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คุยกับ กบภ.
สวัส ดีเ ดือ นมีน าคมค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น จดหมายข่ า วฉบับ นี้ เ ราจะพู ด ถึง เรื่อ ง
“เศรษฐกิจไทย ปี 2560” ซึ่งขยายตัว 3.9% เจริญเติบโตได้ดกี ว่า ปี 2559 ที่โต 3.3% โดยการ
ส่งออกยังเติบโตได้ดี และการท่ อ งเที่ยวเติบโตถึง 20% จากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่ม มากขึ้น
หลังจากการแก้ปญั หาเรื่องทัวร์ผดิ กฎหมาย และเนื่องจากเดือนนี้กรมอุตุฯ ประกาศว่าประเทศไทย
เข้าสูฤ่ ดูรอ้ นแล้ว เราจึงนาสาระน่ารูเ้ รื่องโรคฮีทสโตรกมาฝากค่ะ
ทีมงาน กบภ.
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เศรษฐกิจ ไทยปี 2560 ขยายตัว ร้อ ยละ 3.9 ตามการส่ ง ออกสิน ค้า และการท่ อ งเที่ย ว
สอดคล้อ งกับเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น อุปสงค์ในประเทศขยายตัว
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ขณะทีแ่ รงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปี ก่อน
เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีโดยได้รบั แรงส่งสาคัญ ตลอดทัง้ ปี จากการส่งออกสินค้าที่ดขี น้ึ ทัง้ ใน
มิติของประเภทสินค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริม าณการค้าโลกที่ขยายตัวดี
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีการขยายกาลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตของผูผ้ ลิตต่างชาติมาไทย
ในช่วงก่อนหน้าในหลายอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า ฐานะ
การคลังอยู่ในเกณฑ์ดี ฐานะการเงินของภาคธุรกิจเข้มแข็ง และฐานะการเงินของภาคสถาบั น
การเงินมีความแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้ บางกลุ่ม
ที่ด้อยลงได้ และครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อย ซึ่งยังไม่ได้รบั ผลบวกจากการขยายตั วของเศรษฐกิจ
อย่างเต็ม ที่ สาหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็ง สะท้อนจากดุลบัญชี เดินสะพัด
ทีเ่ กินดุลต่อเนื่องจากปี ก่อน และเงินสารองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูง ซึง่ จะสามารถช่วยรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนจากต่างประเทศได้
จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้จดั ทาบทสรุปภาวะเศรษฐกิ จการค้ าภูมิภาค ในฐานะที่ก ระทรวง
พาณิชย์รบั ผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การหารายได้ให้กบั ประเทศ การดูแลค่าครองชีพ
ประชาชน โดยฉายภาพให้เห็นเป็ นรายภาคและในเรื่องสาคัญแต่ละด้าน ทัง้ ด้านการท่ อ งเที่ยว
การค้าชายแดน การเกษตร การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้านภาค
อุตสาหกรรม รวมถึงการติด ตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน และการช่วยเหลือ
ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยค่ะ เนื้อหาจะเป็ นอย่างไร ติดตามได้ในฉบับนี้เลยค่ะ
ทีม่ าข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย/ ภาพประกอบ : www.malaysiadateline.com
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ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค ปี 2558
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ในเดือนธันวาคม อัตราเงินเฟ้อทั ่วไป ปี 2560 เทียบกับปี 2559 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 0.78
ผลจากการปรับขึน้ ของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน้ ามันดิบ จากการขยาย
ระยะเวลาลดการผลิตของกลุ่ม OPEC ทาให้ราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน สูงขึน้ ร้อยละ 4.06 (YoY)
ขณะทีก่ ลุ่มอาหารสด ลดลงร้อยละ -0.91 (YoY) ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อทั ่วไป ปี 2560 ขยายตัวสูงขึน้
ร้อยละ 0.66

% Change
%MOM%

CPI 101.4
(ธ.ค.60)

Inflation

0.66

การค้ าชายแดน

Highlight

ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) การค้าชายแดนไทย มีมูลค่าการค้ารวม 1.076 ล้านล้านบาท
โดยมีมูลค่าการค้า สูงขึ้น จากปี ท่ีผ่านมา ร้อ ยละ 6.22 โดยมีมูลค่าการส่ งออกเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 7.35 และมูลค่านาเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.54 โดยได้มดี ลุ การค้า เกินดุล 0.223 ล้านล้านบาท

ภาวะการค้าทัวไป
่ : ยังคงทรงตัว แต่
ยัง คงต้ อ งเฝ้ าติ ด ตามสถานการณ์
สิ น ค้ า เกษตรส าคั ญ ที่ อ อกสู่ ต ล าด
ในช่ ว งต้ น ปี 2561 เช่ น ยางพารา
ปาล์มน้ ามัน หอมแดง และกระเทีย ม
เนื่ องจากตลาดค่ อ นข้ า งอ่ อ นไหว
ประกอบกับ ผลผลิต มัก จะกระจุ ก ตัว
ออกสู่ตลาดพร้อมกัน

การค้ ารวม
(ล้ านล้ านบาท)

ส่ งออก

1.076

(ล้ านล้ านบาท)

0.649

นาเข้ า
(ล้ านล้ านบาท)

0.426

การจดทะเบียนธุรกิจ
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) การจดทะบียนธุรกิจโดยมีมูลค่าการจดตัง้ ธุรกิจรวม 50,580 ราย
มีมลู ค่า 188,467 ล้านบาท โดยช่วงทีม่ มี ลู ค่าจดตัง้ สูงสูดจะอยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60)
โดยในส่วนภูมภิ าคมีสดั ส่วนสูงสุดอยู่ในภาคกลาง ซึ่งประเภทธุรกิจที่จดตัง้ ใหม่สูงสุด คือ
ก่อสร้างอาคารทั ่วไป อสังหาริมทรัพย์ และร้านขายปลีกเครื่องประดับ
สัดส่ วนมูลค่ าจดตัง้ รายภาค
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โอกาสทางการค้ า : เนื่ อ งจากเริ่ม
เข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงต้อง
มี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และ
การตลาดของสินค้าต่างๆ รวมถึงการ
กากับคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไม่ให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบทางการค้า

