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Editor’s note
ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น
มิได้จ�ำกัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะภายในประเทศตนเท่านั้น แต่ยังมีการขยายเครือข่าย
ทางธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนให้ดีขึ้นอีกด้วย
อย่างประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยี ก็มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการยึดตลาดอาหารโลก กับแนวคิด Made WITH Japan ที่เน้น
การส่งออกสินค้าอาหารและเกษตร พร้อมทั้งลงทุนด้านการเกษตรและประมง
ร่วมกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีสุดล�้ำยุคที่ไร้คู่แข่ง ติดตามได้ในคอลัมน์
Special Talk
ส่วนคอลัมน์ Special Report ขอน�ำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของจีน ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจการค้าของรัฐบาลจีนชุดใหม่ โดยเฉพาะ
เรื่องการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการและก�ำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในพืน้ ที่
รวมถึงการประเมินผลการด�ำเนินภารกิจของรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อยก
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO

Getting Around with TPSO ฉบับนี้ มีข่าวดีมาบอกกล่าว จากการแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศประจ�ำเดือน
มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาพบว่าการส่งออกของไทยกลับมาขยายตัวเป็นบวกเป็นไตรมาสแรก หลังจากหดตัวต่อเนื่องนานถึง 4 ไตรมาส
โดยไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.30 (AoA) ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่าในครึ่งปีหลังการส่งออกของไทยจะมีแนวโน้มของ
การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของ คสช. ที่ให้มีการเร่งรัดการส่งออก
ให้ขยายตัวเพื่อตอบรับการฟื้นตัวของตลาดส่งออกส�ำคัญ เช่น EU ญี่ปุ่น และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เร่งรัดเจรจาการค้า FTA
ที่ยังค้างอยู่ และส่งเสริมการค้าชายแดน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC
นอกจากนี้ จากการส�ำรวจภาวะธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 1,790 ราย พบว่าดัชนีภาวะธุรกิจไตรมาส 2 มีค่าเท่ากับ 43
ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังต�่ำกว่าค่า 50 ซึ่งเป็นค่าปกติ เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เห็นได้จากดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่มีค่าเท่ากับ 61.4
ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไตรมาสหน้าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากมีการก�ำหนดแผนบริหารประเทศที่ชัดเจน
ของ คสช. ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย ก็หวังว่าทุกท่านจะประสบความส�ำเร็จกันถ้วนหน้า แล้วพบกันในฉบับต่อไป
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TPSO

Made WITH Japan :

Special Talk

ยุทธศาสตร์การยึดตลาดอาหารโลกของญีป่ นุ่
โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ญี่ปุ่นจับมือประเทศก�ำลังพัฒนาชูธง Made WITH Japan รุกตลาดอาหารและ
เกษตรโลกโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี Hi-tech จากญี่ปุ่นเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าอาหาร
ญี่ปุ่นกับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสแก่การเป็น Kitchen of the World ของไทย
ได้เป็นอย่างดี
ขณะที่คู่แข่งอย่างเกาหลีและจีนก�ำลัง
ขะมักเขม้นช่วงชิงแข่งกันขยายเครือข่ายการผลิต
และส่งออกอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อย่างดุเดือด โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน
ญี่ปุ่นกลับหันไปเปิดเกมรุกด้านการส่งออกสินค้า
อาหารและเกษตรพร้อมทั้งส่งออกการลงทุนด้าน
เกษตรและประมงด้วยเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ยุคทีไ่ ร้คแู่ ข่ง
ไปทั่วโลก
นางชนัญญา กมลยะบุตร อัครราชทูต
ทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงโตเกียวกล่าวว่า
ยุทธศาสตร์ Made WITH Japan เป็นยุทธศาสตร์
เชิงรุกสู่ตลาดที่ก�ำลังเติบโต โดยเฉพาะตลาดที่มี
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจกับญีป่ นุ่ (Economic
Partnership Agreement: EPA เช่น JTEPA
ไทย-ญี่ปุ่น และ AJCEP อาเซียน-ญี่ปุ่น โดย EPA
มีลกั ษณะคล้าย FTA แต่ยงั รวมความร่วมมือด้านอืน่
ไว้ด้วย อาทิเช่น การลงทุน และความร่วมมือทาง
วิชาการ) และตลาดภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ที่ญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกอยู่ ยุทธศาสตร์นี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า
ญี่ปุ่นก�ำลังหันไปเน้นการส่งออกการลงทุนด้าน
อาหารเพิ่มมากขึ้น บริษทั วิจยั AT Kearney คาดว่า
มูลค่าตลาดอาหารโลกปี 2563 จะมีขนาด 680
ล้านล้านเยน หรือขยายตัว 2 เท่าจากปี 2552
ส่วนตลาดเอเชียปี 2563 จะมีขนาด 229 ล้านล้านเยน
หรือเพิ่มเป็น 3 เท่าจากปี 2552 โดยเฉพาะอาเซียน
จีน และอินเดียมีศักยภาพในการเติบโตสูง
แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ Made WITH
Japan คือ Global Food Value Chain Strategy
ที่จะประสานความร่วมมือพัฒนาการเกษตรกับ
ประเทศพันธมิตร โดยอาศัยเทคโนโลยีทเี่ ข้มแข็งของ
ญีป่ นุ่ ในการร่วมพัฒนาตัง้ แต่การปลูก (วิธเี พาะปลูก
แนวใหม่ และระบบชลประทาน ฯลฯ) การผลิต/
แปรรูป (นิคมอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องจักร) การ
กระจายสินค้า (Cold Chain Logistics/ศูนย์กระจาย
สินค้าอุณหภูมิต�่ำ) ตลอดจนถึงร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารญี่ปุ่น
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ Made WITH Japan ญีป่ นุ่ มุง่ เน้น
ความร่วมมือกับประเทศเป้าหมาย 7 แห่ง ได้แก่

