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เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว 
สอดคล้องกบัเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตวัชดัเจนและกระจายตวัมากขึ้น อุปสงค์ในประเทศขยายตวั 
อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ขณะทีแ่รงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิจากภาครฐัชะลอลงจากปีก่อน

เศรษฐกจิไทยขยายตวัดโีดยไดร้บัแรงส่งส าคญัตลอดทัง้ปี จากการส่งออกสนิคา้ที่ดขีึน้ทัง้ใน
มติิของประเภทสนิค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปรมิาณการค้าโลกที่ขยายตวัดี
ต่อเน่ือง ประกอบกบัมกีารขยายก าลงัการผลติและการยา้ยฐานการผลติของผูผ้ลติต่างชาตมิาไทย
ในช่วงก่อนหน้าในหลายอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานอยู่ในระดบัต ่า ฐานะ   
การคลงัอยู่ในเกณฑ์ดี ฐานะการเงินของภาคธุรกิจเข้มแข็ง และฐานะการเงินของภาคสถาบัน
การเงนิมีความแขง็แกร่ง ซึ่งสามารถรองรบัความเสี่ยงจากคุณภาพสนิเชื่อของลูกหน้ีบางกลุ่ม     
ที่ด้อยลงได ้และครวัเรอืนกลุ่มรายได้น้อย ซึ่งยงัไม่ได้รบัผลบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างเต็มที่ ส าหรบัเสถียรภาพด้านต่างประเทศมคีวามเข้มแขง็ สะท้อนจากดุลบญัชี เดนิสะพดั    
ทีเ่กนิดลุต่อเน่ืองจากปีก่อน และเงนิส ารองระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบัสงู ซึง่จะสามารถช่วยรองรบั
ผลกระทบจากความผนัผวนจากต่างประเทศได้

จดหมายข่าวฉบบัน้ี ได้จดัท าบทสรปุภาวะเศรษฐกิจการค้าภมิูภาค ในฐานะที่กระทรวง
พาณิชยร์บัผดิชอบการพฒันาเศรษฐกจิการค้า การหารายไดใ้หก้บัประเทศ การดูแลค่าครองชีพ
ประชาชน โดยฉายภาพให้เหน็เป็นรายภาคและในเรื่องส าคญัแต่ละด้าน ทัง้ด้านการท่องเที่ยว 
การคา้ชายแดน การเกษตร การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก ดา้นภาค 
อุตสาหกรรม รวมถึงการติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน และการช่วยเหลือ
ประชาชนผูม้รีายไดน้้อยคะ่ เน้ือหาจะเป็นอยา่งไร ตดิตามไดใ้นฉบบัน้ีเลยคะ่

ทีม่าขอ้มลู : ธนาคารแหง่ประเทศไทย/ ภาพประกอบ : www.malaysiadateline.com

สวัสดีเดือนมีนาคมค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีเราจะพูดถึงเรื่อง 
“เศรษฐกจิไทย ปี 2560” ซึ่งขยายตวั 3.9% เจรญิเตบิโตไดด้กีว่า ปี 2559 ที่โต 3.3% โดยการ
ส่งออกยงัเติบโตได้ดี และการท่องเที่ยวเติบโตถึง 20% จากนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มมากขึ้น
หลงัจากการแกป้ญัหาเรื่องทวัรผ์ดิกฎหมาย และเน่ืองจากเดอืนน้ีกรมอุตุฯ ประกาศว่าประเทศไทย
เขา้สูฤ่ดรูอ้นแลว้ เราจงึน าสาระน่ารูเ้รื่องโรคฮทีสโตรกมาฝากคะ่

• สรุปภาวะเศรษฐกจิ
การคา้ภมูภิาค



 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ปี 2558

GRP 2015p
(Millions of Baht)

POPULATION 2015p
(1,000 Persons)

Regional Trade Economic Review Q4/2560

ค่าครองชีพ
ในเดอืนธนัวาคม อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป ปี 2560 เทียบกบัปี 2559 เพิม่ขึ้น ร้อยละ 0.78

ผลจากการปรบัขึน้ของราคาขายปลกีน ้ามนัเชื้อเพลงิในประเทศที่ปรบัตามราคาน ้ามนัดบิ จากการขยาย
ระยะเวลาลดการผลติของกลุ่ม OPEC ท าใหร้าคาสนิคา้กลุ่มพลงังาน สูงขึน้รอ้ยละ 4.06 (YoY) 
ขณะทีก่ลุ่มอาหารสด ลดลงรอ้ยละ -0.91 (YoY) สง่ผลใหอ้ตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป ปี 2560 ขยายตวัสูงขึน้ 
รอ้ยละ 0.66

การค้าชายแดน
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) การค้าชายแดนไทย มีมูลค่าการค้ารวม 1.076 ล้านล้านบาท

โดยมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.22  โดยมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น
รอ้ยละ 7.35 และมลูคา่น าเข้าเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.54 โดยไดม้ดีลุการคา้ เกนิดลุ 0.223 ลา้นลา้นบาท

CPI 
(ธ.ค.60)

% Change 
%MOM% Inflation101.4 -0.08 0.66

การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

1.076 ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.4260.649

การจดทะเบยีนธุรกจิ
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) การจดทะบยีนธุรกจิโดยมมีูลค่าการจดตัง้ธุรกจิรวม 50,580 ราย

มมีลูคา่ 188,467 ลา้นบาท โดยช่วงทีม่มีลูคา่จดตัง้สงูสดูจะอยูใ่นช่วงไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
โดยในส่วนภูมภิาคมสีดัส่วนสูงสุดอยู่ในภาคกลาง ซึ่งประเภทธุรกิจที่จดตัง้ใหม่สูงสุด คอื 
ก่อสรา้งอาคารทัว่ไป อสงัหารมิทรพัย ์และรา้นขายปลกีเครื่องประดบั

ภาวะการค้าทัว่ไป : ยงัคงทรงตวั แต่
ยังคงต้องเ ฝ้าติดตามสถานการณ์
สินค้าเกษตรส าคัญที่ออกสู่ตล าด
ในช่วงต้นปี 2561 เช่น ยางพารา  
ปาล์มน ้ามนั หอมแดง และกระเทียม  
เนื่ อ งจากตลาดค่อนข้าง อ่อนไหว 
ประกอบกับผลผลิตมักจะกระจุกตัว
ออกสู่ตลาดพรอ้มกนั

