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            Getting Around คราวนี้ ขออนุญาตพาท่านไปทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เพื่อเที่ยวงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”  
(Thai Hom Mali Rice Festival 2012 : Surin) ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่9-10 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงแรม 
ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์  งานน้ีนอกจากจัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในโอกาสทรงมพีระชนมายคุรบ 80 พรรษาแลว้ กระทรวง
พาณิชย์ยังมีความต้ังใจท่ีจะส่งเสริมด้านการตลาดให้กับข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพมาตรฐาน 
ระดับโลก  ด้วยการเชิญเอกอัครราชทูตหรือผู้นำาเข้าข้าวของประเทศที่เป็นตลาดข้าวหอมมะลิ
ไทยเข้าร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจการค้า

 ในงานนี้ ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯประจำาประเทศไทยจากประเทศคิวบา ไนจีเรีย 
แอฟริกาใต้ เช็ก เยอรมนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา และผู้นำาเข้าข้าวไทย
จากประเทศออสเตรีย ญ่ีปุ่น นอร์เวย์ กานา และไนจีเรีย คณะผู้จัดงานได้เชิญแขกบ้านแขก
เมอืงชมแปลงนาเพาะปลกูและการแปรรปูข้าวของเกษตรกรในจงัหวดัแบบเรยีลรติี ้  ซึง่ทกุทา่น 
ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่น่ายินดีมากที่มีการตกลงซื้อข้าวหอมมะลิไทยภายในงาน  
รวมมูลค่าถึง 921.55 ล้านบาท  เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ต่างประเทศ 10,000 ตัน เป็นข้าวสารหอมมะลิ 25,330 ตัน 

 การจดังานมหกรรมขา้วหอมมะลคิรัง้นี ้ตอ้งขอบคณุผูป้ระกอบการโรงสขีา้ว เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านที่ทำาให้การจัดงานสำาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

            สบก.
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Editor’s Note

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน มาพบกับวารสารสนย.ฉบับเดือนธันวาคม เดือนแห่งมหามงคล 
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช  5 ธันวาคม 2555 ในนามข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำานักงานนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การค้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ให้ทรงพระเกษมสำาราญ 
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 สำาหรับวารสารสนย. ฉบับนี้ นำาเสนอเรื่องราวทิศทางอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ 
ขีดความสามารถการแข่งขันอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก  ซึ่งทั้งเฟอร์นิเจอร์ และ 
อัญมณี  เป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจไทย  สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
เป็นลำาดับต้นๆ  เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมือ รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
แตป่จัจบุนักำาลงัเผชญิกบัปญัหาการสง่ออกทีช่ะลอตวัลง  เนือ่งจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก   
รวมทั้งแข่งขันที่รุนแรงของประเทศคู่แข่ง  ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถแข่งขันได้  
และมีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 นี้  อุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องปรับตัวอย่างไร  
ท่านสามารถพบกับคำาตอบได้ในวารสาร สนย. ฉบับนี้ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านได้สาระจากวารสาร สนย.ของเรา และหากท่านมีข้อติชม
ใดๆ  เรายินดีที่จะปรับปรุงเพื่อให้วารสาร สนย. มีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น

                         บรรณาธิการ



Special Talk

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก็ยงัคงสง่เสรมิชอ่งทางจำาหนา่ยสนิคา้ขา้วหอม
มะลิ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมงานแสดงและจำาหน่ายสินค้า รวมถึงการเชิญ 
ทูตพาณิชย์ต่างประเทศเข้าร่วมงาน ชมการเพาะปลูกข้าวและแปรรูป
ข้าว ตลอดจนเชิญผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศมาเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิ
ถึงแหล่งผลิตเช่นนี้ทุกปี

 และที่สำาคัญผู้ว่าฯ จ.สุรินทร์ ได้ต้อนรับคณะของพวกเราอย่าง
อบอุ่นทีเดียว ท่านเล่าให้ฟังว่าภาคอีสานมีของดีที่น่าสนใจมากมาย  
โดยเฉพาะจ.สรุนิทรน์ี่ มีของดขีองเด่นทีน่่าภาคภมูิใจอยา่งนอ้ยๆ 3 อย่าง 
คือ หนึ่ง ช้างสุรินทร์ ที่มีคนขึ้นทะเบียนเป็นช้างเลี้ยงมากที่สุดในโลก
ถึง 700 เชือก เลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงประจำาบ้านกันเลยทีเดียว มีความ
ผูกพันเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวกันนั่นแหละค่ะ อย่างที่สอง ก็คือ 
ผ้าไหมสุรินทร์ ซ่ึงเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี มีสีสันลวดลายหลากหลาย
งดงามมาก เป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดกันมาหลายรุ่นเชียวแหละ 
เช่น ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง เมื่อคราวที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุมเอเปค ปี 2546 ก็นำาไปตัดเย็บให้ผู้นำาประเทศกลุ่มเอเปค 
สวมใส่  สง่างามทั่วกันเชียว ของดีอย่างที่สามก็คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 
ที่ยาญ่าได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้น โดยเฉพาะที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ นี่
ถือเป็นข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดีที่สุดในโลกเลยทีเดียว ฟังแล้วทำาให้พี่
อยากกลับมาเที่ยวบ้านบ้างมั้ยจ๊ะ

 เขียนมาซะยืดยาวเชียว ไม่รู้ว่าพ่ีณเดช จะเบื่อหรือยัง 
ไวค้ราวหนา้ยาญา่จะเขยีนมาเลา่ใหฟ้งัใหมน่ะจะ๊ (ถา้พีไ่มเ่บือ่ซะกอ่น)  แต่
สำาหรับยาญ่าแล้วยังคอยฟังข่าวคราวจากพี่เสมอนะจ๊ะ

              ยาญ่า สบก.  
      

จดหมายจากสุรินทร์  

ถึง.... พี่ ณเดช  ที่คิดฮอดหลาย

 ขอบคุณ พี่ ณเดช มากมากถึงมากที่สุด ที่อุตส่าห์เสียสละ
เวลามาบอกเล่าเร่ืองราวดีดีให้ยาญ่า และมิตรรักแฟนเพลงได้อ่านอยู่ 
เสมอๆ  ไม่เพียงแต่ยาญ่าเท่านั้น ใครๆ ที่ได้อ่านข่าวคราวของพี่แล้ว 
เป็นต้องย้ิมน้อย ย้ิมใหญ่ กับอารมณ์ขันของพี่  แถมอ่านแล้วยังได้ 
ความรู้เกรด็เลก็เกรด็นอ้ยทีเ่ป็นประโยชนม์ากมาย อ่านแล้วไม่มีเบ่ือเลยจรงิ ๆ  

 ว่าแต่ว่า ไม่เพียงแต่พี่ณเดช เท่านั้นที่ได้ไปทำางานช่วยชาติ   
ยาญ่าเองก็ไปเหมือนกันนะ แต่ต่างกับพ่ี ณเดช ตรงที่ ยาญ่าไม่ได้ 
โกอินเตอร์เหมือนพี่เท่านั้นแหละ  ยาญ่ามีวาสนาน้อย ก็เลยได้ไป
แค่สุรินทร์ ถ่ินช้างใหญ่ แต่ก็ได้ประสบการณ์ไม่น้อยกว่าพี่นะจ๊ะ  
ไปสุรินทร์ครั้งนี้ ยาญ่าไปกับคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ไปร่วม
เปิดงาน  “มหกรรมข้าวหอมมะลิไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาราชินี”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  9-10 พ.ย. ท่ีผ่านมา  การจัดงาน
ครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐาน
ให้กับข้าวหอมมะลิไทย  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมการ
บริโภคข้าวหอมมะลิให้เป็นที่นิยมมากย่ิงๆ ขึ้น (พี่อย่าลืมไปโปรโมท 
ต่อนะจ๊ะ)  เจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครพี่ไหน  เป็นพี่ๆ จากสำานักงาน
พาณิชย์จังหวัดในกลุ่มภาคอีสานบ้านเฮานี้เอง 

