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Editor’s Note

ก

ลับมาพบอีกครั้งกับวารสารสนย. ฉบับที่ 21 ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุด
ติดต่อกันยาวนานที่สุดและอากาศร้อนมากๆ ก็ขอให้ผู้อ่านมีความสุขกับวันครอบครัว
และสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
วารสารสนย.ฉบับนี้ขอเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปรับปรุงปีฐานของดัชนีราคาผู้บริโภค
(Consumer Price Index: CPI) และดัชนีราคาส่งออก–ดัชนีน�ำเข้า และอัตราการค้า ซึ่งเป็น
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้าที่ส�ำคัญที่ใช้วัดความสามารถทางการแข่งขันในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี
โดยในการปรับปีฐานนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภคได้ด�ำเนินการปรับปีฐานจาก 2550 เป็น 2554
เป็นการปรับปรุงครัง้ ที่ 9 เพือ่ ให้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคมีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคสินค้า
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของดัชนีราคาส่งออก–ดัชนีน�ำเข้า
ในปี 2556 จะปรับปีฐานจากเดิมคือปี 2550  เป็นปี 2555 ด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่ส�ำคัญของประเทศและการค้า
ระหว่างประเทศ   รวมทั้งสถานการณ์ราคาสินค้าที่ส�ำคัญยังคงเป็นเรื่องที่เราน�ำเสนอเป็นประจ�ำ
เพื่อท่านทั้งหลายจะสามารถมองเห็นทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วารสารสนย. ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากท่านเพื่อน�ำมา
ปรับปรุงวารสารของเรา ฉบับต่อๆ ไป ให้เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้น
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เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ปี 2556 ครั้งที่ 4” ณ บริเวณสนามกีฬาทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก
ชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก มีผู้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก เนื่องจากภายในงาน
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร ไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้
และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจากทุกภูมิภาค ทั้งสินค้าธงฟ้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารเด่นของ
แต่ละจังหวัด สินค้าแฟรนไชส์ ตลอดจนสินค้าคุณภาพคับแก้วของ SMEs และผู้ส่งออกไทย นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมงานยังเพลิดเพลินไปกับการแสดงและกิจกรรมบนเวที และได้เลือกซื้อสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งจากสปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซียอีกด้วย
นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว สนย. ยังได้จัดกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ
(Business Matching) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจของสปป.ลาว และกัมพูชา รวม 25 ราย ที่เดินทาง
มาเพื่อร่วมจับคู่ธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งการเจรจาธุรกิจ 3 ฝ่าย (ไทย-ลาว-กัมพูชา) เป็นไปได้ด้วยดีค่ะ มีการซื้อ
สินค้าตัวอย่างและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเบื้องต้นเพื่อสั่งซื้อในโอกาสต่อไป โดยสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ
มีทั้งสินค้าและแฟรนไชส์อาหาร ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนบริการตกแต่งภายใน  
นอกจากนี้  ผูซ้ อื้ รายใหญ่ในประเทศ 2 ราย ได้แก่ บิก๊ ซี และเทสโก โลตัส ยังได้ลงนามในบันทึกความตกลงรับซือ้
ผักปลอดสารพิษและมะม่วงน�้ำดอกไม้ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี   เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายในทุกสาขา
ทัว่ ประเทศอีกด้วย  งานดีๆ อย่างนี้ ยังมีอกี ครัง้ นะคะ โดยงานครัง้ ที่ 5 จัดขึน้ ทีส่ นามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย
ในช่วงวันที่ 5-9 เมษายน 2556 ข่าววงในกระซิบมาว่า งานนี้ขายกันระเบิดไม่แพ้งานที่อุดรธานีเลยค่ะ
แล้วพบกันนะคะ
ทีมเจรจาธุรกิจ สยอ.