-0.08

ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Northern
1.07 ล้ านล้ านบาท

GRP
POP

ค่ าครองชีพ

11.48 ล้ านคน

CPI 101.0 % Change -0.20 Inflation 0.49
(ธ.ค.60)

Northeastern

%MOM%

GRP
POP

ค่ าครองชีพ

1.33 ล้ านล้ านบาท
18.73 ล้ านคน

CPI 101.4 % Change -0.23 Inflation 0.56
(ธ.ค.60)

%MOM%

การค้ าชายแดน

การค้ าชายแดน

การค้ ารวม 0.13 ส่ งออก 0.10 นาเข้ า 0.03
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)

การค้ ารวม 0.17 ส่ งออก 0.11 นาเข้ า 0.06
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)

การจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ

19%

จดตัง้ ธุรกิจใหม่ 23,417 ล้ านบาท
จดเลิกกิจการ 4,997 ล้ านบาท

81%

13%

จดตัง้ ธุรกิจใหม่ 28,987 ล้ านบาท
จดเลิกกิจการ 4,228 ล้ านบาท

Central
GRP
POP

ค่ าครองชีพ

CPI 101.7 % Change -0.10 Inflation 0.91
(ธ.ค.60)

Southern

5.64 ล้ านล้ านบาท
19.23 ล้ านคน

%MOM%

87%

ค่ าครองชีพ

GRP

1.20 ล้ านล้ านบาท

POP

9.16 ล้ านคน

CPI 101.9 % Change 0.18 Inflation 1.03
(ธ.ค.60)

%MOM%

การค้ าชายแดน

การค้ าชายแดน

การค้ ารวม 0.19 ส่ งออก 0.10 นาเข้ า 0.09
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)

การค้ ารวม 0.59 ส่ งออก 0.33 นาเข้ า 0.25
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)
(ล้ านล้ านบาท)

การจดทะเบียนธุรกิจ
จดตัง้ ธุรกิจใหม่ 105,951 ล้ านบาท
จดเลิกกิจการ 28,018 ล้ านบาท