1. อาเซียน เน้นเชื่อมโลจิสติกส์ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก โดยมี
ไทยเป็นศูนย์กลาง พร้อมทัง้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
อาหารและระบบ Cold Chain Logistics การใช้ระบบ
การผลิตและขนส่งสินค้าของมาเลเซียเป็นฐานใน
การส่งออกสินค้าฮาลาล
2. จีน เน้นการสร้าง Food Value Chain
และพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์อาหารแช่แข็ง/แช่เย็น
Cold Chain Logistics
3. อินเดีย เน้นพัฒนาระบบชลประทาน
เครื่องจักรกลการเกษตร เครือข่ายโลจิสติกส์อาหาร
แช่แข็ง/แช่เย็น (Cold Chain Logistics) เชือ่ มระหว่าง
มุมไบ-นิวเดลี
4. ตะวันออกกลาง ใช้เทคโนโลยีลา่ สุดของ
ญีป่ นุ่ ในการเพาะปลูกในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง การใช้ระบบ
ICT การสร้าง Plant Factory (โรงงานปลูกพืช) และ
เน้นดูไบเป็นฮับด้านฮาลาล
5. อเมริกากลางและลาตินอเมริกา เน้น
เจาะตลาดคนชัน้ กลาง สินค้าเพือ่ สุขภาพและสินค้า
คุ ณ ภาพสู ง และปลาเลี้ ย ง น� ำ ระบบเครื อ ข่ า ย
โลจิสติกส์อาหารแช่แข็ง/แช่เย็นไปใช้ พร้อมทั้งใช้
ภูมิภาคนี้เป็นฐานส่งออกไปยังอเมริกาเหนือและ
ยุโรป
6. แอฟริกา ใช้ประโยชน์จากความตกลง
TICAD (Tokyo International Conference on Africa
Development) เน้นพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต พัฒนาการผลิตสินค้า Commodity ส�ำคัญ
เช่น โกโก้ ถั่วเหลืองและงา และพัฒนาสินค้า
คุณภาพสูงภายใต้ Japan Brand
7. รัสเซียและเอเชียกลาง เน้นการใช้
เทคโนโลยีลา่ สุดของญีป่ นุ่ ด้านการปลูกในพืน้ ทีห่ นาว
(Cold Weather Farming) และสร้างเครือข่าย
โลจิสติกส์อาหารแช่แข็ง/แช่เย็น
ข้อคิดเห็น
• เป็นทีช่ ดั เจนว่าญีป่ นุ่ มุง่ เจาะตลาดทีม่ กี าร
เติบโตของประชากรสูงทั่วโลก การเข้าเป็นพันธมิตร
ในยุทธศาสตร์ Made WITH Japan สามารถช่วย
สนับสนุน Kitchen of the World ของไทยได้ดี

จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรและประมงของไทยให้ได้มาตรฐานญี่ปุ่น
ซึ่งนอกจากจะสามารถเจาะตลาดญี่ปุ่นได้แล้ว
ยังสามารถใช้เครือข่าย Cold Chain Logistics ของ
ญี่ปุ่นในการเจาะตลาดอาหารทั่วโลก
• ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเน้นเชื่อม
โลจิสติกส์ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ รวมถึงเศรษฐกิจ
ตะวัน ออก-ตะวัน ตกของอาเซีย นโดยมีไ ทยเป็น
ศูนย์กลาง พร้อมทัง้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหาร
และระบบ Cold Chain Logistics สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 5 แห่ง
ของไทย (มุกดาหาร สระแก้ว แม่สอด-ตาก ตราด
และสงขลา) ซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นจะสนใจลงทุนใน
ด้านอาหารและจีนอาจสนใจลงทุนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนที่จะมีการย้ายฐาน
จากเวียดนาม อีกทั้งยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังช่วยให้
ไทยเป็นฮับด้านอาหารของอาเซียนและเป็นประตู
สู่ตลาดฮาลาลในภาคตะวันตกของจีน
• อาหารแช่แข็งของไทยจะสามารถเจาะ
ตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอินเดีย โดยใช้เครือข่าย
โลจิสติกส์อาหารแช่แข็ง/แช่เย็นเชื่อมมุมไบ-นิวเดลี
เนื่องจากในปัจจุบันระบบ Cold Chain Logistics
ของอินเดียยังล้าหลังมากท�ำให้การเจาะตลาดอาหาร
อินเดียท�ำได้ยากล�ำบาก ในอีกด้านหนึ่งเรื่องของ
ความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์ Made WITH
Japan ยังเป็นการช่วยรัฐบาลใหม่ของอินเดียเป็น
อย่างดีในการพัฒนาการผลิตและการขนส่งสินค้า
เกษตรที่ยังล้าหลัง (และช่วยสร้างงาน/ลดความ
ยากจน) ซึ่งในปัจจุบันพบว่ากว่า 40% ของผลผลิต
ต้องสูญเสียไประหว่างขั้นตอนการขนส่ง
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Special report

นโยบายรัฐบาลจีน

ในการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก
โดย นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