โอกาสทางการค้า : เนื่ องจากเริ่ม
เขา้สู่ช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จงึต้อง
มีการส่ ง เสริมการท่อง เที่ยว และ
การตลาดของสนิค้าต่างๆ รวมถงึการ
ก ากบัคุม้ครองผูบ้รโิภคไมใ่หถู้กเอารดั
เอาเปรยีบทางการคา้
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ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 2
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Northern Northeastern

Central Southern

CPI
(ธ.ค.60)

% Change 
%MOM%

Inflation101.0 -0.20 0.49

GRP

POP

0.13การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

0.10 น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.03

ค่าครองชีพ

การค้าชายแดน

การจดทะเบียนธุรกิจ

1.07 ล้านล้านบาท

11.48 ล้านคน

CPI
(ธ.ค.60)

% Change 
%MOM%

Inflation101.4 -0.23 0.56

GRP

POP

0.17การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

0.11 น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.06

ค่าครองชีพ

การค้าชายแดน

การจดทะเบียนธุรกิจ

1.33 ล้านล้านบาท

18.73 ล้านคน

CPI
(ธ.ค.60)

% Change 
%MOM%

Inflation101.7 -0.10 0.91

GRP

POP

0.19การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

0.10 น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.09

ค่าครองชีพ

การค้าชายแดน

การจดทะเบียนธุรกิจ

5.64 ล้านล้านบาท

19.23 ล้านคน

CPI
(ธ.ค.60)

% Change 
%MOM%

Inflation101.9 0.18 1.03

GRP

POP

0.59การค้ารวม
(ล้านล้านบาท)

ส่งออก
(ล้านล้านบาท)

0.33 น าเข้า
(ล้านล้านบาท)

0.25

ค่าครองชีพ

การค้าชายแดน

การจดทะเบียนธุรกิจ

1.20 ล้านล้านบาท

9.16 ล้านคน

จดตัง้ธุรกิจใหม่
จดเลิกกิจการ

จดตัง้ธุรกิจใหม่
จดเลิกกิจการ

จดตัง้ธุรกิจใหม่
จดเลิกกิจการ

จดตัง้ธุรกิจใหม่
จดเลิกกิจการ

23,417 ล้านบาท

4,997 ล้านบาท

28,987 ล้านบาท

4,228 ล้านบาท

105,951 ล้านบาท

28,018 ล้านบาท

30,112 ล้านบาท

7,217 ล้านบาท

81%

19%

87%

13%

81%

19%

81%

19%

ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 3



ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี 2560 อยู่ที่ระดับ 6.5
เมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่ร้อยละ -9.3 โดยมีผลบวกจากการผลิต
สนิค้าเกษตรแปรรูป น ้าตาล และการสีข้าว ขยายตัวเพิ่มสงูขึ้น  
จากปรมิาณสนิค้าเกษตรที่เขา้สู่ตลาดมากขึน้ รวมถึงการส่งออก
สนิคา้ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยานยนตท์ีข่ยายตวัมากขึน้  

สรปุภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคเหนือ:  ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือ  ขยายตวัเลก็น้อย โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการท่องเท่ียว ภาคการเกษตรปรบัตวัดีขึน้ 
ส่วนการบริโภคและการลงทุนค่อนข้างทรงตวั  การส่งออกปรบัตวัลดลง 

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 4 ปี 2560 รายไดเ้กษตรกรขยายตวัรอ้ยละ 14.9 

เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากผลผลติเพิม่ขึน้ อาท ิ
ขา้วนาปี ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ และอ้อยโรงงาน ในขณะที่ราคาสนิค้า
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะขา้วเปลอืกเจา้ ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และมนั
ส าปะหลัง โดยปี 2560 แนวโน้มรายได้เกษตรกรต่อหัวเพิ่มขึ้น
ประมาณรอ้ยละ 35

ไตรมาส 4 อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.7 จากราคาขายปลกี
น ้ามนัในประเทศ ในขณะทีร่าคาอาหารปรบัตวัลดลง การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม      
ณ ราคาคงที ่ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 ขยายตวัรอ้ยละ 4.3 ต่อปี 

ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคเหนือออกตรวจติดตาม
ภาวะราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสนิค้าคงตัว 
ยกเวน้พชืผกัทีม่กีารขึน้ลงตามฤดกูาล ซึง่ไดม้มีาตรการลดภาระ
ค่าครองชพีให้กบัประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อย โดย
ภาคเหนือ มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยประมาณ 2.7 ล้านคน
โดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคเหนือ ไดร้บัสมคัรและคดัเลอืก
ร้านค้า และท าการติดตัง้เครื่องรูดบัตรสวัดิการแห่ งรัฐ(EDC)
ในพื้นที่แล้วประมาณ 4,700 ร้านค้า เพื่อให้มีร้านค้ากระจาย
ทัว่ถงึไปยงัประชาชน ตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าทางรายได้
จากรฐับาล นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจตดิตามการกระท าความผดิ
ในพื้นที่ อาทิ การจ าหน่ายสินค้าแพงกว่าราคาในท้องตลาด   
โดยมกีารตกัเตอืนและการพจิารณายดึเครื่องรดูบตัรฯ  

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ยังคงเป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม ส าหรับการลงทุนภาคเอกชน จะเห็นว่าภาค 
ก่อสร้างอาคาร ร้านขายเครื่องประดบั และอสงัหารมิทรพัย์ ยงัคง
ขยายตัว โดยมีการจดทะเบียนใหม่ จ านวน 8,214 ราย ทุนจด
ทะเบยีนประมาณ 23,400 ลา้นบาท และยกเลกิ 2,447 ราย ทุนจด
ทะเบยีนประมาณ 5,000 ล้านบาท รายได้รวมธุรกิจในภาคเหนือ 
(งบการเงนิปี 2559) ประมาณ 1 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.1
ขยายตวัเลก็น้อยจากปี 58