การจดทะเบียนธุรกิจ
จดตัง้ ธุรกิจใหม่ 30,112 ล้ านบาท
จดเลิกกิจการ 7,217 ล้ านบาท

19%

81%

19%

ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

81%
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สรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคเหนื อ: ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560
ภาคเหนื อ เป็ นภาคทีม่ มี ูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกและภาคอีสาน โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 1,068,581 ล้านบาท มีโครงสร้างการผลิตอยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมีการกระจุกตัวของรายได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่
อาทิ เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็ น ศูนย์ก ลางการค้าการลงทุ นของภาค มีสนามบิน นานาชาติ เอื้อ ต่ อการท่อ งเที่ย ว จัง หวัด กา แพงเพชรและ
นครสวรรค์ ถือเป็ นแหล่งผลิต ศูนย์กลางการค้าข้าว และการแปรรูปเชือ้ เพลิงชีวภาพ (จากข้าว มันสาปะหลัง อ้อย) และจังหวัดเชียงราย
ซึง่ มีศกั ยภาพเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการเกษตร
มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีนกั ท่องเทีย่ วจีนเป็ นกลุ่มหลัก
ไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 14.9
ขยายตัวได้ดี โดยอัตราการเข้าพักเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผลผลิตเพิม่ ขึน้ อาทิ
เป็ นร้อยละ 59.8 ซึง่ ในไตรมาส 4 มีอตั ราเข้าพัก 63.7 เมื่อเทียบ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และอ้อยโรงงาน ในขณะที่ราคาสินค้า
กับไตรมาส 3 ที่ 51.1
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และมัน
การค้าชายแดน
ระหว่างไทย- สปป.ลาว มีการค้าระหว่างกันเพียงเล็กน้อย สาปะหลัง โดยปี 2560 แนวโน้ ม รายได้เ กษตรกรต่ อ หัว เพิ่ม ขึ้น
ทีด่ ่านเชียงแสนด้านจังหวัดเชียงราย ประมาณร้อยละ 4 ของมูลค่า ประมาณร้อยละ 35
การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน การใช้จ่ายและมาตรการ
การส่งออกรวม โดยการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 47.64 ซึง่ ภาวะการค้า
รวมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.21 และไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ภาครั ฐ ยั ง คงเป็ นป จั จัย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลดี ต่ อ
อาเภอแม่สอดเป็ นด่านหลักในการค้ากับเมียนมาร์ ประมาณร้อยละ 70 เศรษฐกิจ โดยรวม สาหรับ การลงทุ น ภาคเอกชน จะเห็น ว่ า ภาค
ของมูลค่าการค้ารวม การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.31 โดย ก่อสร้างอาคาร ร้านขายเครื่องประดับ และอสังหาริมทรัพย์ ยังคง
สินค้าที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย และเครื่องดื่มที่มี ขยายตัว โดยมีก ารจดทะเบีย นใหม่ จ านวน 8,214 ราย ทุ น จด
แอลกอฮอล์ สอดคล้องกับด่านแม่สายด้านจังหวัดเชียงราย ปรับตัว ทะเบียนประมาณ 23,400 ล้านบาท และยกเลิก 2,447 ราย ทุนจด
ทะเบียนประมาณ 5,000 ล้านบาท รายได้รวมธุรกิจในภาคเหนือ
ลดลงร้อยละ 7.5 ซึง่ ภาวะการค้ารวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.62
การติ ดตามภาวะค่าครองชีพ การบริ โภคภาคเอกชน (งบการเงินปี 2559) ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.1
และการช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย
ไตรมาส 4 อัตราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 จากราคาขายปลีก ขยายตัวเล็กน้อยจากปี 58
การพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก (Local Economy) โดยใช้
น้ามันในประเทศ ในขณะทีร่ าคาอาหารปรับตัวลดลง การบริโภค
ตลาดเป็ นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พ้นื ที่และมี การหมุนเวียน
ภาคเอกชนขยายตัว สะท้อ นจากการจัด เก็บ ภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม
ณ ราคาคงที่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ต่อปี ทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวั ด
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคเหนือออกตรวจติดตาม แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน ซึง่ เป็ น 3 ใน 10 จังหวัดรายได้น้อยทีส่ ุด
ภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสินค้าคงตัว ได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อพัฒนาขยายโอกาสทางการตลาด
ยกเว้นพืชผักทีม่ กี ารขึน้ ลงตามฤดูกาล ซึง่ ได้มมี าตรการลดภาระ ตามมาตรการลดความเหลื่อมล้าของรายได้ นอกจากนี้ยงั มีก ารเปิ ด
ค่าครองชีพให้กบั ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มรี ายได้ น้อย โดย ตลาดต้องชมเพิม่ เติมในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2560 จานวน 19 แห่ง
ภาคเหนื อ มีป ระชาชนผู้มีร ายได้น้ อ ยประมาณ 2.7 ล้า นคน โดยมีตลาดต้องชมในพื้นที่ภาคเหนือ (2559-2560) รวม 34 แห่ง
โดยสานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคเหนือ ได้รบั สมัครและคัดเลือก เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
ด้านภาคอุตสาหกรรม
ร้า นค้า และท าการติด ตัง้ เครื่อ งรูด บัต รสวัดิก ารแห่ ง รัฐ (EDC)
ดัช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม ปี 2560 อยู่ ท่ี ร ะดั บ 6.5
ในพื้นที่แล้วประมาณ 4,700 ร้า นค้า เพื่อ ให้ มีร้านค้ากระจาย
ทัวถึ
่ งไปยังประชาชน ตามมาตรการลดความเหลื่อมล้าทางรายได้ เมื่อ เทีย บกับ ปี 2559 ที่ร้อ ยละ -9.3 โดยมีผ ลบวกจากการผลิต
จากรัฐบาล นอกจากนี้ยงั มีการตรวจติดตามการกระทาความผิด สิน ค้า เกษตรแปรรูป น้ า ตาล และการสีข้า ว ขยายตัว เพิ่ม สูง ขึ้น
ในพื้น ที่ อาทิ การจ าหน่ า ยสิน ค้า แพงกว่ า ราคาในท้อ งตลาด จากปริมาณสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ตลาดมากขึน้ รวมถึงการส่งออก
โดยมีการตักเตือนและการพิจารณายึดเครื่องรูดบัตรฯ
สินค้าชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ทข่ี ยายตัวมากขึน้
ภาพรวมเศรษฐกิ จภาคเหนื อ ขยายตัวเล็กน้ อย โดยมีปัจจัยบวกสาคัญ คือ ด้านการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรปรับตัวดีขนึ้
ส่วนการบริโภคและการลงทุนค่อนข้างทรงตัว การส่งออกปรับตัวลดลง
ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สรุปภาวะเศรษฐกิ จการค้าภาคกลางและตะวันออก: ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560
ภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็ นภาคทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 5,639,630 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 41.25 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงสร้างการผลิตอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนร้อยละ 47 รองลงมาเป็ นภาคการค้าส่งค้าปลีก การขนส่งและเหมืองแร่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11, 5.9 และ 5.5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตามลาดับ มีการกระจุกตัวของรายได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ โดยจังหวัดทีม่ รี ายได้ต่อหัวสูงสุด ทีร่ ะยอง และต่าสุด
ที่ สระแก้วและชัยนาท
ด้านการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเทีย่ ว มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยอัตรา
การเข้าพักในไตรมาส 4 ร้อยละ 64.37 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 6 และในไตรมาส 4 มีผเู้ ยี่ยมเยือน 43.93 ล้านคน
เพิ่ม ขึ้น จากไตรมาส 3 ที่มีนั ก ท่ อ งเที่ย ว 39.45 ล้า นคน โดยมี
จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
การค้าชายแดน
ระหว่ างไทย-กัมพู ชา มีการค้าระหว่ างกัน ที่ด่ านอรั ญ
ประเทศ ด่านคลองใหญ่ และด่านจันทบุรี ซึง่ เป็นด่านหลักในการค้า หรือ
ประมาณร้อยละ 98 ของมูลค่าการค้ารวม โดยสินค้าทีม่ กี ารส่งออกสูงขึน้
อาทิ เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ และมูลค่าการนาเข้าเพิม่ ขึ้นเช่นกัน และไทย-เมียนมา
มีการค้าระหว่างกันเล็กน้อยในด่านสังขละบุรปี ระมาณร้อยละ 0.47 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม แต่มกี ารนาเข้าบริเวณด่านสังขละบุรี ถึงร้อยละ
84.47 โดยสินค้านาเข้าหลักคือก๊าซธรรมชาติ

