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Editor s Note
วารสาร สนค.
สวัสดีทา่ นผู อ้ า่ นวารสาร TPSO Journal ทุกท่าน ฉบับนีเ้ ราขอส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
ด้วยประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศซึ่ งถูกพู ดถึงกันอย่างมาก
ในปี นี้ และอาจจะส่งผลกระทบสืบเนื่องกับเศรษฐกิจไทยต่อไปยังปี หน้า ท่านผู อ้ า่ นจะเห็นได้วา่
ตลอดทัง้ ปี พ.ศ. 2562 คนไทยได้รูจ้ กั และตระหนักถึงผลกระทบของสงครามการค้าระหว่าง
พญาอินทรีย์และพญามังกรต่อการส่งออกของไทยมากยิ่งขึ้น โดยในฉบับนี้ท่านจะได้
ทราบถึงสาเหตุสำ� คัญบางประการที่นำ� ไปสูส่ งครามการค้า อาทิ อ�ำนาจทาง Geo-economics
ต่อการค้าโลก และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5G ซึ่ งเป็นสิ่งส�ำคัญที่มหาอ�ำนาจทัง้ สองไม่อาจจะ
สูญเสียความเป็นหนึ่งไปได้ และประเทศไทยจะวางต�ำแหน่งของตนเองอย่างไรในสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของตลาดโลกเช่ นนี้ นอกจากนั้นในรายงานพิเศษยังมีข้อเสนอให้กับ
ผู ้ประกอบการส่งออกไทยในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอีกด้วยเช่ นกัน
ยิ่งไปกว่านัน้ ในฉบับนีย้ งั มีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะเราได้รบั เกียรติจากท่านผู อ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์การค้าพร้อมกับทีมส่งออก มาขึน้ ปกวารสาร ทีมวิเคราะห์
เศรษฐกิจนี้เป็นก�ำลังส�ำคัญของ สนค. ที่จะติดตามความคืบหน้าและวิเคราะห์สถานการณ์
การส่งออกของไทยและประเด็นส�ำคัญๆ ทั่วโลกที่กระทบต่อการส่งออกของไทย อย่างชัดเจน
และทันท่วงที ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู ้สนใจทั่วไป
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู ้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร TPSO Journal ตลอดมา
ขอให้วาระดิถปี ี ใหม่ พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้ ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มั่งมีศรีสขุ
มั่งคั่ง ร�่ำรวย ยิ่งๆ ขึ้นไป ทางเราจะมุ ่งมั่นสร้างสรรค์บทความสาระความรู ้ท่ ีทันสมัย
และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (พิพธิ ภัณฑ์ตา้ นโกง : Anti Corruption
Museum) เพือ่ ปลุก-ปลูก จิตส�ำนึกต้านโกง การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณการเป็นข้าราชการทีด่ แี ก่บคุ ลากร

ในสังกัดขึน้ ด้วยตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง
การสร้ า งองค์ ก รที่ มี
ความโปร่ ง ใส ต่ อ ต้ า น
การทุจริตทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ยั ง ได้
จั ด ให้ มี ก ารอบรมเรื่ อ ง
การบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่อเป็นความรู้ และเป็นแนวทางส�ำหรับ
การน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ
ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สงู สุด ช่วยลดมูลเหตุและโอกาส
ที่ อ าจจะท� ำ ให้ เ กิ ด การคอรั ป ชั่ น และลด
ความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดองค์กรและประเทศได้
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สมรภูมิสงครามเทคโนโลยี 5G สหรัฐอเมริกา-จีน

5G “Battleground” Between US & China
ตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงปีนี้ ข่าวที่เป็นประเด็นหลักของโลกคงหนีไม่พ้น
เรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน” ที่ยืดเยื้อและอาจลุกลามเป็น
“สงครามเทคโนโลยี” ซึง่ หากย้อนหลังดูตวั เลขการลงทุนในงานวิจยั ด้านเทคโนโลยี
ของทั้งสองประเทศ ก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่ท่ีจะกล่าวว่าสงครามการค้ากับสงคราม
เทคโนโลยีเป็นเรื่องเดียวกัน
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จีนได้ประกาศเปิดให้บริการ 5G เพือ่ การพาณิชย์
แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการ ภายใต้ 3 เครือข่ายรายใหญ่อย่าง China
Mobile, China Telecom และ China Unicom ที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการ
50 เมืองทั่วประเทศ มีสถานีปล่อยสัญญาณมากกว่า 130,000 จุด ที่พร้อมใช้งาน
ภายในสิ้นปี โดยถือเป็นเครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าก่อนหน้านี้เกาหลีใต้
จะเปิดให้บริการ 5G ไปแล้วทั่วประเทศ ส่วนสหรัฐฯ และอังกฤษ ก็เปิดให้บริการ
ในบางพื้นที่แล้วก็ตาม แต่จีนมีการเปิดตัวในสเกลที่ใหญ่กว่ามาก และอุปกรณ์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เทคโนโลยี ข องบริ ษั ท หั ว เว่ ย (Huawei Technologies) ที่ มี
ประสิทธิภาพเกินราคา จนอาจท�ำให้บริษัทฝั่งยุโรป เช่น อิริกสัน (Ericsson) และ
โนเกีย (Nokia) กลายเป็นเบอร์รองไปในทันที
ท�ำไมสงครามเทคโนโลยี 5G จึงมีผลต่อทิศทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและ
การเมืองโลก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กลายเป็นสมรภูมสิ งครามเทคโนโลยี
5G (5G “Battleground” Between US & China) ซึง่ มีคา่ เดิมพันสูงมาก เนือ่ งจาก
เทคโนโลยี 5G หากมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน (Internet of Things : IoT) จ�ำนวนมาก และใช้
พลังงานต�่ำกว่า 4G ถึง 1,000 เท่า โดยไม่ต้องใช้ระบบ Wifi อีกทั้งสามารถ
รับส่งข้อมูลรวดเร็วแบบแบบเรียลไทม์ (Real Time) มากขึน้ มีความหน่วงในระดับ
ต�่ำมาก (ต�่ำกว่า 4G ถึง 10 เท่า) ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นย�ำสูงและ
มีความผิดพลาดเกือบเป็นศูนย์ เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ และระบบแพทย์ระยะไกล เป็นต้น ความเร็วในการเชือ่ มต่อเป็นแบบไร้สาย
เหมาะส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติของ 5G นั้น กล่าวได้ว่า
เป็น “เทคโลยีที่สามารถพลิกโลก” เพราะ 5G เป็นแกนกลางของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคต แต่ในข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย โดยเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่าง
ถู ก เชื่ อ มต่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น อาจส่ ง ผลต่ อ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของประชากรในประเทศ
นั่นหมายถึงความมั่นคงในระดับประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐฯ น�ำมาเป็น
ข้อกล่าวอ้างในการโน้มน้าวให้กลุ่มพันธมิตรข่าวกรอง 5 ชาติ (Five Eyes
Intelligence Alliance) แบนเทคโนโลยีของบริษทั หัวเว่ย ซึง่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และแคนาดา ก็ได้ประกาศแบนอุปกรณ์ของบริษทั หัวเว่ยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วเช่นกัน
ยกเว้น อังกฤษที่ประกาศใช้เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ย แต่ก็ใช้เพียงอุปกรณ์
เฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ “โครงสร้างหลักส�ำคัญ” (Non-Core) เช่น เสาสัญญาณ
สถานีส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ก�ำหนดคลื่นความถี่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
การทีส่ หรัฐฯ และจีนต่างชิงความเป็นหนึง่ ในเทคโนโลยี 5G เนือ่ งจากจะส่งผลให้
สามารถชี้น�ำการใช้เทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ได้ และจะน�ำมาซึ่งรายได้มหาศาล
จากการถือครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีดังกล่าว ที่ส�ำคัญคือสามารถเป็นผู้น�ำ
ทางด้านเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนวัตกรรมของโลก ดังนั้น หากงานนี้ใครแพ้ก็
จะเสียเปรียบทางการค้าในระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงที่ถูกสั่นคลอนจาก
ฝ่ายตรงข้าม รวมถึงอาจถูกครอบง�ำทางด้านความคิดและวัฒนธรรมของชาติได้
ดังสะท้อนได้จากความคิดเห็นของ Gary Shapiro ผู้บริหารสมาคมเทคโนโลยี
ผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่มีต่อ 5G ของจีนว่า “It’s not just about a cool
technology, it’s a matter of our future … If China wins, their way
of life will become the way of life that’s pushed on the world,”
Gary Shapiro, President and CEO of the Consumer Technology

