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ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจโลก : ผลกระทบที่มีต่อ
ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้าของไทย

Editor’s Note

วารสาร สนค. ภาคภูมิใจน�ำเสนอบทสัมภาษณ์อันทรงคุณค่าของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากผู้น�ำหญิงแกร่ง
อย่าง ท่านศิรนิ ารถ ใจมัน่ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทีร่ บั ใช้ชาติดว้ ยการใช้ศลิ ปะการเจรจา
แทนอาวุธในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ท่านได้ฝากข้อคิดดีๆ ในการปฏิบตั งิ าน และการด�ำเนินชีวติ
ถึงข้าราชการรุ่นใหม่ไว้อย่างน่าสนใจ
คอลัมน์ Special Report น�ำดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้าของประเทศมาอัพเดตกัน ต้องยอมรับว่า
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่าประเทศไทยก็ยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่ดี แต่ความแน่นอน
คือความไม่แน่นอน ผูท้ อี่ ยูใ่ นแวดวงการค้าการลงทุนไทยต่างรูด้ ี จึงไม่ควรประมาทในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลก
ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
และเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการลงทุนส�ำหรับอนาคต ฉบับนี้เรามีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ครึง่ ปีแรกของปี 2559 มาให้ผปู้ ระกอบการได้พจิ ารณา ผ่านตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศใน 3 หมวดส�ำคัญ
แม้ดัชนีโดยภาพรวมจะไม่สดใส แต่ก็ส่งสัญญาณกลายๆ ว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งปีหลัง ผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขันอย่างได้เปรียบ

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
มิถุนายน 2559

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม หรือชือ่ เต็มว่า เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) แปลว่า
ดินแดนแห่งความสงบสุข เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ
400,000 คน แต่มีทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มากเป็นอันดับสามในภูมิภาคฯ
รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ดังนัน้ รายได้จากการส่งออกน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติคดิ เป็นสัดส่วนต่อ GDP
ถึงประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี จากการทีร่ าคาน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลบรูไนเริ่มให้ความสนใจในการขยายทางเลือกทางเศรษฐกิจ (Diversified
Economy) นอกเหนือจากการส่งออกน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ซึง่ ด�ำเนินโครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนรายประเทศ (AEC) จึงได้เดินทาง
ไปยังบรูไน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของบรูไน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และโอกาสทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะ
โอกาสของสินค้าและบริการของไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาดบรูไนได้ในอนาคต ซึ่งจากการเข้าพบพูดคุยกับ
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของบรูไน อาทิ ธนาคารกลางบรูไน, The Department of Economic Planning &
Development, Ministry of Finance รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน
ท�ำให้พวกเราเห็นศักยภาพของประเทศบรูไนในหลากหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นสินค้าฮาลาล ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในบรูไน
และตราฮาลาลของบรูไนก็ได้รับการยอมรับในตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บรูไนยัง
มีความต้องการความรู้ด้านการเพาะปลูกและพัฒนาสินค้าเกษตรจากไทย รวมทั้งบรูไนยังมีจุดเด่นในเรื่อง
สังคมทีม่ คี วามปลอดภัยสูง ไม่มแี หล่งอบายมุข สถาบันการศึกษาได้มาตรฐาน ค่าเล่าเรียนไม่แพง มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ และสาธารณูปโภคด้านสุขภาพก็มกี ารน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นศักยภาพ
ของประเทศเล็กๆ อย่างบรูไน ที่ยังมีคนไทยจ�ำนวนไม่มากได้ไปเยี่ยมเยือน แต่รับรองว่าประเทศที่มีป่าไม้
มากกว่าร้อยละ 70 แห่งนี้ มีโอกาสทางการค้าการลงทุนซ่อนอยูอ่ ย่างมากมายและน่าค้นหาเป็นอย่างยิง่
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
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โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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สถานการณ์การผลิตของประเทศไทยระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา จากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of
Products by Activity) ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559 เมื่อเฉลี่ยเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.0 ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อดัชนีราคา
ผู้ผลิตที่ยังคงติดลบ เกิดจากการลดลงของราคาสินค้าที่ส�ำคัญ ได้แก่

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.6
สาเหตุหลักจากการลดลงของกลุ่มผลผลิตการเกษตร
ร้อยละ 2.4 ได้แก่ ข้าวเปลือก พืชไร่ จากความต้องการ
ของตลาดที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
ยางพารา จากเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ของจี น ซึ่ ง เป็ น
ผูซ้ อื้ รายใหญ่ ท�ำให้มกี ารน�ำเข้ายางพาราลดลง ประกอบกับ
อุปทานยางในตลาดโลกยังมีอยู่มาก เป็นแรงกดดัน
ให้ราคายางพาราลดลงในช่วงครึง่ ปีแรกของปีนี้ กลุม่ ปลา
และสัตว์น�้ำ ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของราคา
สัตว์น�้ำทะเล โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม จากปัญหาโรค
ตายด่วนในปีทผี่ า่ นมาคลีค่ ลายลง ท�ำให้มพี นื้ ทีเ่ พาะเลีย้ ง
เพิ่มขึ้น ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดมากขึ้น ส�ำหรับกลุ่มสินค้า
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ราคาปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.3
ได้แก่ น�้ำนมดิบ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด จากภาวะ
อากาศทีแ่ ปรปรวนและสถานการณ์ภยั แล้งในช่วงทีผ่ า่ นมา
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
ท�ำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
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ผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 1.4 ได้แก่ ก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม ปุย๋ เคมี และเม็ดพลาสติก กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 2.4
ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง กลุม่ โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 2.4 ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น
เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กกล้า ราคาเคลือ่ นไหวตามภาวะตลาดโลก กลุม่ ผลิตภัณฑ์อโลหะ ร้อยละ 0.1
ได้แก่ ซีเมนต์ และกลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.5 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมทีร่ าคาปรับตัวสูงขึน้ เป็นสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ ร้อยละ 0.5
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.6 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนัง และรองเท้า ร้อยละ 0.6 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ร้อยละ 1.0 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 2.7 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ ร้อยละ 0.2 ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.1 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 4.4
1.9 สาเหตุจากสินค้า 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ร้อยละ 21.1 ได้แก่ น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันดีเซล
อย่างไรก็ตามช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2559 ตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ ลิตในภาพรวมแม้วา่ จะยังคงติดลบ แต่กม็ แี นวโน้ม
น�ำ้ มันเครือ่ งบิน น�ำ้ มันก๊าด และน�ำ้ มันเตา กลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์ การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้มอาจจะมีทิศทางเป็นบวก
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 7.0
จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 9.1 ได้แก่ น�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่สินค้ากลุ่มแร่ต่างๆ ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น

