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สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน มาพบกบัวารสารสนย. ฉบับเดอืนสงิหาคม เดอืนแห่งมหามงคล 
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 ในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ให้ทรงพระเกษมส�าราญ 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

ส�าหรับวารสารสนย. ฉบับนี้น�าเสนอเรื่องราวเศรษฐกิจการค้าทั้งระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค ซึ่ง สนย. ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างสมดุลทางการค้าในตลาด
ต่างๆ เมื่อตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป อยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
การให้ความส�าคญักบัการค้าในภมูภิาคหรอืการค้าชายแดน กจ็ะเป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง
มลูค่าการส่งออกทดแทนกนัได้  โดยในระดบัโลก สนย. ได้มกีารศกึษาและคาดการณ์วกิฤต
เศรษฐกจิยโุรปต่อการค้าของไทย โดยใช้แบบจ�าลองเศรษฐมติต่ิางๆ ในการประมาณการ
มลูค่าการส่งออกของไทยยงัตลาดสหภาพยโุรป และส�าหรบัในระดบัภมูภิาค มาดวู่าการค้า
ชายแดนส�าคัญอย่างไร และหากมีการยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร ไทยและเมยีนมาร์จะได้ประโยชน์อย่างไร และยงัมเีกร็ดเลก็น้อยจากการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชา บริเวณจังหวัด ศรีสะเกษมาเล่าสู่กันฟัง...

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินและได้สาระจากวารสาร สนย.ของเรา    

บรรณาธิการ 

วารสารรายเดือน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์                         สิงหาคม 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 13

พาณชิย์อสีานพาเช่ือมสมัพนัธ์ไทย-ลาว ในงาน ASEAN TRADE FAIR 2012: Champasak

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพน�าพาณิชย์อีสาน 20 จังหวัดไป
จัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า ณ สปป. ลาว ในงาน “ASEAN TRADE FAIR 2012 : 
Champasak” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน 
(E-SAN LINK ASEAN 2012) เมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬา
แขวงจ�าปาสัก โดยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจากภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยเข้าร่วมงานจ�านวนมากถึง 200 คูหา ประกอบด้วย
สินค้าคุณภาพที่ได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการไทย 150 คูหา และสินค้า
จากประเทศเพ่ือนบ้านจากลาว เวยีดนาม และจนีตอนใต้ รวม 50 คหูา โดยนางเบญจวรรณ  
รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ประธานร่วมในพิธเีปิด กล่าวว่าการจดังานน้ี เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูป้ระกอบการ
ในประเทศไทยได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และยังได้พบปะผู้ประกอบการจากประเทศ

เพื่อนบ้านในการที่จะสร้างเครือข่าย
การค้าระหว่างกัน ประกอบกับ
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ศรีสะเกษ-พระวิหาร จากสนามรบสู ่สนามการค้า

จากการที่กัมพูชาและไทยถอนทหารออกจากพื้นที่พรมแดนพิพาทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
ตามค�าสั่งของศาลโลกเมื่อป ีก ่อน และส่งเจ ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เข้าประจ�าการแทนที่นั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและกัมพูชาจะได้เร่งสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน

Special Talks
ญาณี ศรีมณี

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

กระทรวงพาณิชย ์และจังหวัด
ศรีสะเกษได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสม
และโอกาสที่จะเร่งสร้างความสัมพันธ์
อันดีทั้งทางด ้านสังคมและการค้า
ระหว่างไทยกบักมัพชูา บรเิวณพรมแดน
จงัหวดัศรสีะเกษ โดยเมื่อวันท่ี 25-26 
กรกฎาคม 2555 ทีผ่่านมา ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)  
พร้อมด้วยผู ้ว่าราชการและรองผู ้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้น�าผู้แทน
หอการค้าจงัหวดัและผูป้ระกอบการจาก 
20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย เดินไปยังจังหวัดพระวิหาร 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือทางการค้ากับนายโอม มาลา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระวิหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
พระวิหาร ณ ศาลากลางจังหวัดพระวิหาร  ซ่ึงการน�าคณะไปเยือนจังหวัด
พระวิหารในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน
สู่อาเซียน (E-San Link ASEAN 2012) ซ่ึงการพบปะหารือระหว่างภาครัฐ
ของไทยและกมัพชูาครัง้นีถ้อืเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่มกีารปิดจดุผ่านแดน และ
การท่องเที่ยวในเขตปราสาทเขาพระวิหาร 

ในครั้งนี้ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คัดเลือก
ผู้ประกอบที่มีศักยภาพในกลุ่มสินค้าต่างๆ อาทิ สินค้าเกษตร ธุรกิจรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร อาหารแปรรูป วัสดุก่อสร้าง เพื่อเข้าร่วมเจรจาจับคู่
ธรุกจิ (Business Matching) และท�าข้อตกลงเกษตรพนัธะสญัญา (Contract 
Farming) กับผู้ประกอบการในจังหวัดพระวิหารและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี
ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 40 ราย สามารถลงนามจับคู่การค้าได้ถึง 17 คู่  
และได้ท�าข้อตกลงเกษตรพันธะสัญญา 3 คู่ ซึ่งถือว่าช่วยสร้างโอกาสให้กับ
เกษตรกรในจงัหวดัพระวหิารทีส่ามารถหาตลาดรองรบัมนัส�าปะหลงัได้ และ 
ผู้ประกอบการไทยก็สามารถหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเพื่อการแปรรูปได้  
นอกจากนี้การหารือระหว่างภาครัฐยังน�าไปสู่การวางแผนในการเข้าร่วม
ในงานจ�าหน่ายสินค้าที่จะจัดขึ้นในจังหวัดพระวิหารในต้นปีหน้า อีกทั้ง
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นของจังหวัดพระวิหารได้แสดงความตั้งใจที่จะ
สนบัสนนุการค้าโดยจะปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานทางการค้า อาท ิการปรบัปรงุ
ถนนและสร้างศูนย์การค้าเพื่อรองรับการค้าและท่องเที่ยวที่จะขยายตัว 
รวมถึงยังต้องการผลักดันให้ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ซึ่ง
ติดต่อกับ บ้านสะเตียลกวาง จ.พระวิหาร ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
เพื่อขยายช่องทางการค้าอีกด้วย

 การเจรจาจับคู่ธุรกิจในครัง้น้ี แสดงให้เหน็ถึงโอกาสในการขยายการค้าชายแดนระหว่างไทยกบักมัพชูา ไม่เพยีงแต่บรเิวณจังหวัดศรีษะเกษ 
แต่ตลอดจนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทย แล้วยังเป็นแหล่งวัตถุดิบในการ
แปรรูปสินค้า ซึ่งจะเป็นฐานที่ดีในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ในการที่จะขยายฐานการค้าระหว่างกัน และการเป็น
แหล่งวัตถุดิบ ที่ไทยสามารถน�าเข้าวัตถุดิบใช้ในการผลิตและแปรรูปได้ในราคาที่ถูกลง..

