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นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าท่ี ได้เข้าศกึษาดูงาน ณ พพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตกุารป้องกนั
และปราบปรามทจุรติแห่งชาต ิ (พพิธิภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption 
Museum) เพือ่ปลกุ-ปลกู จิตส�านึกต้านโกง การป้องกนัและปราบปราม
ทจุรติ ตลอดจนปลกูฝังจรรยาบรรณการเป็นข้าราชการท่ีดแีก่บุคลากร 

  สวสัดทีา่นผูอ้า่นวารสาร TPSO Journal ทกุทา่น ฉบบันีเ้ราขอสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม ่

ด้วยประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศซ่ึงถูกพูดถึงกันอย่างมาก 

ในปีนี ้และอาจจะสง่ผลกระทบสืบเน่ืองกบัเศรษฐกจิไทยตอ่ไปยงัปีหนา้ ทา่นผูอ้า่นจะเหน็ไดว่้า

ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2562 คนไทยไดรู้จ้กัและตระหนกัถงึผลกระทบของสงครามการคา้ระหวา่ง

พญาอินทรีย์และพญามังกรต่อการส่งออกของไทยมากยิ่งขึ้น โดยในฉบับน้ีท่านจะได้ 

ทราบถงึสาเหตสุ�าคญับางประการที่น�าไปสู่สงครามการคา้ อาท ิอ�านาจทาง Geo-economics  

ต่อการค้าโลก และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5G ซ่ึงเปน็สิ่งส�าคัญที่มหาอ�านาจทัง้สองไม่อาจจะ 

สญูเสยีความเปน็หนึ่งไปได ้และประเทศไทยจะวางต�าแหนง่ของตนเองอยา่งไรในสถานการณ์

ความไม่แน่นอนของตลาดโลกเช่นนี้ นอกจากนั้นในรายงานพิเศษยังมีข้อเสนอให้กับ 
ผู้ประกอบการส่งออกไทยในการพลิกวิกฤตให้เปน็โอกาสอีกด้วยเช่นกัน  

ยิ่งไปกวา่นัน้ในฉบบันีย้งัมคีวามพเิศษอยา่งยิ่ง เพราะเราได้รับเกยีรตจิากทา่นผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพรอ้มกบัทีมส่งออก มาขึน้ปกวารสาร ทมีวเิคราะห์

เศรษฐกิจนี้เปน็ก�าลังส�าคัญของ สนค. ที่จะติดตามความคืบหน้าและวิเคราะห์สถานการณ์

การสง่ออกของไทยและประเดน็ส�าคญัๆ ทั่วโลกที่กระทบต่อการส่งออกของไทย อยา่งชัดเจน

และทันท่วงที ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้สนใจทั่วไป 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร TPSO Journal ตลอดมา  

ขอใหว้าระดถิปีีใหม ่พ.ศ. 2563 ที่จะถงึนี ้ทกุทา่นประสบแตค่วามสขุ ความเจรญิ มั่งมศีรีสขุ  

มั่งคั่ง ร�่ารวย ยิ่งๆ ขึ้นไป ทางเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บทความสาระความรู้ที่ทันสมัย
 

และเปน็ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

      กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

ในสงักดัขึน้  ด้วยตระหนกั
ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง 
การสร ้ า งองค ์ กรที่ มี 
ความโปร่งใส ต่อต้าน 
การทุจรติทกุรปูแบบ

นอกจากนี้ ยั งได  ้
จัดให้มีการอบรมเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยง 

เพื่อเป็นความรู้ และเป็นแนวทางส�าหรับ
การน�าไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
ให้การท�างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประโยชน์สงูสดุ ช่วยลดมลูเหตแุละโอกาส
ที่อาจจะท�าให้เกิดการคอรัปชั่น และลด 
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดองค์กรและประเทศได้
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ต้ังแต่ต้นปี 2561 จนถึงปีนี้ ข่าวที่เป็นประเด็นหลักของโลกคงหนีไม่พ้น  
เร่ือง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน” ที่ยืดเยื้อและอาจลุกลามเป็น 
“สงครามเทคโนโลย”ี ซึง่หากย้อนหลงัดตูวัเลขการลงทนุในงานวจิยัด้านเทคโนโลยี
ของทั้งสองประเทศ ก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่ที่จะกล่าวว่าสงครามการค้ากับสงคราม
เทคโนโลยีเป็นเรื่องเดียวกัน 

เมือ่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 จนีได้ประกาศเปิดให้บรกิาร 5G เพือ่การพาณิชย์
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 แต่จีนมีการเปิดตัวในสเกลท่ีใหญ่กว่ามาก และอุปกรณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ย (Huawei Technologies) ที่มี
ประสิทธิภาพเกินราคา จนอาจท�าให้บริษัทฝั่งยุโรป เช่น อิริกสัน (Ericsson) และ
โนเกีย (Nokia) กลายเป็นเบอร์รองไปในทันที

ท�าไมสงครามเทคโนโลยี 5G จึงมีผลต่อทิศทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและ
การเมืองโลก    

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมรกิา-จนี กลายเป็นสมรภมูสิงครามเทคโนโลยี 
5G (5G “Battleground” Between US & China) ซึง่มค่ีาเดมิพนัสงูมาก เนือ่งจาก
เทคโนโลยี 5G หากมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน (Internet of Things : IoT) จ�านวนมาก และใช้
พลังงานต�่ากว่า 4G ถึง 1,000 เท่า โดยไม่ต้องใช้ระบบ Wifi อีกทั้งสามารถ 
รบัส่งข้อมลูรวดเรว็แบบแบบเรยีลไทม์ (Real Time) มากข้ึน มีความหน่วงในระดับ
ต�่ามาก (ต�่ากว่า 4G ถึง 10 เท่า) ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นย�าสูงและ 
มีความผิดพลาดเกือบเป็นศูนย์ เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ระบบไฟฟ้า
อจัฉริยะ และระบบแพทย์ระยะไกล เป็นต้น ความเร็วในการเชือ่มต่อเป็นแบบไร้สาย  
เหมาะส�าหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาระบบ 
การศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติของ 5G นั้น กล่าวได้ว่า
เป็น “เทคโลยีที่สามารถพลิกโลก” เพราะ 5G เป็นแกนกลางของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคต แต่ในข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย โดยเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่าง 
ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน อาจส่งผลต่อข้อมูลเชิงลึกของประชากรในประเทศ  
นั่นหมายถึงความม่ันคงในระดับประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐฯ น�ามาเป็น 
ข้อกล่าวอ้างในการโน้มน้าวให้กลุ ่มพันธมิตรข่าวกรอง 5 ชาติ (Five Eyes 
Intelligence Alliance) แบนเทคโนโลยขีองบรษิทัหวัเว่ย ซึง่ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 
และแคนาดา กไ็ด้ประกาศแบนอปุกรณ์ของบรษัิทหวัเว่ยเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วเช่นกัน  
ยกเว้น อังกฤษที่ประกาศใช้เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ย แต่ก็ใช้เพียงอุปกรณ ์
เฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ “โครงสร้างหลักส�าคัญ” (Non-Core) เช่น เสาสัญญาณ  
สถานีส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ก�าหนดคลื่นความถี่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 
ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ 

การทีส่หรัฐฯ และจีนต่างชงิความเป็นหนึง่ในเทคโนโลย ี5G เน่ืองจากจะส่งผลให้ 
สามารถชี้น�าการใช้เทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ได้ และจะน�ามาซึ่งรายได้มหาศาล
จากการถือครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีดังกล่าว ที่ส�าคัญคือสามารถเป็นผู้น�า 
ทางด้านเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนวัตกรรมของโลก ดังนั้น หากงานนี้ใครแพ้ก็
จะเสียเปรียบทางการค้าในระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงที่ถูกสั่นคลอนจาก 
ฝ่ายตรงข้าม รวมถึงอาจถูกครอบง�าทางด้านความคิดและวัฒนธรรมของชาติได้  
ดังสะท้อนได้จากความคิดเห็นของ Gary Shapiro ผู้บริหารสมาคมเทคโนโลย ี
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 “หัวเว่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีที ่
ทนัสมยั แต่ประเด็นคืออนาคตของสหรฐัฯ เพราะถ้าหากจีนได้รบัชยัชนะกจ็ะท�าให้
วถีิทางของจนีกลายเป็นวถีิทางทีผ่ลักดันโลก” ความคิดเหน็ดังกล่าวยิง่เป็นการเน้นย�า้ 
ถึงความหวาดระแวงของสหรัฐฯ ที่มีต่อเทคโนโลยีของจีนที่ก้าวล�้าและรุดหน้า 
ไปมาก และคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาและความมั่นคงของสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ จากการที่จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วได้นั้น ก็เป็นผลพวง
มาจากแนวคิดที่จะปฏิรูปการผลิตของจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Made in China 
2025” หรือ “Industry 4.0” ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากที่เน้นปริมาณ  
สู่การผลิตที่เน้นคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งการท�าธุรกิจ 
ของจนีในช่วงหลงัจะเน้นการซ้ือกจิการและควบรวมบรษัิทต่างๆ จากทัว่โลกมากขึน้  
โดยเฉพาะบรษัิททีเ่ก่ียวข้องและเชือ่มโยงกับเทคโนโลย ีดังนัน้ จนีจึงให้ความส�าคญั
กบัการวจิยัและพฒันาเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้5G ถือเป็นกญุแจส�าคัญสูค่วามส�าเรจ็ใน
การบรรลุยทุธศาสตร์ชาตไิด้ และนีก่อ็าจเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ฝ่ังสหรัฐฯ พยายาม
กดดัน รวมทั้งเปิดฉากสงครามการค้าและเทคโนโลยีกับจีนอย่างเต็มรูปแบบ  
แต่การกระท�าดังกล่าวยิง่เป็นการผลักดันให้จนีพฒันาด้านเทคโนโลยใีห้ล�า้หน้าเรว็ขึน้ 
พร้อมทั้งวางแผนการพึ่งพาตัวเองในระยะยาว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยีของ
จีนถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์มากที่สุดในโลก งบลงทุนด้านนวัตกรรมสูงที่สุดในโลกและเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทางการจีนคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2563-2568 (ค.ศ. 2020-2025) 
เทคโนโลยี 5G สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนให้เติบโตได้ถึง 15.2  
ล้านล้านหยวน (ประมาณ 76 ล้านล้านบาท) รวมทั้งสามารถน�าเทคโนโลยี 5G  
มาช่วยจัดการระบบระเบียบท้ังประชากรและส่ิงต่างๆ ในประเทศจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF  
มีความกังวลว่าสงครามเทคโนโลยี 5G จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนท�าให้ 
การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกิดการชะลอตัว จนฉดุรัง้การพฒันาเศรษฐกจิ
ดิจิทัลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีระบบ 5G ถึง 2 มาตรฐาน และ 
เป็นความยุง่ยากในการเชือ่มระบบทัง้สองฝ่ังเข้าด้วยกัน ท�าให้เกิดต้นทนุการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น รวมทั้งในหลายประเทศที่อาจต้องเจอ 
แรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีฝั่งใด ในส่วนของไทยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ไทยเข้าสู่ระบบ 5G ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า 
เนื่องจากระบบ 5G มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งภาค 
การเงิน สังคม และสาธารณสุข ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเดินหน้าเข้าสู่ระบบ 5G 
เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายความเร็วสูง  