อัตรา (%)

เทียบระยะเดียวกันปีก่อน

ปัจจัยสนับสนุน
ราคาน�้ำมัน ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตไม่ปรับขึ้นมากนัก
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ทีค่ าดว่าจะเริม่ ส่งสัญญาณ
ดีขึ้น
การใช้จ่ายและการลงทุน โครงการต่างๆ ของภาครัฐ
ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น
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เศรษฐกิจโลก :

ผลกระทบที่มีต่อดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้าของไทย
ปัจจุบันกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยเฉพาะภาคการค้าระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิด ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยซึง่ มีการพึง่ พิงกับการค้าโลกหรือการค้ากับประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดโลกและส่งผลต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะโครงสร้างสินค้าออกและสินค้าเข้าของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า เป็นอีกเครือ่ งชีว้ ดั หนึง่ ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ
และมีการจัดท�ำตามโครงสร้างสินค้าออกและสินค้าเข้าของกระทรวงพาณิชย์ จึงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การค้าโลกที่ชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้าของไทยในปี 2558
มีการส�ำรวจและประมวลผลจาก (1) ราคาส่งออก จ�ำนวน 991 รายการ ครอบคลุม
4 หมวด ตามโครงสร้างสินค้าออกของกระทรวงพาณิชย์ คือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิงและ (2) ราคาน�ำเข้า จ�ำนวน 954 รายการ ครอบคลุม 5 หมวด ตามโครงสร้าง
สินค้าเข้าของกระทรวงพาณิชย์ คือ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
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กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

การขนส่ง ทั้งนี้ จะน�ำข้อมูลทั้งหมดมาค�ำนวณในรูปของดัชนี เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคาสินค้าโดยเฉลีย่ ทีผ่ สู้ ง่ ออกได้รบั และผูน้ ำ� เข้าได้จา่ ยไปเทียบกับระยะเวลา
ณ ปีฐาน โดยจะมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ำให้มีความทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี
ตามโครงสร้างการส่งออกและน�ำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรายการสินค้าและแหล่ง
จัดเก็บข้อมูล
ส�ำหรับประโยชน์ของดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้านั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลสรุป
การเคลือ่ นไหวโดยเฉลีย่ ของราคาสินค้าส่งออกและน�ำเข้าแล้ว ยังสามารถใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณเงินเฟ้อจากการส่งผ่านของราคาสินค้าน�ำเข้าไปยังผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ในประเทศ และใช้เป็นเครือ่ งมือวัดอัตราการค้าของประเทศเพือ่ ประเมินขีดความสามารถ
ของแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก
ประกอบกับใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับปรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบนั
(Nominal GDP) ให้เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)
เมือ่ พิจารณาตัวเลขดัชนีราคาส่งออกของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ
97.1 (ปี 2555 เท่ากับ 100) ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของดัชนีราคาส่งออกทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เกษตรกรรม ร้อยละ 5.2 (ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง กุ้ง) เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก ขณะทีค่ วามต้องการซือ้ ในตลาดปัจจุบนั ชะลอตัว หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 0.7 (น�้ำตาลทราย อาหารทะเลแปรรูป ผักกระป๋อง
และแปรรูป) หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.8 (เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก ทองค�ำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์) และหมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 9.9 (น�้ำมันส�ำเร็จรูป)
ส�ำหรับตัวเลขดัชนีราคาน�ำเข้าของประเทศในระยะ 5 เดือนแรกของปี 2558
(มกราคม-พฤษภาคม) เท่ากับ 87.2 ลดลงร้อยละ 10.5 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
เป็นผลมาจากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง
ลดลงร้อยละ 38.1 (น�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป) หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.6 (ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์) หมวดสินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 3.7 (เคมีภณ
ั ฑ์ ทองค�ำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์)
หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 2.3 (เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ) และหมวดสินค้าอุปโภค
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาส่งออกและน�ำเข้า โดยส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบ
บริโภคลดลงร้อยละ 1.0 (ยารักษาโรค ผัก ของปรุงแต่งจากผัก เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) มาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ทีย่ งั คงชะลอตัว ท�ำให้ความต้องการ
สัง่ ซือ้ สินค้าจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับราคาน�ำ้ มันได้ปรับลดลงจากภาวะอุปทาน
ที่ล้นตลาด ส่งผลต่อการปรับลดของราคาสินค้าเกี่ยวเนื่องที่ส�ำคัญหลายรายการ เช่น
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เม็ดพลาสติก และเคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น รวมทัง้ ทองค�ำได้รบั ผลกระทบจาก
ค่าเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆ เนื่องจากเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ สามารถฟืน้ ตัวได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้การซือ้ ขายในตลาดทองค�ำ
ไม่น่าสนใจและท�ำให้ราคาทองค�ำปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับราคาเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ได้ปรับลดลงตามภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกและความต้องการใช้
ที่ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการค้า ซึง่ ค�ำนวณจากอัตราส่วนระหว่างดัชนี
ราคาส่งออกกับดัชนีราคาน�ำเข้า เพือ่ เป็นเกณฑ์วดั ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า
ของประเทศ พบว่าอัตราการค้าของไทยในเดือนพฤษภาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 110.3
ยังคงมีคา่ สูงกว่า 100 แสดงว่าประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับดี
ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากราคาสินค้าน�ำเข้าโดยรวมได้ปรับลดลงในระดับทีม่ ากกว่าราคาส่งออก
โดยเฉพาะสินค้าน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญของไทย อาทิ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ ยังคงปรับลดลงตามสถานการณ์ราคาสินค้าในตลาดโลกอันเนือ่ งมาจาก
ภาวะอุปทานโลกที่ล้นตลาด ขณะที่เศรษฐกิจโลกนั้นยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
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สัมภาษณ์พเิ ศษ
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