 

จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 
127 กโิลเมตร โดยม ี3 อ�าเภอทีต่ดิกบักมัพชูา ได้แก่กนัทรลกัษ์ (ตดิกบั
จ.พระวิหาร กัมพูชา), อ�าเภอขุนหาญ และ อ�าเภอภูสิงห์ (ติดกับ
จ.อุดรมีชัย กัมพูชา)
ศรีษะเกษมีจุดผ่านแดนเชื่อมต่อกับกัมพูชาคือ “จุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง�า” ่ในพื้นที่ อ.ภูสิงห์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็น
จดุผ่านแดนถาวรเมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2546 ซึง่วตัถุประสงค์ทีส่�าคญั
ประการหน่ึงในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�า คือ การเปิด
ช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศผ่านทางช่องสะง�า 
โดยทัง้จงัหวดัศรสีะเกษและจงัหวดัอดุรมชียัต่างกไ็ด้พฒันาเมืองใหม่ข้ึน
ในบริเวณใกล้ด่านพรมแดนถาวรช่องสะง�า เพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต
นับตัง้แต่เปิดจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง�า มลูค่าการค้าชายแดนทีด่่านนี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2551 (มูลค่าการค้ารวม 1,427.8 
ล้านบาท และมีการส่งออก  1,368.5 ล้านบาท)  
ภายหลังจากที่ไทยและกัมพูชามีกรณีพิพาทกัน มูลค่าการค้าชายแดน
หดตัวลงจากปี 2551 กว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2554 มีมูลค่าการค้า
ชายแดนเพียง 224.4 ล้านบาท 
ทีผ่่านมาทางจงัหวดัศรสีะเกษของไทยและจงัหวดัพระวิหารของกมัพชูา
ได้มกีารปรกึษาหารอืเพือ่แลกเปลีย่นความร่วมมอืระหว่างกนั อาท ิเมือ่
พฤศจิกายน 2553 นายโอม มาลา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และ
คณะ ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ และได้ปรึกษาหารือร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน และส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้าชายแดน  

จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพื้นที่ถึง 13,788 ตร.กม. 
แต่มีประชากรเพียงประมาณ 180,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเพาะปลกูข้าวเป็นหลกั รวมถงึ ข้าวโพด มันส�าปะหลงั 
ถั่วเขียว ยาสูบ และเลี้ยงสัตว์
จังหวัดพระวิหารอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�าไปประมาณ 
200 กิโลเมตร การเดินทางผ่านถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ใช้เวลา
ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง 
แม้ว่าขนาดตลาดในจังหวัดพระวิหารจะยังมีขนาดเล็ก แต่หากมองถึง
ศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งผลติสนิค้าเกษตร เช่นข้าว มันส�าปะหลงั 
ซึง่มรีาคาถกูกว่าไทย กจ็ะช่วยให้ผูป้ระกอบการมทีางเลอืกของวตัถุดบิ
สินค้าเกษตรเพื่อน�าไปแปรรูปในต้นทุนที่ต�่าลงได้
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ต้นตอของวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป มาจากวิกฤตซับไพร์มของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2551-
2552 ที่ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์การเงิน
โลก ซึ่งกลุ่มประเทศยุโรปก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าภูมิภาคอื่น เกิดปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงิน ส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปตัดสินใจ
อุ้มสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต และด�าเนินนโยบายการคลังที่ผ่อนคลาย
เพื่อประคองการทรุดตัวของเศรษฐกิจ  มีการแทรกแซงและออกมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบหลายระลอกซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แทนที่จะเป็นมาตรการแก้ปัญหา
พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาค เม็ดเงินท่ีใช้อัดฉีดส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมของภาครัฐ จน
เป็นเหตุให้หนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ แต่ยังมี
การปกปิดและซ่อนปัญหาฐานะการคลังของประเทศเอาไว้ นอกจากนี้ ยุโรปยังมีปัญหา
การว่างงานที่สูง ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจเอกชนอ่อนเปลี้ยเพลียแรง  
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยรวมมีน้อย (ยกเว้นเยอรมัน)   

อยีมูกีารก�าหนดในข้อตกลงเสถยีรภาพและความเตบิโต (Stablility and Growth Pact: 
SGP) เกี่ยวกับจ�านวนหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งได้จ�ากัดหนี้สาธารณะ 
(public debt) ไว้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP ประเทศ การขาดดุลงบประมาณ (public 
deficit) ไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP ประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ (consumer price 
inflation) ที่ระดับร้อยละ 2 แต่มีประเทศสมาชิกหลายประเทศในยูโรโซน (ประเทศ
ที่มีการใช้นโยบายการเงินและเงินสกุลยูโรร่วมกัน) ได้ละเมิดกฎอียูดังกล่าว ท�าให้
เกิดปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงมากและการขาดดุลงบประมาณที่สะสมอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2555 ยูโรโซนมีหนี้สาธารณะ 8,714 พันล้านยูโรเป็นร้อยละ 90 ของ GDP 
ขาดดุลงบประมาณเป็นร้อยละ 3.2 ของ GDP ของ EU และมีอัตราเงินเฟ้อ (เมษายน 
2555) ที่ร้อยละ 2.6 

PIIGS ได้แก่ กลุ่มประเทศท่ีประสบวิกฤติหนี้สาธารณะสูง มีการขาดดุลงบประมาณสูง
และมีอัตราการว่างงานสูงกว่ากลุ่ม PIIGS ซึ่งประกอบไปด้วย โปรตุเกส (P) อิตาลี (I) 
ไอร์แลนด์ (I) กรีซ (G) และ สเปน (S) โดยในปี 2555 ประเทศเหล่าน้ีมีหน้ีสาธารณะ 
การขาดดุลงบประมาณ อตัราว่างงาน (มนีาคม 2555) และอตัราเงนิเฟ้อ (เมษายน 2555) ดงันี้ 