ปัจจุบันจีนเป็นประเทศมหาอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้า
ขึ้นเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ช่วงหลังจะมีอตั รา
การขยายตัวที่ลดลง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ถือว่าจีนเป็นตัวขับเคลื่อน
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจของโลก (Growth Engine)
ประการส�ำคัญ จีนเป็นคูค่ า้ อันดับ 1 ของไทย โดยเป็น
ตลาดส่งออกอันดับ 1 และเป็นแหล่งน�ำเข้าอันดับ 2
ของไทย จีนจึงมีความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจการค้า
ต่อไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จีนมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างรวดเร็ว ผูป้ ระกอบการไทย
ควรติดตามสถานการณ์อย่างทันการณ์ เพือ่ แสวงหา
โอกาส ปรับตัวและใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ (สนย.) จึงขอน�ำเสนอบทวิเคราะห์
เกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน ทิศทาง
นโยบายเศรษฐกิจการค้าของรัฐบาลจีนชุดใหม่
โดยเฉพาะเรื่องการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุล
เงินหลักของโลก (RMB Internationalization) ดังนี้
1. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน
• จีนมีพัฒนาการในการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ทีผ่ า่ นมา จากเดิมทีม่ กี ารปฏิรปู
แบบแยกส่วน ซึง่ ภาครัฐมีบทบาทมากกว่ากลไกตลาด
เป็นการปฏิรูปแบบรอบด้าน (Comprehensive
Reform) ทีก่ ลไกตลาดมีบทบาทมากขึน้ เพือ่ ก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจระบบตลาดสังคมนิยม (Socialist Market
Economy) ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดยมีปัจจัยความ
ส�ำเร็จในการปฏิรูป อาทิ การเริ่มจากฐานต�่ำเพราะ
เป็นประเทศยากจน ระบอบการเมืองที่มีเสถียรภาพ
และเด็ดขาดในการตัดสินใจ การเปิดรับเทคโนโลยี/
เงินทุน/บุคลากรจากต่างประเทศ การพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กไปใหญ่แล้วจึงขยาย
• บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจีนชุดใหม่ มีหลักการส�ำคัญ 2 ประเด็น
(Key Word) คือ “การปฏิรปู ” และ “นวัตกรรม” ทีจ่ ะ
ท�ำให้บรรลุ “ความฝันของจีน (Chinese Dream)”
ที่ก�ำหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)
ซึ่ ง ครบรอบ 100 ปี ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น
โดยจีนตั้งเป้าหมายว่า จะเป็นสังคมเสี่ยวคัง (อยู่ดี
มีสุข) ที่ประชาชนจะกินดีอยู่ดีระดับปานกลาง
อย่างทั่วหน้า
ระยะที่ 2 ปี ค.ศ. 2049 (พ.ศ. 2592)
ซึง่ เป็นปีครบรอบ 100 ปี ในการสถาปนาประเทศจีน
โดยจีนตั้งเป้าหมายว่า จะเป็นประเทศที่ทันสมัย
เต็มรูปแบบ (ประเทศพัฒนาแล้ว)
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2. ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจการค้าของจีนภายใต้
รัฐบาลจีนชุดใหม่ ได้แก่
(1) การส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคภายใน
ประเทศที่ เ น้ น คุ ณ ภาพ/สิ่ ง แวดล้ อ ม/ความ
ปลอดภัย จากจ�ำนวนชนชั้นกลางและพฤติกรรม
การบริโภคที่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภค
ชาวจีนตระหนักและให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมากขึ้น
(2) การส่งเสริมธุรกิจบริการและการค้า
ออนไลน์ จากนโยบายการส่งเสริมธุรกิจบริการ
และพฤติกรรมชาวจีนทีน่ ยิ มซือ้ สินค้าออนไลน์มากขึน้
(3) การพัฒนาจีนตอนในและตะวันตก
เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพืน้ ที่ และส่งเสริม
การบริโภคภายในประเทศ โดยการพัฒนาและ
กระจายความเป็นเมืองไปยังพื้นที่จีนตอนในและ
ตะวันตกมากขึ้น
(4) การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
และอาเซียน ผ่านทางบก ถนนหรือระบบราง และ
ทางทะเล (เส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ Maritime
Silk Road เพือ่ เชือ่ มโยงการค้าและการลงทุนจากจีน
ไปยังเอเชียใต้และตะวันออกกลาง)
(5) การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรี
เซีย่ งไฮ้ ซึง่ ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีเ่ ปรียบเสมือนอยูน่ อก
ประเทศจีน โดยเป็นการทดลองนวัตกรรมการบริหาร
อาทิ ธุรกรรมเงินหยวนเสรี การลอยตัวดอกเบี้ย
การได้รับประโยชน์ทางภาษี
(6) การผลักดันสกุลเงินหยวนให้เป็นหนึง่
ในสกุลเงินหลักของโลกในอนาคต ซึ่งจีนได้
วางแผนในการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลัก
ของโลก (RMB Internationalization)
3. การผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลัก
ของโลก (RMB Internationalization)
ตัง้ แต่ปี 2552 จีนได้วางแผนในการผลักดัน
เงินหยวนสู่สากล โดยผ่อนคลายกฎระเบียบและ
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ขยายพื้นที่ในการท�ำธุรกรรมเงินหยวนมากขึ้น
จาก 2 มณฑล เป็น 20 มณฑลในปี 2553 และขยาย
เป็นทั่วประเทศในปี 2554 โดยล่าสุด (ก.ค. 2557)
ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์กำ� หนดอัตราแลกเปลีย่ น
เงินหยวนกับลูกค้าได้อย่างเสรี (จากเดิมที่ต้อง
ก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่บวกลบร้อยละ 1
ส�ำหรับเงินโอน และบวกลบร้ อ ยละ 4 ส� ำ หรั บ
การซื้ อ ขายธนบั ต ร) รวมทั้ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ (FTZ : Free Trade
Zone) ด� ำ เนิ น การธุ ร กรรมเงิ น หยวนเสรี และ
การลอยตัวดอกเบี้ยทั้งนี้ จีนมี Roadmap ในการ
ผลักดันสกุลเงินหยวนสูส่ ากลรวมทัง้ สิน้ 3 ระยะ ได้แก่
1. สกุ ล เงิ น ในการค้ า (Trading Currency)
2. สกุลเงินในการลงทุน (Investment Currency)
3. สกุ ล เงิ น ในเงิ น ทุ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศ
(Reserve Currency)
ปัจจุบันสกุลเงินหยวนได้รับความนิยม
ในโลกมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากอันดับที่ 35
ในปี 2553 เป็นอันดับ 13 ในปี 2556 และเป็นอันดับ
ที่ 7 ในปัจจุบนั (เม.ย. 2557) โดยมีสว่ นแบ่งในตลาด
เงินโลกร้อยละ 1.43 รองลงมาจากดอลลาร์สหรัฐฯ
(ร้อยละ 42.5) ยูโร (ร้อยละ 31) ปอนด์ (ร้อยละ 8.6)
เยน (ร้อยละ 2.4) ดอลลาร์แคนาดา (ร้อยละ 1.8)
และดอลลาร์ออสเตรเลีย (ร้อยละ 1.7) ตามล�ำดับ
HSBC ธนาคารชัน้ น�ำของโลก ชีว้ า่ เงินหยวน
มีบทบาทเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว คาดว่าในปีหน้า (2558)
เงินหยวนจะติด 1 ใน 3 สกุลเงินหลัก (ปัจจุบัน