ต่อเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ล้วทีท่ มี งานสัมภาษณ์พเิ ศษได้รวมตัวกันเพือ่ จัดท�ำบทสัมภาษณ์พเิ ศษผูบ้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ 5 ท่าน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนเกษียณอายุราชการ
ปี พ.ศ. 2559 มาเล่าถึงประสบการณ์ท�ำงานและฝากแนวคิดการด�ำรงตนในฐานะข้าราชการที่ดี เพื่อให้ข้าราชการรุ่นน้องได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน

ส�ำหรับวารสาร สนค. ฉบับนี้ ทีมงานได้มีโอกาส
ไปสัมภาษณ์อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ท่านศิรินารถ ใจมั่น ผู้ที่มองว่ากรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศเปรี ย บเสมื อ นทหารรั บ ใช้ ช าติ ผู ้ ป กป้ อ ง
ผลประโยชน์ของประเทศด้วยการเจรจาการค้า โดยมี
ผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง อีกทั้งท่านยังเป็นผู้น�ำ
หญิ ง แกร่ ง น� ำ ที ม เจรจาบุ ก ตลาดใหม่ ๆ หลายแห่ ง
ทั้งปากีสถาน ตุรกี อิหร่าน และหลายประเทศในทวีป
แอฟริกา
ทีมงาน : ขอให้ทา่ นเล่าถึงชีวติ การท�ำงานตัง้ แต่
วันแรก โดยเฉพาะช่วงที่เป็นข้าราชการใหม่
อธ.จร. : พีเ่ ริม่ รับราชการตอนอายุ 29 ปี เริม่ จาก
ภูมิหลังได้จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ รุน่ เดียวกับท่านปลัดฯ ชุตมิ า ทีเ่ ลือกเรียน
รัฐศาสตร์เพราะมีความคิดว่าอยากจะรับราชการ และจะ
ช่วยพัฒนาให้ระบบราชการมีการพัฒนามากขึน้ เลือกเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สาขาการคลัง
ซึง่ จะเน้นเศรษฐศาสตร์มากหน่อย พอเรียนจบจึงไปสอบ
เป็นข้าราชการแต่ก็วางแผนเรียนหนังสือต่อด้วย
ตอนแรกเริ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่กระทรวง
มหาดไทยได้ประมาณ 1 ปี และสอบเข้ากระทรวงยุตธิ รรมได้
แต่ก็ตัดสินใจลาออก เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา
โดยศึกษาปริญญาโทที่ Western Michigan University
สาขาเศรษฐศาสตร์ หลังจากเรียนจบก็กลับมาสอบเข้า
รับราชการทีก่ ระทรวงเกษตรฯ ได้รบั มอบหมายให้ทำ� งาน
เกี่ ย วกั บ โครงการความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ
เช่ น โครงการของ EU เรื่ อ งการปลู ก พื ช ทดแทน
มันส�ำปะหลัง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานกับทีป่ รึกษาจาก
EU ท�ำหน้าที่อยู่ประมาณ 2-3 ปี ก็ได้รับทุนอบรมของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้าน Development Planning
Techniques หลังจากกลับมาได้ไม่นาน ก็ได้ขอโอนมาที่
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบนั คือ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อธ.จร. : การท�ำงานที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ท�ำให้พี่เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน และประทับใจ
การท�ำงานของผู้ใหญ่ที่กระทรวงพาณิชย์อย่างมาก
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ท่ า นปลั ด พชร อิ ศ รเสนา ณ อยุ ธ ยา
ท่านสมพล เกียรติไพบูลย์ ท่านเกริกไกร จีระแพทย์
ท่านสุคนธ์ กาญจนาลัย และท่านอภิรดี ตันตราภรณ์
โดยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศครั้งแรก
พีม่ โี อกาสท�ำหน้าทีเ่ ลขาคณะฯ ได้ตดิ ตามคณะผูแ้ ทนไทย
ไปประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ที่แวนคูเวอร์ ท�ำให้เห็น
ถึงการท�ำงานของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและทีมงาน
จึงท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนักเจรจาที่เก่ง
เหมือนท่านที่เอ่ยนามมาแล้ว
อย่างไรก็ตามการเป็นนักเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
นอกจากทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว ยังต้องรู้สาระ
ทีมงาน: ในชีวิตการท�ำงานมีเรื่องที่ประทับใจ และศึกษาเรื่องที่จะเจรจาด้วย อีกทั้งต้องรู้นโยบายและ
จากเหตุการณ์ส�ำคัญ ความส�ำเร็จ หรือจุดพลิกผันใน ท่ า ที ใ นแต่ ล ะเรื่ อ งทั้ ง ของไทยและของคู ่ เ จรจาด้ ว ย
ชีวติ ของการท�ำงานอะไรบ้าง และท่านก�ำหนดเป้าหมาย เรียกได้ว่า “ต้องรู้เขารู้เรา” และต้องใช้ความอดทน
ในชีวิตการท�ำงานไว้อย่างไร
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ขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้ข่าวสารเพิ่มเติมให้ทันต่อ
เหตุการณ์ตลอดเวลา นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้พี่ได้มา
ยืนอยู่ ณ จุดนี้ จนถึงทุกวันนี้
“เป้าหมายชีวิต คือ การเป็นนักเจรจา”
ในช่ ว งที่ พี่ เ ข้ า มาท� ำ งานที่ ก รมเศรษฐกิ จ
การพาณิชย์นั้น การเจรจารอบอุรุกวัย ภายใต้ GATT
ก�ำลังจะปิดรอบ และจากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
คณะเจรจา ท�ำให้ตระหนักว่าการเป็นนักเจรจาทีด่ นี นั้ ต้อง
มีพนื้ ฐานความรูเ้ กีย่ วกับกฎเกณฑ์การค้าโลกเป็นพืน้ ฐาน
ด้วย ดังนั้นเมื่อ GATT เปิดให้มีการอบรมเรื่องนโยบาย
การค้าภายใต้ GATT (ในปัจจุบัน คือ WTO) เป็นเวลา
3 เดือน ทีน่ ครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พีจ่ งึ สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าอบรม ซึ่งเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นนักเจรจารูปแบบหนึ่ง
หลังจากจบการอบรมก็ได้กลับมาท�ำงานเกี่ยวกับ GATT
และการเจรจารอบอุรุกวัย และได้มีโอกาสร่วมคณะ
ไปประชุมปิดรอบอุรกุ วัยทีน่ ครมาราเกซ ประเทศโมร็อคโค