Source:  https://www.xinhuathai.com/
            https://www.satellitetoday.com/

สมรภูมิสงครามเทคโนโลยี 5G สหรัฐอเมริกา-จีน
5G “Battleground” Between US & China
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Special  Report
โดย : กลุ่มวิเครำะห์เศรษฐกิจต่ำงประเทศ กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

อนิทรีย์ปะทะมงักร สงครามการค้าสะเทือนโลก
เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วทีม่าตรการภาษขีองสหรฐัฯ และจีน แลกหมดักนัด้วยมาตรการ

ภาษี โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ ข้ึนภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนรวมแล้วมูลค่ากว่า 380,000  
ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ พร้อมทัง้ขยายผลไปสู่มติอ่ืิน เช่น ความมัน่คง เทคโนโลย ี ค่าเงนิ  
ขณะทีจ่นีเองกต็อบโต้ด้วยการขึน้ภาษีสนิค้าจากสหรฐัฯ ถงึเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
แม้ปัจจบุนัทัง้สองฝ่ายจะยอมกลบัมาเจรจาสงบศึกกันแล้ว แต่อาจเป็นเพียงช่วงพักรบ
ระยะสัน้ทีอ่าจพลิกกลบัไปสูส่งครามได้ทุกเม่ือ

ความไม่ลดราวาศอกของทั้งคู่กดดันให้เศรษฐกิจการค้าโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัว  
จากรายงานของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมือ่เดอืนตลุาคมทีผ่่านมา ได้ปรับลด 
ประมาณการการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกในปี 2562 ลงเหลอืร้อยละ 3.0 (จากประมาณการ 
เดิมร้อยละ 3.2 เม่ือเดอืนกรกฎาคม 62) และปรบัลดการเตบิโตของปรมิาณการค้าโลก 
(World Trade Volume) ปี 2562 เหลอืเพยีงร้อยละ 1.1 (จากประมาณการเดมิร้อยละ 2.5  
เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2562) ความยดืเยือ้ของสงครามการค้ายงัส่งผลให้โครงสร้างการค้า 
การลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนไป หลายประเทศท�าความตกลงการค้าระหว่างกัน  
ในขณะทีบ่รษิทัต่างๆ เริม่ทบทวนแผนการลงทนุ มองหาโอกาสย้ายการลงทนุออกจากจนี 
ทัง้การย้ายกลบัประเทศตัวเองหรือประเทศใกล้เคียงกับเจ้าของทุน หรอืหาท�าเลใหม่ทีต่ัง้
ใกล้ตลาดของตนเองมากข้ึน เพือ่กระจายความเสีย่ง และรกัษาเสถยีรภาพการค้าระยะยาว

Trade Diversion : โอกาสการส่งออกของไทย
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ก็ยังมีโอกาสในการส่งออกของไทย 

เนือ่งจากการข้ึนภาษตีอบโต้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ท�าให้เกดิการเบีย่งเบนทางการค้า 
(Trade Diversion) โดยผูน้�าเข้าในสหรฐัฯ (หรอืจนี) ต้องหาแหล่งน�าเข้าอืน่เพือ่ทดแทน
สนิค้าจีน (หรือสหรฐัฯ) ทีร่าคาแพงขึน้เพราะถกูข้ึนภาษี

ยกตัวอย่างกรณีสหรัฐฯ การศึกษาโดยองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย 
การค้าและการพฒันา (UNCTAD) พบว่า การขึน้ภาษนี�าเข้าสนิค้าจนีกลุม่ 250,000  
ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ท�าให้สหรฐัฯ น�าเข้าสนิค้ากลุม่ดงักล่าวจากจนีลดลงถงึร้อยละ 25 
จากประมาณ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เหลอืประมาณ 
95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในครึง่ปีแรกของปี 2562 หรอืคิดเป็นมลูค่าการส่งออกของ
จนีทีห่ายไปเกอืบ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยกลุม่สินค้าทีส่หรฐัฯ น�าเข้าจากจนี
ลดลงมากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ได้แก่ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ส�านักงาน (Office Machinery) 
เคร่ืองมือในการสื่อสาร (Communication Equipment) และเครื่องจักรไฟฟ้า  
(Electrical Machinery) ซึง่ในคร่ึงแรกของปี 2562 จีนส่งออกไปสหรฐัฯ ลดลง 9,870 
5,490 และ 3,560 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ เปลี่ยนไปน�าเข้าสินค้ากลุ่มนี้ 
จากประเทศอืน่ รวมทัง้ไทยมากขึน้ คดิเป็นมลูค่าการเบีย่งเบนทางการค้า (Trade  
Diversion) รวมประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 62  
ของมลูค่าทีส่หรฐัฯ น�าเข้าจากจีนลดลง โดยประเทศ/กลุม่ประเทศทีไ่ด้ประโยชน์จาก 
การเบีย่งเบนทางการค้ามากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ไต้หวัน ซ่ึงสหรฐัฯ น�าเข้าเพ่ิมข้ึน 
4.2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยเฉพาะกลุ่มเครือ่งจกัรส�านกังาน เมก็ซโิก ซึง่สหรัฐฯ  
น�าเข้าเพิม่ข้ึน 3.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเครือ่งจักรไฟฟ้า เกษตรและ
อาหาร และอปุกรณ์ขนส่ง และสหภาพยโุรป ซึง่ได้ประโยชน์เกอืบ 2.7 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
โดยเฉพาะกลุม่เครือ่งจกัรกลและเครือ่งจักรไฟฟ้า ประเทศท่ีได้รบัประโยชน์รองลงมา อาทิ 
เวยีดนาม ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ เป็นต้น

ส�าหรับไทย UNCTAD 
พบว่า ในช่วงครึง่แรกของปี 
2562 ได้ประโยชน์จากการ
เบ่ียงเบนทางการค้าคดิเป็น
มูลค่า 481 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยกลุ ่มสินค้าท่ี
สหรัฐฯ เปลีย่นมาน�าเข้าจาก
ไทยทดแทนจีนมากที่สุด 
ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์ (243 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ

เครื่องจักรกล (124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) กลุ่มสินค้าไทยที่ได้รับประโยชน์รองลงมา  
เช่น เหลก็และแร่ธาต ุเคร่ืองจักรไฟฟ้า และเฟอร์นเิจอร์ 

อย่างไรกต็าม จะเหน็ว่าการเบีย่งเบนทางการค้าไม่สามารถรองรบัผลกระทบจาก 
การข้ึนภาษีได้ทัง้หมด โดยจากมลูค่าทีส่หรฐัฯ น�าเข้าจากจนีลดลง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
สหรัฐฯ หันไปน�าเข้าจากประเทศอื่นแค่ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีมูลค่า 
การน�าเข้าทีห่ายไป (net losses) 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาจเกดิได้จากหลาย
สาเหต ุ อาท ิ ประเทศอืน่อาจไม่มคีวามสามารถหรอืก�าลงัการผลติทีส่ามารถทดแทนจนี 
ได้ทัง้หมดในทนัท ีหรอืมปัีจจยัด้านระยะทางหรอืค่าขนส่งทีส่งู หรอืผูส่้งออกจนีอาจลดลง
ราคาสนิค้าเพ่ือชดเชยกับภาษีทีสู่งข้ึน เป็นต้น

เปลี่ยนทางรอดสู่ทางเลือก กลศึกพิชิตสงครามการค้า

ท่ามกลางสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี การส่งออกไทยถือว่าได้รับ 
ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ และสามารถสร้างโอกาสได้ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ระหว่างสหรฐัฯ และจนี โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ไทยสามารถท�าส่วนแบ่ง
ตลาดได้เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐฯ (ร้อยละ 1.33 จากเดิม 1.28) และจีน (ร้อยละ 2.25  
จากเดมิ 2.12) เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แสดงถงึความสามารถในการทดแทน
สินค้าที่สหรัฐฯ และจีนข้ึนภาษีตอบโต้ระหว่างกัน ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันสหรัฐฯ  
น�าเข้าจากประเทศอืน่ๆ ทีเ่ป็นคูแ่ข่งของไทยลดลง อาท ิมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และสงิคโปร์ 
ขณะทีจ่นีน�าเข้าจากไต้หวนั เวยีดนาม อินโดนเีซยีลดลง
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นอกจากนี ้ไทยมแีนวโน้มปรบัตวัได้ดแีละสามารถขยายการส่งออกในตลาดส�าคญั 
เพือ่กระจายความเส่ียงไปในตลาดอืน่ส่งออกอืน่ๆ มากขึน้ สะท้อนพืน้ฐานการส่งออกทีด่ ี
และมคีวามยดืหยุน่สามารถปรบัตวัได้เรว็ โดยตลาดท่ีไทยสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้
สงูขึน้ ได้แก่ ออสเตรเลยี เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ และแคนาดา  

Investment Diversion : โอกาสในการดงึดดูการลงทนุของไทย
มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจ 