ด้านการเกษตร
รายได้เกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันออกขยายตัว
โดยเฉพาะจากไม้ผลในจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีผลผลิตและ
ราคาขยายตัว โดยรายได้เกษตรกรภาคตะวันออกในไตรมาสที่ 4
ขยายตัวร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.4
สาหรับสินค้า สาคัญอื่นๆ ในภาค อาทิ ข้าว และสับ ปะรดโรงงาน
มีผลผลิตและราคาเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน การใช้จ่ายในการลงทุน
ภาครัฐหดตัว จากการลงทุนสูงในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังเป็ น
ป จั จั ย ส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ส าหรั บ การลงทุ น
ภาคเอกชน จะเห็น ว่าภาคก่อสร้างอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และ
ร้านขายเครื่องประดับ ยังคงขยายตัวโดยมีการจดทะเบียนใหม่
จานวน 25,627 ราย หรือคิดเป็ น ร้อยละ 35 จากยอดจดทะเบียนรวม
โดยเฉพาะที่จ ัง หวัด ชลบุ รี ระยอง สระบุ รี และราชบุ รี ทุ น จด
การติ ดตามภาวะค่าครองชีพ การบริ โภคภาคเอกชน
ทะเบียน ประมาณ 106,000 ล้านบาท และยกเลิก 6,913 ราย ทุนจด
และการช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย
ทะเบีย นประมาณ 28,000 ล้า นบาท รายได้ร วมธุ ร กิจ ในภาค
อัตราเงินเฟ้อ เดือนธันวาคม ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.91 โดยมีผลมาจากราคาสินค้าอาหาร (งบการเงินปี 2559) ประมาณ 13.3 ล้านล้านบาท
การพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก (Local Economy) โดยใช้
และเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.51 ตามการสูงขึน้ ของ
หมวดเนื้ อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ ตลาด เป็ นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พน้ื ทีแ่ ละมีหมุนเวียนทาง
อาหารสาเร็จรูป และอาหารบริโภคนอกบ้าน
เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคกลาง สานัก งานพาณิ ชย์จ ังหวัด ชั ยนาท
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคกลางออกตรวจติดตามภาวะ
ซึง่ เป็ น 1 ใน 10 จังหวัดรายได้น้อยทีส่ ดุ ได้พจิ ารณาคัดเลือกสินค้า
ราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสินค้าคงตัว ยกเว้นพืชผัก
ทีม่ กี ารขึน้ ลงตามฤดูกาล ซึง่ ได้มมี าตรการลดภาระค่าครองชีพให้กบั เพื่อพัฒนาขยายโอกาสทางการตลาดตามมาตรการลดความเหลื่อมล้า
ประชาชนเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ผู้ มีร ายได้ น้ อ ย โดยภาคกลางและภาค ของรายได้ นอกจากนี้ยงั มีการเปิ ดตลาดต้องชมเพิ่มเติมในพื้นที่
ตะวันออก มีประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประมาณ 2.7 ล้านคน โดย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2560 จานวน 25 แห่ง โดยมีตลาด
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ได้รบั สมัครและคัดเลือกร้านค้า และทาการ ต้องชม ในพื้นที่ (2559-2560) รวม 48 แห่ง เพื่อสร้างรายในท้องถิ่น
ติดตัง้ เครื่องรู ดบัตรสวัดิการแห่ งรัฐ (EDC) ในพื้น ที่แล้วประมาณ
อย่างยังยื
่ น
4,400 ร้านค้า เพื่อให้มรี ้านค้ากระจายให้ทวถึ
ั ่ งไปยังประชาชนตาม
ด้านภาคอุตสาหกรรม
มาตรการลดความเหลื่อมล้าของรายได้จากรัฐบาล นอกจากนี้ยงั มีการ
ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในภาคกลาง ในไตรมาส 4
ตรวจติดตามการกระทาความผิดในพืน้ ที่ อาทิ ย้ายเครื่องไปให้บริการ
นอกพืน้ ที่ เก็บบัตรสวัสดิการประชาชนไว้ ไม่ปิดป้ายราคา โดยมีการ คิดเป็ น 88.9 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 3 ที่ระดับ 87.9 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมพลาสติก และอาหาร
ตักเตือนให้ปฏิบตั ติ ามประกาศของกรมการค้าภายในอย่างเคร่งครัด
ภาพรวมเศรษฐกิ จภาคกลางและตะวันออก เศรษฐกิ จขยายตัวต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยบวกสาคัญ คือ ด้านการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน อุตสาหกรรม รวมถึงด้านการท่องเที่ยว
ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
5
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปภาวะเศรษฐกิ จการค้าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ: ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นภาคที่มมี ูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,327,918 ล้านบาท หรือมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 9.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออก มีโครงสร้างการผลิตอยู่ในภาคเกษตรกรรม
สัดส่วนร้อยละ 20.8 สาขาอุตสาหกรรม สัดส่วนร้อยละ 18.4 สาขาการศึกษา สัดส่วนร้อยละ 14.6 สาขาค้าส่งและค้าปลีก สัดส่วนร้อยละ 11.9
และมีการกระจุกตัวของรายได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น สาหรับจังหวัดทีม่ ผี ลิตภัณฑ์
จังหวัดต่าทีส่ ดุ คือ อานาจเจริญ โดยรายได้ต่อหัวสูงสุดอยู่ทจ่ี งั หวัดขอนแก่น และต่าสุดคือจังหวัดอานาจเจริญ
ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการเกษตร
มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเข้าพัก เพิม่ ขึน้
ไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 4.4
จาก ปี 2559 ร้อ ยละ 55.6 เป็ น ร้อ ยละ 57.9 ซึ่ง ในไตรมาส 4 และขยายตัวทัง้ ปี ร้อยละ 5.5 ซึง่ ถือเป็ นการขยายตัวครัง้ แรกในรอบ
มีอตั ราเข้าพัก 60.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ที่ 54.6 และจานวน 5 ปี ตามราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารทีผ่ ่านเข้าออกท่าอากาศยานขยายตัวต่อเนื่อง
ตลาด อาทิ อ้อย ข้าวหอมมะลิ และข้าวเปลือกเจ้า ในขณะที่ร าคา
ข้าวเหนียว และปศุสตั ว์ ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