สัดส่วนหนี้

สาธารณะ

อัตราการขาด

ดลุงบประมาณ
อัตราว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ

โปรตุเกส 107.8% 4.7% 15.3% 2.9%

อิตาลี 120.1% 2.0% 9.8% 3.7%

กรีซ 165.3% 7.3% 21.7% 1.5%

ไอร์แลนด์ 108.2% 8.3% 14.5% 1.9%

สเปน 68.5% 6.4% 24.1% 2.0%

 หนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม PIIGS เป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินยืมจากต่างประเทศ 
โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นประเทศในสหภาพยุโรปได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
เยอรมนั ส�าหรบักรซีทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ เนือ่งมาจากได้กูเ้งนิลงทนุเพือ่เป็นเจ้าภาพ
จัดแข่งขันกีฬา โอลิมปิค แต่ขาดทุนมาก รัฐบาลยังมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวอย่างมากมาย
มหาศาลในด้านนโยบายรฐัสวสัดกิาร และไม่มศีกัยภาพในการช�าระหน้ี ท�าให้หน้ีสาธารณะ
เพิ่มขึ้นจากที่มีเพียงร้อยละ 85 ของ GDP ในปี 2002 มาเป็นร้อยละ 165.3 ในปี 2011 
หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี ของ GDP  ประกอบกับกรีซมีเศรษฐกิจอ่อนแอตั้งแต่
ก่อนเข้ายูโรโซน   

Special Report การใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ผลกระทบ

วิกฤตเศรษฐกจิยโุรปต่อการค้าของไทย 

EU  เป็น 1 ใน 3 ของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกที่มี GDP 
ใหญ่ที่สุดในโลก  มีสัดส่วนของ GDP ประมาณร้อยละ 40 
ของประเทศ OECD ทั้งหมด ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และ 19    
EU เป็นตลาดสินค้าและบริการที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุด
ในโลกคือประมาณ  1 ใน 5 ของมูลค่าการค้าโลกและน�า
เข้าสินค้าจากนอก EU เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 
ของมูลค่าการค้าโลก   
นอกจากน้ี EU ยงัเป็นศูนย์กลางทางการเงนิและการลงทนุ
ของโลก เมือ่เกดิปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิในยโุรปจงึได้ลกุลาม
สร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกไปด้วย โดยยุโรป
อาจฟื้นตัวช้ากว่าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลยุโรป 
เน้นนโยบายประชานิยมและลดช่องว่างคนจนกับคนรวย 
ในขณะทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาเน้นนโยบายการแข่งขนัและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลกระทบจากวิกฤตยุโรปยังส่งผลถึงภูมิภาคเอเชีย โดย
อาจจะท�าให้เงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มจะหลั่งไหลเข้าสู่
ภมูภิาคเอเชยี  ก่อให้ เกดิเงนิเฟ้อ  ภาวะฟองสบูใ่นตลาดหุน้
และตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการที่ธนาคารยุโรปมี
บทบาทในฐานะผูล้งทนุและเป็นแหล่งปล่อยเงนิกูร้ายใหญ่
ให้กบัประเทศในเอเชยี ซึง่ร้อยละ 33 มาจากธนาคารกลาง
ของประเทศองักฤษ อาจท�าให้ต้นทนุการกูข้องเอเชยีสงูข้ึน   
นอกจากนี้ การที่ประเทศในยุโรปต้องรัดเข็มขัดประหยัด
การใช้จ่ายงบประมาณลงอย่างมาก จงึท�าให้ความต้องการ
น�าเข้าสินค้าจากเอเชียลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกไปยุโรป เช่น สิงคโปร์ที่ส่งออก
ไปยโุรปร้อยละ 10 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด จนีส่งออก
ไปยุโรปถึงร้อยละ 22 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
ส�าหรับประเทศไทย EU ถือเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญอันดับ 4 ของ
ไทยรองจาก อาเซียน (9) ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดย
ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น
ร้อยละ 9.75 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย หรือ
คิดเป็นมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงถึง 19.948 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ไทยได้ดุลการค้า 1,943.52 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออก 10,948.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 12.63 โดยกลุ ่มยุโรปที่มีศักยภาพ 15 
ประเทศและจัดอยู่ในกลุ่มตลาดหลัก มีมูลค่าการส่งออก 
9,749 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3   
สินค้าส�าคัญที่ไทยส่งออกไป EU ได้แก่ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ ตู ้เย็น อัญมณีและ
เครื่องประดับ อาหารแช่งแข็ง สิ่งทอและเสื้อผ้า

นางนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ 
ส�านักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
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มาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งต้ังคณะท�างานกลุม่ย่อยเพือ่แก้ไขปัญหาอปุสรรคและผลกัดนัการส่งออกรายสนิค้า 4 คณะ ได้แก่ 1) สนิค้าอาหาร 2) สนิค้า
เกษตร : ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา 3) สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และ 4) สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อดูแล ติดตามแก้ไขปัญหา รวมทั้งก�าหนด
มาตรการเชิงรุก เพื่อผลักดันการส่งออกของไทย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการส่งออกยังได้เร่งผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบวิกฤตยุโรป ดังนี้  
 1) การรักษาตลาดเดิมและหาโอกาสใหม่ในตลาดเดิมหรือตลาดที่มีปัญหา โดยเฉพาะตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง จะด�าเนินการเพื่อ
ผลักดันสินค้าทดแทนใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด  เจาะ Niche Market  และกระจายตลาดสู่เมืองที่มีศักยภาพใหม่ๆ  
 2)  การหาตลาดใหม่และตลาดทีม่ศีกัยภาพ โดยตลาดทีม่พีฒันาการทางเศรษฐกจิปานกลาง-สงู จะผลกัดนัสนิค้าศกัยภาพสงูเข้าสูต่ลาด เพิม่ช่องทาง
การจ�าหน่ายสินค้า ขยายตลาดเมืองใหญ่สู่เมืองรอง และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า ส�าหรับตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจต�่า-ปานกลาง 
จะผลกัดันสนิค้าตอบสนอง Existing Basic Needs การเข้าไปลงทนุ การใช้เป็นแหล่งวตัถดุบิ การเจาะกลุม่เฉพาะ และการขยายสูเ่มอืงใหม่ ส�าหรบัตลาด ASEAN 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามค�าสั่งแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2555 เพื่อเร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดอาเซียน   