และมีส่วนร่วมในกระบวนการน�ำเสนอเรื่องเข้า ครม.
และรัฐสภาเพื่อให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO
หลังจากมีการจัดตั้ง WTO ในปี 1995 กระทรวง
พาณิชย์ก็ได้จัดตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การ
การค้าโลก ณ นครเจนีวา ขึ้น โดยหัวหน้าคณะผู้แทน
ถาวรฯ เป็ น ระดั บ เอกอั ค รราชทู ต ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
เอกอัครราชทูตต�ำแหน่งแรกและต�ำแหน่งเดียวของ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตท่านแรกคือ
ท่านดนัย ดุละลัมพะ ท่านเอกอัครราชทูตท่านที่ 2
คือ ท่านเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งท่านก็ได้กรุณาคัดเลือก
พีไ่ ปด�ำรงต�ำแหน่งอัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
ณ นครเจนีวา เมื่อเดือนกันยายน 1998 ในปี 2000
เอกอัครราชทูตท่านที่ 3 คือ ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์
โดยพี่ประจ�ำการที่เจนีวาจนถึงต้นปี 2003
ตอนที่ไปประจ�ำการระยะแรก มีความรู้สึกว่า
ได้ลงมือปฏิบัติเป็นนักเจรจาจริงๆ ซึ่งยากมากเพราะพี่
รับผิดชอบดูภาพรวมใน WTO ทุกเรื่อง ท�ำให้ต้องอ่าน
เยอะเพราะว่าเป็นภาษาด้านการค้า ต้องอ่าน text
ซึง่ เป็นภาษาอังกฤษ อ่านความตกลงทุกฉบับ นอกจากนัน้
บางครั้งก็ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในการเจรจา
เรือ่ งการลงทุน นโยบายการแข่งขัน และการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยรัฐ (เรื่องใหม่ๆ ที่ประเทศพัฒนาแล้วผลักดัน) ท�ำให้
ได้ประสบการณ์การเป็นนักเจรจาเพิ่มขึ้น
พี่กลับมาปฏิบัติงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักเจรจาการค้า
พหุภาคี 4 ปี หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงบรัสเซลส์
ซึง่ การไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลากว่า 4 ปี ท�ำให้พี่
มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับงานทวิภาคีระหว่างไทย
และสหภาพยุ โ รป และได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย
กฎระเบียบ ระบบบริหารของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น
ซึง่ นับว่าเป็นประสบการณ์ทดี่ มี าก และเมือ่ กลับมาปฏิบตั งิ าน
ทีก่ รมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอีกครัง้ พีก่ ร็ บั ผิดชอบ
การเจรจาทวิ ภ าคี กั บ ประเทศต่ า งๆ เกื อ บครึ่ ง โลก
โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ แอฟริกา
ตะวันออกกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์ด้านการ
เจรจาการค้าพหุภาคี และการเจรจาทวิภาคีช่วยท�ำให้
พี่สามารถปฏิบัติงานที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น จุดพลิกผันของชีวิตพี่ก็คือการได้มาอยู่
กระทรวงพาณิชย์ ถ้าถามว่าอะไรที่เป็นความภูมิใจ
ก็ภูมิใจทุกอย่างในงานที่ท�ำทุกชิ้น เพราะอยากเป็น
นักเจรจา ภูมิใจที่ได้เป็นนักเจรจา นั่นคือแรงบันดาลใจ
ทีมงาน : ท่านมีแนวคิดหรือปรัชญาในการท�ำงาน
และวิธีในการพัฒนาตนเองอย่างไร
อธ.จร. : ปรัชญาชีวิตของพี่ คือถ้าตั้งใจท�ำอะไร
แล้วก็จะต้องอดทน และมุ่งมั่นท�ำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด รวมถึง
หมัน่ พัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั หัวหน้า ลูกน้อง เพือ่ นร่วมงานทัง้ ในองค์กร