Association (CTA) ซึ่งหมายความว่า “หัวเว่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีที่
ทันสมัย แต่ประเด็นคืออนาคตของสหรัฐฯ เพราะถ้าหากจีนได้รบั ชัยชนะก็จะท�ำให้
วิถที างของจีนกลายเป็นวิถที างทีผ่ ลักดันโลก” ความคิดเห็นดังกล่าวยิง่ เป็นการเน้นย�ำ้
ถึงความหวาดระแวงของสหรัฐฯ ที่มีต่อเทคโนโลยีของจีนที่ก้าวล�้ำและรุดหน้า
ไปมาก และคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาและความมั่นคงของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ จากการที่จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วได้นั้น ก็เป็นผลพวง
มาจากแนวคิดที่จะปฏิรูปการผลิตของจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Made in China
2025” หรือ “Industry 4.0” ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากที่เน้นปริมาณ
สู่การผลิตที่เน้นคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการท�ำธุรกิจ
ของจีนในช่วงหลังจะเน้นการซือ้ กิจการและควบรวมบริษทั ต่างๆ จากทัว่ โลกมากขึน้
โดยเฉพาะบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและเชือ่ มโยงกับเทคโนโลยี ดังนัน้ จีนจึงให้ความส�ำคัญ
กับการวิจยั และพัฒนาเป็นอย่างมาก ทัง้ นี้ 5G ถือเป็นกุญแจส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จใน
การบรรลุยทุ ธศาสตร์ชาติได้ และนีก่ อ็ าจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ฝง่ั สหรัฐฯ พยายาม
กดดัน รวมทั้งเปิดฉากสงครามการค้าและเทคโนโลยีกับจีนอย่างเต็มรูปแบบ
แต่การกระท�ำดังกล่าวยิง่ เป็นการผลักดันให้จนี พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ลำ�้ หน้าเร็วขึน้
พร้อมทั้งวางแผนการพึ่งพาตัวเองในระยะยาว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
จีนถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ตีพิมพ์มากที่สุดในโลก งบลงทุนด้านนวัตกรรมสูงที่สุดในโลกและเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทางการจีนคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2563-2568 (ค.ศ. 2020-2025)
เทคโนโลยี 5G สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนให้เติบโตได้ถึง 15.2
ล้านล้านหยวน (ประมาณ 76 ล้านล้านบาท) รวมทั้งสามารถน�ำเทคโนโลยี 5G
มาช่วยจัดการระบบระเบียบทั้งประชากรและสิ่งต่างๆ ในประเทศจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF
มีความกังวลว่าสงครามเทคโนโลยี 5G จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนท�ำให้
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดการชะลอตัว จนฉุดรัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีระบบ 5G ถึง 2 มาตรฐาน และ
เป็นความยุง่ ยากในการเชือ่ มระบบทัง้ สองฝัง่ เข้าด้วยกัน ท�ำให้เกิดต้นทุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น รวมทั้งในหลายประเทศที่อาจต้องเจอ
แรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีฝั่งใด ในส่วนของไทยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้ไทยเข้าสู่ระบบ 5G ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า
เนื่องจากระบบ 5G มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งภาค
การเงิน สังคม และสาธารณสุข ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเดินหน้าเข้าสู่ระบบ 5G
เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายความเร็วสูง
Source: https://www.xinhuathai.com/
https://www.satellitetoday.com/
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Special Report
โดย : กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

เปลี่ยนทางรอดสู่ทางเลือก กลศึกพิชิตสงครามการค้า
อินทรียป์ ะทะมังกร สงครามการค้าสะเทือนโลก

เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วทีม่ าตรการภาษีของสหรัฐฯ และจีน แลกหมัดกันด้วยมาตรการ
ภาษี โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าน�ำเข้าจากจีนรวมแล้วมูลค่ากว่า 380,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมทัง้ ขยายผลไปสูม่ ติ อิ นื่ เช่น ความมัน่ คง เทคโนโลยี ค่าเงิน
ขณะทีจ่ นี เองก็ตอบโต้ดว้ ยการขึน้ ภาษีสนิ ค้าจากสหรัฐฯ ถึงเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แม้ปจั จุบนั ทัง้ สองฝ่ายจะยอมกลับมาเจรจาสงบศึกกันแล้ว แต่อาจเป็นเพียงช่วงพักรบ
ระยะสัน้ ทีอ่ าจพลิกกลับไปสูส่ งครามได้ทกุ เมือ่
ความไม่ลดราวาศอกของทั้งคู่กดดันให้เศรษฐกิจการค้าโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัว
จากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ได้ปรับลด
ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ลงเหลือร้อยละ 3.0 (จากประมาณการ
เดิมร้อยละ 3.2 เมือ่ เดือนกรกฎาคม 62) และปรับลดการเติบโตของปริมาณการค้าโลก
(World Trade Volume) ปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 1.1 (จากประมาณการเดิมร้อยละ 2.5
เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562) ความยืดเยือ้ ของสงครามการค้ายังส่งผลให้โครงสร้างการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนไป หลายประเทศท�ำความตกลงการค้าระหว่างกัน
ในขณะทีบ่ ริษทั ต่างๆ เริม่ ทบทวนแผนการลงทุน มองหาโอกาสย้ายการลงทุนออกจากจีน
ทัง้ การย้ายกลับประเทศตัวเองหรือประเทศใกล้เคียงกับเจ้าของทุน หรือหาท�ำเลใหม่ทตี่ งั้
ใกล้ตลาดของตนเองมากขึน้ เพือ่ กระจายความเสีย่ ง และรักษาเสถียรภาพการค้าระยะยาว

เครื่องจักรกล (124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) กลุ่มสินค้าไทยที่ได้รับประโยชน์รองลงมา
เช่น เหล็กและแร่ธาตุ เครือ่ งจักรไฟฟ้า และเฟอร์นเิ จอร์
อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการเบีย่ งเบนทางการค้าไม่สามารถรองรับผลกระทบจาก
การขึน้ ภาษีได้ทง้ั หมด โดยจากมูลค่าทีส่ หรัฐฯ น�ำเข้าจากจีนลดลง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหรัฐฯ หันไปน�ำเข้าจากประเทศอื่นแค่ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีมูลค่า
การน�ำเข้าทีห่ ายไป (net losses) 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ อาทิ ประเทศอืน่ อาจไม่มคี วามสามารถหรือก�ำลังการผลิตทีส่ ามารถทดแทนจีน
ได้ทงั้ หมดในทันที หรือมีปจั จัยด้านระยะทางหรือค่าขนส่งทีส่ งู หรือผูส้ ง่ ออกจีนอาจลดลง
ราคาสินค้าเพือ่ ชดเชยกับภาษีทสี่ งู ขึน้ เป็นต้น

Trade Diversion : โอกาสการส่งออกของไทย

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ก็ยังมีโอกาสในการส่งออกของไทย
เนือ่ งจากการขึน้ ภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท�ำให้เกิดการเบีย่ งเบนทางการค้า
(Trade Diversion) โดยผูน้ ำ� เข้าในสหรัฐฯ (หรือจีน) ต้องหาแหล่งน�ำเข้าอืน่ เพือ่ ทดแทน
สินค้าจีน (หรือสหรัฐฯ) ทีร่ าคาแพงขึน้ เพราะถูกขึน้ ภาษี
ยกตัวอย่างกรณีสหรัฐฯ การศึกษาโดยองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) พบว่า การขึน้ ภาษีนำ� เข้าสินค้าจีนกลุม่ 250,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้สหรัฐฯ น�ำเข้าสินค้ากลุม่ ดังกล่าวจากจีนลดลงถึงร้อยละ 25
จากประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในครึง่ ปีแรกของปี 2561 เหลือประมาณ
95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในครึง่ ปีแรกของปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกของ
จีนทีห่ ายไปเกือบ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกลุม่ สินค้าทีส่ หรัฐฯ น�ำเข้าจากจีน
ลดลงมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ เครือ่ งจักร/อุปกรณ์สำ� นักงาน (Office Machinery)
เครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Equipment) และเครื่องจักรไฟฟ้า
(Electrical Machinery) ซึง่ ในครึง่ แรกของปี 2562 จีนส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลง 9,870
5,490 และ 3,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ เปลี่ยนไปน�ำเข้าสินค้ากลุ่มนี้
จากประเทศอืน่ รวมทัง้ ไทยมากขึน้ คิดเป็นมูลค่าการเบีย่ งเบนทางการค้า (Trade
Diversion) รวมประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 62
ของมูลค่าทีส่ หรัฐฯ น�ำเข้าจากจีนลดลง โดยประเทศ/กลุม่ ประเทศทีไ่ ด้ประโยชน์จาก
การเบีย่ งเบนทางการค้ามากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน ซึง่ สหรัฐฯ น�ำเข้าเพิม่ ขึน้
4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุม่ เครือ่ งจักรส�ำนักงาน เม็กซิโก ซึง่ สหรัฐฯ
น�ำเข้าเพิม่ ขึน้ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุม่ เครือ่ งจักรไฟฟ้า เกษตรและ
อาหาร และอุปกรณ์ขนส่ง และสหภาพยุโรป ซึง่ ได้ประโยชน์เกือบ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยเฉพาะกลุม่ เครือ่ งจักรกลและเครือ่ งจักรไฟฟ้า ประเทศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์รองลงมา อาทิ
เวียดนาม ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ส�ำหรับไทย UNCTAD
พบว่า ในช่วงครึง่ แรกของปี
2562 ได้ประโยชน์จากการ
เบีย่ งเบนทางการค้าคิดเป็น
มูลค่า 481 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ โดยกลุ ่ ม สิ น ค้ า ที่
สหรัฐฯ เปลีย่ นมาน�ำเข้าจาก
ไทยทดแทนจี น มากที่ สุ ด
ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ (243
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ
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ท่ามกลางสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี การส่งออกไทยถือว่าได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ และสามารถสร้างโอกาสได้ทา่ มกลางความไม่แน่นอน
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ไทยสามารถท�ำส่วนแบ่ง
ตลาดได้เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐฯ (ร้อยละ 1.33 จากเดิม 1.28) และจีน (ร้อยละ 2.25
จากเดิม 2.12) เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แสดงถึงความสามารถในการทดแทน
สินค้าที่สหรัฐฯ และจีนขึ้นภาษีตอบโต้ระหว่างกัน ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันสหรัฐฯ
น�ำเข้าจากประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งของไทยลดลง อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
ขณะทีจ่ นี น�ำเข้าจากไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซียลดลง

นอกจากนี้ ไทยมีแนวโน้มปรับตัวได้ดแี ละสามารถขยายการส่งออกในตลาดส�ำคัญ
เพือ่ กระจายความเสีย่ งไปในตลาดอืน่ ส่งออกอืน่ ๆ มากขึน้ สะท้อนพืน้ ฐานการส่งออกทีด่ ี
และมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวได้เร็ว โดยตลาดทีไ่ ทยสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้
สูงขึน้ ได้แก่ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ และแคนาดา

Investment Diversion : โอกาสในการดึงดูดการลงทุนของไทย

มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจ
ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศอืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพการผลิตใกล้เคียงจีน เพือ่ เลีย่ ง
ผลกระทบและสามารถรองรับการลงทุนของตนเองมากขึน้ โดยขณะนี้ ประเทศต่างๆ ใน
ภูมภิ าคเอเชียต่างเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของตนเองให้มศี กั ยภาพ
ใกล้เคียงกับจีน พร้อมทั้งเสนอมาตรการจูงใจต่างๆ ให้นักลงทุนสนใจเข้าไปลงทุนใน
ประเทศเหล่านีม้ ากขึน้

จากตาราง เห็นได้วา่ แม้ประเทศไทยมีขอ้ จ�ำกัดด้านค่าแรงทีส่ งู และก�ำลังแรงงานทีม่ ี
จ�ำนวนไม่มากเท่าประเทศอืน่ ๆ แต่ไทยมีจดุ แข็งด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีไ่ ด้เปรียบกว่าหลายประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปี 2562
มีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุน 689 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
รวม 203,366 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นถึงร้อยละ 69 นอกจากนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์วา่ อุตสาหกรรมยาง เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน (รวมยางล้อ) ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ยังมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก สะท้อนจากเครื่องชี้ความสามารถในการแข่งขัน (Revealed
Comparative Advantage: RCA) พร้อมทัง้ เมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา รัฐบาลได้คลอด
มาตรการ “ไทยแลนด์พลัส” ทีม่ แี นวทางการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ไม่แพ้ประเทศอืน่
ในอาเซียน เช่น สิทธิประโยชน์ลดหน่อยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล การปรับการด�ำเนินงานและ
กฎระเบียบของรัฐเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การเตรียม
พื้นที่รองรับการลงทุนจากต่างชาติเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการลงทุน
การผลิตระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึง่ จะช่วยดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีไ่ ทยมีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ยงิ่ ขึน้

เปลีย่ นทางรอดสูท่ างเลือก

กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้หารือ
ถึงแนวทางที่จะท�ำให้ไทยพร้อมรองรับและสามารถใช้ประโยชน์จากสงครามการค้า
ให้ได้มากที่สุด ร่วมกันก�ำหนดกลยุทธ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านการน�ำเข้า สนับสนุนการน�ำเข้าวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนเพื่อผลิตและแปรรูป
ตลอดจนน�ำเข้าสินค้าทุน เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของทัง้ ภาคการผลิต
และภาคบริการไทย
(2) ด้านการส่งออก เร่งส่งออกตามแผนเจาะตลาดเชิงรุกและเชิงลึก ทั้งสินค้าที่
ไทยมีโอกาสทดแทนในตลาดสหรัฐฯ และจีน และสินค้าอืน่ ทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ ตลอดจน
ผลักดันอีคอมเมิร์ซ และส่งเสริมการส่งออกภาคบริการ
(3) ด้านการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนทั้งขาเข้าและขาออก อ�ำนวยความสะดวก
การลงทุน โดยเฉพาะสาขาเป้าหมาย เช่น S-curve และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร
(4) ด้านการบริโภค ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ
ของไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
(5) ด้านการรับมือการเบีย่ งเบนทางการค้า เฝ้าระวังการไหลทะลัก
ของสินค้าต่างประเทศและการแอบอ้างถิ่นก�ำเนิดสินค้าไทย และ
เตรียมมาตรการเยียวยาทางการค้า
(6) ด้านการเจรจา เตรียมความพร้อมการเจรจาทวิภาคีกับ
สหรัฐฯ อย่างบูรณาการในหลายมิติ เร่งสรุปการเจรจา RCEP และ
FTA ไทย-ตุรกี และเตรียมการเจรจา FTA ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น FTA
ไทย-สหภาพยุโรป
(7) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทย
ผ่านการเสริมความรูด้ า้ นการออกแบบ แนวโน้ม/ความต้องการตลาด
การสร้างแบรนด์ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และ
นวัตกรรม
(8) ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร พัฒนาก�ำลังคน
และวางแผนบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการตลาด
ในภาวะที่ผู้ส่งออกก�ำลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการค้า
โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสองมหาอ�ำนาจที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และมาตรการปกป้อง
ทางการค้าทีส่ หรัฐฯ อาจออกเพิม่ เติมในอนาคต การรักษาฐานลูกค้าเดิมก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าศักยภาพใหม่ ผู้ส่งออกควรกระชับ
สัมพันธ์กบั ผูน้ ำ� เข้าและพันธมิตรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออก
หลักในตลาดดั้งเดิม รวมทั้งรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตอบโจทย์
ความต้องการตามแนวโน้ม Mega trends โดยผูป้ ระกอบการทีส่ นใจสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าเพื่อ “รักษาและขยายตลาดเดิม
เปิดตลาดใหม่ ฟืน้ ตลาดเก่า” ของกระทรวงพาณิชย์ ทีม่ หี ลากหลายกว่า 400 กิจกรรม
อาทิ การพัฒนาทักษะการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การจัดคณะนักธุรกิจ
ไทยไปขยายการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน (CLMV และมาเลเซีย) และบุกตลาด
เมืองรองในตลาดส่งออกส�ำคัญ (ตอนกลางของจีน รัสเซีย ยุโรปตะวันออก กลุม่ ประเทศ
แถบทะเลบอลติก ภูมิภาคนอร์ดิก) การจัดคณะผู้แทนการค้าต่างชาติมาเจรจาธุรกิจ
และร่วมงานแสดงสินค้าและบริการศักยภาพ (เช่น งาน THAIFEX - เกษตรและอาหาร
งาน BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - อัญมณีและเครือ่ งประดับ และงาน TILOG
- โลจิสติกส์การค้า) รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าหรือร่วมกิจกรรมขยายเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง SMEs
Pro-active ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า หากภาครัฐและภาคเอกชนไทยร่วมมือกันแล้ว เราจะ
สามารถเปลี่ยนความท้าทายของสงครามการค้านี้ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของ
ประเทศได้
ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ไทยบังคับใช้ ณ 1 เม.ย. 61 แบ่งเป็น 7 ระดับ ตัง้ แต่ 308 - 330 บาท/วัน
หรือ 9,240 - 9,900 บาท/เดือน (30 วัน) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการค่าจ้างจะประชุม
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำใหม่ในวันที่ 6 ธ.ค. 62
2
รัฐบาลอินเดียผ่านกฎหมาย Code on Wages 2019 เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา
โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานอยูร่ ะหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับกฎเกณฑ์
ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อใช้ก�ำหนดแนวทางการคิดค่าจ้างขั้นต�่ำของ
แรงงาน 4 ประเภท (unskilled, semi-skilled, skilled, highly-skilled) โดยขณะนี้
ค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศอยู่ที่ 176 รูปี/วัน หรือ 4,576 รูปี/เดือน (26 วัน)
1
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Special Report
โดย : นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