การวเิคราะห์และประเมนิผลกระทบวกิฤตเศรษฐกิจยุโรปต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยโดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับคณะที่ปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
สรุปผลได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์เพื่อดูผลกระทบทั้งทางตรงที่มีต่อจีนและทางอ้อมที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน(รวมไทย) โดยใช้ข้อมูล World Input-Output Database 
(WIOD) ของ European Commission  พบว่า หาก EU หดตัว 1% จะมีผลต่อจีน 0.15% ซึ่งอยู่ในอัตราสูงมาก  ผลกระทบต่อจีนส่งผลต่อ ASEAN  
0.35% และส่งผลต่อไทย 0.07-0.08 % สนิค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุคือ ช้ินส่วนอเิลค็ทรอนิกส์และอปุกรณ์เกีย่วกบัสายตา (Electrical and Optical 
Equipment) จากการวิเคราะห์นี้ พบว่า อุปสงค์ที่ลดลงของยุโรปอาจจะส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาจากการที่ไทย
ส่งออกไปยงัจนี  โดยจะต้องระวังผลกระทบทางอ้อมเพราะจากการประมาณการพบว่ามขีนาดใหญ่มากขึน้เรือ่ย ๆ   นอกจากนีแ้ล้ว อาจส่งผลต่อราคาสนิค้า
โภคภัณฑ์ (เกษตร/พลงังาน/โลหะ) รวมถงึค่าระวางเรอื เน่ืองจากอปุสงค์เปลีย่นแปลง
และค่าเงินยูโรต่อเงินดอลล่าร์เปลี่ยนไป  
การคาดการณ์มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดส�าคัญในระยะ 7 เดือนแรก
ของปี 2555 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยใช้แบบจ�าลองพยากรณ์
ระยะส้ัน  ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving Average with 
Explanatory Variables) ทีแ่บ่งหมวดสนิค้าและตลาด โดยการคาดการณ์รายสนิค้า 
พบว่า มลูค่าการส่งออกของไทยไปยงักลุม่ประเทศสหภาพยโุรป (27 ประเทศ) จะลดลง
ร้อยละ 17 และกลุ่มสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญที่อาจได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ยางพารา ข้าว สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เมด็พลาสตกิและผลติภณัฑ์  อญัมณี
และเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
ได้แก่ สิ่งทอ และน�้าตาลทราย การคาดการณ์รายตลาด พบว่า การส่งออกไทยไป 
EU 27 จะลดลง 11.2%  ญี่ปุ่น ลดลง 4.1%  ฮ่องกง ลดลง 36.5%  เวียดนาม
ลดลง 8.2%  ในขณะที่การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 3.9% มาเลเซีย
เพิ่มขึ้น 2.4% อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 11.9% อินเดียเพิ่มขึ้น 1.1% สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 
0.6% ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% 
การศกึษาผลกระทบโดยตรงของวกิฤตยิโุรปต่อการส่งออกของไทยไปกลุม่ประเทศ
สหภาพยุโรป โดยใช้แบบจ�าลอง Vector Error Correction Mechanism (VECM) 
และ Cointegration Equation Modelซึ่งใช้ตัวแปรอิสระต่าง ๆ ได้แก่  ดัชนีราคา
สนิค้าส่งออกของไทย อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อยโูร และดชันีชีน้�าภาวะเศรษฐกจิยโุรป 
พบว่า หากดัชนีชี้น�าภาวะเศรษฐกิจยุโรป ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า มลูค่าการส่งออกของไทยไปยงักลุม่ประเทศสหภาพยโุรปในเดือนมถินุายน 
2555 จะลดลงประมาณ 5.25 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2555 และในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (shock) ของการส่งออกไทยไปยังยุโรป หากเหตุการณ์
ผิดปกติส้ินสุดลง การส่งออกของไทยจะสามารถเข้าสูภ่าวะปกตไิด้ ภายในระยะเวลา 
เท่ากับ 1.68 เดือน
การศกึษาผลกระทบต่อเน่ืองของวิกฤตยิโุรปต่อการส่งออกของไทย โดยใช้แบบจ�าลอง Vector Autoregressive Model (VARs) โดยมีตวัแปรตาม 
ได้แก่  มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศจีน กลุ่มประเทศ ASEAN  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ดัชนีราคา
สินค้าส่งออกของไทย อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อยูโร และดัชนีชี้น�าภาวะเศรษฐกิจยุโรป  พบว่า หากดัชนีชี้น�าภาวะเศรษฐกิจยุโรป ลดลงประมาณร้อยละ 
2 เมื่อเที่ยบจากสองเดือนที่แล้ว จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2555 ไปยังกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ลดลง 6% จีนลดลง 11% อาเซียน ลดลง 4.4% สหรัฐอเมริกาลดลง 5%และญี่ปุ่น ลดลง 4.6%   กล่าวโดยสรุปว่า หากดัชนีชี้น�าภาวะเศรษฐกิจ
ยุโรปลดลงร้อยละ 2 จะส่งผลให้การส่งออกของไทยลดลงในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าประมาณร้อยละ 5 และผลดังกล่าวจะลดลงต่อเนื่องกันในระยะเวลา 
3 เดือน และหากไม่เกิดปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นอีก  การส่งออกของไทยจะใช้เวลา 3 เดือนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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 บทบาทและความส�าคัญของการค้าชายแดน
 การส่งออกสนิค้าและบรกิาร เป็นแหล่งท่ีมาของรายได้อนัดบัหนึง่ของประเทศ ไม่เพยีงแต่การค้ากบัประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิในระดบัโลก 
อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและยุโรป เท่านั้น แต่ไทยสามารถสร้างและแสวงหาโอกาสทางการค้า/การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
ตามแนวชายแดน (พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย) หรือที่เรียกว่า การค้าชายแดนได้อีกช่องทางด้วย และการค้าชายแดนเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง
ที่มีบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยให้มีเสถียรภาพและขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งยังเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศที่ 3 เช่น จีน อินเดีย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  ไทยจึงให้ความส�าคัญกับการค้าชายแดนในเชิงรุกมากขึ้น 
 การค้าชายแดนของไทย ปี 2554 มีมูลค่ารวม 899.78 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.44 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมาเลเชีย มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด รองลงมาคือ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามล�าดับ ส�าหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านมาก

ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา น�้ามันดีเซล เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลติภณัฑ์ยางอืน่ๆ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสนิค้าทีไ่ทยน�าเข้า 5 อนัดบัแรก ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ สือ่บนัทกึข้อมลู ภาพ เสยีง ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์ เทปแม่เหลก็ จานแม่เหลก็
ส�าหรับคอมพิวเตอร์ ทองแดงและผลิตภัณฑ์
  ปัจจบัุนจดุการค้าชายแดนทีส่�าคัญซึง่เป็นจดุผ่านแดนถาวรของไทยมทีัง้หมดจ�านวน 
36 จุด (สภาความมั่นคงแห่งชาติ) ได้แก่ จุดตามแนวชายแดนไทย-ลาว 15 จุด ไทย–มาเลเชีย 
9 จุด ไทย-พม่า 6 จุด และไทย-กัมพูชา 6 จุด  เมื่อนับรวมจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่านแดน
ชั่วคราวตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีไม่น้อยกว่า 94 จุด  ดังนั้น ยุทธศาสตร์
ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงในการขยายเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยคือ การยกระดับด่านการค้า
ชายแดนจากจุดผ่อนปรนหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว ให้เป็นด่านผ่านแดนถาวร ซึ่งจะช่วยเสริม
สร้างความสมัพันธ์อนัดกีบัประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่าง
กัน ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้
มีความแข็งแกร่งอีกด้วย    