เดียวกันและต่างองค์กร สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการที่ ต่อกันจะท�ำให้การท�ำงานง่ายขึ้น
ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสามารถ ความพยายามและ
ส่งเสริมสนับสนุนเรา ซึ่งพี่ก็ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทีมงาน : ท่านคิดว่าบทบาทของกระทรวงและ
ต่อลูกน้องด้วย พี่เชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นท�ำงาน มีผลงาน ภาคเอกชนในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในอนาคต
เราก็จะได้รบั การส่งเสริมหรือพูดง่ายๆ ว่าถ้าเราคิดดี ท�ำดี ข้างหน้าควรเป็นอย่างไร
สิ่งดีๆ ก็จะตอบแทนเรา
อธ.จร. : พี่ว่าการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็น
สิ่งส�ำคัญมากโดยเฉพาะกรมเจรจาฯ ที่มีหน้าที่เปิดประตู
ทีมงาน : ท่านสร้างสมดุลในการท�ำงานกับชีวิต การค้าให้ประเทศไทย กรมเจรจาฯ ท�ำหน้าที่เหมือน
ส่วนตัวอย่างไร
ผูป้ ระสานงานกับหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชน
อธ.จร. : พี่ไม่มีครอบครัว จึงไม่มีภาระทางบ้าน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายท่าทีการเจรจาการค้า
ดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ของพี่จึงเป็นการท�ำงานและดูแล ระหว่างประเทศของไทย ซึ่งจะประกอบด้วย การค้า
สุขภาพของตัวเอง โดยจะต้องพยายามแบ่งเวลาไป บริการ การค้าสินค้า การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา
ออกก�ำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ท�ำจิตใจให้สดชื่น เป็นต้น ซึง่ ก็จะไปเกีย่ วข้องกับกรมและกระทรวงอืน่ หลาย
มองโลกในแง่บวกจะได้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน เราจึงต้องร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงาน
นอกจากการออกก�ำลังกายแล้ว ก็จัดสรรเวลาในช่วง ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันหยุดด้วยการพบปะสังสรรค์ และพักผ่อนกับพี่น้อง
เช่นล่าสุดมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้น สินค้าสิ่งแวดล้อม
และเพื่อน
บริการสิ่งแวดล้อมก็จะต้องประสานกระทรวงการคลัง
กระทรวงอุ ต สาหกรรมและภาคเอกชน เราจะใช้
ทีมงาน : ในฐานะผูบ้ ริหาร ท่านมีทศั นคติอย่างไร วิธีการ building block approach ท�ำงานร่วมกับ
ต่อบุคลากรรุน่ ใหม่ทเี่ ติบโตขึน้ มาในสังคมและวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน จนเขาเห็นตรงกันว่า
ที่แตกต่างจากบุคลากรรุ่นก่อน และขอให้ท่านฝาก จะเปิดตลาดสินค้าหรือบริการใด เพราะว่าการเปิดเสรี
แง่คิดในการท�ำงานให้กับข้าราชการรุ่นใหม่
ไม่ใช่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดเท่านั้น ถ้าเราบอกให้เขาเปิด
อธ.จร. : การท�ำงานทุกที่ เราต้องเจอปัญหาหรือ เราก็ต้องเปิดด้วย แต่อาจจะเปิดคนละสินค้าหรือบริการ
อุปสรรคทั้งนั้น โดยเฉพาะที่กรมฯ ซึ่งเป็นงานยาก เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน
สมัยทีย่ งั เป็นกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์อยูท่ สี่ แี่ ยกคอกวัว
พี่อยากให้เจ้าหน้าที่ท�ำงานเป็นทีม ทั้งในกรม
ยังไม่มนี กั กฎหมาย เจ้าหน้าทีก่ ต็ อ้ งเป็นทัง้ นักเศรษฐศาสตร์ ในกระทรวง แล้วก็นอกกระทรวง ต้องมีการบูรณาการ
และนั ก กฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศไปในตั ว ที่ผ่านมาการเปิดเสรีมีผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ
ต้องท�ำงานหลากหลาย แต่พเี่ ชือ่ ว่ายิง่ เราท�ำงานมากก็จะ ยกตัวอย่าง สมมุติว่าเราลดภาษีวัตถุดิบ นักลงทุนก็จะ
ท�ำให้เราเก่งมากขึน้ จึงอยากให้บคุ ลากรรุน่ ใหม่คดิ ว่างาน ได้ประโยชน์เพราะว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบก็จะถูกลง
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายส�ำคัญทุกชิน้ และตัง้ ใจศึกษาและท�ำให้ ส่วนผู้ได้รับผลกระทบก็จะต้องช่วยให้เขาปรับตัวได้
ส�ำเร็จอย่าคิดว่างานนี้ไม่ส�ำคัญแล้วจะไม่ท�ำ การที่เราท�ำ เพราะอุตสาหกรรมแต่ละประเภทอยู่กับที่ไม่ได้ จะต้อง
เรื่องที่ไม่ส�ำคัญให้ส�ำคัญขึ้นมาได้ ก็ถือเป็นความส�ำเร็จ ปรับตัวให้รบั กับสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไป
อย่างหนึ่ง อีกเรื่องคือต้อง work smart ด้วย ไม่ใช่ เช่น ในอดีตไม่เคยมีการพูดเรื่องสินค้าสิ่งแวดล้อมเลย
แค่ work hard อย่างเดียว แต่ไม่มผี ลงาน ไม่มปี ระสิทธิภาพ ปัจจุบันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมและแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
จึงต้องบริหารจัดการการท�ำงานให้ดี ถ้าท�ำได้เราก็จะ เอกชนก็ตอ้ งปรับตัวด้วย โดยต้องพร้อมทีจ่ ะมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้
ประสบความส�ำเร็จได้ในที่สุด
เพื่อจะได้ส่งออกไปมากขึ้น เพราะเมื่อภาษีลดลงก็ต้อง
พี่เปรียบข้าราชการกรมเจรจาฯ เหมือนทหารที่ แข่งกันด้วยคุณภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนที่
มีหน้าทีป่ อ้ งกันประเทศ แต่เราใช้การเจรจาเป็นเครือ่ งมือ ปรับตัวไม่ได้จริงๆ อย่างเกษตรกร รัฐบาลก็ให้ความ
ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทุกวันนี้ก็เจรจา ช่วยเหลือ ทุกวันนีเ้ ราก็ยงั ให้ความช่วยเหลืออยู่ เช่น มีการตัง้
โดยมีผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น กองทุน FTA ขึ้นมา ส�ำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส�ำหรับ
คนที่จะท�ำงานนี้ได้ดีและประสบความส�ำเร็จจะต้อง เรื่อง TPP ก็จะต้องศึกษาถึงผลดีผลเสีย เราจะต้องดูว่า
ขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมุ่งมั่น ประเทศเราได้ประโยชน์เรือ่ งใดบ้าง ในภาพรวมไทยจะได้
ที่จะท�ำเพื่อประเทศชาติด้วย แต่มิใช่คนเป็นนักเจรจา ประโยชน์มากกว่าผลกระทบหรือไม่ และถ้ามีผลกระทบ
จะมุง่ มัน่ ท�ำงานอย่างเดียว ทุกคนก็จะต้องมีชวี ติ ครอบครัว รัฐจะเข้าไปเยียวยาได้อย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
มีชีวิตส่วนตัว เราก็จะต้องจัดสรรเวลาให้ดีให้เกิดความ ดังนั้น จึงต้องท�ำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
สมดุลทั้งชีวิตส่วนตัว และความรับผิดชอบในหน้าที่
ใกล้ชดิ เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นการค้าระหว่างประเทศและ
นอกจากนั้น พี่อยากฝากให้ข้าราชการรุ่นใหม่ เศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า
พยายามสร้างเครือข่ายทั้งในองค์กร นอกองค์กร กับทั้ง
คนไทยและต่างชาติ เพื่อจะได้ประสานงานง่ายขึ้น ได้รับ
ความร่วมมือมากขึน้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีนำ�้ ใจไมตรี
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โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ปรับตัวดีขึ้น

