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ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2554

--พ่อแห่งแผ่นดิน-ทรงนำ�เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย I สถานการณ์ราคาสินค้าสำ�คัญ

Special Talk

วารสารรายเดือน
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

ธันวาคม 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

Editor’s Note
เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
วารสารสนย.ขอน้อมนำ�พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม
รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มานำ�เสนอ
แก่ท่านผู้อ่าน รวมถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการสนองพระราชดำ�รัส
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สำ�หรับอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ทีก่ �ำ ลังคลีค่ ลายลงและเริม่ มีการฟืน้ ฟู แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น�ำ ท่วม
ขังในหลายพืน้ ทีไ่ ด้สร้างความกังวลใจให้กบั ชาวจังหวัดนนทบุรแี ละกรุงเทพฯไม่นอ้ ยเช่นกัน และสถานการณ์
การดังกล่าวจะผ่านพ้นไปได้จากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูภายหลังนำ�ท่วม อันจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตได้ในไม่ช้านี้
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นจำ�นวนมหาศาลที่เกิดจากอุทกภัย
โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมสำ�คัญที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศ วารสาร สนย. ฉบับที่ 5 นี้
จึงขอนำ�เสนอการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบของนำ�ท่วมต่อภาคการส่งออกของไทย และความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคในช่วงวิกฤติอุทกภัย ปี 2554
นอกจากนี้วารสาร สนย. ฉบับที่ 5 ยังคงนำ�เสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำ�คัญ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์ราคาสินค้าที่สำ�คัญ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ� นำ�
มัน อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ�และคำ�ติชมต่าง ๆ จากผู้อ่านทุกท่าน
							

บรรณาธิการ

Getting Around with TPSO
งานมหกรรมข้าวคุณภาพชุมชนภาคเหนือ
นายบุณนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานจัดงานมหกรรมข้าวคุณภาพชุมชนภาค
เหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชนา
วิทยาธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ
นางเบญจวรรณ รัตนประยูรที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การพาณิชย์ งานมหกรรมข้าวคุณภาพชุมชนภาคเหนือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า
ข้าวจากระดับชุมชนสู่ตลาดอย่างยั่งยืน ในงานมีการนําผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพชั้นเยี่ยมจากชุมชนต่างๆ ทั่วทั้ง
ภาคเหนือที่เป็นข้าวอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้จากการเอาใจใส่ในการผลิต ประกอบกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มานําเสนอเพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการค้าข้าวในตลาดระดับบน ทั้งภายในประเทศและตัวแทนการค้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งได้มีวิสาหกิจข้าวที่มีศักยภาพเข้าร่วมทั้งจากภาคเหนือตอนบน อาทิ กลุ่มเกษตรกรไร้สาร
จ.เชียงราย กลุ่มข้าวกํ่าอัตลักษณ์ จ.พะเยา และภาคเหนือตอนล่าง เช่น กลุ่มโรงสีชุมชนหนองโสน จ. พิจิตร
และเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติ จ. เพชรบูรณ์ รวมจํานวนทั้งสิ้น 100 คน จาก 30 วิสาหกิจ
การจัดงานมหกรรมข้าวคุณภาพชุมชนภาคเหนือได้รับความสนใจและแสดงความประสงค์เข้าร่วม
เจรจาจากบรรดาผู้ประกอบธุรกิจการค้าข้าวและผู้ส่งออกทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค อาทิ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สยามพารากอน เดอะมอลล์ บริษัทเอ-บีมประเทศไทยจํากัด และสมาคมเกษตรกร
ก้าวหน้า ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงการซื้อขาย (MOU) รวมทั้งสิ้น 13 คู่ค้า และในภาคบ่ายยังมีการเสวนาองค์
ความรู้ด้านการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจรภายใต้หัวข้อ “วิสาหกิจข้าวชุมชน หนทางสืบสานวิถีไทย” ซึ่งมีนาง
เบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาดังกล่าว โดยเน้นการ
ให้ความรู้เรื่องการสนับสนุนการตลาดเพื่อเชื่อมต่อการผลิต

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีกระแสพระราชดำ�รัสเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
84 พรรษา ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ความว่า..

"ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทัง้ หลายทีม่ ไี มตรีจติ พรัง่ พร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทัง้ ให้ค�ำ มัน่ สัญญา
ด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองต่อพร และไมตรีจติ ด้วยใจจริงเช่นกัน ท่านทัง้ หลายในทีน่ ผี้ อู้ ยูใ่ นตำ�แหน่ง
หน้าทีส่ �ำ คัญทัง้ ฝ่ายพลเรือนและทหาร ย่อมทราบแก่ใจทัว่ กันว่าความมัน่ คงของประเทศจะเกิดขึน้ ได้ ก็ดว้ ย
ประชาชนในชาติอยูด่ มี สี ขุ ไม่มที กุ ข์ยากเข็ญ ดังนัน้ การใดทีเ่ ป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคน
ทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ ทีจ่ ะต้องร่วมมือกันปฏิบตั แิ ก้ไขอย่างเต็มกำ�ลัง โดยเฉพาะขณะนีป้ ระชาชนกำ�ลังเดือดร้อนลำ�บากจากน�ำ ท่วม จึงขอทีจ่ ะ
ร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผา่ นพ้นไปได้โดยเร็ว และจัดทำ�โครงการบริหารจัดการน�ำ อย่างยัง่ ยืน อย่างเช่นโครงการต่างๆ ทีเ่ คยพูดไปนัน้ ก็เป็นการแนะนำ�
ไม่ได้สงั่ การ แต่หากปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คมุ้ ค่า และทำ�ได้กท็ �ำ ทีส่ �ำ คัญต้องไม่ขดั แย้งแตกแยกกัน หากจะต้องให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน
เพือ่ ให้งานทีท่ �ำ บรรลุผลทีม่ ปี ระโยชน์เพือ่ ความผาสุกของประชาชน และความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ขออำ�นาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำ�นวยความสุข ความเจริญให้แก่ท่านทั่วกัน"
กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานและพระราชดำ�ริ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อ
ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ ใกล้ชิดประชาชน “เมื่อเกิดอุทกภัย เราไม่ทิ้งกัน”
นับตัง้ แต่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ และได้ขยายวงกว้างเรือ่ ยมาจนถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล มวลน�ำ ทีผ่ า่ นจังหวัด
ต่างๆ ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน สถานที่สำ�คัญ และหน่วยงานราชการหลายแห่ง กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่ที่ตั้งมีความ
เสี่ยงต่อการถูกนำ�ท่วม เนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่นำ�เจ้าพระยา ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันพื้นที่ให้พ้นจากภาวะนำ�ท่วมในครั้งนี้ เพื่อที่จะ
ได้มีพื้นที่สำ�หรับปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาให้
ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดภายใต้สภาวะการเกิดอุทกภัย การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นอกจากนั้นยังสามารถใช้พื้นที่
เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการบรรจุถุงยังชีพ การปรุงอาหาร เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี รวมถึงจัดเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย
กระทรวงพาณิชย์ตระหนักดีถึงภาวะสินค้าขาดแคลน ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสบอุทกภัย และปัญหาการ
กระจายสินค้าจากเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาด จึงได้จัดจำ�หน่ายสินค้าที่ประชาชนมีความต้องการสูงในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป จัดรถจำ�หน่าย
สินค้าเคลือ่ นที่ (Mobile Unit) เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยน�ำ ท่วม และเดินทางยากลำ�บาก ประสานความร่วมมือกับสมาคม
การค้าส่ง-ปลีกไทยให้ร้านค้าปลีกท้องถิ่นจำ�หน่ายสินค้าที่จำ�เป็นในราคาพิเศษ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภค และกำ�กับ
ดูแลการจำ�หน่ายสินค้ามิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้วางแผนในการช่วยเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการหลังนำ�ลด โดยการจัดงานธงฟ้าเพื่อช่วยลด
ค่าครองชีพประชาชน ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการจำ�หน่ายสินค้าที่จำ�เป็นในการฟื้นฟูหลังนำ�ลด ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ในราคาถูกพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามกระแสพระราช
ดำ�รัส ภายใต้ภารกิจรับผิดชอบของกระทรวงฯ
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Special Report

ตลาดส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
ปี 2554 (ม.ค. – ก.ย.)

นิตยา ชูมี
สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ผลกระทบของอุทกภัยต่อการส่งออกของไทย

1
2
3
4
5
6

อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ได้กอ่ ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์เบือ้ งต้น
ว่า ความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย (18 ต.ค. 54) เป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท และผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ปี 2554 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี
ลดลงจากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ไว้ ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่อปี สอดคล้องกับสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารโลก ทีค่ าดการณ์วา่ ผลผลิตมวลรวมของประเทศ
(GDP) ปี 2554 จะขายตัวร้อยละ 2.6 (21 พ.ย. 54) และ 2.4 (22 พ.ย. 54) ตามลำ�ดับ

แหล่งผลิตอุตสาหกรรมสำ�คัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเสียหายคิดเป็น
ร้อยละ 64.0 ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วประเทศ
รองลงมาคืออุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเสียหายร้อยละ 29.0 ของภาค
ผลิตอิเล็คทรอนิคส์ทวั่ ประเทศ และการผลิตข้าว ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ของพืน้ ที่
การผลิตข้าวทั้งหมดทั่วประเทศ
นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนำ�ท่วม
แหล่ง

พื้นที่
(ไร่)

