
TPS
JOURNAL
วารสาร สนย.  ปีที่ 5    ฉบับที่ 45  เมษายน 2558

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร 
: มีนาคม 2558

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
กุมภาพันธ์ 2558

มองเสถียรภาพราคา...
ด้านดัชนีราคาผู้ผลิต

เคาะประตูเพื่อนบ้านใหม่  
KazaKhstan

ศกัยภาพการแข่งขนัของ

ในตลาดส�าคญั
และแผงวงจรไฟฟ้าไทย

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯ



2 TPSO

เคาะประตูเพื่อนบ้านใหม่ Kazakhstan 3

ศักยภาพการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  
และแผงวงจรไฟฟ้าไทยในตลาดส�าคัญ 4-5

มองเสถียรภาพราคา...
ด้านดัชนีราคาผู้ผลิต 6-7

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 8

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 9

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
กุมภาพันธ์ 2558 10

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร 
: มีนาคม 2558 11

Global News 12

Editor’s note 

Contents

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

สนามการค้าการลงทนุร้อนระอไุม่แพ้อณุหภมูใินช่วงหน้าร้อน แต่เราเชือ่ว่าเนือ้หาต่างๆ 
ที่น�าเสนอในวารสาร สนย. จะช่วยผ่อนคลายจิตใจและท�าให้ท่านตัดสินใจท�าธุรกิจได้อย่าง
แม่นย�ายิ่งขึ้น 

เร่ิมกันด้วยการพาท่านไปรู้จักตลาดการค้าใหม่อย่างคาซัคสถาน แม้จะเป็นประเทศ 
ที่ร�่ารวยด้วยน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ทว่ายังคงต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคอีกมาก จึงเป็น 
โอกาสทองของนกัลงทนุไทยทีจ่ะส่งออกสนิค้าไปตตีลาด รวมทัง้แลกเปลีย่นน�าเข้าสนิค้าทีส่�าคญั
มาท�าตลาดในบ้านเรา สินค้าหมวดหมู่ใดมีความโดดเด่น อุตสาหกรรมใดน่าจับตา ได้รับการ
แจกแจงไว้แล้วในคอลัมน์ Special Talk

ส�าหรับผู้ท่ีท�าธุรกิจส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา หรือ 
มองเหน็ศักยภาพของสองประเทศนี ้และเตรยีมตวัทีจ่ะเข้าไปลยุตลาด ขอให้พลิกอ่านคอลมัน์  
Special Report 1 ก่อน เพราะผูเ้ชีย่วชาญของเราท่านวเิคราะห์ตลาด ท�าการบ้านไว้ให้เสรจ็สรรพ  
ท�าธุรกิจโดยมีเข็มทิศน�าทาง ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จมากกว่าแน่นอน

เพิ่งผ่านพ้นไตรมาสแรกไปหมาดๆ เราน�ารายงานของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องดัชนี
ราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมีนาคม 2558 และไตรมาสแรกของปี 2558 มาอัพเดตกันแบบ 
สดๆ ร้อนๆ และละเอียดยบิ เพือ่ท่านผู้อ่านวารสาร สนย. โดยเฉพาะ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าข้อมลู
ทัง้หมดทีเ่ราน�าเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิการค้าของท่านในไตรมาสต่อๆ ไป ไม่มากก็น้อย

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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ส�านกัดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้จดัสมัมนา 
เชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง “การปรบัเปลีย่นปีฐานดัชนรีาคาผูบ้รโิภคระดับจังหวดั จากปีฐาน 2554 
เป็นปีฐาน 2558” เมือ่วนัที ่26-28 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรชิมอนด์ จ.นนทบุร ีเพือ่ให้การ
จดัท�าดชันรีาคาผูบ้รโิภคระดบัจงัหวัดถกูต้องตามมาตรฐาน รวมทัง้ให้ค�าปรึกษาในการตรวจสอบ 
การจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคตามกรอบมาตรฐาน ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การดูแล
ค่าครองชีพกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” โดยมีข้าราชการสังกัดส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  
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โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ / นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ

จีนเร่งสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับอาเซียน และเอเชียกลาง ส่งผลให้คาซัคสถานจะกลายเป็นคู่ค้าส�าคัญของไทยในอนาคต 
อันใกล้ อีกทั้งคาซัคสถานยังอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเหมาะที่ไทยจะน�าเข้าปัจจัยการผลิต และใช้คาซัคสถานเป็นฐานการผลิต/ 
ศูนย์กระจายสินค้าในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น อาหาร และเสื้อผ้า เพื่อเจาะตลาดยุโรปต่อไป