 การไปสุรินทร์ครั้งนี้ ทำาให้ยาญ่าได้รู้ว่า “ข้าวหอมมะลิ”  
ที่เป็นนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนั้น  เพราะอะไรพี่ณเดช
ทราบม้ัยคะ  เพราะว่า “ข้าวหอมมะลิ” ของเราเป็นข้าวที่มีลักษณะ 
เฉพาะตัว เมล็ดข้าวสวย เรียว ยาว (ไม่ใช่ขาวอวบนะคะ) เมื่อนำามาหุง
แล้วจะได้ข้าวสวยที่นุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติ  ซึ่งจะ 
แตกต่างกับข้าวทั่วๆ ไป  และแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำาคัญส่วนใหญ่
ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งข้าวหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ของเราได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
แล้วด้วย นอกจากนี้ยังมี “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ท่ีกำาลังเป็นที่นิยม 
ในหมู่คนรักสุขภาพ (เหมือนยาญ่าไงจ๊ะ) ซึ่งก็ปลูกมากในแถบอีสาน 
เช่นกัน ปีๆ นึงเราสามารถผลิตข้าวเพื่อตอบสนองคนรักสุขภาพได้ปีละ
ไม่น้อยกว่า 65,000 ตัน และที่สำาคัญพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั่วประเทศ
มีมากถึง 19 ล้านไร่  และจังหวัดสุรินทร์ของเราก็เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีผลผลิตข้าวหอมมะลิสูงที่สุด คือเกินกว่า 
ร้อยละ 80 เห็นมั้ยคะว่าของเราดีจริงๆ  

  นอกจากนี้แล้วหลายภาคส่วนยังได้ร่วมมือกันส่งเสริมและ
สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีราคาดี เช่น กรมการค้าต่างประเทศ มีการกำาหนดมาตรฐานข้าว 
มีการออกใบรับรอง มาตรฐานข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก และยังทำา
โครงการรับรองโรงสีข้าวที่ผลิตและจำาหน่ายข้าวหอมมะลิมาตรฐาน 
เพื่อรณรงค์ให้โรงสีข้าวรับซื้อข้าวจากโรงงานมาแปรรูปเป็นข้าวสาร
หอมมะลิคุณภาพดี ขณะนี้มีโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว 21 ราย ส่วน 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอม
มะลิสุรินทร์ตามที่ได้เล่าไปแล้ว เพื่อรักษาความเป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์
ไว้คู่บ้านคู่เมืองด้วย และที่สำาคัญสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 3วารสาร สนย.



นายไพศาล  มะระพฤกษ์วรรณ              
  นางสาววนิดา  ศักดิ์สงวนมนูญ

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยกำาลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง 
การตัดราคาจากจีน  ค่าแรงที่สูง และการเปิดเสรี AEC ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ไทยต้อง 
ปรับตัวครั้งใหญ่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยจะไปในทิศทางใด นับเป็นความ 
ท้าทายอย่างยิ่งสำาหรับผู้ประกอบการไทยในอนาคต 
 เฟอรน์เิจอรเ์ปน็สนิคา้สง่ออกทีม่คีวามสำาคญัตอ่เศรษฐกจิของไทย สามารถ 
สร้างรายได้จำานวนมาก รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบและแรงงานมีฝีมือ ผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดที่สำาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
ยุโรป และญี่ปุ่น  โดยมีจำานวนผู้ผลิต 2,596 ราย และมีการจ้างแรงงานใน 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ประมาณ 300,000 คน

ภ�พรวมอุตส�หกรรม
 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-กรกฎาคม) มีอัตราการ 
ขยายตวัลดลงเมือ่เทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี2554 เนือ่งจากประเทศคูแ่ขง่ เชน่ จนี  
เวียดนาม และมาเลเซีย หันมาให้ความสนใจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งรัฐบาลสนับสนุน 
และทำาการตลาดเชิงรุก ไทยมีการส่งออก 639.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลง ร้อยละ  
4.32) คิดเป็น ร้อยละ 56 ของเป้าหมายส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนปี 2555  
(1,125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เนื่องมาจากปัจจัยลบด้านต่างๆ เช่น ปัญหาอุทกภัย  
การขึ้นค่าแรง  ค่าขนส่ง เงินเฟ้อ การแข็งค่าของเงินสกุลบาท การชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป เป็นต้น 

ผลพวงจ�กอุทกภัย
 สภาพัฒน์ฯ ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจากอุทกภัยในไตรมาส 4/2554  
ซึ่งหดตัวร้อยละ 8.9 แต่จะขยายตัวร้อยละ 0.3  ในไตรมาสแรกของปี 2555  
เนื่องจากมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อทดแทน สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ว่า อุทกภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ภาคกลาง  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส่งผลต่อยอดขายในไตรมาส 4/2554 ทำาให้มีมูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ประมาณ 55,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3-4  ทั้งนี้ ยอดขายที่หดตัว 
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น  โดยตลาดเฟอร์นิเจอร์จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2555  เนื่องจากจะมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำามาทดแทนส่วนที่เสียหายจากนำาท่วม 
 นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประเมินว่า  มีจำานวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า 7 แสนหลัง โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ 
ไม้เนื้ออ่อน  เฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นใหญ่ที่มีนำาหนักมาก และแบบ Build–in ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ถึงร้อยละ 60  
ขณะที่เฟอร์นิเจอร์ชนิดหนัง เหล็กและพลาสติกมีสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 20

จุดแข็ง & จุดด้อยของเฟอร์นิเจอร์ไทย

จุดแข็ง จุดด้อย

1. มีวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ไม้ยางพารา และไม้มะม่วง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สินค้ามีรูปแบบและคุณภาพดี เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดต่างประเทศ
3. แรงงานไทยมีทักษะฝีมือ ความละเอียดประณีตและเชี่ยวชาญ
4. ผู้ประกอบการมีความคล่องตัวในการปรับการผลิตตามคำาสั่งซื้อ
5. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และยากต่อการลอกเลียนแบบ  
 ในตลาดระดับพรีเมี่ยมหรือตลาดเฉพาะกลุ่ม

1. ไม้เนื้อแข็งที่เป็นวัตถุดิบการผลิต มีราคาแพงและขาดแคลน
2. ไม้ยางพารา เมื่อนำายางดิบราคาดี ชาวสวนจะชะลอการตัด หรือ ส่งออกไป 
 ต่างประเทศ ทำาให้ปริมาณไม่แน่นอนในประเทศ และไม่ได้กำาหนดมาตรฐาน 
 ไม้ยางพาราอย่างชัดเจน
3. การแข่งขันในตลาดต่างประเทศรุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศคู่แข่ง (จีน  
 มาเลเซีย เวียดนาม และไต้หวัน)
4. SMEs  ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่สร้างแบรนด์เอง แต่นิยมรับจ้างผลิตตามที่ 
 ลูกค้ากำาหนด สินค้าจึงไม่โดดเด่นด้านดีไซน์ 

 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม2555  
พบว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ตามมาด้วยชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์  
เฟอร์นิเจอร์อ่ืน เฟอร์นิเจอร์โลหะและที่นอนหมอนฟูก โดยมีสัดส่วน ร้อยละ  
41.16 26.75 18.10 8.99 และ 5.01 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ไม้และ 

ก�รส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

ที่มา : สำานักส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สิงหาคม 2555)

ประเภท
2553 25542554 2555 ม.ค.-ก.ค. 2555 ม.ค.-ก.ค.2555 ม.ค.-ก.ค.