โรงงาน แรงงาน มูลค่าการลงทุน
(แห่ง) (คน)
(ล้านบาท)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
2,446 143 51,186
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3,675 236 100,000
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 1,441
43 14,696
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 1,962
90 60,000
แฟคตอรี่แลนด์
130
93
8,500
จังหวัดปทุมธานี				
สวนอุตสาหกรรมนวนคร
6,945 227 170,000
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
44
ทั้งหมด

16,599

876

404,382

65,312
70,000
9,472
60,000
8,000

ตลาดสำ�คัญของสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของไทย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง มาเลเชีย และ
ญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.4, 16.1, 14.3, 7.4 และ 5.8 ของมูลค่า
การส่งออก ตามลำ�ดับ

100,000
-

สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ของไทย ปี 2554 (ม.ค. – ก.ย.)

312,784

สินค้าส่งออกสำ�คัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของผลผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) และร้อยละ 80 ของการส่งออก สินค้าสำ�คัญทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้คือ สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะสินค้า
ในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่มีมูลค่าการส่งออก
รวมกันเป็นอันดับ 1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะ
ฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตที่สำ�คัญ 1 ใน 4 ของโลก และมีส่วนแบ่ง
มากกว่าร้อยละ 50 ของตลาดโลก สินค้าส่งออกทีส่ �ำ คัญรองลงมาคือสินค้าประเภท
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และข้าว ก็ได้รับผลกระทบ
และเสียหายไม่แพ้กบั อุตสากรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เช่นกัน
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สินค้ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของไทยนั้น ในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมามีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 5 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ย
ไตรมาสละประมาณ 1.3 แสนล้านบาท และมีแหล่งผลิตสำ�คัญในนิคมอุตสาหกรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 แห่ง ที่ต้องปิด
ดำ�เนินการเพราะอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน จะส่งผลต่อการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2555
ลดลงประมาณ 1–1.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของมูลค่าการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการสินค้า

มูลค่า
(พันล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยางพารา
อัญมณีและเครื่องประดับ
นำ�มันสำ�เร็จรูป
เม็ดพลาสติก
แผงวงจรไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ยาง
เคมีภัณฑ์
ข้าว
อื่นๆ

426.43
422.08
306.18
297.21
212.44
203.12
196.31
187.79
187.22
155.43
2,594.21

7.91
7.83
5.68
5.51
3.94
3.77
3.64
3.48
3.47
2.88
48.12

5,391.55

100.00

รวม

ประเทศ

มูลค่า (ล้านบาท)

สัดส่วน(%)

จีน
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ

112.63
68.86
60.94
31.36
24.63
128.01

26.4
16.1
14.3
7.4
5.8
30.0

รวม

426.43

100.0

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สำ�หรับส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของไทย ในตลาดสำ�คัญ ปี 2554 (มค– กย.) พบว่า ไทยมีสัดส่วน
การค้ากับประเทศต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ ดังนี้ ประเทศจีนถึงร้อยละ 28.81 สหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 3.91 ฮ่องกงร้อยละ 12.31 มาเลเชียร้อยละ 6.17 และมีสัดส่วนการ
ค้ากับประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 4.58 และจากการวิเคราะห์สัดส่วนการค้าของไทย
ในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบกับประเทศต่างๆ
5 อันดับแรก พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการค้ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากจีน
ส่วนแบ่งตลาดสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
ในตลาดสำ�คัญ

1
2
3
4
5

ตลาดสำ�คัญ

ส่วนแบ่งตลาดของไทย (ร้อยละ)
2552
2553
2554
(ม.ค.-ก.ย.)

จีน
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น

31.08
5.40
14.27
6.73
6.4

27.46
4.37
14.50
4.95
5.87

ที่มา : World Trade Atlas
หมายเหตุ : ส่วนแบ่งการตลาดคำ�นวณจากมูลค่าการนำ�เข้าสินค้าจากไทย