ฎีกา ขงเบ้ง

Special Talk

กราบบังคมทูลพระเจ้าเล่าปี่ (刘备) โอรสสวรรค์แห่งจ๊กก๊ก-เสฉวน

ด้วยพระปรีชาของพระองค์ที่ได้ปราบปรามก๊กต่างๆ ทั้งการ
ท�ำลายทัพของแฮหัวตุ๋นจนย่อยยับ ชัยชนะในสมรภูมิเซ็กเพ็กล้างผลาญ
ทัพโจโฉจนพินาศสิน้ ยึดเกงจิว๋ ด้วยกลยุทธ์อนั ล�ำ้ เลิศ ก�ำจัดจิวยีก่ ำ� ลังส�ำคัญ
ของซุนกวน ปราบพยศเบ้งเฮ็ก แผ่ขยายราชอาณาจักรออกไปทุกด้าน
ยึดแผ่นดินไปถึงเทียนซุยและอันติง้   โดยในเวลานี  ้ ราชอาณาจักรจ๊กก๊กหรือ
สู่ฮั่น (จีน: 属汉 พินอิน: ShǔHàn) ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักร
สามก๊ก ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน
บริเวณมณฑลเสฉวน
จ๊กก๊กในปัจจุบัน มีพื้นที่เกือบ 5 ตารางกิโลเมตรมีราษฎรกว่า
87 ล้านคน และมีแม่น�้ำทั้ง 6 สายไหลผ่าน ฟ้าดินเป็นใจให้จ๊กก๊ก
อุดมสมบูรณ์  เพราะตัง้ อยูบ่ ริเวณตอนบนของแม่นำ�้ แยงซีเกียง  ตอนกลาง
เป็นที่ราบแอ่งกระทะโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 4 ด้าน อากาศอบอุ่นไม่ร้อน
หรือหนาวเกินไป มีแม่น�้ำน้อยใหญ่พาดผ่านมากมาย จึงท�ำให้จ๊กก๊กเป็น
ดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และมีภมู อิ ากาศทีเ่ หมาะสมต่อการท�ำเกษตร  อีกทัง้
ยังเลื่องชื่อในเรื่องความงดงามทางธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติ
จิ่วไจ้โกว หวงหลง ง้อไบ๊ และหลวงพ่อโตเล่อซัน
บัดนี้ จ๊กก๊ก หรือ มณฑลเสฉวน ก็ได้เป็นราชอาณาจักรที่อุดม
สมบูรณ์มงั่ คัง่ และเข้มแข็งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปวงประชาราษฏร์กนิ ดีอยูด่ ี
ในทุกด้าน  และเป็นอูข่ า้ วอูน่ ำ�้ ของอาณาจักรฮัน่ มาแต่อดีตกาล  สนิ ค้าส�ำคัญได้แก่
ข้าว ข้าวเจ้า ข้าวฟ่าง ผลไม้รสเปรีย้ ว พืชน�ำ้ ตาล มันฝรัง่ พืชสมุนไพร rapeseed
โดยจ๊กก๊กเป็นแหล่งผลิตสินค้าบริโภคของดินแดนชาวฮัน่   มีแร่ธาตุมากมาย
ราว 132 ชนิด มีไทเทเนียมมากที่สุดในโลก  แร่ vanadium มากอันดับ 3
ของโลก  เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตทัง้ ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร
จ๊กก๊กมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีกา๊ ซฯ
ส�ำรองใช้ได้ถงึ 100 ปี เช่นแหล่งก๊าซฯ ผูก่ วง เมืองต๋าโจว สามารถส่งก๊าซฯ
ไปป้อนให้กับมณฑลหูเป่ย เจียงซี อันฮุย เจียงซู เจ่อเจียง และนครเซี่ยงไฮ้  
เพื่อเป็นยุทธปัจจัยในการเผาเมืองของข้าศึกต่อไป  จ๊กก๊กยังสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 100 ล้านกิโลวัตต์   ช่วยให้ชาวนาเร่งปลูกข้าว
เป็นเสบียงได้ตลอดทัง้ วันทัง้ คืนอีก  ทัง้ หมอฮูโต๋วยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์
สบู่ด�ำให้สามารถผลิตเมล็ดที่ให้น�้ำมันได้มากถึง 65% สามารถเอาไปท�ำ
ระเบิดเพลิงได้เป็นอย่างดี
ตามทีพ่ ระองค์ได้มพี ระบรมราชโองการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉิงตู-ฉงชิง่   โดยมีพนื้ ทีค่ รอบคลุมนครเฉิงตูซงึ่ เป็นเมืองหลวงของจ๊กก๊กหรือ
เสฉวนในปัจจุบนั   และเมืองบริวาร  ซึง่ จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่
อาทิเช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
ทุนและสินค้าเทคโนโลยีเหล่านี้ และการก่อตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่น�้ำ
จินซาตอนล่างในอนาคตอันใกล้ จะท�ำให้มีการจ้างงานแรงงานทักษะ
เพิ่มขึ้นและมีชนชั้นกลางที่มีก�ำลังซื้อสูงขึ้น