การค้าชายแดน
ระหว่างไทย - สปป.ลาว ด่านหนองคาย และมุ กดาหาร
การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน การใช้จ่ายในการลงทุน
ซึง่ เป็ นด่านหลักในการค้ากับสปป.ลาว ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่า ภาครัฐหดตัว จากการลงทุนสูงในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม มาตรการ
การค้ารวม การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 และ 2.46 ตามลาดับ กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเป็ น
โดยสินค้ าที่มีการส่ งออกลดลง อาทิ รถยนต์ และส่ วนประกอบ ป จั จั ย ส าคั ญ ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ส าหรั บ การลงทุ น
ผลิตภัณฑ์เหล็ก และปศุสตั ว์ ซึง่ ภาวะการค้ารวมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
ภาคเอกชน จะเห็น ว่าภาคก่อสร้างอาคาร ร้านขายเครื่องประดับ
0.21 จากการนาเข้าสูงขึน้ ร้อยละ 13 โดยสินค้าหลักทีม่ กี ารนาเข้าสูงขึน้
และอสัง หาริม ทรัพ ย์ ย ัง คงขยายตัว โดยมีก ารจดทะเบีย นใหม่
คือพลังงานไฟฟ้า และไทย-กัมพูชา มีการค้าระหว่างกันเพียงเล็กน้อย
ในด่านช่องจอม ช่องสะงา และช่องเม็ก ด้านจังหวัดสุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ จานวน 9,302 ราย ทุนจดทะเบียน ประมาณ 29,000 ล้านบาท และ
และอุ บลราชธานี ประมาณร้อยละ 1.2 ของมูลค่ าการส่งออกรวม ยกเลิก 2,050 ราย ทุนจดทะเบียนประมาณ 4,228 ล้านบาท รายได้
รวมธุ ร กิจ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (งบการเงิ น ปี 2559)
การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 63.31 20.41 และ1.94 ตามลาดับ
ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากปี 2558
การติ ดตามภาวะค่าครองชีพ การบริ โภคภาคเอกชน
การพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก (Local Economy) โดยใช้
และการช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย
ไตรมาส 4 อัตราเงินเฟ้อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.55 จากราคา ตลาด เป็ นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พน้ื ทีแ่ ละมีการหมุนเวียน
ขายปลีกน้ามันในประเทศ การว่างงานลดลง และรายได้ของแรงงาน ทางเศรษฐกิจ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานพาณิชย์
นอกภาคเกษตรทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้กาลังซือ้ สินค้าหมวดยานยนต์ขยายตัว จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรรี มั ย์ และอานาจเจริญ ซึ่งเป็ น 4 ใน
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกตรวจ
ติดตามภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสินค้าคงตัว 10 จังหวัดรายได้น้อยที่สุด ได้พจิ ารณาคัดเลือกสินค้ าเพื่อพัฒนา
ยกเว้นพืชผักที่มีการขึน้ ลงตามฤดูกาล ซึ่งได้มมี าตรการลดภาระ ขยายโอกาสทางการตลาดตามมาตรการลดความเหลื่อมล้าของ
ค่าครองชีพให้กบั ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้ อย โดยภาค รายได้ นอกจากนี้ยงั มีการเปิ ดตลาดต้องชมเพิม่ เติมในพื้ นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยประมาณ 4.8 ล้านคน ตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ ปี 2560 จานวน 19 แห่ง โดยมีตลาด
โดยสานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคตะวันออกเหนือ ได้รบั สมัครและ ต้องชมในพืน้ ที่ (2559-2560) รวม 38 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ในกับ
คัดเลือกร้านค้า และทาการติดตัง้ เครื่องรูดบัตรสวัดกิ ารแห่งรัฐ(EDC)
่ น
ในพืน้ ทีแ่ ล้วประมาณ 7,400 ร้านค้า เพื่อให้มรี า้ นค้ากระจายทัวถึ
่ งไปยัง ท้องถิน่ อย่างยังยื
ด้านภาคอุตสาหกรรม
ประชาชน ตามมาตรการลดความเหลื่อมล้าของรายได้จากรัฐบาล
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี 2560 อยู่ท่รี ะดับ 2.9 เมื่อ
นอกจากนี้ยงั มีการตรวจติดตามการกระทาความผิดในพื้นที่ อาทิ
การจาหน่ายสินค้าแพงกว่าราคาในท้องตลาด ไม่ปิดป้ายราคา และ เทียบกับปี 2559 ที่ร้อยละ -8 โดยมีผลบวกจากการผลิตน้ า ตาล
การจากัดจานวนการรับบัตรต่อวัน โดยมีการตักเตือนให้ปฏิบตั ติ าม เครื่องดื่มที่มีแ อลกอฮอล์ ชิ้น ส่วนอิเ ล็กทรอนิกส์ และผลิต ภัณฑ์
กระดาษทีข่ ยายตัว ตามทิศทางของการส่งออก
ประกาศของกรมฯ อย่างเคร่งครัด
ภาพรวมเศรษฐกิ จภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เศรษฐกิ จขยายตัวต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยบวกสาคัญ คือ ด้านการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรปรับตัวดีขนึ้ การส่งออกปรับตัวลดลง
ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สรุปภาวะเศรษฐกิ จการค้าภาคใต้ และใต้ชายแดน: ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560
ภาคใต้ เป็ นภาคที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ 1,199,315 ล้านบาท หรือ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมีโครงสร้า ง
การผลิตอยู่ในภาคเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 27 รองลงมาเป็ นภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าส่งค้าปลีก การขนส่งและการท่องเที่ยว
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12, 10, 9 และ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตามลาดับ มีการกระจุกตัวของรายได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ โดยจังหวัด
ทีม่ รี ายได้ต่อหัวสูงสุดคือ จังหวัดภูเก็ต และต่าสุดคือ จังหวัดนราธิวาส
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
ไตรมาส 4 ปี รายได้เกษตรกรผลผลิตหดตัว คิดเป็ นร้อย
จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 3.9
ั ่ นดามันและอ่าวไทยขยายตัวต่อเนื่อง ตามการ ละ -17.2 แต่ขยายตัวทัง้ ปี ร้อยละ 7.2 ซึง่ เกิดจากราคายางพารา
โดยการท่องเทีย่ วฝงอั
เพิ่ม ขึ้น ของนั ก ท่ อ งเที่ย วจีน แต่ นั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ข้า มาทางด่ า น ในช่วงครึง่ แรกของปี เนื่องจากอุปทานทีล่ ดลงจากภาวะฝนตกหนัก
ชายแดนจากมาเลเซีย ลดลง ซึ่ง เป็ น ผลจากเงิน ริง กิต ที่อ่ อ นค่ า อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรในช่วงครึง่ หลังของปี หดตัว จากราคา
ทีป่ รับลดลง ผลผลิตเกษตรเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 1.1 ตามการ
แต่เริม่ เห็นการฟื้นตัวในช่วงปลายปี
เพิม่ ขึน้ ของผลผลิตปาล์ม น้ ามัน ขณะที่ผลผลิตยางพาราหดตัว ผล
การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซี ย มีการค้าระหว่ างกันสูงสุด โดยมี จากภาวะฝนตกหนักและน้าท่วมในช่วงต้นปี
การลงทุนภาครัฐภาคเอกชน การใช้จ่ายในการลงทุน
มูลค่า 43,348.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.03 ของมูลค่าการค้า
ชายแดนรวม โดยด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ ซึง่ เป็ นด่านหลักในการค้า ภาครัฐหดตัว จากการลงทุ นสูงในปี ก่ อน อย่ างไรก็ตาม มาตรการ
หรือประมาณร้อยละ 98 ของมูลค่าการค้ารวม การส่งออกปรับตัวสูงขึน้
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ยังเป็ น
ร้อยละ 12.33 และ 32.34 ตามลาดับ โดยสินค้าที่มกี ารส่งออกสูงขึ้น ป จั จัยส าคัญในการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิ จ ส าหรับ การลงทุ น ภาค
อาทิ ยางพารา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และไทย-เมียนมา เอกชน จะเห็นว่าภาคก่อสร้างอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และร้านขาย
มีการค้าระหว่างกันในด่านระนอง ประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่าการ เครื่องประดับยังคงขยายตัวโดยมีการจดทะเบียนใหม จานวน 7,392 ราย
ส่งออกรวม การส่งออกปรับสูงขึน้ ร้อยละ 32.06 และมูลค่าการนาเข้า ทุนจดทะเบียน ประมาณ 30,000 ล้านบาท และยกเลิก 1,731 ราย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.85
ทุนจดทะเบียนประมาณ 7,217 ล้านบาท รายได้รวมธุรกิจในภาคใต้
การติ ดตามภาวะค่าครองชีพ การบริ โภคภาคเอกชน
(งบการเงินปี 2559) ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4
และการช่วยเหลือประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย
ไตรมาส 4 อัตราเงินเฟ้ออยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.04 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส จากปี 2558
การพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ก่อนหน้า ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.52 ส่งผลให้ทงั ้ ปี เงินเฟ้อประมาณร้อยละ
1.03 เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.17 โดยมีผลมาจากน้ ามัน ตลาด เป็ นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พ้ืนที่และมีหมุ นเวี ยนทาง
เศรษฐกิจ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดนราธิวาส และปตั ตานี
และพืชผัก ผลไม้ ราคาสูงขึน้ เนื่องจากเสียหายจากฝนตก
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภาคใต้ ออกตรวจติดตามภาวะ ซึง่ เป็ น 2 ใน 10 จังหวัดรายได้น้อยทีส่ ุด ได้พจิ ารณาคัดเลือก สินค้า
ราคาค่า ครองชีพ ของประชาชน พบว่า ราคาสิน ค้าคงตัว ยกเว้น เพื่อ พัฒ นาขยายโอกาสทางการตลาด ตามมาตรการลดความ
พืชผักทีม่ กี ารขึน้ ลงตามฤดูกาล ซึง่ ได้มมี าตรการลดภาระค่าครองชีพ เหลื่อมล้าของรายได้ นอกจากนี้ยงั มีการเปิ ดตลาดต้องชมเพิม่ เติม
ให้กบั ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อย โดยภาคใต้ มีประชาชน
ผูม้ รี ายได้น้อยประมาณ 1.27 ล้านคน โดยสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ปี 2560 จานวน 14 แห่ง โดยมีตลาดต้องชมในพืน้ ที่
่ น
ภาคใต้ได้รบั สมัครและคัดเลือกร้านค้า และทาการติดตั ้งเครื่องรูด (2559-2560) รวม 27 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิน่ อย่างยังยื
ด้านภาคอุตสาหกรรม
บัตรสวัดิการแห่ งรัฐ (EDC) ในพื้น ที่แ ล้ว ประมาณ 2,100 ร้า นค้า
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี 2560 อยู่ท่รี ะดับ 6.6 เมื่อ
เพื่อให้มรี ้านค้ากระจายทัวถึ
่ งไปยังประชาชน ตามมาตรการลดความ
เที
ย
บกั
บ
ปี
2559 ที่ร้อยละ 0.5 โดยมีผลบวกจากการผลิตน้ า มัน
เหลื่อมล้าของรายได้จากรัฐบาล นอกจากนี้ยงั มีการตรวจติ ดตาม
การกระทาความผิดในพืน้ ที่ อาทิ การจาหน่ ายสินค้าแพงกว่าราคา ปาล์ ม ดิ บ ที่ ข ยายตั ว มาก จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากและ
ในท้อ งตลาด ไม่ปิ ด ป้ า ยราคา โดยมีก ารตัก เตือ นให้ป ฏิบ ตั ิต าม อุ ต สาหกรรมที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ ยางพารา ทัง้ ไม้ย างพาราแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ ยางพาราแปรรูป และถุงมือยาง
ประกาศของกรมการค้าภายในอย่างเคร่งครัด
ภาพรวมเศรษฐกิ จภาคใต้ เศรษฐกิ จขยายตัวต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยบวกสาคัญ คือ ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และ การส่งออกขยายตัว
ประมวลผล : กองบริหารการพาณิชย์ภมู ภิ าค โดยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive) วิเคราะห์องิ ข้อมูลทีส่ ามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานราชการของไทย
7
แหล่งข้อมูล : กระทรวงพาณิชย์ (สพจ. 76 จังหวัด พค. คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สิ นค้า
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