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว และ
การบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวได้ดี ประกอบกับภาคอุปทานมีทิศทางดีขึ้น
ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ
และเร่งการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอน
และความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมิถุนายน 2559 อยู่ในเกณฑ์ดีและ

มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.0 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 0.38 ตามการสูงขึน้ ของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก
ไข่ไก่ เนื้อสุกร และเครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น ส�ำหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 43.4 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทย
ยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนมิถุนายน 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและ
สามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 178.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ภาคอุปทาน เดือนมิถุนายน 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจาก
เดือนทีผ่ า่ นมา โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศขยายตัวได้ดที รี่ อ้ ยละ 7.2 โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากจีน กลุ่มประเทศ CLMV เกาหลี และอินเดีย ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ยังคงขยายตัวได้ดี โดยขยายตัวร้อยละ 3.8 นอกจากนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวเช่นกัน โดยขยายตัวร้อยละ 0.8 จากการขยายตัวในหมวดยานยนต์ และ
หมวดเครื่องปรับอากาศ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ในทุกตัวชี้วัด โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 6.5, 19.6 และ 5.2 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในรูป USD ขยายตัวเช่นกัน โดยขยายตัว
ที่ร้อยละ 3.4 เนื่องจากก�ำลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร
ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับ
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลก และการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชาอาณาจักร อาจจะ
ส่งผลต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศไทย

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2559 ในภาพรวมยังคงทรงตัว

โดยการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวเล็กน้อย สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรม
อสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ ทีห่ ดตัวร้อยละ 11.5 และ 3.5 ตามล�ำดับ
ส่วนการลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
โดยหดตัวร้อยละ 15.4 ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวทีร่ ้อยละ 4.0
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-มิ.ย. 2559
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ปี 58
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 58
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
34.84
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.1
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
44.4
อัตราการว่างงาน (%)
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การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
1.0
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
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-2.6
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
7.7
ยอดขายปูนซีเมนต์
-0.4

ปี 59
Q4

Q1

Q2

พ.ค.

มิ.ย.

2.8

3.2

-

-

-

13.05
156.5
-0.9
0.8
44.4
0.8

16.42
175.1
-0.5
0.7
44.0
0.9

178.7
0.3
0.8
1.1

2.23
175.5
0.5
0.8
43.4
1.2

178.7
0.38
0.8
1.0

-8.1
-12.6

0.9
-12.0

-4.1
-8.4

-4.4
0.5

-0.1
-10.1

-3.2
-5.8
0.2
3.7

-1.9
-5.2
-1.1
15.5

-1.2
4.9
1.5
8.2

0.3
6.4
2.6
7.6

-2.0
3.8
0.8
7.2

2.0
-11.7
2.3
-4.4

0.1
-26.6
-3.3
3.6

3.7
4.9
7.9
3.4

1.6
8.3
14.8
8.4

6.5
19.6
5.2
3.4

0.2
17.2
22.2
2.1

-1.0
4.0
4.5
3.1

-11.6
13.6
11.5
-1.6

-5.4
26.5
-19.1
-1.1

-15.4
4.0
-11.5
-3.5

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 106.68

เมือ่ เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 สูงขึน้ ร้อยละ 0.10 จากการสูงขึน้ ของราคาสินค้าหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ โดยปัจจัยส�ำคัญมาจากผลไม้สด อาทิ ทุเรียน กล้วยน�ำ้ ว้า มะม่วง
ปลาและสัตว์นำ�้ เช่น กุง้ ขาว หอยแครง ปลาหมึก ไข่ไก่ เนือ้ สุกร เป็นต้น ในขณะทีห่ มวดยาสูบและเครือ่ งดืม่
มีแอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่าเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
และส�ำหรับหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล มาจากค่าบริการส่วนบุคคลเพือ่ ความสวยงาม
อาทิ ค่าแต่งผมชาย ค่าแต่งผมสตรี ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา
และการศาสนา อาทิ ค่าธรรมเนียมประถมศึกษาและอุดมศึกษาภาคเอกชน ทัง้ นี้ ราคาน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงขายปลีกภายในประเทศ และผลจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ในรอบเดือน
มกราคม-เมษายน 2559 ยังคงฉุดรัง้ การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อ เมือ่ เทียบเดือนมิถนุ ายน 2559
ลดลงร้อยละ 0.35 โดยได้รบั อิทธิพลส�ำคัญมาจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ผักสดและผลไม้ เนือ้ สุกร
ปลาและสัตว์นำ�้ ขณะทีด่ ชั นีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปไม่รวมกลุม่ ราคา
อาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 0.76 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.07