มูลค้าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554

(หน่วย: พันล้านบาท)

การยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสงิขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร

ด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ตั้งอยู่ ต.คลองวาฬ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ อยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 22 กโิลเมตร ห่างจาก
ถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 1 พันคน มีการคมนาคมที่สะดวก อาชีพหลักคือการท�าสวน 
ท�าไร่ (จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีต�าบลและหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนจ�านวน 
21 ต�าบล 48 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้าออกชายแดน 35 ช่องทาง เป็น
ช่องทางธรรมชาต ิ34 ช่องทาง และจดุผ่อนปรน 1 ช่องทาง คอืด่านสงิขร) 
ด่านสิงขรเป็นช่วงที่แคบที่สุดของประเทศไทย โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
กั้นระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมาร์ ฝั่งเมียนมาร์ที่อยู่ตรงข้ามกับด่าน
สงิขร คอืบ้านมดู่อง อยูห่่างจากชายแดนเมยีนมาร์ประมาณ 1.8 กโิลเมตร 
มปีระชากรประมาณ 5 พนัคน จากบ้านมดู่องมถีนนเพยีงสายเดยีวข้ึนไป
ทางเหนอืระยะทาง 180 กโิลเมตร จะผ่านเมอืงสงิขรและเมืองตะนาวศรี 
ไปยงัเมอืงมะรดิ  ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่�าคญัของฝ่ังอนัดามันและเป็นจังหวัด
ใหญ่ทางตอนใต้ของเมียนมาร์

 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์
เมียนมาร์เริ่มเปิดประเทศและปรับนโยบายเศรษฐกิจการค้า โดยจะเน้น
การส่งเสรมิและต่อยอดการค้าเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านมากขึน้ โดยเฉพาะ
ไทย จีน อินเดีย บังคลาเทศและลาว ซึ่งจะเห็นได้จากการด�าเนินโครงการต่างๆ 
ที่ส�าคัญ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออกบริเวณชายแดน 
การสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ส่วนด้านการค้าระหว่างไทย–
เมยีนมาร์ เมียนมาร์เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพทางการค้ากบัไทยสงูมาก ไทยเป็น
คู ่ค้าส�าคัญทั้งด้านการส่งออกและการน�าเข้า เนื่องจากภาคการผลิตของ
เมียนมาร์ยังมีประสิทธิภาพไม่มากนักจ�าเป็นต้องน�าเข้าเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่
การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและปัจจัยการผลิตจากเมียนมาร์ก็มีความส�าคัญต่อ
การส่งออกของไทย  ความสมัพนัธ์ด้านการค้าไทย-เมยีนมาร์จึงเป็นไปในลกัษณะ
เกื้อกูลกัน ท�าการค้าชายแดนผ่านด่านต่างๆ ทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดน
ชั่วคราวและจุดผ่อนปรน   

การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์มีความคล่องตัวกว่าการค้าปรกติ เนื่องจาก
ไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมาร์ยาว 2,387 กิโลเมตรผ่าน 10 จังหวัดของไทย 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบครีขีนัธ์ ชมุพร และระนอง  โดยมทิีวเขาแดนลาว  ถนนธงชยั  ตะนาวศรี  
แม่น�า้เมย และแม่น�า้กระบรุ ีเป็นแนวกัน้พรมแดน ซึง่ชายแดนตอนบนจะติดกบั
พื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์ 3 รัฐ คือ รัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐกะเหรี่ยง 
ส่วนพืน้ทีต่อนล่างจะตดิกบัพืน้ทีข่องชนชาตเิมยีนมาร์ ส�าหรบัด่านการค้าส�าคัญ
ไทย-เมียนมาร์ ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร 6 ด่าน ได้แก่ 1) ด่าน อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย  2) ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก 3) ด่าน จ.ระนอง 4 ด่าน (ด่าน อ.เมือง 
ด่าน ต.บางริ้น  ด่าน ต.ปากน�้า ด่านบริเวณท่าเทียบเรือบริษัทอันดามันคลับ) 
และมีจุดผ่อนปรน 14 แห่ง จุดผ่านแดนชั่วคราว 2 แห่ง

ด่านสิงขร 
: กลไกขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์



7วารสาร สนย.

ผลของการยกระดบัจุดผ่อนปรนด่านสงิขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร
⁕ เศรษฐกจิชายแดนของ จ.ประจวบคีรขีนัธ์ ขยายตวั การเปิดด่านสงิขร
ให้เป็นจดุผ่านแดนถาวรจะก่อให้เกดิการขยายตัวทางการค้า การลงทนุ และ
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่ของไทยสู่เมียนมาร์  
⁕ มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2554 การค้าชายแดน
บริเวณด่านสิงขรมีมูลค่า 41.78 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 1,209.3 
(ปี 2553 มีมูลค่า 3.191 ล้านบาท) การค้าชายแดนบรเิวณด่านสงิขรปัจจบุนั
พบว่ามีการค้าขายทีคึ่กคกัมาก นกัท่องเท่ียวมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  เน่ืองจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดให้ความส�าคัญในการสร้างบรรยากาศ
เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ
จังหวัด ส�าหรับสินค้าท่ีมีการค้าขาย
บริเวณด่านชายแดนเป็นสินค้าประเภท 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ อัญมณี 
สนิค้าอปุโภค-บรโิภค โดยเฉพาะวันเสาร์ 
การค้าขายจะคึกคักมากเนื่องจากมี
ตลาดนดั มชีาวเมยีนมาร์และนกัท่องเทีย่ว
ของไทยเป็นจ�านวนมาก 
⁕ เพิม่โอกาสการเชือ่มโยงการค้าระหว่างไทยกบัสหภาพเมยีนมาร์ หลงัจาก
เปิดเป็นด่านผ่านแดนถาวรแล้ว ไทยจะมโีอกาสเช่ือมโยงกบัสหภาพเมยีนมาร์ 
ทั้งทางด้านการผลิต การค้าและการลงทุน ดังนี้   