              นอกจากนี้ การเจริญไมตรีกับก๊กอื่นๆ เป็นสิ่งที่จ๊กก๊กให้ความ
ส�ำคัญมาโดยตลอด และบัดนี้ก�ำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ
โดยส่งเสริมให้นครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังภาค
ตะวันตกของดินแดนชาวฮั่น นอกจากนั้น มหานครฉงชิ่งได้พัฒนาระบบ
การขนส่งทางรถไฟและท่าเรือตามล�ำน�้ำ  (Inland port) ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับการขนส่งทางล�ำน�้ำไปยังเมืองท่าตะวันออกที่ติดทะเล เพื่อให้
จ๊กก๊กเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญต่อไป
ชาวจ๊กก๊กชอบข้าวหอมมะลิ กล้วยไข่ ล�ำไย และผลไม้เมืองร้อน
อืน่ ๆ รวมถึงสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอืน่ ๆ ทีม่ มี ลู ค่าสูง
(High-end products) จากเสียมก๊ก (ไทย) เป็นอย่างยิ่ง โดยนิยมซื้อ
หาจาก Modern Trade ที่มีอยู่ดาษดื่นในแผ่นดินฮั่น  ส�ำหรับผลไม้จาก
เสียมก๊กมิตรประเทศของเรานัน้   มักน�ำมาจากตลาดเจียงหนานในมณฑล
กวางโจว เนื่องจากผู้ประกอบการชาวฮั่นสามารถขนส่งผ่านทางรถไฟ
มายังจ๊กก๊กได้ โดยใช้เวลาน้อยกว่าการล�ำเลียงทางรถบรรทุกจาก
เสียมก๊กผ่านเส้นทาง “คุน-มั่นกงลู่” หรือ R3A ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน (เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน�ำ้ ทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-คุนหมิง)
และทางด่วนมอเตอร์เวย์ระหว่างคุนหมิงและเฉิงตู
แต่หากมีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรางรถไฟระหว่าง
เชียงใหม่-เชียงราย-ลาว-จีน หรือ เส้นทางหนองคาย-ลาว-จีน จะช่วย
ร่นระยะทาง ลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงการได้ส่วนต่างทางราคาที่
มากขึ้น และจะกลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการค้ากับเสียมก๊กได้
เป็นอย่างดี  ขณะทีเ่ สียมก๊กเองก็สง่ ทูตมาเจรจาเพือ่ ใช้จก๊ ก๊กเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้า โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ของจ๊กก๊ก รวมทั้งเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง
การค้าระหว่างไทยและมณฑลเสฉวน อาทิ สมาคมการค้า หอการค้า
และความสัมพันธ์เพ่งอิ๊วซี้ฉันบ้านพี่เมืองน้อง
นอกจากนั้น เสียมก๊กก�ำลังสร้างท่าเรือที่เมืองต้าเว่ย (ทวาย)
ของพม่าจะท�ำให้จ๊กก๊กของเรามีเส้นทางส่งสินค้าไปขายเมืองอื่นๆ
ได้ง่ายขึ้นเพราะการส่งสินค้าทางเรือผ่าน 妈来四 (มาเลเซีย) ปัจจุบัน
ใช้เวลานานมากเกินไป
ด้วยเหตุผลที่ข้าพระองค์ได้กล่าวมาข้างต้น จึงขอยื่นฎีกาต่อ
พระองค์เพื่อส่งสาส์นเจริญสัมพันธไมตรีกับเสียมก๊กให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สืบไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ขงเบ้ง : 诸葛亮
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Special Report
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554              
ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
เป็นหน่วยงานที่จัดท�ำดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกเดือน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้วดั ภาวะค่าครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศ   ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงฐานการค�ำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจ�ำ
ต่อเนื่องทุกๆ 4–5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคของครัวเรือน ในปี 2556
ได้ดำ� เนินการปรับปรุงปีฐานการค�ำนวณเงินเฟ้อ จากปี 2550 เป็นปี 2554
การปรับปรุงฐานการค�ำนวณเงินเฟ้อชุดใหม่ตงั้ แต่เดือนมกราคม
2556 และได้เริ่มเผยแพร่ในวันท�ำการแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้		
		