มูลค่� (ล้�นเหรียญสหรัฐ) อัตร�ก�รขย�ยตัว (%) สัดส่วน (%)

เฟอร์นิเจอร์
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้
2. ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
3. เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
4. เฟอร์นิเจอร์โลหะ
5. ที่นอน หมอน ฟูก

1,172.85
552.51
283.92
201.92
72.50
62.00

1,160.77
525.30
272.09
211.76
85.57
66.04

639.10
263.04
170.93
115.71
57.43
31.99

-1.03
-4.92
-4.17
4.88
18.03
6.51

-4.32
-13.17
7.36
-0.53
13.55
-17.85

100.00
41.16
26.75
18.10
8.99
5.01

 นอกจากนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็น SMEs ซึ่งมีข้อจำากัดด้าน 
เงินทุน หลายรายจำาต้องเลิกกิจการไปหรือปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ลูกค้าท่ีเน้น 
ตลาดแบบ Niche Market อาจจะมีการปรับตัวได้ดีกว่า เมื่อมีการปรับขึ้นค่าแรง 
ตามนโยบายรัฐบาล อุตสาหกรรมฯ จึงได้รับผลกระทบโดยตรง ทำาให้ต้นทุนการผลิต 
และราคาสูงขึ้น  ลูกค้าจึงชะลอคำาสั่งซื้อและหันไปซื้อกับประเทศที่มีต้นทุนตำากว่า  
อย่างไรก็ตาม  ลูกค้าต่างประเทศยังคงเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพ/มาตรฐานการ 
ส่งมอบของไทย คาดว่า ในอนาคตลูกค้าจะกลับมาสั่งซื้อสินค้าดังเดิม

ที่นอนหมอนฟูก  ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ลดลงมากคือ ร้อยละ 13.17 และ 17.85  
ตามลำาดับ จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยที่ไม่ค่อยแจ่มใส 
ในตลาดโลกได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมฯ ในภาพรวม   

ที่มา : รวบรวมโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย

สัดสวนการผลิตเฟอรนิเจอรของไทย จำแนกตามประเภทวัตถุดิบ

ยางพารา 
36%

แผนเรียบ 
18%

เนื้อแข็ง 6%

หนัง 20%
ไม 60%

เหล็ก และ
พลาสติก 
20%

ทิศทางเฟอร์นิเจอร์ไทย
ในตลาดโลก
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ตล�ดส่งออก
 ตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์หลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
สหราชอาณาจักร และอินเดีย มีสัดส่วนรวมกันกว่า ร้อยละ 50 ของมูลค่าการส่งออก  
ส่วนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่  บราซิล ร้อยละ 241.10 จีน ร้อยละ 18.76  
และมาเลเซีย ร้อยละ 10.31 โดยแบรนด์ที่ส่งออก เช่น Deeesawat, Elega, Practika,  
Performax, Mobella, Highfly, Muller, Index, SB, Koncept, Yothaka, Kiosk 

ขย�ยสู่ตล�ดเป้�หม�ยด้วย BCG Matrix  
(ข้อมูลจาก World Trade Atlas : HS 94 ช่วงปี 2552-2554)  พบว่า
 ญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกกว่า 7,000 ล้านบาท/ปี โดยช่วงเดือน 
มกราคม–มีนาคม 2555  มีการส่งออกไปญี่ปุ่น 2,034 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ  
15  รูปแบบสินค้าจะเป็นงานดีไซน์ที่มีคุณภาพ  โดยสนับสนุนการเปิดศูนย์รวม 
เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำาของไทย “ไต้ฝุ่น” (Typhoon) ที่จังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2555 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
 ตลาดญี่ปุ่น การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยอยู่ในสถานะ Dog มีส่วนแบ่ง 
ตลาดและการเติบโตที่ตำา ผู้ส่งออกควรทบทวนกระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทุน เช่น  
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนวัตถุดิบ/แรงงานที่ตำากว่า นำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ท่ีเน้นใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับตลาด Niche market สำาหรับตลาดที่มีกำาลัง 
ซื้อสูงเช่นญี่ปุ่น เพื่อยกระดับให้อยู่ในสถานะ Question Mark 
 สหรัฐอเมริก�  ปัจจุบันผู้บริโภคสหรัฐฯ จะนิยมซ้ือเฟอร์นิเจอร์จำานวน 
ไม่มากและไม่นิยมเก็บสต๊อกไว้ บริษัทนำาเข้าจึงต้องบริหารจัดการ Inventory  
อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม ปัญหา/อุปสรรคของผู้ส่งออกไทย คือ  
1) โรงงานหรือผู้ผลิตไม่มีระบบตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้ซื้อ 2) ผู้ส่งออกต้องหา 
ตัวแทนจำาหน่ายที่ทำา Inventory และกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกให้ได้
 ตลาดสหรัฐฯ การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยอยู่ในสถานะ Dog เช่นเดียว 
กับญี่ปุ่น  มีส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเติบโตท่ีตำามากจนกระท่ังติดลบ อันเป็นผล 
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ เอง เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย  
ผู้ส่งออกควรหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มากขึ้น เพื่อรักษาตลาดเดิมไว้ 
รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาด Niche market 

 จีน เป็นประเทศที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์อันดับ 4 ของโลก (รองจากอิตาลี  
แคนาดา และเยอรมนี ตามลำาดับ)  โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำาเข้าเฟอร์นิเจอร์ 
รายใหญ่ ถึงร้อยละ 50 จึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีต้นทุนการ 
ผลิตตำาและได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจบางอย่าง เช่น ยกเลิก 
การจัดเก็บภาษีนำาเข้าเฟอร์นิเจอร์ในปี 2548 
           สำาหรับตลาดจีน การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยอยู่ในสถานะ Question  
Mark มีส่วนแบ่งตลาดตำาแต่มีการเติบโตของตลาดสูง ถือเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ 
เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ทั้งนี้ จีนถือเป็นคู่ค้าและคู่แข่งของเฟอร์นิเจอร์ไทย  
ควรฉกฉวยโอกาสจากความพร้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน 
ของไทยท่ีเหนือกว่าจีน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้ารวมทั้งเจาะตลาด  
Niche Market มากขึ้น  

 อินเดีย เป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจเน่ืองจากมีชนช้ันกลางถึง 400 ล้านคน  
ซึ่งมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์คุณภาพและมีการนำาเข้ามากขึ้น อุตสาหกรรม 
เฟอร์นิเจอร์ของอินเดียมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการ 
เติบโตเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ร้อยละ 30  โดยอินเดียได้เปิดเสรีการนำาเข้าเฟอร์นิเจอร์ต้ังแต่ 
เดือนเมษายน 2531 จึงเป็นตลาดที่ประเทศผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ควรให้ความสำาคัญ 
 ตลาดอินเดีย การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยอยู่ ในสถานะ Dog   
มีส่วนแบ่งตลาดตำาและการเติบโตที่ตำามากจนติดลบ เนื่องจากต้องแข่งกับสินค้าใน 
อินเดียเองท่ีมีต้นทุนแรงงานตำากว่าไทย ผู้ส่งออกควรหาทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการรักษาตลาดเดิมไว้รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้  
อาจเข้าไปตั้งโรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ในอินเดียโดยตรงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
ซึ่งปัจจุบัน Rock worth ของไทยได้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว

กลยุทธ์เตรียมเข้�สู่ AEC    
        ในปี 2554 ไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังตลาดอาเซียน 149.21 ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียง ร้อยละ 3.11 ทั้งนี้ อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าไทยอันดับ 4  
รองจากญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ตามลำาดับ โดยได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ  
3 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-กันยายน) มีการส่งออก 122.18  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ร้อยละ 6.76 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
ตลาดอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออก ทำาให้ราคาสินค้าใกล้เคียงกัน  จึงไม่เป็น 
อุปสรรคต่อการแข่งขัน  แต่ควรเน้นการสร้างแบรนด์และคุณภาพซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบ  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและยุโรป  ในอนาคต  
ตลาดส่งออกหลักของเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียนจะเป็นการส่งออกระหว่างประเทศสมาชิก 
ในภูมิภาคและในเอเชีย โดยมีกลยุทธ์รองรับ AEC ในปี 2558 ดังนี้