Special Talk

แม้ว่าคาซคัสถานจะเป็นประเทศเกดิใหม่ และ
เป็นประเทศท้ายสุดที่แยกจากสหภาพโซเวียตเมื่อ  
20 กว่าปีนีเ้อง อย่างไรกต็าม ในเวลาเพียงไม่กีปี่ให้หลัง 
คาซคัสถานกไ็ด้ขดุค้นพบน�า้มนั และก๊าซธรรมชาตใิน 
ทะเลสาบแคสเปียน ท�าให้คาซคัสถานกลายเป็นเศรษฐใีหม่ 
ร�า่รวยตดิอันดบัโลกไปเรยีบร้อยแล้ว ตามถนนในเมอืงใหญ่ 
จะพบรถหรูหราฟู่ฟ่าวิ่งกันเต็มถนนไปหมด ตึกใหญ่ๆ  
ก�าลงัสร้างขึน้อย่างเร่งด่วน ความเปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจ 
ของคาซคัสถานตอนน้ีคอื คาซคัสถานก�าลงัท�าตวัเป็น 
สิงคโปร์แห่งเอเชียกลาง เนื่องจากมีรถไฟเชื่อมกับ 
เมืองจีน และยุโรปหลายเมืองแล้ว เหตุผลเบื้องหลัง 
ส�าคัญอนัหน่ึงคอื ความพยายามของคาซคัสถานในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจนอกสาขาน�้ามันเพื่อสร้างความ 
หลากหลายทางเศรษฐกจิ (Economic Diversification) 
(ร้อยละ 60 ของการส่งออกเป็นกลุ่มพลังงาน) อีกทั้ง 
คาซัคสถานยังตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่เป็นประตูสู่ยูเรเซีย 
อกีด้วย นอกจากน�า้มนั และก๊าซธรรมชาตแิล้ว คาซคัสถาน 
ยังอดุมไปด้วยแร่ธาตตุ่างๆ อาท ิโครเมยีม เหล็ก ทองแดง  
ทองค�า เงิน และยูเรเนียม แต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่
ของคาซัคสถานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากขาด
การลงทนุ แต่หลงัจากมเีส้นทางเชือ่มกบัเมอืงท่าส�าคญั 
หลายประเทศแล้ว ส่งผลให้มกีารไหลเข้าของการลงทุน 
อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะจากจนี ล่าสดุจนี-คาซัคสถาน
ได้เปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมเมืองท่าเหลียนหยูกัง (ใกล้
กรงุปักกิง่) ของจนีกบักรงุอลัมาตขีองคาซคัสถาน โดย
รถไฟขบวนแรกได้ให้บรกิารเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 
ท่ีผ่านมาโดยลากขบวนรถตูค้อนเทนเนอร์ยาวเหยยีด
กว่า 100 ตู้มุง่สูก่รงุอลัมาต ีโดยจะใช้เวลาเพยีง 12 วนั 
ในการเดนิทางเทยีบกับเวลาทีเ่ดนิทางทางทะเลต้องใช้ 
เวลาถึง 2 เดือนเลยทีเดียว บริษัทที่ดูแลบริหารงาน 
โลจิสติกส์สายนีค้อื บรษัิท China-Kazakhstan logistics  
international ของจีน สินค้าในขบวนปฐมฤกษ์นี้
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ยา ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จากภาคใต้
ของจีน อาเซียน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ อันที่จริงแล้ว 
สินค้าเหล่านี้ก็มิได้มีเป้าหมายปลายทางแต่เพียง 
ที่เมืองอัลมาตีเท่านั้น แต่รถไฟยังคงวิ่งต่อไปเพื่อ 
ระบายสินค้าไปยังมอสโคว และเมืองแอนท์เวิร์บ 
เมอืงท่าส�าคญัของออสเตรยี และอยี ูซึง่นัน่หมายความว่า 
สนิค้าจากอาเซยีนจะสามารถเจาะตลาดยโุรปในเวลา 
ที่สั้นลง แถมค่าใช้จ่ายยังแข่งขันกับการขนส่งทางเรือ
ได้อีกด้วย อกีเส้นทางทีส่�าคญัคอืเส้นคาซัคสถาน-ฉงช่ิง- 
เวยีงจนัทน์-กรงุเทพฯ ซึง่คาดว่าจะเสรจ็สมบรูณ์ในอนาคต 
อนัใกล้นี ้ซึง่นัน้หมายความว่าการค้าไทย-คาซคัสถาน 
จะมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

เคาะประตูเพื่อนบ้านใหม่ Kazakhstan 

คาซคัสถาน เป็นสมาชกิสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี 
(Eurasian Economic Union : EEU) ซ่ึงเป็นการลงนาม 
ความร่วมมอืระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ รสัเซยี เบลารสุ 
และคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และ 
มผีลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยมจีดุมุง่หมาย 
เพือ่จดัเกบ็อตัราภาษศีลุกากรนอกกลุม่สมาชกิให้เป็น
หนึ่งเดียว (common external tariff) และการลด
อุปสรรคทางการค้า (harmonize) การที่คาซัคสถาน 
อยูใ่นสหภาพเศรษฐกจิยูเรเซยีจะช่วยเสริมความสามารถ 
ในการเป็นประตสููเ่อเชยีกลางของคาซัคสถานให้เด่นชัด 
มากยิ่งขึ้น

คาซคัสถาน เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคัญ 
แห่งหนึง่ของโลก อดุมไปด้วยน�า้มนั และก๊าซธรรมชาติ  
แร่ธาตุ โครเมียม เหล็ก ทองแดง ทองค�า เงิน และ
ยูเรเนียม แต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของคาซัคสถาน 
ยังไม่พฒันาเท่าทีค่วร เนือ่งจากขาดการลงทนุ ปัจจบุนั 
รฐับาลคาซคัสถานพยายามเชญิชวนให้มกีารลงทนุใน 
สาขาอืน่ๆ มากขึน้ ตลาดส่งออกทีส่�าคัญของคาซคัสถาน 
ได้แก่ จีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ส่วน 
แหล่งน�าเข้าทีส่�าคญัของคาซคัสถาน ได้แก่ จนี ยเูครน 
เยอรมน ีและสหรฐัฯ สนิค้าส่งออกทีส่�าคญั ได้แก่ น�้ามนั 
ก๊าซ เหลก็ เคม ีเครือ่งจกัร ธญัพชื ขนแกะ ส่วนสนิค้า
น�าเข้าที่ส�าคัญ ได้แก่ เครื่องจักร โลหะ เป็นต้น

คาซัคสถาน เป็นคู่ค้าอันดับ 120 ของไทยใน 
ตลาดโลก ในปี 2557 ไทยส่งออกไปคาซัคสถาน 62 
ล้านเหรยีญสหรฐั และไทยน�าเข้าจากคาซคัสถาน 3.48  
ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกส�าคัญไปคาซัคสถาน 
ได้แก่ รถยนต์/ช้ินส่วน เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ  

เม็ดพลาสติก ไขมันและน�้ามันจากพืชและสัตว์  
เฟอร์นเิจอร์ ผลติภณัฑ์ยาง เครือ่งนุง่ห่ม เหลก็/เหลก็กล้า  
กระดาษ และตูเ้ยน็ สนิค้าน�าเข้าส�าคัญจากคาซคัสถาน 
ได้แก่ สินแร่โลหะอืน่ๆ  เศษโลหะ เคมีภณัฑ์ และเส้นด้าย

สาขาของอตุสาหกรรมทีค่าซคัสถานมศัีกยภาพ 
ที่จะมาลงทุนในไทยได้ คือ การประกอบเครื่องจักร 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมน�้ามัน อุตสาหกรรมเหล็ก  
ส่วนสาขาของอุตสาหกรรมท่ีไทยอาจพจิารณาไปลงทนุ 
ในคาซคัสถานได้ คอื การผลติ เครือ่งนุง่ห่ม อาหารแปรรูป 
กระป๋อง เคร่ืองหนงั ซ่ึงคาซัคสถานมกีารส่งออกหนงัดบิ 
จ�านวนมาก รวมทั้งการผลิตเครื่องปรับอากาศและ 
ส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครือ่งประดบั 
และอญัมณ ีตลอดจนการส่งเสรมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ไปร่วมลงทนุด้านก่อสร้างกบับรษิทัต่างชาตใินประเทศ 
คาซคัสถานในลักษณะรบัช่วงงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ  
ปัจจุบันมีคนไทยเข้าไปลงทุนไม่มาก เช่น ธุรกิจสปา 
และร้านอาหาร ผู้สนใจไปส�ารวจตลาดคาซัคสถาน 
ขอแนะน�าให้ไปร่วมงาน Thailand Week in Kazakhstan  
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ กรุงอัลมาตี
โดยสามารถตดิต่อกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ
โดยตรง ท้ังน้ีสินค้า/บริการท่ีมีศักยภาพได้แก่ กลุ่ม
สินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ การก่อสร้าง 
การวางระบบไฟฟ้าอาคาร เป็นต้น โดยควรเน้นพ่อค้า
ขายส่งเป็นส�าคัญ