1 การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี
- ที่ตั้งของครัวเรือนส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปก�ำหนด
ที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบาลของ กรุงเทพมหานคร -ปริมณฑล และ
ภูมิภาค 4 ภาค
- ขนาดของครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือน 1-5 คน ต่อ
ครัวเรือน
- รายได้ประจ�ำของครัวเรือนการก�ำหนดรายได้ของครัวเรือน
ดัชนีจะค�ำนึงถึง ความครอบคลุม (Coverage) และความกลมกลืนของรูปแบบ
ในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี ซึง่ ใช้รายได้ประจ�ำของ
ครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 - 60,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
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2 การปรับปรุงน�้ำหนัก (Weight) และรายการสินค้า
ดัชนีชุดใหม่ได้มีการปรับปรุงน�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2554 ดังนี้

หมวด
รวมทุกรายการ
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
• หมวดสินค้าอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
- หมวดเคหสถาน
- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
- หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
ปี 2554
ปี 2550
100.00
100.00
33.48
33.01
66.52
66.99
3.06
2.96
24.14
23.48
6.54
6.87
25.55
26.80
6.03
5.21
1.20
1.66

		

3 การปรับปรุงรายการสินค้า
รายการสินค้าที่ใช้ค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน
2554 มีทั้งหมด 450 รายการ   คิดเป็นรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
โครงสร้างใหม่ 73 รายการ  ขณะที่ปีฐาน 2550 มีจ�ำนวน 417 รายการ
ได้ถูกตัดออกไป 40 รายการ ตัวอย่างรายการสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น ปลาโอ
ปลาสีกนุ กล้วยหอม แก้วมังกร อาหารโทรสัง่ (Delivery) ค่ารักษารากฟัน
ค่าขูดหินปูน ค่าบริการสปา ก๊าซยานพาหนะ NGV แก๊สโซฮอล์ E20
แก๊สโซฮอล์ E85 แฟลชไดรฟ์ และค่าห้องพักโรงแรม เป็นต้น
		

4 การปรับปรุงหมวดสินค้าและบริการ
รายการสินค้าต่างๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้าง
การจ�ำแนกรายการสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ (Classification
Of Individual Consumption by Purpose : COICOP) ซึ่งก�ำหนดโดย
องค์การสหประชาชาติ
			 โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
3)  หมวดเคหสถาน
4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
5) หมวดพาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร
6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา
7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

เพิ่ม/ลด
0.47
-0.47
0.10
0.66
-0.33
-1.25
0.82
-0.46

		

5 การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ได้ด�ำเนินการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากปีฐาน 2550   ซึ่ง
มีอยู่ 41 จังหวัด   โดยเพิ่มจังหวัดตัวแทนการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
นครพนม รวมเป็นจังหวัดตัวแทนที่ใช้ค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ทั้งสิ้น 43 จังหวัดโดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มจากปีฐาน 2550 ร้อยละ 4.88
			 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลปีฐาน 2554 ประกอบด้วย
ส่วนกลาง 4 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี  
สมุทรปราการ ปทุมธานี)
ภาคกลาง  11 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี
ระยอง จั น ทบุ รี ปราจี น บุ รี ร าชบุ รี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ภาคเหนือ 9 จังหวัด
นครสวรรค์  ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี
หนองคาย อุดรธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด นครพนม
ภาคใต้ 9 จังหวัด
นครศรีธรรมราช  กระบี  ่ ภเู ก็ต  สรุ าษฎร์ธานี  
ระนอง  สงขลา  ตรัง  ยะลา  นราธิวาส
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ดัชนีราคาส่งออก – ดัชนีราคาน�ำเข้า
และอัตราการค้า