ราคา
เฉลี่ย
(ม.ค.)
13,675
2.01
42.83
2.95
8.06

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.พ.(บาท)
สัปดาห์ สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคาเฉลี่ย
(ก.พ.)
1
14,103
2.07
42.33
3.17
8.24

ข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิทเ่ี กษตรกรขายได้ราคาสูงขึน้ เนื่องจากตลาด
มีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจาก
อยู่ในช่วงปลายฤดูเก็บเกีย่ ว โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิต
ข้าวโลกปี 2560/61 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่าจะมีผลผลิต 484.331
ล้านตันข้าวสาร (722.6 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก 486.783 ล้านตัน
ข้าวสาร (726.5 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือลดลงร้อยละ 0.50 จากปี 2559/60

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาข้าวโพดทีเ่ กษตรกรขายได้ ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงต้นเดือน และ
ยืนราคาได้ตลอดทัง้ เดือน เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

14,354
2.08
41.84
3.46
8.24

14,572
2.15
41.49
3.60
8.24

14,872
2.18
42.43
3.53
8.24

14,475
2.12
42.02
3.44
8.24

%
ราคาเฉลี่ย
ก.พ./ม.ค.
5.85
5.47
-1.89
16.61
2.23

คาดการณ์สถานการณ์
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะสูงขึน้ เนื่องจากยังมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิต ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย อย่างไรก็ดี ประเทศคู่คา้ มีความ
เข้มงวดเกีย่ วกับสารตกค้างในข้าว ไม่ว่าจะเป็ นญีป่ นุ่ ยุโรป และสหรัฐฯ โดยเฉพาะทีญ
่ ่ปี ุ่น
ทีม่ กี ารออกกฎหมายเกี่ยวกับสารตกค้างคือ สารฟอสอีทลิ ซึ่งเป็ นสารตกค้างจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพชื จากเดิมกาหนดตรวจพบได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เป็น 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ทัง้ นี้ สารดังกล่าวมี
การตรวจพบในข้าวไทยช่วงปี 2558-2559 สูงกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งญี่ป่นุ มี
การนาเข้าข้าวไทยภายใต้WTO เฉลีย่ 3 ปี ๆ ละ 3 แสนตัน หรือมีมลู ค่า 130 ล้าน USD.
ดังนัน้ หากไทยไม่มมี าตรการคุมเข้มการใช้สารฟอสอีทลิ อย่างจริงจัง อาจเสียตลาดญีป่ นุ่ ได้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - คาดการณ์วา่ ราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ จะมีราคาทรงตัว ขึน้ ลงในกรอบ
แคบ เนื่องจากในขณะนี้เพิง่ เริม่ เข้าสูฤ่ ดูกาลผลิตรอบใหม่ ผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดยังไม่พอต่อ
ยางพารา
ความต้องการ และความต้องการในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ราคายางพาราทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามความ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่ามี 1,068.41
ต้องการภายในประเทศและตามราคาล่วงหน้าในต่างประทศ รวมถึงสต็อก ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 1,061.17 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 0.68 โดยคาดการณ์
ยางจีนยังคงมีปริมาณสูงขึน้
แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าจะยืนแข็งต่อไปจนถึงสิน้ เดือนมีนาคม

มันสาปะหลัง

ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้เพิม่ ขึน้ ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระกอบการมันสาปะหลัง ประกอบ
กับราคาส่ งออกผลิต ภัณฑ์มนั ส าปะหลังปรับตัว สูงขึ้น ส่งผลให้ร าคาที่
เกษตรกรขายได้ป รับตัว สูงขึ้น ด้ว ย โดยผลผลิต มัน ส าปะหลังปี 2561
ออกสู่ตลาดแล้ว (เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) ปริมาณ 14.92
ล้านตัน (หรือคิดเป็นร้อยละ 52.17 ของผลผลิตทัง้ หมด)

ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ ามัน ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด
ลดลง โดยนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เดือนกุมภาพันธ์จะมีประมาณ 0.956 ล้านตันคิด เป็ นน้ ามันปาล์มดิบ 0.163
ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.998 ล้านตัน คิดเป็ นน้ ามันปาล์มดิบ
0.170 ล้านตัน ของเดือนมกราคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 4.21 และร้อยละ 4.12
ตามล าดับและเป็ น ไปตามตลาดล่ ว งหน้ า มาเลเซี ย ส่ ง มอบในเดือ น
พฤษภาคม 2561 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี ะดับ 2,515 ริงกิตต่อตัน (646.70
ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ0.4 สต็อกน้ ามันปาล์มดิบของมาเลเซีย
เดือ นมกราคม 2561 ปริม าณอยู่ ท่ี 2.5 ล้ า นตัน ลดลงร้ อ ยละ 6.8
เนื่องจากการส่งออกน้ามันปาล์มดิบเพิม่ ขึน้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้
สต็อกน้ามันปาล์มดิบลดลง

ยางพารา - คาดการณ์ ว่าราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงในกรอบจากัด โดยมีโอกาส
ั ยบวกมีผลจากมาตรการภาครัฐ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความต้องการ
ปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย ปจจั
ใช้ในประเทศมากยิง่ ขึ้น ทาให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงอยู่ในช่วงยางผลัดใบ
ทาให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้ อยลง อย่างไรก็ดยี งั คงมีปจั จัยลบสาคัญคือ สต็อกยางจีน ณ
ตลาดล่วงหน้าเซีย่ งไฮ้ อยู่ในระดับสูง โดยสต็อกเดือนกุมภาพันธ์ 2561อยู่ท่ี 434.33พันตัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.58 เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา

มันสาปะหลัง - คาดการณ์ว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ ขึ้นจากเดือน
ก่อนเล็กน้อย จากปริมาณผลผลิตทีเ่ ข้าสู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงั มีความต้องการทัง้ ใน
และต่างประเทศที่มเี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และจากแนวทางการกากับการนาเข้าที่
เพิม่ ขัน้ ตอนแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช หนังสือ รับรองถิน่ กาเนิดพืช หนังสือ
รับรองมาตรฐานสินค้า และต้องนาเข้าโดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ทาให้ราคามัน
สาปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้
ปาล์มน้ามัน - คาดว่าราคาจะปรับตัวแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตเริม่ ออกสู่ตลาดมาก
ขึน้ รวมถึงราคาในตลาดล่วงหน้าในช่วงครึง่ เดือนหลัง เริม่ ปรับลดลง เนื่องจากผลกระทบ
จากพืชน้ ามันอื่นที่เป็ นพืชแข่งขันกับปาล์มน้ ามันในตลาดโลกยังคงมีสูง ประกอบกับ
มีมาตรการทางการค้าจาก EU และอินเดียในการเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ จึงคาดการณ์ว่าราคา
น้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียจะลดลงอีก
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน
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แวดวงพาณิชย์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดจันทบุรี ได้จดั
งานแสดงและจาหน่ ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้
ชื่องาน "เจมส์ แอนด์ จิวเวอร์ร่ี แฟร์ 2018 ครัง้ ที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั
ภูเก็ต เพื่อเป็ นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์สนิ ค้าอัญมณี
และเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็ นทีร่ ู้จกั และเป็ นการ
เพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมี
นางกานต์เปรมปรีดิ ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน และมีนายประกอบ วงศ์มณี รุ่ง
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับ
■