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 102.3 เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.8 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ได้แก่ น�ำ้ มันดีเซล
น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ น�ำ้ มันเครือ่ งบิน น�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันก๊าด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามภาวะราคา
ตลาดโลก เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก และยางสังเคราะห์ (ยางเทียม)
ปุย๋ และก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มัน โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์
โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาเคลือ่ นไหวตามภาวะตลาดโลก
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ราคาเปลีย่ นแปลงตามต้นทุนวัตถุดบิ
เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2559 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจาก
ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง น�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ราคาปรับลดลงตามภาวะตลาดโลก
สินค้าเกษตรทีร่ าคาลดลง ได้แก่ หัวมันส�ำปะหลังสด มะพร้าวผล พืชผัก สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์
และยางพารา ส�ำหรับดัชนีราคาผูผ้ ลิตเทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 กับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.8

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกรกฎาคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 115.8 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 3.9 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ตามการลดลงของราคา วงกบประตู-หน้าต่าง บานหน้าต่าง เนื่องจากความนิยมใช้ไม้ลดลง
โดยใช้อะลูมเิ นียมและกระจกแทน หมวดซีเมนต์ จากการลดลงของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม
ปูนฉาบส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากมีปริมาณส่วนเกินในตลาดสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากการ
ลดลงของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก-อัดแรง พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อก
ก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ลดลงตามราคาซีเมนต์และเหล็ก หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก จากราคาเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I
เหล็กตัว H เหล็กรางน�้ำ ตามราคาวัตถุดิบและราคาเหล็กในตลาดโลกที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างลดลงร้อยละ 1.9 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจากการลดลงของ
ราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ส�ำหรับดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.7
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

เดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค่า 18,146 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.1
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 7.9 โดยผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-36.3%) ข้าว (-0.2%) ยางพารา (-23.2%)
ผลไม้สดแช่แข็ง (-4.9%) และน�ำ้ ตาล (-8.7%) ในขณะทีอ่ าหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป
(+9.4%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 โดยรถยนต์และอุปกรณ์
(+26.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (+6.2%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+69.4%) ขณะที่
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-1.2%) เม็ดพลาสติก (-14.1%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+4.7%) จีน (-11.9%) ญีป่ นุ่ (-3.8%) ฮ่องกง (+2.2%)
ออสเตรเลีย (+56.2%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-มิถนุ ายน ปี 2559 มีมลู ค่า 105,137 ล้านเหรียญสหรัฐ
หดตัวร้อยละ 1.6 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.0
โดยยางพารา (-15.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-1.3%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(-23.9%) ข้าว (-0.8%) ในขณะทีน่ ำ�้ ตาล (+5.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+9.4%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 0.3 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ
(+4.0%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+53.3%) ในขณะทีค่ อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-7.3%)
เม็ดพลาสติก (-10.3%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
(-1.3%) จีน (-8.4%) ญี่ปุ่น (-0.9%) ฮ่องกง (-3.7%) ออสเตรเลีย (+10.1%) ’
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เดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค่า 16,181 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 10.1
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลฯ (-7.3%)
น�้ำมันดิบ (-48.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-0.5%) ขณะที่เหล็ก เหล็กกล้า (+13.6) และ
เคมีภัณฑ์ (0.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.4%) ญี่ปุ่น
(-0.5%) สหรัฐอเมริกา (-39.8%) มาเลเซีย (-14.7%) ไต้หวัน (-5.5%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-มิถนุ ายน ปี 2559 มีมลู ค่า 92,724 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ
เครื่องจักรกลฯ (-5.9%) เคมีภัณฑ์ (-8.0%) น�้ำมันดิบ (-40.5%) เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ (-7.9%) ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+5.6%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+3.2%) ญี่ปุ่น (-5.9%) สหรัฐอเมริกา (-21.8%) มาเลเซีย
(-14.5%) และเกาหลีใต้ (-6.1%)
เดือนมิถุนายน 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,966 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 12,413
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถนุ ายน 2559 อยูท่ ี่ 97.2 (ปี2555=100) ลดลง
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 1.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.2
หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 0.1 ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 0.9

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ที่ 88.2 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 4.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 23.2 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปลดลง
ร้อยละ 0.5 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และหมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
กรกฎาคม 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนกรกฎาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 22,227.08 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.32 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจาก
นักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
โดยมีการคาดการณ์วา่ เฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ ในปีนี้ บวกกับประเด็นการเมือง
ของตุรกีหลังจากกองทัพพยายามก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาล แม้ว่าจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
แต่นกั ลงทุนกังวลว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะบัน่ ทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
ตลาดทองค�ำในฐานะเป็นสินทรัพย์ทปี่ ลอดภัยยังได้รบั แรงหนุนจากการทีน่ กั ลงทุนเทขายสินทรัพย์เสีย่ ง
หลังจากความกังวลถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่อังกฤษได้ถอนตัวออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit)