อัตราการค้า (Terms of Trade)  เป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
การค้าที่ส�ำคัญที่วัดความสามารถทางการแข่งขันในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี   โดยวัดจากสัดส่วนของดัชนีราคาส่งออกต่อดัชนี
ราคาน�ำเข้า  หากดัชนีราคาส่งออกเพิม่ ขึน้ สูงกว่าดัชนีราคาน�ำเข้าอาจถือว่า
ประเทศไทยได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศและ
หากดัชนีราคาน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ สูงกว่าดัชนีราคาส่งออกอาจถือว่าประเทศไทย
เสียเปรียบทางด้านการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์   โดยส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า   ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้มีการจัดท�ำดัชนี
ราคาส่งออกและดัชนีราคาน�ำเข้าของประเทศไทยโดยได้รับความช่วย
เหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ SOMESII  จัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian Bureau of
Statistics : ABS)  มาแนะน�ำด้านเทคนิคเชิงวิชาการในการจัดท�ำ เริม่ ตัง้ แต่
ดัชนีปีฐาน 2543=100   โดยใช้ราคาส่งออก (F.O.B) และราคาน�ำเข้า
(C.I.F) ในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ น�ำมาประมวลผลและเผยแพร่ดัชนีเป็น
รายเดือนทั้งนี้ดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน�ำเข้ามีการปรับเปลี่ยน
น�้ำหนักทุกปี   โดยใช้มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าของ
ปีก่อนหน้าจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  เป็นตัวถ่วงน�้ำหนัก ในปี
2556 จะปรับปีฐานเป็นปี2555 = 100

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ทางด้านการแข่งขันในปี 2551 การค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบทางด้านการแข่งขันโดยอัตราการค้าของไทยอยู่ที่ 98.1
แต่ในปี 2552-2553 การค้าระหว่างประเทศของไทยเริม่ ได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยอัตราการค้าอยู่ที่ 100.9 และ101.9 ตามล�ำดับ   ส�ำหรับปี
2554 และปี 2555 ประเทศไทยเริ่มเสียเปรียบทางด้านการแข่งขันใน
การค้าระหว่างประเทศอีกครั้ง  โดยอัตราการค้าของไทยอยู่ที่ 97.8 และ
96.8 ตามล�ำดับการที่อัตราการค้าของไทยต�่ำลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การน�ำเข้าสินค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ ราคาเพิม่ สูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ มันในตลาด
โลกรวมทัง้ การน�ำเข้าสินค้าทุนประเภทเครือ่ งจักรกล เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบที่มีเทคโนโลยีสูง ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ส�ำคัญราคาส่งออกลดลง อาทิเช่น ยางพารา  
น�้ำตาลทรายเป็นต้น

จากการทีโ่ ครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทยส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยการน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป
สินค้าทุนและสินค้าเชื้อเพลิงเข้ามาเป็นปัจจัยในการผลิตในสัดส่วนที่สูง
หากการน�ำเข้าสินค้าเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทยให้อยูใ่ นฐานะทีเ่ สียเปรียบทางการ
แข่งขันทางการค้ายิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หากผูป้ ระกอบการของไทยสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตลง  
แม้ราคาสินค้าส่งออกจะอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าราคาสินค้าน�ำเข้าแต่กเ็ ป็นโอกาส
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2551- 2555)  เมื่อพิจารณาอัตราการค้า
ให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถขยายการส่งออกได้มากขึ้น
ของไทยจากดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาน�ำเข้า ปีฐาน 2550 = 100
จะพบว่าการค้าระหว่างประเทศของไทยมีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ
ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีราคาน�ำเข้าและอัตราการค้า ปี 2551 -2555 (ปีฐาน 2550 = 100)
ปี

ดัชนีราคาส่งออก
(2550 = 100)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อนหน้า

ดัชนีราคาน�ำเข้า
(2550 = 100)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อนหน้า

อัตราการค้า
(Terms of trade)