เมอืงมะรดิจะเป็นแหล่งวตัถดุบิด้านสนิค้าประมงทีส่�าคญัของไทย เพราะ
เมืองมะรดิมีเกาะมากถงึ 800 เกาะ สามารถน�าเข้าสนิค้าประมงผ่านช่อง
ทางด่านสิงขร ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
เป็นแหล่งวตัถดิุบด้านการเกษตร ได้แก่ ปาล์ม ยางพารา กล้วย มะละกอ 
พริก ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมท่ีจะรับซื้อสินค้าต่างๆ เหล่านี้ 
จากสหภาพเมียนมาร์ เพื่อน�ามาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ไทยสามารถส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภค วัสดุก่อสร้าง ไปเมืองมะริด
ได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้าของไทยเป็นที่นิยมของชาวเมียนมาร์อยู่แล้ว
มีการลงทนุค้าขายผ่านช่องทางด่านสงิขรมากขึน้ ผูป้ระกอบการบางส่วน
จะเปลี่ยนเส้นทางขนส่งจากระนอง-เกาะสอง มาใช้เส้นทางมะริด-สิงขร 
แทน เนือ่งจากมรีะยะทางท่ีใกล้ สะดวก ใช้เวลาน้อยกว่าและลดต้นทนุได้
ธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเปิดด่าน
สิงขร เช่น ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า ห้องเย็น โรงน�้าแข็ง  เนื่องจากการ
เชื่อมโยงสินค้าอาหารทะเลมาจากเมืองมะริด

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขร เป็นจุดหรือด่านผ่านแดนถาวร มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูง  
เนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตระหนักถึงโอกาสและต้องการผลักดันโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายเมียนมาร์ และมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี  และยังมีท่าเรือประจวบซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้น
ฐานส�าคัญที่สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  

การเตรยีมความพร้อมของไทยทีจ่ะยกระดบัด่านสงิขรเป็นจดุผ่านแดน
ถาวร ได้แก่

การก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพัฒนาชายแดน โดย จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
ได้วางแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
(2554-2558) และมกีารวางแผนงาน/โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ในพื้นที่ด่านสิงขร รองรับการขยายตัวทางการค้าและชุมชน
การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์
และเมืองมะริด สหภาพเมียนมาร์ โดยมีภาครัฐและเอกชนเดินทางไป
เยอืนเมยีนมาร์ เพ่ือเจรจาและประสานงานการยกระดบัด่านสงิขร และ
มีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
การขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้
ขออนุญาตเข้าท�าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพื่อ
จดัตัง้ศนูย์ราชการรองรับการเปิดจดุผ่านแดนถาวรตามแผนปฏบิตักิาร
ความมั่นคงชายแดน
การจดัระเบียบร้านค้าชายแดน และการวางผงัเมอืง โดยกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองจะพิจารณาจัดวางผังพ้ืนที่ชุมชนหลังด่าน เป็นผังพัฒนา
พื้นที่ชุมชนชายแดน ซึ่งขณะนี้ก�าลังด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล เพื่อน�า
ไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวางผังต่อไป  
 นอกจากการ เต รียมความพร ้อมดั งกล ่ าวข ้ า งต ้นแล ้ ว 

จ.ประจวบครีขีนัธ์ ยงัมท่ีาเรอืขนถ่ายสนิค้าทีส่�าคญั นัน่คอื ท่าเรอืประจวบ ซึง่
เป็นท่าเรือของบริษทั ท่าเรอืประจวบ จ�ากดั เป็นบรษิทัในเครอืของสหวิรยิา 
ตั้งอยู่  อ.บางสะพาน  อยู่ห่างจากด่านสิงขร ประมาณ 100 กิโลเมตร และ
อยู่ใกล้กับท่าเรือมะริดของเมียนมาร์  ท่าเรือประจวบเป็นท่าเรือน�้าลึกตาม
ธรรมชาต ิและเป็นท่าเรอืพาณชิย์สากล ได้รบัมาตรฐานการด�าเนนิงานสากล
ระหว่างประเทศ ซึ่งด�าเนินกิจการทางทะเล ให้บริการรับฝากสินค้า ส่งมอบ
สินค้า ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร  นอกจากนี้ ท่าเรือประจวบ
เป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อกับทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงการค้าไปสู่
ทวาย ตะวันออกกลาง อินเดีย และยุโรป ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องไปอ้อม
ที่สิงคโปร์  แต่สามารถขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือประจวบไปที่ท่าเรือระนอง 
โดยใช้เส้นทางบก ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าได้
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Economic Highlight

 เศรษฐกิจของไทย เดือนมิถุนายน 2555 ในภาพรวม
ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า และยังอยู ่ในเกณฑ์ดีเมื่อ
เทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ทั้งนี้ เป็นผลจากการลงทุนและ
การบรโิภคภาคเอกชนทีย่งัขยายตวัได้ด ีส่วนภาคการส่งออกของไทย
ได้รบัผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเิศรษฐกจิยโุรป ส�าหรบัอตัราเงินเฟ้อ
เฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.95 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส�าหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทย ปี 2555 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 - 6.5 และอัตรา
เงินเฟ้อ ปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
3.3 - 3.8 

 เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ  เดือนมิถุนายน 2555 
อัตราเงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ 2.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2555 อยูท่ีร่ะดบั 42.4 ซึง่สะท้อนได้ว่าสถานะหนีส้าธารณะ
ของไทยมีความมั่นคงและยังต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง
ที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0  ส่วนอัตราการว่างงานเดือนมิถุนายน 
2555 ลดลงและอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 0.7 (พฤษภาคม 2555 
ร้อยละ 0.9) ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
ทุนส�ารองระหว่างประเทศ ณ ส้ินเดอืนมิถนุายน 2555 อยูใ่นระดบัสงู
ที่ 174.7  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ     
 ภาคอุปทาน ในเดือนมิถุนายน 2555 โดยรวมขยายตัว
เล็กน้อย เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปที่
ลุกลามไปทั่วโลก ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 
9.5 (พฤษภาคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 5.5) และดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 102.7 จากระดับ 106.0 
ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 
11.73 ส�าหรับจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง
ท่ีร้อยละ 9.4 (พฤษภาคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 8.3) และดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 6.97 (พฤษภาคม 2555 
ขยายตัวร้อยละ 5.72)   
 การบรโิภคภาคเอกชน  ในเดอืนมถินุายน 2555 ขยายตวั
เลก็น้อยจากเดือนทีผ่่านมา โดยสะท้อนได้จากปรมิาณจ�าหน่ายรถยนต์
นั่งที่ขยายตัวร้อยละ 84.2 ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัว
ร้อยละ 10.1 และปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปูของดอลลาร์สหรฐั
ขยายตวัร้อยละ 4.1 ส่วนปรมิาณจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์หดตวัร้อยละ 
4.2 (พฤษภาคม 2555 ขยายตวัร้อยละ 14.7) ส่วนรายได้เกษตรกร
ท่ีแท้จรงิหดตวัร้อยละ 7.8 (พฤษภาคม 2555 หดตวัร้อยละ 6.7)   