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 45.04
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 48.89 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
โดยได้รบั แรงกดดันจากปริมาณน�ำ้ มันดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการผลิตในประเทศไนจีเรียและของกลุม่ โอเปก
รวมถึงแท่นขุดเจาะน�้ำมันในสหรัฐมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปทานน�้ำมันดิบที่จะออกสู่ตลาดโลก
มีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ความกังวลต่อการทีส่ หราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
(Brexit) ว่าอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง กระทบต่อปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันดิบ
ซึ่งจะท�ำให้ตลาดน�้ำมันดิบเกิดอุปทานส่วนเกิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนกรกฎาคมแข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก
35.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามค่าเงินในภูมิภาค และ
จากกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการฟืน้ ตัวของสกุลเงินเยน นอกจากนี้ ส่วนหนึง่ เป็น
ผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทีย่ งั คงอ่อนค่าลง หลังจากนักลงทุนลดการคาดการณ์เกีย่ วกับการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยในปีนี้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือน 2559
จากราคา 1,390.91 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,395.00 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณและ
ค�ำสัง่ ซือ้ ข้าวของตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวลดลงจาก 2,332.27 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,295.00 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากความต้องการ
ข้าวหอมมะลิลดลง เนื่องจากค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศน้อยลง อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายเดือน ก.ค.
ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์เดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่สิงคโปร์ เพื่อท�ำให้ผู้บริโภครู้จัก
ชนิดของข้าวไทยมากขึน้ โดยเฉพาะข้าวทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ซึง่ ในขณะนีผ้ บู้ ริโภคทัว่ โลกใส่ใจ
ในสุขภาพกันมากขึน้ จึงเป็นโอกาสทีไ่ ทยในฐานะเป็นผูผ้ ลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของโลก
จะผลักดันการส่งออกข้าวชนิดใหม่ๆ ป้อนความต้องการของตลาดโลก ซึง่ จะช่วยเพิม่ ปริมาณการส่งออก
ข้าวไทยได้อีกด้วย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนกรกฎาคม 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 61.74 บาท และ 45.85 บาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 คิดเป็นร้อยละ 11.58 และ 1.75 ตามล�ำดับ โดยราคายางได้รับ
ปัจจัยบวกจากปริมาณยางทีเ่ ข้าสูต่ ลาดน้อย เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ าคใต้มฝี นตกชุก อย่างไรก็ตามราคายาง
ได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลง รวมถึงค่าเงินบาทและเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
%∆
(MOM)

ม.ค.-ก.ค.
58

ม.ค.-ก.ค.
59

1,395.00

0.29

1,188.10

1,286.07

8.25

2,295.00

-1.60

2,781.50

2,288.43

-17.73

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,390.91

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,332.27

สินค้า

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

55.33

61.74

11.58

58.65

53.99

-7.94

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

45.06

45.85

1.75

49.61

45.09

-9.09

4.77

1,195.30

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,276.40 1,337.33
เดือน
ไทย (THB/Baht)
21,305.77 22,227.08
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

1,236.89

3.48

4.32 18,812.32 20,718.17

10.13

WTI

48.89

45.04

-7.88

53.07

40.32

-24.02

35.31

35.08

-0.65

33.15

35.42

6.85

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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Global News

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

บริษัทจีน Global Connect รุกตลาด On line/Off line เวียดนาม ด้วยการเปิด
คลังแสดงสินค้า (exhibition warehouse) แห่งแรกของเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2559
ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งส�ำหรับผู้ส่งออกไทยในการเจาะตลาดเวียดนาม

โอกาสการค้าการลงทุนในเวียดนาม : มีธรุ กิจตัดเย็บเสือ้ ผ้าเป็นอุตสาหกรรม
หลัก รูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนไทย คือ การตั้งโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
โดยรับค�ำสัง่ จากลูกค้าในไทยหรือจากต่างประเทศ
เพื่อส่งออก รวมทั้งจัดตั้งบริษัทน�ำเข้าเสื้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มจากไทยเพื่อจ�ำหน่ายแก่ตลาด
ในประเทศเวียดนาม

เมียนมา : ภายหลังเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้ม
สดใสส�ำหรับนักลงทุนไทย การแข่งขันทางธุรกิจในเมียนมายังอยู่ในระดับไม่รุนแรง
ท�ำให้มชี อ่ งว่างทีจ่ ะเข้าไปท�ำธุรกิจอีกมาก อุตสาหกรรมทีเ่ หมาะในการเข้าไปลงทุน
ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร หรือเกษตรแปรรูป เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศหรือส่งออก
อาทิ ปลาหรือกุ้งแช่แข็ง

บรูไน : มีนโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยต้องการ
ให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
มีตน้ ทุนในการท�ำธุรกิจค่อนข้างต�ำ่ ทัง้ ค่าสาธารณูปโภค ราคาน�ำ้ มัน และอัตราภาษี
อุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยมีโอกาส
เข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเลแปรรู ป เนื่ อ งจาก
ยังมีการลงทุนน้อยมาก

มาเลเซีย : เหมาะที่จะเข้าไปลงทุน
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล
เนือ่ งจากมาเลเซียก�ำลังพยายามทีจ่ ะพัฒนาไปสู่
การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการฮาลาล
ในอาเซียน
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รัฐบาลอินโดนีเซียก�ำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งในประเทศ
จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุน ขณะเดียวกันอินโดนีเซียยังมีแรงงาน
ราคาถูกจ�ำนวนมากและมีทักษะระดับปานกลาง จึงเหมาะสมในการลงทุนภาค
การผลิตที่ใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมาก

กัมพูชา : มีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นสินค้า
ส่งออกอันดับ 1 ซึ่งการผลิตรองเท้าจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส�ำคัญของกลุ่มนี้
จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปตั้งโรงงานผลิตรองเท้าเพื่อการส่งออก
รวมทัง้ จัดตัง้ บริษทั น�ำเข้าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งนุง่ ห่มจากไทยเพือ่ จ�ำหน่ายในกัมพูชา

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ : เป็ น ตลาด
ขนาดใหญ่ โดยมีผู้บริโภคมากเป็น
อันดับ 2 ของอาเซียน จากประชากร
กว่า 100 ล้านคน คนชั้นกลางและ
ก�ำลังซือ้ ก�ำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด
ผลจากธุรกิจ BPO ที่ก�ำลังเฟื่องฟู
ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ น ่ า เข้ า ไปลงทุ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
อาหารแปรรูปยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงยังมีโอกาสที่ดี
ในการลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ด้วย

ลาว : เป็นประเทศที่มีต้นทุนด้านแรงงานและค่ากระแสไฟฟ้าที่ต�่ำ สินค้า
ที่ผลิตจากไทยได้รับความนิยมมากในลาว โดยอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเข้าไปขยาย
การลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก
และห้างสรรพสินค้า