บทบาทของอ�ำนาจทาง Geo-economics
ที่มีต่อการค้าโลก
การแข่ ง ขั น และความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น มี เ หตุ จ าก
ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics)
การพึ่ ง พาอาศั ย กั น ทางเศรษฐกิ จ ขยายตั ว มากขึ้ น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ
เชือ่ มโยงประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจ ค�ำว่า “Geo-economics”
หมายถึง การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่งเสริมและปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทัง้ สร้างผลกระทบต่อการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ
ของชาติอื่นๆ และต่อเป้าหมายทางการเมืองของประเทศตนเอง
จีนเป็นประเทศที่ใช้อ�ำนาจทาง Geo-economics ได้อย่างทรงพลัง
เศรษฐกิจจีนมีผลกระทบต่อทุกภูมิภาคทั่วโลก ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น
ได้แก่ (1) การค้า - จีนเป็นคูค่ า้ ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศมากกว่า 130 ประเทศ
ทั่วโลก (2) การลงทุน - ตั้งแต่ปี 2012-2014 จีนเป็นผู้ลงทุนอันดับสามของ
โลก รองจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จีนเป็นอันดับหนึ่งของ
Foreign Direct Investment (FDI) ในเมียนมา มองโกเลีย กัมพูชา ลาว และ
เกาหลีเหนือ (3) แนวคิด One Belt One Road - เป็นการขยายเครือข่ายทาง
ภูมิศาสตร์เชื่อมโยงประเทศแถบยูเรเซีย สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียใต้
เอเชียตะวันตก และยุโรปตะวันออก จีนน�ำเสนอ The Silk Road Economic
Belt, the 21st Century Maritime Silk Road, China-Pakistan Economic
Corridor และ Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน พัฒนา
การคมนาคมขนส่ง รวมทัง้ ความร่วมมือทางการเงิน (4) สถาบันการเงินพหุภาคี จีนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินภายใต้แนวคิด One Belt
One Road รวมทัง้ พัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ซึง่ เพิม่ อ�ำนาจ Geo-economics
ให้จนี มากขึน้ และ (5) ความเป็นสากลของเงินหยวน - ตัง้ แต่ปี 2009 จีนผลักดัน
นโยบายให้เงินหยวนมีความเป็นสากล โดยด�ำเนินโครงการน�ำร่องการช�ำระเงิน
ด้วยสกุลเงินหยวน เป็นการอนุญาตให้สามารถใช้เงินหยวนช�ำระค่าสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศได้ในระดับภูมิภาค และขยายประเทศที่สามารถท�ำ
ธุรกรรมด้วยเงินหยวนเป็นทุกประเทศทั่วโลก
บทบาทของจีนในเอเชียใต้ – แต่ละประเทศมีมมุ มองต่อบทบาทของจีนต่างกัน
การเข้ามาของจีนในหลายปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมอย่างมาก ก่อนสงคราม
06

จีน-อินเดีย ในปี 1962 จีนและอินเดียมีความสัมพันธ์อันดี หลังจากสงคราม
ทัง้ สองประเทศมองอิทธิพลของกันและกันในภูมภิ าคในลักษณะการแข่งขันมากกว่า
การช่วยเหลือกัน อินเดียมองการเติบโตของอิทธิพลจีนในประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา และเนปาล อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมองว่าการที่จีน
เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับปากีสถาน เป็นการ
มุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอินเดีย ส�ำหรับปากีสถาน บทบาทและอิทธิพล
ของจีนเป็นไปในทิศทางบวก ปากีสถานได้ประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่
ของจีน เช่น ท่าเรือน�้ำลึกกวาดาร์ โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน และ
ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์
บทบาทของจีนในลาตินอเมริกา – บทบาทจีนในภูมิภาคนี้ยังมีไม่มาก
เมือ่ เทียบกับในเอเชีย แม้ภมู ภิ าคนีจ้ ะเป็นเป้าหมายทางการทูตและการทหารของ
จีน แต่ชาวลาตินอเมริกาอาจรู้สึกถึงผลกระทบทางลบจากการเข้ามาของจีนที่มี
ต่อธุรกิจท้องถิ่น ชาวจีนซื้อสินค้าในภูมิภาค เสริมสร้างและพัฒนาโดยการลงทุน
ในสินค้านัน้ ๆ และส่งออกไปยังตลาดนอกภูมภิ าค และพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
เช่น ท่าเรือด้านแปซิฟกิ ถนน ขยายคลองปานามา และโครงสร้างพืน้ ฐานฝัง่ ทะเล
แคริบเบียน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในลาตินอเมริกาเริม่ มีความขัดแย้ง
เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ส่งผลต่อราคาสินค้าในตลาดโลกและประเทศใน
ภูมิภาคซึ่งมีรายได้จากการส่งออกปิโตรเลียม การท�ำเหมืองแร่ และการส่งออก
สินค้าเกษตรไปยังจีน นอกจากนี้ เมื่อความต้องการในจีนลดลง ส่งผลให้
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเหมืองแร่ในลาตินอเมริกาต้องเลื่อนการลงทุน

หลายโครงการ รายได้ที่ลดลงของธุรกิจท้องถิ่นถูกท้าทายเพิ่มขึ้นจากการที่
บริษัทจีนส่งออกสินค้าด้วยตัวเองจากภูมิภาคนี้ คนพื้นที่มองจีนเป็นคู่แข่ง
หลายโครงการที่จีนได้ริเริ่มไว้ประสบปัญหา โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
บางโครงการไม่เกิด หลายพื้นที่มีการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรง การเข้ามาของ
จีนในลาตินอเมริกามีทั้งประโยชน์และความขัดแย้ง
บทบาทของจีนในกลุ่มประเทศอาหรับ – หลายประเทศเข้าหาจีนเพื่อให้
นโยบายด้านต่างประเทศมีความหลากหลายและสร้างสมดุลกับสหรัฐฯ ทั้งด้าน
ความปลอดภัยและก�ำลังทหาร แต่จีนรู้ว่าไม่ควรเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ดังนั้น
จีนด�ำเนินการอย่างเงียบๆ และคลุมเครือ อิหร่านอาจเป็นประเทศที่มีปัญหากับ
จีนมากที่สุด ในช่วงปี 2013-2015 ที่มีการเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์ จีนเดินตาม
รอยสหรัฐฯ โดยเห็นว่าอิหร่านไม่ควรมีอ�ำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์ แต่จากการที่
จีนต้องน�ำเข้าน�้ำมันผ่านอ่าวอาหรับ จีนจึงจ�ำเป็นต้องเดินหมากอย่างระมัดระวัง
ในความขัดแย้ง และมักเลือกช่องทางการค้าผ่านเอเชียกลางไปยังยุโรปมากกว่า
เพื่อความปลอดภัยในเส้นทางการค้า ดังนั้น อาจพูดได้ว่าจีนไม่ได้มีจุดยืน
ในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กั บ ประเทศในตะวั น ออกกลาง
โดยพยายามไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความขัดแย้ง แต่มุ่งเป้าแค่เรื่องการน�ำเข้า
พลังงานและการค้าอย่างมีข้อจ�ำกัด
บทบาทของจีนในแอฟริกา – บทบาทจีนในภูมภิ าคนีม้ หี ลายแง่มมุ แอฟริกา
เป็นแหล่งขุมก�ำลังหลายด้าน และจีนช่วยสร้างสมดุลของการครอบครอง
แอฟริกาโดยชาติตะวันตก ในแง่เศรษฐกิจ จีนให้ความสนใจแอฟริกาจากพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และประชากรที่สามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพส�ำหรับการพัฒนาประเทศได้ นอกจากนี้ แอฟริกายังเป็น
ตลาดส่งออกส�ำคัญของจีน โดยทวีปแอฟริกาน�ำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด ในปี
2018 มีมูลค่าการน�ำเข้ามากถึง 90,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 15.62 ของมูลค่าการน�ำเข้าทั้งหมด ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายอยู่
ในฐานะมี ผ ลประโยชน์ ร ่ ว มกั น โดยจี น สร้ า งโอกาสการพั ฒ นาในแอฟริ ก า
ขณะเดียวกันก็ท�ำก�ำไรจากการส่งออกสินค้าและท�ำธุรกิจในแอฟริกาให้กับ
บริษัทจากจีนเอง นอกจากนี้ จีนและประเทศในแอฟริกายังรวมตัวกันพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นระดับโลก อาทิ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก (Climate Change) รวมทั้งการที่จีนมี
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะแรงงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแอฟริกาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งทางกลยุทธ์ด้าน Geo-economics ของจีน
ความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกาไม่ได้จำ� กัดแค่ดา้ นพลังงาน แหล่งทรัพยากร
และสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน แต่รวมถึงการปฏิวตั ดิ า้ นอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง
เกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาภาคการผลิตที่ใช้ทักษะแรงงานขั้นสูง รวมทั้ง
การเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน นอกจากนี้ จีนยังริเริ่ม
การสนับสนุนสกุลเงินท้องถิน่ ในการค้าขายตามชายแดน การแลกเปลีย่ นสกุลเงิน
และก่อตั้งสาขาของสถาบันการเงินในแอฟริกา ทั้งนี้ แอฟริกามีแนวโน้มที่จะมี
ความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจจีนมากขึน้ แต่ยงั กังวลว่าจีนอาจเป็น “ผูแ้ ย่งชิงครัง้ ทีส่ อง”
ส�ำหรับแหล่งทรัพยากรของแอฟริกาต่อจากการล่าอาณานิคมโดยประเทศตะวันตก
แต่จีนยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในแอฟริกามีความเท่าเทียม
มีการช่วยเหลือและพัฒนา เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
บทบาทของจีนในยุโรป – นโยบายของจีนส่งผลกระทบต่อยุโรป ประการแรก
บริษัทยุโรปสนใจนักลงทุนจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระดับของเทคโนโลยี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีทักษะแบรนด์ และการเข้าถึงระบบ
ขนส่งมายังยุโรป และประการที่สอง เนื่องจากยุโรปเป็นปลายทางของเส้นทาง
สายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดการลงทุนใหญ่ๆ ในสาขาที่จีนเชี่ยวชาญ ซึ่งยุโรป
ก็มีความสนใจเชิงยุทธศาสตร์เช่นกัน นอกจากนี้ นโยบายเหล่านี้ออกมาในเวลา
ที่ยุโรปมีความต้องการ ดังนั้น จึงยินดียอมรับการลงทุนจากจีน ทั้งนี้ จีนไม่ใช่
คู่ค้าหรือนักลงทุน แต่เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจ ซึ่งยุโรปตระหนักดีว่าก�ำลังคุยกับ
นักธุรกิจและบริษัทที่ได้รับอิทธิพล นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีแรง
จูงใจด้านการเมือง และส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของจีน ดังนั้น