คงต้องรีบเข้าไปจับจองตลาดดีๆ อย่างนี้กัน
แต่เนิ่นๆ เสียแล้ว 

Source : www.dtn.go.th และ www.ditp.go.th
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โดย นางสุกัญญา ทองมา / นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ Special Report

ที่มา : World Trade Atlas

ประมวลโดย : กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

อเิลก็ทรอนกิส์ เป็นสนิค้าอตุสาหกรรมทีม่บีทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2555-2557 มีมูลค่าการส่งออกเฉลีย่อยู่ที่  
32,233 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน 18.53% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท้ังหมด สินค้าส่งออกส�าคัญ 
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เครือ่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 18,374 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน  
57% และแผงวงจรไฟฟ้า มูลค่าส่งออกเฉลี่ย 7,131 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 22% ซึ่งทั้งสองรายการมีสัดส่วนรวมกันถึง 
79% ของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดส�าคัญ 
ตลาดจีน

เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ
ในปี 2555-2557 การส่งออกไปยังตลาดจีน ไทยอยู่ใน 
สถานะทีมี่ส่วนแบ่งตลาดน้อย และมอัีตราการขยายตัว 
ต�่า เนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังปรับตัวไม่ทันกับการ 
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีอาท ิกระแสความต้องการ
ของโลกปรบัตวัจาก Hard Disk Drive (HDD) สู่ Solid 
State Drive (SSD) มากขึน้ ทัง้ยงัพึง่พาเทคโนโลย ีและ 
การลงทุนจากต่างประเทศ ขาดอุตสาหกรรมต้นน�้า  
การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาด้าน 
บคุลากรเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ในขณะที ่
จีนเป็นผู ้ผลิตและผู ้ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส�าเร็จรูปรายใหญ่ของโลก มีข้อได้เปรียบหลายด้านทั้ง
การเข้าสู่ตลาดภายในประเทศตนเอง มีแรงงานหลาย
ระดับและค่าแรงงานในภาคตะวันตกยังต�่าอยู่ ผู้ผลิต
ท้องถิน่มีความเข้มแขง็ และสาธารณปูโภคทีเ่อือ้ต่อการ 
ลงทุน และสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน 
ในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลย ี
ข้ันสงู และอตุสาหกรรมผลติเพือ่การส่งออก ส�าหรบัคูแ่ข่ง 
ที่ส�าคัญจากอาเซียนคือ เวียดนาม เนื่องจากจีนได้ย้าย 
ฐานการผลิตเข้าไปในเวยีดนามเป็นจ�านวนมาก จนท�าให้ 
จีนเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ในเวียดนามและส่งสินค้า 
กลับไปขายในประเทศจีน 

แผงวงจรไฟฟ้า จีนเป็นผู ้ผลิตแผงวงจร
ไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ของโลก (สัดส่วน 10% ของโลก) 
ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่
จีนเป็นผู ้ผลิตราว 50% ของโลก และบริษัทจาก
ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา จึงน�าเข้าแผง
วงจรไฟฟ้าจากจีนเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะชิ้นส่วน
ไฮเทคก็น�าเข้าจากบริษัทแม่ และไทยอยู่ในสถานะ 

ต�าแหน่งการแข่งขันของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไทยในตลาดจีน ปี 2555-2557

ต�าแหน่งการแข่งขันของแผงวงจรไฟฟ้าไทยในตลาดจีน ปี 2555-2557
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ในตลาดส�าคญั
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Special Report

Question Mark ซึ่งถือว่าอยู่ในต�าแหน่งที่แม้ว่าจะ
มีส่วนแบ่งการตลาดน้อย แต่ก็มีอัตราการขยายตัว 
ที่สูง ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพื่อให้ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับ
เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งที่
มีอัตราการขยายตัวสูงเช่นเดียวกันกับไทย แต่ทั้งสอง
ประเทศมีส่วนแบ่งในตลาดจีนที่มากกว่าจากการเป็น
ผู้น�าในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

ตลาดสหรัฐอเมริกา
เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ

ในปี 2555-2557 การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา  
ไทยอยู่ในสถานะ Question Mark ซ่ึงอยู่ในสถานะ 
ท่ีมีอตัราการขยายตวัสงู ส่วนแบ่งตลาดต�า่ แต่กม็คีูแ่ข่ง 
ทีอ่ยูใ่นสถานะเดยีวกบัไทยหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซยี  
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยเฉพาะ 
มาเลเซยี ถอืว่าอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์เติบโตอย่าง
รวดเร็ว จากการพัฒนาด้านเทคโนโลย ีและนโยบายการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ท�าให้มีบริษัทข้ามชาติ 
เข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง เวียดนามก็เช่นเดียวกันเป็น
ประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตของสินค้าสูง จากปัจจยัการ 
ลงทุนที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนชาวต่างชาต ิ
ค่าแรงงานมีราคาถูก มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ 
เอื้อต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

แผงวงจรไฟฟ้า ไทยอยู่ในสถานะ Question 
Mark เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผูน้�าตลาดแผงวงจรไฟฟ้าเป็นคอสตารกิา 
เนื่องจากจีนและไต้หวันมีการย้ายฐานการผลิตเข้าไป
มาก ประกอบกับคอสตาริกาเป็นประเทศที่ใกล้ชิด
สหรัฐอเมริกามากที่สุดประเทศหนึ่ง (แม้แต่ด้านการ
ทหาร คอสตาริกาก็ใช้ก�าลังทหารสหรัฐอเมริกาในการ
ป้องกันประเทศ) จึงมีความได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา ส�าหรับมาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ
จีน ต่างก็เชื่อมห่วงโซ่คุณค่ากับสหรัฐอเมริกา เช่น 
การออกแบบโทรศัพท์มือถือ/Software เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมรกิา แต่การผลติเกดิขึน้ในจนี มาเลเซยี ไต้หวนั 
เกาหลีใต้ ในขณะที่ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดน้อยกว่า 
หลายๆ ประเทศ เนื่องจากค่าแรงที่สูงกว่าและไทย 
ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับเทคโนโลยี

ตลาดสหรัฐอเมรกิา เป็นตลาดท่ีผู้บริโภคมีความ
ต้องการสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-technology) อาทิ 
เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printers) นาฬิกาอัจฉริยะ 
(Smart watches) โทรทัศน์ความละเอียดสูง (Ultra 
High Definition Television ) และอุปกรณ์ควบคุม
อณุหภมูอัิจฉรยิะ (Smart thermostats) แนวโน้มการ
บริโภค อาทิ วิดีโอ ผู้บริโภคจะซื้อจอที่มีความละเอียด
สูง ขนาดจอใหญ่ มีหลากหลายฟังก์ชัน่ให้เลอืก อปุกรณ์
สื่อสาร (Mobile connected devices) : Smart 
phone และ Tablet เป็นสนิค้าท่ีก�าลงัได้รบัความนิยม
และมียอดจ�าหน่ายในตลาดสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
• แม้ว่าไทยจะเป็นฐานการผลติ HDD ของโลก แต่ปัจจบุนัความต้องการ HDD ในตลาดโลกมแีนวโน้มลดลง  

ในขณะที่ความต้องการ SSD กลับเพ่ิมข้ึน ไทยในฐานะเป็นฐานการผลิต HDD ยังไม่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ทีช่ดัเจนในการปรบัเปล่ียนเทคโนโลยสู่ี SSD ดงันัน้ ควรมนีโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนนุ Digital Economy ทัง้ด้าน 
Software และ Hardware ในการปรับตัวตามทิศทางใหม่ๆ ของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ในส่วนของ Hardware 
ส่วนหนึ่งควรเป็นการปรับตัวสู่การผลิต SSD ที่ก�าลังเป็นกระแสหลักของโลก อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และ 
Notebook ขณะที่ software ก็จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้านการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลขนาด
ใหญ่ๆ ส�าหรับผู้ใช้ Smartphone และ Tablet ในบริการต่างๆ เช่น Cloud Storage, BPO (Business Process 
Outsourcing), Big Data เป็นต้น ดงันัน้ แนวทางการพฒันาควรเน้นการพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดโลก

• แนวทางการพฒันาสินค้าอเิล็กทรอนิกส์ไทย ควรเน้นการพฒันา Smart components โดยการแสวงหา 
ช่องทางการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ธุรกิจบริการต่างๆ 
ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วงจรอัจฉริยะในการควบคุมการท�างานมากยิ่งข้ึน อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน (Home Appliances) ผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์และสขุภาพ (Medical and Healthcare) และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ (Automotive Electronics) เป็นต้น 

ที่มา : World Trade Atlas

ประมวลโดย : กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ดชันรีาคาผูผ้ลติ เป็นหนึง่ในตัวช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคญัของประเทศ ซึง่ส�านักดัชนีเศรษฐกจิการค้า ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
เป็นผูร้บัผดิชอบจดัท�า โดยการส�ารวจและประมวลผลราคาจากการขายสนิค้าของเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูผ้ลติทัว่ประเทศ จ�านวน 
596 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และน�ามาค�านวณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้า 
โดยเฉลีย่ทีผู่ผ้ลติในประเทศได้รบัจากการขายสนิค้า ณ แหล่งผลติ ซึง่ไม่รวมค่าขนส่งและภาษ ีโดยเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลา ณ ปีฐาน หรอื  
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ทีต้่องการเปรยีบเทยีบ ทัง้นี ้ได้มกีารพัฒนาและปรบัปรงุการจดัท�าดชันีราคาผูผ้ลติให้ทนัสมยัอยู่เสมอตามโครงสร้าง
การผลิตที่เปลี่ยนแปลงโดยลักษณะจ�าเพาะสินค้า และแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาจะด�าเนินการปรับปรุงทุกปี ส�าหรับโครงสร้าง รายการ  
น�้าหนักความส�าคัญของสินค้า และปีฐานที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคา จะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี 

Special Report

มองเสถียรภาพราคา... 
ด้านดชันรีาคาผูผ้ลติ

โดย กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตมีการน�าไปใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ภาครัฐใช ้
ปรับมูลค่าการผลิตเพ่ือวัดอัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การก�าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาภาคอตุสาหกรรม  
ส�าหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน
การผลิต การตลาด และใช้ปรบัสญัญาซือ้ขายระยะยาว  
นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตในระดับหมวดหรือกลุ่ม
สินค้ายังชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าช่วงแรก
ของการตลาดในแต่ละกิจกรรมการผลิต ซึ่งจะบอกถึง
แนวโน้มราคาขายส่งและราคาขายปลีกของกลุ่มสินค้า
นัน้ๆ ส�าหรบัดชันรีาคาผูผ้ลติ ท่ีเป็นตวัรวมของประเทศ 

จะชีใ้ห้เหน็แนวโน้มภาวะการค้าและส่งสญัญาณถงึสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ กล่าวคอื ถ้าดัชน ีสงูขึน้เลก็น้อย แสดงว่า 
ภาวะการค้าของประเทศค่อนข้างดี ถ้าดัชนี สูงขึ้นมากและอย่างต่อเนื่อง แสดงว่า อาจมีปัญหาภาวะเงินเฟ้อ 
ถ้าดชันมีแีนวโน้มลดลง แสดงว่า ภาวะการค้าโดยรวมเร่ิมมปัีญหา อาจเป็นเพราะสนิค้าบางกลุม่มปีริมาณมากกว่า
ความต้องการ หรือ มีการแข่งขันสูงขึ้น หรือ อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เมือ่พจิารณาตวัเลขดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศเดอืนมนีาคม 2558 เท่ากบั 102.9 (ปี 2553 เท่ากบั 100)
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในหมวดหลักทั้ง 3 หมวด  
คอื หมวดผลผลติเกษตรกรรมสงูขึน้ร้อยละ 0.7 หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืงสงูขึน้ร้อยละ 19.7 ส่วนหมวดผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ  0.8

สินค้าผู้ผลิตหมวดที่มีดัชนีราคาเพิ่มขึ้นและลดลง  
• หมวดผลผลติเกษตรกรรม ดชันรีาคาสูงขึน้ร้อยละ 0.7 (เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ดชันรีาคาสงูขึน้ร้อยละ 0.9) 