	 ➢  สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยผ่าน 
  งาน TIFF ในการหาตลาดและจัดจำาหน่ายสินค้า
	 ➢  สร้างความแตกต่างของสินค้า Niche Market โดยเน้นคุณภาพ รูปแบบที่ 
  โดดเด่นสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น
	 ➢  นำาเข้าวัตถุดิบไม้ที่ถูกกว่าจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ใช้ทดแทนไม้ 
  ยางพาราในประเทศเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
	 ➢  พัฒนาแบรนด์สินค้าไทยจากการรับจ้างผลิต (Original Equipment  
  Manufacturer: OEM) เป็นการผลิตที่มีดีไซน์ของตนเอง (Original  
  Design Manufacturer: ODM)  
	 ➢  หลีกหนีการแข่งขันในด้านราคา โดยพัฒนาสินค้าในตลาดระดับกลางถึง 
  บน ซึ่งไทยมีศักยภาพการผลิตในระดับสูงกว่าคู่แข่ง
	 ➢  การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยน 
  ความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน    

ปัญห�/อุปสรรค
 1. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากผลกระทบราคานำามันที่ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง
 2. วัตถุดิบไม้ยางพาราไม่เพียงพอและมีราคาสูง ไม้ทางเลือกอื่นๆ หายาก  
  จำาเป็นต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศ
 3. ประเทศคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตตำากว่าไทย โดยเฉพาะเวียดนามได้รับสิทธิ 
  พิเศษอัตราภาษีนำาเข้าจากสหรัฐและยุโรป เน่ืองจากเป็นประเทศในกลุ่ม  
  Less Development Country 
 4. เศรษฐกิจประเทศผู้นำาเข้าซบเซาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำาให้ 
  มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
 5. การขาดแคลนแรงงานฝีมือ และนักออกแบบ เพื่อการแข่งขันทางการค้า 
  ในตลาดระดับบน-กลาง
 6. โครงสร้างภาษีนำาเข้าวัตถุดิบบางอย่างมีอัตราสูง เช่น กาว เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

แนวท�งแก้ไข
 1. ให้ความสำาคัญกับคุณภาพสินค้า การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
  จับกลุ่มลูกค้าที่มีกำาลังซื้อสูง
 2. หาตลาดส่งออกในประเทศที่มีการขยายตัวทางการค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น  
  อินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอาเซียน
 3. ลดต้นทุนการผลิตด้วยการเข้าไปตั้งโรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ขั้นสุดท้าย 
  ในตลาดเป้าหมายโดยตรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 
 4. พิจารณาลดภาษีนำาเข้าวัตถุดิบและเพิ่มภาษีสรรพสามิตสำาหรับสินค้า 
  สำาเร็จรูป เพื่อช่วยในการแข่งขันสำาหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในประเทศซ่ึงเป็น 
  วิธีหนึ่งที่ลดการนำาเข้าได้
 5. มีมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเงินกู้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
  เล็ก  กำาหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ง่ายและรวดเร็ว 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประเทศผู้นำาเข้าเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
  ยางพาราของไทยว่ามิได้ทำาลายสิ่งแวดล้อม

บทสรุป
 แนวโน้มของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตจะมีการขยายตัวตามการ 
ฟืนตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของครัวเรือนและภาคอสังหาริมทรัพย์ นโยบายลดภาษี 
บ้านหลังแรก ตลอดจนการเข้ามาเปิดตลาดของ IKEA เป็นการปลุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ 
ไทย  การทำาข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ (FTA) ทำาให้ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าได้มากขึ้น  
โดยมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้  
 • พัฒนาระบบการรับรองและควบคุมมาตรฐานสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
  เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ
 • สร้างความแตกต่างของสินค้า (Niche Market) โดยเน้นการออกแบบที่ 
  ทันสมัย มีตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 • นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ 
  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • ทำาการตลาดและขยายธุรกิจเชิงรุก (Forward Integration) โดยใช้กลยุทธ์ 
  เจาะตลาดและพัฒนาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ  โดยเฉพาะตลาดเฉพาะกลุ่ม 
  และตลาดเชิงสถาบัน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้มากขึ้น
 • พิจารณาลดภาษีนำาเข้าชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใน 
  ประเทศ  การเพิ่มภาษีสรรพสามิตสำาหรับการนำาเข้าเฟอร์นิเจอร์สำาเร็จรูป 
  จากต่างประเทศ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศ

แนวโน้มตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย 5 อันดับแรก
หน่วย :ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : World Trade Atlas

5วารสาร สนย.



รวบรวมโดย
นางสาวอรอุมา ปักเข็ม  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ภ�พรวมสินค้�อัญมณีและเครื่องประดับ
  สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยเป็นสนิค้าทีม่มีลูค่าการส่งออกเป็นอนัดบั  
6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวมของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.37  
ของสินค้าส่งออกโดยรวม (ที่มา : World Trade Atlas ณ ก.ย.55)  ปัจจุบันสินค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับของไทยเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งที่นำา 
ความได้เปรยีบด้านราคา  ต้นทนุการผลิตมาเป็นแต้มต่อในการช่วงชงิส่วนแบ่งการค้า 
ในตลาดสำาคัญๆ ของไทย ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  ทำาให้ประเทศ 
คู่ค้าสำาคัญชะลอตัวการนำาเข้าสินค้าของไทย 

ก�รส่งออก   
  การส่งออก ปี 2554 ประเทศไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า  
12,199.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74  จากช่วงเดียวกันของปี  
2553 (ปี 2553 มลูค่าอยูท่ี ่11,647.88 ล้านเหรยีญสหรฐั) อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ทองคำา (48.10%) (-9.54%) เครื่องประดับแท้  
(30.00%) (16.85%) และเพชร (11.90.%)(31.58%)  โดยตลาดส่งออกที่สำาคัญ 
ของประเทศไทย ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์, ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ตามลำาดับ   
(ภาพที่ 1)

 การส่งออกเดือนมกราคม – กันยายน 2555 มีมูลค่า 10,924.61 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.38 

ก�รนำ�เข้�
  การนำาเข้า ปี 2554  ประเทศไทยนำาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับมูลค่า  
20,625.32 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.45  จากช่วงเดียวกัน 
ของปี 2553 (ปี 2553 มูลค่าอยู่ที่ 10,552.93 ล้านเหรียญสหรัฐ) และการนำาเข้า 
เดือนมกราคม–กันยายน 2555  มีมูลค่า 10,227.90 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 28.52% สินค้าท่ีมีมูลค่าการนำาเข้ามากที่สุด  
คือ ทองคำา 79.35%, เพชร 7.70% และเครื่องประดับแท้ 4.80%  

  การแข่งขันที่มีความเข้มข้นส่งผลให้ไทยต้องมองหาตลาดใหม่ๆ  เพื่อเป็นการ 
ลดความเสี่ยงในการส่งออกสินค้าที่ให้ความสำาคัญกับตลาดหลักมากจนอาจกลาย 
เป็นความเสี่ยงในอนาคตหากตลาดหลักมีปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  ตลาดที่ 
ให้ความสำาคัญ เช่น ตล�ดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น และมองหาช่องทาง 
เพิ่มมลูค่าการส่งออกไปยังตล�ดที่มีศักยภ�พอืน่ๆ เชน่ จีน อินเดยี และออสเตรเลีย  
และตล�ดอ�เซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

  การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
ไปยังตลาดต่างๆ  โดยใช้ BCG Matrix เป็นเครื่องมือโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา  
2 เกณฑ์ คือ 1) ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share : RMS)   
เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าส่วนแบ่งตลาดของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
ของไทยมีสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สำาคัญ 2) อัตราการเติบโตของตลาด 
สินค้า (Market Growth Rate) 

ก�รวิเคร�ะห์ตล�ดอัญมณีและเครื่องประดับโดย BCG Matrix
  1. ตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซี่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่แม้ว่ากำาลังประสบ 
ปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกจิส่งผลให้มลูค่าการส่งออกอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 
ไปยังสหรัฐอเมริกาชะลอตัวร้อยละ 8.91  ในขณะที่มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศ 
ญี่ปุ่นยังคงมีอัตราการขยายตัวในอัตราที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 9

ขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย
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1.1 สหรัฐอเมริก�
  ภ�พรวมก�รนำ�เข้�สินค้�อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศสหรัฐฯ
  ประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการนำาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก 
เป็นอันดับต้นๆ   โดยตลาดหลักของสหรัฐฯ  ในการนำาเข้า คือ ประเทศเม็กซิโก  
อิสราเอลและอินเดีย ตามลำาดับ การส่งออกปี 2555 (ช่วง ม.ค.–ก.ย)  มีมูลค่า  
1,001.63 ล้านเหรียญสหรัฐ  ขยายตัวลดลง 4.89 % (ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า)

  สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในตลาดสหรัฐฯอยู่ในสถานะ Dog มีส่วนแบ่งในตลาด 
ระดับตำ  และมอีตัราการเติบโตของตลาดไม่สงูนัก  ไทยอยูใ่นสถานะทีม่กีารแข่งขนัสงู   โดยเฉพาะ 
คูแ่ข่งสำาคญัอย่างจีนและอนิเดยีทีม่คีวามได้เปรยีบด้านต้นทนุการผลติ   นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจาก 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภคทำาให้ผู้บริโภคมีความ 
ระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ หนัไปเพิม่สดัส่วนการออมต่อรายได้และลดการใช้จ่าย  ฉะนัน้สนิค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 จากข้อมูลการนำาเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของสหรัฐฯ จากประเทศไทย  
2-3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2552-2554) มีแนวโน้มท่ีขยายตัวในอัตราท่ีลดลง และสินค้า 
ยังไม่สามารถขยับไปสถานะ Question Mark ได้  แต่ยังมีโอกาสในการขยับมาเป็น  
Question Mark เนื่องจากประเทศสหรัฐฯเป็นประเทศคู่ค้าที่มีการนำาเข้าสินค้าจาก 
ไทยเป็นอันดับต้นๆ ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องฝีมือ คุณภาพสินค้าและการ 
ออกแบบ ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการออกแบบสินค้า 
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  รวมถึงการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และมีความ 
ทันสมัยสามารถใช้ได้ในหลากหลายโอกาส และรักษามาตรฐานคุณภาพของงานเพื่อ 
ผลักดันให้สินค้าข้ึนสู่สถานะ Question Mark  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความ 
ศกัยภาพในการบรโิภคสงู เช่น กลุม่ผูม้รีายได้สงูซึง่มกีำาลงัซือ้มาก  ซึง่เป็นกลุ่มทีร่าคา 
ของสินค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบมากนัก

1.2 ญี่ปุ่น
  ภ�พรวมก�รนำ�เข้�สินค้�อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศญี่ปุ่น
  ปี 2554 ประเทศญีปุ่น่นำาเข้าอญัมณแีละเคร่ืองประดบัจากประเทศไทย  คดิเป็น 
มลูค่า 388.32 ล้านเหรียญสหรัฐ  ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.85 (จากปี 2553) และ 
ปี 2555 (ช่วง ม.ค.–ก.ย.) นำาเข้าจากไทยมีมูลค่า 264.65 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 
ร้อยละ 9.54 (ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า)

  ประเทศญ่ีปุน่เป็นตลาดส่งออกเคร่ืองประดับแท้ของไทยทีส่ำาคญัทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี  โดยเฉพาะ 
เครื่อประดับทองคำา  รองลงมาเป็นเครื่องประดับเงิน  ทั้งนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตอัญมณีและ 
เครื่องประดับคุณภาพดีในสายตาของชาวญี่ปุ่น   นอกจากนี้ยังมีการทำาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย–ญ่ีปุ่น หรือ JTEPA  ทำาให้ภาษีนำาเข้าระหว่างไทย–ญ่ีปุ่น ลดลงเหลือ 0% ส่งผลดีต่อสินค้า 
สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสม
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  ตลาดญีปุ่น่สนิค้าอัญมณแีละเครือ่งประดบัของไทยอยูใ่นสถานะ Question  Mark  ซึง่มอีตัรา 
การเติบโตของตลาดสูง แต่มีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก  แต่ตลาดยังสามารถโตได้อย่างต่อเน่ือง   
เน่ืองจากชาวญ่ีปุน่มพีฤติกรรมการบรโิภคมคีวามพถิพีถินัในการเลอืกซือ้สนิค้าทีม่รีะดบัมาตรฐาน 
สนิค้าสงู  ชืน่ชอบการแต่งตวัและแฟชัน่  นยิมเครือ่งประดบัทีเ่ป็นสนิค้าแบรนด์เนมเป็นสำาคญัเพือ่ 
เป็นเครือ่งแสดงฐานะทางสงัคม  จากพฤตกิรรมดงักล่าวผูป้ระกอบการไทยจงึน่าจะมโีอกาสในตลาด 
ญีปุ่น่  เพราะไทยมจีดุแขง็ด้านการออกแบบ ฝีมอืประณตีชิน้งานมคีวามละเอยีด  ประกอบกบัการ 
ตดิตามความนยิมของผูบ้รโิภค  เพือ่นำามาพฒันาการออกแบบให้สอดคล้องกบัทศิทางของแฟชัน่และ 
เครือ่งแต่งกาย  รวมทัง้มกีารพฒันาการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพมาตรฐานเพือ่สร้างความเชือ่ถอื 
แก่ผู้ซื้อก็จะเป็นการขยายโอกาสในตลาดญี่ปุ่นได้อีกทางหนึ่ง 

  2. ตลาดที่มีศักยภาพและประเทศไทยน่าจะมีโอกาสที่ดีในการเพิ่มมูลค่าการ 
ส่งออก เช่น ประเทศจีน อินเดีย และออสเตรเลีย  ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี มีกำาลังซื้อสูง  แม้ว่าสัดส่วนการส่งออกยังไม่สูงนักแต่มี 
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดที่สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออก 
ได้ในอนาคต

2.1 จีน
  ภ�พรวมก�รค้�อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศจีน
  ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีการ 
เปลี่ยนแปลงการบริโภคค่อนข้างสูง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน 
จะเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก  แต่เนื่องจากสินค้าอัญมณีและ 
เครื่องประดับภายในประเทศยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นสินค้า 
ที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้ประเทศจีนต้องมีการนำาเข้าสินค้าประเภทอัญมณีและเคร่ือง 
ประดับจากประเทศไทย 

  ปี 2554 ประเทศจีนนำาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย คิดเป็น 
มูลค่า 334.89 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ปี 2555 (ช่วง ม.ค.–ก.ย.) นำาเข้าจากไทยมี 
มูลค่า 193.27 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 30.77 (ของช่วงเดียวกันของปี 
ก่อนหน้า)

 ตลาดจีนสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอยู่ในสถานะ Dog  มีอัตราการเติบโตของ 
ตลาดตำ และมีส่วนแบ่งตลาดไม่สูงนัก  เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ของไทยเป็นการนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศกอปรกบัค่าแรงมอีตัราทีส่งูเมือ่เทยีบกบัพม่าและอนิเดยี แต่สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั 
ของไทยยงัมโีอกาสในการขยายตวัในตลาดจนี ผูบ้รโิภคชาวจนีมกีำาลงัซือ้สงู  สนิค้าอญัมณแีละเครือ่ง 
ประดบัของไทยควรเน้นไปยงัตลาดระดบักลางและระดบัสงู เพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขนัในตลาดระดับ 
ล่างทีผู่ผ้ลติจนีมคีวามได้เปรยีบในเรือ่งของต้นทนุการผลติ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในระดบัล่างได้  
ทัง้น้ีจีนยงัมคีวามพร้อมด้านวตัถดุบิและอตุสาหกรรมสนบัสนนุ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมผลติเครือ่งจกัร 
สำาหรับอตุสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดบัและได้รบัการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการผลติ 
จากผูผ้ลติอัญมณแีละเคร่ืองประดับรายสำาคญัทีย้่ายฐานการผลติมายงัประเทศจนี ไทยควรนำาจดุแขง็ 
ด้านคุณภาพของงานเป็นปัจจัยในการดึงความสนใจของผู้บริโภคควบคู่กับการออกแบบที่มีความ 
ประณตีและตรงตามความต้องการของตลาด  รปูแบบทีโ่ดดเด่นภายใต้ตราสนิค้าของตนเองมากกว่า 
การแข่งขันด้านราคา 