ระดับและประเภทของการลงทุนของจีนในยุโรปจึงเป็นประเด็นที่น่ากังวล
โดยเฉพาะการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจจีนในยุโรป
บทบาทของจีนต่อสหรัฐฯ – มุมมองด้าน Geo-economics ของจีนต่อ
สหรัฐฯ รัฐบาลภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวทางการเจรจา
ข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้น แต่ข้อตกลงทวิภาคีอาจไม่น�ำไปสู่การมี
บทบาททางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท�ำให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ
ถู ก ลดทอนลง ทั้ ง นี้ ประเทศในกลุ ่ ม เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก อื่ น ๆ ยั ง มุ ่ ง ไปยั ง
การเจรจาในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (The Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งจะท�ำให้จีนกลายเป็น
ประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคนี้ ในขณะเดียวกัน การที่จีนมีนโยบาย
One Belt One Road (OBOR) ทีใ่ ส่เงินลงทุนมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในการลงทุนตลอดเส้นทาง อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้กับประชากรตลอดพื้นที่ของโครงการ ส่งผลให้จีนมีพลังอ�ำนาจทั้งทางด้าน
Geo-economics และ Geo-politics เชื่อมโยงทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง พันธมิตรของสหรัฐฯ หลายประเทศเริม่ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
และพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น ขณะที่พึ่งพาสหรัฐฯ ในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัย ความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงผลักดันให้รัฐเล็กๆ
ในเขตรอบนอกของจีนด�ำเนินกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่บางรัฐเลือกที่จะอยู่เคียงข้างจีนใน
การรักษาสมดุลทางอ�ำนาจ แนวโน้มเหล่านีส้ ง่ ผลให้พนั ธมิตรสหรัฐฯ บางประเทศ
เช่น ไทยและฟิลิปปินส์ เสริมสร้างอ�ำนาจด้านความมั่นคงกับจีนมากขึ้นเนื่อง
จากการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง
ผลกระทบของอ�ำนาจ Geo-economics ของประเทศมหาอ�ำนาจทีม่ ตี อ่ ไทย
ในฐานะประเทศหนึ่งในโลกที่มีสัดส่วนการค้ากับต่างประเทศอยู่มาก ไทยต้อง
พิจารณาใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศด้ ว ยเช่ น กั น อาทิ (1) การบริ ห ารจั ด การกั บ อิ ท ธิ พ ลทาง
Geo-economics ของประเทศมหาอ�ำนาจ ต้องไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากเกินไป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อสร้าง
อ�ำนาจต่อรองให้ประเทศขนาดเล็ก การสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจช่วยกระจาย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพา ดังนั้น การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี จึงมีความจ�ำเป็นและต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง (2) ไทยต้องเป็นผู้เล่นส�ำคัญในภูมิภาค
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะในอาเซียน จะส่งผลให้
Geo-economics ของไทยในภูมิภาคเข้มแข็งขึ้น (3) การส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ ควรก�ำหนดประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) เป้าหมาย
อาจพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น เพื่อแสวงหาทรัพยากร แสวงหา
ตลาด เพือ่ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ Host Country
มีอยู่ หรือใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าที่ Host Country ได้รับ
(4) การก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพา
การค้าระหว่างประเทศในระดับสูง การส่งออกไทยพึ่งพาตลาดส่งออกหลัก คือ
จีน สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ดังนัน้ ไทยควรกระจายตลาดส่งออกเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้น และ (5) การปฏิรูปภายในของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน อาทิ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การยกระดับและพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้า
และบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของไทยในตลาดโลก และก้าวข้ามการแข่งขันด้านราคาในระยะยาว
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2562
ภาพรวม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว การส่งออกของไทยหดตัว
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวตาม แต่หากพิจารณา
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจากอัตราเงินเฟ้อจะเห็นว่า
อัตราเงินเฟ้อในเดือนนีป้ รับตัวสูงขึน้ เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า จาก
ปัจจัยด้านการบริโภคที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีเ่ ก็บจากการบริโภคในประเทศ ขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และการเพิ่มขึ้นของยอดการจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญหลายตัวเพิม่ ขึน้
ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกร ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐในช่วงที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวชีว้ ดั ด้านอุปสงค์การลงทุน อาทิ การจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก การจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง และยอดการท�ำธุรกรรมอสังหาฯ ยังลดลง โดยส่วนหนึง่ น่าจะได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชนในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ เมือ่ พิจารณาปัจจัยโดยรวมแล้ว ชีว้ า่ สถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าและบริการของประเทศยังอยูใ่ นระดับทีม่ เี สถียรภาพ และสอดคล้องกับ
การเคลือ่ นไหวของอุปทานและอุปสงค์ในตลาด
ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค (เงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป) เดื อ น
พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 102.61 เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY)
ตามการสู ง ขึ้ น ของหมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.51 จากข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 8.92 โดยเฉพาะข้าวสาร
เหนียว ทีแ่ หล่งเพาะปลูกเสียหายจากอุทกภัย และ
แหล่งน�้ำมีน้อยท�ำให้ผลผลิตน้อย เนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์นำ�้ สูงขึน้ ร้อยละ 1.73 ตามการเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาเนือ้ สุกรหน้าฟาร์มเนือ่ งจากเกษตรกรรายย่อย
ลดการเลีย้ ง และมีการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร ยกเว้นกุง้ ขาว ราคาลดลงตามผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และความต้องการโลกทีล่ ดลง
ส่วนปลาน�ำ้ จืด (ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล) ปริมาณลดลงจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ขาดแคลน ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 2.83 ตามการลดลงของปริมาณไก่ไข่
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น�้ำอัดลม น�้ำหวาน น�้ำผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 2.05
จากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลผสมเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา อาหาร
บริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 0.70 และ 0.28 ตามล�ำดับ รวมทัง้
ผลไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 3.16 ในขณะทีผ่ กั สด (ผักคะน้า ถัว่ ฝักยาว ผักบุง้ ) ลดลงร้อยละ
5.43 ตามปริมาณผลผลิตทีอ่ อกมาก เนือ่ งจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเพาะปลูก
ประกอบกับฐานราคาในปีทผี่ า่ นมาสูง เครือ่ งประกอบอาหาร (น�ำ้ มันพืช ซีอวิ๊ ซอส
หอยนางรม) ลดลงร้อยละ 0.23 หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลง
ร้อยละ 0.53 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ
1.97 โดยเฉพาะน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 7.54 ขณะทีค่ า่ โดยสารสาธารณะ
(รถโดยสารประจ�ำทาง รถตู้ ค่าเครือ่ งบิน) สูงขึน้ ร้อยละ 6.17 หมวดยาสูบและ
เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ 0.10 ขณะทีห่ มวดเครือ่ งนุง่ ห่ม
และรองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดเคหสถาน
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน หลอดไฟฟ้า) สูงขึน้ ร้อยละ 0.30 หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล (ค่ายา ค่าตรวจรักษา ค่าของใช้สว่ นบุคคล) สูงขึน้ ร้อยละ
0.32 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยีย่ มญาติและท�ำบุญ
ค่าทัศนาจรในและต่างประเทศ) สูงขึน้ ร้อยละ 0.76
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.13 (MoM)
เฉลีย่ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้
ร้อยละ 0.69 (AoA)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน
2562 เท่ากับ 100.4 เมือ่ เทียบกับเดือน
พฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY)
ตามการลดลงของหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.6 และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ
7.0 โดยเฉพาะน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง น�้ ำ มั น
ปิโตรเลียมดิบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง สิ่งทอ เยื่อกระดาษ และ
โลหะขั้นมูลฐาน โดยมีเหตุผลส�ำคัญจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการ
ปรับลดลงของราคาน�ำ้ มันดิบ ในขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 3.7 แต่มแี นวโน้มชะลอตัวจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยสินค้าส�ำคัญทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ ได้แก่