ย้ายฐานการผลติออกจากจนีไปยงัประเทศอืน่ทีม่ศีกัยภาพการผลิตใกล้เคยีงจนี เพ่ือเลีย่ง
ผลกระทบและสามารถรองรบัการลงทุนของตนเองมากขึน้ โดยขณะนี ้ประเทศต่างๆ ใน
ภมูภิาคเอเชยีต่างเร่งพฒันาสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของตนเองให้มศีกัยภาพ 
ใกล้เคียงกับจีน พร้อมทั้งเสนอมาตรการจูงใจต่างๆ ให้นักลงทุนสนใจเข้าไปลงทุนใน
ประเทศเหล่าน้ีมากขึน้

จากตาราง เหน็ได้ว่าแม้ประเทศไทยมข้ีอจ�ากดัด้านค่าแรงทีส่งูและก�าลงัแรงงานทีมี่
จ�านวนไม่มากเท่าประเทศอืน่ๆ แต่ไทยมจีดุแขง็ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีไ่ด้เปรยีบกว่าหลายประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ส่งผลให้ 9 เดอืนแรกของปี 2562  
มนีกัลงทนุต่างชาติเข้ามาขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ 689 โครงการ มลูค่าเงนิลงทุน
รวม 203,366 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถงึร้อยละ 69 นอกจากนี้  
ธนาคารแห่งประเทศไทย วเิคราะห์ว่าอตุสาหกรรมยาง เครือ่งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และ 
ชิ้นส่วน (รวมยางล้อ) ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ยังมีความสามารถใน 
การแข่งขันในตลาดโลก สะท้อนจากเครื่องชี้ความสามารถในการแข่งขัน (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) พร้อมท้ังเมือ่เดือนกนัยายนท่ีผ่านมา รฐับาลได้คลอด
มาตรการ “ไทยแลนด์พลัส” ทีมี่แนวทางการดงึดดูการลงทนุจากต่างชาตไิด้ไม่แพ้ประเทศอืน่
ในอาเซียน เช่น สทิธปิระโยชน์ลดหน่อยภาษเีงนิได้นติบิคุคล การปรบัการด�าเนนิงานและ 
กฎระเบยีบของรฐัเพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ การพฒันาบคุลากร การเตรยีม 
พ้ืนท่ีรองรับการลงทุนจากต่างชาติเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการลงทุน 
การผลติระบบอตัโนมตั ิ เป็นต้น ซึง่จะช่วยดึงดดูให้ผูป้ระกอบการต่างชาตเิข้ามาลงทนุใน
อตุสาหกรรมทีไ่ทยมคีวามสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนอตุสาหกรรมเป้าหมายได้ยิง่ขึน้   

เปลีย่นทางรอดสู่ทางเลือก
กระทรวงพาณิชย์  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้หารือ 

ถึงแนวทางที่จะท�าให้ไทยพร้อมรองรับและสามารถใช้ประโยชน์จากสงครามการค้า 
ให้ได้มากที่สุด ร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย

(1) ด้านการน�าเข้า สนับสนุนการน�าเข้าวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนเพื่อผลิตและแปรรูป 
ตลอดจนน�าเข้าสนิค้าทนุ เพือ่เสรมิสร้างขดีความสามารถการแข่งขนัของทัง้ภาคการผลติ 
และภาคบริการไทย

(2) ด้านการส่งออก เร่งส่งออกตามแผนเจาะตลาดเชิงรุกและเชิงลึก ทั้งสินค้าที่
ไทยมโีอกาสทดแทนในตลาดสหรฐัฯ และจนี และสนิค้าอืน่ทีไ่ทยมศัีกยภาพ ตลอดจน
ผลักดันอีคอมเมิร์ซ และส่งเสริมการส่งออกภาคบริการ

(3) ด้านการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนทั้งขาเข้าและขาออก อ�านวยความสะดวก
การลงทุน โดยเฉพาะสาขาเป้าหมาย เช่น S-curve และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ  

เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร
(4) ด้านการบริโภค ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ 

ของไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
(5) ด้านการรบัมือการเบีย่งเบนทางการค้า เฝ้าระวงัการไหลทะลกั 

ของสินค้าต่างประเทศและการแอบอ้างถิ่นก�าเนิดสินค้าไทย และ
เตรียมมาตรการเยียวยาทางการค้า

(6) ด้านการเจรจา เตรียมความพร้อมการเจรจาทวิภาคีกับ
สหรัฐฯ อย่างบูรณาการในหลายมิติ เร่งสรุปการเจรจา RCEP และ 
FTA ไทย-ตุรก ีและเตรียมการเจรจา FTA ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น FTA 
ไทย-สหภาพยุโรป

(7) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทย 
ผ่านการเสริมความรูด้้านการออกแบบ แนวโน้ม/ความต้องการตลาด
การสร้างแบรนด์ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และ
นวัตกรรม 

(8) ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร พัฒนาก�าลังคน
และวางแผนบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการตลาด

ในภาวะที่ผู้ส่งออกก�าลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการค้า  
โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสองมหาอ�านาจที่ยังไม่ได้ข้อยุติ และมาตรการปกป้อง
ทางการค้าทีส่หรฐัฯ อาจออกเพิม่เตมิในอนาคต การรักษาฐานลกูค้าเดมิก็เป็นสิง่ส�าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าศักยภาพใหม ่ ผู้ส่งออกควรกระชับ
สมัพนัธ์กบัผูน้�าเข้าและพนัธมติรอย่างต่อเนือ่งเพือ่รกัษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออก
หลักในตลาดดั้งเดิม รวมทั้งรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ตอบโจทย์
ความต้องการตามแนวโน้ม Mega trends โดยผูป้ระกอบการทีส่นใจสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าเพื่อ “รักษาและขยายตลาดเดิม  
เปิดตลาดใหม่ ฟ้ืนตลาดเก่า” ของกระทรวงพาณิชย์ ทีม่หีลากหลายกว่า 400 กจิกรรม 
อาทิ การพฒันาทักษะการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การจดัคณะนกัธรุกิจ
ไทยไปขยายการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน (CLMV และมาเลเซยี) และบกุตลาด
เมอืงรองในตลาดส่งออกส�าคญั (ตอนกลางของจนี รัสเซีย ยุโรปตะวันออก กลุม่ประเทศ
แถบทะเลบอลติก ภูมิภาคนอร์ดิก) การจัดคณะผู้แทนการค้าต่างชาติมาเจรจาธุรกิจ
และร่วมงานแสดงสนิค้าและบริการศกัยภาพ (เช่น งาน THAIFEX - เกษตรและอาหาร 
งาน BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - อญัมณแีละเครือ่งประดบั และงาน TILOG 
- โลจิสติกส์การค้า) รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าหรือร่วมกิจกรรมขยายเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง SMEs 
Pro-active ทั้งนี้ เช่ือมั่นว่า หากภาครัฐและภาคเอกชนไทยร่วมมือกันแล้ว เราจะ
สามารถเปลี่ยนความท้าทายของสงครามการค้านี้ให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของ
ประเทศได้

1 ค่าแรงขัน้ต�า่ไทยบงัคบัใช้ ณ 1 เม.ย. 61 แบ่งเป็น 7 ระดบั ตัง้แต่ 308 - 330 บาท/วนั  
หรือ 9,240 - 9,900 บาท/เดือน (30 วัน) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการค่าจ้างจะประชมุ 
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ในวันที่ 6 ธ.ค. 62

2 รัฐบาลอินเดียผ่านกฎหมาย Code on Wages 2019 เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา 
โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานอยูร่ะหว่างการรบัฟังความคดิเหน็เก่ียวกับกฎเกณฑ์ 
ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพ่ือใช้ก�าหนดแนวทางการคิดค่าจ้างขั้นต�่าของ
แรงงาน 4 ประเภท (unskilled, semi-skilled, skilled, highly-skilled) โดยขณะนี้
ค่าแรงขั้นต�่าของประเทศอยู่ที่ 176 รูปี/วัน หรือ 4,576 รูปี/เดือน (26 วัน)  
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การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน มีเหตุจาก 
ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) 
การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ 
เชือ่มโยงประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการทางเศรษฐกจิ ค�าว่า “Geo-economics”  
หมายถึง การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่งเสริมและปกป้อง 
ผลประโยชน์ของประเทศ รวมท้ังสร้างผลกระทบต่อการด�าเนนิการด้านเศรษฐกิจ
ของชาติอื่นๆ และต่อเป้าหมายทางการเมืองของประเทศตนเอง 

จีนเป็นประเทศที่ใช้อ�านาจทาง Geo-economics ได้อย่างทรงพลัง 
เศรษฐกิจจีนมีผลกระทบต่อทุกภูมิภาคท่ัวโลก ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น 
ได้แก่ (1) การค้า - จีนเป็นคูค้่าขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศมากกว่า 130 ประเทศ
ทั่วโลก (2) การลงทุน - ต้ังแต่ปี 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�าเสนอ The Silk Road Economic 
Belt, the 21st Century Maritime Silk Road, China-Pakistan Economic 
Corridor และ Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน พัฒนา 
การคมนาคมขนส่ง รวมท้ังความร่วมมือทางการเงนิ (4) สถาบนัการเงนิพหุภาค ี-  
จีนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินภายใต้แนวคิด One Belt 
One Road รวมทัง้พฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ซึง่เพิม่อ�านาจ Geo-economics 
ให้จนีมากขึน้ และ (5) ความเป็นสากลของเงินหยวน - ตัง้แต่ปี 2009 จีนผลกัดนั 
นโยบายให้เงินหยวนมีความเป็นสากล โดยด�าเนินโครงการน�าร่องการช�าระเงิน 
ด้วยสกุลเงินหยวน เป็นการอนุญาตให้สามารถใช้เงินหยวนช�าระค่าสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศได้ในระดับภูมิภาค และขยายประเทศที่สามารถท�า
ธุรกรรมด้วยเงินหยวนเป็นทุกประเทศทั่วโลก 

บทบาทของจนีในเอเชยีใต้ – แต่ละประเทศมมีมุมองต่อบทบาทของจนีต่างกนั  
การเข้ามาของจีนในหลายปีที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมอย่างมาก ก่อนสงคราม