สนิค้าเกษตรส�าคญัทีม่รีาคาสูงขึน้ คอื ผลผลติการเกษตร ยางพารา ได้แก่ น�า้ยางข้น ยางแผ่นดบิและเศษยาง  ผลผลติ
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ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงต้นยางผลัดใบ 
ขณะทีต่ลาดยงัชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก พชืผกั 
ได้แก่ หอมหัวใหญ่ พริกสด กะหล�่าปลี ผักคะน้า  
ผักกาดขาว ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี หน่อไม้ฝร่ัง  
ผักกาดหัว ผักคื่นฉ่าย กะหล�่าดอก ผักกวางตุ้ง ฟักทอง   
เห็ด มะระจีน โดยเฉพาะมะนาว ราคาเคลื่อนไหวอยู่
ในเกณฑ์สูง จากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยตามฤดูกาล   
ผลไม้ ได้แก่ กล้วยน�้าว้า สับปะรดโรงงาน มะม่วง   
มะพร้าวอ่อนและส้มเขียวหวาน ส�าหรับสินค้าที่มีราคา 
ลดลง ได้แก่ ผลปาล์มสด ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น 
ประกอบกับเปอร์เซ็นต์น�้ามันยังอยู่ในระดับต�่า สุกร 
มีชีวิตและไข่ไก่ ผลผลิตออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ 
ความต้องการลดลงเพราะสถานศกึษาทยอยปิดภาคเรยีน  
ปลาและสัตว์น�้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน  
ปลานิล ปลาทูสด ปลาอินทรี ปลากะพง ปลาโอและ
ปลาหมึกกล้วย  

• หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 19.7 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 4.6) สาเหตสุ�าคัญจากการสงูขึน้ของราคาน�า้มนั
ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นไป
ตามภาวะตลาดโลก

• หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ดชันรีาคาลดลง 
ร้อยละ 0.8 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีราคาสูงข้ึน 
ร้อยละ 0.4) สาเหตุส�าคัญจากการลดลงของราคา 
สินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
ได้แก่  ฮาร์ดดสิไดร์ฟ ปรบัราคาลดลงเพือ่ระบายสนิค้า 
จากความต้องการใช้ที่ลดลง ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่  
ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง ความต้องการใช้ยางโลก 
ยังคงซบเซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ซ่ึงเป็นผู้ใช้ยาง 
รายใหญ่ของโลกภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ส�าหรบัสนิค้า
ที่ยังมีราคาลดลง ได้แก่ น�้ามันปาล์มดิบ น�้ามันพืช
บรสิทุธิ ์ข้าวนึง่ ปลายข้าว น�า้ตาลทรายขาว กระเป๋าหนงั  
ไม้ยางพารา เหลก็แผ่น เหลก็เส้นและทองค�า ส่วนสินค้า 
ทีม่รีาคาสงูขึน้ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น�า้มนัเบนซิน 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โซดาไฟและเม็ดพลาสติก 

ดัชนรีาคาผูผ้ลติเดอืนมนีาคม 2558 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนมีนาคม 2557 ลดลงร้อยละ 5.0 สาเหตุจากการ 

ลดลงของหมวดผลผลติเกษตรกรรม ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของสตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์ร้อยละ 
4.5 ปลาและสัตว์น�้าร้อยละ 5.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.3 ตามการสูงขึ้นของราคา 
ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 3.5 แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 1.1 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.9 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 1.2 สิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.6 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.9 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.5  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 28.8 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 4.3 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 9.0   
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.0 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 3.6  
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 3.8 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เย่ือกระดาษ  
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.2 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.1 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ร้อยละ 2.1 ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1  

ดัชนรีาคาผูผ้ลิตไตรมาสแรกของปี 2558 เทยีบกับไตรมาสแรกของปี 2557 ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 5.1   
โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.4 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 0.2   
สตัว์มชีวิีตและผลติภณัฑ์ร้อยละ 2.5 ปลาและสตัว์น�า้ร้อยละ 6.4 หมวดผลติภณัฑ์จากเหมืองดัชนีราคาลดลงร้อยละ 8.9   
ตามการลดลงของราคาลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ 11.7 หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมดชันรีาคา
ลดลงร้อยละ 5.5 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบร้อยละ 0.8 สิ่งทอและผลิตภัณฑ ์
สิ่งทอร้อยละ 0.7 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.8 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 31.5 เคมีภัณฑ์
ผลติภณัฑ์เคมร้ีอยละ 4.1 ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสตกิร้อยละ 8.5 โลหะขัน้มลูฐานและผลติภณัฑ์โลหะร้อยละ 2.4   
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 1.8 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.8 
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ส่งสัญญาณชะลอตัว 
สะท้อนได้จากการใช้จ่ายภาคเอกชนและการส่งออกที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับ 
ช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวในระดับสูง และ 
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญของไทย   

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 อยูใ่นเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ ถงึแม้ว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะหดตัวลง โดยหดตัวร้อยละ 0.5  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการลดลงของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก  
อัตราการว่างงานอยู่ระดับต�่าที่ร้อยละ 0.8 ของก�าลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี ้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนมกราคม 2558 อยูท่ีร้่อยละ 46.5 ซึง่ถอืว่า 
สถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคง และต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง 
ที่ตั้งไว้คือ ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ในระดับมั่นคง สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่าง
ประเทศยังอยู่ในระดับสูงที่ 156.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขึ้น 
โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูงที่ร้อยละ 29.6*  
ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่ง และดัชนีผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ที่ร้อยละ 3.6* นับเป็นสัญญาณที่ดี 
ทีบ่่งบอกถงึการบรโิภคทัง้ในและต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตวั ส่วนดชันรีาคา 
สนิค้าเกษตร หดตวัน้อยลง โดยหดตวัร้อยละ 2.5 เดอืนก่อนหน้าหดตวัร้อยละ 11.1  
ตามการลดลงของราคาสนิค้าเกษตรในตลาดโลก และดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร
หดตัวร้อยละ 3.8 (* ข้อมูลเบื้องต้น)

การบริโภคภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในภาพรวมหดตัวลง 
เล็กน้อย เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ตามการหดตวัของยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ 
และยอดการจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ทีห่ดตวัร้อยละ 12.5 และ 2.1  
ตามล�าดับเน่ืองจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ยังมีความเปราะบาง ประกอบกับ 
ประชาชนยงัมคีวามกงัวลเก่ียวกบัปัญหาหนีส้นิในครวัเรอืน ส่วนปรมิาณน�าเข้า 
สินค้าอุปโภค และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 32.5 และ 
0.7 ตามล�าดับ 