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาดเป็นกลไกขบัเคลื่อนให้เมด็เงนิลงสู่พื้นที่และมีการหมุนเวยีน
ทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคเหนือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน ซึง่เป็น 3 ใน 10 จงัหวดัรายไดน้้อยทีสุ่ด 
ได้พิจารณาคดัเลือกสนิค้าเพื่อพัฒนาขยายโอกาสทางการตลาด 
ตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได ้นอกจากนี้ยงัมกีารเปิด
ตลาดต้องชมเพิม่เติมในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2560 จ านวน 19 แห่ง 
โดยมตีลาดต้องชมในพื้นที่ภาคเหนือ (2559-2560) รวม 34 แห่ง 
เพื่อสรา้งรายไดใ้นทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคเหนือ เป็นภาคทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิสงูเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออกและภาคอสีาน โดยมมีูลค่าทางเศรษฐกจิ
ประมาณ 1,068,581 ลา้นบาท มโีครงสรา้งการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมืองใหญ่
อาทิ เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาค มีสนามบินนานาชาติ เอื้อต่อการท่องเที่ยว จงัหวดัก า แพงเพชรและ
นครสวรรค ์ถือเป็นแหล่งผลติ ศูนยก์ลางการค้าขา้ว และการแปรรูปเชือ้เพลงิชวีภาพ (จากขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย) และจงัหวดัเชยีงราย   
ซึง่มศีกัยภาพเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษและการคา้ชายแดน 

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-สปป.ลาว มกีารคา้ระหว่างกนัเพยีงเลก็น้อย

ทีด่่านเชยีงแสนด้านจงัหวดัเชยีงราย ประมาณรอ้ยละ 4 ของมูลค่า
การสง่ออกรวม โดยการสง่ออกปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 47.64 ซึง่ภาวะการคา้
รวมปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.21 และไทย-เมียนมา ดา้นจงัหวดัตาก
อ าเภอแม่สอดเป็นด่านหลกัในการคา้กบัเมยีนมาร ์ประมาณรอ้ยละ 70
ของมูลค่าการค้ารวม การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 7.31 โดย
สนิค้าที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่น ้าตาลทราย และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ์สอดคลอ้งกบัด่านแม่สายดา้นจงัหวดัเชยีงราย ปรบัตวั
ลดลงรอ้ยละ 7.5 ซึง่ภาวะการคา้รวม ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 2.62

ด้านภาคอตุสาหกรรม

มแีนวโน้มดอีย่างต่อเนื่อง โดยมนีกัท่องเทีย่วจนีเป็นกลุ่มหลกั
ขยายตวัไดด้ ีโดยอตัราการเขา้พกัเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 57 
เป็นร้อยละ 59.8 ซึง่ในไตรมาส 4 มอีตัราเขา้พกั 63.7 เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาส 3 ที ่51.1

4ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ



ดชันีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในภาคกลาง ในไตรมาส 4
คดิเป็น 88.9 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ที่ระดบั 87.9 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมพลาสตกิ และอาหาร 

สรปุภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคกลางและตะวนัออก:  ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคกลางและตะวนัออก เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน อตุสาหกรรม รวมถึงด้านการท่องเท่ียว

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
รายได้เกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวนัออกขยายตวั 

โดยเฉพาะจากไม้ผลในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกที่มีผลผลิตและ
ราคาขยายตวั โดยรายได้เกษตรกรภาคตะวนัออกในไตรมาสที่ 4 
ขยายตวัร้อยละ 9.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ที่ขยายตวัร้อยละ 1.4 
ส าหรบัสนิค้าส าคญัอื่นๆ ในภาค อาทิ ข้าว และสบัปะรดโรงงาน    
มผีลผลติและราคาเพิม่ขึน้เช่นกนั 

อตัราเงนิเฟ้อ เดอืนธนัวาคม ปี 2560 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.91 โดยมผีลมาจากราคาสนิคา้อาหาร
และเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์สงูขึน้รอ้ยละ 0.51 ตามการสงูขึน้ของ
หมวดเนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์
อาหารส าเรจ็รปู และอาหารบรโิภคนอกบา้น

ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคกลางออกตรวจติดตามภาวะ
ราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า ราคาสนิคา้คงตวั ยกเวน้พชืผกั
ทีม่กีารขึน้ลงตามฤดูกาล ซึง่ไดม้มีาตรการลดภาระค่าครองชพีใหก้บั
ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยภาคกลางและภาค
ตะวันออก มีประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประมาณ 2.7 ล้านคน โดย
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ไดร้บัสมคัรและคดัเลอืกรา้นค้า และท าการ
ติดตัง้เครื่องรูดบัตรสวัดิการแห่งรัฐ(EDC) ในพื้นที่แล้วประมาณ 
4,400 ร้านค้า เพื่อให้มรี้านค้ากระจายให้ทัว่ถึงไปยงัประชาชนตาม
มาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายไดจ้ากรฐับาล นอกจากนี้ยงัมกีาร
ตรวจตดิตามการกระท าความผดิในพืน้ที ่อาท ิยา้ยเครื่องไปใหบ้รกิาร
นอกพืน้ที ่เกบ็บตัรสวสัดกิารประชาชนไว ้ไม่ปิดป้ายราคา โดยมกีาร
ตกัเตอืนใหป้ฏบิตัติามประกาศของกรมการคา้ภายในอย่างเคร่งครดั

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายในการลงทุน
ภาครฐัหดตวั จากการลงทุนสงูในปีก่อน อย่างไรกต็าม มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิภาครฐั โดยเฉพาะบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ยังเป็น
ปจัจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส าหรับการลงทุน
ภาคเอกชน จะเหน็ว่าภาคก่อสร้างอาคาร อสงัหารมิทรพัย์ และ
ร้านขายเครื่องประดบั ยงัคงขยายตัวโดยมีการจดทะเบยีนใหม่ 
จ านวน 25,627 ราย หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 35 จากยอดจดทะเบยีนรวม
โดยเฉพาะที่จ ังหวัด ชลบุรี ระยอง สระบุรี และราชบุรี ทุ นจด
ทะเบยีน ประมาณ 106,000 ลา้นบาท และยกเลกิ 6,913 ราย ทุนจด
ทะเบียนประมาณ 28,000 ล้านบาท รายได้รวมธุรกิจในภาค    
(งบการเงนิปี 2559) ประมาณ 13.3 ลา้นลา้นบาท 

