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Executive Summary 

เศรษฐกิจการค้าไทยในไตรมาสสามของปี 2560 ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1 และ 
ไตรมาส 2 ทั้งเศรษฐกิจการค้าในประเทศและการค้าต่างประเทศ โดยการจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศขยายตัวดี 
การส่งออกขยายตัวสูงทีสุ่ดในรอบกว่า 6 ปี การลงทุนโดยตรงของไทยทั้งขาออกและขาเข้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่
เสถียรภาพด้านราคาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพและเอ้ือต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ โดยรวมคาดว่าเศรษฐกิจการค้า
ไทยทั้งปีจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อน  

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนได้จากสถานการณ์การจดทะเบียน 
นิติบุคคลในไตรมาส 3 ที่ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่และจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งจ านวน และมูลค่าการจดทะเบียน ขณะที่จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนลดทุน และ 
มูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกกิจการลดลง สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เริ่มกลับมาฟ้ืนตัว ขณะที่สถิติทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาไทยมีปัจจัยบวกจากการยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ เสถียรภาพด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ตาม
แนวโน้มราคาพลังงาน การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และค่ากระแสไฟฟ้า อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังคงขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง และดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆ อยู่ในระดับดี สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ 

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพ โดยมูลค่าส่งออกไตรมาส 3 
ขยายตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 ปี และเร่งตัวขึ้นจากไตรมาส 2  รวมถึงมีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
กระจายตัวทั้งในมิติรายสินค้าและรายตลาด สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับที่ดีของ
ไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส าหรับการส่งออกบริการยังขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
และขนส่งที่ขยายตัวระดับสูง แสดงให้เห็นถึงการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ เป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็น 
ตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ต่อไป 

ในปี 2560 การส่งออกสินค้าไทยภายใต้สิทธิ GSP ทุกระบบขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.28 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67.50 ของสินค้าที่ไทยได้รับสิทธิ GSP ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ส่วนประกอบ
ยานยนต์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ  เครื่องยนต์  ถุงมือยาง โดยสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ไทยใช้สิทธิคิดเป็น
มูลค่าสูงที่สุด 

ส าหรับการส่งออกภายใต้ FTA ในชวง 8 เดือนแรกของป (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะ อาเซียน (AFTA) จีน (ACFTA) และ ออสเตรเลีย (TAFTA) ในขณะที่การส่งออกภายใต้ความตกลง
นิวซีแลนด์ (AANZFTA) (+53.49%) จีน (ACFTA) (+27.72%) และเปรู (TPCEP) (+21.83%) มีมูลค่าสูงที่สุด  
3 อันดับแรก 
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยไตรมาส 2 ปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี โดย
ทั้งสาขาการผลิตและสาขาบริการ ต่างมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิเพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มประเทศที่มี 
การลงทุนในไทยสะสมสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง 
ตามล าดับ 

ขณะที่แนวโน้มการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ไตรมาส 2 ปี 2560  
ธุรกิจไทยมียอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศอยู่ที่ 102.0 พันล้านเหรียญ สรอ. โดยกลุ่มประเทศที่
ไทยออกไปลงทุนสูงได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ สิงคโปร์ เมียนมาร์ และเวียดนาม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ธุรกิจ
ไทยลงทุนในสาขาการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม การท าเหมืองแร่ การบริการค้าปลีกและบริการทางการเงิน 

ด้านเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนตามความต่อเนื่องของการขยายตัวของการค้าโลก  
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคและการลงทุน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโลก มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นหลังจากราคาน้ ามันฟ้ืนตัวได้ดีกว่าคาดการณ์ 

โดยรวม คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวได้ดี จากการบริโภคและการลงทุนในประเทศที่
เร่งตัวขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 7.0-9.0 ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ราคาน้ ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่เสถียรภาพด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย อัตราเงินเฟ้อ
ในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 0.4-1.0 อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายทาง
การค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด  ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2560  
เน้นการด าเนินการเชิงรุก ใช้อุปสงค์ตลาดเป็นตัวน า และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ เพ่ือดูแลราคาสินค้าเกษตร ลดค่าครองชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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1. สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าไทย 

 1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.3  สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส ใน ด้านการ 
ใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวดีต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนรวม ขณะที่
การส่งออกบริการยังขยายตัวในเกณฑ์ที่ ดี  แม้ว่าจะชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นชัดเจน โดยขยายตัวสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สอดคล้องกับการขยายตัวของการ  
ส่งอออกสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนสาขาการผลิตส าคัญอ่ืน ๆ เช่น สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ 
การประปา และสาขาประมงขยายตัวเร่งขึ้นเช่นกัน ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัวสูงต่อเนื่อง แต่ชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนหน้าซึ่งขยายตัวสุดในรอบมากกว่า 13 ปี ด้านสาขาโรงแรม สาขาขนส่งและสื่อสาร และการเงินยังขยายตัว 
ในเกณฑ์ท่ีดี 

  ตารางท่ี 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย           

ร้อยละ 2558 2559 
2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

GDP 2.9 3.2 3.1 3.6 3.2 3.0 3.3 3.7 4.3 

   เกษตร  -3.8 0.6 -2.0 -0.4 0.9 3.0 5.7 15.8 9.9 

   นอกภาคเกษตร 3.6 5.7 3.7 3.9 3.2 3.1 3.1 2.7 3.8 

GDA SA.   1.0 1.1 0.4 0.5 1.3 1.3 1.0 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในประเทศ 

 1.2.1 สถานการณ์ราคา 

“อัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสที่  6 ตามแนวโน้มราคาพลังงาน  
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและค่ากระแสไฟฟ้า” 

ตารางท่ี 2 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ไตรมาส 1 ของปี 2559 – ไตรมาส 3 ของปี 2560             หน่วย: %YoY 

 
2559 

2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.2 -0.5 0.3 0.3 0.7 1.3 0.1 0.5 

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย ์

หน่วย: %YoY                                                                                                                                   
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 3 ปี 2560  สูงขึ้นในอัตราที่เร่งตัวร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 0.10 ของไตรมาส 
2 ปี 2560 โดยในไตรมาสที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นรายหมวดดังนี้ 
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 1.70 ซึ่งเป็นการสูงขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 6.60 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันดิบ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมีแผนขยายเวลาลดก าลังการผลิตจนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิม
ที่ก าหนดไว้ในเดือนมีนาคม 2561  หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.60 จากการปรับของ 
ค่าการศึกษา-ค่าเล่าเรียนของระดับมหาวิทยาลัย  หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.28  
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.76 จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560  หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และหมวดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.66 รวมทั้งอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 1.07 และ 1.13 ตามล าดับ 
ขณะที่กลุ่มอาหารสดมีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตมีมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาที่ประสบภัยแล้ง  ได้แก่ หมวดผักและ
ผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.16 หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 2.57 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ลดลง
ร้อยละ 0.67 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.92 

 “ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงจากไตรมาสก่อน ขณะที่ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน และดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้าง ขยายตัวเล็กน้อย” 

ตารางที ่3 ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน  ไตรมาส 1 ของปี 2559 
– ไตรมาส 3 ของปี 2560                                                                                                                        หน่วย: %YoY                                                                                                             

 
2559 

2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ดัชนีราคาผู้ผลิต -1.2 -2.6 -1.4 -0.6 0.0 3.2 0.1 -0.5 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง -2.7 -5.1 -2.2 -3.0 -0.4 2.0 -1.0 3.0 
ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน -2.3 -4.2 -3.1 -1.4 -0.3 2.2 0.8 1.2 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ไตรมาส 3 ปี 2560 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีปัจจัยหลักจากราคาสินค้า 
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.7 ตามการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตรและ
กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ขณะที่  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากสินค้ากลุ่มลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะและแร่อื่นๆ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
จากการปรับตัวสูงขึ ้นของกลุ ่มสินค้าสินค้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับราคาน้ ามัน เป็นหลัก ได้แก่ กลุ ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ร ้อยละ 12.1 ตามความเคลื ่อนไหวของราคาตลา ดโลกโดยเฉพาะน้ ามันเชื ้อเพลิง และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 0.5 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  
ร้อยละ 1.2ซึ่งเป็น  สินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ ที่ความเคลื่อนไหวราคามีทิศทางเป็นบวก ได้แก่ สิ ่งทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.1 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.2 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและ
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สิ ่งพิมพ์ ร้อยละ 1.6 โลหะขั ้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 2.2 เครื ่องจักร ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ ร้อยละ 0.7 ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.1  

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ในไตรมาส 3 ปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 ผลจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 4.3 เป็นหลักเนื่องจากราคาน าเข้าไม้ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อนที่ราคาทรงตัว  หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 14.9 ตามการปรับขึ้นราคาในตลาดโลกสูงตามราคาวัตถุดิบ ได้แก่ บิลเล็ต สินแร่เหล็ก 
และเศษเหล็ก หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.4 จากความต้องการใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก
น้ าท่วม 

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 จากราคาน้ ามันซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการขนส่งทีป่รับเพิ่มข้ึนตามราคาตลาดโลก รวมทั้งภาวะการส่งออกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 
เดือน ประกอบกับการบริโภค และการผลิตส่งสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าบริการขนส่งของทุกหมวด 
การผลิตเพ่ิมขึ้น คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์
และป่าไม้ ร้อยละ 3.2 (ข้าวโพด มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ไก่มีชีวิต และไม้ยางพารา) ขณะที่ผลผลิตจากการประมง
ลดลงร้อยละ 0.1 (กุ้งฟาร์ม) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากการเพ่ิมขึ้นของลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 และแร่โลหะและแร่อื่นๆเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 (ยิปซัม แร่เฟลด์สปาร์ 
หิน และทราย) และ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 โดยสินค้าส าคัญที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 (น้ ามันปาล์มดิบ น้ าอัดลม สินค้าอุปโภคบริโภค) เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 (น้ า มัน
เชื้อเพลิง) ในขณะที่สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดลงร้อยละ 1.2 (เสื้อผ้าส าเร็จรูป) และเครื่องจักร ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 0.9 (เครื่องตัดหญ้า) ผลิตภัณฑ์หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า และผลิตภัณฑ์
อโลหะราคาไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคาดว่าสถานการณ์ด้านการขนส่งจะดีขึ้นเป็นล าดับจาก
ปริมาณค าสั่งซื้อที่จะมีมากขึ้นในการสต็อคสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงฤดูการท่องเที่ยว ผนวกกับ  
การกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ และการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีมากขึ้น 

 1.2.2 ความเชื่อม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจ 

ตารางที ่4 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค และดัชนีภาวะธุรกิจไตรมาส 1 ของปี 2559 – ไตรมาส 3 ของปี 2560 

 2559 2559 2560 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค 36.4 36.8 35.5 36.3 37.1 39.4 38.6 38.8  
ดัชนีภาวะธุรกิจ 42.8 42.6 42.8 41.6 44.0 45.2 43.5 42.0  
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ 55.4 57.5 51.2 55.5 57.5 61.0 54.4 57.3  
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ
ส่งออก 58.6 55.5 56.2 60.2 62.6 63.0 65.7 64.8 67.1 

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ส่งออก 58.3 55.7 55.4 59.0 63.1 59.1 65.0 64.4 62.7 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในไตรมาส 3 ปี 2560 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.8 (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2560 มีค่าอยู่ที่ระดับ 38.6  38.4 และ 39.5 ตามล าดับ) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอยู่ต่ ากว่าที่ 
ระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยเป็นผลกระทบมาจาก หนี้ครัวเรือนที่
ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ประชาชนมีความระมัดระวังการใช้จ่าย โดยก าลังซื้อของครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากรายได้
ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับต่ า ประกอบกับ ความสามารถในการช าระหนี้ของ SMEs ที่ยังคงเห็น NPL สูงขึ้น และ 
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่งผลให้ตลาดแรงงานตึงตัวต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้ แนวโน้มราคา
น้ ามันดิบที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการปรับขึ้นค่าโดยสารเรือ ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้า บริการ และ การท่องเที่ยว ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐจะ
เป็นแรงสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งการกระตุ้นก าลังซื้อของประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกันกับมุมมองของผู้ประกอบการ ที่ยังมีความกังวลต่อก าลังซื้อภายในประเทศจากการระมัดระวัง
การใช้จ่ายของครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนที่ฟ้ืนตัวต่ ากว่าคาดการณ์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุน
ประกอบการสูงขึ้น ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ โดยจากผลการส ารวจภาวะธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่า 
ดัชนีภาวะธุรกิจ มีค่า 42.0 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2560 และค่าดัชนียังคงต่ ากว่าระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีมุมมองที่เป็นบวกต่อภาวะธุรกิจ และเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดี
ขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2560 สะท้อนจาก ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ อีก 3 เดือนข้างหน้า มีค่า 57.3 ปรับตัวดี
ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และมีค่าสูงกว่าระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในช่วง          
ไตรมาส 4 ของปี 2560 มีทิศทางที่ดี จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวจากการส่งออก และการท่องเที่ยว มาตรการภาครัฐ  
ทั้งด้านการลงทุน การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

ส าหรับ แนวโน้มการส่งออกในไตรมาส 4 ปี 2560 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออก  
ชี้ว่าการส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น  โดย ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก มีค่าเท่ากับ 67.1 เนื่องจากก าลัง 
การผลิตและค าสั่งซื้อใหม่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน น้ าตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
ข้าว ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารส าเร็จรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้องกับ ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ที่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาส 4  
ปี 2560 เช่นกัน โดยค่าดัชนีอยู่สูงกว่าระดับ 50 ที่ระดับ 62.7 โดยผู้ประกอบการส่งออกเห็นว่า ความสามารถใน 
การแข่งขันด้านการส่งออกของผู้ประกอบการในไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากสามารถขยายตลาดใหม่ได้เพ่ิมข้ึนตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
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อุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ าตาลทราย 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ข้าว ยางพารา  
ไกแ่ช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารส าเร็จรูป และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2.3 สถานการณ์การจดทะเบียนนิติบุคคล 

สถานการณ์การจดทะเบียนนิติบุคคลไตรมาส 3 ของปี 2560 มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยการจดทะเบียนนิติ
บุคคลจัดตั้งใหม่ และจดทะเบียนเพ่ิมทุน ต่างเพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนและมูลค่าการจดทะเบียน ขณะที่จ านวนนิติบุคคล
จดทะเบียนลดทุน และมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกกิจการลดลง สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เริ่มกลับมา 
ฟ้ืนตัว ส าหรับธุรกิจเด่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส าคัญต่อ 
การขยายตัวของ เศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องถึงธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การจ้าง แรงงาน ธุรกิจ 
ขายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 
ไตรมาส 3 ของปี 2560 มีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จ านวน 19,670 ราย ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จ านวน 100,240 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียน
จัดตั้งสูงสุดคือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย จ านวน 1,612 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของการจด
ทะเบียนจัดตั้งใหม่ท้ังหมด  

การจดทะเบียนเลิกกิจการ 
ไตรมาส 3 ของปี 2560 มีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ จ านวน 5,098 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าการจดทะเบียนเลิกกิจการมีจ านวน 24,345 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 32.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการสูงสุด
คือ ก่อสร้างอาคารไม่ใช่ที่พักอาศัย จ านวน 406 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของการจดทะเบียนเลิกกิจการทั้งหมด 

การจดทะเบียนเพิ่มทุน  
ไตรมาส 3 ของปี 2560 มีนิติบุคคลจดทะเบียนเพ่ิมทุน จ านวน 5,277 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.0  

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนมีจ านวน 728,826 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 276.2  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกระจายอยู่
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก จ านวน 667,780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่าการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ทั้งหมด ส าหรับธุรกิจที่มีมูลค่าการเพ่ิมทุนสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เพ่ิมทุนทั้งสิ้น 239,574 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่เพ่ิมทั้งหมด   
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การจดทะเบียนลดทุน 
ไตรมาส 3 ของปี 2560 มีนิติบุคคลจดทะเบียนลดทุน จ านวน 512 ราย หดตัวลงร้อยละ 28.6 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าการจดทะเบียนลดทุนมีจ านวน 98,330 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.9 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการจดทะเบียนลดทุนกระจายอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ เป็นหลักจ านวน 93,168 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของมูลค่าการจดทะเบียนลดทุน
ทั้งหมด ส าหรับธุรกิจที่มีมูลค่าการลดทุนสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจผลิตเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ลดทุนทั้งสิ้น 31 ,053  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ลดทุนทั้งหมด   

         ตารางที ่5 อัตราการขยายตัวของการจดทะเบียนนิติบุคคล                                                   

  2559 
2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

นิติบุคคลจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ 

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ (ราย) 64,288 18,802 17,140 19,670 

%YoY 6.88% 7.00% 20.12% 14.39% 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 236,775 70,122 94,159 100,240 

%YoY -10.40% -10.00% 91.95% 75.20% 

นิติบุคคลเพ่ิมทุน         

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน (ราย) 16,349 3,755 3,871 5,277 

%YoY 3.32% 4.00% 8.10% 21.03% 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 1,068,995 233,319 193,240 728,826 

%YoY -50.28% -13.00% -38.37% 276.20% 

นิติบุคคลลดทุน 

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนลดทนุ (ราย) 2,671 479 484 512 

%YoY 2.02% -2.00% -15.09% -28.59% 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 412,216 57,436 79,037 98,330 

%YoY -67.05% 125.00% -60.27% 15.86% 

นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกจิการ 

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกจิการ (ราย) 20,938 2,981 3,500 5,098 

%YoY -7.26% -17.00% 7.36% 1.94% 

ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 148,464 9,064 22,468 24,345 

%YoY -11.77% -82.00% 35.39% -31.98% 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

. 