อันดับ 7) และตลาดเกิดใหม่จะใช้เงินหยวนในการค้า
กับจีนร้อยละ 50 (ปัจจุบนั ร้อยละ 18) รวมทัง้ ภายใน
5 ปี (2562) เงินหยวนจะมีบทบาทมากถึงร้อยละ 30
ของการค้าจีน (ปัจจุบนั ร้อยละ 17) นอกจากนี้ คาดว่า
ในอีก 15 ปี (2573) การค้าของภูมภิ าคเอเชียจะเพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 50 ของโลก (ปัจจุบันร้อยละ 30)
ซึง่ ครึง่ หนึง่ จะเป็นการค้าภายในภูมภิ าค ซึง่ เป็นผลดี
ต่อการขยายการใช้เงินหยวน เนือ่ งจากเงินหยวนจะมี
บทบาทในการค้าและการลงทุนภายในภูมภิ าคเอเชีย
และตลาดเกิดใหม่มากขึ้นอย่างยิ่ง
ในเดือนมิถุนายน 2557 จีนได้ท�ำข้อตกลง
การช�ำระเงินโดยตรงด้วยเงินหยวนหรือปอนด์ และ
ตัง้ ธนาคารหักบัญชีเงินหยวน (RMB Clearing Bank)
ในประเทศอังกฤษ รวมทั้ง ได้มีการประกาศยกเลิก
การใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการซือ้ ขายพลังงานระหว่าง
“กาซปรอม” ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน
ของรัสเซีย กับบริษทั พลังงานจีน โดยเปลีย่ นไปใช้สกุล
เงินหยวนและรูเบิลแทน จึงเป็นสัญญาณว่าสกุล
เงินดอลลาร์กำ� ลังถูกลดบทบาท (De-Dollarization)
และสกุลเงินหยวนจะมีบทบาทมากขึ้น
ในเดื อ นกรกฎาคม 2557 จี น ได้ บ รรลุ
ข้อตกลงร่วมกับผูน้ ำ� 5 ชาติในกลุม่ BRICS (บราซิล
รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ร่วมจัดตัง้ สถาบัน
การเงินใหม่ขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนา (NDB: New Development Bank) เงินลงทุน
เบื้องต้น 5 หมื่นล้านเหรียญฯ และกองทุนส�ำรอง
ฉุกเฉินเพือ่ ใช้ในวิกฤติ (CRA: Contingent Reserve
Arrangement) ขนาดกองทุน 1 แสนล้านเหรียญฯ
รวมทั้ง ได้ร่วมกับ 22 ประเทศเอเชีย (อาทิ อาเซียน
เกาหลีใต้ ซาอุดอิ าระเบีย ยูเออี ปากีสถาน ศรีลงั กา)
จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย (AIIB: Asian Infrastructure Investment
Bank) ขนาดกองทุน 1 แสนล้านเหรียญฯ ซึง่ สะท้อน
ชัดเจนว่าจีน กลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ เป็นก�ำลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลก
ในปัจจุบัน พร้อมแล้วในการก้าวขึ้นมามีบทบาท
บนเวทีเศรษฐกิจการค้าในโลกยุคใหม่มากขึ้น
ประการส�ำคัญ กลไกธนาคารและกองทุนดังกล่าว
จะส่งผลดีในการขยายการใช้เงินหยวนและผลักดัน
ให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของโลกในอนาคต
ส�ำหรับไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
พบว่าเงินหยวนเทียบกับเงินบาทมีความผันผวน
น้อยกว่าดอลลาร์ (เงินหยวนผันผวนร้อยละ 0.5
ในขณะที่ ด อลลาร์ ผั น ผวนร้ อ ยละ 3) และการ
เคลื่อนไหวของเงินหยวนยังสอดคล้องกับสกุลเงิน
ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ท�ำให้ผู้ค้าลดภาระการท�ำ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการค้า
ระหว่างจีนกับไทย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงินหยวน
มีสัดส่วนในการค้าระหว่างไทยจีนเพียงร้อยละ 1
โดย ธปท. มีแผนในการส่งเสริมการใช้เงินหยวนใน
การค้าและการลงทุนกับจีน ได้แก่ การจัดท�ำ BSA
(Bilateral Swap Agreement) กับธนาคารแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงิน 70,000 ล้านหยวน
เมื่อปี 2554 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ

เงินหยวน รวมทั้ง การจะจัดตั้งธนาคารหักบัญชี
เงินหยวน (RMB Clearing Bank) ในประเทศไทย
ซึ่งขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการพิจารณาของทางการจีน
การผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลัก
ของโลก นอกจากจะใช้ในเชิงการค้าและการลงทุนแล้ว
จะต้องสามารถเป็นเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ได้ด้วย กล่าวคือต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของ
ประเทศต่างๆ ใช้ส�ำหรับการค้าได้ เป็นตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยน หาประโยชน์จากการลงทุนได้
ใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือประเทศเจ้าของเงินได้
มีความคล่องตัวในการแปลงเป็นสกุลเงินอื่น ดึงดูด
ความสนใจ และมีระบบการเงินทีพ่ ฒ
ั นา ซึง่ สิง่ ส�ำคัญ
ที่ต้องมีเป็นอันดับแรก คือ ความคล่องตัวในการ
แปลงเป็นสกุลเงินอื่น (Convertibility) คือสามารถ
แลกเปลี่ยนเงินหยวนที่ไหนในโลกก็ได้ แลกเวลาใด
ก็ได้ และจะแลกเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
สกุลเงินใดทัดเทียมดอลลาร์ โดยขณะนี้ แม้รฐั บาลจีน
จะผลักดันให้การใช้เงินหยวนมีบทบาทในการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้เปิดให้
ซื้อขายเงินตราเสรีเหมือนเงินสกุลเงินหลัก และ
ยังต้องอ้างอิงกับพืน้ ฐานการค้าการลงทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ดังนั้นการผลักดันหยวนให้ผงาดเทียบเท่าดอลลาร์
และเป็นสกุลเงินหลักของโลกในอนาคต ยังมีสิ่งที่
ทางการจีนต้องท�ำอีกมาก
4. แนวทางเตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบการไทย
ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อม
และวางยุทธศาสตร์เพื่อรุกตลาดจีน ในสินค้าหรือ
บริการที่สอดคล้องกันนโยบายรัฐบาลจีนชุดใหม่
เพื่อเติบโตไปกับจีน ดังนี้
(1) เตรียมความพร้อมในการท�ำธุรกรรม
เงินหยวน ผูป้ ระกอบการไทยควรเตรียมความพร้อม
รองรับการใช้เงินหยวน ซึง่ จะเป็นหนึง่ ในสกุลเงินหลัก
ของโลกในอนาคต โดยการศึกษาผลได้-ผลเสียของ
การใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกในการท�ำธุรกรรม
การค้าหรือการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เงินหยวนใน
การซื้อขายสินค้าที่จะเป็นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยต่อรองซื้อหรือขาย
สินค้าในราคาทีด่ ขี นึ้ และเข้าถึงคูค่ า้ จีนทีม่ ขี นาดเล็ก
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรติดตามปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายจีน สภาพคล่องของ
เงินหยวน การให้บริการของสถาบันการเงิน ต้นทุน
และความคุ้มค่า
(2) เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ อาหารปลอดภัย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สินค้าสุขภาพ สินค้าที่มีความสร้างสรรค์ สินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรม ทั้งนี้ เห็นควรน�ำความ
เป็นไทย (Thainess) แทรกซึมเข้าไปอยูใ่ นใจผูบ้ ริโภค
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวล
(Soft Power) และเป็นปัจจัยความส�ำเร็จต่อการค้า
ไทยในระยะยาว