ข้าวเปลือกเหนียว และผลไม้ รวมทัง้ ผลปาล์มสดทีป่ รับตัวสูงขึน้ ตามมาตรการภาครัฐทีส่ นับสนุนการน�ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้นำ�้ มันดีเซลหมุนเร็ว (บี 7
บี 10 และบี 20) ส�ำหรับสินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อย หัวมันส�ำปะหลัง ยางพารา และผักสด ตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีค่ วามต้องการยังทรงตัว
ดั ช นี ร าคาผู ้ ผ ลิ ต เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.5 (MoM) เฉลีย่
11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน
2562 เท่ า กั บ 104.7 เมื่ อ เที ย บกั บ
เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ลดลงร้ อ ยละ
3.1 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหล็ก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ร้ อ ยละ 16.5
ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยเฉพาะ
เ ห ล็ ก เ ส ้ น ก ล ม ผิ ว เ รี ย บ - ผิ ว ข ้ อ อ ้ อ ย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ลดลง ตามการชะลอของโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณางบประมาณ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ผสม) ลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับปริมาณการจ�ำหน่ายใน
ประเทศ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 โดยเฉพาะยางมะตอยที่ลดลงตามราคาน�้ำมันดิบ ขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ไม้พื้น ไม้ฝา
ไม้คาน) สูงขึน้ ร้อยละ 11.2 ราคาสูงขึน้ ต่อเนือ่ งจากช่วงต้นปี หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตบล็อก
ปูพนื้ ) สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ความต้องการเพิม่ ขึน้ เพือ่ ซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน และสาธารณูปโภค จากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ทีผ่ า่ นมา และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ประตูนำ�้ ) สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 ส�ำหรับหมวดกระเบือ้ ง และหมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาโดยเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลงร้อยละ 1.2 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน
พฤศจิกายน 2562 ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบ้ ริโภคโดยรวม อยูท่ รี่ ะดับ 44.5 ปรับตัว
ลดลง จากระดับ 46.3 ในเดือนตุลาคม
2562 ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ตั ว ลดลงทั้ ง
ความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคต
โดยดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
และอนาคต ปรั บ ตั ว ลดลงจากระดั บ
40.5 และ 50.2 มาอยูท่ ี่ 39.0 และ 48.2
ตามล�ำดับ คาดว่ามาจากความกังวลต่อ
ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจทีย่ งั ไม่มี
สัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไร
ก็ ต าม ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภคใน
อนาคตเฉลีย่ 11 เดือน อยูท่ รี่ ะดับ 53.3
(อยู่ในระดับเชื่อมั่น) ชี้ว่า ผู้บริโภคยังมี
มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในอนาคต
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : ตุลาคม 2562
การส่งออก การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2562 มีมลู ค่า 20.8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.5 ตามเศรษฐกิจโลกทีย่ งั เปราะบางจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ส่งผลให้เศรษฐกิจคูค่ า้ ส�ำคัญชะลอตัวในรอบหลายปี การส่งออกสินค้าส�ำคัญหลายรายการ
มีสญ
ั ญาณการขยายตัวต่อเนือ่ ง สินค้าเกษตรและเกษตรอาหาร เช่น น�ำ้ ตาลทราย ผัก
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขา้ วสาลีและอาหารส�ำเร็จรูปอืน่ ๆ
เครื่องดื่ม และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งส�ำอาง สบูแ่ ละผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว
แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และนาฬิกาและ
ส่วนประกอบ นอกจากนี้ วัฏจักรการส่งออกเครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กลับมา
เป็นบวกในรอบ 13 เดือน และใกล้เคียงมูลค่าช่วงก่อนมาตรการภาษีภายใต้สงครามการค้า
มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือน ก.ย. 61 เช่นเดียวกับแผงวงจรไฟฟ้าทีเ่ ริม่ กลับมา
ขยายตัวในระยะ 2 เดือนทีผ่ า่ นมา ในรายตลาด การส่งออกไปสหรัฐฯ ยังขยายตัวอย่าง
มีเสถียรภาพ และการส่งออกไปตลาดญีป่ นุ่ และไต้หวันกลับมาขยายตัวติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 2 และ 4 ตามล�ำดับ ซึง่ สะท้อนการปรับตัวการส่งออกจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าได้บางส่วน รวม 10 เดือนของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.4
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญยังคงหดตัว แต่มสี ญั ญาณการขยายตัวมากขึน้ และ
คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้มากขึน้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก
หดตัวเพียงร้อยละ 0.6 เนือ่ งจากการส่งออกไปสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ขยายตัวร้อยละ 4.8 และ
0.5 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 8.8 ด้านการส่งออกไปตลาด
ศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 7.6 เป็นผลมาจากการส่งออกไป CLMV อาเซียน-5 และจีน
หดตัวร้อยละ 9.9 8.9 และร้อยละ 4.2 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามการส่งออกไปไต้หวันขยายตัว
สูงถึงร้อยละ 23.4 ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 6.4 เนือ่ งจากการส่งออก
ไปตลาดรัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS ลาตินอเมริกา และแอฟริกา หดตัวร้อยละ 25.1 13.2
และ 9.8 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปตะวันออกกลางกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.7
แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 ยังคงเผชิญความเสีย่ งสูงจาก
เศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว และเริม่ ขยายวงกว้างไปสูเ่ ศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญของ
ไทยทีข่ ยายตัวต�ำ่ สุดในรอบหลายปี นอกจากนี้ ปัจจัยเสีย่ งรายภูมภิ าค/ประเทศ และ
ด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ ราคาน�ำ้ มันทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ และเงินบาททีแ่ ข็งค่า ยังเป็นปัจจัยกดดัน
การค้าและการส่งออกไทยในระยะสัน้ -กลาง อย่างไรก็ดี การผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำ� กับดูแล
การแลกเปลีย่ นเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ เอือ้ ให้เงินทุนไหลออกและสร้างสมดุล
เงินทุนเคลือ่ นย้าย จะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทไปได้บา้ ง โดยผูส้ ง่ ออกอาจพิจารณา
ท�ำสัญญาซือ้ ขายระยะยาว เพือ่ ลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นได้อกี ทางหนึง่
ในระยะทีผ่ า่ นมา การส่งออกไทยถือว่าได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ
สะท้อนพืน้ ฐานการส่งออกทีด่ แี ละมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวและกระจายการส่งออก
ในสินค้ากลุม่ ใหม่ อาทิ เครือ่ งนุง่ ห่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นเิ จอร์
และชิน้ ส่วน เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร เครือ่ งครัว และของใช้ในบ้าน ทัง้ ในตลาดเดิม และ
ตลาดศักยภาพใหม่
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยงั ให้ความส�ำคัญกับการผลักดันการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร ทีจ่ ะช่วยสร้างรายได้และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ให้แก่เกษตรกร โดยเมือ่
วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการลงนามข้อตกลง (MOU)
ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี ซื้อขายสินค้าเกษตรในกลุ่มสินค้ายางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ สินค้าอาหาร ณ กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี ซึง่ จะสามารถสร้างรายได้
การส่งออกกว่า 15,000 ล้านบาท อีกทัง้ ความส�ำเร็จของการผลักดันข้อสรุปของอาร์เซ็ป
ได้ครบ 20 ข้อบท ในช่วงการประชุมผูน้ ำ� อาเซียนทีไ่ ทยเป็นประธานเมือ่ ต้นเดือนพฤศจิกายน
จะเป็นแต้มต่อการส่งออกในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์และชิน้ ส่วน
ยางรถยนต์ สิง่ ทอ เครือ่ งแต่งกาย และผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
ในภาวะทีท่ กุ ประเทศผูส้ ง่ ออกก�ำลังเผชิญปัจจัยเสีย่ งจากความไม่แน่นอนทาง
การค้า การรักษาฐานลูกค้าเดิมยังเป็นสิง่ ส�ำคัญ ผูส้ ง่ ออกควรกระชับสัมพันธ์กบั ผูน้ ำ� เข้า
พันธมิตรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งผลักดัน
การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเจรจา FTA ในอนาคต ได้แก่ ไทย-สหภาพยุโรป เพือ่ ขยาย
ฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
การน�ำเข้า เดือนตุลาคม 2562 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 20,251.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 7.57 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของ น�ำ้ มันดิบ
(-50.69%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-8.87%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-17.14%) อัญมณี
และเครือ่ งประดับ (-4.60%) ด้านสินค้าทีย่ งั มีการน�ำเข้าขยายตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ (+0.05%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+0.48%)
ญีป่ นุ่ (-10.80%) สหรัฐอเมริกา (+1.71%) มาเลเซีย (-20.11%) และสิงคโปร์ (+18.67%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