 

หน่วย: %YoY                                                                                                                                   
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ธุรกิจเด่น 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากมีความ
เกี่ยวเนื่องถึงธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การจ้าง แรงงาน ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจสถาบันการเงิน 

 ในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2560  พบว่า ตัวเลขการจัดตั้งนิติบุคคลของธุรกิจอสังหาฯ  
ในปี 2560 ที่เพ่ิม สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อจ านวน
ผู้ประกอบการมีมากข้ึนแต่ท าเลที่มีศักยภาพเริ่มมีจ ากัด ท าให้ราคาที่ดินและอสังหาฯเริ่มปรับตัวสูงตามไปด้วย โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งใหญ่ในตลาดอสังหาฯ เนื่องจากมี
เงินลงทุนสูงและได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อ ขณะทีบ่ริษัทรายย่อยจะเน้นลงทุนในโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

 อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการ 5 ปีย้อนหลัง (2554-2558) พบว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงสร้าง
ก าไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือกระจายความเสี่ยงในสภาวะที่ตลาดมีการชะลอตัวของก าลังซื้อ ผู้ประกอบการเริ่มมี
การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเพ่ิมประเภทธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้ประจ า เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
ปล่อยเช่า และการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ควบคู่ไปกับธุรกิจเดิม 

 จ านวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2560 จ านวนการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีจ านวน 3,066 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) เป็นร้อยละ 15.87  

 ภาพรวมธุรกิจ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 
จ านวน 53,159 ราย โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 49,466 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.05 
รองลงมาคือห้างหุ้นส่วน จ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ านวน 3,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.79 ในขณะที่มี
การจัดตั้งในรูปแบบบริษัท มหาชน จ ากัดมีจ านวนเพียง 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 และเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย ์จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.35 ของบริษัทมหาชนจ ากัดท้ังหมด 

 มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่า 2,737,166 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท 
จ ากัด มูลค่า 1,488,523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลค่ า 
16,497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 และบรษิัทมหาชนจ ากัด มูลค่า 1,232,146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.02 
ทั้งนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จ านวน 18,920 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 35.59 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 19,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.27 
และทุนจดทะเบียน มากกว่า 100 ล้านบาท จ านวน 2,368 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.45 

 กระจายตัวตามที่ตั้งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 38.88 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกร้อยละ 21.36 และภาคใต้ร้อยละ 16.39 ตามล าดับ ส าหรับมูลค่าทุน
จดทะเบียน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,737,166 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.63 
รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อยละ 7.93 และ ภาคตะวันออก ร้อยละ 2.98 ตามล าดับจังหวัดในภูมิภาคที่เป็นที่ตั้ง
ของธุรกิจประเภทนี้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) ชลบุรี 2) ภูเก็ต 3) สุราษฎร์ธานี 4) เชียงใหม่ และ 5) ประจวบคีรีขันธ์ 
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แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมประกอบธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดหลักๆ ของแต่ละภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลาง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และมีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากมีจ านวนประชากรมาก มีความต้องการ
และก าลังซื้อสูง รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ครบถ้วนเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ 

 ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสะสม (CAGR) ร้อยละ 11.69 ต่อปี และความสามารถใน
การท าก าไรเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 11 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนอัตราก าไรสุทธิที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน 
แม้ว่าเศรษฐกิจในปี 2558 จะชะลอตัว แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ของภาครัฐที่ลดค่าธรรมเนียม 
การโอนกรรมสิทธิ์และการจดจ านองเหลือร้อยละ 0.01 จากร้อยละ 2.00 (ระหว่าง 19 ต.ค. 58 - 30 เม.ย. 59)  
ท าให้รายได้รวมของธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตได้ร้อยละ 4.61 จากปี 2557 และมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ิมสูงขึ้น
เป็น 2.43 เท่า แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของธุรกิจที่มีมากขึ้น แต่อีกนัยหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงจ านวนที่อยู่
อาศัยคงค้างเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์รอการขายที่อาจเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงได้ หากการบริหารระบายสต็อกไม่มี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของหนี้สินผู้ประกอบการมีอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงจากปีก่อน ท าให้ความเสี่ยงในด้าน
เงนิกู้ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสินทรัพย์รวมสูงขึ้นและผู้ประกอบการเน้นระบายสต็อกคงค้างมากกว่าการขอสินเชื่อ
เพ่ือเปิดโครงการใหม่ในปี 2558 อีกทั้งประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพ่ือท าก าไรยังคงอยู่ในระดับดี โดย
พิจารณาจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ่งมีค่ าเฉลี่ยร้อยละ 2.37 ของสินทรัพย์รวม 

ตารางที ่6 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

อัตราส่วนทางการเงิน 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

รายได้รวม (ล้านบาท) 530,098.90 631,905.87 732,198.41 788,537.03 824,861.61 701,520.36 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 9.35 10.24 12.42 12.72 11.63 11.27 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 1.3 1.33 1.48 1.67 2.43 1.64 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสนิทรัพยร์วม (เท่า) 0.71 0.68 0.66 0.5 0.26 0.56 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.78 2.15 2.61 2.76 2.56 2.37 

อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสะสม (CAGR) 11.69% ต่อปี 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 คาดว่าจะยังสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย 
เนื่องจากจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างยังอยู่ในระดับที่สูงและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้
ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์จึงหันมาพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าราคาระดับบนมากขึ้น เนื่องจากก าลังซื้อ
ที่ชะลอตัวและปัญหาหนี้ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อลูกค้ าในระดับรายได้น้อยถึงปานกลางมากกว่าลูกค้ารายได้
ระดับบนที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า ในขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
เน้นการขายทีพั่กอาศัยให้แก่ลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่กฎหมายไทยให้ชาวต่างชาติถือครองได้ 
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แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของพ้ืนที่ขายทั้งหมดของอาคารชุดนั้น เนื่องจากแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ภาครัฐ จะดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศมากข้ึน 

 นอกจากนี้ การเร่งลงทุนของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งรถไฟฟ้าในเขตกทม.และปริมณฑลและ
ระบบขนส่งตา่งๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์ เป็นปัจจัยบวกต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนว
ขนส่งมวลชนเหล่านี้และเกิดการกระจายตัวของเมืองสู่พ้ืนที่รอบนอก รวมถึง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) จะกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับขยายตัวของเมือง 

 ในส่วนของพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาคธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการต้องรับภาระต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในที่ดินผืนที่รอการพัฒนาและที่อยู่อาศัยคงค้าง 
ในสต็อกที่อาจถูกเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ อาจช่วยกระตุ้นให้ที่ดินมีการซื้อขายและพัฒนาเป็น
อสังหาริมทรัพย์มากข้ึน เนื่องจากผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องการเสียภาษีในที่ดินเปล่า จึงท าให้มีโอกาสเกิดโครงการที่
อยู่อาศัยในท าเลที่มีศักยภาพมากขึ้น 

 1.2.4 สถิติทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไทย 

สิทธิบัตร 

ไตรมาส 3  ของปี 2560 มีการยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร จ านวน 3,680 ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 16.6 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 2,124 ค าขอ และสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1,556 ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 84.7 และขยายตัวร้อยละ 26.4 ตามล าดับ ในขณะที่มี
การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร จ านวน 2,234 ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 48.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แบ่งเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 1,051 ค าขอ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1,183  
ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 84.7 และขยายตัวร้อยละ 26.4 ตามล าดับ ซึ่งการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรในไตรมาส 3  
ของปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 60.7 ของจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งหมด 

อนุสิทธิบัตร 

ไตรมาส 3  ของปี 2560 มีการยื่นค าขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 761 ค าขอ หดตัวร้อยละ 8.2 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 327 ค าขอ ขยายตัว
ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในไตรมาส 3  ของปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 43.0 ของจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรทั้งหมด 

เครื่องหมายการค้า 

ไตรมาส 3  ของปี 2560 มีการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จ านวน 11,320 ค าขอ หดตัว 
ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จ านวน 
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9,366 ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในไตรมาส 3  ของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 82.7 ของจ านวนการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 

ลิขสิทธิ์ 

ไตรมาส 3  ของปี 2560 มีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จ านวน 4,096 ค าขอ ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

  ตารางที ่7 สถิติทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไทย 
  

ปี 2559 
 ปี 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ยื่น จด ยื่น จด ยื่น จด ยื่น จด 

สิทธิบัตร (จ านวน) 4,664 2,164 1,021 412 1,199 401 3,680 2,234 
(%YoY) 11.3 0.6 -5.0 -17.8 -0.2 -24.9 16.6 48.4 
อนุสิทธิบัตร (จ านวน) 2,391 1,195 519 264 492 243 761 327 
(%YoY) 19.4 -16.8 10.2 -19.8 -9.4 -24.5 -8.2 1.2 
เคร่ืองหมายการค้า (จ านวน) 38,784 19,320 6,309 5,304 6,418 4,636 11,320 9,366 
(%YoY) 16.3 71.8 -27.9 20.1 -29.2 -21.1 -6.5 26.1 
ลิขสิทธิ์ (จ านวน) 14,868 15,012 3,352 3,352 2,712 2,712 4,096 N.a. 
(%YoY) -5.8 -5.6 -22.9 -22.9 -31.0 -31.0 3.5 N.a. 
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 1.3 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 

 1.3.1 การส่งออกสินค้า 

ภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทยในระยะ 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2560 มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ระดับ
ศักยภาพ โดยมูลค่าส่งออกไตรมาส 3 ขยายตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 ปี และเร่งตัวขึ้นจากไตรมาส 2  
รวมถึงมีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้นของมูลค่ากระจายตัวทั้งในมิติรายสินค้าและรายตลาด สะท้อนถึงความสามารถใน
การแข่งขันและการปรับตัวในระดับที่ดีของไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางการฟ้ืนตัวของ
การส่งออกท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2560 แนวโน้มที่จะขยายตัวได้
สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5.0 

โดยไตรมาส 3 ปี 2560 มีมูลค่าส่งออก 61,884 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4  
ที่ร้อยละ 12.0 เติบโตสูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกมี
ทิศทางการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2560 จะ
สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.6 สูงสุดในรอบ 6 ปีน าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งจากภาคการ
จ้างงาน เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีทิศทางการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากแรงขับเคลื่อนในประเทศทั้งการบริโ ภคและ
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การส่งออก รวมถึงเศรษฐกิจจีน และคู่ค้าส าคัญในอาเซียนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์
ราคาน้ ามันดิบ และทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ จะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้า
ส าคัญ อาทิ น้ ามันส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก น้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยางพารา ส าหรับปัจจัย
กดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทมีแนวโน้มผ่อนคลายลงในช่วงที่เหลือของปี จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของ FED ในเดือนธันวาคม 2560  

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึง
เครียด ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

ตารางท่ี 8 อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย                                  หนว่ย: %YoY                                                          

 
2559 

2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ก.ย. 

มูลค่าการค้า -1.8 -5.4  -6.1  -0.3  5.0  9.4  13.0  13.1  11.8  

ส่งออก 0.5 1.0  -3.8  1.0  3.8  4.9  10.9  12.0  9.3  

น าเข้า -4.2 -12.0  -8.5  -1.7  6.2  14.8  15.2  14.3  14.8  

ดุลการค้า 
(ล้านเหรียญ สรอ.) 

21,190 8,189 4,429 5,707 2,864 4,053 2,918 5,261 12,231 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์ 

ภาพรวมการส่งออกรายสินค้าพบว่ามูลค่าส่งออกไตรมาส 3 ขยายตัวทั้งกลุ่มสินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และเห็นถึงแนวโน้มการกระจายตัวไปในหลายสินค้าเพิ่มขึ้น
กว่าไตรมาส 2 โดยพบว่ากลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าขยายตัวในไตรมาส 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.5 ของมูลค่าส่งออก
ไทย สูงขึ้นจากไตรมาส 2 ที่มีสัดส่วนกลุ่มสินค้าขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 76.2  โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับ 
ทองค า และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ต่างกลับมาขยายตัว รวมถึงกลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ 50 รายการแรกในจ านวน
นี้มีถึง 35 รายการที่ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ปี 2560 แสดงถึงแนวโน้มที่ปรับดีขึ้นของสถานการณ์ส่งออกไทยยังมี
แรงขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในระยะต่อไป 

ภาพรวมสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 20.3 (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้า
เกษตรในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ ามัน รวมถึงอุปสงค์จากตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวสูง  
ท าให้สินค้าเกษตรไทยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านราคา และปริมาณ โดยการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี 
เชิงปริมาณ  ได้แก่ ข้าว ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป และไก่สด 
แช่แข็งและแปรรูป โดยเฉพาะข้าว ไตรมาส 3 มูลค่าส่งออกขยายตัวสูงที่ร้อยละ 43.9 โดยเป็นผลจากขยายตัว 
ด้านปริมาณที่ขายตัวร้อยละ 51.1 โดยเฉพาะตลาดทวีปแอฟริกา และตะวันออกกลางมีความต้องการข้าวจากไทยสูง 
และเป็นช่วงฟ้ืนตัวจากภัยแล้งในช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการการส่งออกผลไม่สดแช่แข็งและแปรรูป ยังมี 
ความต้องการจากจีนและเวียดนามเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ทุเรียน และมังคุด 
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ส่วนสินค้าที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนในด้านราคาส่งออก ได้แก่ ยางพารา ทูน่ากระป๋อง และน้ าตาล  โดยเฉพาะ
ยางพาราที่ไตรมาส 3 มูลค่าส่งออกขยายตัวที่ร้อยละ 22.9 โดยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.1 ส่วนราคาสูงขึ้นร้อยละ 
13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนตามทิศทางราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก  