28.81
3.91
12.31
6.17
4.58

ผลกระทบของนำ�ท่วมต่อระบบเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด ถ้าหากประเทศไทยมีการผลิตทีช่ ะลอลงหรือ
หยุดชะงัก ก็จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
1. มูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ลดลง เป็นผลทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง โดย
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ต่อเนือ่ งถึงไตรมาส
แรกของปี 2555 จะลดลงประมาณร้อยละ 43 ซึง่ จะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกรวม
ของประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ คาดว่า ตัวเลขการส่งออกรวมของประเทศใน
ช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 มีโอกาสที่จะหดตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP ปี
2554 อาจจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์
2. การจ้างงาน เนื่องจากโรงงานหยุดการผลิตทำ�ให้แรงงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ว่างงานมากกว่า 4 แสนคน
3. เกิดแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อ เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่าง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นกับกำ�ลังการผลิตที่หยุดชะงักลงเพราะ
อุทกภัย ทำ�ให้สนิ ค้าขาดตลาด และประกอบกับสินค้าอุปโภคบริโภคทีส่ �ำ คัญหลาย
ชนิด เช่น นำ�ดื่ม ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป นมข้นหวาน ข้าวสาร อาหารสำ�เร็จรูป
ต่างๆ มีต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น ทำ�ให้ราคาสินค้าที่จำ�เป็น
ต่อการครองชีพปรับตัวสูงขึ้น
4. การลงทุน โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยมีมูลค่า
การลงทุนเสียหายไม่ตำ�กว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทต่างประเทศ
ที่ลงทุนในพื้นที่นำ�ท่วมดังกล่าวอาจจะมีการปรับแผนการลงทุน โดยย้ายฐาน
การผลิตหรือขยายการผลิตไปยังประเทศอื่นแทนประเทศไทย เนื่องจากขาด
ความเชื่อมั่นในการลงทุน หากรัฐบาลไม่มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางด้านอื่น ๆ อาทิเช่น
- ภาคการท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก
อุทกภัยเกิดในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยว และนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ
จำ�นวนมากปรับแผนการเดินทางไปประเทศอื่น
- ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของประเท เช่น ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และถนนสายหลักของประเทศถูกนำ�ท่วมขังกว่า 20 สาย
- ความสูญเสียอื่นๆ ที่จะติดตามมาหลังนำ�ท่วม เช่น การเกิดโรคระบาด
การลักขโม เนื่องจากความอดอยาก ราคาสินค้าอุปโภค – บริโภคปรับขึ้นราคา
- ปัญหาหนีส้ ญู จะเกิดขึน้ กับทัง้ สถาบันการเงินและการกูย้ มื นอกระบบ เนือ่ งจาก
ลูกหนี้ทั้งภาคธุรกิจและส่วนบุคคลจำ�นวนมากไม่สามารถชำ�ระหนี้

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เร่งฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ นอกจากจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วควรมีนโยบายและมาตรการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน
2. เร่งสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุนถึงเสถียรภาพความปลอดภัยของธุรกิจ มีแนวทางและ มาตรการป้องกันน�ำ ท่วมในอนาคตอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. เร่งแก้ไขปัญหาการว่างงาน
4. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตำ�ให้แก่ผู้ประกอบการ
5. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัถตุดิบและราคาสูง
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Special Report

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงวิกฤติอุทกภัย ปี 2554
การเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ของไทยในช่วงปลายปี 2554 ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มากถึง 2-3 แสนล้านบาท ทำ�ให้ GDP ของไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 หดตัวลง
ร้อยละ 3.7 ส่งผลให้ GDP ในปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 ลดลงจากทีป่ ระมาณการไว้
เดิมว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.0 (สภาพัฒน์ฯ:21 พ.ย. 54) เนือ่ งจากอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้
ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรเป็นจำ�นวนมาก โรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งที่ถูกนำ�ท่วมจำ�นวน 876 โรงงาน และโรงงาน/ธุรกิจขนาดเล็ก
อืน่ ๆ อีกจำ�นวนมากปิดตัวลง แรงงานเกือบ 1 ล้านคนไม่มงี านทำ� ในขณะทีก่ ารผลิตและ
การขนส่งคมนาคมได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด
ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นในหลายจังหวัด ทำ�ให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 และ

สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2555
ความเชื่ อ มั่ น ของการบริ โ ภคและการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยของประชาชนที่ ไ ด้
ส่งผลต่อการผลิต การค้า และขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2554 ต่อเนื่องไตรมาสแรกของปี 2555 นั้น สามารถวัดได้จากดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index :CCI) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดทิศทาง
และแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้วิเคราะห์และ
จัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือน มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำ�หนด
นโยบายและมาตรการทางการค้าของประเทศและผู้ประกอบการสามารถนำ�ไปใช้
ในการวางแผนธุรกิจของตนได้ล่วงหน้า ทั้งนี้หากค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ตำ�กว่า 50 แสดงว่า ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยและไม่มีความ
เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงวิกฤติอุทกภัย (กันยายน-พฤศจิกายน 2554)
ผลการสำ � รวจและจั ด ทำ � ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคระหว่ า งเดื อ น
กันยายน-พฤศจิกายน 2554 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมของ
ทั้งประเทศ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 29.6 เป็น 23.8 และ 19.1 ตามลำ�ดับ
เนื่ อ งจากโรงงานและร้ า นค้ า ในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ต้ อ งปิ ด ตั ว ลงระหว่ า ง
นำ�ท่วม ทำ�ให้กลุ่มประชาชนจำ�นวนมากที่เป็นลูกจ้างแรงงาน ขาดรายได้/
มีรายได้ลดลง ความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อ
วิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดความเปลี่ ย นแปลงของ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภค
ในช่วงวิกฤตอุทกภัย (ก.ย.-พ.ย.54) พบว่า