โดย : นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

จีน-อินเดีย ในปี 1962 จีนและอินเดียมีความสัมพันธ์อันดี หลังจากสงคราม 
ทัง้สองประเทศมองอิทธิพลของกันและกันในภูมิภาคในลกัษณะการแข่งขนัมากกว่า
การช่วยเหลือกัน อินเดียมองการเติบโตของอิทธิพลจีนในประเทศเพื่อนบ้าน  
เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา และเนปาล อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมองว่าการที่จีน
เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจกับปากีสถาน เป็นการ
มุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอินเดีย ส�าหรับปากีสถาน บทบาทและอิทธิพล 
ของจีนเป็นไปในทิศทางบวก ปากีสถานได้ประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่
ของจีน เช่น ท่าเรือน�้าลึกกวาดาร์ โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน และ 
ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 บทบาทของจีนในลาตินอเมริกา – บทบาทจีนในภูมิภาคนี้ยังมีไม่มาก 
เมือ่เทยีบกับในเอเชีย แม้ภมูภิาคนีจ้ะเป็นเป้าหมายทางการทตูและการทหารของ
จีน แต่ชาวลาตินอเมริกาอาจรู้สึกถึงผลกระทบทางลบจากการเข้ามาของจีนที่มี
ต่อธุรกิจท้องถิ่น ชาวจีนซื้อสินค้าในภูมิภาค เสริมสร้างและพัฒนาโดยการลงทุน 
ในสนิค้านัน้ๆ และส่งออกไปยงัตลาดนอกภมูภิาค และพฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  
เช่น ท่าเรอืด้านแปซฟิิก ถนน ขยายคลองปานามา และโครงสร้างพืน้ฐานฝ่ังทะเล
แครบิเบียน ความสัมพันธ์ระหว่างจนีกบัประเทศในลาตนิอเมริกาเริม่มคีวามขดัแย้ง  
เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ส่งผลต่อราคาสินค้าในตลาดโลกและประเทศใน
ภูมิภาคซึ่งมีรายได้จากการส่งออกปิโตรเลียม การท�าเหมืองแร่ และการส่งออก 
สินค้าเกษตรไปยังจีน นอกจากนี้ เมื่อความต้องการในจีนลดลง ส่งผลให้
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเหมืองแร่ในลาตินอเมริกาต้องเลื่อนการลงทุน 

บทบาทของอ�านาจทาง Geo-economics 
ที่มีต่อการค้าโลก
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หลายโครงการ รายได้ท่ีลดลงของธุรกิจท้องถิ่นถูกท้าทายเพิ่มขึ้นจากการที่
บริษัทจีนส่งออกสินค้าด้วยตัวเองจากภูมิภาคนี้ คนพื้นท่ีมองจีนเป็นคู่แข่ง  
หลายโครงการท่ีจีนได้ริเร่ิมไว้ประสบปัญหา โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
บางโครงการไม่เกิด หลายพื้นที่มีการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรง การเข้ามาของ
จีนในลาตินอเมริกามีทั้งประโยชน์และความขัดแย้ง  

บทบาทของจีนในกลุ่มประเทศอาหรับ – หลายประเทศเข้าหาจีนเพื่อให้
นโยบายด้านต่างประเทศมีความหลากหลายและสร้างสมดุลกับสหรัฐฯ ทั้งด้าน
ความปลอดภัยและก�าลังทหาร แต่จีนรู้ว่าไม่ควรเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ดังนั้น  
จีนด�าเนินการอย่างเงียบๆ และคลุมเครือ อิหร่านอาจเป็นประเทศที่มีปัญหากับ
จีนมากที่สุด ในช่วงปี 2013-2015 ที่มีการเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์ จีนเดินตาม
รอยสหรัฐฯ โดยเห็นว่าอิหร่านไม่ควรมีอ�านาจทางอาวุธนิวเคลียร์ แต่จากการที่
จนีตอ้งน�าเข้าน�้ามนัผา่นอ่าวอาหรับ จนีจงึจ�าเป็นตอ้งเดนิหมากอย่างระมดัระวงั
ในความขัดแย้ง และมักเลือกช่องทางการค้าผ่านเอเชียกลางไปยังยุโรปมากกว่า 
เพื่อความปลอดภัยในเส้นทางการค้า ดังนั้น อาจพูดได้ว่าจีนไม่ได้มีจุดยืน
ในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศในตะวันออกกลาง  
โดยพยายามไม่เข้าไปข้องเก่ียวกับความขัดแย้ง แต่มุ่งเป้าแค่เร่ืองการน�าเข้า
พลังงานและการค้าอย่างมีข้อจ�ากัด

บทบาทของจีนในแอฟรกิา – บทบาทจนีในภมูภิาคนีม้หีลายแง่มมุ แอฟรกิา
เป็นแหล่งขุมก�าลังหลายด้าน และจีนช่วยสร้างสมดุลของการครอบครอง
แอฟริกาโดยชาติตะวันตก ในแง่เศรษฐกิจ จีนให้ความสนใจแอฟริกาจากพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ และประชากรที่สามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพส�าหรับการพัฒนาประเทศได้ นอกจากนี้ แอฟริกายังเป็น
ตลาดส่งออกส�าคัญของจีน โดยทวีปแอฟริกาน�าเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด ในปี 
2018 มีมูลค่าการน�าเข้ามากถึง 90,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 15.62 ของมูลค่าการน�าเข้าท้ังหมด ความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายอยู่ 
ในฐานะมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจีนสร้างโอกาสการพัฒนาในแอฟริกา  
ขณะเดียวกันก็ท�าก�าไรจากการส่งออกสินค้าและท�าธุรกิจในแอฟริกาให้กับ
บริษัทจากจีนเอง นอกจากน้ี จีนและประเทศในแอฟริกายังรวมตัวกันพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ ให้ความส�าคัญกับประเด็นระดับโลก อาทิ   
การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศโลก (Climate Change) รวมทั้งการที่จีนมี 
ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะแรงงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแอฟริกาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งทางกลยุทธ์ด้าน Geo-economics ของจีน

ความร่วมมือระหว่างจนีกบัแอฟรกิาไม่ได้จ�ากดัแค่ด้านพลงังาน แหล่งทรพัยากร  
และสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน แต่รวมถงึการปฏิวตัด้ิานอุตสาหกรรม ความเป็นเมอืง
เกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาภาคการผลิตท่ีใช้ทักษะแรงงานขั้นสูง รวมทั้ง 
การเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน นอกจากนี้ จีนยังริเร่ิม
การสนบัสนนุสกลุเงินท้องถ่ินในการค้าขายตามชายแดน การแลกเปลีย่นสกลุเงนิ  
และก่อตั้งสาขาของสถาบันการเงินในแอฟริกา ทั้งนี้ แอฟริกามีแนวโน้มที่จะมี
ความส�าคัญต่อเศรษฐกจิจนีมากขึน้ แต่ยงักงัวลว่าจนีอาจเป็น “ผูแ้ย่งชงิครัง้ทีส่อง”  
ส�าหรบัแหล่งทรพัยากรของแอฟรกิาต่อจากการล่าอาณานคิมโดยประเทศตะวันตก  
แต่จีนยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในแอฟริกามีความเท่าเทียม 
มีการช่วยเหลือและพัฒนา เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

บทบาทของจนีในยโุรป – นโยบายของจนีส่งผลกระทบต่อยโุรป ประการแรก  
บริษัทยุโรปสนใจนักลงทุนจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระดับของเทคโนโลยี  
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีทักษะแบรนด์ และการเข้าถึงระบบ
ขนส่งมายังยุโรป และประการที่สอง เนื่องจากยุโรปเป็นปลายทางของเส้นทาง
สายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดการลงทุนใหญ่ๆ ในสาขาที่จีนเชี่ยวชาญ ซึ่งยุโรป
ก็มีความสนใจเชิงยุทธศาสตร์เช่นกัน นอกจากนี้ นโยบายเหล่านี้ออกมาในเวลา
ที่ยุโรปมีความต้องการ ดังน้ัน จึงยินดียอมรับการลงทุนจากจีน ทั้งนี้ จีนไม่ใช่ 
คู่ค้าหรือนักลงทุน แต่เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจ ซึ่งยุโรปตระหนักดีว่าก�าลังคุยกับ
นักธุรกิจและบริษัทท่ีได้รับอิทธิพล นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีแรง
จูงใจด้านการเมือง และส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของจีน ดังนั้น  

ระดับและประเภทของการลงทุนของจีนในยุโรปจึงเป็นประเด็นที่น่ากังวล 
โดยเฉพาะการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจจีนในยุโรป

บทบาทของจีนต่อสหรัฐฯ – มุมมองด้าน Geo-economics ของจีนต่อ
สหรัฐฯ รัฐบาลภายใต้การน�าของประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวทางการเจรจา 
ข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้น แต่ข้อตกลงทวิภาคีอาจไม่น�าไปสู่การมี
บทบาททางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท�าให้ความน่าเช่ือถือของสหรัฐฯ  
ถูกลดทอนลง ทั้ งนี้  ประเทศในกลุ ่มเอเชียแปซิฟ ิก อ่ืนๆ ยังมุ ่ งไปยัง 
การเจรจาในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (The Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งจะท�าให้จีนกลายเป็น
ประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคนี้ ในขณะเดียวกัน การท่ีจีนมีนโยบาย 
One Belt One Road (OBOR) ท่ีใส่เงนิลงทนุมากกว่า 50 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
ในการลงทนุตลอดเส้นทาง อนัเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพฒันาเศรษฐกจิ
ให้กับประชากรตลอดพื้นที่ของโครงการ ส่งผลให้จีนมีพลังอ�านาจท้ังทางด้าน 
Geo-economics และ Geo-politics เชื่อมโยงทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา และ
ตะวนัออกกลาง พนัธมติรของสหรฐัฯ หลายประเทศเร่ิมมคีวามสมัพันธ์แน่นแฟ้น
และพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น ขณะที่พึ่งพาสหรัฐฯ ในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัย ความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงผลักดันให้รัฐเล็กๆ 
ในเขตรอบนอกของจีนด�าเนินกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่บางรัฐเลือกที่จะอยู่เคียงข้างจีนใน 
การรกัษาสมดลุทางอ�านาจ แนวโน้มเหล่านีส่้งผลให้พนัธมติรสหรฐัฯ บางประเทศ 
เช่น ไทยและฟิลิปปินส์ เสริมสร้างอ�านาจด้านความม่ันคงกับจีนมากขึ้นเนื่อง 
จากการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง

ผลกระทบของอ�านาจ Geo-economics ของประเทศมหาอ�านาจท่ีมีต่อไทย  
ในฐานะประเทศหนึ่งในโลกที่มีสัดส่วนการค้ากับต่างประเทศอยู่มาก ไทยต้อง
พิจารณาใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศด้วยเช่นกัน อาทิ (1) การบริหารจัดการกับอิทธิพลทาง  
Geo-economics ของประเทศมหาอ�านาจ ต้องไม่พ่ึงพาประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากเกินไป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อสร้าง
อ�านาจต่อรองให้ประเทศขนาดเล็ก การสร้างพนัธมติรทางเศรษฐกิจช่วยกระจาย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพา ดังนั้น การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี จึงมีความจ�าเป็นและต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง (2) ไทยต้องเป็นผู้เล่นส�าคัญในภูมิภาค 
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะในอาเซียน จะส่งผลให้ 
Geo-economics ของไทยในภูมิภาคเข้มแข็งข้ึน (3) การส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ ควรก�าหนดประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) เป้าหมาย 
อาจพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น เพ่ือแสวงหาทรัพยากร แสวงหา
ตลาด เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที ่Host Country 
มีอยู ่ หรือใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าที่ Host Country ได้รับ  
(4) การก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพา
การค้าระหว่างประเทศในระดับสูง การส่งออกไทยพ่ึงพาตลาดส่งออกหลัก คือ 
จนี สหรฐัฯ และญีปุ่น่ ดงันัน้ ไทยควรกระจายตลาดส่งออกเพือ่ป้องกันความเสีย่ง 
ที่อาจเกิดขึ้น และ (5) การปฏิรูปภายในของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน อาทิ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การยกระดับและพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้า
และบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขนัของไทยในตลาดโลก และก้าวข้ามการแข่งขนัด้านราคาในระยะยาว 

  



โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2562

ภาพรวม เศรษฐกจิโลกยงัคงชะลอตวั การส่งออกของไทยหดตวั 
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวตาม แต่หากพิจารณา
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจากอัตราเงินเฟ้อจะเห็นว่า  
อตัราเงนิเฟ้อในเดอืนนีป้รบัตวัสงูข้ึนเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้า จาก
ปัจจัยด้านการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน สะท้อนจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ท่ีเกบ็จากการบรโิภคในประเทศ ขยายตวั 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และการเพิ่มขึ้นของยอดการจดทะเบียน 
รถจกัรยานยนต์ ประกอบกบัราคาสนิค้าเกษตรส�าคญัหลายตวัเพิม่ขึน้  
ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกร ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิและมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรของภาครฐัในช่วงที่
ผ่านมา อย่างไรกต็าม ตวัช้ีวัดด้านอปุสงค์การลงทนุ อาท ิการจ�าหน่าย
ปนูซีเมนต์ การจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็ก การจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย์  
ดชันรีาคาวสัดุก่อสร้าง และยอดการท�าธรุกรรมอสงัหาฯ ยงัลดลง โดยส่วนหนึง่น่าจะได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และการชะลอการลงทนุของ
ภาคเอกชนในช่วงทีผ่่านมา ซึง่เมือ่พจิารณาปัจจยัโดยรวมแล้ว ชีว่้า สถานการณ์ด้านราคาสนิค้าและบรกิารของประเทศยงัอยูใ่นระดบัทีม่เีสถยีรภาพ และสอดคล้องกบั
การเคลือ่นไหวของอปุทานและอปุสงค์ในตลาด

Economic  Indicators
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ดัชนีราคาผู ้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือน
พฤศจกิายน 2562 เท่ากบั 102.61 เทยีบกบัเดอืน
พฤศจิกายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY) 
ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.51 จากข้าว แป้งและ
ผลติภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 8.92 โดยเฉพาะข้าวสาร
เหนยีว ทีแ่หล่งเพาะปลกูเสยีหายจากอทุกภยั และ
แหล่งน�้ามีน้อยท�าให้ผลผลิตน้อย เนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสตัว์น�า้ สงูขึน้ร้อยละ 1.73 ตามการเพิม่ข้ึนของ
ราคาเนือ้สกุรหน้าฟาร์มเนือ่งจากเกษตรกรรายย่อย 
ลดการเลีย้ง และมกีารเฝ้าระวงัโรคอหวิาต์แอฟรกิาใน

สกุร ยกเว้นกุง้ขาว ราคาลดลงตามผลผลติทีเ่พิม่ขึน้และความต้องการโลกทีล่ดลง 
ส่วนปลาน�า้จดื (ปลาช่อน ปลาดกุ ปลานลิ) ปริมาณลดลงจากแหล่งน�า้ธรรมชาติ
ขาดแคลน ไข่และผลติภณัฑ์นม สงูขึน้ร้อยละ 2.83 ตามการลดลงของปรมิาณไก่ไข่  
เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น�้าอัดลม น�้าหวาน น�้าผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 2.05  
จากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลผสมเม่ือตุลาคมที่ผ่านมา อาหาร
บริโภคในบ้านและนอกบ้าน สงูขึน้ร้อยละ 0.70 และ 0.28 ตามล�าดบั รวมทัง้ 
ผลไม้ สงูขึน้ร้อยละ 3.16 ในขณะทีผ่กัสด (ผกัคะน้า ถัว่ฝักยาว ผกับุง้) ลดลงร้อยละ  
5.43 ตามปรมิาณผลผลติทีอ่อกมาก เนือ่งจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเพาะปลกู  
ประกอบกบัฐานราคาในปีทีผ่่านมาสงู เครือ่งประกอบอาหาร (น�า้มันพชื ซีอิว๊ ซอส
หอยนางรม) ลดลงร้อยละ 0.23 หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ ลดลง
ร้อยละ 0.53 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สาร ร้อยละ 
1.97 โดยเฉพาะน�า้มนัเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 7.54 ขณะทีค่่าโดยสารสาธารณะ 
(รถโดยสารประจ�าทาง รถตู ้ ค่าเครือ่งบิน) สูงขึน้ร้อยละ 6.17 หมวดยาสบูและ
เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ (เบยีร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ 0.10 ขณะทีห่มวดเครือ่งนุง่ห่ม 
และรองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดเคหสถาน  
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน หลอดไฟฟ้า) สงูขึน้ร้อยละ 0.30 หมวดการตรวจรกัษา
และบริการส่วนบุคคล (ค่ายา ค่าตรวจรกัษา ค่าของใช้ส่วนบคุคล) สงูขึน้ร้อยละ 
0.32 หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศกึษาฯ (ค่าเดนิทางไปเยีย่มญาตแิละท�าบญุ 
ค่าทศันาจรในและต่างประเทศ) สงูข้ึนร้อยละ 0.76 

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบกบัเดอืนตลุาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.13 (MoM)  
เฉลีย่ 11 เดอืน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สงูข้ึน
ร้อยละ 0.69 (AoA) 
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 
2562 เท่ากบั 100.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืน
พฤศจกิายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY)  
ตามการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.6 และ
หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง ลดลงร้อยละ  
7.0 โดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ ์
มันส�าปะหลัง สิ่งทอ เยื่อกระดาษ และ
โลหะข้ันมูลฐาน โดยมีเหตุผลส�าคัญจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการ
ปรบัลดลงของราคาน�า้มนัดิบ ในขณะทีห่มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ร้อยละ 3.7 แต่มแีนวโน้มชะลอตวัจากเดอืนท่ีผ่านมา โดยสนิค้าส�าคญัทีม่รีาคาเพิม่ขึน้ ได้แก่  
ข้าวเปลอืกเหนยีว และผลไม้ รวมทัง้ผลปาล์มสดทีป่รับตวัสงูข้ึนตามมาตรการภาครฐัทีส่นบัสนนุการน�าไปใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าและการใช้น�า้มนัดเีซลหมนุเร็ว (บ ี7 
บ ี10 และบี 20) ส�าหรบัสินค้าทีร่าคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลอืกเจ้า อ้อย หวัมนัส�าปะหลงั ยางพารา และผกัสด ตามปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ ขณะท่ีความต้องการยงัทรงตวั

ดัชนีราคาผู ้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือน
ตลุาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.5 (MoM) เฉลีย่ 
11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA) 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน  
2562 เท ่ ากับ 104.7  เ ม่ือ เทียบกับ 
เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 
3.1 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหล็ก 
และผลิตภัณฑ ์ เห ล็ก ร ้ อยละ 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 ตามการชะลอของโครงการก่อสร้างของภาครัฐท่ียังอยู่
ระหว่างการพิจารณางบประมาณ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ผสม) ลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับปริมาณการจ�าหน่ายใน
ประเทศ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 โดยเฉพาะยางมะตอยที่ลดลงตามราคาน�้ามันดิบ ขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ไม้พื้น ไม้ฝา  
ไม้คาน) สงูขึน้ร้อยละ 11.2 ราคาสงูขึน้ต่อเนือ่งจากช่วงต้นปี หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรตี (เสาเขม็คอนกรตีอดัแรง คอนกรตีบลอ็กก่อผนงัมวลเบา คอนกรตีบลอ็ก
ปพูืน้) สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ความต้องการเพิม่ขึน้ เพือ่ซ่อมแซมอาคาร บ้านเรอืน และสาธารณปูโภค จากอทุกภยัในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในช่วง 
ทีผ่่านมา และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ประตนู�า้) สูงขึน้ร้อยละ 0.1 ส�าหรบัหมวดกระเบือ้ง และหมวดวสัดฉุาบผวิ ดชันรีาคาโดยเฉลีย่ไม่เปลีย่นแปลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 1.2 (AoA) 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน
พฤศจิกายน 2562 ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูบ้รโิภคโดยรวม อยูท่ีร่ะดบั 44.5 ปรบัตวั 
ลดลง จากระดบั 46.3 ในเดอืนตลุาคม 
2562 ซึ่ ง เป ็นการปรับตัวลดลงท้ัง 
ความเชื่อม่ันในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนั
และอนาคต ปรับตัวลดลงจากระดับ 
40.5 และ 50.2 มาอยูท่ี่ 39.0 และ 48.2 
ตามล�าดบั คาดว่ามาจากความกังวลต่อ
ปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกจิทีย่งัไม่มี
สัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไร
ก็ตาม ดัชนีความเชื่อม่ันผู ้บริโภคใน
อนาคตเฉลีย่ 11 เดอืน อยูท่ีร่ะดบั 53.3 
(อยู่ในระดับเช่ือมั่น) ชี้ว่า ผู้บริโภคยังมี
มมุมองเชงิบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกจิ
ในอนาคต



การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2562 มมีลูค่า 20.8 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 4.5 ตามเศรษฐกจิโลกทียั่งเปราะบางจากมาตรการกดีกนัทางการค้า  
ส่งผลให้เศรษฐกจิคูค้่าส�าคญัชะลอตวัในรอบหลายปี การส่งออกสนิค้าส�าคัญหลายรายการ 
มสัีญญาณการขยายตัวต่อเนือ่ง สนิค้าเกษตรและเกษตรอาหาร เช่น น�า้ตาลทราย ผกั  
ผลไม้สด แช่เยน็ แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละอาหารส�าเร็จรปูอืน่ๆ  
เคร่ืองด่ืม และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง  
รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่งนุง่ห่ม เคร่ืองส�าอาง สบูแ่ละผลติภณัฑ์รกัษาผิว  
แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และนาฬิกาและ 
ส่วนประกอบ นอกจากนี ้วฏัจกัรการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ กลับมา 
เป็นบวกในรอบ 13 เดอืน และใกล้เคยีงมูลค่าช่วงก่อนมาตรการภาษีภายใต้สงครามการค้า 
มีผลบังคบัใช้อย่างเตม็รปูแบบในเดอืน ก.ย. 61 เช่นเดียวกบัแผงวงจรไฟฟ้าทีเ่ริม่กลับมา
ขยายตวัในระยะ 2 เดอืนทีผ่่านมา ในรายตลาด การส่งออกไปสหรัฐฯ ยงัขยายตวัอย่าง
มเีสถยีรภาพ และการส่งออกไปตลาดญีปุ่น่ และไต้หวนักลบัมาขยายตวัตดิต่อกนัเป็น 
เดอืนที ่ 2 และ 4 ตามล�าดบั ซึง่สะท้อนการปรับตัวการส่งออกจากมาตรการกดีกนัทาง 
การค้าได้บางส่วน รวม 10 เดือนของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.4  
 การส่งออกไปตลาดส�าคญัยงัคงหดตวั แต่มสีญัญาณการขยายตัวมากขึน้ และ 
คาดว่าจะกลบัมาขยายตัวได้มากขึน้ในช่วงทีเ่หลอืของปี โดยการส่งออกไปยังตลาดหลกั
หดตวัเพยีงร้อยละ 0.6 เนือ่งจากการส่งออกไปสหรัฐฯ และญ่ีปุน่ขยายตวัร้อยละ 4.8 และ 
0.5 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตวัร้อยละ 8.8 ด้านการส่งออกไปตลาด
ศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 7.6 เป็นผลมาจากการส่งออกไป CLMV อาเซยีน-5 และจนี 
หดตวัร้อยละ 9.9 8.9 และร้อยละ 4.2 ตามล�าดบั อย่างไรกต็ามการส่งออกไปไต้หวันขยายตัว 
สงูถงึร้อยละ 23.4 ส�าหรบัตลาดศกัยภาพระดับรองหดตัวทีร้่อยละ 6.4 เนือ่งจากการส่งออก 
ไปตลาดรสัเซยีและกลุม่ประเทศ CIS ลาตนิอเมริกา และแอฟริกา หดตวัร้อยละ 25.1 13.2 
และ 9.8  ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไปตะวันออกกลางกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.7
 แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2562 ยงัคงเผชญิความเส่ียงสงูจาก
เศรษฐกจิโลกท่ีชะลอตัว และเร่ิมขยายวงกว้างไปสูเ่ศรษฐกจิประเทศคูค้่าส�าคญัของ
ไทยท่ีขยายตวัต�า่สดุในรอบหลายปี นอกจากนี ้ ปัจจยัเสีย่งรายภมูภิาค/ประเทศ และ 
ด้านภมูริฐัศาสตร์ ราคาน�า้มนัทียั่งอยูใ่นระดับต�า่และเงนิบาททีแ่ข็งค่า ยงัเป็นปัจจยักดดนั 
การค้าและการส่งออกไทยในระยะสัน้-กลาง อย่างไรกด็ ีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก�ากับดูแล
การแลกเปลีย่นเงนิ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือเอือ้ให้เงินทนุไหลออกและสร้างสมดุล
เงนิทนุเคลือ่นย้าย จะช่วยลดแรงกดดนัต่อค่าเงินบาทไปได้บ้าง โดยผูส่้งออกอาจพจิารณา 
ท�าสญัญาซือ้ขายระยะยาว เพือ่ลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นได้อกีทางหนึง่
 ในระยะทีผ่่านมา การส่งออกไทยถอืว่าได้รบัผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ 
สะท้อนพืน้ฐานการส่งออกท่ีดีและมคีวามยดืหยุน่สามารถปรับตวัและกระจายการส่งออก 
ในสนิค้ากลุม่ใหม่ อาท ิ เครือ่งนุ่งห่ม รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์
และช้ินส่วน เครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองครวั และของใช้ในบ้าน ทัง้ในตลาดเดมิ และ 
ตลาดศกัยภาพใหม่ 
 นอกจากนี ้ กระทรวงพาณชิย์ยังให้ความส�าคญักบัการผลกัดนัการส่งออกสนิค้า
เกษตรและอาหาร ทีจ่ะช่วยสร้างรายได้และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ให้แก่เกษตรกร โดยเมือ่ 
วันท่ี 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการลงนามข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี ซื้อขายสินค้าเกษตรในกลุ่มสินค้ายางพารา และ
ผลิตภณัฑ์ สนิค้าอาหาร ณ กรงุอสีตนับลู ประเทศตรุก ี ซึง่จะสามารถสร้างรายได้ 
การส่งออกกว่า 15,000 ล้านบาท อกีทัง้ความส�าเร็จของการผลกัดนัข้อสรุปของอาร์เซ็ป 
ได้ครบ 20 ข้อบท ในช่วงการประชุมผู้น�าอาเซยีนทีไ่ทยเป็นประธานเมือ่ต้นเดือนพฤศจกิายน 
จะเป็นแต้มต่อการส่งออกในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์และชิน้ส่วน  
ยางรถยนต์ สิง่ทอ เครือ่งแต่งกาย และผลติภัณฑ์มันส�าปะหลงั
 ในภาวะทีท่กุประเทศผูส่้งออกก�าลงัเผชญิปัจจยัเส่ียงจากความไม่แน่นอนทาง 
การค้า การรกัษาฐานลกูค้าเดมิยงัเป็นส่ิงส�าคัญ ผู้ส่งออกควรกระชบัสัมพันธ์กบัผู้น�าเข้า
พนัธมติรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รกัษาส่วนแบ่งตลาด โดยกระทรวงพาณชิย์ จะเร่งผลกัดนั
การเจรจาความตกลงการค้าเสร ี (FTA) ทีอ่ยู่ระหว่างด�าเนนิการให้เสร็จสิน้โดยเรว็ และ
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเจรจา FTA ในอนาคต ได้แก่ ไทย-สหภาพยุโรป เพือ่ขยาย
ฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 
การน�าเข้า  เดอืนตลุาคม 2562 การน�าเข้า มีมูลค่า 20,251.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 
ร้อยละ 7.57 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการหดตวัของ น�า้มนัดบิ 
(-50.69%) เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-8.87%) เคมภีณัฑ์ (-17.14%) อญัมณี
และเครือ่งประดบั (-4.60%) ด้านสนิค้าทียั่งมีการน�าเข้าขยายตวั ได้แก่ เคร่ืองจักรกลและ 
ส่วนประกอบ (+0.05%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จีน (+0.48%) 
ญีปุ่น่ (-10.80%) สหรฐัอเมริกา (+1.71%) มาเลเซยี (-20.11%) และสงิคโปร์ (+18.67%) 
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)

ต.ค. 2562
Oct 2019

ม.ค. – ต.ค. 2562
Jan-Oct 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

20,757.8
-4.54%

207,329.7
-2.35%

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

20,251.3
-7.57%

199,441.8
-4.09%

ดลุการค้า
(Trade Balance) +506.5 +7,887.9

สินค้า
มลูค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,375.98 -1.97 11.45 สหรัฐฯ 2599.72 4.80 12.52

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ

1,624.75 2.74 7.83 จนี 2555.88 -4.22 12.31

ผลติภัณฑ์ยาง 990.5 3.36 4.77 ญีปุ่น่ 2236.87 0.47 10.78

อญัมณีและเคร่ือง
ประดบั 936.83 -7.59 4.51 เวยีดนาม 971.04 -16.76 4.68

เมด็พลาสตกิ 767.35 -13.51 3.70 มาเลเซยี 962.9 -3.86 4.64

สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,747.96 +0.05 8.63 จีน 4,574.24 +0.48 22.59

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,609.97 -8.87 7.95 ญีปุ่่น 2,945.59 -10.80 14.55