2551

110.5

10.5

112.6

12.6

98.1

2552

110.8

0.3

109.8

- 2.5

100.9

2553

120.9

9.1

118.6

8.0

101.9

2554

127.7

5.6

130.6

10.1

97.8

2555

128.5

0.6

132.7

1.6

96.8
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อัตราการค้าของประเทศไทย

ดัชนีราคาส่งออก

ดัชนีราคาน�ำเข้า

• ดัชนีราคาส่งออก (Export Price Index : XPI) คือ ตัวเลขทางสถิติ • ดัชนีราคาน�ำเข้า (Import Price Index : MPI) คือ ตัวเลขทางสถิติ
ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าส่งออกในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปีฐาน

ทีใ่ ช้วดั การเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าน�ำเข้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
เปรียบเทียบกับช่วงเวลา ณ ปีฐาน    

เกษตรกรรม   สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง  สินค้าทุน  สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป สินค้าอุปโภค
บริโภค  ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

• โครงสร้างดัชนีราคาส่งออก ประกอบด้วย 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ สินค้า • โครงสร้างดัชนีราคาน�ำเข้า ประกอบด้วย 5 หมวดใหญ่  ได้แก่ สินค้า
สินค้าเกษตรกรรม
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป

สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง

สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

• จัดท�ำจากราคาส่งออก (F.O.B) ในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ  ในปี 2556 • จัดท�ำจากราคาน�ำเข้า (C.I.F) ในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556
ได้มกี ารปรับปีฐานให้ปี 2555=100 และปรับน�ำ้ หนักทีใ่ ช้คำ� นวณดัชนี
ให้สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกปี 2555  โดยคัดเลือกรายการสินค้า
ที่มีมูลค่าส่งออกตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป จ�ำนวน 1,207 รายการ
เป็นตัวแทนในการค�ำนวณดัชนี   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.09
ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

ได้มีการปรับปีฐานให้ปี 2555=100 และปรับน�้ำหนักที่ใช้ค�ำนวณ
ดัชนีให้สอดคล้องกับมูลค่าการน�ำเข้า ปี 2555  โดยคัดเลือกรายการ
สินค้าที่มีมูลค่าน�ำเข้าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จ�ำนวน 1,052
รายการ เป็ น ตั ว แทนในการค� ำ นวณดั ช นี คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 80.48 ของมูลค่าน�ำเข้าทั้งหมด
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในภาพรวมขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล  เป็นผลท�ำให้การลงทุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่าย
ภาครัฐ การลงทุนขยายตัวสูงขึ้น และเศรษฐกิจของไทยยังอยู่  ในเกณฑ์
ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 - 5.5
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2556 อยู่ในระดับ
ต�่ำที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบ
ความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการ
ว่างงาน เดือนมกราคม 2556  อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ส่วนเสถียรภาพภายนอก
ประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง
ที่ร้อยละ 179.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 หดตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา  
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงที่ร้อยละ 1.2 (มกราคม 2556
ขยายตัวร้อยละ 10.1) เป็นผลท�ำให้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ลดลง
อยู่ที่ระดับ 95.5 จากระดับ 97.3 ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ดัชนีราคา
สินค้าเกษตร ลดลงที่ร้อยละ 4.27 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงที่
ร้อยละ 0.2 ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่
ร้อยละ 25.6  (มกราคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 12.5)   
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัว
ร้อยละ  92.1 (มกราคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 108.6) ยอดการจัดเก็บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ขยายตัวร้อยละ 3.2 (มกราคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 16.9
ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรายได้เกษตรกรที่แท้จริง หดตัวลง
ที่ร้อยละ 0.9  และ 7.4 ตามล�ำดับ
การลงทุ น ภาคเอกชน เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ยั ง คงขยายตั ว
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
(เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ขยายตัวที่ร้อยละ 14.0 (มกราคม 2556
ขยายตัวร้อยละ 36.6) ภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 25.9
(มกราคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 65.2) และยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัว
ร้อยละ 14.3 ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐยอดขาย
เหล็ก ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 35.5 และ 26.8  
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