การลงทนุภาคเอกชน เดอืนกมุภาพนัธ์  2558 ในภาพรวมปรับตวัดขีึน้
เลก็น้อยเมือ่เทยีบกับเดอืนทีผ่่านมา สะท้อนได้จากภาษธีรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 10.4 จากการเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ 
เน่ืองจากการคาดการณ์ของภาคเอกชนเกีย่วกบัการบงัคบัใช้ภาษใีหม่ทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการรบัมรดก และปรมิาณน�าเข้าสนิค้าทนุ ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งทีร้่อยละ 5.9  
ขณะที่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัว 
น้อยลงที่ร้อยละ 9.6 และ 2.4 ตามล�าดับ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,  
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ, IMF 
(*คาดการณ์เดือน ต.ค. 57) 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP  

ม.ค. - ก.พ. 2558 ปี 57 (%y-o-y)

ไทย -0.47 0.7

มาเลเซีย 0.6 6.0

ฟิลิปปินส์ 2.5 6.1

สิงคโปร์ -0.3 2.9

จีน 1.1 7.4

อินโดนีเซีย 6.63 5.0

อินเดีย 5.95 7.1

เวียดนาม 0.64 6.0

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57 ปี 58

ทั้งปี Q4 ทั้งปี ม.ค. ก.พ.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 2.3 0.7 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.5 9.8 14.2 2.5 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 157.1 157.1 155.4 156.9

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.2 1.1 1.9 -0.4 -0.5

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.0 1.7 1.6 1.6 1.5

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.8 46.1 46.5 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.6 0.8 1.1 0.8

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 1.6 -0.4 -3.5 -6.2

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -5.6 -9.0 -13.3 1.5

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -2.3 -4.5 0.5 1.0 -3.8

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.8 -9.6 -6.2 -11.1 -2.5

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.3 -2.4 -4.6 -1.3 3.6

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 7.0 -6.7 -16.3 29.6

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -0.9 0.4 -2.0 -2.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -27.9 -41.4 -11.4 -12.5

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -7.8 -14.3 14.5 0.7

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 8.8 1.5 -0.2 32.5

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -7.6 -2.9 3.4 5.9

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -15.8 -26.8 -13.7 -9.6

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.1 3.4 -2.3 12.0 10.4

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -4.8 -3.2 -5.8 -2.4

Economic Highlight
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

 

ดชันรีาคาผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนมนีาคม 2558 มค่ีาเท่ากบั 106.33 
เมือ่เทียบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 ดชันสีงูขึน้ร้อยละ 0.17 จากการสงูขึน้ของราคาน�า้มนั
เช้ือเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศเทียบกับเดือนก่อนหน้า ประเภท แก๊สโซฮอล์ 91 
95 E20 น�า้มนัดเีซล น�า้มนัเบนซนิ 95 ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) รวมทัง้ค่าโดยสารสาธารณะ  
(รถเมล์เล็ก) ค่าเช่าบ้าน ผักสดและผลไม้ เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวนและร้อนจัด 
ส่งผลให้ปรมิาณผลผลิตลดลง ขณะทีร่าคาเนือ้สกุร ไก่สด และไข่ไก่ ราคายงัคงลดลงต่อเนือ่ง  
เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน อตัราเงนิเฟ้อลดลงร้อยละ 0.57 เป็นเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัลดลง 
จากเดอืนก่อนหน้าท่ีลดลงร้อยละ 0.52 และเทยีบเฉล่ีย 3 เดอืน (มกราคม-มนีาคม) 2558 
กับระยะเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.50

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ 0.6-1.3      

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 102.9 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 5.0 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.5 
ปลาและสัตว์น�้าร้อยละ 5.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.3  
ตามการสงูขึน้ของราคาลกิไนต์ ปิโตรเลยีม และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 3.5 แร่โลหะและแร่อืน่ๆ  
ร้อยละ 1.1 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.9 ตามการลดลง 
ของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 1.2 ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ร้อยละ 0.6 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.9 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
ร้อยละ 0.5 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 28.8 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 4.3 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 9.0 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.0 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ ร้อยละ 3.6 สนิค้าหมวดอตุสาหกรรมอืน่ๆ  
ร้อยละ 3.8 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เยื่อกระดาษ  
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.2 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.1 เครื่องจักร 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 2.1 ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับ
เดอืนก่อนหน้าดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง และเฉลีย่เดอืนมกราคม-มนีาคม 2558 เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 121.70 เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.5 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รับตวัลดลง ได้แก่ หมวดเหลก็
และผลติภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 13.4 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 5.7 
หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.6 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดวัสด ุ
ก่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 0.7 และหมวดดชันรีาคาทีส่งูขึน้ ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากต้นทนุ 
การผลติปรบัตัวสงูขึน้ โดยหมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ สูงข้ึนร้อยละ 1.6 หมวดกระเบือ้ง สงูขึน้ 
ร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะ 
การก่อสร้างชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 
0.3 และเฉลี่ยเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลง 
ร้อยละ 3.7 

ท่ีมา : ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex

indexindex %YoY

index
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การส่งออก

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.14  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 12.5 โดยยางพารา (-38.8%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+0.9%) ไก่สดแช่แข็ง 
และแปรรปู (+7.2%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-16.5%) และผักผลไม้สดแช่แขง็ 
และแปรรูป (-9.3%) ในขณะที่ข้าว (-1.5%) และน�้าตาล (-9.8%) สินค้าอุตสาหกรรม
ส�าคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (-1.3%) คอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ (-3.0%) น�า้มนัส�าเรจ็รปู (-26.8%) เมด็พลาสติก (-12.3%) ตลาดส่งออกส�าคญั
ของไทย 5 ล�าดับแรกได้แก่ จีน (-15.1%) สหรัฐอเมริกา (+5.1%) ญี่ปุ่น (-11.7%) 
ฮ่องกง (-1.2%) ออสเตรเลีย (+5.7%) 