2.2 อินเดีย
  ภ�พรวมก�รค้�อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศอินเดีย
  เศรษฐกิจอนิเดยีขยายตวัในระดบัสงูต่อเนือ่งมาหลายปี และยงัคงมอีตัราขยายตวั 
เป็นบวกแม้ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจโลกถดถอย โดยมอีตัราขยายตวัของ GDP เฉลีย่ (CAGR)  
ร้อยละ 7.5 ต่อปีระหว่างปี 2551-2554 และคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี 
ระหว่างปี 2555-2557 อีกทั้งอินเดียเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มีประชากรถึง 1,205  
ล้านคน มีผู้บริโภคท่ีมีกำาลังซื้อสูงเป็นจำานวนมาก  โดยเฉพาะชนชั้นกลางและเศรษฐี  
มกีารคาดการณ์ว่าผูบ้รโิภคกลุม่ดงักล่าวจะเพิม่ขึน้ในปีงบประมาณ 2554/55 อินเดยี  
เป็นตลาดสำาคัญอันดับ 5 ในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รองจาก 
สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐฯ และออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังเป็นตลาดอัญมณีและ 
เครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซียจึงไม่ควรมองข้ามตลาดอินเดีย

 ปี 2554 ประเทศอินเดียนำาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย คิดเป็น 

มูลค่า 354.08 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 161.73 (จากปี 2553)  
และ ปี 2555 (ช่วง ม.ค.–ก.ค.) นำาเข้าจากไทยมีมูลค่า 151.58 ล้านเหรียญสหรัฐ   
ขยายตัวลดลงร้อยละ 23.69  (ของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า)

 ตลาดอนิเดยีสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยอยูใ่นสถานะ Dog มส่ีวนแบ่งในตลาดระดบัตำ  
และมอีตัราการเตบิโตของตลาดตำ  ตลาดอญัมณแีละเครือ่งประดบัของอนิเดยียงัมศีกัยภาพทีจ่ะ 
เจรญิเตบิโต เน่ืองจากจากระดบัรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึวถิชีวีติและรสนิยมทีเ่ปลีย่นไป ทำาให้อนิเดยี 
ยงัเป็นตลาดผูบ้รโิภคทีใ่หญ่ เมือ่ดจูากขดีความสามารถของไทยจะเหน็ว่าการรกุตลาดอนิเดยีสามารถ 
ทำาได้ เนือ่งจากปัจจบุนัตลาดอนิเดยีเป็นตลาดทีม่กีำาลงัซือ้สงู มกีารขยายตวั ทางเศรษฐกจิทีด่ ี ส่งผล 
ให้ความต้องการบรโิภคสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัเพิม่ขึน้ตามจำานวนประชากรทีม่กีำาลงัซือ้สงู  
ไทยควรเน้นกลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่นีท้ีจ่ะทำาให้ตลาดเตบิโตได้ กอปรกบัการเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค 
จากเดิมทีนิ่ยมทองคำามาเป็นการซือ้สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดับฝังเพชรและอญัมณมีค่ีามากขึน้   
และสินค้าเชิงหัตถศิลป์ที่เน้นความละเอียดอ่อนสอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต  
นอกจากน้ีรฐับาลอนิเดยีเปิดเสรค้ีาปลกีสำาหรบันักธรุกจิต่างชาตใิห้สามารถถอืหุน้ได้ 100% สำาหรบั 
ธรุกจิค้าปลกีประเภท Single Brand ซึง่ตรงกบัธรุกจิค้าปลกีของผูป้ระกอบการไทยสามารถเข้าไป 
ดำาเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเน้นการสร้างแบรนด์แทนการส่งออก โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะ 
ประสบความสำาเร็จจะมีมากขึ้น

 
บทสรุป

 แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
เป็นอันดบัต้นๆ ของโลก  แต่ผลจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิทำาให้มลูค่าการส่งออก 
สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยลดลงด้วย  และเมื่อพิจารณาจากขีดความ 
สามารถในการแข่งขนัในแตล่ะตลาด พบว่า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ในตลาดต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะ DOG และ Question Mark  การเติบโต 
ของตลาดไม่สงูและส่วนแบ่งตลาดกไ็ม่สงูนัก ทัง้น้ีเนือ่งจากการส่งออกของไทยมกีาร 
กระจายตัวและกระจุกตัวอยู่ในบางตลาดทำาให้ตลาดมีการเติบโตไม่สมบูรณ์  ทั้งที่ 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยมีศักยภาพแต่ก็ยังประสบปัญหา 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของภาษีนำาเข้าวัตถุดิบที่สูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้าอัญมณีและ 
เครื่องประดับของไทยทำาให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตตำ   
กอรปกับนโยบายรัฐบาลด้านค่าแรงขั้นตำ 300 บาท  ซึ่งส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงข้ึน  
การผลติสนิค้าเพือ่ตอบสนองต่อตลาด Mass อาจไม่เป็นผลดนีกั  เนือ่งจากการแข่งขัน 
ด้านราคาจะทำาให้ไทยเป็นรองประเทศคู่แข่งอย่างจีนและอินเดียที่มีต้นทุนการผลิต 
ต่อหน่วยตำ (ราคาวัตถุดิบและค่าแรงงานไม่สูง) ในขณะที่ประเทศไทยอาจต้องมุ่ง 
ไปยังตลาด Niche Market ให้มากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อสินค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิไม่มากนกั  การผลติสนิค้าทีม่คีวามแตกต่าง 
เสนอรูปแบบที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภค มีตราสินค้าเป็นของตนเอง  มีคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเพื่อสร้าง 
ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าก็เป็นอีกช่องทางในการ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ซื้อได้รู ้จักสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมากข้ึน   
นอกจากนีก้ารใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรรีะหว่างไทยกับประเทศคูค้่า  
เช่น TAFTA, AANZFTA, TIFTA และ ACFTA ฯลฯ ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทยได้อีกทาง                                                                



Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทย  ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 3.0 โดย
มีปัจจัยจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้น   
โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุน 
โดยรวม  สว่นเศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกและไตรมาสที ่2 ของป ี2555 
ขยายตัวร้อยละ 0.4 และ 4.4 ตามลำาดับ สำาหรับเศรษฐกิจไทยเดือน
ตุลาคม 2555 ในภาพรวมขยายตัวต่อเนื่องและอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบ
กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาค
เอกชน ที่ขยายตัวได้ดีและต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่าน ซึ่งอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
เดือนมกราคม - ตุลาคม  ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัปกีอ่น สำาหรบัประมาณการแนวโนม้เศรษฐกิจไทย ป ี2555 สศช.  
คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 5.5 ซึง่เปน็ขอบลา่งของตวัเลขทีเ่คยคาดการณไ์ว ้ 
ก่อนหน้า (5.5 - 6.5) และอัตราเงินเฟ้อ ปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 3.3   

เสถียรภ�พเศรษฐกิจในประเทศ เดือนตุลาคม 2555 อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.32 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 อยู่ใน 
ระดับตำาท่ีร้อยละ 43.9 สะท้อนได้ว่าสถานะหนี้สาธารณะของไทยมี
ความมั่นคงและยังตำากว่ากรอบความม่ันคงทางการคลังท่ีตั้งไว้คือไม่
เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการว่างงานเดือนกันยายน 2555 อยู่ใน 
ระดับตำาที่ร้อยละ 0.6 ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์
ดี โดยทุนสำารองระหว่างประเทศเดือนตุลาคม 2555 อยู่ในระดับสูง 
ที่ 181.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