Price Indices

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศ  จากการค�ำนวณสินค้าและบริการทัว่ ประเทศ
จ�ำนวน 450 รายการดัชนี เดือนมีนาคม 2556 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ตัวลง โดยดัชนีมีค่า เท่ากับ 104.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.69 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ได้แก่ ผักสดและผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้ำ  อาหารส�ำเร็จรูป
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเคหสถาน
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
สูงขึ้นร้อยละ 0.07 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 3.09   
ปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.80 - 3.40
ภายใต้สมมติฐาน ราคาน�้ำมันดิบดูไบ 100-120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
อัตราแลกเปลี่ยน 28.50 - 32.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคง
มาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนต่อไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและบริการ
จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน 138
รายการ) เดือนมีนาคม 2556 เท่ากับ 102.87 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกับ
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.01
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555
สูงขึ้นร้อยละ 1.47
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2556 เท่ากับ 139.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกับปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ   ส่วนหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้น จากการสูงขึ้นของสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า  ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.3 และเฉลีย่ เดือน
มกราคม - มีนาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.1  
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2556 เท่ากับ 125.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อกก่อผนัง คอนกรีตผสมเสร็จ  เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ วงกบประตู - หน้าต่าง
บานประตู - หน้าต่าง ไม้แบบ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐโปร่ง  
ยางมะตอย เป็นต้น   ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต   เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ยเดือนมกราคม - มีนาคม
2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.6         
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีค่าเท่ากับ 32.4
ปรับตัวลดลง จากเดือนทีผ่ า่ นมา (มกราคม 2556 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 33.1) เนือ่ งจาก
ประชาชนได้รับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงานและต้นทุนพลังงาน
ที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และก๊าซ LPG  ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ทั้งนี้ค่าดัชนียังต�่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนยังไม่สูงมากนัก      
ทีม่ า : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กุมภาพันธ์ 2556

การส่งออก
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีมูลค่า 17,928   ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดย สินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 13.5 %  โดย ข้าว (-20.2%) ยางพารา
(-11.8%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-1.5%)  
กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-22.2%) ผักและผลไม้ (-8.1%) ไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป (-6.5%) น�้ำตาล (-43.3%) สินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์     
มันส�ำปะหลัง (+3.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ  
2.6%  โดย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ (-0.9%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-16%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่  จีน (+3.7%) ญีป่ นุ่ (-1.1%)
สหรัฐอเมริกา (-0.9%) อินโดนีเซีย (-2.5%) และฮ่องกง (-27.7%)
การส่งออกในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.พ.) มีมลู ค่า 36,196.9
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09  โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลง 4% โดย ยางพารา (-7.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป
(-9.8%) น�ำ้ ตาล (-40.6%)   สนิ ค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ 7.9%
โดย ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+26.5%) เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ฯ (+12.5%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+119.6%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+10.9%) ญีป่ นุ่ (+2.9%)
สหรัฐอเมริกา (+7.2%) ฮ่องกง (+3.6%) และมาเลเซีย (-2.7%)
การน�ำเข้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2556   มีมูลค่า 19,485.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   เพิ่ม
ขึ้น   ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองค�ำ (+227.6%) เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (+9.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
ญี่ปุ่น (-6.8%) จีน (+13.7%) สหรัฐอาหรับฯ (+45.6%) สวิตเซอร์แลนด์
(+301.1%)  และสหรัฐอเมริกา (+21.6%)
การน�ำเข้าในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.พ.) มีมูลค่า  
43,240.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.24 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน   โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และ
ทองค�ำ  (+152.6%) น�้ำมันดิบ (+7.8%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
(+6.6%) เป็นต้น  แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
(+9.7%)  จีน (+13.5%) สหรัฐอเมริกา (+66%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(+64.4%) สวิตเซอร์แลนด์ (+144.7 %)
ดุลการค้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขาดดุลการค้า 1,557.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรูป
เงินบาท มีมูลค่า 53,347.5 ล้านบาท   
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยูท่ ี่ 100.4 (ปี 2550=100)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้น
ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 1.1   ส่วนหมวดสินค้าเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 3.3,  0.7
และ 1.0 ตามล�ำดับ
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 99.1 (ปี 2550=100)
ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 3.2, 3 และ 1.6 ตามล�ำดับ  ขณะที่หมวดสินค้าทุน
และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 1.2 ตามล�ำดับ
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : มีนาคม 2556