•

ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ปรั บ ตั ว ลดลง
ร้อยละ 34.5 (จาก 17.1 ในเดือนกันยายน เป็น 11.2 ในเดือนพฤศจิกายน) ในขณะ
ที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์ในอนาคต 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัว
ลดลงในอัตราที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 35.4 (จาก 37.8 ในเดือนกันยายน เป็น
24.4 ในเดือนพฤศจิกายน) อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ขยายพื้นที่ไปในวงกว้าง ส่งผลให้
หลายพืน้ ทีม่ นี �ำ ท่วมขังต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ซึง่ ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ พืน้ ที่

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การจ้างงาน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
สินค้า และการเดินทางของประชาชน คาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังอุทกภัย
จะต้องใช้เวลาหลายเดือน จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต
3 เดือนข้างหน้าของประชาชนลดลงค่อนข้างมาก
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคของภู มิ ภ าคต่ า งๆ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน (ซึง่ เป็นเดือน
แรกที่เกิดอุทกภัย) พบว่าทุกภาคปรับตัว
ลดลง เนื่องจากหลายภาคของประเทศ
ได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ
ทุกภูมิภาคอยู่ในระดับที่ตำ� จะสะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจ อันจะมีผลต่อการบริโภคโดยรวมของประเทศ

•
•

การสำ�รวจและจัดทำ�ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ�ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทย และวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของการบริโภคของประชาชนไทย โดยการสำ�รวจ
ผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศ โดยสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นรายเดือน เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้าขาย รายได้ การใช้จ่าย และ โอกาส
ในการหางานทำ� เป็นต้น การสำ�รวจข้อมูลมีการกำ�หนดสัดส่วนอาชีพในแต่ละพื้นที่เป็นเกณฑ์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสถิติและเศรษฐศาสตร์ พื้นที่การสำ�รวจข้อมูลทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค
75 จังหวัด รวม 3,250 ตัวอย่าง เป็นประจำ�ทุกเดือน ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร มีการสำ�รวจข้อมูลโดยแบ่งเป็น 5 เขต คือ เขตพาณิชยกรรม เขตเกษตรกรรม และเขตที่อยู่อาศัยประชากรมีความหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง และหนาแน่น
น้อย รวมทั้งหมด ประมาณ 250 ตัวอย่างต่อเดือน และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ทำ�การสำ�รวจ (เขต) ทุก 3 เดือน และทุกเดือนจะปรับเปลี่ยนตัวผู้บริโภคที่สำ�รวจ ร้อยละ 50 ของจำ�นวน
ตัวอย่างทั้งหมด
2. ส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด โดยกำ�หนดให้มีการสำ�รวจข้อมูลจังหวัดละ 40 ตัวอย่างต่อเดือน และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ ที่ทำ�การสำ�รวจทุก 6 เดือน และทุกเดือนจะปรับเปลี่ยน
ตัวผู้บริโภคที่สำ�รวจ ร้อยละ 50 ของตัวอย่างทั้งหมด
การประมวลผลที่ได้จากการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน มีทั้งที่เป็นตัวเลข และความคิดเห็นของบุคคล ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นจะรวบรวมเป็นบทสรุปในแต่ละเดือน สำ�หรับข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขจะนำ�เสนอเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ มีการประมวลผลเป็นค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่แสดงถึงความแตกต่าง (Diffusion) ของความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน โดยดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคจะมีค่าของดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 100 ดังนี้
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ “ไม่ดี” โดยคาดการณ์ว่ารายได้ที่ได้รับอาจจะลดลงและขาดความมั่นใจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ จึงชะลอการใช้จ่าย ลดการ
อุปโภคบริโภค เก็บออมเงินมากขึ้น ชะลอการกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร ทำ�ให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง จะส่งผลต่อการผลิต การค้า
สินค้าบริการต่างๆ และเศรษฐกิจรวมของประเทศให้ชะลอตัวลงด้วย
ค่าเข้าใกล้ 100 ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ “ดี” โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีแนวโน้มการใช้จ่ายมากขึ้น และขยายการกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรต่างๆ
ส่งผลให้การผลิตและการค้าสินค้าบริการต่างๆ เพื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น

วิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่กระทรวงพาณิชย์
จัดทำ�นั้น ได้สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างเห็นได้ชดั รวมทัง้ เป็นเครือ่ งชีท้ ศิ ทางและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำ�คัญ
อันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และมีความสัมพันธ์กับอัตรา
การขยายตัวของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) อย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเดือนมิถุนายน 2546 - กุมภาพันธ์ 2547 ดัชนีความ
เชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค สูงกว่าค่า 50 เนือ่ งจากมีการกระตุน้ เศรษฐกิจโดยดำ�เนินนโยบาย
อัตราดอกเบีย้ ต�ำ และมีการจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ า้ นเพือ่ ประชาชน ประกอบกับราคา
ผลผลิตเกษตร (โดยเฉพาะข้าว) สูงขึน้ ทำ�ให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในเศรษฐกิจ
และมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันส่งผลดีต่อภาคการผลิตและการค้า
ของประเทศ ทำ�ให้อัตราขยายตัวของ GDP ของไทยในไตรมาสที่ 2-3 สูงขึ้นเป็น
ร้อยละ 2.6 และ 5.3 ฟื้นตัวจากไตรมาสแรกที่ GDP ของไทยหดตัวร้อยละ 0.5
สําหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547– ปัจจุบนั ดัชนีความเชือ่ มั่น
ผู้บริโภค มีค่าตํ่ากว่า 50 มาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลักจากวิกฤตการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศ รัฐบาลขาดเสถียรภาพ และความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตํ่ามาโดยตลอด นอกจาก
นั้น ประเทศยังมีความเสี่ยงจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ไม่สามารถควบคุมได้ ตลอดจน ภัยแล้ง นํ้าท่วม ไข้หวัดนก และวิกฤตเศรษฐกิจ

Consumer Confidence Index (CCI) ระหว่างปี 2545 – 2554
100
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ไขหวัดนกระบาดในไทย
ตั้งแตตนป 2547

รัฐบาลมีนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ต่ำและ จัดตั้งเปนเงินกองทุน
หมูบ า นเพือ่ ประชาชน (ต.ค. 46)

9 เดือน
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วิกฤติการเมืองในไทยและ
เริ่มเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริกา (ก.ค. 51)
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เกิดอุทกภัย
ในภาคเหนือ อีสาน กลาง
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
(ก.ย.-พ.ย. 54)

มีการปรับคาจางคาแรงขั้นต่ำ
ทั่วประเทศ และเริ่มมีมาตรการ
ลดคาครองชีพใหกับประชาชน
(ม.ค. 53)

เกิดความขัดแยงทางการเมือง
ยกเลิกผลการเลือกตั้ง (เม.ย. 49)

พ.ย.54
19.1

เกิดภัยแลงในหลายพื้นที่และ
เกิดความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
รัฐบาลนโยบายลอยตัวราคาน้ำมันคาปลีก (ก.ค. 48)
ม.ค

การสงออกมีมูลคา 21,567.34
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงสุดเปน
ประวัติการณ โดยเฉพาะสินคาเกษตร
อาทิ ยางพาราและขาว (ส.ค. 54)

ประชาชนคาดหวังตอการเลือกตั้งใหม
จะชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้น (ก.พ. 48)

4 เดือน

ค่าเข้าใกล้ 0

6

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคมาโดยลําดับ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2553 (เพิ่มขึ้นจาก 16.1 ในไตรมาสที่ 2 เป็น 22.6 และ 24.4 ในไตรมาส
ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ) ได้ส่งผลให้ GDP ของประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2554
ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553
เป็นร้อยละ 1.5 1.6 และ 1.9 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 และไตรมาสที่
1-2 ของปี 2554)
ผลของอุทกภัยร้ายแรงในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อ
สถานการณ์ในอนาคต 3 เดือนข้างหน้า ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2554
ปรับตัวลดลงมาก จึงทำ�ให้คาดหมายได้ว่า อัตราขยายตัวของ GDP ของไทยใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 หดตัวลง และจะส่งผลต่อเนื่องถึง GDP ของไทย ใน
ไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2555 จะขยายตัวในอัตราที่ลดลงมาก

เลือกตั้งใหม (ต.ค. 49)
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เกิดภัยแลงชวงตนป 2554
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Economic Highlight

Price Indices

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

เศรษฐกิจของไทยไตรมาส 3 ปี 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
ร้อยละ 3.5 (ไตรมาส 2 ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 2.7) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน สำ�หรับเดือนตุลาคม 2554 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอตัวลง
และอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ เทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ถึงแม้วา่ จะได้รบั ผลกระทบ
จากมหาอุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ 10 เดือน
ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3.79 และคาดการณ์ว่าปี 2554 (ต.ค.54) การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.6 และ 3.2-3.8 ตามลำ�ดับ

ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2554 เท่ากับ 113.31 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ
4.19 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากภาวะอุทกภัย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและระบบ
การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารมีราคาสูงขึ้น เช่น หมวดผักสดและ
ผลไม้ หมวดเนือ้ สัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม และหมวดอาหารสำ�เร็จรูป
เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.21 โดยเฉลี่ยมกราคม – พฤศจิกายน
2554 สูงขึน้ ร้อยละ 3.83 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2554 ใหม่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 - 3.8
จากเดิม ร้อยละ 3.2 - 3.7