ภ�คอปุท�น เดอืนตลุาคม 2555 ขยายตวัสงูขึน้ เนือ่งจากไดร้บัสญัญาณ
ที่ดีจากการนำาเข้าวัตถุดิบประกอบกับปีที่ผ่านมาฐานการคำานวณตำา 
เน่ืองจากประสบภัยนำาท่วม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 
ร้อยละ 36.1 (กันยายน 2555 หดตัวร้อยละ 15.9) และดัชนีความ 
เชื่อมั่นอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.0 จากระดับ 94.1 ในเดือนก่อนหน้า 
นอกจากน้ีดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรและจำานวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ
ยังคงขยายตวัต่อเนื่อง โดยขยายตัวที่ร้อยละ 5.37 และ 20.5 ตามลำาดับ   

ก�รบริโภคภ�คเอกชน เดือนตุลาคม 2555 ขยายตัวในอัตราเร่งจาก
เดือนที่ผ่านมา โดยสะท้อนได้จากปริมาณจำาหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัว
ในระดับสูงถึงร้อยละ 263.7 และยอดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ขยายตัว
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 24.0 ส่วนยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและปริมาณ
นำาเข้าสินค้าอุปโภคในรูปของดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 19.4 และ 
27.9 ตามลำาดับ

ก�รลงทุนภ�คเอกชน เดือนตุลาคม 2555 ขยายตัวได้ดีและในอัตราเรง่  
โดยเฉพาะยอดจำาหนา่ยรถยนตเ์ชงิพาณิชย ์(เชน่ รถบรรทกุขนาด 1 ตนั) 
ขยายตัวถึงร้อยละ 206.8 ปริมาณนำาเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์
สหรัฐขยายตัวร้อยละ 46.5 ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัว 
รอ้ยละ 78.8 ยอดขายเหลก็และยอดขายปนูซเีมนตข์ยายตวัรอ้ยละ 70.8 
และ 30.9 ตามลำาดับ  

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำานักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดชันรี�ค�ผูบ้รโิภคของประเทศ เดอืนพฤศจกิายน 2555 เทา่กบั 116.41 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปกีอ่น สงูขึน้รอ้ยละ 2.74 เปน็การปรบัตัวสูง
ขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงสำาหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่
ราคาสงูขึน้ ไดแ้ก ่ปลาและสตัวน์ำา ผกัและผลไม ้อาหารสำาเรจ็รปู เปน็ตน้ 
ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวด
พาหนะ การขนส่งและการส่ือสาร หมวดเคหสถาน เป็นตน้ สำาหรบัดชันี
ราคาผูบ้รโิภคเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ (ตลุาคม 2555) ลดลงรอ้ยละ 
0.35 โดยเฉลี่ยมกราคม – พฤศจิกายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.96 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

สำาหรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อ ที่ร้อยละ 3.0-3.3 
ภายใต้สมมติฐาน ราคานำามันดิบดูไบ 95-115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
อัตราแลกเปลีย่น 29-33 บาทตอ่เหรยีญสหรฐั และรฐับาลยงัคงมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีร�ค�ผู้บริโภคพื้นฐ�นของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน) เดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 108.84 เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกนัปกีอ่น  สงูขึน้รอ้ยละ 1.85 และเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ 
(ตุลาคม 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.05 โดยเฉลี่ยมกราคม – พฤศจิกายน 
2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.13 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  

ดัชนีร�ค�ผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 139.2 เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกนั ปกีอ่น  สงูข้ึนรอ้ยละ 0.6 จากการสงูข้ึนของหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ตามการสงูข้ึนของผลผลติการเกษตร ปลาและสตัวน์ำา หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ  
ส่ิงทอและผลิตภณัฑส่ิ์งทอ เย่ือกระดาษ ผลิตภณัฑก์ระดาษและสิง่พมิพ ์
เครือ่งจกัร สว่นประกอบและอปุกรณ ์เปน็ตน้ สว่นหมวดผลิตภัณฑจ์าก
เหมอืงราคาลดลง และเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้ (ตลุาคม 2555) ดัชนี
ราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.5 โดยเฉลี่ย มกราคม – พฤศจิกายน 2555 
สูงขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน 

ดัชนีร�ค�วัสดุก่อสร้�ง เดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 124.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.0 ทั้งนี้เป็นผลจากการสูง
ขึน้ของสนิคา้ในหมวดผลติภณัฑค์อนกรตี เชน่ เสาเขม็คอนกรตี คอนกรตี
บล็อคก่อผนัง-ปูพ้ืน คานคอนกรีต  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐ
มอญ อิฐโปร่ง ทราย หิน ยางมะตอย   และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ได้แก่ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ปรับราคาสูงขึ้นตาม
ต้นทุน และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ตุลาคม 2555) ลดลงร้อยละ 
0.2 โดยเฉล่ียมกราคม – พฤศจิกายน 2555 สูงข้ึนรอ้ยละ 3.7 เมือ่เทยีบ
กับระยะเดียวกันของปีก่อน  

ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2555 มีค่าเท่ากับ 36.6 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 (ตุลาคม  2555 อยู่ที่ร้อยละ 
34.5) เนื่องจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาล 
เช่น นโยบายรถคันแรก อีกทั้งการจับจ่ายใช้สอยที่แพร่สะพัดจากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทง ส่งผล
ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ค่าดัชนียังตำากว่า 
50 สะท้อนให้เห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของประชาชนยังไม่สูงมากนัก 

ท่ีมา : สำานักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์

9วารสาร สนย.



International 
Trade Focus การค้าระหว่างประเทศของไทย : ตุลาคม 2555

ก�รส่งออก
เดือนตุล�คม 2555 มีมูลค่า 19,524.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 15.6  โดย สนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอ้ยละ 9  
โดย ยางพารา (-40.1%) กุง้แช่แขง็และแปรรูป (-24.5%)  ในขณะท่ีขา้ว (+29.2%) 
ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง (+34.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมสำาคัญ ภาพรวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3  โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+56.9%) คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ฯ (+30.9%) นำามันสำาเร็จรูป (+56.4%) ตลาดส่งออกสำาคัญของไทย  
5 ลำาดับแรก ได้แก่ จีน (-7.7%) ญี่ปุ่น (+10.2%) สหรัฐอเมริกา (+17%) 
ฮ่องกง (+55.9%) และสิงคโปร์ (+30.9%)

ระยะ 10 เดอืนของป ี55 (ม.ค.-ต.ค.) มมีลูคา่ 191,861.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 11.3 โดย ข้าว (-31.2%) ยางพารา (-32.2%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป 
(-17%) สว่นสนิคา้อตุสาหกรรมสำาคญั ภาพรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.4 โดย รถยนต์
และอุปกรณ์ฯ (+20.9%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+4.6%)   อัญมณีและ
เครื่องประดับ (+10.1%) นำามันสำาเร็จรูป (+28.6%)

ก�รนำ�เข้� 
เดือนตุล�คม 2555 มีมูลค่า 21,993.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 
ของนำามันดิบ (+43.2%) เครื่องจักรกลฯ (+54.7%) และเครื่องจักรไฟฟ้า 
(+86.2%) แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (+20.7%) 
จีน (+47.4%) สหรัฐอาหรับฯ (+60.7%) สหรัฐอเมริกา (-6.6%) มาเลเซีย 
(+28.3%)                                                                                 

ระยะ 10 เดอืนของป ี55 (ม.ค.-ต.ค.) มมีลูคา่ 206,113.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของนำามันดิบ (+12.9%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+31.2%) 
เครื่องจักรไฟฟ้า (+58.7%) เหล็ก  เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+8.9%)

ดุลก�รค้�
เดือนตุล�คม 2555  ขาดดุลการค้า 2,469.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในรูป 
เงินบาท  มีมูลค่า 83,877.3 ล้านบาท  