ทั้งนี้แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในช่วงที่เหลือของปียังมีปัจจัยสนับสนุนเข้า
มาอย่างต่อเนื่องจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงการยอมรับในมาตรฐานสินค้าอาหารของไทยที่อยู่ใน
ระดับสูงรวมถึงราคาสินค้าเกษตรส าคัญอย่างข้าวที่คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้ระบายข้าวใน  
สต๊อกจนหมด รวมถึงผลกระทบน้ าท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะกระทบปริมาณผลผลิตข้าวใน
ประเทศ ขณะที่ความต้องการข้าวไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี  คงต้องติดตามทิศทางของค่าเงินบาทซึ่งหาก
อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิภาคจะช่วยให้สถานการณ์ส่งออกดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 
และต่อเนื่องไปถึงปี 2561 

 

 

 

ที่มา : กรมศุลกากร ค านวณโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ที่ร้อยละ 11.2 
เร่งตัวขึ้นกว่าไตรมาส 2 ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์การค้าโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น รวมถึงการที่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกมากขึ้น ท าให้สินค้ากลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยขยายตัวสูงต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ11.3 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ จีนและฮ่องกง) รวมถึง แผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 
3.4 โทรศัพท์และส่วนประกอบขยายตัว  ร้อยละ 37.2 ขณะเดียวกันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกท าให้สินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวกระจายตัวในหลายสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้กลุ่มสินค้า
เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันขยายตัวสูงที่ร้อยละ 21.6 (ประกอบด้วยน้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก)  
ตามทิศทางของราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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ข้าว กุ้ง 

ไก ่ ทูน่ากระป๋อง 

น้ าตาลทรายและกากน้ าตาล ผลไม้สด แช่เย็น และแห้ง 

ภาพที่ 1 อัตราขยายตัวสินค้าส่งออกส าคัญกลุ่ม

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                    (%YoY) 

ภาพที่ 2 ดัชนีปริมาณส่งออกสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร                        (ม.ค.2557 = 100) 
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อย่างไรก็ดี ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมถึงระดับราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ใน
ระดับต่ าในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ก าลังซื้อในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางชะลอตัว กระทบมูลค่าส่งออกรถยนต์
และส่วนประกอบของไทยไตรมาส 3 หดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.9 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางลดลง
ร้อยละ 10.1 แต่ในขณะเดียวกันการส่งออกรถยนต์มีการกระจายไปยังตลาดใหม่ๆได้ดี เช่น จีน แอฟริกาและ
รัสเซียมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง และคาดว่าจะช่วยชดเชยในตลาดที่ชะลอตัวได้ ประเมินว่าภาพรวมการส่งออก
รถยนต์มีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของราคาน้ ามันและสินค้าเกษตรและจะกลับมาขยายตัวได้ใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 

ขณะที่แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมจะยังคงขยายตัวได้ในระยะต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู้ค้าส าคัญของไทยต่างมีทิศทางดีข้ึน รวมถึงกระแสการค้าในทวีปเอเชียที่เติบโตสูง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกไทยในระยะต่อไป ทั้งนี้  ความเสี่ยงที่อาจจะกระทบการส่งออกในอนาคต ได้แก่ 
นโยบายการค้าสหรัฐฯ และการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

  
ที่มา : กรมศุลกากร ค านวณโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 

การส่งออกไทยไตรมาส 3 ในตลาดส าคัญขยายตัวเป็นวงกว้างในหลายสินค้ามากขึ้น สะท้อนถึง 
วัฏจักรการฟื้นตัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีสัดส่วนตลาดส่งออกที่ขยายตัวในไตรมาส 3 กว่าร้อยละ 85.5 
รวมถึงตลาดส าคัญอย่างทวีบออสเตรเลียกลับมาขยายตัวในไตรมาส 3 มีเพียงทวีปลาตินอเมริกาที่หดตัว โดย
การส่งออกไตรมาส 3 ไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 6.0 การส่งออกไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) 
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2559 ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั้งในด้านการจ้างงานและอุปสงค์ใน
ประเทศต่างมีแนวโน้มที่ดี ส าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวร้อยละ 14.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจาก 
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รถยนต์ และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก 

แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 

เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับไม่รวมทองค า 

ภาพที่ 3 อัตราขยายตัวสินค้าส่งออกส าคัญกลุ่ม

อุตสาหกรรม (%YoY) 

ภาพที่ 4 ดัชนีมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

(ม.ค.2557 = 100) 
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ตลาดจีน และเอเชียใต้ ที่ขยายตัวร้อยละ 21.7 และร้อยละ 29.0 ตามล าดับ รวมถึงการส่งออกไปยัง อาเซียน 
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ยังมีอัตราขยายตัวที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 2 นอกจากนี้ตลาดใหม่ๆ อย่างรัสเซียและ
แอฟริกา มีอัตราขยายตัวสูงถึง 52.1 และร้อยละ 19.4 ตามล าดับ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราขยายตัวรายสินค้าพบว่าเกือบทุกตลาดส่งออกส าคัญ ล้วนมีสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่
ขยายตัวมากกว่ากลุ่มสินค้าที่หดตัว  โดยเฉพาะ เอเชียใต้ จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และCLMV 
มีสัดส่วนกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าขยายตัวสูงเกินร้อยละ 70 สะท้อนสถานการณ์การขยายตัวที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ใน
ลักษณะที่กระจุกตัวในบางกลุ่มสินค้า แต่มีทิศทางขยายตัวการกระจายในเกือบทุกกลุ่มสินค้า  

ขณะที่ตลาดลาตินอเมริกาและตะวันออกกลางพบว่าเป็นตลาดส าคัญที่มีสัดส่วนสินค้าหดตัวมากกว่า 
กลุ่มสินค้าขยายตัว ตามการส่งออกรถยนต์ที่หดตัวในทั้งสองตลาด ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกส าคัญอันดับ 1 และ 
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35.7 ในตลาดลาตินอเมริกา และร้อยละ 24.1 ในตะวันออกลาง แสดงถึงการพ่ึงพาที่
ค่อนข้างสูง และคาดว่าการส่งออกรถยนต์ในทั้งสองตลาดจะยังไม่ฟ้ืนตัว และเป็นปัจจัยฉุดรั้งการส่งออกทั้ง 2 
ตลาดในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560  

ตลาดจีน ขยายตัวร้อยละ 21.7  ตามสถานการณ์น าเข้าสินค้าของจีนที่กลับมาขยายตัวสูง โดยไตรมาส 3 
สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  

ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัวร้อยละ 29.0 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องเทศและสมุนไพร ข้าว เคมีภัณฑ์ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

ตลาด CLMV ขยายตัวร้อยละ 16.2  สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง  
น้ ามันส าเร็จรูป  แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก 

ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 4.5 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ โทรศัพท์และส่วนประกอบ 
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ก่ึงตัวน าฯ และยางพารา 

ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเครื่องซักผ้า 

ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 20.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เม็ดพลาสติก และเครื่องจักรกล  

ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 5.1 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว และตู้เย็นและส่วนประกอบ  

ตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวร้อยละ 5.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ 
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ น้ ามันดิบ และเคมีภัณฑ ์ 
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ตลาดทวีปออสเตรเลีย หดตัวร้อยละ 0.3 สินค้าส าคัญที่ขยายตัวได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ อากาศ
ยาน และเม็ดพลาสติก   

ตลาดลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 4.3 สินค้าส าคัญที่หดตัวสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและ
เครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ขยายตัว  ได้แก่ 
โทรศัพท์และส่วนประกอบ และตู้เย็น 

ส่วนภาพรวมการค้าของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดน และผ่านแดน โดยไตรมาส 
3 ปี 2560 มีมูลค่าส่งออกรวมกันกว่า 196.7 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.9 ของมูลค่าส่งออกรวม 
ขยายตัว ร้อยละ 15.9 จากปีก่อน แบ่งเป็นมูลค่าส่งออกชายแดน 158.5 พันล้านบาท (มาเลเซีย ลาว เมียนมา 
และกัมพูชา)  และผ่านแดน 38.3 พันล้านบาท (เวียดนาม สิงคโปร์และจีนตอนใต้) ขยายตัวร้อยละ 9.5 และ 
ร้อยละ 53.0 ตามล าดับ โดยเฉพาะการส่งออกชายแดนไปมาเลเซียซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 48.5 ของมูลค่าส่งออก
ชายแดน ขยายตัวถึงร้อยละ 23.4 และการส่งออกผ่านแดนไปจีนตอนใต้ขยายตัวสูงร้อยละ 82.3 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

ภาพที่ 5 อัตราขยายตัวรายตลาดส่งออกส าคัญ (%YoY)   ภาพที่ 6 สัดส่วนกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวใน 

                                                                   ไตรมาส 3 ต่อมูลค่าส่งออกรายตลาด (%Share) 

 
ที่มา : กรมศุลกากร ค านวณโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 

ทั้งนี้ จากภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.0  
กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการติดตามสถานการณ์และจับตากลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ 30 อันดับแรกอย่างใกล้ชิด 
โดยแบ่งสถานการณ์สินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ Watch List เพ่ือประเมินสถานการณ์และจัดล าดับความส าคัญ
ดังนี้ 
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1. กลุ่มเร่งแก้ไข เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรก และมีมูลค่าส่งออกหดตัวจากช่วงเดียวกัน  
ปีก่อนซึ่งต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่ง  
มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของมูลค่าส่งออก 

ตารางท่ี 9 สินค้ากลุ่มท่ีต้องเร่งแก้ไข 

เร่งแก้ไข 
อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน 

(%) Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.3  -1.5  -3.1  -0.8  -1.9  11.2  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

2. กลุ่มติดตามและแก้ไข เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญที่มีมูลค่ายังไม่สูงมากและช่วงไตรมาสแรกมูลค่า
ส่งออกหดตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์และด าเนินการแก้ไขในระยะต่อไป ประกอบด้วย 
เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ 
เครื่องส าอางค์ และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของมูลค่าส่งออก 

ตารางท่ี 10 สินค้ากลุ่มติดตามและแก้ไข 

ติดตามและแก้ไข 
อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน  

(%) Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 15.5  -6.9  10.9  11.2  -1.1  2.4  

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 11.4  2.3  7.6  -4.5  -12.1  2.2  

เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืน ๆ -0.7  19.7  5.8  13.8  -9.6  1.6  

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ -19.9  -18.4  4.0  2.6  -1.0  1.2  

เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกัษาผิว 2.1  -0.5  -0.3  -0.3  -1.4  1.0  

เครื่องนุ่งห่ม -8.2  -11.3  -4.5  -3.8  -2.7  1.0  

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

3. กลุ่มสนับสนุน เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ 10 อันดับแรกที่สถานการณ์ส่งออกไตรมาส 2 ของปี 2560 
ขยายตัว ซึ่งต้องสนับสนุนให้เติบโตต่อไปและติดตามผลกระทบความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออกที่ส าคัญในปัจจุบัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้นซึ่งมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 34.2ของมูลค่าส่งออก 

ตารางท่ี 11 สินค้ากลุ่มสนับสนุน 

สนับสนุน 
อัตราขยายตัว (%) 

สัดส่วน 
Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60 

เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ -0.1  -5.4  3.3  9.5  11.3  7.6  
ผลิตภณัฑ์ยาง 4.4  7.5  62.3  50.4  49.6  4.3  
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สนับสนุน 
อัตราขยายตัว (%) 

สัดส่วน 
Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60 

เม็ดพลาสติก -9.9  4.5  9.1  14.3  13.9  3.6  
แผงวงจรไฟฟ้า 0.7  2.0  11.8  11.1  3.4  3.5  
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.5  -0.1  -0.3  10.7  25.6  3.2  
อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองค า -3.4  -6.6  2.0  -3.3  3.5  3.1  
เคมีภณัฑ ์ -1.1  10.1  22.9  14.6  24.3  3.1  
ทองค า 20.7  38.6  -37.7  -45.8  50.6  2.9  
น้ ามันส าเร็จรปู -29.8  -5.7  42.1  31.4  28.9  2.9  
ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

4. กลุ่มผลักดัน เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญที่มีมูลค่าส่งออกยังไม่สูงมากและสถานการณ์ส่งออกช่วง 
ไตรมาส 2 ของปีขยายตัว ซึ่งต้องติดตามความคืบหน้าและด าเนินการผลักดันดันมูลค่าให้สูงขึ้นเพ่ือขับเคลื่อน  
การส่งออกในระยะต่อไป เช่น ยางพารา ข้าว เครื่องยนต์สันดาป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของมูลค่าส่งออก 

ตารางท่ี 12 สินค้ากลุ่มผลักดัน 

ผลักดัน 
อัตราขยายตัว (%) 

สัดส่วน 
Q3-59 Q4-59 Q1-60 Q2-60 Q3-60 

ยางพารา -27.3  15.0  78.3  37.9  22.9  2.6  
ข้าว -12.4  -4.8  -7.2  19.5  43.9  2.0  
เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 22.1  9.4  8.7  19.5  19.7  1.8  
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 3.9  5.3  4.0  18.8  3.8  1.7  
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป -1.5  3.5  4.9  3.9  2.3  1.5  
น้ าตาลทราย -34.0  -23.9  -19.5  32.7  27.1  1.2  
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้ 20.3  25.0  6.9  21.9  23.7  1.2  
โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 13.3  32.7  26.1  82.4  37.2  1.2  
ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลัง -7.8  -3.4  -14.2  -9.5  3.4  1.1  
ผลไมส้ด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 20.7  41.9  59.8  50.9  47.2  1.0  
ไก่แปรรปู 4.9  6.7  8.0  10.2  11.4  0.9  
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 6.2  26.9  22.3  18.1  33.3  0.9  
ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ -4.2  3.5  -1.7  0.1  17.6  0.8  
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.4  0.4  -6.7  -8.2  4.8  0.9  
ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห์ในมิติผู้ส่งออกพบว่า ไทยมีจ านวนผู้ส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนความส าเร็จในการส่งเสริมและผลักดันผู้ส่งออกรายใหม่เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น โดยนับจากปี 2557 จ านวน 
ผู้ส่งออกของไทยมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 36,065 ราย ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 36,675 ราย  
ในปี 2558 และ 37,837 ราย ในปี 2559 คิดเป็นอัตราขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.7 และ 3.2 ตามล าดับ  
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รวมทัง้ในปี 2560 จ านวนผู้ส่งออกของไทยยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีจ านวน
ผู้ส่งออกม.ค.-ก.ย. 2560 จ านวน 34,562 ราย สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2559 ร้อยละ 1.9 ซึ่งผู้ส่งออกรายใหม่ที่
เข้ามาในปี 2560 สร้างมูลค่าส่งออกคิดเป็นมูลค่า 2,596 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของมูลค่า
ส่งออก และคาดว่าในภาพรวมทั้งปี 2560 จะมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 39,000 ราย ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าจ านวน 
ผู้ส่งออกในปี 2559 ร้อยละ 3.1 รายละเอียดตามภาพที่ 4 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกในระยะต่อไป 

ภาพที่ 7  จ านวนผู้ส่งออกไทยในปี 2555 ถึงปีช่วง ม.ค.-ก.ย.ปี 2560                หน่วย : จ านวนราย 

 
ที่มา: กรมศุลกากร 

1.3.2 การส่งออกบริการ 

ภาพรวมการส่งออกบริการสามารถเข้ามามีบทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยควบคู่ไปกับ 
การส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยส่งออกบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 4 ของมูลค่าส่งออกสินค้าใน 
ปี 2555 เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2559 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10.2 ต่อปี 
(ช่วงปี 2555-2559) ขณะที่แนวโน้มปี 2560 การส่งออกบริการที่ยังขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยภาพรวมไตรมาส 2 
ปี 2560 ส่งออกบริการสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่ากว่า 17.1 พันล้านเหรียญ และมีอัตราขยายตัวที่ร้อยละ 10.1 
เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) เร่งตัวขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและขนส่งที่
ขยายตัวระดับสูง แสดงให้เห็นถึงการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเร็ว และจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ต่อไป 

โดยบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว ไตรมาส 2 สร้างรายได้เข้า
ประเทศกว่า 12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขยายตัวร้อยละ 17.2 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีจ านวนถึง 26.1 ล้านคนในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งขยายตัวจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนที่ร้อยละ 5.1 ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและภาคบริการในประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ 
โรงแรมร้านอาหาร ขนส่งโทรคมนาคม ค้าปลีกค้าส่ง และบริการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนการส่งออกภาคบริการ
อันดับรองลงมาเป็นสาขาบริการทางธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งกลับมาหดตัวสูงถึงร้อยละ 19.0 อย่างไรก็ดี การบริการขนส่ง 
บริการค่าใช้จ่ายของรัฐ และบริการทรัพย์สินทางปัญญา ต่างมีแนวโน้มเติบโตสูง  
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ท่องเที่ยว, 
73.9% 

บริการทาง
ธุรกิจอื่นๆ, 

13.4% 

ค่าขนส่ง, 
9.4% 

บริการ
ทางการเงิน 

0.9% 
บริการ

โทรคมนาคม 
0.6% 

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ภาคบริการของไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 76.3 ของรายได้ส่งออกบริการของไทย ในขณะที่สาขาบริการอ่ืนๆ ยังมีบทบาทไม่มากนัก 
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามความต้องการการน าเข้าของโลก พบว่าภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 26.6 
อีกทั้งการค้าภาคบริการระหว่างประเทศกระจายตัวไปในหลายสาขาอ่ืนๆ เช่น บริการทางธุรกิจอ่ืนๆ ขนส่ง 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และบริการทรัพย์สินทางปัญญา ขณะที่สัดส่วนในกลุ่มดังกล่าวยังมีสัดส่วนที่ต่ า  
เมื่อเทียบกับสัดส่วนต่อการส่งออกภาคบริการของไทย ซึ่งไทยจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่ารายได้
จากภาคบริการสาขาอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือสร้างการขยายตัวอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาบางสาขามาก
เกินไป 

ส่วนแนวโน้มประเมินว่า ภาพรวมส่งออกบริการจะขยายตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะสาขา
บริการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวต่างมีแนวโน้มที่ดี  จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง 
ภาคการท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัวกลับมาได้เร็ว  รวมถึงอานิสงค์จากปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องก่อการร้ายในทวีปยุโรป  
รวมถึงการเมืองระหว่างประเทศท าให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นปลายทาง ที่นักท่องเที่ ยวให้ 
ความสนใจมากขึ้นในระยะต่อไป 

ภาพที่ 8 มูลค่าและสัดส่วนการส่งออกบริการของไทยรายไตรมาส 

     

         
ที่มา : การค านวณของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    
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ตารางท่ี 13 แสดงสัดส่วนภาคบริการของไทยและโลก 
รายการ มูลค่า Q2p  

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

%YoY สัดส่วน  
(%) 

ส่งออกบริการ 17,079 10.11 100 

ท่องเท่ียว 12,625 17.02 73.9 

บริการทางธุรกิจอื่นๆ 2,295 -19.02 13.4 

ขนส่ง 1,607 20.43 9.4 

บริการทางการเงิน 186 -4.20 1.1 

อื่นๆ 367 1.48 2.2 

    โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และบริการข้อสนเทศ 91 -10.80 0.8 

    รับเหมาก่อสร้าง 84 -19.25 0.5 

    บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของรัฐบาล 23 34.06 0.5 

    บริการทรัพย์สินทางปัญญา     18 27.29 0.1 

    บริการส่วนบุคคล บริการด้านวัฒนธรรม และนันทนาการ 131 26.00 0.1 

    บริการประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 131 233.03 0.1 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ค านวณโดยส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 1.3.3 การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 

การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA 

 ในชวง 8 เดือนแรกของป (ม.ค.-ส.ค.) การส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA ไปยังประเทศคู่ภาคี 
ความตกลง จ านวน 11 ความตกลง มีมูลค่า 54,893.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.07 (YoY) โดย 
มีมูลค่าการขอใช้สิทธิ FTA ส่งออก จ านวน 39,009.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.59 (YoY) คิดเป็น
สัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 71.06 ของมูลค่าส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA ทั้งหมด ส าหรับความตกลง
ฯ ที่มีมูลค่าส่งออกภายใต้สิทธิ FTA สูงที่สุด ได้แก่ อาเซียน (AFTA) มีมูลค่า 15,265.48 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
กลุ่มสินค้าส่งออกส าคัญ เช่น ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ รถยนต์และยานยนต์อ่ืนๆ และส่วนประกอบอ่ืนๆของ
ตัวถังยานยนต์ ความตกลงฯ รองลงมา ได้แก่ จีน (ACFTA) และ ออสเตรเลีย (TAFTA) มีมูลค่าส่งออกภายใต้สิทธิ 
FTA จ านวน 9,051.67 และ 5,165.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ความตกลงฯ ที่มีการขยายตัว
ของมูลค่าส่งออกภายใต้สิทธิ FTA สูงที่สุด 3 อันดับแรก (%YoY) ได้แก่ นิวซีแลนด์ (AANZFTA) (+53.49%)  
จีน (ACFTA) (+27.72%) และเปรู (TPCEP) (+21.83%) ตามล าดับ โดยประเทศที่ไทยมีสัดส่วนการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงฯ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชิลี ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลี และจีน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 103.57 92.54 86.61 80.28 และ 76.54 ของมูลค่าส่งออกรายการที่ได้รับสิทธิ ตามล าดับ 
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ภาพที่ 9 มูลค่าส่งออกและมูลค่าการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ารายประเทศคู่ค้า FTA (ม.ค.-ส.ค. 2560) 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

1.3.4 การใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกภายใต้สิทธิ GSP ทุกระบบ 

ในชวง 7 เดือนแรกของป 2560 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP รวมทั้งสิ้น 
4,574.10 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าการใช้สิทธิพิเศษภายใต้สิทธิ GSP ทุกระบบ จ านวน 3,087.97 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.28 ซึ่งการใช้สิทธิฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.50 เมื่อเทียบกับมูลค่า
ส่งออกเฉพาะที่ได้รับสิทธิไปยังประเทศผู้ให้สิทธิ GSP โดยสินค้าที่ใช้สิทธิ GSP สูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม 
มีมูลค่าการใช้สิทธิคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82  ของการใช้สิทธิรวม กลุ่มสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์สูง ได้แก่ 
ส่วนประกอบยานยนต์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ  เครื่องยนต์  ถุงมือยาง  อาหารปรุงแต่ง  เครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์  หม้อแปลงไฟฟ้า  เลนส์แว่นตา  แผงควบคุมไฟฟ้า  เป็นต้น ขณะที่สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 กลุ่มที่ใช้สิทธิประโยชน์สูง ได้แก่ เครื่องดื่ม  อาหารปรุงแต่ง  ผลไม้ปรุงแต่ง ซอสปรุงแต่ง  
เส้นก๋วยเตี๋ยว และขนมท าจากน้ าตาล  เป็นต้น 

ประเทศคู่ค้าส าคัญที่ไทยใช้สิทธิ GSP มีสัดส่วนสูง ได้แก่ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช  สหรัฐอเมริกา 
นอร์เวย์  สวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบการใช้สิทธิได้ ดังนี้ 

สหรัฐอเมริกา : มูลค่าการใช้สิทธิ GSP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89  ของมูลค่าการใช้สิทธิ GSP รวม โดย
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการใช้สิทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 

ประเทศอ่ืนที่ให้สิทธิพิเศษฯ : มูลค่าการใช้สิทธิ GSP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของมูลค่าการใช้สิทธิ GSP 
ทั้งหมด  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าการใช้สิทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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 ภาพที่ 10 การใช้สิทธิ GSP ของไทยแยกรายประเทศ ปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)                   

 

       ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 1.4 สถานการณ์การลงทุน 
 1.4.1 สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยไตรมาส 2 ปี 2560 ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี โดย
ทั้งสาขาการผลิตและสาขาบริการ ต่างมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีมูลค่าสูงขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ปี 2559 ส่งผลให้ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส  2  
ปี 2560 มีมูลค่าอยู่ที ่217.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

โดยภาคบริการมีสัดส่วนของมูลค่าคงค้างถึงร้อยละ 54.5 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
บริการการเงินและประกันภัย เป็นสาขาที่มีสัดส่วน FDI สูงที่สุดในภาคบริการ โดยมียอดสะสม  FDI ถึง 54.0 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 24.8 ของ FDI รวม ส่วนภาคการผลิตมีสัดส่วนในยอดคงค้าง FDI ที่ร้อยละ 44.2 
ของ FDI รวม โดยการลงทุนในสาขายานยนต์มีมูลค่าสูงที่สุดที่ 21.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่  
สาขาการผลิตคอมพิวเตอร์ และการผลิตเคมีภัณฑ์ 

ขณะทีร่ายประเทศพบว่า ญี่ปุ่นมียอดคงค้างการลงทุนโดยตรงในไทยสูงที่สุด ที่ 79.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาได้แก่ อาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์ ที่มียอดคงค้างการลงทุนโดยตรงในไทย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.9 ของมูลค่ายอดคงค้างทั้งหมด และคิดเป็นเกือบร้อยละ 89 ของมูลค่าการลงทุนของอาเซียนใน
ไทย รองลงมาเป็น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ตามล าดับ 
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ภาพที่ 11 สัดส่วนของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสะสมในประเทศของไทย (FDI) รายประเทศและ 
สาขาลงทุน 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยไตรมาส  2  มีมูลค่าสุทธิ (Inflow-Outflow) เพ่ิมขึ้น 
รวม 1,842 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งเป็นระดับที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3  โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้า
(Inflow) 13,047 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขณะที่มูลค่าการลงทุนโดยตรงไหลออกจากไทย (Outflow) มีมูลค่า 11,205 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่งผลให้ภาพรวมเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยสุทธิ (Inflow-Outflow)  

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีมีมูลค่าสุทธิเพ่ิมข้ึนในไตรมาส  2 กระจายตัวอยู่ในทั้งภาคบริการและ
ภาคการผลิต โดยภาคการบริการมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 1,671 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสาขาค้าปลีกค้า
ส่ง บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์  

ในขณะที่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการผลิตไตรมาส 2 มีมูลค่าสุทธิเพ่ิมขึ้น 247ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  โดยส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ยางและพลาสติก 

เมื่อพิจารณารายประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมีมูลค่าสูงสุดในช่วงไตรมาส  2 ได้แก่ ญี่ปุ่น มีมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิเพ่ิมขึ้น 879 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยเฉพาะการผลิตรถยนต์  รองลงมาได้แก่ จีน เนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ 
ตามล าดับ  
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ภาพที่ 12  มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศในไทย ขาเข้า (Inflow) ขาออก (Outflow) และการลงทุนสุทธิ(Balance) 

 

 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 1.4.2 สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (TDI)  

กระแสการออกไปลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม 
แนวทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการค้าของ
ผู้ประกอบการ อีกทั้งกระแสและบริบทของการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้กระแสไหลออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น ผนวกกับกระแสการค้า
โลกที่เปลี่ยนไปจากอดีต หลายประเทศมีแนวโน้มหันมาพ่ึงพาเศรษฐกิจในประเทศ ท าให้บทบาทของการส่งออก
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งโครงสร้างประชากร
ที่สะท้อนข้อจ ากัดของจ านวนแรงงานในอนาคต และค่าจ้างแรงงานในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมากระแสการลงทุนไทยในต่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการในการเข้าไปใช้แหล่งวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในประเทศที่เข้าไปลงทุน อีกทั้งภายใต้การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน น ามาซึ่งการเชื่อมโยงของการค้าและการลงทุนระหว่ างกันในระดับที่เข้มข้นขึ้น
กว่าในอดีต โดยเห็นได้จากมูลค่าเงินลงทุนสะสมของธุรกิจไทย(TDI) จากเดิมที่ในปี 2548 TDI มีมูลค่าเพียง  
8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขณะที่ปัจจุบันปี 2559  TDI มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 94.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในปี 2558 
หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 10 เท่านับจากปี 2548  

ขณะที่แนวโน้มการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ณ ไตรมาส 2 ปี 2560  
ธุรกิจไทยมียอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศอยู่ที่ 102.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งกลุ่ม
ประเทศที่ไทยออกไปลงทุนสูงได้แต่กลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่า 30.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 30.2 ของมูลค่าเงินลงทุน TDI น าโดย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมา ภาพรวมส่วนใหญ่ธุรกิจที่ไทย
ออกไปลงทุน ได้แก่ การผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม การท าเหมืองแร่ การบริการทางการเงิน และบริการค้าส่งและ
ค้าปลีก เป็นต้น 

ภาพที่ 13 สัดส่วนของเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศสะสมของธุรกิจไทยในต่างประเทศ (TDI) รายประเทศ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไตรมาส 2 ของปี 2560 มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย(Outflow) ยังคงอยู่ในระดับสูง
ต่อเนื่องที่ 23,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย(Inflow) ซึ่งเป็นข้อมูล
เงินลงทุนของไทยในต่างประเทศ ที่น ากลับเข้ามาในประเทศ หรือเงินลงทุนที่น าเข้ากลับเข้ามาจากการลดการ
ลงทุน พบว่ามมีูลค่า 19,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่งผลให้ภาพรวมไตรมาส 2 ไทยมีเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
ของธุรกิจไทย (TDI) เพ่ิมขึ้นสุทธิ(Outflow-Inflow)  มูลค่ากว่า 4,331 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ปรับตัวขึ้นจากไตรมาส 4 
และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาส  13  

โดยมูลค่าออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยสุทธิที่เพ่ิมขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน ใน
ด้านการผลิตและบริการค้าปลีกค้าส่ง ออกไปลงทุนใน สหราชอาณาจักร เวียดนาม และสิงคโปร์ รวมถึงการผลิตใน
อาเซียน และบริการทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ที่เข้าไปลงทุนในสหภาพยุโรป 
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ภาพที่ 14 มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทย ขาออก(Outflow) ขาเข้า(Inflow) และการลงทุนสุทธ ิ

  
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลก 

 2.1 เศรษฐกิจโลก 

2.1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2560  

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนตามความต่อเนื่องของการขยายตัวของการค้าโลก การขยายตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ 
การลงทุน โดยในไตรมาส 3 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายใกล้เคียงกับ
ไตรมาสก่อนหน้าแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่วน เศรษฐกิจจีน ยังคงขยายตัวได้ดีกว่า
คาดการณ์แม้ว่าชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ส าหรับ เศรษฐกิจญี่ปุ่น ตัวเลขล่าสุดการส่งออกยังคง
ขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสที่ 2   ด้านประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย ทั้ง เวียดนาม สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ขยายตัว
สูงสุดในรอบ 4 14 และ 14 ไตรมาสตามล าดับ ส่วนประเทศอ่ืนๆ การส่งออกยังคงขยายตัวในระดับที่สูงต่อเนื่อง  

ด้าน อัตราเงินเฟ้อ โดยภาพรวมมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นหลังจากราคาน้ ามันฟ้ืนตัวได้ดีกว่าคาดการณ์ 
โดยเฉพาะสหรัฐฯอัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ส่วนญี่ปุ่นปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ ากว่า 
เงินเฟ้อเป้าหมายค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อของกลุ่มประเทศยูโรโซนลดลงเล็กน้อย ส่วนอัตราเงินเฟ้อของ
ประเทศในเอเชียมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อของจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่  
อัตราเงินเฟ้อของประเทศอ่ืนๆ ชะลอลงเพียงเล็กน้อย ท าให้ความกังวลอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ ายาวนานเริ่ม
ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวชัดเจนขึ้น และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประเทศต่าง ๆ 
ยังไม่มีการด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด นอกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ได้ด าเนินนโยบายการเงินปรับเข้าสู่
ระดับปกติอย่างช้า ๆ ตามที่ได้ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ โดยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในเดือนมีนาคม
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และมิถุนายน 2560 ตามล าดับ และคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณอีก 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2560 
รวมทั้งเริ่มปรับลดงบดุลของธนาคารกลางในเดือนตุลาคม 2560  

เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ โดยขยายตัวร้อยละ 3.0 (%QoQ,saar) 
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.1 (%QoQ,saar) แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคน “ฮาร์วีย์” 
และเฮอริเคน “เออร์มา” ก็ตาม โดยการขยายตัวได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสุทธิกลับมาเป็นบวก
ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของ  
การลงทุนภาคเอกชนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของการสะสมของสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคภาคครัวเรือนชะลอลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากพายุเฮอริเคน นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน ด้าน อัตราการ
ว่างงานปรับตัวดีต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งเป็นอัตราต่ าที่สุดในรอบ 66 ไตรมาส นับตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2544 
ขณะอัตราเงินเฟ้อปรับเข้าใกล้อัตราเงินเฟ้อเป้าหมายมากข้ึน โดยอยู่ที่ร้อยละ 2.0 เพ่ิมจากร้อยละ 1.9 ส่วนธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ยังคงปรับด าเนินนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ  (the monetary policy normalization) โดยเริ่ม
ปรับลดงบดุลของธนาคารกลางในเดือนตุลาคม 2560 หลังจากได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่าน จนอยู่
ที่ร้อยละ 1.00 - 1.25 รวมทั้งส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในสาม 
ไตรมาสแรกของปี 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.2 (YoY) 

เศรษฐกิจยูโรโซน 

เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ 2.3 และเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัว
ดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ สะท้อนจากดัชนีค้าปลีกที่ยังคงขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับอัตราการว่างงานที ่
ปรับลดลงช้าๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8.9 ต่ าสุดในรอบมากกว่า 8 ปี และสินเชื่อ
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้  ภาคการส่งออกยังรักษาพลวัตรการขยายตัวตามกระแส
การค้าโลก อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย โดยในไตรมาส 3 อยู่ที่ 
ร้อยละ 1.4 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ท าให้ธนาคารกลางยังด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0 และก าหนดวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE) เดือนละ 60 พันล้าน
ยูโร จนถึงเดือนธันวาคม 2560 และส่งสัญญาณจะขยายระยะเวลาหากมีความจ าเป็น ทั้งนี้ ในสามไตรมาสแรก
ของปี 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 (YoY) 

เศรษฐกิจญี่ปุ่น 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 
ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกสุทธิชะลอลงตามการเพ่ิมขึ้นของการน าเข้าที่รวดเร็วกว่าการเพ่ิมขึ้นของ
การส่งออก อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภายในประเทศฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวของการบริโภค 
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ภาคครัวเรือน และการกลับมาขยายตัวของอุปสงค์จากภาครัฐหลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 2 ไตรมาส ขณะที่ข้อมูล
ล่าสุดสะท้อนถึงอุปสงค์จากต่างประเทศยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยการส่งออกใน 
ไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 15.1 เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 15 ไตรมาส ขณะที่ อุปสงค์
ภายในประเทศชะลอลงเล็กน้อย โดยดัชนีการค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการร้อยละ 2.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า แม้ว่าอัตราการว่างงานจะปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 95 ไตรมาส ด้านอัตรา
เงินเฟ้อยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้า ๆ โดยมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้  
ในครึ่งแรกของปี 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5  

เศรษฐกิจจีน 

เศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวได้ดีกว่าคาดการณ์สะท้อนถึงการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ อยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.8 ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์คงทนและการส่งออกชะลอลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคขยายตัว
เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการน าเข้าปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้ ถึง 
อุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างเข็งแกร่ง ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.6  
จากร้อยละ 1.4 ไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาสินค้าและบริการที่ยังอยู่เกณฑ์สูงประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล 
การศึกษา และที่อยู่อาศัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารและเครื่องดื่มยังคงหดตัว ทั้งนี้ในสามไตรมาสแรก
ของปี 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.9  

เศรษฐกิจส าคัญๆ ในเอเชีย  

เศรษฐกิจส าคัญๆ ในเอเชีย ไตรมาส 3 ปี 2560 โดยภาพรวมฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนจากไตรมาสก่อนหน้า  
โดย เศรษฐกิจเวียดนาม สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ขยายตัวร้อยละ 6.4  4.6 และ 3.6 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ 5.7 2.9 และ 2.7 ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 14 และ 14 ไตรมาส 
ตามล าดับ ส่วนเศรษฐกิจประเทศอ่ืน ๆ จากข้อมูลล่าสุดแสดงถึงการฟ้ืนตัวที่น าโดยการส่งออกเป็นหลั ก โดย 
การส่งออกของ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 30.2 18.4 10.2 และ 4.0 ตามล าดับ  
ส่วนการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในช่วงต้นของการฟ้ืนตัว  

2.1.2 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2560-2561 

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกใน ปี 2560 คาดว่าจะร้อยละ 3.6 ดีกว่าคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.4 นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องใน ปี 2561   โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ซึ่งมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมตามการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน
ของการค้าโลก (2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันและความต้องการที่เพ่ิมขึ้น  
(3) นโยบายการคลังยังคงผ่อนคลาย และ (4) ความเชื่อมั่นการลงทุนและการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจาก (1) นโยบายการเงินของประเทศส าคัญมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น 
ท าให้ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อจ ากัดต่อการบริโภคภาคเอกชน (2) ความตึงเครียดและ 
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ความขัดแย้งของการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกรณี สหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ รวมทั้งภัยก่อการร้ายที่เพ่ิมขึ้น 
(3) ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอาจจะท าให้เกิดความผันผวนของตลาดเงินและ 
ตลาดทุน และ (4) ความไม่ชัดเจนของการด าเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ  

เศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ในปี 2560 และปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวร้อยละ 2.2 และ 2.3 ตามล าดับ โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของราคาพลังงานและ 
การฟ้ืนตัวภาคการค้าโลก (2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการคลังมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ระยะเวลา  
10 ปี (3) การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4-2.6 จากปัจจัยอัตรา 
การว่างงานที่อยู่ระดับต่ า ค่าจ้างมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ราคาสินทรัพย์และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น และ  
(4) การค้าโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนนโยบายการเงินจะเข้มงวดมากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง ในปี 2561 ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงส าคัญยังเป็นความ 
ไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
โดยเฉพาะการปฏิรูปภาษี 

เศรษฐกิจยูโรโซน 

ในปี 2560 เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.2 ดีกว่าคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 1.8 เนื่องจาก
การฟ้ืนตัวของการค้าโลก ท าให้การส่งออกกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบาย  
การคลังลดความเข้มงวด นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นตามผลการเลือกตั้งที่
ออกมาเป็นบวกต่อเอกภาพของยุโรป ขณะที่ ในปี 2561 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.0  ชะลอลงเล็กน้อย  
แต่ยังเป็นอัตราการขยายตัวที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการบริโภค 
ภาคครัวเรือน จากอัตราว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อต่ า สินเชื่อขยายตัว และนโยบายการเงินยัง
ผ่อนคลาย (2) การขยายตัวของการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก อย่างไรก็ตาม  
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยูโรมีความเสี่ยงจากค่าเงินที่ยังมีทิศทางแข็งค่าซึ่งอาจจะกระทบต่อการส่งออกได้ ขณะที่
ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินแต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ
ศูนย์ตลอดทั้งปี 2561  

เศรษฐกิจญี่ปุ่น 

ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ดีกว่าคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 1.2 โดยเป็นผลจาก
การฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนของการส่งออกสินค้าและบริการ การขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม  
การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่ ในปี 2561 คาดว่าจะรักษาพลวัตการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง 
แต่การขยายตัวจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์
ภายในประเทศฟ้ืนตัวได้ดี โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับโอลิมปิก ปี 2563 การขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนตามการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนอัตรา
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เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมากท าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ติดลบร้อยละ 0.1  

เศรษฐกิจจีน 

ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.8 ดีกว่าคาดการณ์เดิมเล็กน้อยที่ร้อยละ 6.7 โดยเป็น
ผลมาจากการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับลด
อัตราภาษี ขณะที ่ในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอย่างช้าๆ โดยขยายตัวร้อยละ 6.6 เนื่องจากการชะลอ
ตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ การชะลอตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตามการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้น
ให้ความส าคัญกับการบริการมากขึ้น และการปรับลดก าลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็ก 
นอกจากนี้อัตราการขยายตัวของการส่งออกอาจจะลดลงเนื่องจากฐานที่สูงขึ้น  

เศรษฐกิจส าคัญๆ ในเอเชีย  

ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มปรับตัวดีกว่าคาดการณ์เดิมตามแรงสนับสนุน 
การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างชัดเจน  และการลงทุนเริ่มมีสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ดีขึ้น 
ขณะที ่ความกังวลที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ระดับต่ าเป็นเวลายาวนานลดลงเนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกฟ้ืนตัวได้
ดีกว่าคาดการณ์  ส าหรับ ในปี 2561 เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ จะยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งออก (2) ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย  
(3) นโยบายการเงินอาจจะเข้มงวดมากขึ้น แต่เป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งยังเพียงพอต่อการสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ (4) การส่งออกสินค้าและบริการยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี 

2.2 อัตราแลกเปลี่ยน 

2.2.1 สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน ปี 2560 

ไตรมาส 3 ของปี 2560 ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ยังมีทิศทางที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินประเทศส าคัญๆ 
เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น (1) ความไม่แน่นอนของ 
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากมีการคาดการณ์ว่าพายุเฮอริเคน “ฮาร์วีย์” และ “เออร์มา” 
จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐฯ (2) เสถียรภาพของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ  
(3) ความตึงเครียดจากขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ ที่เพ่ิมข้ึนมากจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. 
ส่งผลให้ค่าเงินประเทศส าคัญ ๆ ยังคงแข็งค่า โดยเฉพาะค่าเงินยูโรแข็งค่าถึงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 
ก่อนหน้า และเป็นการแข็งค่าต่อเนื่องไตรมาสที่  2 ติดต่อกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
คาดการณ์ เช่นเดียวกันกับค่าเงินหยวนที่แข็งค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 
ค่าเงินเยน แข็งค่าน้อยลง โดยแข็งค่าเพียงร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเงินเฟ้อเป้าหมายค่อนข้างมาก ท าให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะด าเนินนโยบายการเงิน 
ผ่อนคลายต่อเนื่อง และยังไม่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะอันใกล้ 
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ขณะที่ค่าเงินประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียมีทิศทางที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แต่โดย
ภาพรวมค่าเงินของประเทศในเอเชียมีการแข็งค่าลดลง โดยประเทศที่ค่าเงินยังแข็งค่า ประกอบด้วย ไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ร้อยละ 2.7 1.6 และ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าตามล าดับ ส่วนประเทศที่ค่าเงิน
กลับมาอ่อนค่า ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น ขณะที่ประเทศที่ค่าเงินอ่อน
ค่าต่อเนื่อง ประกอบด้วย เวียดนามและฮ่องกง ซึ่งอ่อนค่าต่อเนื่อง 5 และ 4 ไตรมาสติดต่อกัน  

2.2.2 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 และ 2561 

หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนอให้นายเจอร์โรม พาวเวลล์ ด ารงต าแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ
คนต่อไป ซึ่งมีแนวทางการด าเนินนโยบายในทิศทางเดียวกันกับประธานกลางสหรัฐ ฯ คนปัจจุบัน จึงคาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ ฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม 2560 และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในปี 2561 จนท าให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75 - 2.0 จากปัจจุบันที่ 1.0 - 1.25  และมีการปรับลด 
งบดุลของธนาคารกลางอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

แม้ว่าการด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างช้าๆ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่ ส่งเสริมให้
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ทีจะกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง เช่น 
(1) การเสนอร่างกฎหมายปฎิรูปภาษีตามการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  อาจจะใช้เวลายาวนาน  
(2) การเมืองภายในประเทศสหรัฐ โดยเฉพาะประเด็นมีการแทรกแซงการเลือกตั้งในปี 2559 จากต่างประ เทศ 
และ (3) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีเหนือยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายได้ในระยะอันใกล้  

ภายใต้เงื่อนไขข้างต้นคาดว่าค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในปี 2560 จะยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินกับ
ประเทศส าคัญ ๆ ขณะที่ในปี 2561 คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรืออาจจะอ่อนค่าเพียงเล็กน้อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าเงินยูโร 

ในสามไตรมาสแรกของปี 2560 ค่าเงินยูโรเฉลี่ยอยู่ที่ 1.113 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ยูโร  ขณะที่เดือนตุลาคม 
2560 เงินยูโรยังคงแข็งค่าอยู่ที่ 1.176 และคาดว่าในช่วงที่เหลือจะยังคงแข็งค่าในช่วง 1.15-1.20 ท าให้ทั้งปี 2560 
เงินยูโรมีแนวโน้มที่แข็งค่ากว่าที่คาดการณ์เดิม โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 1.10-1.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ยูโร ขณะที่
ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.15-1.25 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ยูโร โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินแข็งค่าต่อเนื่อง คือ 
(1) เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง (2)  เสถียรภาพของยูโรโซนเพ่ิมขึ้นตามผลการเลือกตั้งในประเทศส าคัญ ๆ 
ออกมาเชิงบวกต่อเอกภาพของยูโรโซน และ (3) มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางยุโรปลดวงเงินเข้าซื้อ
สินทรัพย์ทางการเงิน (QE) จากระดับปัจจุบันที่เดือนละ 60 พันล้านยูโร  

ค่าเงินเยนญี่ปุ่น  

ในสามไตรมาสแรกของปี 2560 ค่าเงินเยนเฉลี่ยอยู่ที่ 111.89 เยน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ขณะที่เดือนตุลาคม 
2560 เงินเยนมีทิศทางอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 113.96 และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2560 เงินเยนจะอ่อนค่าในระดับ
ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ท าให้ทั้งปี 2560 เงินเยนมีแนวโน้มอยู่ที่ 110-115 แข็งค่ากว่าคาดการณ์เดิมเล็กน้อยที่  
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105 - 115 เยน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ขณะที่ ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 110-120 เยน ต่อ ดอลลาร์ สรอ โดย 
ปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินเยนอ่อนค่า ประกอบด้วย (1) เศรษฐกิจยังคงฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ (2)  เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับ
ต่ าท าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง และ (3) ความต้องการถือ
สินทรัพย์ปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง  

เงินหยวนจีน  

ในสามไตรมาสแรกของปี 2560 ค่าเงินหยวนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.803 หยวน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ขณะที่ 
เดือนตุลาคม 2560 เงินหยวนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 6.615 และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2560 เงินหยวน
จะแข็งค่าในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ท าให้ ทั้งปี 2560 เงินหยวนมีแนวโน้มอยู่ที่ 6.5-6.9 ซึ่งสอดคล้องกับ 
การคาดการณ์เดิม ขณะที่ ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.3-6.7 หยวน ต่อ ดอลลาร์ สรอ. โดยปัจจัยสนับสนุนให้
ค่าเงินหยวนแข็งค่าต่อเนื่อง ประกอบด้วย (1) การลดลงของความกังวลที่เศรษฐกิจจีนจะชะลออย่างรุนแรง
หลังจากเศรษฐกิจขยายตัวได้ดีกว่าคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง (2) ธนาคารกลางจีนเริ่มด าเนินนโยบายการเงินแบบ
เข้มงวดมากขึ้น และ (3) การที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประกาศให้เพ่ิมเงินหยวนของจีน เข้าเป็น 1 ใน 5 
สกุลเงินในตะกร้าหน่วยสิทธิเบิกถอนพิเศษ (Special Drawing Rights: SDR) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ท าให้
ความต้องการเงินหยวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะมีความพยายามที่จะเจรจาให้มีการใช้เงินหยวนในการซื้อขายสินค้า  
โภคภัณฑ์ท่ีส าคัญของโลก 

3. ประมาณการสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าไทยปี 2560 

3.1 ประมาณการสถานการณ์การค้าในประเทศ 

อัตราเงินเฟ้อไตรมาส 3 ของปี 2560 อยู่ที่ระดับ 0.50 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า การเร่งตัวขึ้นของราคา
น้ ามันดิบตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศท่ีฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากการบริโภคเอกชน 
และการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 3ปี 2560 น่าจะส่งให้การบริ โภคปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ เหลือของ 
ปี 2560 โดยการบริโภคสินค้าคงทน ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งเริ่มมี
สัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2560 มีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น 
และคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ± 1.5 

 3.1.1 คาดการณ์อัตราเงินเฟอ้ปี 2560 

สนค. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 - 1.0 เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
โดยมีสาเหตุส าคัญจากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ ามันโลก ขณะที่อุปสงค์
ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนมีทิศทางขยายตัว 
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ตารางที ่14 สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2560       

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ 2559 ประมาณการปี 2560 
(ณ กันยายน 2560) 

1. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%) 3.2 3.5 (3.0 - 4.0)  

2. ราคาน้ ามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 41.2 50.0 (45.0 – 55.0)  

3. อัตราแลกเปลี่ยน (Baht/USD) 35.3 34.0 (33.5 – 34.5) 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%) 0.2 0.4 – 1.0 
 ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

 3.1.2 สมมติฐานหลักในการประมาณการ  

1) เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากการขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิต 
ภาคการเกษตร การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล และการส่งออกสินค้าและบริการ ขณะที่การใช้
จ่ายเพ่ือการอุปโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนและการลงทุนชะลอตัว ทั้งนี้ สนค. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 
จะขยายตัวอย่างสม่ าเสมอและคงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.5 (ช่วงประมาณ
การร้อยละ 3.0 – 4.0) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นตามรายได้เกษตรกรที่
ปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งแรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (2) การส่งออกที่ขยายตัวเป็นล าดับจาก
การฟ้ืนตัวของการค้าโลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้น สะท้อนจากการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างแข็งแกร่ง การเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศ และการส่งออกในยุโรปและญี่ปุ่น 
3) การท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง 4) การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
ส าคัญ ตามการใช้จ่ายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ โครงการ
รถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน 

 2) ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ย 9 เดือนแรก ปี 2560 เคลื่อนไหวในช่วง 45 – 55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
โดยราคาน้ ามันปรับลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังจากบรรลุข้อตกลงลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน 
(OPEC) เมื่อปลายปี 2559 เนื่องจากตลาดยังคงกังวลต่อประสิทธิภาพในการปรับลดก าลังการผลิตของกลุ่มประเทศ 
ผู้ส่งออกน้ ามัน (OPEC) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก และปริมาณการผลิตน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นในสหรัฐอเมริกา ลิเบีย และ
ไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม สนค. ประเมินว่า ใน 6 เดือนหลัง ราคาน้ ามันดิบดูไบ ปี 2560 จะปรับสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วง
หนาวตามปัจจัยฤดูกาล และความต้องการใช้ที่สูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และกิจกรรมการผลิตในหลาย
ประเทศ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล (กรอบสมมติฐานราคาน้ ามันอยู่ระหว่าง 45 – 55 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)  อีกทั้ง ความขัดแย้งทางการเมืองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาจเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาน้ ามันให้ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราว ชดเชยแรงฉุดจากปริมาณอุปทานส่วนเกิน และก าลังการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา 



ภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยไตรมาสที่ 3 ของป ี2560 

 

 

  หน้า 34 
 

  

3) อัตราแลกเปลี่ยนของไทย (บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ) ในระยะ 9 เดือนแรก ปี 2560 ปรับแข็งค่าขึ้น 
โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.0 – 35.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.  และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี ค่าเงินบาทจะยังมี
ทิศทางแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไหลเข้าของกระแสเงินทุน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล ทั้งนี้ สนค. จึงปรับประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ 
โดยมีค่าเฉลี่ยท้ังปี 2560 อยู่ท่ี 34.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.  (ช่วงประมาณการ 33.5 – 34.5 บาทต่อดอลลาร์ 
สรอ.)  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์และเออร์มาที่จะส่งผลต่อ
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั้งการด าเนินนโยบายต่างๆ ที่จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน 

3.2 ประมาณการสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 

การส่งออกในไตรมาส 3 ปี 2560 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาส 1 และ 2 โดยขยายตัวที่ร้อยละ 12.0 รวม
การส่งออกใน 9 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.3 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ส าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้
ดีอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของการค้าโลก และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะจีน และญี่ปุ่น รวมถึง
คู่ค้าส าคัญในอาเซียนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบ และทิศทางราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ จะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าส าคัญ อาทิ น้ ามันส าเร็จรูป  
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก น้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ยางพารา ส าหรับปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงิน
บาทมีแนวโน้มผ่อนคลายลงในช่วงที่เหลือของปี จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในเดือนธันวาคม 
2560 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้าหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ 
ตึงเครียด ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

3.2.1 คาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2560 และ 2561 

สนค. คาดว่ามูลค่าการส่งออกในปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 7.0 -9.0 โดยมีปัจจัยส าคัญจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าส าคัญล้วนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ ามันดิบที่
เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 
ส าหรับการส่งออกในปี 2561 จะขยายตัวท่ีร้อยละ 3.5-4.5 

3.2.2 สมมติฐานหลักในการประมาณการ 

 1) แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ส่วนในปี 2561  ยังมีแนวโน้ม
ขยายตวัได้ดีต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากประเทศเศรษฐกิจหลักดังต่อไปนี้ 

 1.1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
  ในปี 2560 และปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวร้อยละ 2.2 และ 2.3 ตามล าดับ โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการคลัง การบริโภค
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ภาคเอกชน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงส าคัญจากความไม่แน่นอนทาง
การเมืองภายในประเทศท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยเฉพาะการปฏิรูปภาษี 

 1.2) เศรษฐกิจยูโรโซน 
  ในปี 2560 เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.2 เนื่องจากการฟ้ืนตัวของการค้าโลก ท าให้
การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายการคลังและการเงินที่ผ่อนคลาย
ต่อเนื่อง ขณะที่ในปี 2561 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงเล็กน้อย แต่ยังเป็นอัตราการขยายตัวที่อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน และการขยายตัวของการลงทุน 
อย่างไรก็ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยูโรมีความเสี่ยงจากค่าเงินที่ยังมีทิศทางแข็งค่าซึ่งอาจจะกระทบต่อ 
การส่งออกได ้

 1.3) เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยเป็นผลจากการฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนของการ

ส่งออกสินค้าและบริการ การขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภค
ภาคเอกชน ขณะที่ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกท่ีขยายตัวต่อเนื่อง 

1.4) เศรษฐกิจจีน 
ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.8 โดยเป็นผลมาจากการด าเนินมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับลดอัตราภาษี ขณะที่ในปี 2561 คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 6.6 เนื่องจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตามการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการปรับลดก าลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็ก  

  1.5) อาเซียน-5  
 ในปี 2560 และปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียน-5 จะขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุน 

ที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (2) ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และ (3) การส่งออกสินค้าและบริการยังมีแนวโน้มขยายตัว 
ในเกณฑดี์ 

 2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยคาดว่า 
ในปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 33.5-34.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.  แม้ว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของ 
ปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนจะมีแนวโน้มแข็งค่าจากการไหลเข้าของกระแสเงินทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและ
บัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล แต่คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีจะมีทิศทางอ่อนค่าลง  การปรับลดขนาดการถือครอง
สินทรัพย์ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ส าหรับแนวโน้มในปี 2561 คาดว่าจะยังทรงตัวอยู่ในช่วง  
33.0 - 35.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.   
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 3) ราคาน้ ามันดิบในปี 2560 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 45.0 – 55.0 ดอลลาร์ สรอ. ฯต่อบาร์เรล จากการ
ก าหนดระดับการผลิตน้ ามันของประเทศในกลุ่มโอเปก และนอกโอเปก รวมทั้งความต้องการใช้น้ ามันของประเทศ
ก าลังพัฒนามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี ้จากการคงระดับการผลิตน้ ามันของประเทศใน
กลุ่มโอเปก และนอกโอเปก ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาน้ าดิบปรับเข้าสู่จุดสมดุลอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้
ราคาน้ ามันดิบในปี 2561 เพิ่มข้ึนเป็น 50.0 – 60.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอุป
สงค์น้ ามัน และการลดลงของสต๊อกน้ ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการปรับเพ่ิมขึ้นปริมาณ
การผลิตในไนจีเรียและลิเบีย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ ามันจากชั้นหินดินดาน หรือ เชลออยล์ ของสหรัฐฯ 

 4) ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมปี 2560 จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 โดยเฉพาะ
ราคายางพารา น้ าตาลทราย เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ในขณะที่ ในปี 2561 ราคาจะชะลอตัวลงจากราคาข้าว 
น้ าตาลทราย และยางพารา เนื่องอุปสงค์เริ่มทรงตัว และมีอุปทานออกสู่ตลาดมาก 

ตารางที ่15 สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าส่งออกปี 2560 และปี 2561 

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ 2559 ประมาณการปี 2560 
(ณ พฤศจิกายน 2560) 

ประมาณการปี 2561 
(ณ พฤศจิกายน 2560) 

1. การขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP growth) 
จีน (%) 
ยูโรโซน (%) 
ญี่ปุ่น  (%) 
สหรัฐอเมริกา (%) 
อาเซียน-5 (%) 

 
6.7 
1.7 
1.0 
1.6 
4.8 

 
6.7 - 6.9 
2.1 - 2.3 
1.4 - 1.6 
2.1 – 2.3 
5.1 – 5.3 

 
 

6.5 - 6.7 
1.9 - 2.1 
0.9 - 1.1 
2.2 - 2.4 
5.1 - 5.3 

 
2. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 35.3 33.5 – 34.5 33.0 - 35 

3. ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล) 41.2 45 – 55 50 - 60 

4. ราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (%) -3.6 9.0 – 13.0 (-1.5) – 1.0 

5. ราคาส่งออกสินค้าเกษตร (%) -0.2 4.0 – 7.0 0.0 – 1.5 

มูลค่าการส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%) 0.5 7.0 – 9.0 3.5 – 4.5 

 3.3 คาดการณ์ภาวะการส่งออกไตรมาส 4 ปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกในไตรมาส  4 ของปี 2560 ผู้ประกอบการส่งออกคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
สะท้อนได้จาก ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก (จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออก) ที่มีค่าสูง
กว่าระดับ 50 โดยมีค่าเท่ากับ 67.1 เนื่องจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณค าสั่งซื้อ
จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส  3/2560 เป็นต้นมา 
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สอดคล้องกับ ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ที่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน     
ไตรมาส  4 ของปี 2560 เช่นกัน  โดยค่าดัชนีอยู่สูงกว่าระดับ 50 ที่ระดับ 62.7 เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออก
สามารถขยายตลาดใหม่ได้เพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 

ตารางที ่16 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก    

 
2559 

2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุ รกิจ
ส่งออก 

58.6 55.5 56.2 60.2 62.6 63.0 65.7 64.8 67.1 

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ส่งออก 

58.3 55.7 55.4 59.0 63.1 59.1 65.0 64.4 62.7 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์
* ถ้าค่าดัชนีต่ ากว่า 50 แสดงว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ถ้าค่าดัชนีอยู่เหนือ 50 ขึ้นไป แสดงว่าภาวะธุรกิจจะดีขึ้นหรือฟ้ืนตัว 

โดยสินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ าตาลทราย เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ข้าว ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็งและ แปรรูป อาหาร
ส าเร็จรูป และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  

4. แนวทางการบริหารเศรษฐกิจการค้าไทยในปี 2560 

 4.1 ส่งเสรมิเศรษฐกิจในประเทศ 

4.1.1 ดูแลราคาสินค้าเกษตร  

 กระทรวงพาณิชย์มนีโยบายผลักดันให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้สอดคล้องความต้องการตลาด โดยจะยกระดับเกษตรกร สู่เกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันและส่งเสริม “เกษตรอินทรีย์” ให้มากขึ้น อาทิ ริเริ่มจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN 
Organic Federation) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
โครงการนาแปลงใหญ่และการอบรมเกษตรกรเข้าสู่การเป็น Smart Farmer โดยผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 
(NEA : New Economy Academy) ของกระทรวงพาณิชย์ ส าหรับนโยบายและมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรมี 
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ข้าว มีมาตรการเพ่ือช่วยชาวนาให้มีรายได้ไม่ต่ ากว่าสมัยที่มีการจ านาข้าว อาทิ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต (ราคา
ปุ๋ยเคมีลดลง 45-100 บาทต่อกระสอบยาป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช ปรับลดลงกิโลกรัมละ 10-20 บาท รวมทั้งให้บริการรถเกี่ยว
ข้าวลดต้นทุนได้600-700 บาทต่อไร่) ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ได้เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 
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 มันส าปะหลัง มีการส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังอินทรีย์เพ่ือแปรรูปเป็นอาหารคุณภาพ พลาสติกและภาชนะ
ชีวภาพ รวมถึงเชื้อเพลิงสะอาด 

ยางพารา ส่งเสริมการจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยน าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงและจ่าหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศ รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้าไทยไปเจรจาในต่างประเทศ 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมาตรการบริหารจัดการน าเข้าวัตถุดิบอื่นเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  การก ากับดูแล 
การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.1.2 ดูแลค่าครองชีพ 

 มีนโยบายเชิงรุก ในการตรวจตราราคาสินค้า โดยให้พาณิชย์จังหวัดรายงานภาวะราคาสินค้าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
รวมถึงมีการค านวณราคาสินค้าตั้งแต่ต้นทุนจนถึงราคาปลายทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรม 
ตลอดจนพบปะผู้ประกอบการเพ่ือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมตลาดธงฟ้าประชารัฐ เพ่ือช่วยลด 
ค่าครองชีพในชุมชน 

4.1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการเด่นของชุมชนกับการท่องเที่ยว สร้าง
เศรษฐกิจฐานราก เติมเต็มโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สมดุล โดยการส่งเสริมให้มีตลาดท้องถิ่นและตลาดรูปแบบใหม่ ได้แก่ 
ตลาดต้องชมหรือตลาดอัตลักษณ์ ตลาดสินค้าเฉพาะหรือตลาดแม็กเนต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง Mini MOC เป็น
ตัวแทนการท างานของกระทรวงพาณิชย์ในระดับท้องถิ่น ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าใน
ระดับท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น (OTOP, GI) ให้ธุรกิจในท้องถิ่น 
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างคุณค่าเพ่ือเชื่อมโยงตลาดทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

4.1.4 พัฒนาผู้ประกอบการ 

  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
พร้อมทั้งเชื่อมโยงพันธมิตร Startup และ SME เพ่ือร่วมกันพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จาก Smart Business Solution 

 4.2 ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ   

4.2.1 มาตรการผลักดันการส่งออกรายภูมิภาคเชิงรุก 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Partnership) ทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน รวมทั้งติดตาม
แนวโน้มการค้าโลก เพ่ือพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  

4.2.2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

 โดยใช้ความความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 และ Creative Economy บ่มเพาะ 
พัฒนา ยกระดับ เข้าสู่ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม  
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4.2.3 การส่งเสริมการค้าชายแดน 

 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างกัน และ
ขยายมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการสร้างศูนย์กระจาย/เปลี่ยนถ่ายสินค้าตาม
แนวชายแดน และจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.3 อ านวยความสะดวกทางการค้า 