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมีหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคกลาง ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ชัยนาท     
ซึง่เป็น 1 ใน 10 จงัหวดัรายไดน้้อยทีส่ดุ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกสนิคา้
เพื่อพฒันาขยายโอกาสทางการตลาดตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้า
ของรายได้ นอกจากนี้ยงัมกีารเปิดตลาดต้องชมเพิ่มเติมในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวนัออก ปี 2560 จ านวน 25 แห่ง โดยมตีลาด
ต้องชม ในพื้นที่ (2559-2560) รวม 48 แห่ง เพื่อสร้างรายในท้องถิ่น
อย่างยัง่ยนื

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก เป็นภาคทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 5,639,630 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41.25 ของ
ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยมโีครงสร้างการผลติอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม สดัสว่นรอ้ยละ 47 รองลงมาเป็นภาคการคา้ส่งคา้ปลกี การขนส่งและเหมอืงแร่ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11, 5.9 และ 5.5 
ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั มกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ โดยจงัหวดัทีม่รีายไดต่้อหวัสูงสดุ ทีร่ะยอง และต ่าสดุ
ที ่สระแกว้และชยันาท

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-กัมพูชา  มีการค้าระหว่างกัน ที่ด่านอรัญ

ประเทศ ดา่นคลองใหญ่ และดา่นจนัทบุร ีซึง่เป็นดา่นหลกัในการคา้ หรอื
ประมาณรอ้ยละ 98 ของมลูคา่การคา้รวม โดยสนิคา้ทีม่กีารส่งออกสูงขึน้ 
อาท ิเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ และมูลค่าการน าเข้าเพิม่ขึ้นเช่นกนั และไทย-เมียนมา    
มกีารคา้ระหว่างกนัเลก็น้อยในด่านสงัขละบุรปีระมาณรอ้ยละ 0.47 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม แต่มกีารน าเขา้บรเิวณด่านสงัขละบุร ีถงึร้อยละ 
84.47 โดยสนิคา้น าเขา้หลกัคอืก๊าซธรรมชาติ

ด้านภาคอตุสาหกรรม

จ านวนนกัท่องเทีย่ว มแีนวโน้มดอีย่างต่อเนื่อง โดยอตัรา
การเข้าพกัในไตรมาส 4 ร้อยละ 64.37 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 6 และในไตรมาส 4 มผีูเ้ยี่ยมเยอืน 43.93 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีนักท่องเที่ยว 39.45 ล้านคน โดยมี
จ านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

5ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ



ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี 2560 อยู่ที่ระดบั 2.9 เมื่อ
เทียบกบัปี 2559 ที่ร้อยละ -8 โดยมีผลบวกจากการผลิตน ้าตาล 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์
กระดาษทีข่ยายตวั ตามทศิทางของการสง่ออก

สรปุภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ:  ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 4 ปี 2560 รายไดเ้กษตรกรขยายตวัร้อยละ 4.4  

และขยายตวัทัง้ปี รอ้ยละ 5.5 ซึง่ถอืเป็นการขยายตวัครัง้แรกในรอบ
5 ปี ตามราคาสนิค้าเกษตรที่ปรบัตวัสูงขึ้นตามความต้องการของ
ตลาด อาท ิอ้อย ข้าวหอมมะล ิและข้าวเปลอืกเจ้า ในขณะที่ราคา
ขา้วเหนียว และปศุสตัว ์ปรบัตวัลดลงเนื่องจากมผีลผลติออกสู่ตลาดมาก

ไตรมาส 4 อตัราเงินเฟ้อเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.55 จากราคา
ขายปลกีน ้ามนัในประเทศ การว่างงานลดลง และรายไดข้องแรงงาน
นอกภาคเกษตรทีส่งูขึน้ สง่ผลใหก้ าลงัซือ้สนิคา้หมวดยานยนตข์ยายตวั 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือออกตรวจ
ตดิตามภาวะราคาค่าครองชพีของประชาชน พบว่า ราคาสนิคา้คงตัว 
ยกเว้นพืชผกัที่มีการขึน้ลงตามฤดูกาล ซึ่งได้มมีาตรการลดภาระ  
ค่าครองชพีใหก้บัประชาชนเพื่อช่วยเหลอืผู้มรีายไดน้้อย โดยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มปีระชาชนผูม้รีายไดน้้อยประมาณ 4.8 ลา้นคน
โดยส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคตะวนัออกเหนือ ไดร้บัสมัครและ
คดัเลอืกร้านค้า และท าการติดตัง้เครื่องรูดบตัรสวดักิารแห่งรฐั(EDC) 
ในพืน้ทีแ่ลว้ประมาณ 7,400 รา้นคา้ เพื่อใหม้รีา้นคา้กระจายทัว่ถงึไปยงั 
ประชาชน ตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล 
นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจติดตามการกระท าความผดิในพื้นที่  อาท ิ
การจ าหน่ายสนิคา้แพงกว่าราคาในทอ้งตลาด ไม่ปิดป้ายราคา และ
การจ ากดัจ านวนการรบับตัรต่อวนั โดยมกีารตกัเตอืนให้ปฏบิตัติาม
ประกาศของกรมฯ อย่างเคร่งครดั

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใช้จ่ายในการลงทุน
ภาครฐัหดตวั จากการลงทุนสูงในปีก่อน อย่างไรกต็าม มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั โดยเฉพาะบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัยังเป็น
ปจัจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส าหรับการลงทุน
ภาคเอกชน จะเหน็ว่าภาคก่อสร้างอาคาร ร้านขายเครื่องประดับ 
และอสังหาริมทรัพย์ยังคงขยายตัว โดยมีการจดทะเบียนใหม่
จ านวน 9,302 ราย ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 29,000 ลา้นบาท และ
ยกเลกิ 2,050 ราย ทุนจดทะเบยีนประมาณ 4,228 ลา้นบาท รายได้
รวมธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งบการเงินปี 2559) 
ประมาณ 1.3 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 จากปี 2558