ระยะ 2 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 34,478 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 4.82 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 12.7  
โดยยางพารา (-39.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (13.0%) น�้าตาล (-11.3%)  
ในขณะท่ีข้าว (-7.3%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-5.5%) ผกั ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรูป  
(-2.9%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.7 โดยคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ (+0.4%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+5.9%) เมด็พลาสตกิ (-13.5%) ในขณะที ่
อัญมณีและเครื่องประดับ (-0.02%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-27.5%) ตลาดส่งออกส�าคัญ 
ของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+5.6%) จีน (-17.4%) ญี่ปุ่น (-9.6%) 
ฮ่องกง (+3.1%) และมาเลเซีย (-16.0%)  

การน�าเข้า 

เดือนกุมภาพันธ์  2558 มีมูลค่า 16,840 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ  
(-45.0%) เครื่องจักรกลฯ (-1.5%) เคมีภัณฑ์ (-2.2%) ขณะที่ เครื่องจักรไฟฟ้าฯ 
(+20.9%) และเหล็ก (+3.9%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน  
(+52.8%) ญ่ีปุ่น (+6.2%) สหรัฐอเมริกา (-22.6%) สิงคโปร์ (+63.9%) มาเลเซีย 
(-11.3%)

ระยะ 2 เดอืนแรกของปี 58 (ม.ค.-ก.พ.) มมีลูค่า 34,545 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลง 
ร้อยละ 6.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ 
(-51.5%) เครื่องจักรกลฯ (-6.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+5.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลติภัณฑ์ (-3.8%) ขณะทีเ่คมีภัณฑ์ (-3.6%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อนัดบัแรก  
ได้แก่ จีน (+21.5%) ญี่ปุ่น (-4.8%) สหรัฐอเมริกา (-0.6%) มาเลเซีย (-8.5%) และ
สิงคโปร์ (+25.9%)

ดุลการค้า 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558  เกินดุลการค้ามูลค่า 390.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 2 เดอืนแรกของปี 58 (ม.ค.-ก.พ.) ขาดดลุการค้ามูลค่า 66.3 ล้านเหรยีญ

สหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก 

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์  2558 อยู่ที่ 96.9 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 0.1 เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการลดลงของดชันรีาคาส่งออก 
ในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.2 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
10.7 ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1

ราคาสินค้าน�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ 87.2 (ปี 2555=100)  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาน�าเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 0.1 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 
กึ่งส�าเร็จรูปลดลงร้อยละ 0.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.1 และ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 0.1 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กมุภาพนัธ์ 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กุมภาพันธ์ 58 ม.ค.-ก.พ. 2558 กุมภาพันธ์ 58 ม.ค.-ก.พ. 2558

ส่งออก 17,230 34,478 -6.14 -4.82

น�าเข้า 16,840 34,545 1.47 -6.69

ดุลการค้า 390.2 -66.3   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์ และ
ส่วนประกอบ

2,258 -1.28 13.1 จีน 1,881 -15.1 10.9

1,384 -2.99 8.0 สหรัฐ 
อเมริกา

1,842 5.1 10.7

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

892.3 -8.47 5.2 ญี่ปุ่น 1,637 -11.7 9.5

เม็ดพลาสติก 669.6 -12.3 3.9 ฮ่องกง 1,045 -1.2 6.1

แผงวงจรไฟฟ้า 562.7 8.2 3.3 868.6 5.7 5.0

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม.ค. - ก.พ. 58

ส่งออก -0.5 -0.3 -0.1 -1.6 -1.6

น�าเข้า -2.6 -3.8 0.2 -10.7 -10.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,656 -1.5 9.8 จีน 3,394 52.8 20.2

น�า้มนัดบิ 1,381 -45.0 8.2 ญ่ีปุ่น 2,888 6.2 17.2

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,231 21.0 7.3 สหรัฐ 
อเมรกิา

976 -22.6 5.8

เคมีภัณฑ์ 1,060 -2.2 6.3 สงิคโปร์ 928 63.9 5.5

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

962 4.0 5.7 มาเลเซยี 890 -11.3 5.3

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 58

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ออสเตรเลยี
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอืนมนีาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,272.0 บาท ลดลงร้อยละ 3.84 เม่ือเทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลอื่นๆ จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในช่วง
กลางปีหน้า หลงัรายงานตวัเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯ ทีป่รบัตัวดขีึน้ ส่งผลให้นักลงทุนลดการถอืครอง
ทองค�าซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย 

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงโดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 47.77  
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซ่ึงอยู่ที่ 50.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
ราคาน�า้มันได้รบัแรงกดดนัจากการแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐั ทีแ่ตะระดบัสงูสดุในรอบหลายปี 
เมือ่เทยีบกบัเงนิสกุลหลกั ประกอบกบัส�านกังานพลงังานสากล (IEA) รายงานปรมิาณน�า้มนัดบิคง 
สหรัฐฯ ปรับเพิ่มสูง อย่างไรก็ดีความกังวลต่ออุปทานน�้ามันดิบล้นตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง  
หลังลิเบียวางแผนการส่งออกน�้ามันดิบเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกปัจจัยกดดันให้ราคาน�้ามันดิบลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนมีนาคมอ่อนค่าเล็กน้อย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  
อ่อนค่าจาก 32.57 บาทต่อเหรยีญสหรฐั เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อนหน้า เนือ่งจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐั 
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลหลัก หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีเกินกว่าที่ 
คาดการณ์ ซ่ึงสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับอัตราดอกเบี้ย 
เป็นช่วงฤดูร้อนหรือตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,225 บาท/100 กิโลกรัม 
เป็น 1,196.9 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) 
ปรับตัวลดลงจาก 2,925 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,805.48 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก 
ผูป้ระกอบการมสีตอ็กข้าวเกบ็ไว้บางส่วน และมกีารซือ้ขายข้าวในตลาดไม่มากนกั ส่งผลให้ราคา
ข้าวปรบัลดลง ประกอบกบัค�าส่ังซือ้จากต่างประเทศน้อย และราคาส่งออกข้าวไทยสงูกว่าประเทศ
คู่แข่ง ท�าให้ผู้ส่งออกชะลอการซื้อและเสนอซื้อในราคาลดลง ส�าหรับเดือนเมษายน คาดว่าราคา
ข้าวอาจปรบัตวัลดลงเลก็น้อย ตามความต้องการในตลาดทีช่ะลอตวั เนือ่งจากผูซ้ือ้ในต่างประเทศ
มีสต็อกข้าวปริมาณสูง จากการน�าเข้าข้าวปริมาณมากในก่อนหน้านี้ 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรงุเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมนีาคม 2558 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 58.47  บาท และ 47.33 บาท 
ตามล�าดับ โดยทั้งราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 ต่างก็ปรับตัวลดลง 
จากเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 (-2.42) และ (-3.23) ตามล�าดบั ซึง่ภาพรวมราคายางลดลง โดยมปัีจจยั
ลบมาจากการชะลอซือ้ยางขององค์กรสวนยางตามโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชนรกัษาเสถยีรภาพ
ราคายาง (Buffer Funds) ประกอบกับอุปสงค์ยางของจีนซึ่งเป็นผู้น�าเข้ารายใหญ่ที่สุดในโลก
ชะลอตวั และความผนัผวนและแขง็ค่าข้ึนของค่าเงนิเยนและค่าเงนิบาท ส�าหรบัในเดอืนเมษายน 
ราคายางมีแนวโน้มที่จะทรงตัวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อันเนื่องมาจากปัจจัยของภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาและราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก  

ราคาสินค้ารายเดือน

ก.พ.-58 มี.ค.-58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-มี.ค.