 การลงทุนภาคเอกชน  ในเดอืนมิถนุายน 2555 ขยายตวั
ต่อเน่ืองจากเดือนที่ผ่านมา โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
(เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ยังคงขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 68.3  ภาษี
ธุรกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ขยายตวัเร่งขึน้ทีร้่อยละ 39.7  (พฤษภาคม 
2555 ขยายตวัร้อยละ 14.0)  ส่วนปรมิาณน�าเข้าสนิค้าทนุในรปูของ
ดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 8.8 และยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัว
ร้อยละ 7.7  

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ย ม.ค. - มิ.ย. 55 

Real GDP  

ปี 54  (%y-o-y)

คาดการณ์ ปี 55

เงินเฟ้อ GDP

ไทย 2.95 0.1 3.3 - 3.8 5.5 - 6.5

มาเลเซีย 2.03 4.9 2.5 4.0 -5.0

ฟิลิปปินส์ 3.00 3.7 3.0 - 5.0 4.2

สิงคโปร์ 5.05 4.9 4.5 1.0 - 3.0

จีน 3.32 9.2 4.0 8.3

อินโดนีเซีย 4.11 6.5 4.0 - 6.0 6.5

อินเดีย 8.66 6.9 7.0 6.9

เวียดนาม 12.34 5.9 9.0 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 54
ปี 55

Q2 พ.ค. มิ.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.1 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ  (ล้านUSD) 334.4 -5,150.0 -1,739.7 -550.0

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD) 11,870 - -1,540.0 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD) 175.1 174.7 171.7 174.7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 3.81 - 2.53 2.56

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 2.36 - 1.95 1.92

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 40.8 - - -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.9 0.9 0.7

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD 17.16 -0.04 7.68 -4.24

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 24.91 9.49 18.17 2.58

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 5.1 3.0 5.72 6.97

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 12.2 -11.9 -10.78 -11.73

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -9.3 -1.5 5.5 -9.5

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) 101.2 104.2 106.0 102.7

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19.8 8.2 8.3 9.4

ดัชนีราคาผู้ผลิต 5.5 - 1.2 -0.4

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11.7 6.3 -0.2 10.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 4.6 77.0 137.5 84.2

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 7.9 4.4 14.7 -4.2

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 10.6 -11.3 -6.7 -7.8

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 13.7 7.5 13.9 4.1

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปUSD 16.5 22.0 38.9 8.8

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -4.4 62.3 85.8 68.3

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12.5 4.7 14.0 39.7

ยอดขายปูนซีเมนต์ 4.3 5.2 3.1 7.7

ยอดขายเหล็ก 6.5 - -1.2 -

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 6.3 - 4.3 4.5
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส่านักงานเศรษฐกิจ
        การเกษตร, เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ

ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ 
 เดอืนกรกฎาคม 2555 เท่ากบั 115.82  เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้
ร้อยละ 2.73 (มถินุายน 2555 สงูขึน้ร้อยละ 2.56 ) ซึง่สะท้อนได้ว่าภาวะเศรษฐกจิโดยรวม
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีเสถียรภาพ ตามนโยบายการดูแลราคาสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคของภาครัฐ  ส�าหรับสินค้าประเภทอาหารที่มีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ อาหารส�าเร็จรูป ปลาและสัตว์น�้า ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง เป็นต้น นอกจากนี้ หมวดเคหะสถาน หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ปรับราคา
สงูขึน้ด้วย ส�าหรบัดชันรีาคาผูบ้รโิภคเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า (มถินุายน 2555) สงูขึน้
ร้อยละ 0.35 โดยเฉลี่ยมกราคม – กรกฎาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.92 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีก่อน        

 ส�าหรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.3 - 3.8 
ภายใต้สมมติฐาน ราคาน�า้มันดบิดไูบ 95-115 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล อตัราแลกเปลีย่น 
29-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
 เดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 108.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.87 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (มิถุนายน  2555) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.03 โดยเฉลี่ยมกราคม – กรกฎาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.30 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีก่อน   

ดัชนีราคาผู้ผลิต
 เดอืนกรกฎาคม 2555 เท่ากบั 138.1 เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้
ร้อยละ 0.7 จากการสงูขึน้ของหมวดผลผลติเกษตรกรรม ตามการสงูขึน้ของราคาผลผลติ
การเกษตร ผลติภณัฑ์จากป่า ส่วนหมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  สนิค้าท่ีราคาสงูขึน้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า (มถินุายน  2555) ไม่เปลีย่นแปลง โดยเฉล่ียมกราคม – กรกฎาคม 2555 สงูขึน้
ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  
 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
 เดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 125.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 3.6 จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง-เสริมเหล็ก คอนกรีตบล็อกก่อผนัง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา 
ถังซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐมอญ ทราย อิฐโปร่ง และหมวดวัสดุฉาบ เช่น 
สเีคลอืบน�า้มนั  สรีองพืน้ปนู เป็นต้น เนือ่งจากต้นทนุการผลติปรบัตัวสูงขึน้ และเม่ือเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า (มิถุนายน  2555) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยเฉลี่ยมกราคม–กรกฎาคม 
2555 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
 เดือนกรกฎาคม 2555 มีค่า 29.1 ปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 
(มถินุายน  2555 อยูท่ีร้่อยละ 27.6) ซึง่ค่าดชันยีงัต�า่กว่า 50 สะท้อนให้เหน็ว่าประชาชน
ยังมีความกังวล ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
วกิฤตเิศรษฐกจิโลกและยโุรป นอกจากนี ้ประชาชนยงัมคีวามกงัวลเรือ่งภยัธรรมชาตด้ิวย 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา : ส่านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า Price Indices



10 TPSO Journal

International Trade Focus

การส่งออก
เดอืนมิถนุายน 2555 มมีลูค่า 19,770.7 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ  4.2  
เมือ่เทยีบกับระยะเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร 
ภาพรวมลดลงร้อยละ 21.2 โดย ข้าว ยางพารา และน�า้ตาล มลูค่าการส่งออกลด
ลงร้อยละ 50.1 ,32.6 และ 25.3 ตามล�าดับ  ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+23.2%) คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ฯ (+14.3%) อัญมณีและเครื่องประดับ (24.9%) ตลาดส่งออกส�าคัญ
ของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จนี (+3.1%) ญีปุ่น่ (-2.2%) สหรฐัอเมรกิา (+3.1%) 
ฮ่องกง (-1.8%) และสิงคโปร์ (+2.6%)

ระยะครึ่งปีแรกของปี 55 มีมูลค่า 112,264.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง        
ร้อยละ 1.97  โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวลดลงร้อยละ 9.3 
สินค้าที่ยังคงขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าอาหาร เพิ่มขึ้น 7.8% โดยเฉพาะอาหาร
ทะเลแช่แขง็ กระป๋อง (ไม่รวมกุง้) (+11.1%) ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู (+17.4%) 
และน�้าตาล (+17.1%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวลดลง ร้อยละ 3.9 
โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (-2%) เครื่องใช้ไฟฟ้า (-2.7%) เม็ดและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (-3.6%) สิ่งทอ (-15.6%)