ต.ค. 2562
Oct 2019
20,757.8
-4.54%
20,251.3
-7.57%

ม.ค. – ต.ค. 2562
Jan-Oct 2019
207,329.7
-2.35%
199,441.8
-4.09%

+506.5

+7,887.9

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 62
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สินค้า
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY)
รถยนต์ อุปกรณ์และ
2,375.98 -1.97 11.45 สหรัฐฯ 2599.72
4.80
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วน
1,624.75 2.74
7.83
จีน
2555.88
-4.22
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
990.5
3.36
4.77
ญีป่ นุ่
2236.87
0.47
อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ
เม็ดพลาสติก

สัดส่วน
(%)
12.52
12.31
10.78

936.83

-7.59

4.51

เวียดนาม

971.04

-16.76

4.68

767.35

-13.51

3.70

มาเลเซีย

962.9

-3.86

4.64

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 62
สินค้า
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
น�ำ้ มันดิบ
อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

1,747.96

+0.05

8.63

จีน

4,574.24

+0.48

22.59

1,609.97

-8.87

7.95

ญีป่ นุ่

2,945.59

-10.80

14.55

1,210.46
1,121.53

-17.14
-50.69

5.98
5.54

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

1,374.12
1,042.58

+1.71
-20.11

6.79
5.15

1,093.83

-4.60

5.40

สิงคโปร์

821.59

+18.67

4.06

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ส.ค. 62
-0.3
-0.6

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ย. 62
ต.ค. 62
+0.2
-0.4
+0.2
-0.3

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ต.ค. 62
ดัชนี ต.ค. 62
-0.2
100.7
-1.4
92.9

ดุลการค้า เดือนตุลาคม 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 506.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 100.7 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนตุลาคม 2561
ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2562 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.4 จากผลของ
ราคาในหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 14.6 และ 0.1 ตามล�ำดับ
โดยเฉพาะน�้ำมันส�ำเร็จรูป น�้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ปรับลดลงตามราคาตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ขณะทีห่ มวดสินค้าทีป่ รับสูงขึน้ ประกอบด้วยหมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 4.6 ตามการสูงขึน้
ของราคา ข้าว ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการของ
ตลาดคูค่ า้ ทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 ตามการสูงขึน้
ของราคาผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.)
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (AoA)
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 92.9 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนตุลาคม 2561
ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) จากราคา
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 17.1 อาทิ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม
และถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลกทีช่ ะลอตัว ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า ขณะทีห่ มวดสินค้าที่
ดัชนีราคาน�ำเข้าปรับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ 2.2 อาทิ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 1.5 อาทิ ทองค�ำ อุปกรณ์
ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทำ� จากพลาสติก หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
สูงขึน้ ร้อยละ 1.1 อาทิ สบู่ ผงซักฟอกและเครือ่ งส�ำอาง และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน และหมวดยาน
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึน้ ร้อยละ 2.5 อาทิ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์และรถยนต์นง่ั
เฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 (AoA)

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
พฤศจิกายน 2562

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนพฤศจิกายน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,104.76 บาท ลดลงร้อยละ 1.84
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน แต่ถอื ว่ายังสูงเมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า (ขยายตัวร้อยละ 10.58) สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�ำ
ในตลาดโลกที่ลดลงร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,470.02
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ราคาทองค�ำในเดือนนีล้ ดลงมาจาก
การคลายความกังวลต่อสถานการณ์ทางการค้าของสหรัฐและจีน แม้วา่ จะมีความคืบหน้า
ของการเจรจาข้อตกลงทางการค้า แต่ชว่ งปลายเดือนมีเหตุการณ์ทสี่ หรัฐฯ สนับสนุน
ร่ า งกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพของฮ่ อ งกง ท� ำ ให้ นั ก ลงทุ น กลั บ มา
ซือ้ ทองเพิม่ ขึน้ โดยคาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัวอยูท่ ี่
1,450 - 1,550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 56.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.57 จากเดือนก่อนหน้า
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหดตัวร้อยละ 0.24 โดยราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับเพิม่ ขึน้
ในเดือนนี้เนื่องจากความต้องการใช้น�้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังทิศทาง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริม่ ฟืน้ ตัว และยังได้รบั ปัจจัยหนุนจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีนที่มีทิศทางดีขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกได้
ภายสิน้ ปีนี้ ประกอบกับมีการคาดการณ์วา่ กลุม่ โอเปก (OPEC) และประเทศพันธมิตร
มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาปรับลดก�ำลังการผลิต จากเดิมสิ้นสุดในเดือน มี.ค.63
เป็นเดือน มิ.ย.63 ส่งผลให้ราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตาม โดยราคา
น�ำ้ มันแก๊สโซฮอลล์ อยูท่ ่ี 24.01 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.33 จากเดือนก่อนหน้า
ขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 25.72 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.16 จากเดือนก่อนหน้า

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.40 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 8.27 โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อค่าเงินบาท ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ยังมี
ความไม่แน่นอน ท�ำให้มเี งินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทยจ�ำนวนมากในฐานะเป็น
แหล่งลงทุนทีป่ ลอดภัยส่งผลให้คา่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ต้อง
พิจารณาข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เช่น ตัวเลขจีดพี ี การใช้จา่ ยส่วนบุคคล
การจ้างงาน และความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ค่าเงินบาทในระยะต่อไป

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว
เดือน

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ราคาสินค้ารายเดือน
Oct-62

Nov-62

%∆(MOM)