(3) ใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริม
ธุรกิจบริการในจีน โดยผลักดันการส่งออกธุรกิจ
บริการที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ร้านอาหาร บริการ
สุขภาพและความงาม การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ประการส�ำคัญ ควรส่งเสริมด้วยระบบแฟรนไชส์
เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทยเข้าสูต่ ลาดจีนได้อย่าง
เป็นระบบ ประการส�ำคัญจะช่วยแบ่งผลประโยชน์ให้
หุน้ ส่วนท้องถิน่ ท�ำให้ธรุ กิจมีพนั ธมิตรและแข็งแกร่งขึน้
(4) ขยายช่ อ งทางการค้ า ด้ ว ย
E-Commerce นอกจากช่องทางการจ�ำหน่าย
แบบดัง้ เดิมแล้ว ควรเน้นการตลาดแบบออนไลน์
(E-Commerce) ให้มากขึ้น ผ่าน Thaitrade.com
สังคมออนไลน์ (Social Media) หรือเว็บไซต์ของ
ผู้ประกอบการ
(5) เจาะตลาดรายมณฑล โดยเฉพาะจีน
ตอนในและตะวันตก เพือ่ ใช้โอกาสจากนโยบายจีน
ที่จะพัฒนาความเป็นเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใน
และฝั่งตะวันตก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
และกฎระเบียบของจีนเป็นรายมณฑล
(6) ใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมธุรกิจจีน
ให้ อ อกไปลงทุ น ต่ า งประเทศ โดยการสร้าง
เครือข่ายหรือร่วมลงทุนกับธุรกิจจีน เพื่อเชื่อมต่อ
โซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain)
(7) ใช้ประโยชน์หรือเชื่อมโยงเส้นทาง
ขนส่งคมนาคมที่จีนมีแผนจะพัฒนา ทั้งทางบก
ได้แก่ ถนน รางรถไฟ และทางทะเล โดยเฉพาะ
โครงการเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk
Road) ที่จีนให้ความส�ำคัญ
(8) พัฒนาและสร้างเครือข่ายความ
สัมพันธ์ทางการค้า ทัง้ ความสัมพันธ์ทเี่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ท่ี
ไม่เป็นทางการซึ่งจีนให้ความส�ำคัญมาก จึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์อย่าง
รอบด้าน ก็จะเป็นแต้มต่อในการด�ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทย
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตาม
สถานการณ์ของจีนอยู่เสมอ ทั้งในมิติ การเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจบริบทจีนล่าสุดและ
ปรับตัวได้ทันการณ์
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Special report

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบได้ทวีความรุนแรงและยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของภาคการค้าและการลงทุน ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน
ความยากจนและปัญหาสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการสร้างสันติสุขถาวร สร้างความเข้าใจ ขจัดความหวาดระแวง เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�ำเป็น
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์ต่อการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ศอ.บต. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ วิถชี วี ติ
และความต้องการของประชาชน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันขับเคลือ่ น
และสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่
เพื่อให้กระบวนการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุมและครบถ้วน จ�ำเป็น
ต้องมีการติดตามและประเมินผล โดยมีตวั ชีว้ ดั และ
ข้อมูลเชิงสถิตคิ วามเชือ่ มัน่ ด้านการค้าและการลงทุน
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน
ศอ.บต. ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการจัดท�ำข้อมูลดัชนี
ชี้วัดทิศทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศในแต่ละ
สาขา และมีความพร้อมในเชิงพืน้ ที่ เมือ่ เดือนธันวาคม
2555 เพื่อจัดท�ำดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและ

การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการบริหารจัดการและก�ำหนดกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงเป็นการ
ประเมินผลการด�ำเนินภารกิจของรัฐบาล ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ด้านการค้าและการลงทุน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มจัดท�ำตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อมั่นของผู้ประกอบการในสามจังหวัดดังกล่าวว่า
ยังอยูใ่ นช่วงทีข่ าดความเชือ่ มัน่ ทุกครัง้ ทีม่ เี หตุการณ์
ไม่สงบเกิดขึน้ และมีความเชือ่ มัน่ ดีขนึ้ เมือ่ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยและร่วมกันฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการ มีความต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านเงินทุน จัดหาตลาด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวซึ่งจะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับโลกและในภูมภิ าค
อาเซียน ย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

ในทุกมิติ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ทีเ่ น้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
น�ำมาสู่การก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ตาม
แนวคิด “New Growth Model สร้างฐานเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงและยั่งยืน” ประกอบด้วย ด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพือ่ หลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง ด้านการลดความ
เหลื่อมล�้ำ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยจะก้าวข้ามจุดนั้น ได้ย่อมต้อง
เกิดจากความร่วมมือสมานฉันท์จากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกคน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(สนย.) จัดท�ำดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและ
การลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตาม
สถานการณ์การค้าและการลงทุนของผูป้ ระกอบการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวางกรอบแนวทาง
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม 15 กิจกรรม

ดัชนีรวมความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยานยนต์และรถจักรยานยนต์
การขายส่ง การขายปลีก ทีพ่ กั แรมบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการ
อืน่ ๆ การผลิต การจัดการและการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของเสีย
และสิง่ ปฏิกลู การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่
เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน
การจัดท�ำดัชนีฯ ได้ดำ� เนินการส�ำรวจข้อมูล
เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยสอบถามผู้ประกอบการ
ในพื้ น ที่ ป ระมาณ 1,150 ราย และได้ รั บ แบบ
ตอบกลับจากผู้ประกอบการจ�ำนวน 475-550 ราย
คิดเป็นร้อยละ 41 - 48 สอบถามเรือ่ งภาวะเศรษฐกิจ
ในพืน้ ทีโ่ ดยรวม ภาวะธุรกิจ (ยอดขาย/รายรับ/ก�ำไร)
การขยายธุรกิจ/การลงทุน การจ้างงานในธุรกิจ และ
สถานการณ์ในพื้นที่
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ดัชนี
ความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับที่สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ ระกอบการไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ด้านการค้าและการ
ลงทุน เนื่องจากค่าดัชนีต�่ำกว่า 50 มาโดยตลอด
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านการค้า
และการลงทุนในระดับต�่ำ โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีท่ เี่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งเป็น
เวลานาน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งสินค้าเกษตรมีราคาลดลง

โดยเฉพาะยางพาราซึง่ เป็นสินค้าหลักในพืน้ ที่ ท�ำให้
ประชาชนมีรายได้ลดลง จึงบริโภคสินค้าลดลง
ตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงได้รบั ปัจจัยบวก
จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
มีการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนและ
การจ้างงาน ประกอบกับการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ส่งผลให้คนในพื้นที่
มีขวัญและก�ำลังใจ
เมือ่ พิจารณาถึงความเชือ่ มัน่ ด้านเศรษฐกิจ
ในพืน้ ทีโ่ ดยรวม อยูใ่ นระดับทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความ
เชื่อมั่นต�่ำ สะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างยากล�ำบาก เนือ่ งจากการค้าขายซบเซา เห็นได้
จากดัชนีความเชือ่ มัน่ ด้านเศรษฐกิจในพืน้ ทีโ่ ดยรวม
ในปัจจุบันต�่ำกว่า 50 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ยังมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจในพื้นที่อีก 3 เดือน
ข้างหน้าจะขยายตัวได้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556
เป็นต้นมา เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการขยายสินเชื่อ
ผ่อนปรน (Soft Loan) หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดงานในช่วง
เทศกาลต่างๆ กระตุน้ ให้เกิดการใช้จา่ ย ประกอบกับ
การร่วมกันหารือในเรื่องมาตรการการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ที่เข้มงวดมากขึ้น