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางฉบับที่มีความเข้มงวดและขาดความ
ยืดหยุ่นในการเริ่มต้นธุรกิจให้มีความทันสมัย โดยการลดขั้นตอนต่างๆ ลง เพ่ือให้มีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานแก่ SME รวมถึงกลุ่ม Startup ให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ 
รวมทั้งใช้ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับภาครัฐในด้านต่างๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยไตรมาสที่ 3 ของป ี2560 

 

 

  หน้า 40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX : มูลค่าเพ่ิมทางการค้าต่อนัยยะการส่งออกไทย (Trade in Value-Added) 

การค้าในยุคของโลกาภิวัตน์นั้น เทคโนโลยี และการสื่อสารเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการค้าโลกให้มีความซับซ้อนและเช่ือมโยงกัน 
มากขึ้น จากในอดีตที่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิตสินค้าที่เช่ือมโยงการผลิตจากหลายประเทศ (Multi Location 
Manufacturing) ซึ่งมีลักษณะเป็นห่วงโซ่การผลิต (Global Value Chains : GVCs) ท าให้มีการใช้ปัจจัยสินค้าขั้นกลางมาจากหลายประเทศ 
ตัวอย่างเช่น สินค้าแร่เหล็กถูกขุดจากประเทศออสเตรเลีย ส่งมาผลิตและขึ้นรูปเบื้องต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนส่งมาขึ้นรูปและผลิตเพื่อใช้
ประกอบรถยนต์ในประเทศไทย และส่งออกไปทั่วโลก ในทางกลับกัน ไทยก็เป็นแหล่งผลิตช้ินส่วนและส่งออกไปเป็นสินค้าวัตถุดิบใน 
หลายประเทศเช่นเดียวกัน อาทิ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปจีน ก่อนที่จีนจะประกอบ และส่งออกคอมพิวเตอร์ไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 
ในตลาดสหรัฐฯและสหภาพยุโรป 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นมูลค่าที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว 
แต่หลายส่วนเป็นมูลค่าตน้ทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต้นน้ าและกลางน้ าในตา่งประเทศ ด้วยเหตุนี้การประเมินมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ 
(Gross Exports) เพียงด้านเดียวคงไม่เพียงพอที่จะสะท้อนมูลค่าหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจากการส่งออกของไทยได้ ซึ่งเป็นที่มา
ของแนวคิดการค านวณหามูลค่าเพิ่ม (Value-added) หรือเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางการค้า (Trade in Value Added : TiVA) เพื่อขจัดการนับซ้ า
ของมูลค่าการส่งออก ที่สามารถจ าแนกมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic value added)  ซึ่งสะท้อนมูลค่าเพิ่มที่
เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศผู้ส่งออก กับมูลค่าเพิ่มทางการค้าที่เกิดจากกิจกรรมนอกประเทศ (Foreign value added) รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
การเช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิตได้ในหลายมิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์การวิเคราะห์ Trade in Value Added ต่อนัยยะการสง่ออกไทย 
การวิเคราะห์ส่งออกในมิติ Trade in Value Added จากตารางฐานข้อมูล ICIO (Inter-Country Input-Output) ของ OECD ใน 

ปี พ.ศ. 2559 แสดงการเช่ือมโยงมลูคา่การค้าและการผลิตของ 67 ประเทศ และแสดงมูลค่าการส่งออก-น าเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการจ านวน 
34 สาขา พบว่าในช่วงปี 2543-2554 แม้ว่าไทยมีมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic value added)  เพิ่มขึ้นแต่การเติบโตนั้น
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ามูลคา่ส่งออกรวม (Gross Exports) จึงท าให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าของไทยต่อมูลค่าสง่ออกรวมมแีนวโน้มลดลง จากที่มี
สัดส่วนอยู่ประมาณรอ้ยละ 68.1 ในปี 2543 เหลือเป็นร้อยละ 61.0 ในปี 2554 หรือสะท้อนได้ว่าทุกๆมูลค่าการส่งออกไทย 100 บาท นั้นเป็นมูลค่าที่
เกิดขึ้นจากการผลิตในประเทศไทยอยู่ 61 บาท ขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 39 บาทเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากต้นน้ าและกลางน้ าในต่างประเทศ และ 
มีแนวโน้มที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของการส่งออกไม่สูงเท่ากับในอดีต สาเหตุที่ท าให้ไทยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากปัจจัยเชิงโครงสร้าง ได้แก่ 1)โครงสร้างส่งออกไทยพึ่งพากลุ่มที่เป็นการลงทุนจากต่างชาติในสัดส่วนที่สูง และ 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
ส่งออกไทยยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการสร้างนวัตกรรม 
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1. โครงสร้างส่งออกไทยพ่ึงพากลุ่มที่เป็นการลงทุนจากต่างชาติในสัดส่วนที่สูง 
สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการบริหารจัดการบนห่วงโซ่การผลิต จึงมีลักษณะพึ่งพากิจกรรมการผลิตจากต่างประเทศค่อนข้างมาก ได้แก่ 

กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส ์รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic value added) อยู่ในระดับ
ที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าการลงทุนจากต่างประเทศและมีการพึ่งพาการน าเข้าสินค้าขั้นกลางจากต่างประเทศ โดยทั้ง 3 กลุ่มมี
สัดส่วนการน าเข้าที่ประมาณร้อยละ 30-40 ต่อมูลค่าผลผลิตในประเทศ  

2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าส่งออกไทยยังไม่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการสร้างนวัตกรรม 
ประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มยกระดับมูลค่าเพิ่มการผลิตในประเทศได้ชัดเจน จากข้อมูลพบว่าสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (Value added)  

ต่อปริมาณผลผลิต(Gross Output) ของไทยมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 45.1 ในปี 2543 ลดลงเหลือร้อยละ 40.8 ในปี 2554 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน
มูลค่าเพิ่มทางการค้าของไทยต่อมูลค่าส่งออก (Domestic value added) มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย สะท้อนว่าการยกระดับสร้างนวัตกรรมให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในประเทศยังมีข้อจ ากัด สอดคล้องกับการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านนวัตกรรมของไทยยังคงที่ (ปี 2017-2018 การจัด
อันดับด้านนวัตกรรมของ World Economic Forum ในด้านนวัตกรรมไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ซึ่งต่ ากว่าหลายประเทศทั้งสิงคโปร์ มาเลเซียและ
อินโดนิเซีย) เนื่องจากยังมีจุดอ่อนในหลายด้าน  เช่น ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา คุณภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการค้าต่อเศรษฐกิจในประเทศ  
- สนับสนุนการส่งออกกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมทางการค้าสูง(Domestic value added)โดยเน้นการสร้างมูลค่าจากการ

ผลิตสินค้าขั้นกลางเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และสิ่งทอ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่พ่ึงพาการ
ใช้วัตถุดิบในประเทศ และมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางการค้า (Domestic value added) สูงกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าส่งออก รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยาง และเคมีภัณฑ์ โดยสนับสนุนให้มีการเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการน าเข้า เช่น ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ ซึ่งหาก
มีการเจรจาลดข้อจ ากัดทางการค้าทั้งในด้านอัตราภาษี และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค จะช่วยสนับสนุนมูลค่าส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดการใช้วัตถุดิบในประเทศไปสู่การผลิตและส่งออกสินค้าในขั้นตอนที่สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้า  

- ยกระดับต าแหน่งในห่วงโซ่การผลิตของไทยในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมทางการต่ า(Domestic value added) ไปอยู่ในจุดที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์กลุ่มสินค้าดังกล่าวประเทศ
ไทยต้องขยับต าแหน่งในห่วงโซ่การการผลิตของประเทศไปอยู่ในจุดที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น (Smiling Curve) โดยเป็นกิจกรรมในภาคบริการให้มากขึ้น 
เช่น การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การตลาด และการสร้างแบรนด์ เป็นต้น ซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ในห่วงโซ่การผลิตที่สูงกว่า
การผลิต นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ าเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมถึงการลดปัญหาที่เปน็ต้นทุนตอ่การท ากิจกรรมทางการค้า ทั้งในด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคทางการค้า และการพัฒนา
องค์ความรู้ในประเทศให้กระจายเป็นวงกว้างและการสรา้งนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตวัขับเคลื่อนผลติภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับประเทศใน
ระยะต่อไป 

ห่วงโซ่มูลค่าใน Global Value Chains 
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BOX : ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ 
(Trade in Services performance and potential Index : TSPPI) 

ความส าคัญของภาคบริการ 

ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคบริการเริ่มทวีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ ดังเห็นได้จากสัดส่วนของผลผลิตภาคบริการต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  และหลายประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
ภาคบริการมากขึ้น เนื่องจากภาคบริการมีความเกี่ยวโยงกับภาคการผลิตในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น 

ส าหรับประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 54.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 57.8 ในปี 2558 โดยภาคบริการสร้างรายได้ถึง 7,897,555 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน
มากถึง 17,124,588 คน หรือร้อยละ 45 ของการจ้างงานรวม โดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการขายส่งและการขายปลีก ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่จะมีความส าคัญในอนาคต เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โลจิสติกส์ และอากาศยาน ต่างก็อยู่ในภาค
บริการทั้งสิ้น 

แนวคิดในการจัดท าดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคบริการจะทวีความส าคัญยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านมูลค่าและสัดส่วนแรงงาน แต่ใน

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีดัชนีช้ีวัดภาคบริการที่สามารถใช้ติดตามภาวะการค้าภาคบริการรายเดือน อีกทั้งยังขาดการเช่ือมโยงข้อมูลที่
เป็นระบบ ท าใหไ้ม่สามารถน าไปวิเคราะหข์้อมูลด้านการค้าภาคบรกิารไดอ้ย่างรอบด้าน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาคบริการที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต จึงมอบหมายให้
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์ รวบรวมข้อมลูด้านธุรกิจบรกิารของไทยเพื่อประกอบการจัดท าดัชนีช้ีวัด
ภาคบริการของไทย เพื่อให้สามารถประเมินผลการด าเนินงานและแนวโน้มของภาคบริการในประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อย อัน
จะน าไปสู่การวางแนวทางเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาภาคบริการได้อย่างเหมาะสมในทุกมิติต่อไป  

ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ (Trade in Services performance and potential Index : TSPPI) 

สนค. ได้จัดท าดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ หรือ TSPPI ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดภาวะการค้าภาคบริการของประเทศไทย และนับเป็น
ครั้ งแรกที่มีดัชนี ช้ีวัดภาคบริการรวมที่สามารถติดตามเป็นรายเดือนได้อย่างเป็นทางการ  ที่สามารถสะท้อนภาพภาวะ 
ภาคบริการในระดับประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของภาวะการค้าภาค
บริการได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในด้าน Performance และ ด้าน Potential & Confidence (Leading) โดยได้รวบรวม และเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลด้านธุรกิจบริการของไทย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบใน 13 สาขาบริการ* เพื่อจัดท าเป็น 
composite index ภาคบริการ รายเดือน ดังนี ้ 

 มิติด้าน Performance ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) มูลค่ายอดขาย (2) จ านวนแรงงาน (3) จ านวนนิติบุคคลจด
ทะเบียนจัดตัง้ใหมสุ่ทธิ (4) มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สทุธิ (5) ดัชนีความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ 
ซึ่งแสดงถงึสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาคบริการ 

 มิติด้าน Potential & Confidence ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (6) จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน (7) 
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน (8) ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (9) 
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ และความเช่ือมั่นนักลงทุนที่มีต่อภาคบริการ 

ส าหรับผลการจัดท า TSPPI ดังกล่าว นอกจากจะได้ composite index ภาคบริการรวม รายเดือนที่สะท้อนผลการด าเนินงาน
และแนวโน้มของภาคบริการของประเทศในภาพรวมแล้ว ยังสามารถช้ีวัดภาคบริการรายสาขาอีก 13 ดัชนี ซึ่งจะท าให้ทราบถึงภาวะการค้า
ภาคบริการรายสาขาได้อย่างครอบคลุม  

ทั้งนี้ สนค. เช่ือมั่นว่า TSPPI จะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยจะเป็นตัวช้ีวัดที่สามารถประเมินผล
การด าเนินงานและแนวโน้มของภาคบริการของประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อย ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาและกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ TSPPI จะน าออกเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถน าดัชนีไปใช้ประโยชนไ์ด้ภายในปลายปี 2560 

 
* หมายเหตุ  ธุรกิจบริการใน 13 สาขา ได้แก่ (1) การก่อสร้าง (2) การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (3) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  
(4) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (5) ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร (6) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (7) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
(8) กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ (9) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (10) การศึกษา (11) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 
(12) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (13) กิจกรรมการบริการด้านอื่น  ๆ
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ภาคผนวก 

ตารางที ่1 : อัตราขยายตัวของสินค้าส่งออกส าคัญ  

สินค้าส่งออกส าคัญ 2559 2559 2560 

(%) 12 
เดือน 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ส่งออกรวมของไทย 0.5 0.9 -4.1 1.2 3.8 4.9 10.9 12.0 

เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร -3.0 -1.7 -6.2 -7.2 3.0 10.6 16.1 20.3 

   ข้าว -4.6 11.8 -13.2 -12.5 -4.9 -7.0 19.5 43.9 

   ยางพารา -12.1 -22.2 -8.4 -27.3 15.0 78.4 37.9 22.9 

   ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง -16.2 -16.5 -31.1 -7.9 -3.4 -13.9 -9.5 3.4 

   อาหาร 4.5 0.6 3.2 5.7 8.1 8.3 11.3 16.3 

      อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 2.9 -7.5 5.0 5.8 7.8 4.9 6.5 5.7 

      ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 11.1 14.3 5.7 10.3 15.6 12.5 16.0 24.7 

      ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 5.9 3.6 -0.8 7.9 12.7 9.3 14.8 13.6 

      น้ าตาล -13.9 30.0 -12.1 -34.1 -28.3 -14.3 32.7 27.1 

สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ 2.0 3.0 -2.4 3.4 4.0 3.5 10.5 11.2 

   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.7 1.5 6.9 4.2 -1.6 -3.1 -0.8 -1.9 

   เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  -0.7 -4.2 -4.3 3.8 1.5 8.7 15.7 11.3 

       เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ -5.0 -6.7 -7.9 -0.1 -5.4 3.3 9.5 17.3 

       แผงวงจรไฟฟ้า -0.1 -3.4 -0.4 0.7 2.0 11.8 11.1 3.4 

  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  -1.1 -6.8 -5.1 1.4 6.9 10.5 9.3 3.9 

  อัญมณีและเคร่ืองประดับ 29.6 72.3 33.1 6.5 8.3 -21.0 -25.7 25.5 

       ทองค ายังไม่ขึ้นรูป 91.2 234.8 113.6 20.7 38.6 -37.7 -45.8 50.6 

       อัญมณี (ไม่รวมทองค า) -3.0 3.1 -6.1 -3.4 -6.6 2.0 -3.3 3.5 

  สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามนั -14.7 -22.2 -22.5 -14.7 2.3 20.8 19.0 21.6 

      น้ ามันส าเร็จรูป -30.9 -43.7 -43.1 -29.2 -5.5 39.9 31.4 28.9 

      เคมีภัณฑ์ -4.7 -14.6 -10.0 -1.2 9.4 21.8 14.6 24.3 

      เม็ดพลาสติก -6.7 -9.3 -11.2 -10.0 4.6 9.4 14.3 13.9 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์
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ตารางที ่2 : อัตราขยายตัวของมูลค่าส่งออกรายตลาด  
ตลาดส่งออก 

2559 
2559 2560 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ตลาดหลัก  1.8  0.5  -2.4  3.7  5.4  4.4  10.4 7.7 