ระยะ 10 เดือนของปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 14,251.7                                                                                     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ   ในรูปเงินบาท มีมูลค่า 515,058 ล้านบาท  

ร�ค�สินค้�ส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีร�ค�สินค้�ส่งออกเดือนตุล�คม 2555 อยู่ที่ 128.6 (ปี 2550=100)  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้นของ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.6 และ 0.3  
ตามลำาดบั ขณะท่ีหมวดสนิคา้เกษตรกรรม และหมวดสนิคา้อตุสาหกรรมเกษตร  
ลดลงรอ้ยละ 4.6 และ 1.2 ตามลำาดบั  สว่นดชันรีาคาสง่ออกเฉลีย่ในระยะ 10 
เดอืนของป ี55 (ม.ค.- ต.ค.) เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของป ี54 สงูขึน้รอ้ยละ 0.5

ร�ค�สินค้�นำ�เข้�
ดัชนีร�ค�สินค้�นำ�เข้�เดือนตุล�คม 2555 อยู่ที่ 132.2 (ปี 2550=100) ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
วัตถุดิบและกึ่งสำาเร็จรูป หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 2.4 และ 0.3 ตามลำาดับ  ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9, 1.2 และ 0.9 ตามลำาดับ ส่วนดัชนีราคานำาเข้าเฉลี่ยในระยะ 10 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ต.ค.) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 
54 สูงขึ้นร้อยละ 2.1

ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐáËÅ‹§Ê‹§ÍÍ¡ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ à´×Í¹ µ.¤.

ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐáËÅ‹§¹Óà¢ŒÒ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ à´×Í¹ µ.¤.
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สถานการณ์ราคาทองคำา ราคานำามัน อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : พฤศจิกายน 2555

Commodities 
& Fx

ร�ค�ทองคำ�
ราคาทองคำาในเดือนพฤศจิกายนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25,077 บาท  
ลดลงร้อยละ 1.34 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจท้ังจากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป 
และความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ Fiscal Cliff ของสหรัฐฯ รวมทั้งการขึ้นภาษีวงเงิน 
รวม 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงต้นปีหน้า กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายทองคำา  
นอกจากนี้ ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก  

ร�ค�นำ�มัน
ราคานำามันดิบในเดือนพฤศจิกายนยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคานำามันดิบ 
WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 86.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 89.55 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคานำามันถูกกดดันจากจากความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐฯ 
อาจไมส่ามารถจดัการกบัปญัหา Fiscal Cliff ไดต้ามแผนทีจ่ะขึน้ภาษแีละลดคา่ใชจ้า่ยมลูคา่
รวม 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มว่าสภาคองเกรสอาจหาข้อสรุปที่ชัดเจน 
ตอ่แนวทางแกไ้ขปญัหาวกิฤตการคลงัไดไ้มท่นัตน้ปหีนา้ อย่างไรกด็ ีเหตกุารณค์วามไมส่งบ
ในตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอืยงัสรา้งความกงัวลตอ่ตลาดนำามนัในดา้นความเสีย่งตอ่
อุปทานนำามันดิบ และเป็นปัจจัยหนุนให้ราคานำามันดิบไม่ปรับลดลงมากนัก

อัตร�แลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนพฤศจิกายนกลับมาปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30.71 
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จาก 30.70 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า 
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
เคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย ท่ามกลางความกังวลต่อการแก้ภาวะ Fiscal Cliff ที่กระตุ้น
แรงขายสินทรัพย์เสี่ยง                            

สินค้�เกษตร                                                                            
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,642.62 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,645 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
ผลผลติฤดกูาลใหมม่คีณุภาพด ีผูส้ง่ออกตอ้งการขา้วเพือ่สง่มอบ ราคาจงึปรบัตวัสูงขึน้ ส่วนขา้วหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ปรบัตวัลดลงจาก 3,186.43 บาท/100 
กโิลกรมั เปน็ 3,028.64 บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจากความตอ้งการของตลาดตา่งประเทศชะลอตวั จงึทำาใหร้าคาปรบัตวัลดลง สำาหรบัแนวโนม้เดอืนธนัวาคม 
ราคาข้าวขาว 5% และราคาหอมมะลิ 100% ชั้น 2 คาดว่า
จะปรบัตวัลดลง เนือ่งจากความตอ้งการซือ้เพือ่สง่ออกชะลอ
ตัว ประกอบกับรัฐบาลเห็นชอบระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดู
จากโครงการรบัจำานำาขา้วเปลอืกฤดกูาล 55/56 ปรมิาณ 6-7 
แสนตนัในชว่งเดอืนธนัวาคม 2555 - กมุภาพนัธ ์2556 ทำาให้
ข้าวออกสู่ตลาดมากขึ้น

ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3  
(ไมอ่ดักอ้น) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดอืนพฤศจกิายน 
2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.93 บาท และ 91.74 บาท  
ตามลำาดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก 
ไดร้บัแรงกดดนัจากกระแสควำาบาตรสนิคา้ญีปุ่น่ในจนีจากขอ้
พิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่น ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในจีนลดลง  ประกอบกับได้
รบัแรงกดดนัจากการเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีต่อ้งเผชญิกบัภาวะ fiscal cliff  หรอืภาวะหนา้ผาการคลงั ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิสหรฐัฯ เกดิภาวะถดถอยรอบ
ใหม่ได้  สำาหรับราคาในเดือนธันวาคม 2555 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าสหรัฐฯ จะสามารถแก้ไขปัญหา fiscal cliff  ได้

ราคาทองคำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ที่มา : CEIC

11วารสาร สนย.



1) การแสดงและจำาหน่ายข้าวหอมมะลิและ 
 ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดในภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือทุกจังหวัด  

3) การจัดเสวนาทิศทางการพัฒนาการผลิตและ 
 การตลาดข้าวหอมมะลิไทย 

2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย 
 ข้าวหอมมะลิไทย (Bussiness Matching)  

4) การแสดงร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมที่ใช้ข้าว 
 หอมมะลิบริการลูกค้า  รวมทั้งปรุงอาหาร 
 รับประทานกับข้าวหอมมะลิ  โดยเชฟที่มีชื่อเสียง  

5) การแสดงนิทรรศการข้าวหอมมะลิไทย  
 “ตำานาน ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ข้าวหอมมะลิไทย” และจำาลองวิถีชีวิต 
 ชาวนาไทยกับข้าวหอมมะลิ  

6) การจัดเยี่ยมชม (Field Trip) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ข้าวหอมมะลิในแปลงนา และการแปรรูปข้าว 
 หอมมะลิที่โรงสีข้าวมาตรฐาน  โดยเชิญ 
 เอกอัคราชทูต 29 ประเทศที่เป็นตลาดข้าว 
 หอมมะลิไทย ผู้นำาเข้าข้าวหอมมะลิในต่างประเทศ   
 ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศและผู้ค้าข้าวในประเทศ 
 ร่วมเยี่ยมชม 

7) การแสดงแสง สี เสียง (Light & Sound)  
 วิถีชีวิต วัฒนธรรม และตำานานข้าว 
 หอมมะลิไทย “มหัศจรรย์ข้าวหอมมะลิไทย” 

8) การจัด “เทศกาลอาหารข้าวหอมมะลิไทย  
ข้าวใหม่ปลามัน” โดยบูรณาการร่วมกับ  
กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงการต่างประเทศ กรมการข้าว  
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย สำานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ที่เก่ียวข้องหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนพดล สระวาสี รองปลัด 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดังกล่าว

สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000

มหกรรมข้�วหอมมะลิไทย  
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� มห�ร�ชินี

 กระทรวงพาณิชย์  โดยสำานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงาน 
“มหกรรมข้�วหอมมะลิไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� มห�ร�ชินี”   
(Thai Hom Mali Rice Festival 2012 : Surin)  ระหว่างวันที่ 9-10  
พฤศจิกายน 2555  ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   
เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย   
และขยายช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้  
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