ส�ำหรับความเชือ่ มัน่ ด้านสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ ตั้งแต่เริ่มท�ำการส�ำรวจข้อมูลจนถึง
ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับทีด่ ชั นีตำ�่ กว่าเส้น 50 ทัง้ ดัชนีใน
ปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า แสดงให้
เห็นว่าผูป้ ระกอบการไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ต่อสถานการณ์
ในพืน้ ที่ เนือ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึน้
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
และประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ์ความไม่สงบ
จะลดลง จากการร่วมกันแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นย�้ำในเรื่อง
ของแผนการสร้างความปรองดอง รวมถึงความ
พยายามในการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบ เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติภาพ ผูป้ ระกอบการและประชาชน
ในพื้นที่มีความหวังมากขึ้นว่าจะสามารถก้าวผ่าน
ปัญหาความไม่สงบไปได้
เนื่องจาก ทั้ง 3 จังหวัด เคยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คนต่างถิ่นปรารถนาจะได้ไปสัมผัส
ความงามตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะกลับคืนมา
ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งคนในพื้นที่
และคนนอกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติสุขกลับ
คืนมา ให้เศรษฐกิจการค้ารุ่งเรืองเหมือนในอดีต

TPSO

7

Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

ประเทศ

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค. - มิ.ย. 57 )

ไทย

2.23

2.9

2.5

มาเลเซีย

3.40

4.7

5.2

ฟิลิปปินส์

4.20

7.2

6.5

สิงคโปร์

1.67

4.1

3.6

จีน

2.30

7.7

7.5

อินโดนีเซีย

7.43

5.8

5.4

อินเดีย

8.22

4.4

5.4

เวียดนาม

4.78

5.4

5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q1

Q2

พ.ค.

มิ.ย

2.9

-0.6

-

-

-

-2.45
167.2
2.18
1.00
45.8
0.7

8.23
167.4
2.00
1.19
46.1
0.9

0.53
168.2
2.47
1.71
1.0

-0.66
167.5
2.62
1.75
45.9
0.9

1.84
168.2
2.35
1.71
1.1

-0.32
0.17

-1.00
-15.41

0.30
-12.59

-2.14
-9.32

3.90
-14.03

-1.4
-0.4
-3.3
18.8

4.4
-0.1
-7.1
-7.9

4.3
-6.6
-5.0
-13.0

6.4
-8.6
-4.0
-10.7

1.2
-6.1
-6.6
-24.4

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

-0.1
-55.3
-20.8
-3.9

0.3
-37.7
-18.2
0.4

2.3
-44.4
-17.8
-4.5

-0.2
-33.7
-15.6
1.0

-5.9
-8.4
18.2
8.3

-14.1
-36.6
-6.6
-2.4

-12.6
-30.6
-7.6
-3.0

-15.4
-31.7
-1.0
-1.8

-4.7
-27.5
-13.5
-4.2

เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎาคม 2557 มีแนวโน้มการเติบโตทีด่ ขี นึ้
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลง นักลงทุนต่างชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น
ประกอบกับผู้บริโภคในประเทศมีความเชื่อมั่นและจับจ่ายใช้สอย ภาคการ
ลงทุนส่งสัญญาณชะลอตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มีการเร่งผลักดันโครงการ
ลงทุนต่างๆ ที่ยังคั่งค้างซึ่งจะท�ำให้เกิดการจ้างงาน ประกอบกับการส่งออก
กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครัง้ ขณะทีด่ า้ นการท่องเทีย่ วต่างชาติมสี ญ
ั ญาณ
ชะลอตัว แต่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคง
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2557 อยู่ใน
เกณฑ์ดีและมีเสถียรภาพ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 2.16
อัตราการว่างงานในเดือนมิถนุ ายน 2557 สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ระดับต�ำ่ ที่
ร้อยละ 1.1 ของก�ำลังแรงงานรวม ส่งผลให้การว่างงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
อยู ่ ใ นระดั บ ร้ อ ยละ 1.0 (QoQ) เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากไตรมาสก่ อ น
ที่ ร ้ อ ยละ 0.9 (QoQ) สั ด ส่ ว นหนี้ ส าธารณะต่ อ GDP ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด
ณ เดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 45.9 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยัง
มีความมั่นคง และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์
ที่มีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 อยู่ในระดับสูงที่ 168.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 2.7 เท่า ท�ำให้สามารถรองรับความเสี่ยง
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนมิถุนายน 2557 ขยายตัวในภาคการเกษตร
ร้อยละ 1.2 (YoY) อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกษตรสะท้อนได้จากดัชนีราคา
สินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 6.1 (YoY) โดยเฉพาะข้าวเปลือก ยางพารา
ไก่เนือ้ ไข่ไก่ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหด
ตัวร้อยละ 6.6 (YoY) ซึ่งคาดว่ามาจากการผู้ผลิตยังคงมีสินค้าคงคลังเหลือ
อยูท่ ำ� ให้การผลิตลดลง นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังคงหด
ตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 24.4 (YoY)
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2557 มีแนวโน้มลดลง
สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ลดลงร้อยละ 0.2
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 15.6 ซึง่ หดตัวน้อยลงเมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งหดตัวลงที่ร้อยละ 33.7
ในขณะทีป่ ริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.0 ตามล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีผ่านมา ส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะการลงทุนในส่วน
ของหมวดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ปริ ม าณการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ทุ น ลดลง
ร้อยละ 4.7 เนื่องจากการน�ำเข้าที่สูงในปี 2556 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เชิ ง พาณิ ช ย์ ภาษี ธุ ร กรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และยอดขายปู น ซี เ มนต์
ลดลงเช่ น เดี ย วกั น ที่ ร ้ อ ยละ 27.5, 13.5, และ 4.2 ตามล� ำ ดั บ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ ,IMF (* คาดการณ์
เดือน เม.ย 56)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ
107.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.16 เมื่อเทียบกับเดือน
มิถุนายน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.08 จากการลดลงของราคาอาหารสดและ
พลังงาน โดยเฉพาะผักและผลไม้สดมีราคาลดลงต่อเนือ่ ง จากสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เอื้ออ�ำนวย และเป็นช่วงฤดูกาลผลิตของผลไม้หลายชนิด รวมทั้ง ข้าวสารเจ้า
เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ มีราคาลดลงเช่นกัน ส�ำหรับหมวดพลังงานดัชนีราคาลดลง
เนือ่ งจากราคาขายปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีล่ ดลงตามภาวะตลาดโลก ประกอบกับ
มาตรการดูแลค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชนของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) มีผลท�ำให้แรงกดดันเงินเฟ้อไม่สูงมากนัก และเฉลี่ยเดือน
มกราคม - กรกฎาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึน้ ร้อยละ 2.23
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
Index

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ของประเทศ ที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน) เดือนกรกฎาคม 2557
มีค่าเท่ากับ 104.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.81
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.10 และเฉลี่ยเดือน
มกราคม - กรกฎาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึน้ ร้อยละ 1.51
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 140.1 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมที่สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของผลผลิตการเกษตร
ร้อยละ 1.3 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.8 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
สูงขึ้นร้อยละ 5.6 ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 6.2 แร่โลหะร้อยละ 3.4 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้นร้อยละ 0.9
ได้แก่ หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ร้อยละ 7.6 เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีรอ้ ยละ 2.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.8
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.4