Commodities
& Fx

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมีนาคมเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22,298 บาท ลดลง
ร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของสหรัฐฯ นอกจากนี้ EU และไซปรัสได้บรรลุข้อตกลงพื้นฐาน
เกีย่ วกับเงือ่ นไขของมาตรการให้ความช่วยเหลือมูลค่า 1 หมืน่ ล้านยูโร ซึง่ มาตรการดังกล่าว
มีเป้าหมายที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตในภาคการธนาคารของไซปรัส
ราคานำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 92.96
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 95.31 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคาน�้ำมันได้รับแรงกดดันจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร  อันเป็นผลจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงต�่ำสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจาก
ความกังวลของตลาดต่อยูโรโซน หลังจากต้นทุนการออกพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีระยะเวลา
5 ปี พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน อีกทั้ง วิกฤตการเงินของไซปรัสก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจน
ว่าจะมีผลต่อตลาดอย่างไร
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมีนาคมเคลื่อนไหวในกรอบจ�ำกัด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 29.52 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ จาก 29.82 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมือ่ เทียบจากเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจาก
ได้แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร และจากความคาดหวัง
ในตลาดว่า ธปท. ไม่น่าจะออกมาตรการที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อน
ค่าลงเล็กน้อยก่อนสิ้นเดือน แต่เป็นไปในกรอบที่จ�ำกัดตามความต้องการของผู้น�ำเข้าและ
ผูส้ ง่ ออกทีค่ อ่ นข้างสมดุลช่วงสิน้ เดือน ขณะทีน่ กั ลงทุนต่างชาติถอื เป็นปัจจัยส�ำคัญทีย่ งั หนุน
ให้เงินบาทไม่อ่อนค่าลงมาก
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,631.84
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,549.76 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากการส่งออกชะลอตัว ประกอบ
กับผลผลิตข้าวเวียดนามก�ำลังออกสูต่ ลาด และมีการลดราคา
ขายข้าวเพื่อดึงความสนใจจากประเทศผู้ซื้อ ท�ำให้ผู้ส่งออก
ข้าวกดราคารับซื้อข้าวสาร ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ปรับตัวลดลงจาก 3,292.37 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,238.33
บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากสถานการณ์ข้าวในตลาดโลก
ยังคงซบเซา  รวมทัง้ ค่าเงินบาททีป่ รับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ
16 ปี ราคาข้าวไทยจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ส่งผลต่อราคาในประเทศต้องปรับตัวลดลง ส�ำหรับ
แนวโน้มเดือนเมษายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) อาจ
ปรับตัวลดลง เนือ่ งจากสต็อกข้าวทัว่ โลกมีจำ� นวนมาก แต่ความ
ต้องการอยู่ในระดับต�่ำ  ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกต้องส�ำรองข้าว
ก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนมีนาคม 2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.82 บาท และ 87.56 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือน
ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากเงินเยน และเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ความต้องการ
ถามซือ้ จากต่างประเทศน้อยลง อีกทัง้ โรงงานต่างๆ ภายในประเทศยังคงมีปริมาณยางในสต๊อคจ�ำนวนมาก จึงไม่มกี ารเร่งซือ้ ส่งผลให้ยางขายออกยาก ส�ำหรับราคา
ในเดือนเมษายน 2556  คาดว่าจะปรับตัวลดลงอีก  เนื่องจากโรงงานต่างๆ ภายในประเทศจะมีการหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี ด�ำเนินจัดโครงการอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน “E-SAN   LINK  
ASEAN (AEC) 2013” ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรม
1) งานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า “THAI-LAO TRADE FAIR 2013 : CHAMPASAK”
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแขวงจ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล) กับ รองเจ้าแขวง
จ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ท่านบัวสอน วงสองคอน) เป็นประธาน
ร่วมในพิธีเปิดทั้งนี้มีสินค้าที่มียอดจ�ำหน่ายสูงสุด คือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ
อาหาร ของใช้ ของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ตามล�ำดับ
2) กิจกรรมจัดท�ำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming)
3) กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
การจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000