สำ�หรับปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาค
การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี โดยเดือนตุลาคม 2554 การส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 0.3 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 19.1
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สำ�หรับเฉลี่ย 10 เดือนปี 2554 ขยายตัว
ร้อยละ 22.8 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น สำ�หรับการท่องเทีย่ ว ในเดือนตุลาคม
2554 ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
เข้าประเทศไทยอยูท่ ี่ 1.41 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 22.7 ซึ่ง
สะท้อนได้วา่ ภาคการท่องเทีย่ วเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ภาคอุปทาน ในเดือนตุลาคม 2554 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก
ปัญหาภาวะอุทกภัยในไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรที่แท้จริงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 7.5, 4.8 และ7.3 ตามลำ�ดับ จากปัญหา
ดังกล่าวได้ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ -35.8 และดัชนี
ความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรมลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 89.0 จากระดับ 90.7 ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนตุลาคม 2554 หดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากได้
รับผลกระทบจากภาวะนำ�ท่วมในหลายพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญ โดยสะท้อนได้
จากปริมาณจำ�หน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณจำ�หน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อย
ละ -38.8 และ -4.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (เดือนกันยายน 2554
ขยายตัวร้อยละ 29.6 และ 11.4) สำ�หรับยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่และปริมาณนำ�เข้าสินค้าอุปโภค ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ร้อยละ
11.3 และ 6.0 ตามลำ�ดับ
การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนตุลาคม 2554 หดตัวลง โดยยอดจำ�หน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) หดตัวลงร้อยละ -41.8 (เดือนกันยายน
2554 ขยายตัวร้อยละ 25.7) ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ หดตัวลงร้อยละ
-17.0 (เดือนกันยายน 2554 ขยายตัวร้อยละ 16.5) สำ�หรับยอดขายปูนซีเมนต์
และปริมาณการนำ�เข้าสินค้าทุน ขยายตัวที่ร้อยละ 11.7 และ 6.8 ตามลำ�ดับ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
เว็บไซต์สำ�นักงานสถิติของประเทศต่างๆ

ม.ค. - ต.ค. 54

Q2

Q3

ก.ย.

ต.ค.

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
เดือนพฤศจิกายน 2554 เท่ากับ 109.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.90 และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.03 โดยเฉลี่ย
มกราคม-พฤศจิกายน 2554 เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.33
ซึ่งยังอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 106.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.89 และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.07 โดย
เฉลี่ยมกราคม-ตุลาคม 2554 เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.28
ซึ่งยังอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0
ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนพฤศจิกายน 2554 เท่ากับ 138.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 3.5 จากการสูงขึ้นของ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ได้แก่ ราคาปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ สำ�หรับหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคา
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตร
เป็นหลัก เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาค่อนข้างอยู่ระดับสูงตามราคาสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลก และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2554 ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉลี่ยมกราคม-พฤศจิกายน 2554 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 5.6
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนพฤศจิกายน 2554 เท่ากับ 122.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 7.3 จากการสูงขึน้ ของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (อิฐมอญ ทราย) ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในการ
ก่อสร้างปรับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ การก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยขยายตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าปีทผี่ า่ นมา
และเมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 0.8 โดยเฉลีย่ มกราคม-พฤศจิกายน
2554 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 6.3
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนพฤศจิกายน 2554 (เบื้องต้น) มีค่า 19.1 ชะลอตัวลงจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 23.8 ซึ่งค่าดัชนียังตำ�กว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่น
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะ
อุทกภัยในหลายพื้นที่
ทีม่ า : สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
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ÖćøÙšćøąĀüŠćÜðøąđìý×ĂÜĕì÷êčúćÙö
การส่งออก

การส่งออกเดือนตุลาคม 2554 มีมูลค่า 17,192 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรยังขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 35.8 โดยเฉพาะ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง และอาหาร
ขยายตัวร้อยละ 59.8, 44.2 และ 28.9 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ข้าวขยายตัว
ลดลงร้อยละ 4.7 สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงร้อยละ 11.8 สินค้า
ส่วนใหญ่ขยายตัวลดลง เนื่องจากประสบกับภาวะอุทกภัยนำ�ท่วม
อาทิ ได้แก่ เลนส์ ลดลงร้อยละ 37.8 ของเล่น (-34.5%) และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ (-22.1%) สำ�หรับสินค้าที่ยังขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง
(+22.8%) อาหารสัตว์เลี้ยง (+17.6%) และเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก
(+11.0%) เป็นต้น ตลาดส่งออกสำ�คัญส่วนใหญ่ขยายตัวในอัตราสูง
อาทิ อินโดนจีนและพม่า (22.6%) เกาหลีใต้ (22.5%) จีน (21.1%) และ
อาเซียน9 (14.4%) เป็นต้น
การส่งออกในระยะ 10 เดือนของปี 2554 (มกราคม – ตุลาคม)
มีมูลค่า 196,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 22.8 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน

การนำ�เข้า

การนำ�เข้าเดือนตุลาคม 2554 มีมูลค่า 18,201 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการ
นำ�เข้ามีการขยายตัวทุกหมวดดังนี้ เชื้อเพลิง (23.9%) ทุน (8.1%)
วัตถุดิบ/กึ่งสำ�เร็จรูป (31.3%) อุปโภคบริโภค (11.6%) ยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง (18.1%) และอาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
(77.5%) แหล่งนำ�เข้าสำ�คัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสวิตเซอร์แลนด์
การนำ�เข้าในระยะ 10 เดือนของปี 2554 (มกราคม – ตุลาคม) มี
มูลค่า 192,498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น

ดุลการค้า

เดือนตุลาคม 2554 ไทยขาดดุลการค้า 1,009 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วน
ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม ไทยยังคงเกินดุลการค้ารวม 4,271
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ 127.8 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้นของดัชนี
ทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 6.2 อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 4.9 อุตสาหกรรม ร้อยละ 2.4 และแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 14.6
ดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ราคาสินค้านำ�เข้า

ดัชนีราคาสินค้านำ�เข้าเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ 132.3 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้นของดัชนี
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 31.8 ทุน ร้อยละ 1.2 วัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป ร้อยละ 7.0 สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5.2 และยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ร้อยละ 2.4 ดัชนีราคานำ�เข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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ราคาทองคำ�

ราคาทองคำ�โดยเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 25,488 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.37 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาทองคำ�ปรับขึ้นในช่วงต้นถึงกลางเดือน
หลังจากมีการผลักดันมาตรการปฏิรูปภาคการคลังในอิตาลีของผู้นำ�คนใหม่
ทำ�ให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยุโรป และกลับมาปรับลงในช่วง
ปลายเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ที่กำ�ลัง
ลุกลามเป็นวงกว้าง อีกทั้งส่งผลต่อตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ทำ�ให้
นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและสินทรัพย์ที่ปลอดภัยรวมถึงทองคำ�
เพื่อเลือกถือเงินสดไว้ในมือ นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
ยังเป็นอีกปัจจัยที่ฉุดสัญญาทองคำ�ให้ร่วงลง

ราคานำ�มัน

ในเดือนพฤศจิกายน ราคาน�ำ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 97.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 86.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจาก
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนำ�มัน (โอเปค) ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการนำ�มัน
ทั่วโลก และข่าวที่อิหร่านจะยังคงเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการใช้นำ�มันเพิ่มขึ้น ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างดี โดย
ยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ทำ�ให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยุโรปได้
ระดับหนึ่งอีกด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนพฤศจิกายนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เฉลี่ยอยู่ที่ 30.95 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจาก 30.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อน
หน้า เนื่องจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้น บวกกับแรงเทขายอย่างหนักในค่าเงินยูโร
ท่ามกลางการหลีกเลีย่ งความเสีย่ งของนักลงทุน หลังจากประเทศในยุโรปกำ�ลังเผชิญ
ปัญหาวิกฤตหนีท้ ยี่ ดื เยือ้ และลุกลามมากขึน้ ผนวกกับภาวะน�ำ ท่วมในไทยยังไม่คลีค่ ลาย

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 ราคาเฉลีย่ เดือนพฤศจิกายนอยูท่ ี่ 1,765
บาท/100กิโลกรัม และ 3,145 บาท/100 กิโลกรัม
ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากโรงสีสีข้าว
เพื่อเก็บเข้าคลังโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาล
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงไม่เพียง
พอกับความต้องการ ผู้ส่งออกที่ต้องการซื้อจึงเสนอ
ราคาซื้อสูงขึ้น สำ�หรับราคาในเดือนหน้า คาดว่าจะ
ปรับตัวสูงขึน้ อีกเล็กน้อย เนือ่ งจากโครงการรับจำ�นำ�
ข้าวของรัฐบาลยังไม่สิ้นสุดลง (7 ต.ค. 54 - 29 ก.พ.
55) ยกเว้นภาคใต้ทเี่ ริม่ รับจำ�นำ� (1 ก.พ. - 31 ก.ค. 55)
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา
เดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90.87 บาท และ 107.31 บาท ตามลำ�ดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวล
เกีย่ วกับวิกฤตหนีใ้ นกลุม่ ยูโรโซนทีก่ �ำ ลังลุกลามไปยังประเทศอืน่ ๆ ในกลุม่ ประกอบกับสถานการณ์น�ำ ท่วมในประเทศไทย ทำ�ให้โรงงานผลิตรถยนต์
ในไทยต้องหยุดการผลิต ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางลดลง สำ�หรับราคาในเดือนธันวาคม คาดว่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากภาคใต้ของไทย
มีฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผลผลิตยางออกสูต่ ลาดน้อยลง
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...ธ เป็นพลังแผนดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุนใจไพรฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา...
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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