Nov-61

Nov-62

1,140.24
3,465.00

1,128.68
3,280.26

-1.01
-5.33

43.82
39.59

45.62
41.57

4.11
5.00

1,494.80
21,500.00

1,470.02
21,104.76

-1.66
-1.84

53.96

56.97

5.57

56.96

56.97

0.01

30.37

30.24

-0.40

32.97

30.24

-8.27

1,175.00 1,128.68
3,315.00 3,280.26
44.60
40.96

45.62
41.57

1,220.95 1,470.02
19,086.36 21,104.76

%∆(YOY)
-3.94
-1.05
2.29
1.49
20.40
10.58

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน 2562 ปรับตัวลดลงจาก
เดือนตุลาคม จากราคา 1,140.24 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,128.68 บาท/100
กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ทีป่ รับตัวลดลง
จาก 3,465.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,280.26 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวม
ราคาข้าวปรับตัวลดลงจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ผลผลิตทยอยออกสูต่ ลาดมากขึน้
ประเทศผูน้ ำ� เข้ารายใหญ่ปรับลดการน�ำเข้าข้าวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และ
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 45.62 บาท
และ 41.57 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4.11
และ 5.00 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลจากโรคใบร่วงในยางพาราและฝนตกชุก
ในพืน้ ทีป่ ลูกยาง ท�ำให้มผี ลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ประกอบกับผูป้ ระกอบการภายใน
ประเทศมีความต้องการในการส่งมอบยาง
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อินเดียจะถอนตัวจาก RCEP จริงหรือ?
อินเดียท�ำ Surprise ด้วยการประกาศไม่ร่วมในความตกลง RCEP ในช่วง
การประชุม ASEAN Summit ทีป่ ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมือ่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
การทีอ่ นิ เดียจะทิง้ RCEP อาจเป็นการเสียโอกาสครัง้ ใหญ่ของอินเดียก็เป็นได้
RCEP คืออะไร
RCEP คื อ ความตกลงหุ ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) โดยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรี
ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคเู่ จรจา (ได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ซึง่ ได้เริม่ เจรจากันมาตัง้ แต่ปี 2555 และสมาชิก RCEP ยกเว้น
อินเดียสามารถสรุปผลการเจรจากันได้ในการประชุม ASEAN Summit เมือ่ เดือนต้น
เดือน พ.ย. 2562 และคาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้ในช่วงต้นปี 2563 จะส่งผลให้
RCEP เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีสดั ส่วนเกือบครึง่ หนึง่ ของเศรษฐกิจโลก
(39% ของ GDP PPP US$ โลก แต่หากไม่รวมอินเดียจะมีสดั ส่วน 29% (Cr. : World Bank)
และราวครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก (48% ของประชากรโลก) ซึง่ RCEP จะก้าวขึน้ มา
ผงาดในเวทีโลกแทน TPP อนึง่ ADB ได้พยากรณ์วา่ ในปี 2593 เอเชียจะมีมสี ดั ส่วน 52%
ของ GDP โลก ดูเหมือนว่า RCEP อาจท�ำให้การคาดการณ์ของ ADB เกิดเร็วยิง่ ขึน้
ข้อกังวลของอินเดียทีท่ ำ� ให้ไม่รว่ ม RCEP
1. เกรงว่าสินค้าจีนทีร่ าคาถูกจะทะลักเข้าสูต่ ลาดอินเดีย อันจะส่งผลต่อผูป้ ระกอบการ
รายย่อยทีย่ งั ไม่พร้อมจะแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าไฮเทคและเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ปัจจุบนั อินเดีย
ขาดดุลการค้าจีนเป็นอันดับหนึง่ เกือบ 6 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2. อินเดียเสนอให้มปี ระเด็นเรือ่ ง 1) การมีมาตรการ Safeguard ปกป้องตลาดภายใน
จากการทุม่ ตลาดและ 2) ลดการกีดกันในเรือ่ งของแรงงานและภาคบริการ ซึง่ อินเดีย
มีความได้เปรียบ
อย่างไรก็ตาม อินเดียไม่ได้รบั การตอบสนองในเชิงบวกจากทีป่ ระชุม อินเดียจึง
ถอนตัวจากความตกลง RCEP
อินเดียปกป้องผูผ้ ลิตในประเทศเกินไปหรือไม่?
การถอนตัวของอินเดียจาก RCEP เกิดจากแรงกดดันจากผูผ้ ลิตในอินเดียให้ปกป้อง
ผูผ้ ลิตในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ตามรายงานของ GTA และ Fitch Solutions
กล่าวว่าอินเดียเป็นประเทศทีม่ มี าตรการปกป้องทางการค้า (protectionism) มากทีส่ ดุ
สูงเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา (2559-2561) แม้วา่
การปกป้องจะท�ำให้คแู่ ข่งเข้าตลาดอินเดียได้ยากขึน้ แต่กท็ ำ� ให้สนิ ค้าส่งออก (ทีพ่ งึ่ พา
การน�ำเข้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรม) ของอินเดียแพงขึ้นในตลาดโลกด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
ผู้บริโภคในประเทศก็ต้องซื้อสินค้าที่ราคาแพงกว่าในต่างประเทศด้วย ตัวอย่างเช่น
ทีวใี นอินเดียบางรุน่ แพงกว่าในไทยเกือบเท่าตัว
ดังนัน้ แม้วา่ บางอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากมาตรการปกป้อง อาทิ เหล็ก และ
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง ก็ได้รบั ผลกระทบ
มากกว่า และเมือ่ พิจารณาการส่งออกของอินเดียตัง้ แต่ปี 2556 พบว่าจ�ำกัดอยูเ่ พียง
1.6-1.7% ของการส่งออกรวมทัว่ โลก ขณะทีก่ ารเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทานโลก
(Global Supply Chain: GSC) ของอินเดียก็มอี ตั ราลดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2556
จนท�ำให้มอี ตั ราต�ำ่ ทีส่ ดุ ในโลก เป็นผลจากมาตรการปกป้องทางการค้ามากเกินไป (Cr. :
Global Trade Atlas) การเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่อปุ ทาน (GSC) มีความจ�ำเป็นในภาวะที่
การค้าโลกชะลอตัวอันเนือ่ งมาจากสงครามการค้า ทัง้ นีก้ ารปกป้องทางการค้ามากเกินไป
จะส่งผลเสียต่ออินเดียเองใน 4 ด้าน 1) ผลเสียทีเ่ กิดกับอุตสาหกรรมโดยรวมมีมากกว่า
ผลดีทไี่ ด้รบั 2) ลดความสามารถในการแข่งขันของอินเดียเองเนือ่ งจากมีตน้ ทุนทีส่ งู กว่า
คูแ่ ข่ง 3) เสียโอกาสในการเข้าสูต่ ลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกเช่น RCEP และ 4) การปกป้อง
ผู้ผลิตภายใน (เช่นการตั้งก�ำแพงภาษี) ยังส่งผลให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าจาก
ประเทศอืน่ โดยเฉพาะจากประเทศใน G-20 โดยพบว่าประเทศอินเดียอยูใ่ นกลุม่ ทีถ่ กู
มาตรการตอบโต้ทางการค้ามากทีส่ ดุ ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
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ปกป้องตลาดแล้วผูผ้ ลิตในประเทศได้ประโยชน์จริงหรือ?
การปกป้องตลาดมากไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่บางกลุม่ มากกว่าประโยชน์ทจี่ ะตกแต่ผผู้ ลิต
โดยรวม จากการศึกษาของสถาบัน Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) กล่าวว่า การกีดกัน
สินค้าจีนอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลได้ (Cr. : IIFT) โดยสรุปได้ ดังนี้
1. ในช่วงปี 2550-2551 และ 2560-2561 การขยายตัวของการน�ำเข้าจากจีนมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าเพิม่ รวม (Gross Value Added : GVA) และผลผลิตของอินเดีย
2. ในอุตสาหกรรมหลัก 26 สาขาทีม่ กี ารศึกษาผลกระทบด้านลบต่อ GVA มีเพียง 4 อุตสาหกรรม
คือ ไฟฟ้าพลังน�ำ้ เหล็ก/เหล็กกล้า อัญมณี และของเล่น
3. เมือ่ พิจารณาจากการน�ำเข้าสินค้าทุน สินค้าขัน้ กลาง และสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนพบว่า
สินค้าขัน้ กลางก่อให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตสูงสุด ขยายตัว 163% รองลงมาเป็นสินค้าทุน 93%
และสินค้าอุปโภคบริโภค 73% ตามล�ำดับ กล่าวคือการน�ำเข้าสินค้าทุนและสินค้าขัน้ กลางจากจีน
ก่อให้เกิดผลดีตอ่ อุตสาหกรรมอินเดีย
4. การแข่งขันจากสินค้าจีนกดดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผูผ้ ลิตภายในของ
อินเดีย และส่งผลให้บริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่
เคมีภณั ฑ์และยา นอกจากถูกกระตุน้ ให้เพิม่ ประสิทธิภาพแล้วยังท�ำให้สามารถส่งออกได้เพิม่ ขึน้ ด้วย
5. การส่งออกและ GDP ในช่วงทีม่ กี ารเปิดเสรีการค้ามีอตั ราทีส่ งู กว่าช่วงทีม่ กี ารปกป้องตลาด
เป็นอย่างมาก การปกป้องตลาดจึงมีประโยชน์นอ้ ยเมือ่ เทียบกับการเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่อปุ ทานโลก
ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ อินเดียมากกว่าในภาพรวม
ความส�ำคัญของอินเดียต่อ RCEP
1. อินเดียเป็นตลาดใหญ่อนั ดับสองรองจากจีนใน RCEP จะก่อให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจใน
กลุม่ มากขึน้
2. เพือ่ ถ่วงดุลกับจีน โดยก่อนหน้าการประชุม ASEAN Summit ในไทย ญีป่ นุ่ ได้พยายามให้
อินเดียเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมในข้อตกลง RCEP หากไม่มอี นิ เดีย จีนจะมีมอี ทิ ธิพลใน RCEP
มากทีส่ ดุ
3. ญีป่ นุ่ สามารถใช้อนิ เดียเป็นเส้นทางสายไหมเส้นทีส่ อง เพือ่ ลดการพึง่ พาเส้นทางสายไหม
ของจีนเพียงแห่งเดียว โดยทีผ่ า่ นมาญีป่ นุ่ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาทางหลวง Golden Quadrilateral
เชือ่ มโยงเมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดียให้สามารถเชือ่ มโยงภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น อาเซียน (ผ่านไทย)
ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา
4. อินเดียเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพของไทยและอาเซียน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การที่อินเดียจะก้าวสู่เป้าหมายการเป็น “โรงงานของโลก” แห่งใหม่ตามนโยบาย
“Made in India” นัน้ มีเพียงหนทางเดียว คือ ต้องเปิดเสรีทางการค้าและเชือ่ มโยงกับห่วงโซ่
อุปทานโลกมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในประเทศปรับตัวให้เข้มแข็งสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ ซึง่ Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอนิ เดียก็ตระหนักดีถงึ ความจริงข้อนี้ ดังนัน้
นายกฯ คงจะไม่ทงิ้ RCEP แต่อาจมีการเจรจาให้อนิ เดียได้ประโยชน์มากขึน้ เช่น การเพิม่ โอกาส
ให้แรงงานด้าน IT (BPO-Business Process Outsource เช่น บริการด้านการพัฒนา Software
และ Call center) ของอินเดียสามารถเข้าท�ำงานใน Silicon Valley ของจีนได้มากขึน้
2. การเจรจาเพือ่ ดึงอินเดียเข้าสูโ่ ต๊ะเจรจาจะมีขนึ้ แน่นอนไม่ชา้ ก็เร็ว โดยญีป่ นุ่ ดูเหมือนเป็น
ประเทศที่อินเดียต้องการพูดคุยด้วยมากที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในการค้าโลกจะต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีนำ� เข้ามากเป็นพิเศษ
3. ไม่วา่ ผลการเจรจาออกมาในรูปแบบใด ประเทศไทยดูจะมีภาษีดเี ป็นพิเศษเนือ่ งจากเป็น
จุดเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคเอเชียใต้ อาเซียน และอินเดีย อีกทัง้ เป็นจุดตัดของเส้นทางสายไหม
สายจีนและอินเดีย จึงได้ยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่
4. อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษ เนือ่ งจากประเทศในกลุม่ RCEP
มีแนวโน้วที่จะผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย จึงเป็นโอกาสทีผ่ สู้ ง่ ออกของไทยควรติดตามพัฒนาการของ RCEP มากเป็นพิเศษ
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