ญี่ปุ่น  2.5  5.7  -7.5  0.8  11.5  -2.7  20.1 10.4 

สหรัฐอเมริกา  1.8  -3.2  0.6  7.0  2.7  7.4  7.0 8.1 

สหภาพยุโรป(15) 1.0  -0.5  -1.0  2.7  2.6  8.7  5.5 4.5 

ตลาดศักยภาพสูง -0.9  -0.7  -8.9  -0.7  7.0  11.5  17.6 14.1 

อาเซียน(9) -0.9  3.9  -10.4  -0.0  3.4  0.4  15.0 9.6 

   อาเซียนเดิม (5) -1.5  9.1  -14.8  1.1  -0.2  -8.4  17.2 5.3 

   CLMV -0.1  -4.0  -3.5  -1.8  8.1  15.5  11.8 16.2 

จีน 0.3  -6.4  -10.3  -0.4  17.4  36.9  26.0 21.7 

เอเชียใต้ 1.2  -4.9  1.0  0.1  9.8  22.8  13.5 29.0 

ตลาดศักยภาพระดับรอง -3.3  -4.2  -0.6  -2.6  -5.8  -3.8  3.1 5.7 
ทวีปออสเตรเลีย (25) 5.4  5.5  12.4  10.7  -6.4  -0.7  -2.0 0.3 
ตะวันออกกลาง (15) -12.4  -9.5  -2.5  -14.3  -22.1  -19.5  4.6 5.1 
 ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 

 
 
  

 

 

ดัชนีราคาผู้ผลิต 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 6 ดัชนีราคาผู้ผลิต 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 

%YOY ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
( Headline Inflation ) ไตรมาส 3 ปี 2560  สูงขึ้นใน
อัตราที่เร่งตัวที่ร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 0.10 ของไตรมาส 
2 ปี 2560 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการใน
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 1.70 ซึ่ง
เป็นการสูงขึ้นของราคาน้ ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ 6.60 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันดบิ ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซียมี
แผนขยายเวลาลดก าลังการผลิตจนถึงสิ้นปี 2561 จากเดิม
เดือนมีนาคม 2561  หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา
ฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.60 จากการปรับของค่าการศึกษา-ค่า
เล่าเรียนของระดับมหาวิทยาลัย  หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.28  ยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 0.76 จากการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิต ของสุราและยาสูบ มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560  หมวดเครื่องประกอบ
อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และหมวดเครื่องดื่มไม่มี 

Index 

%YOY ดัชนีราคาผู้ผลิต ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 โดย
มีปัจจัยหลักจากราคาสินค้าหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลงร้อยละ 5.7 ตามการลดลงของราคาสินค้ากลุ่ม
ผลผลิตการเกษตรและกลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จาก
การสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซ
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ร่ โ ล ห ะ แ ล ะ แ ร่ อื่ น ๆ  แ ล ะ ห ม ว ด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการปรับตัว
สู งขึ้นของกลุ่ มสินค้ าส าคัญ ได้แก่  กลุ่ มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ร้อยละ 12.1 ตามความเคลื่อนไหวของราคา
ตลาดโลกโดยเฉพาะน้ ามันเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 0.5 และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามัน  รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม 

  

Index 

กลุ่มอื่นๆ ที่ความเคลื่อนไหวราคามีทิศทางเป็นบวก ได้แก่ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.1 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.2 เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 1.6 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 2.2 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.7 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.1  

แอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.66 รวมทั้งอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 1.07 และ 1.13 ตามล าดับ ขณะที่กลุ่มอาหารสดมีราคาลดลง 
เนื่องจากผลผลติมีมากกว่าช่วงปีท่ีผ่านมาที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่  หมวดผักและผลไม้ ร้อยละ -4.16 หมวดข้าวแป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง ร้อยละ  
-2.57  เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสตัว์น้ า ร้อยละ -0.67 ไข่และผลิตภณัฑน์ม ร้อยละ -2.92   
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

 

ดัชนีราคาส่งออก 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 7 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 8 ดัชนีราคาส่งออก 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 

%YOY ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ในไตรมาส 3 ปี 2560 
เท่ากับ 105.6 (ปี 2553 =100) เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี  2559 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 (YoY)  เป็นผลจาก 
การสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
ร้อยละ 4.3  เนื่องจากราคาน าเข้าไม้ปรับสูงขึ้นกว่า 
ปีก่อนที่ราคาทรงตัว  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 14.9  เป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกสูง
ตามราคาวัตถุดิบ ได้แก่ บิลเล็ต สินแร่เหล็ก และเศษเหล็ก 
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงข้ึนร้อยละ 1.4  จากความต้องการใช้
ในการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม 

 

Index 

%YOY ดัชนีราคาส่งออก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เท่ากับ 97.7 
(ปี 2555=100) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สูงขึ้นร้อยละ 
3.5 (YOY) โดยเป็นการปรับสูงขึ้นของ ดัชนีราคาส่งออกทุก
หมวดสินค้า สาเหตุหลักเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกและประเทศคู่ค้า ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจากตลาด
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการปรับขึ้นของราคา
น้ ามันเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 

 สินค้าส่งออกส าคัญ ที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกปรับ
สูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา 
ข้าว (หอมมะลิ) ไก่สดและกุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
เนื่องจากไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบประเภทอาหาร
ทะเล ประกอบกับการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น และน้ าตาลทราย ตามความต้องการตลาด
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง 
เนื่ องจากเป็นสินค้าที่ เกี่ ยว เนื่ องกับน้ ามัน ส าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
สูงขึ้นตามความต้องการสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทองค า 
สูงขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ และเหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สูงขึ้นตามราคาเหล็กตลาดโลก 
และหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันดิบ 
ตามแนวโน้มราคาน้ ามันตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึน 

Index 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 9 ดัชนีราคาน าเข้า 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 10 ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน 

ดัชนี (แกนซ้าย) อัตราการขยายตัว (แกนขวา) 

%YOY ดัชนีราคาน าเข้า ไตรมาสที่ 3/2560 เท่ากับ 88.0  
(ปี 2555=100) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 ปรับสูงขึ้นร้อย
ละ 3.8 (%YOY) โดยภาพรวมของระดับราคาสินค้าน าเข้าที่
ปรับตัวสูงขึ้นมาจากปัจจัยการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก โดยสินค้าน าเข้าส าคัญ เช่น น้ ามันดิบ น้ ามัน
ส าเร็จรูป และเหล็ก ที่เคยได้รับแรงกดดันจากปัญหาภาวะ
อุปทานส่วนเกินคลี่คลายลง นอกจากนี้ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
น้ ามันได้มีการปรับราคาสูงขึ้นด้วย 

สินค้าน าเข้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวด
สินค้าเช้ือเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 17.2 ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามัน
ส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ถ่านหิน และสินค้าเช้ือเพลงิ
อื่นๆ หมวดสินค้าทุน สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ท าจาก
ยาง และผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 

Index 

%YOY 

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาส 3 
ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 (YoY) จากราคา
น้ ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งปรับเพิ่มขึ้นตาม
ราคาตลาดโลก ประกอบกับการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและขยายตัวสูงสุดใน
รอบ 55 เดือน ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ 
ผนวกกับการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดี สะท้อน
จากภาษีมูลค่าเพ่ิม และปริมาณน าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมทั้งการเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน 
สะท้อนจากภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณน าเข้า
สินค้าทุน และปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่
เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการคาดว่าสถานการณ์
ด้านการขนส่งจะดีขึ้นเป็นล าดับจากปริมาณค าสั่งซื้อท่ีจะมี
มากขึ้นในการสต็อคสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงฤดู
การท่องเที่ยว ผนวกกับการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ 
และการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินท่ีมีมากข้ึน 

ทั้งนี้ ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเพิ่มขึ้นใน
ทุกหมวดการผลิต คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 (YoY) จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเกษตร ปศุ
สัตว์และป่าไม้ ร้อยละ 3.2 (YoY) (ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

Index 

ถั่วเหลือง ไก่มีชีวิต และไม้ยางพารา) ขณะที่ผลผลิตจากการประมงลดลงร้อยละ 0.1 (YoY) (กุ้งฟาร์ม) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.6  (YoY) จากการเพิ่มขึ้นของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 (YoY) และแร่โลหะและแร่อื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (YoY) 
(ยิปซัม แร่เฟลด์สปาร์ หิน และทราย) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (YoY) โดยสินค้าส าคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องดื่มและยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (YoY) (น้ ามันปาล์มดิบ น้ าอัดลม สินค้าอุปโภคบริโภค) เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7 (YoY) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 (YoY) (น้ ามันเชื้อเพลิง) ในขณะที่สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดลงร้อยละ 1.2 (YoY) 
(เสื้อผ้าส าเร็จรูป) และเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) (เครื่องตัดหญ้า) ท้ังนี้หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า และ
ผลิตภัณฑ์อโลหะไม่เปลี่ยนแปลง 

สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ทองค า สินแร่โลหะอื่นๆ พืชและผลิตภัณฑ์ท าจากพืช สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ด้าย
และเส้นใย หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องประดับอัญมณี  
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด นมและผลิตภัณฑ์นม ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ปรับลดลงร้อยละ 1.4 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 11 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 12 ดัชนีภาวะธุรกิจ 

ดัชนีภาวะธุรกิจ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ไตรมาส 3 ปี 2560 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.8 (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 
มีค่าอยู่ที่ระดับ 38.6  38.4 และ 39.5 ตามล าดับ) ปรับตัวดี
ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอยู่ต่ ากว่าที่ระดับ 50 
สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่มีความเช่ือมั่นต่อภาวะ
เศรษฐกิจ โดยเป็นผลกระทบมาจาก หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ใน
ระดับสูงส่งผลให้ประชาชนมีความระมัดระวังการใช้จ่าย โดย
ก าลังซื้อของครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากรายได้ภาค
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับต่ า ประกอบกับ ความสามารถในการ
ช าระหนี้ของ SMEs ที่ยังคงเห็น NPL สูงขึ้น และ 
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่งผลให้
ตลาดแรงงานตึงตัวต่อภาคธุรกิจ นอกจากนี้ แนวโน้มราคา
น้ ามันดิบท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการปรับขึ้นค่าโดยสารเรือ ท า
ให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออก
สินค้า บริการ และ การท่องเที่ยว ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐจะ
เป็นแรงสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งการกระตุ้น
ก าลังซื้อของประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

Index 

ดัชนีภาวะธุรกิจ ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีค่า 
42.0 โดยค่าดัชนีต่ ากว่า ที่ระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการยังไม่มีความเช่ือมั่น เนื่องจากมีความกังวล
ต่อก าลังซื้อภายในประเทศ ราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ใน
ระดับต่ า ต้นทุน และการแข่งขันสูง 

          

Index 

หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นข้อมูลความคิดเห็นที่อยู่ในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data)  ทั้งยังเป็นระดับการวัดแบบ Ordinal Scale จึงไม่เหมาะที่จะน าข้อมูลราย
เดือนมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายไตรมาส 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 13 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ 

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ อีก  
3 เดือนข้างหน้า มีค่า 57.3 ซึ่งสูงกว่าที่ระดับ 50 สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในช่วง 
ไตรมาส 4/2560 ยังมีทิศทางที่ดี จากเศรษฐกิจที่ขยายตัว
จากการส่งออก และการท่องเที่ยว มาตรการภาครัฐ  ทั้ง
ด้านการลงทุน การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตาม
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

Index 
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ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 14 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางที่ 15 ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน 

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ไตรมาส 4  
ปี 2560 เท่ากับ 67.1 ดัชนีอยู่ในระดับสูงกว่า 50 แสดงว่า 
ผู้ประกอบการส่งออกเห็นว่า การส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น 
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากก าลังการผลิตและค าสั่งซื้อใหม่
เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2560 เนื่องจากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 

สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  อัญมณีและ
เครื่องประดับ รองเท้าและช้ินส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เฟอร์นิ เจอร์และช้ินส่วน น้ าตาลทราย ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ผักผลไม้ สด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
ข้าว ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป อาหารส าเร็จรูป
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Index 

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน  
ไตรมาส 4 ปี 2560 เท่ากับ 62.7 ดัชนีอยู่ในระดับสูงกว่า 
50 แสดงว่า ผู้ประกอบการส่งออกเห็นว่า ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการส่งออกของผู้ประกอบการในไทย 
มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกสามารถ
ขยายตลาดใหม่ได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า 

สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขัน 
ดีขึ้น ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  
เสื้อผ้าส าเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ รองเท้าและ
ช้ินส่วน สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ าตาลทราย เฟอร์นิเจอร์
และช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผัก ผลไม้สด แช่เย็น 
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ข้าว ยางพารา ไก่แช่เยือกแข็ง
และแปรรูป อาหารส าเร็จรูป และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  

 

Index 
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ตารางท่ี 3 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ                                            หน่วย : %YoY 

ประเทศ 2558 2559 
2559 2560   2560f 2561f 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3   

โลก 3.4 3.2 
  

     3.6* 3.5* 

สหรัฐฯ  2.6 1.6 1.4 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.2 2.3 

ยูโรโซน 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9 2.0 2.3 2.5 2.2 2.0 

ญี่ปุ่น 1.1 1.0 0.5 0.9 1.0 1.7 1.5 1.4  1.5 1.0 

จีน 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8 6.6 

เกาหลีใต้ 2.8 2.8 2.9 3.4 2.6 2.4 3.0 2.7 3.6 3.3 3.0 

ไต้หวัน 0.8 1.5 -0.6 1.5 2.3 2.7 2.3 2.1  2.2 2.2 

สิงคโปร์ 2.0 2.0 1.9 1.9 1.2 2.9 2.5 2.9 4.6 3.0 2.8 

ฮ่องกง 2.4 2.0 1.0 1.9 2.1 3.2 4.3 3.8  3.5 2.8 

มาเลเซีย 5.0 4.2 4.1 4.0 4.3 4.5 5.6 5.8  5.5 4.8 

ฟิลิปปินส์ 6.0 6.8 6.9 7.1 7.1 6.6 6.4 6.5  6.5 6.5 

อินโดนีเซีย 4.9 5.0 4.9 5.2 5.0 4.9 5.0 5.0  5.2 5.3 

เวียดนาม 6.7 6.2 5.5 5.5 5.9 6.2 5.1 5.7 6.4 6.0 6.4 
ที่มา: รวบรวมโดย สนค.  

หมายเหตุ: อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกค านวณจาก 14 ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 
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ตารางท่ี 4 อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่าง ๆ             

อัตรา
แลกเปลี่ยน 

2558 2559 
2559 2560 2560f 2561f 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ค่ากลาง ค่ากลาง 

ยูโรโซน 
(USD/EUR) 

1.11 1.11 1.10 1.13 1.12 1.08 1.06 1.10 1.17 1.125 1.20 

ญี่ปุ่น 
(JPY/USD) 

121.0 108.8 115.4 108.1 102.4 109.4 113.6 111.1 111.0 112 115 

จีน 
(RMB/USD 

6.23 6.64 6.53 6.53 6.67 6.83 6.89 6.86 6.67 6.7 6.5 

เกาหลีใต้ 
(KRW/USD) 

1131 1161 1202 1163 1121 1156 1155 1129 1132   

ไต้หวัน 
(NTD/USD) 

32 32 33 32 32 32 31 30 30   

สิงคโปร์ 
(SGD/USD) 

1.37 1.38 1.40 1.36 1.35 1.41 1.42 1.39 1.36   

ฮ่องกง 
(HKD/USD) 

7.75 7.76 7.77 7.76 7.76 7.76 7.76 7.79 7.81   

มาเลเซีย 
(MYR/USD) 

3.91 4.15 4.20 4.01 4.05 4.32 4.45 4.33 4.26   

ฟิลิปปินส ์
(PHP/USD) 

45.5 47.5 47.3 46.5 47.1 49.1 50.0 49.9 50.8   

อินโดนีเซีย 
(INR/USD) 

13,389 13,309 13,533 13,318 13,133 13,251 13,348 13,309 13,329   

เวียดนาม 
(VND/USD) 

21,677 21,932 21,889 21,876 21,892 22,073 22,216 22,370 22,442   

ที่มา: รวบรวมโดย สนค.  
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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