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 127.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 4.2 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 2.2 หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 1.1 หมวดกระเบื้องร้อยละ 0.2 และวัสดุอื่นๆ ร้อยละ 3.7
ส�ำหรับหมวดวัสดุฉาบผิวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์
ร้อยละ 1.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาร้อยละ 0.4 หมวดสุขภัณฑ์
ร้อยละ 0.4 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.2
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ที่มา : ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: มิถนุ ายน 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-มิ.ย.
2557

มิถุนายน 57

ม.ค.-มิ.ย.
2557

มิถุนายน 57

ส่งออก

19,842

112,704

3.9

-0.35

น�ำเข้า

18,049

112,468

-9.32

-14.00

ดุลการค้า

+1,793

+234

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 57
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,246

4.5

11.3

สหรัฐ
อเมริกา

2,057

11.2

10.4

คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ

1.482

4.6

7.5

จีน

1,961

3.2

9.9

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

986

10.8

5.0

ฮ่องกง

1,312

6.4

6.6

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,006

9.6

5.1

ญีป่ นุ่

1,919

-0.1

9.7

เม็ดพลาสติก

821

11.4

1,076

1.8

5.4

4.1 มาเลเซีย

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

2,284

-43.5

12.7

จีน

3,170

7.7

17.6

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,886

1.2

10.5

ญี่ปุ่น

3,105

-10.1

17.2

เครือ่ งจักรไฟฟ้า

1,252

3.1

6.9 มาเลเซีย

927

-21.3

5.1

เคมีภณ
ั ฑ์

1,156

-3.9

6.4

สหรัฐ
อาหรับ

857

-37.6

4.8

940

-13.9

5.2

สหรัฐ
อเมริกา

852

-42.5

4.7

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
เม.ย. 57

พ.ค. 57

มิ.ย. 57

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มิ.ย. 57

ม.ค. -มิ.ย. 57

ส่งออก

0.0

-0.1

0.1

-0.6

-1.3

น�ำเข้า

-0.4

0.0

0.3

0.7

-0.8
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การส่งออก
เดือนมิถนุ ายน 2557 มีมลู ค่า 19,842 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยข้าว (+35.1%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+42.3%)
ผักผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป (+24.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.1%)
ในขณะที่ ยางพารา (-20.9%) อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง และแปรรู ป (-8.6%)
น�ำ้ ตาล (-31.2%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.9 โดยรถยนต์
และอุปกรณ์ฯ (+4.5%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+4.6%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ
(+9.6%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+10.8%) เม็ดพลาสติก (+11.4%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+11.2%) จีน (+3.2%) ญี่ปุ่น (-0.1%)
ฮ่องกง (+6.4%) มาเลเซีย (+1.8%)
ระยะ 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 112,704 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.35 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลด
ลงร้อยละ 5.0 โดยยางพารา (-19.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-11.5%)
น�้ำตาล (-29.6%) ในขณะที่ ข้าว (+12.6%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+15.4%)
ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+15.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 2.0 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.7%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+2.1%)
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+30.6) เม็ดพลาสติก (+9.6%) ในขณะที่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
(-6.9%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-4.3%) สหรัฐอเมริกา
(+2.8%) ญี่ปุ่น (-1.5%) มาเลเซีย (-0.1%) และฮ่องกง (-0.1%)
การน�ำเข้า
เดือนมิถุนายน 2557 มีมูลค่า 18,049 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
14.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ
(-43.5%) เคมีภัณฑ์ (-3.9%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-13.9%) ขณะที่
เครื่องจักรกลฯ (+1.2%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+3.1%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.7%) ญีป่ นุ่ (-10.1%) มาเลเซีย (-21.3%) สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (-37.6%) และสหรัฐอเมริกา (-42.5%)
ระยะ 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมลู ค่า 112,468 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�้ำมันดิบ (-12.6%) เครื่องจักรกลฯ (-7.2%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-3.0%) เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-20.7%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.6%) แหล่งน�ำเข้า
ส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-1.9%) ญี่ปุ่น (-17.8%) สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์ (-26.8%) สหรั ฐ อเมริ ก า (-16.55%) และมาเลเซี ย (-6.3%)
ดุลการค้า
เดือนมิถุนายน 2557 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,793 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 234 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถุนายน 2557 อยู่ที่ 98.9 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.2 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.9 ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.2 หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมิถนุ ายน 2557 อยูท่ ี่ 97.5 (ปี 2555=100)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีราคาน�ำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ลดลง
ร้อยละ 1.0 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 2.3

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : กรกฎาคม 2557
ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,978 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาทองค�ำพุ่งขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรปคว�ำ่ บาตรรัสเซีย เนือ่ งจากเหตุการณ์เครือ่ งบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถกู ยิงตกในพืน้ ที่
ฝัง่ ตะวันออกของยูเครนใกล้กบั ชายแดนรัสเซีย รวมทัง้ เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล
และปาเลสไตน์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี
คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะยังคงเป็นปัจจัยบวกให้กับทองค�ำต่อไปได้อีกในระยะนี้

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
103.63 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 105.79 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล โดยราคาได้รับแรงกดดันจากการส่งออกน�้ำมันดิบของลิเบียที่มีแนวโน้มกลับมา
เพิ่มขึ้น หลังท่าเรือใหญ่ 2 แห่งและแหล่งผลิตน�้ำมันหลักของประเทศกลับมาเปิดด�ำเนินการ
อีกครัง้ ขณะทีเ่ หตุการณ์ในอิรกั ไม่สง่ ผลกระทบต่อการส่งออกน�ำ้ มันดิบจากท่าเรือตอนใต้ของ
ประเทศ ส่งผลให้ราคาน�้ำมันปรับลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับ
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 32.51บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบจากเดือนก่อนหน้า ทัง้ นี้ มาจากเงินทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติ
ทีเ่ ข้าซือ้ หุน้ และพันธบัตรไทย เนือ่ งจากนักลงทุนเชือ่ มัน่ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจซึง่ ขยายตัว
ได้ดีขึ้น และคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว น�ำไปสู่การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปฯ และ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งผลออกมาในเชิงบวก นอกจากนั้น นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายความกังวลต่อ
สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในยูเครน
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,168.33 บาท/
100 กิโลกรัม เป็น 1,222.62 บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 2,927.86 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,034.52 บาท/100 กิโลกรัม
เนื่องจากความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปรัง ท�ำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะเดียวกันข้าวในโครงการรับจ�ำน�ำอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบสต็อก จึงยังไม่มีการระบายข้าวออกสู่ตลาด ส�ำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคม
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากผู้ส่งออกต้องจัดหาข้าวตามค�ำสั่งซื้อที่มีอยู่ แต่จากสถานการณ์ราคาข้าวไทยที่เริ่ม
สูงกว่าเวียดนามและอินเดีย รวมทั้งค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจท�ำให้ค�ำสั่งซื้อใหม่
ชะลอตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ก.ค.
56