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช้
ตลาด เป็นกลไกขบัเคลื่อนใหเ้มด็เงนิลงสู่พืน้ทีแ่ละมีการหมุนเวยีน
ทางเศรษฐกจิ ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านกังานพาณิชย์
จงัหวดักาฬสนิธุ ์นครพนม บุรรีมัย์ และอ านาจเจรญิ ซึ่งเป็น 4 ใน 
10 จงัหวดัรายได้น้อยที่สุด ได้พจิารณาคดัเลอืกสนิค้าเพื่อพฒันา
ขยายโอกาสทางการตลาดตามมาตรการลดความเหลื่อมล ้าของ
รายได้ นอกจากนี้ยงัมีการเปิดตลาดต้องชมเพิม่เติมในพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ ปี 2560 จ านวน 19 แห่ง โดยมตีลาด
ต้องชมในพืน้ที่ (2559-2560) รวม 38 แห่ง เพื่อสรา้งรายได้ในกบั
ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิประมาณ 1,327,918 ลา้นบาท หรอืมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 9.7 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออก มโีครงสร้างการผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
สดัส่วนรอ้ยละ 20.8 สาขาอุตสาหกรรม สดัส่วนรอ้ยละ 18.4  สาขาการศกึษา สดัส่วนร้อยละ 14.6 สาขาค้าส่งและคา้ปลกี สดัส่วนรอ้ยละ 11.9
และมกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ อาท ิจงัหวดันครราชสมีา รองลงมาคอื จงัหวดัขอนแก่น ส าหรบัจงัหวดัทีม่ผีลติภณัฑ์
จงัหวดัต ่าทีส่ดุ คอื อ านาจเจรญิ โดยรายไดต่้อหวัสงูสดุอยู่ทีจ่งัหวดัขอนแก่น และต ่าสดุคอืจงัหวดัอ านาจเจรญิ

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย - สปป.ลาว ด่านหนองคาย และมุกดาหาร  

ซึง่เป็นด่านหลกัในการคา้กบัสปป.ลาว ประมาณรอ้ยละ 60 ของมูลค่า
การคา้รวม การส่งออกปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5.7 และ 2.46 ตามล าดบั 
โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลง อาทิ รถยนต์ และส่วนประกอบ 
ผลติภณัฑเ์หลก็ และปศุสตัว ์ซึง่ภาวะการคา้รวมปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
0.21 จากการน าเขา้สงูขึน้รอ้ยละ 13 โดยสนิคา้หลกัทีม่กีารน าเขา้สงูขึน้
คอืพลงังานไฟฟ้า และไทย-กมัพชูา มกีารคา้ระหว่างกนัเพยีงเลก็น้อย
ในด่านช่องจอม ช่องสะง า และช่องเมก็ ดา้นจงัหวดัสุรนิทร์ ศรสีะเกษ 
และอุบลราชธานี ประมาณร้อยละ 1.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม   
การสง่ออกปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 63.31 20.41 และ1.94 ตามล าดบั

ด้านภาคอตุสาหกรรม

มแีนวโน้มดอีย่างต่อเนื่อง โดยอตัราการเขา้พกัเพิม่ขึน้
จาก ปี 2559 ร้อยละ 55.6 เป็นร้อยละ 57.9 ซึ่งในไตรมาส 4      
มอีตัราเขา้พกั 60.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3 ที่ 54.6 และจ านวน
ผูโ้ดยสารทีผ่่านเขา้ออกท่าอากาศยานขยายตวัต่อเนื่อง

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงด้านการท่องเท่ียว ภาคการเกษตรปรบัตวัดีขึน้ การส่งออกปรบัตวัลดลง 

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

6ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ



ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม ปี 2560 อยู่ที่ระดบั 6.6 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2559 ที่ร้อยละ 0.5 โดยมผีลบวกจากการผลติน ้ามนั
ปาล์มดิบที่ขยายตัว มาก  จากวัต ถุดิบที่ เพิ่มขึ้น มากและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา ทัง้ไม้ยางพาราแปรรูป 
ผลติภณัฑ ์ยางพาราแปรรปู และถุงมอืยาง

สรปุภาวะเศรษฐกิจการค้าภาคใต้ และใต้ชายแดน:  ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2560

ด้านการเกษตรด้านการท่องเท่ียว
ไตรมาส 4 ปี  รายไดเ้กษตรกรผลผลติหดตวั คดิเป็นรอ้ย

ละ -17.2  แต่ขยายตวัทัง้ปี รอ้ยละ 7.2 ซึง่เกดิจากราคายางพารา
ในช่วงครึง่แรกของปี เน่ืองจากอุปทานทีล่ดลงจากภาวะฝนตกหนัก
อย่างไรกต็ามรายไดเ้กษตรกรในชว่งครึง่หลงัของปีหดตวั จากราคา
ทีป่รบัลดลง ผลผลติเกษตรเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 1.1 ตามการ
เพิม่ขึน้ของผลผลติปาลม์น ้ามนั ขณะที่ผลผลติยางพาราหดตวั ผล
จากภาวะฝนตกหนกัและน ้าท่วมในช่วงตน้ปี

การลงทุนภาครฐัภาคเอกชน การใชจ้่ายในการลงทุน
ภาครัฐหดตัว จากการลงทุนสูงในปีก่อน อย่างไรก็ตาม มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังเป็น
ปจัจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส าหรับการลงทุนภาค   
เอกชน จะเหน็ว่าภาคก่อสรา้งอาคาร อสงัหารมิทรพัย ์และรา้นขาย
เครื่องประดบัยงัคงขยายตวัโดยมกีารจดทะเบยีนใหม จ านวน 7,392 ราย
ทุนจดทะเบยีน ประมาณ 30,000 ลา้นบาท และยกเลกิ 1,731 ราย 
ทุนจดทะเบยีนประมาณ 7,217 ล้านบาท รายไดร้วมธุรกจิในภาคใต้
(งบการเงนิปี 2559) ประมาณ 1.2 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 4
จากปี 2558

การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยใช ้
ตลาด เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เม็ดเงินลงสู่พื้นที่และมีหมุนเวียนทาง
เศรษฐกจิ ในพืน้ทีภ่าคใต ้ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดันราธวิาส และปตัตานี 
ซึง่เป็น 2 ใน 10 จงัหวดัรายไดน้้อยทีสุ่ด ไดพ้จิารณาคดัเลอืก สนิคา้
เพื่อพัฒนาขยายโอกาสทางการตลาด ตามมาตรการลดความ
เหลื่อมล ้าของรายได ้นอกจากนี้ยงัมกีารเปิดตลาดต้องชมเพิม่เตมิ 
ในพืน้ทีภ่าคใตปี้ 2560 จ านวน 14 แห่ง โดยมตีลาดตอ้งชมในพืน้ที ่
(2559-2560) รวม 27 แห่ง เพื่อสรา้งรายไดใ้นทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