เคมภีณัฑ์ 1,210.46 -17.14 5.98 สหรัฐฯ 1,374.12 +1.71 6.79

น�า้มนัดบิ 1,121.53 -50.69 5.54 มาเลเซีย 1,042.58 -20.11 5.15

อญัมณแีละเครือ่ง
ประดบั

1,093.83 -4.60 5.40 สงิคโปร์ 821.59 +18.67 4.06

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 ต.ค. 62 ดัชนี ต.ค. 62

ส่งออก -0.3 +0.2 -0.4 -0.2 100.7

น�าเข้า -0.6 +0.2 -0.3 -1.4 92.9

ดลุการค้า เดอืนตลุาคม 2562  เกนิดลุการค้ามลูค่า 506.5 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 
 ดัชนีราคาส่งออก เดอืนตลุาคม 2562 เท่ากบั 100.7 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดือนตลุาคม 2561  
ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) และเมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2562 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.4 จากผลของ
ราคาในหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ และหมวดสินค้าอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 14.6 และ 0.1 ตามล�าดับ 
โดยเฉพาะน�้ามันส�าเร็จรูป น�้ามันดิบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ปรับลดลงตามราคาตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
ขณะทีห่มวดสนิค้าทีป่รบัสงูขึน้ ประกอบด้วยหมวดสนิค้าเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 4.6 ตามการสงูขึน้ 
ของราคา ข้าว ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ ยางพารา ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แขง็และแห้ง ตามความต้องการของ
ตลาดคูค้่าทีม่อีย่างต่อเนือ่ง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สงูขึน้ร้อยละ 0.3 ตามการสงูขึน้ 
ของราคาผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เฉล่ีย 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.)  
ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 สงูข้ึนร้อยละ 0.3 (AoA)
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนตลุาคม 2562 เท่ากบั 92.9 (ปี 2555 = 100) เทยีบกับเดอืนตลุาคม 2561  
ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) และเมือ่เทยีบกบัเดอืนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) จากราคา
หมวดสนิค้าเช้ือเพลงิลดลงร้อยละ 17.1 อาท ิน�า้มนัดิบ น�า้มนัส�าเรจ็รปู ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลยีม 
และถ่านหนิ ตามภาวะราคาตลาดโลกท่ีชะลอตัว ประกอบกบัเงนิบาทแขง็ค่า ขณะทีห่มวดสนิค้าที ่
ดชันรีาคาน�าเข้าปรบัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้าทนุ สงูขึน้ร้อยละ 2.2 อาท ิเครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ ผลิตภณัฑ์โลหะ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์  
การแพทย์ การทดสอบ หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเร็จรปู สงูขึน้ร้อยละ 1.5 อาท ิทองค�า อปุกรณ์  
ส่วนประกอบเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ ผลติภณัฑ์ท�าจากพลาสตกิ หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค  
สงูขึน้ร้อยละ 1.1 อาท ิ สบู ่ ผงซกัฟอกและเครือ่งส�าอาง และเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน และหมวดยาน
พาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง สงูขึน้ร้อยละ 2.5 อาท ิส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์และรถยนต์นัง่  
เฉลีย่ 10 เดอืน (ม.ค. - ต.ค.) ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปี 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.1 (AoA)

การค้าระหว่างประเทศของไทย : ตุลาคม 2562

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ต.ค. 62



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
 ราคาทองค�าเดือนพฤศจกิายน เฉลีย่อยูท่ี ่21,104.76 บาท ลดลงร้อยละ 1.84 

เมือ่เทียบกบัเดือนก่อนหน้า ลดลงติดต่อกนัเป็นเวลา 2 เดือน แต่ถอืว่ายงัสงูเมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ขยายตวัร้อยละ 10.58) สอดคล้องกบัทิศทางราคาทองค�า
ในตลาดโลกท่ีลดลงร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,470.02  
เหรยีญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ ปัจจยัท่ีส่งผลให้ราคาทองค�าในเดือนนีล้ดลงมาจาก 
การคลายความกังวลต่อสถานการณ์ทางการค้าของสหรัฐและจนี แม้ว่าจะมคีวามคบืหน้า 
ของการเจรจาข้อตกลงทางการค้า แต่ช่วงปลายเดือนมเีหตุการณ์ท่ีสหรฐัฯ สนบัสนนุ 
ร ่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของฮ่องกง ท�าให้นักลงทุนกลับมา 
ซือ้ทองเพิม่ข้ึน โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตวัอยู่ท่ี  
1,450 - 1,550 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดิบเดือนพฤศจกิายน 2562 ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI 

เฉลีย่อยูท่ี ่56.97 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.57 จากเดือนก่อนหน้า  
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหดตวัร้อยละ 0.24 โดยราคาน�า้มันดบิทีป่รบัเพิม่ขึน้ 
ในเดือนนี้เนื่องจากความต้องการใช้น�้ามันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน หลังทิศทาง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริม่ฟ้ืนตวั และยงัได้รบัปัจจยัหนนุจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรฐัฯ 
กับจีนที่มีทิศทางดีขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกได ้
ภายสิน้ปีนี ้ประกอบกับมกีารคาดการณ์ว่ากลุม่โอเปก (OPEC) และประเทศพนัธมติร 
มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาปรับลดก�าลังการผลิต จากเดิมสิ้นสุดในเดือน มี.ค.63  
เป็นเดือน มิ.ย.63 ส่งผลให้ราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศเพ่ิมข้ึนตาม โดยราคา 
น�า้มนัแก๊สโซฮอลล์ อยูท่ี ่ 24.01 บาท/ลติร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.33 จากเดือนก่อนหน้า 
ขณะทีร่าคาน�า้มนัดีเซล อยูท่ี ่25.72 บาท/ลติร เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.16 จากเดอืนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  

แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.40 จากเดือนก่อนหน้า และเม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 8.27 โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อค่าเงนิบาท ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ยังมี 
ความไม่แน่นอน ท�าให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทยจ�านวนมากในฐานะเป็น
แหล่งลงทุนท่ีปลอดภยัส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีย้งัต้อง
พิจารณาข้อมูลตัวเลขเศรษฐกจิของสหรฐัฯ เช่น ตัวเลขจดีีพี การใช้จ่ายส่วนบคุคล 
การจ้างงาน และความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ค่าเงินบาทในระยะต่อไป

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนพฤศจกิายน 2562 ปรับตวัลดลงจาก

เดือนตุลาคม จากราคา 1,140.24 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,128.68 บาท/100 
กโิลกรัม เช่นเดยีวกบัราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) ทีป่รบัตวัลดลง 
จาก 3,465.00 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 3,280.26 บาท/100 กโิลกรัม โดยภาพรวม
ราคาข้าวปรบัตวัลดลงจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ผลผลติทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ 
ประเทศผูน้�าเข้ารายใหญ่ปรบัลดการน�าเข้าข้าวจากภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั และ
ค่าเงินบาททีแ่ขง็ค่า 

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ

กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจกิายน 2562 เฉล่ียอยูท่ี่กโิลกรมัละ 45.62 บาท  
และ 41.57 บาท ตามล�าดบั ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนจากเดอืนก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 4.11 
และ 5.00 ราคายางปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นผลจากโรคใบร่วงในยางพาราและฝนตกชุก
ในพ้ืนท่ีปลกูยาง ท�าให้มีผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ประกอบกบัผูป้ระกอบการภายใน
ประเทศมคีวามต้องการในการส่งมอบยาง
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Commodities  &  FX

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,747.96 +0.05 8.63 จนี 4,574.24 +0.48 22.59

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,609.97 -8.87 7.95 ญีปุ่น่ 2,945.59 -10.80 14.55

เคมภีณัฑ์ 1,210.46 -17.14 5.98 สหรัฐฯ 1,374.12 +1.71 6.79

น�า้มนัดบิ 1,121.53 -50.69 5.54 มาเลเซยี 1,042.58 -20.11 5.15

อญัมณแีละเครือ่ง
ประดบั

1,093.83 -4.60 5.40 สงิคโปร์ 821.59 +18.67 4.06

เดือน
สินค้า

Oct-62 Nov-62 %∆(MOM) Nov-61 Nov-62 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,140.24 1,128.68 -1.01    1,175.00 1,128.68 -3.94

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,465.00 3,280.26 -5.33    3,315.00 3,280.26 -1.05

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 43.82 45.62 4.11         44.60 45.62 2.29

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 39.59 41.57 5.00         40.96 41.57 1.49

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,494.80 1,470.02 -1.66    1,220.95 1,470.02 20.40

ไทย (THB/Baht) 21,500.00 21,104.76 -1.84  19,086.36 21,104.76 10.58

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 53.96 56.97 5.57         56.96 56.97 0.01

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 30.37 30.24 -0.40         32.97 30.24 -8.27

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร
พฤศจกิายน 2562
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อินเดียจะถอนตัวจาก RCEP จริงหรือ?
อินเดียท�า Surprise ด้วยการประกาศไม่ร่วมในความตกลง RCEP ในช่วง 

การประชมุ ASEAN Summit ทีป่ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เม่ือต้นเดือนพฤศจกิายน 2562  
การท่ีอินเดียจะท้ิง RCEP อาจเป็นการเสยีโอกาสครัง้ใหญ่ของอนิเดยีกเ็ป็นได้
RCEP คืออะไร   

RCEP คือ ความตกลงหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) โดยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรี 
ระหว่าง 10 ชาตสิมาชิกอาเซยีน และ 6 ชาติคูเ่จรจา (ได้แก่ จีน ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี 
ออสเตรเลยี และนวิซีแลนด์) ซึง่ได้เริม่เจรจากนัมาตัง้แต่ปี 2555 และสมาชกิ RCEP ยกเว้น
อนิเดยีสามารถสรปุผลการเจรจากนัได้ในการประชุม ASEAN Summit เมือ่เดือนต้น
เดือน พ.ย. 2562 และคาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกนัได้ในช่วงต้นปี 2563 จะส่งผลให้ 
RCEP เป็นกลุม่เศรษฐกจิท่ีใหญ่ทีส่ดุในโลก มสีดัส่วนเกือบคร่ึงหนึง่ของเศรษฐกจิโลก 
(39% ของ GDP PPP US$ โลก แต่หากไม่รวมอนิเดยีจะมสีดัส่วน 29% (Cr. : World Bank)  
และราวครึง่หนึง่ของประชากรโลก (48% ของประชากรโลก) ซึง่ RCEP จะก้าวขึน้มา
ผงาดในเวทโีลกแทน TPP อนึง่ ADB ได้พยากรณ์ว่า ในปี 2593 เอเชยีจะมมีสีดัส่วน 52% 
ของ GDP โลก ดเูหมอืนว่า RCEP อาจท�าให้การคาดการณ์ของ ADB เกิดเร็วยิง่ขึน้
ข้อกังวลของอนิเดียท่ีท�าให้ไม่ร่วม RCEP

1. เกรงว่าสนิค้าจนีทีร่าคาถูกจะทะลกัเข้าสูต่ลาดอินเดยี อันจะส่งผลต่อผูป้ระกอบการ 
รายย่อยทีย่งัไม่พร้อมจะแข่งขนั โดยเฉพาะสนิค้าไฮเทคและเครือ่งใช้ไฟฟ้า ปัจจบุนัอนิเดยี
ขาดดุลการค้าจีนเป็นอนัดับหนึง่เกือบ 6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ

2. อนิเดยีเสนอให้มปีระเดน็เรือ่ง 1) การมมีาตรการ Safeguard ปกป้องตลาดภายใน
จากการทุ่มตลาดและ 2) ลดการกดีกันในเร่ืองของแรงงานและภาคบริการ ซ่ึงอนิเดีย 
มคีวามได้เปรยีบ

 อย่างไรกต็าม อนิเดยีไม่ได้รบัการตอบสนองในเชงิบวกจากทีป่ระชมุ อินเดยีจงึ 
ถอนตัวจากความตกลง RCEP
อนิเดียปกป้องผู้ผลติในประเทศเกนิไปหรอืไม่?