ม.ค.-ก.ค.57

%∆
(YOY)

1,222.62

4.65

1,559.42

1,209.49

-22.44

3,034.52

3.64

3,264.32

2,971.58

-8.97

มิ.ย.-57

ก.ค.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,168.33

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,927.86

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

67.78

64.78

-4.42

88.98

71.24

-20.98

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

55.69

54.32

-2.47

79.66

60.24

-24.38

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,279.10

1,310.97

2.49

1,488.49

1,293.99

-13.07

ไทย (THB/Baht)

19,720.00

19,978.00

1.31 21,217.71

19,925.40

-6.09

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

108.16

105.91

-2.08

104.48

105.37

0.85

WTI

104.69

103.63

-1.01

95.75

101.25

5.74

32.51

32.10

-1.27

30.03

32.49

8.20

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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Global News

ปตท. สผ. เป็นเสือปืนไว เข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจขุดส�ำรวจและสกัดน�้ำมันดิบจากทรายน�้ำมัน
ในมณฑลอัลเบอร์ตา แคนาดาตะวันตกมานาน
หลายปีแล้ว ทรายน�้ำมันเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
ที่สามารถขุดใช้ได้อีกนับร้อยปี

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 EU ได้ออกกฎ
ระเบียบใหม่เกีย่ วกับความปลอดภัยของของเด็กเล่น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสาร TCEP, TCPP และ TDCP
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง โดยก�ำหนดระดับของสารเคมี
ดังกล่าวให้ไม่เกิน 5 mg/kg ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาด 26.44% ผู้ส่งออกจึงควรสร้างความมั่นใจให้
คุณแม่ทั้งหลายว่าของเล่นไทยจะไม่มีสารก่อมะเร็ง
ดังกล่าว

AEC ก�ำลังเนื้อหอมโดยล่าสุดเมื่อเดือน
มิถุนายน 2557 นาย Edward Fast รัฐมนตรีการค้า
ระหว่างประเทศของแคนาดาได้กล่าวในงาน AEM
Roadshow ณ นครแวนคูเวอร์ว่า แคนาดามีแผน
สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ให้แก่กลุ่มอาเซียนเพื่อรองรับ AEC และเชื่อมโยง
AEC สู่ตลาดโลก

ลาวก�ำลังจะเป็นฮับด้านการขนส่งที่ส�ำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของอาเซียนเพราะเป็นจุดเชื่อมกับ
เศรษฐกิจใหญ่ๆ 3 ประเทศ คือ จีน ไทย และเวียดนาม
FDI ที่ ไ หลเข้ า ลาวตอนนี้ จึ ง มี ด ้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
ที่โดดเด่นมากตัวหนึ่ง

พม่าเตรียมพร้อมส�ำหรับการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุม ASEAN-US Business Summit ในวันที่
28 ส.ค.57 ณ กรุงเนปิดอร์โดยได้ก�ำหนด Theme
ของงาน เป็นเรือ่ ง SMEs Global Supply Chain
สาหร่ า ยนอกจากเอาไว้ ห ่ อ ข้ า วปั ้ น
แล้ ว ยั ง ใช้ แ ทนน�้ ำ มั น ได้ ด ้ ว ยนะจะบอกให้
โดยญี่ ปุ ่ น ได้ เ ริ่ ม วิ จั ย เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กจาก
สาหร่ า ย ทั้ ง นี้ คาดว่ า ความต้ อ งการเชื้ อ เพลิ ง
ชีวภาพจะมีมูลค่าถึง 7.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ภายใน 6 ปีข้างหน้า

ชาวอิ เ หนามี เ ฮได้ น ายโจโควี เ ป็ น
ประธานาธิบดีมือวางอันดับ 1 นักปฏิรูปเศรษฐกิจ
คนส�ำคัญ ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตา
มีผลงานเข้าตาคนอินโดฯ เป็นหนักหนา คาดว่า
นายโจโควีจะประเดิมงานแรกด้วยการฟืน้ ฟูโครงสร้าง
พืน้ ฐานครัง้ ใหญ่เพือ่ ดึงดูด FDI บริษทั ก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้างไทยเตรียมรับทรัพย์กันได้แล้ว

ต่อไปนีค้ นขีเ้ หงาไม่ตอ้ งกังวลใจเพราะบริษทั SoftBank ของญี่ปุ่นได้วางตลาดหุ่นยนต์พูดได้แล้ว
โดยจะมีราคาใกล้เคียงกับกับคอมพิวเตอร์ PC

ปูน๊ ปูน๊ ...รถไฟความเร็วสูงฉงชิง่ -บรัสเซลส์
เปิดให้บริการแล้ว ใครทีส่ นใจท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่
ไปลองกันได้ ทีส่ ำ� คัญไม่มจี รวดมากวนใจ เส้นทางนี้
ผ่านหลายประเทศ เช่น จีน คาซัคสถาน รัสเซีย
เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์และ
เบลเยียม และในอนาคตอันใกล้รถไฟสายนีจ้ ะเชือ่ ม
มาถึงเวียงจันทน์และกรุงเทพด้วย การท่องเทีย่ วและ
โลจิสติกส์จะได้บูมกันสุดขีดกันล่ะทีนี้
ททท. คงจะรับทรัพย์กันใหญ่แล้วคราว
นี้เพราะนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่เดิมนิยมท่องเที่ยว
ในประเทศราว 200 ล้านคน คงจะแห่กันมาเที่ยว
เมืองไทยกันยกใหญ่

ข่าวดี คสช. เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม
เชื่อ มเส้น ทางรถไฟรางคู่จ ากเวีย งจัน ทน์ไ ปถึง
มาบตาพุดแล้ว ซึ่งจะมีผลให้ลาวตัดสินใจก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์-จีนได้เร็วขึน้ เพราะมอง
เห็นก�ำไรชัดเจน ดังนัน้ การเชือ่ มระบบขนส่งจากไทย
ผ่านจีนไปยังยุโรปจะเป็นความจริงในอนาคตอัน
ใกล้นี้แล้วพี่น้อง
In Trend น่าดูส�ำหรับกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศทีก่ ำ� ลังศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดท�ำ FTA กับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน
และเบลารุส เพราะโลกก�ำลังพลิกโฉมโลจิสติกส์
ด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มยุโรปกับเอเชียและ
อาเซียน ต่อไปนี้การค้ากับยุโรปไม่ต้องง้อการขนส่ง
ทางเรือกันแล้ว

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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