขึ้น 
สินค้าส ่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  
เครือ่งคอมพวิเตอร์ ผลติภณัฑ์ยำง น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู และอญัมณีและเครือ่งประดบั  
ตลาดส่งออกทีข่ยายตวั อำทิ สหรฐัฯ มำเลเซีย และเวียดนำม 

 การน�าเข้า มีมลูค่า 27,289.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (968,940 ล้านบาท) 
ขยายตวัร้อยละ 23.9 สินค้าน�าเข้า 5 อนัดบัแรก ได้แก่ น�ำ้มันดบิ เครือ่งเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้ำ และเครื่องจักรไฟฟ้ำ  
แหล่งน�าเข้าทีข่ยายตวั อำทิ จนี สหรัฐฯ สหรัฐอำหรบัเอมเิรตส์ และมำเลเซยี

 ดุลการค้า ขาดดุล 9,916.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (139,911 ล้ำนบำท)   

 ดชันรีาคาส่งออก ขยำยตัวร้อยละ 4.6 (YoY)  

 ดชันรีาคาน�าเข้า ขยำยตวัร้อยละ 12.0 (YoY) 

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

international_trade

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2565
ผ่าน QR  Code นี้

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

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

การค�าระหว�างประเทศของไทย

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

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน ก.ค. 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.ค. 2565
Jan- July 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

172,814.1
+11.5%

182,730.4
+21.4%
-9,916.3

ก.ค. 2565
July 2022
23,629.3
+4.3%

27,289.8
+23.9%
-3,660.5

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,194.2
1,446.1
1,139.9
1,106.9
1,080.2

รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ

น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑยาง

อัญมณีและเครื่องประดับ

-2.9
-19.8
-4.4
53.7
2.8

9.3
6.1
4.8
4.7
4.6

3,742.0
2,754.6
1,980.2
1,307.5
1,158.6

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
มาเลเซีย
เวียดนาม

4.7
-20.6
-4.7
64.7
10.7

15.8
11.7
8.4
5.5
4.9

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

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

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

3,324.5
2,221.0
1,889.6
1,793.8
1,656.5

12.2
8.1
6.9
6.6
6.1

6,171.1
2,873.1
1,752.2
1,535.7
1,331.3

6.7
-4.9
59.2
114.2
31.9

22.6
10.5
6.4
5.6
4.9

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
มาเลเซีย

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐฯ

81.4
305.1
5.1
38.7
2.0

น้ำมันดิบ
เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคำ

เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

เคมีภัณฑ

แผงวงจรไฟฟา

0.4
1.3

0.5
0.8

-0.6
-1.0

4.6
12.0

108.3
113.7

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

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี

สงออก
นำเขา

สถำนกำรณ์รำคำทองค�ำ 
รำคำน�้ำมันอัตรำแลกเปลี่ยน 
และรำคำสินค้ำเกษตร
เดือนสิงหาคม 2565
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โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ

โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ



แหล่งที่มำข้อมูล: กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ขณะนีจ้นีก�าลงัมกีารก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้พลงัแสงอาทติย์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล ์
ถูกจ�ากัดแค่เพียงในช่วงเวลากลางวัน ส่งผลให้กระแสไฟฟ้า 
มีความผันผวนกระทบต่อโครงข ่ายไฟฟ้า ทั้ งนี้คาดการณ์ 
ว่าจะสามารถลดการใช้ถ่านหิน 70 ล้านตัน ลดการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 180 ล้านตัน และจะสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ในปี 2566

อินเดียตั้งเป้าหมายเป็นผู ้ปลูกปาล์มน�้ามันอันดับ 5 ของโลก  
ผลติน�า้มนัปาล์ม 4 ล้านตนั ภายใน 4 ปี โดยมกีารด�าเนนิการอย่างเตม็ที่
เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่  
คลองชลประทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในรัฐเตลังคานา 
อีก 2 ล้านเอเคอร์ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการน�าเข้าจากอินโดนีเซีย 
ท่ีมีการระงับการส่งออกชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมา  
ทัง้นีปั้จจบุนัอนิเดยีน�าเข้าน�า้มนัปาล์ม 8.5 ล้านตนัต่อปี โดยมกีารน�าเข้า
ที่ส�าคัญจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

อิสราเอลปรับกฎเกณฑ์การใช้เงินสดและเช็คท่ีน�าไปสู่การช�าระเงิน 
ด้วยบตัรเครดติและช่องทางดจิทัิลในทกุกรณสี�าหรบัธรุกรรมทีม่ลูค่าสูง 
โดยให้มกีารลดวงเงนิลงจาก 11,000 NIS เป็น 6,000 NIS ซึง่มผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 ส.ค. 65 ท่ีผ่านมา เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค
และสนับสนนุให้เปลีย่นไปใช้วธิกีารช�าระเงนิดจิทิลั ทดแทนการใช้เงนิสด
เกือบทั้งหมดในอนาคต และเพื่อเป็นการป้องกันเงินทุนผิดกฎหมาย 
จากต่างประเทศ (Black Capital)

จีนรุดสร้างโรงไฟฟา้ไฮบริด
พลังงานหมุนเวียนใหญ่ที่สุดในโลก

อินเดียเร่งปลูกปาล์มน�้ามัน 
ไต่อันดับโลกและลดการน�าเข้า

อิสราเอลจ�ากัดการช�าระด้วยเงินสด  
ไม่เกิน 6,000 NIS
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