วันที่ 2 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็ น
วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การสร้างโอกาสตลาดสินค้าหัตถกรรม"
ให้กบั กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหั ตถกรรมของ
บริษทั วาย. พัฒนา จากัด ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารประจาปี
ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ "กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ " ณ สมาคม
วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ผผู้ ลิตสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า รวมทัง้
เพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จานวน 40 ราย

■ วัน ที่

7 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ชุมพร
เป็ น วิท ยากรบรรยายให้ค วามรู้แ ก่ เ กษตรกรแปลงใหญ่
ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเชื่อมโยงการตลาด จานวน 2 กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนแปลงใหญ่ตาบลขุนกระทิง
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตาบลขุนกระทิง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟงั การบรรยาย จานวน 50 คน
2. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ามันแปลงใหญ่ตาบลท่ายาง
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตาบลท่ายาง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟงั การบรรยาย จานวน 30 คน

■

วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิช ย์จงั หวัด
นครนายก นาผูป้ ระกอบการเกษตรแปรรูปสินค้าGI จาหน่ าย
มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายก ณ ห้าง เจ.เจ มอลล์
จตุ จ ัก ร กรุ ง เทพ ตามโครงการแสดงและจ าหน่ า ยสิน ค้า
เกษตรแปรรูป SME อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อ
เชื่อ มโยงและเพิ่ม ช่ อ งทางการตลาดให้ ก ับ เกษตรและ
ผูป้ ระกอบการ โดยมีผปู้ ระกอบการจาหน่ ายสินค้า จานวน
10 ราย งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปี ง บประมาณ
2561 จานวน 100,000 บาท
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■

10 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดปตั ตานี
ร่ ว มจ าหน่ า ยสิน ค้า ธงฟ้ าลดค่ า ครองชีพ ให้ป ระชาชน และ
ประสานร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจาหน่ ายสินค้าในงานวันสตรี
สากลอ าเภอหนองจิก และมหกรรมสตรีส่ ง เสริม เศรษฐกิจ
ชุมชน ณ บริเวณตลาดกลางปศุสตั ว์จงั หวัดชายแดนใต้ อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปตั ตานี เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุ น
ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ใช้สนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปตั ตานี
เป็ นประธาน
■ วัน ที่

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสกลนคร
เข้าร่วมกิจกรรม คบจ. สร้างเศรษฐกิจส่งเสริมความรู้ ด้าน
การลงทุ น และภาษีสู่ผู้ป ระกอบการของหน่ ว ยงานสัง กั ด
กระทรวงการคลังในจังหวัด ณ สวนวรรณวงศ์ อาเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง
ด้านการค้า เงินทุน และความรูด้ า้ นภาษีให้กบั ผู้ประกอบการ
หมากเม่าสกลนคร ซึง่ จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นกับ
ผูป้ ระกอบการหมากเม่า ทีเ่ ป็ นสินค้า GI สาคัญของสกลนคร
■

■ วันที่ 10

มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดหนองคาย
ได้จดั พิธเี ปิ ดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดแคมของ (ถนนคนเดิน
ริมโขง) อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผวู้ ่าราชการจังหวัด
หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็ นประธาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาค เชื่อมโยงตลาดเป้าหมายกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเทีย่ วตามแนวทางการส่งเสริมตลาดชุมชน เสริมสร้างความ
เป็ นธรรมทางการค้าให้เป็ นเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน

■ วันที่ 9 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดราชบุร ี ร่วม

เปิ ดตลาดประชารัฐต้องชม “กาดวิถีชุมชนคูบ ัว” ต.คูบวั อ.
เมือง จ.ราชบุรี โดยมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์
พูลศิริร ัตน์ เป็ นประธานในพิธี ซึ่งกาดวิถีชุ มชนคูบ ัว เป็ น
ตลาดที่มี อัตลักษณ์ชุมชนชาวไทย เชื้อสายไท-ยวน หนึ่งใน
แปดชาติพนั ธุ์ ของประชากรในจังหวัดราชบุรี นับเป็ นตลาด
ประชารัฐต้องชมแห่งทีส่ ข่ี องราชบุรี

■ วันที่

13 มีนาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุ ตรดิตถ์
ลงพื้นที่ตดิ ตามและแจกวัสดุ/สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
หนู ณิ ช ย์ พ าชิ ม ให้ ก ับ ร้ า นอาหารหนู ณิ ช ย์ และรับ สมั ค ร
ร้า นอาหารหนู ณิ ช ย์เ พิ่ม เติม ในพื้น ที่อ าเภอบ้า นโคกเมือ ง
จังหวัดอุตรดิตถ์
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สาระน่ า ร ้ ู

ที่มา : http://www.mdmatethailand.com

กิจกรรมภูมิภาค... เดือนเมษายน
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

06/04/2561 –
10/04/2561

งานแสดงและจาหน่ ายสินค้าในประเทศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาปาง
in store promotion/ business matching อ.เมือง จ.ลาปาง
ครัง้ ที่ 1

งานแสดงและจาหน่ายสินค้า

สพจ.อ่างทอง

11/04/2561 –
12/04/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

งานจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

19/04/2561 –
20/04/2561

งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

บริเวณหน้าทีว่ ่าการอาเภอนาบอน
จ.นครศรีธรรมราช

งานจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน

สพจ.นครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 5077012/6464/6929/6902 แฟกซ์ 02-5475290
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