การถอนตวัของอนิเดยีจาก RCEP เกิดจากแรงกดดนัจากผูผ้ลติในอนิเดยีให้ปกป้อง
ผูผ้ลติในประเทศ เช่น อตุสาหกรรมเหลก็ ตามรายงานของ GTA และ Fitch Solutions 
กล่าวว่าอนิเดยีเป็นประเทศทีม่มีาตรการปกป้องทางการค้า (protectionism) มากทีส่ดุ 
สงูเป็นอนัดับ 2 รองจากสหรฐัฯ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (2559-2561) แม้ว่า 
การปกป้องจะท�าให้คูแ่ข่งเข้าตลาดอินเดียได้ยากข้ึน แต่ก็ท�าให้สนิค้าส่งออก (ทีพ่ึง่พา
การน�าเข้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรม) ของอินเดียแพงขึ้นในตลาดโลกด้วยเช่นกัน รวมทั้ง 
ผู้บริโภคในประเทศก็ต้องซื้อสินค้าที่ราคาแพงกว่าในต่างประเทศด้วย ตัวอย่างเช่น  
ทวีใีนอนิเดียบางรุน่แพงกว่าในไทยเกอืบเท่าตวั 

ดังนัน้แม้ว่าบางอตุสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากมาตรการปกป้อง อาท ิเหลก็ และ
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ แต่หลายอตุสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมต่อเนือ่ง ก็ได้รับผลกระทบ 
มากกว่า และเมือ่พิจารณาการส่งออกของอนิเดยีตัง้แต่ปี 2556 พบว่าจ�ากดัอยูเ่พยีง 
1.6-1.7% ของการส่งออกรวมทัว่โลก ขณะทีก่ารเข้าเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อปุทานโลก 
(Global Supply Chain: GSC) ของอินเดยีก็มีอตัราลดต�า่ลงอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ปี 2556 
จนท�าให้มีอตัราต�า่ทีส่ดุในโลก เป็นผลจากมาตรการปกป้องทางการค้ามากเกินไป (Cr. : 
Global Trade Atlas) การเชือ่มโยงกบัห่วงโซ่อปุทาน (GSC) มคีวามจ�าเป็นในภาวะที่
การค้าโลกชะลอตวัอนัเนือ่งมาจากสงครามการค้า ทัง้นีก้ารปกป้องทางการค้ามากเกนิไป
จะส่งผลเสยีต่ออนิเดยีเองใน 4 ด้าน 1) ผลเสยีทีเ่กดิกับอตุสาหกรรมโดยรวมมีมากกว่า
ผลดีทีไ่ด้รบั 2) ลดความสามารถในการแข่งขนัของอนิเดยีเองเนือ่งจากมต้ีนทนุทีส่งูกว่า
คูแ่ข่ง 3) เสยีโอกาสในการเข้าสูต่ลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกเช่น RCEP และ 4) การปกป้อง 
ผู้ผลิตภายใน (เช่นการตั้งก�าแพงภาษี) ยังส่งผลให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าจาก 
ประเทศอืน่ โดยเฉพาะจากประเทศใน G-20 โดยพบว่าประเทศอนิเดยีอยูใ่นกลุม่ท่ีถูก
มาตรการตอบโต้ทางการค้ามากทีสุ่ดในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา

ปกป้องตลาดแล้วผูผ้ลติในประเทศได้ประโยชน์จรงิหรอื?
การปกป้องตลาดมากไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่บางกลุม่มากกว่าประโยชน์ทีจ่ะตกแต่ผูผ้ลติ 

โดยรวม จากการศกึษาของสถาบัน Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) กล่าวว่า การกดีกนั
สนิค้าจีนอาจเกิดผลเสยีมากกว่าผลได้ (Cr. : IIFT) โดยสรุปได้ ดังน้ี

1. ในช่วงปี 2550-2551 และ 2560-2561 การขยายตัวของการน�าเข้าจากจนีมีความสมัพนัธ์
โดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของมลูค่าเพ่ิมรวม (Gross Value Added : GVA) และผลผลิตของอนิเดยี

2. ในอุตสาหกรรมหลกั 26 สาขาทีม่กีารศกึษาผลกระทบด้านลบต่อ GVA มเีพียง 4 อตุสาหกรรม 
คอื ไฟฟ้าพลงัน�า้ เหล็ก/เหลก็กล้า อญัมณ ีและของเล่น

3. เมือ่พจิารณาจากการน�าเข้าสนิค้าทนุ สินค้าขัน้กลาง และสนิค้าอปุโภคบรโิภคจากจนีพบว่า 
สนิค้าข้ันกลางก่อให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของผลผลติสงูสดุ ขยายตัว 163% รองลงมาเป็นสนิค้าทนุ 93% 
และสนิค้าอปุโภคบริโภค 73% ตามล�าดับ กล่าวคอืการน�าเข้าสนิค้าทนุและสนิค้าขัน้กลางจากจนี
ก่อให้เกดิผลดีต่ออตุสาหกรรมอนิเดีย

4. การแข่งขนัจากสนิค้าจนีกดดนัให้เกิดการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติของผูผ้ลติภายในของ
อนิเดีย และส่งผลให้บริษทัทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่
เคมภัีณฑ์และยา นอกจากถูกกระตุ้นให้เพิม่ประสทิธิภาพแล้วยังท�าให้สามารถส่งออกได้เพิม่ขึน้ด้วย

5. การส่งออกและ GDP ในช่วงท่ีมกีารเปิดเสรีการค้ามอีตัราทีส่งูกว่าช่วงทีมี่การปกป้องตลาด
เป็นอย่างมาก การปกป้องตลาดจึงมปีระโยชน์น้อยเม่ือเทยีบกับการเช่ือมโยงกบัห่วงโซ่อปุทานโลก
ซึง่มีประโยชน์ต่ออนิเดียมากกว่าในภาพรวม
ความส�าคญัของอนิเดยีต่อ RCEP

1. อนิเดยีเป็นตลาดใหญ่อันดบัสองรองจากจนีใน RCEP จะก่อให้เกิดพลวตัทางเศรษฐกจิใน
กลุม่มากขึน้ 

2. เพือ่ถ่วงดลุกบัจนี โดยก่อนหน้าการประชมุ ASEAN Summit ในไทย ญีปุ่น่ได้พยายามให้
อนิเดยีเหน็ประโยชน์ของการเข้าร่วมในข้อตกลง RCEP หากไม่มอิีนเดยี จนีจะมมีอีทิธพิลใน RCEP 
มากทีส่ดุ

3. ญีปุ่น่สามารถใช้อนิเดยีเป็นเส้นทางสายไหมเส้นทีส่อง เพือ่ลดการพึง่พาเส้นทางสายไหม 
ของจีนเพยีงแห่งเดยีว โดยทีผ่่านมาญีปุ่น่ได้เข้าไปช่วยพฒันาทางหลวง Golden Quadrilateral  
เชือ่มโยงเมอืงเศรษฐกิจหลกัของอนิเดยีให้สามารถเชือ่มโยงภูมภิาคอืน่ๆ เช่น อาเซียน (ผ่านไทย) 
ตะวนัออกกลาง ยโุรป และแอฟรกิา 

4. อินเดยีเป็นตลาดทีม่ศัีกยภาพของไทยและอาเซยีน
ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ

1. การท่ีอินเดียจะก้าวสู่เป้าหมายการเป็น “โรงงานของโลก” แห่งใหม่ตามนโยบาย  
“Made in India” นัน้ มเีพยีงหนทางเดียว คอื ต้องเปิดเสรทีางการค้าและเชือ่มโยงกบัห่วงโซ่
อุปทานโลกมากข้ึน ซึ่งจะกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในประเทศปรับตัวให้เข้มแข็งสามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลกได้ ซึง่ Narendra Modi นายกรฐัมนตรอีนิเดียกต็ระหนักดถีงึความจรงิข้อนี ้ ดงันัน้  
นายกฯ คงจะไม่ทิง้ RCEP แต่อาจมกีารเจรจาให้อนิเดียได้ประโยชน์มากขึน้ เช่น การเพิม่โอกาส
ให้แรงงานด้าน IT (BPO-Business Process Outsource เช่น บรกิารด้านการพฒันา Software 
และ Call center) ของอินเดยีสามารถเข้าท�างานใน Silicon Valley ของจนีได้มากขึน้

2. การเจรจาเพือ่ดงึอนิเดยีเข้าสูโ่ต๊ะเจรจาจะมขีึน้แน่นอนไม่ช้ากเ็รว็ โดยญีปุ่่นดเูหมอืนเป็น
ประเทศท่ีอินเดียต้องการพูดคุยด้วยมากท่ีสุด เนื่องจากการแข่งขันในการค้าโลกจะต้องพึ่งพา
เทคโนโลยนี�าเข้ามากเป็นพิเศษ

3. ไม่ว่าผลการเจรจาออกมาในรปูแบบใด ประเทศไทยดจูะมภีาษดีเีป็นพเิศษเนือ่งจากเป็น 
จุดเชือ่มโยงระหว่างภมูภิาคเอเชยีใต้ อาเซยีน และอินเดยี อีกท้ังเป็นจุดตดัของเส้นทางสายไหม
สายจนีและอนิเดยี จงึได้ยกระดบัให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่

4. อตุสาหกรรมอาหารเป็นอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจเป็นพเิศษ เนือ่งจากประเทศในกลุม่ RCEP 
มีแนวโน้วท่ีจะผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์และ
อนิโดนเีซยี จงึเป็นโอกาสทีผู่ส่้งออกของไทยควรตดิตามพฒันาการของ RCEP มากเป็นพิเศษ

ได้ทีช้ั่น
13สนค.