การน�าเข้า
เดือนมิถุนายน 2555 มีมูลค่า 20,317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้า
เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดิบ (+46.9%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
(+37.4%) เครื่องจักรไฟฟ้า (69.7%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น (+14.8%) จีน (+10.6%) สหรัฐอาหรับฯ (90%) สหรัฐอเมริกา 
(-2.8%) และมาเลเซีย (-16.7%) 

ระยะครึ่งปีแรกของปี 55 มีมูลค่า 122,604.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง (+18.2%) 
หมวดทนุ (+18%) หมวดวตัถดุบิ/กึง่ส�าเรจ็รปู (-1.5%) หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค 
(+14.5%) หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง (+34.4%) 

ดุลการค้า
เดือนมิถุนายน 2555 ไทยขาดดุลการค้า 546.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลระยะ
ครึ่งปีแรกของปี 55 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 10,340.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

ราคาสินค้าส่งออก 

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 128.0 (ปี 2550=100) ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 0.7  โดยหมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 2.4 หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.7, 
0.1, 5.8 ตามล�าดับ  ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยในระยะครึ่งปีแรกของปี 55 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 54 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดือนมถุินายน 2555 อยู่ที ่131.6 (ปี 2550=100) สงูขึน้ร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และลดลงจากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ 
1.7 โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง  หมวดทุน และหมวดวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 7.2, 0.3 และ 0.5 ตามล�าดับ ในขณะที่หมวดสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 และ 0.2 ตามล�าดับ  ส่วนดัชนีราคาน�าเข้าของประเทศเฉลี่ยในระยะครึ่งปีแรกของปี 55 
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 54 สูงขึ้นร้อยละ 3.7  

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนมิถุนายน 2555

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนมิถุนายน 2555

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
มิถนุายน 2555
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ราคาทองค�า
 ราคาทองค�าในเดือนกรกฎาคมแกว่งตัวขึ้นลงเป็นวงแคบ โดยเฉลี่ยอยู ่ที่ 
23,890 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.27 ทั้งนี้ ปัญหาส�าคัญมาจาก
การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณการใช้มาตรการ QE3 เพียงแต่
ประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการ Operation Twist ไปจนถึงสิ้นปี 2555 ซึ่งจะ
เป็นการกดดันให้ดอกเบี้ยระยะยาวปรับตัวลดลง ประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตก
กังวลเกี่ยวกับการลุกลามของวิกฤตหนี้ในยุโรป โดยเฉพาะสเปนและกรีซ นอกจากนี้ 
ได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ 

ราคาน�้ามัน
 ราคาน�้ามันดิบในเดือนกรกฎาคมกลับมาทะยานสูงขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 
เฉลี่ยอยู่ที่ 87.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 82.30 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานน�้ามันดิบตึงตัวจากการประท้วง
ของคนงานขดุเจาะน�้ามนัของนอร์เวย์และปัญหาการผลติในบรเิวณทะเลเหนอื ประกอบกบั
อิหร่านตอบโต้มาตรการคว�่าบาตรด้วยการขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้ง นอกจากนี้ ราคา
น�้ามันดิบในช่วงปลายเดือนได้รับแรงหนุนหลังประธานธนาคารกลางยุโรปให้ค�ามั่นสัญญา
ว่าจะท�าทกุวถิทีางเพือ่รกัษาเสถยีรภาพของกลุม่ยโูรโซน และออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
รวมถึงลดต้นทุนการกู้ยืมเงินของสเปนและอิตาลีลง 

อัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ 31.65 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเก่ียวกับ
ปัญหาหนีย้โุรป โดยเฉพาะสเปนและกรซี แต่อย่างไรกต็าม ค่าเงนิบาทยงัคงมปัีจจยัสนบัสนนุ
จากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายประเทศ และค่าเงินในภูมิภาค
เร่ิมทยอยแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความคาดหวังต่อมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปของ
ธนาคารกลางยุโรป 

 
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่แล้วจาก 1,801 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,700 บาท/100 กิโลกรัม และลด
ลงจาก 3,052 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,000 บาท/100 กิโลกรัม ตามล�าดับ เนื่องจากผู้
ซื้อต่างประเทศลดปริมาณค�าสั่งซ้ือลง เพราะที่ผ่านมาได้ส่งมอบข้าวครบตามก�าหนดแล้ว 
จึงส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว  ส�าหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคม ราคามีแนวโน้มปรับตัว
ลดลง  เนื่องจากปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับผู้ซื้อรอดู
สถานการณ์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 
ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนกรกฎาคม 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
89.28 บาท และ 99.29 บาท ตามล�าดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขายมากขึ้น เพราะกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของวิกฤตหนี้ยุโรปที่เป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับมีความกังวล
เก่ียวกับข่าวลือที่ว่าบริษัทผู ้ผลิตยางรายใหญ่หลายรายของจีนใกล้จะ
ล้มละลาย จึงอาจส่งผลให้อุปสงค์ยางของโลกอ่อนแอลงอีก ส�าหรับราคา
ในเดือนสิงหาคม 2555  คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะมีปัจจัย
สนับสนุนจากโครงการแทรกแซงราคายางของภาครัฐที่พร้อมจะเพิ่มวงเงิน
เพิ่มเติม หากราคายางยังคงตกต�่าต่อเนื่อง 

Commodities & Fxสถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น 

และ ราคาสนิค้าเกษตร : กรกฎาคม 2555



สาขาผู้ประกอบการ 

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาข้าราชการ

นายไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม 
ประธานกรรมการ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

นายเกริกไกร  จีระแพทย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายชัยณรงค์  โชไชย  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายอดิเรก ศรีประทักษ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

นายกิตติ  ตั้งจิตรมณีศักดา  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการค้าการพาณิชย์

นางอารดา  เฟื่องทอง  
กรมส่งเสริมการส่งออก

นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  
ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด

นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช  
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต่างด้าว

นางศิรินาถ  เซ็นนันท์  
ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลเกียรติยศที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ในด้านการค้าการพาณชิย์ ในวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงพาณชิย์ (20 สงิหาคมของทกุปี) โดยมุง่หมายเพือ่ให้เป็นแบบอย่างของบคุคลท่ีแสดง
ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3แล้ว มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน 
 รางวัลเพชรพาณิชย์ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ  สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และ สาขาข้าราชการ โดยปี 2555 มีผู้ได้รับ
รางวัลดังนี้

ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์
44/100 ถนน นนทบรุ ี1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000

เพชรพาณชิย์