ภาคใต้ เป็นภาคที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,199,315 ล้านบาท หรือมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยสงูเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ รองจากภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมโีครงสรา้ง
การผลติอยู่ในภาคเกษตรกรรม สดัส่วนร้อยละ 27 รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าส่งค้าปลกี การขนส่งและการท่องเที่ยว
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12, 10, 9 และ 8 ของผลติภณัฑม์วลรวมภาคตามล าดบั มกีารกระจุกตวัของรายไดอ้ยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ โดยจงัหวดั
ทีม่รีายไดต่้อหวัสงูสดุคอื จงัหวดัภูเกต็ และต ่าสดุคอื จงัหวดันราธวิาส 

การค้าชายแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย  มีการค้าระหว่างกนัสูงสุด โดยมี

มลูค่า 43,348.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.03 ของมูลค่าการคา้
ชายแดนรวม โดยด่านสะเดาและปาดงัเบซาร ์ซึง่เป็นด่านหลกัในการค้า
หรอืประมาณรอ้ยละ 98 ของมลูค่าการคา้รวม การส่งออกปรบัตวัสงูขึน้
ร้อยละ 12.33 และ 32.34 ตามล าดบั โดยสนิค้าที่มกีารส่งออกสูงขึ้น 
อาท ิยางพารา คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และสว่นประกอบ และไทย-เมียนมา
มกีารค้าระหว่างกนัในด่านระนอง ประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม การส่งออกปรบัสูงขึน้ร้อยละ 32.06 และมูลค่าการน าเขา้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.85

ด้านภาคอตุสาหกรรม

จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 3.9
โดยการท่องเทีย่วฝ ัง่อนัดามนัและอ่าวไทยขยายตวัต่อเน่ือง ตามการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางด่าน
ชายแดนจากมาเลเซียลดลง ซึ่ง เป็นผลจากเงินริงกิตที่อ่อนค่า     
แต่เริม่เหน็การฟ้ืนตวัในช่วงปลายปี  

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกส าคญั คือ ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
รวมถึงด้านการท่องเท่ียว ภาคการเกษตร และ การส่งออกขยายตวั

ไตรมาส 4 อตัราเงนิเฟ้ออยู่ทีร่อ้ยละ 1.04 เพิม่ขึน้จากไตรมาส
ก่อนหน้า ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.52 สง่ผลใหท้ัง้ปีเงนิเฟ้อประมาณรอ้ยละ 
1.03 เพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.17 โดยมผีลมาจากน ้ามนั
และพชืผกั ผลไม ้ราคาสงูขึน้ เนื่องจากเสยีหายจากฝนตก

ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัภาคใต้ ออกตรวจติดตามภาวะ
ราคาค่าครองชีพของประชาชน พบว่า ราคาสนิค้าคงตัว ยกเว้น
พชืผกัทีม่กีารขึน้ลงตามฤดูกาล ซึง่ไดม้มีาตรการลดภาระค่าครองชพี
ใหก้บัประชาชนเพื่อช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย โดยภาคใต้ มปีระชาชน
ผูม้รีายไดน้้อยประมาณ 1.27 ลา้นคน โดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ภาคใต้ได้รบัสมคัรและคดัเลอืกร้านค้า และท าการติดตั ้งเครื่องรูด
บัตรสวัดิการแห่งรัฐ(EDC) ในพื้นที่แล้วประมาณ 2,100 ร้านค้า 
เพื่อใหม้รี้านค้ากระจายทัว่ถึงไปยงัประชาชน ตามมาตรการลดความ 
เหลื่อมล ้าของรายได้จากรฐับาล นอกจากนี้ยงัมีการตรวจติดตาม
การกระท าความผดิในพืน้ที ่อาท ิการจ าหน่ายสนิค้าแพงกว่าราคา
ในท้องตลาด ไม่ปิดป้ายราคา โดยมีการตักเตือนให้ปฏิบตัิตาม
ประกาศของกรมการคา้ภายในอย่างเคร่งครดั

การติดตามภาวะค่าครองชีพ การบริโภคภาคเอกชน
และการช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายได้น้อย

7ประมวลผล : กองบรหิารการพาณชิยภ์มูภิาค โดยการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive) วเิคราะหอ์งิขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานราชการของไทย 
แหล่งขอ้มลู : กระทรวงพาณชิย ์(สพจ. 76 จงัหวดั  พค.  คต. สนค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสูงขึน้ เนื่องจากตลาด 
มคีวามต้องการขา้วอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลติออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจาก    
อยู่ในช่วงปลายฤดเูกบ็เกีย่ว โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ไดค้าดการณ์ผลผลติ
ขา้วโลกปี 2560/61 ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ว่าจะมผีลผลติ 484.331 
ลา้นตนัขา้วสาร (722.6 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) ลดลงจาก 486.783 ลา้นตนั
ขา้วสาร (726.5 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) หรอืลดลงรอ้ยละ 0.50 จากปี 2559/60

ราคาปาล์มน ้ามนัปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลติที่เขา้สู่ตลาด
ลดลง โดยนักงานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลติปาล์มน ้ามนั
เดอืนกุมภาพนัธ์จะมปีระมาณ 0.956 ล้านตนัคดิ เป็นน ้ามนัปาล์มดิบ 0.163 
ลา้นตนั ลดลงจากผลผลติปาลม์ทะลาย 0.998 ลา้นตนั คดิเป็นน ้ามนัปาล์มดบิ 
0.170 ลา้นตนั ของเดอืนมกราคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 4.21 และรอ้ยละ 4.12 
ตามล าดับและเป็นไปตามตลาดล่วงหน้า มาเลเซียส่งมอบในเดือน
พฤษภาคม 2561 ปรบัตวัเพิม่ขึน้อยู่ทีร่ะดบั 2,515 รงิกติต่อตนั (646.70 
ดอลลาร์สหรฐัฯ) เพิม่ขึน้ร้อยละ0.4 สต็อกน ้ามนัปาล์มดบิของมาเลเซีย
เดือนมกราคม 2561 ปริมาณอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.8 
เนื่องจากการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดบิเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนที่ผ่านมา ส่งผลให้
สตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิลดลง

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลงเลก็น้อย ตามความ

ตอ้งการภายในประเทศและตามราคาล่วงหน้าในต่างประทศ รวมถงึสต็อก
ยางจนียงัคงมปีรมิาณสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดทีเ่กษตรกรขายได ้ปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงต้นเดอืน และ
ยนืราคาได้ตลอดทัง้เดอืน เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์สถานการณ์   
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะสงูขึน้ เนื่องจากยงัมคีวามตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึเป็นช่วงปลายฤดกูาลผลติ ผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อย อย่างไรกด็ ีประเทศคู่คา้มคีวาม
เขม้งวดเกีย่วกบัสารตกคา้งในขา้ว ไมว่่าจะเป็นญีปุ่น่ ยุโรป และสหรฐัฯ โดยเฉพาะทีญ่ี่ปุ่น
ทีม่กีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัสารตกคา้งคอื สารฟอสอทีลิ ซึ่งเป็นสารตกคา้งจากการใช้
ปุ๋ ยเคมแีละยาปราบศตัรพูชื จากเดมิก าหนดตรวจพบไดไ้ม่เกนิ 0.5 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
เป็น 0.01 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนตุลาคมนี้  ทัง้นี้ สารดงักล่าวมี
การตรวจพบในขา้วไทยช่วงปี 2558-2559 สูงกว่า 0.01 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึ่งญี่ปุ่นมี
การน าเขา้ขา้วไทยภายใต้WTO เฉลีย่ 3 ปี ๆ ละ 3 แสนตนั หรอืมมีลูค่า 130 ลา้น USD. 
ดงันัน้หากไทยไมม่มีาตรการคมุเขม้การใชส้ารฟอสอทีลิอย่างจรงิจงั อาจเสยีตลาดญีปุ่น่ได้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์-คาดการณ์วา่ราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาทรงตวั ขึน้ลงในกรอบ
แคบ เนื่องจากในขณะนี้เพิง่เริม่เขา้สูฤ่ดกูาลผลติรอบใหม ่ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดยงัไมพ่อต่อ
ความต้องการ และความต้องการในตลาดโลกเพิม่ขึน้ โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 
คาดคะเนความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2560/61 ว่าม ี1,068.41 
ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,061.17 ลา้นตนั ในปี 2559/60 รอ้ยละ 0.68 โดยคาดการณ์
แนวโน้มราคาขา้วโพดต่างประเทศคาดว่าจะยนืแขง็ต่อไปจนถงึสิน้เดอืนมนีาคม

ยางพารา  - คาดการณ์ว่าราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงในกรอบจ ากดั โดยมโีอกาส
ปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อย ปจัจยับวกมผีลจากมาตรการภาครฐั ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความต้องการ
ใช้ในประเทศมากยิง่ขึ้น ท าให้ราคามเีสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงอยู่ในช่วงยางผลดัใบ     
ท าให้ผลผลติเขา้สู่ตลาดน้อยลง อย่างไรก็ดยีงัคงมปีจัจยัลบส าคญัคอื สต็อกยางจนี ณ 
ตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮ ้อยู่ในระดบัสงู โดยสตอ็กเดอืนกมุภาพนัธ ์2561อยู่ที่ 434.33พนัตนั 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.58 เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา

มนัส าปะหลงั - คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้จะเพิม่ขึ้นจากเดอืน
ก่อนเลก็น้อย จากปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงัมคีวามต้องการทัง้ใน
และต่างประเทศที่มเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และจากแนวทางการก ากบัการน าเขา้ที่
เพิม่ข ัน้ตอนแสดงหนงัสอืรบัรองสุขอนามยัพชื หนังสอืรบัรองถิน่ก าเนิดพชื หนังสอื
รบัรองมาตรฐานสนิคา้ และต้องน าเขา้โดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ท าใหร้าคามนั
ส าปะหลงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั -คาดว่าราคาจะปรบัตวัแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลติเริม่ออกสู่ตลาดมาก
ขึน้ รวมถงึราคาในตลาดล่วงหน้าในช่วงครึง่เดอืนหลงั เริม่ปรบัลดลง เนื่องจากผลกระทบ
จากพชืน ้ามนัอื่นที่เป็นพชืแข่งขนักบัปาล์มน ้ามนัในตลาดโลกยงัคงมีสูง ประกอบกบั      
มมีาตรการทางการค้าจาก EU และอนิเดยีในการเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ จงึคาดการณ์ว่าราคา
น ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีจะลดลงอกี

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดเ้พิม่ขึน้ ผลผลติออกสู่ตลาดมาก
แต่ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการมนัส าปะหลงั ประกอบ
กบัราคาส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัปรบัตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาที่
เกษตรกรขายได้ปรบัตัวสูงขึ้นด้วย โดยผลผลิตมนัส าปะหลงัปี 2561  
ออกสู่ตลาดแลว้ (เดอืนตุลาคม 2560 – กุมภาพนัธ ์2561) ปรมิาณ 14.92 
ลา้นตนั (หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.17 ของผลผลติทัง้หมด) 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนกมุภาพนัธ ์2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ก.พ.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ม.ค.)

สปัดาห์
1

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคาเฉล่ีย
(ก.พ.)

%
ราคาเฉล่ีย
ก.พ./ม.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 13,675 14,103 14,354 14,572 14,872 14,475 5.85
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.01 2.07 2.08 2.15 2.18 2.12 5.47

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 42.83 42.33 41.84 41.49 42.43 42.02 -1.89
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.95 3.17 3.46 3.60 3.53 3.44 16.61
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 8.06 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 2.23
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■ วนัที ่1 มนีาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุร ีไดจ้ดั
งานแสดงและจ าหน่ายสนิค้าอญัมณีและเครื่องประดบั ภายใต้
ชื่องาน "เจมส ์แอนด์ จวิเวอร์รี่ แฟร์ 2018 ครัง้ที่ 1 ซึ่งจดัขึ้น
ระหว่างวนัที ่1 - 7 มนีาคม 2561 ณ ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั เฟสตวิลั
ภูเกต็ เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรู ้และประชาสมัพนัธส์นิคา้อญัมณี
และเครื่องประดบัของจงัหวดัจนัทบุร ีใหเ้ป็นทีรู่้จกัและเป็นการ
เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบั โดยม ี
นางกานต์เปรมปรดีิ ์ชติานนท์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัจนัทบุร ี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมนีายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง 
รองผูว้่าราชการจงัหวดัภูเกต็ ใหเ้กยีรตริ่วมใหก้ารตอ้นรบั