57
ม.ค.-มี.ค.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,225.00 1,196.90 -2.29 1,275.71 1,220.30 -4.34

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,925.00 2,805.48 -4.09 3,032.88 2,876.33 -5.16

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 59.92 58.47 -2.42 73.77 58.00 -21.37

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 48.91 47.33 -3.23 65.49 48.42 -26.05

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,227.19 1,178.63 -3.96 1,293.77 1,219.22 -5.76

ไทย (THB/Baht) 19,002.08 18,272.00 -3.84 20,002.98 18,895.21 -5.54

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 50.69 47.77 -5.76 98.75 48.66 -50.72

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.57 32.63 0.17 32.66 32.64 -0.05

สินค้า

เดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
มีนาคม 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

อุตสาหกรรมเรือส�าราญโลกมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 37,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 1.22 ล้านล้านบาท) ในปี 2557 โดยอเมรกิาเหนอืครองส่วนแบ่งทางการตลาด 
มากทีส่ดุ ( 57.22%) รองลงมาเป็นยโุรป (31.27%) และเอเชีย (4.86%) ทัง้นีเ้มือ่เดอืนมนีาคม  
2558 ทีผ่่านมาประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน Cruise Shipping-Miami 2015 ทีส่หรฐัอเมริกา 
พบว่านักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือส�าราญในเอเชียมากขึ้นแม้ว่าไทยจะเป็นประเทศท่ี 
นักท่องเท่ียวเรือสนใจมาท่องเท่ียว แต่ไทยยังขาดท่าเทียบเรือส�าหรับเรือส�าราญ 
โดยเฉพาะจงึเสยีเปรยีบประเทศคูแ่ข่ง เช่น จนี เกาหล ีญ่ีปุน่ ฮ่องกง และไต้หวันอย่างมาก  
จึงควรมีการพิจารณาจัดสถานท่ีส�าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวแยกจากท่าเทียบเรือ
สนิค้าเพือ่อ�านวยความสะดวก สนิค้าไทยทีม่ศัีกยภาพในการเจาะตลาดเรอืส�าราญ ได้แก่ 
สนิค้าในกลุม่เคหะภณัฑ์ (วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งทีพ่กั) วสัดุพืน้ผวิและสนิค้ากลุม่เครือ่งอาบน�า้ 
(Toiletry) 

บรษิทัมซูิบชิคิอร์ปและชโิยดะรกุตลาดก่อสร้างในฟิลปิปินส์ด้วยการรับงาน
ก่อสร้างสนามบินบนเกาะ Bohol ใกล้ซบี ู เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วไปเยอืนเมอืงนี้
ทีค่าดว่าจะทะลเุป้า 1 ล้านคนเร็วๆ นี ้เมืองซบีูเปน็เมืองเศรษฐกจิชั้นน�าและเมือง
ท่องเทีย่วส�าคญัของฟิลปิปินส์ หลงัจากฟิลปิปินส์มกีารเติบโตทางเศรษฐกจิทีร่ะดบั

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติปลาสวยงามทีส่�าคญั และมีการผลติมานานกว่า 
 50 ปีจนเป็นที่ยอมรับ จุดเด่นของปลาสวยงามของไทยคือ ความหลากหลายของ 
สายพันธุ์และคุณภาพด้านสีสันและความแข็งแรงจึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถดึงดูด 

บริษัทประกันภัยชั้นน�าของญี่ปุ่น
หลายราย อาทิ Tokyo life insurance 
และ Sumitoma Insurance ต่างเดนิแถว 
เข้าตลาดเมยีนมาร์กันคับค่ัง โดยเน้นธุรกิจ 
ประกนัอคัคภียัและ Cargo ของบรษิทัในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเป็นหลัก ตลาดประกันภัย 
ในเมยีนมาร์ปี 2556 มีมูลค่า 35 ล้านเหรยีญ 
สหรัฐและคาดว่าจะเติบโต 80 เท่าภายใน  
15 ปี สอดคล้องกบัการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
ของเมียนมาร์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกนโยบายขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ โดย
มอบหมายให้ ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรก�าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
โลจิสติกส์การเกษตร ปี 2556-2559 เจาะลึกสินค้าเกษตรส�าคัญ 5 ชนิด ได้แก่  
ข้าว  มันส�าปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง แบบครอบคลุมมิติต้นทุน 
(Cost Management) มติิเวลา (Lead Time) และมิติความน่าเชือ่ถอื (Reliability)  
ซึ่งจะท�าให้มีฐานข้อมูล ส�าหรับใช้ในการวางแผนเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์สนิค้าเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร จะได้ทราบถงึ 
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของตนเอง เพื่อน�าไป 
สู่การพัฒนาและปรับปรุงการประกอบการ และเพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

ข่าวดี ส�าหรับผู้รักสุขภาพ ปัจจุบันไทยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มวางตลาดแล้ว
เป็นน�้าตาลสกัดจากหญ้าหวาน “ซูกาเรีย” ปราศจากน�้าตาลและแคลอรี่

ประมาณ 7% ต่อเนือ่งกนัมาหลายปี ส่งผลให้
ธุรกิจท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เฟื่องฟูอย่างมาก

เงินตราเข้าสู ่ประเทศได้ดี ล ่าสุด 
กรมประมงได้ร่วมลงนาม MOU กับ 
ผูป้ระกอบการปลาสวยงามหวังผลักดัน 
ไทยเป็นศนูย์กลางการผลติและการค้า 
ปลาสวยงามทีมี่คณุภาพของโลกภายใน 
ปี 2559