■ วนัที ่2 มนีาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม ่ร่วมเป็น
วทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ "การสรา้งโอกาสตลาดสนิคา้หตัถกรรม" 
ให้กบักลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตสนิค้าหัตถกรรมของ
บรษิทั วาย. พฒันา จ ากดั ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารประจ าปี
ของบรษิัทฯ ภายใต้โครงการ "กระตุ้นพลงัความคดิสร้างสรรค์
และการสรา้งโอกาสทางการตลาดใหก้บัผลติภณัฑ์" ณ สมาคม
วาย.เอม็.ซ.ีเอ.เชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาผลติภณัฑ์ และเพิม่พูนความรูใ้ห้ผูผ้ลติสามารถ
สร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสินค้า รวมทัง้ 
เพื่อการพฒันาต่อยอดผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการของตลาด
ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน 40 ราย

■ วนัที่ 7 มีนาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชุมพร  
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่  
ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้เรื่องการเชื่อมโยงการตลาด จ านวน 2 กลุ่ม ดงันี้
1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูทุเรยีนแปลงใหญ่ต าบลขุนกระทงิ 

ณ ศาลาอเนกประสงค ์ต าบลขนุกระทงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร
โดยมเีกษตรกรเขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยาย จ านวน 50 คน
2. กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น ้ามนัแปลงใหญ่ต าบลท่ายาง

ณ ศาลาอเนกประสงค ์ต าบลท่ายาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร
โดยมเีกษตรกรเขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยาย จ านวน 30 คน

■ วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัด
นครนายก น าผูป้ระกอบการเกษตรแปรรูปสนิคา้GI จ าหน่าย
มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายก ณ ห้าง เจ.เจ มอลล์
จตุจักร กรุงเทพ ตามโครงการแสดงและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรแปรรูป SME อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อ
เชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรและ
ผูป้ระกอบการ  โดยมผีูป้ระกอบการจ าหน่ายสนิคา้ จ านวน 
10 ราย งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 100,000 บาท



■ วนัที่ 10 มีนาคม 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัปตัตานี 
ร่วมจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าลดค่าครองชีพให้ประชาชน และ
ประสานร้านค้าธงฟ้าประชารฐัจ าหน่ายสนิค้าในงานวนัสตรี
สากลอ าเภอหนองจิก และมหกรรมสตรีส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ณ บรเิวณตลาดกลางปศุสตัวจ์งัหวดัชายแดนใต ้อ าเภอ
หนองจกิ จงัหวดัปตัตานี เพื่อช่วยลดค่าครองชพีและสนับสนุน
ใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพในราคาทีเ่ป็นธรรม 
โดยมนีายลอืชยั เจรญิทรพัย์ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดปตัตานี 
เป็นประธาน 
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■ วนัที่ 13 มนีาคม 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัอุตรดติถ ์
ลงพื้นที่ตดิตามและแจกวสัดุ/สื่อประชาสมัพนัธ ์ตามโครงการ
หนูณิชย์พาชิม ให้กับร้านอาหารหนูณิชย์ และรับสมัคร
ร้านอาหารหนูณิชย์เพิ่มเติม ในพื้นที่อ าเภอบ้านโคกเมือง 
จงัหวดัอุตรดติถ์

■ วนัที ่9 มนีาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัราชบุร ีร่วม
เปิดตลาดประชารฐัต้องชม “กาดวิถีชุมชนคูบัว” ต.คูบวั อ.
เมอืง จ.ราชบุร ีโดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุรี นายวสิาห์
พูลศิริรัตน์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกาดวิถีชุมชนคูบัว เป็น
ตลาดที่ม ีอตัลกัษณ์ชุมชนชาวไทย เชื้อสายไท-ยวน หนึ่งใน
แปดชาติพนัธุ์ ของประชากรในจงัหวดัราชบุรี นับเป็นตลาด
ประชารฐัตอ้งชมแห่งทีส่ ีข่องราชบุรี

■ วนัที ่8 มนีาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัสกลนคร
เขา้ร่วมกจิกรรม คบจ. สร้างเศรษฐกจิส่งเสรมิความรู้ ดา้น
การลงทุนและภาษีสู่ผู้ประกอบการของหน่วยงานสงักัด
กระทรวงการคลงัในจงัหวดั ณ สวนวรรณวงศ ์อ าเภอภูพาน 
จงัหวดัสกลนคร โดยกจิกรรมนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเชื่อมโยง
ดา้นการคา้ เงนิทุน และความรูด้า้นภาษีใหก้บัผู้ประกอบการ
หมากเม่าสกลนคร ซึง่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืกบั
ผูป้ระกอบการหมากเม่า ทีเ่ป็นสนิคา้ GI ส าคญัของสกลนคร

■ วนัที ่10 มนีาคม 2561 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัหนองคาย 
ไดจ้ดัพธิเีปิดตลาดประชารฐัตอ้งชม ตลาดแคมของ (ถนนคนเดนิ
รมิโขง) อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดั
หนองคาย นายรณชยั จติรวเิศษ เป็นประธาน เพื่อพฒันาเศรษฐกจิ
ภูมิภาค เชื่อมโยงตลาดเป้าหมายกบัวฒันธรรมท้องถิ่นและ
การท่องเทีย่วตามแนวทางการสง่เสรมิตลาดชุมชน เสรมิสรา้งความ
เป็นธรรมทางการคา้ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์พาณิชย ์อตัลกัษณ์ชุมชน



กิจกรรมภมิูภาค... เดือนเมษายน

กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 5077012/6464/6929/6902 แฟกซ ์02-5475290
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

06/04/2561 –
10/04/2561

งานแสดงและจ าหน่ายสนิค้าในประเทศ
in store promotion/ business matching 
ครัง้ที ่1

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาล าปาง 
อ.เมอืง จ.ล าปาง

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.อ่างทอง

11/04/2561 –
12/04/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอเฉลมิ
พระเกยีรต ิจ.นครศรธีรรมราช

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

19/04/2561 –
20/04/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชพี
ประชาชน

บรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอนาบอน
จ.นครศรธีรรมราช

งานจ าหน่ายสนิคา้ราคาประหยดั
ลดค่าครองชพีประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

สาระน่าร ู้

ที่มา : http://www.mdmatethailand.com


