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กำรท่ีรัฐบำลไทยได้จุดพลุนโยบำย Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิตอล ขึ้นมำ 
และเร่งผลักดันอย่ำงจริงจังภำยใต้กรอบระยะเวลำ 1 ปี โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร นับเป็นยทุธศำสตร์ทีดี่ทีจ่ะช่วยเพิม่ศักยภำพ
เศรษฐกิจของไทยให้ขยำยตัวเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สอดรับกับแนวโน้มของเศรษฐกิจ 
โลกที่จะพัฒนำไปในทิศทำงนี้มำกขึ้น

หนึ่งในธุรกิจที่ถือเป็นฟันเฟืองในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล คือ BPO (Business 
Process Outsourcing) หรือ ธุรกิจรับจำ้งบริหำรระบบข้อมูลธุรกิจผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต  
เมือ่บริษทัชัน้น�ำของโลกนยิม Outsource งำนลกัษณะนีม้ำยงัเอเชยี โดยเฉพำะภมิูภำคอำเซยีน 
จึงเป็นโอกำสของไทยท่ีจะสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิดจิติอล ด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
ในธุรกิจ BPO ธุรกิจนี้มีลักษณะเด่นเช่นไร อ่ำนเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Talk

ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหำโอกำสจำกภำยนอกประเทศ มัลดีฟส์นอกจำกจะเป็นสวรรค์
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยังเป็นสวรรค์ส�ำหรับนักลงทุนไทยที่จะส่งสินค้ำเข้ำไปท�ำตลำด 
ในเกำะเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปด้วยศักยภำพ คอลมัน์ Special Report 1 ฉบับนีจ้ะแนะน�ำผู้อ่ำนให้รูจ้กั 
มัลดีฟส์ในทุกซอกทุกมุมที่ควรทรำบ เพื่อใช้เป็นสปริงบอร์ดต่อยอดธุรกิจต่อไป 

ส่วน Special Report 2 พบกับดัชนีรำคำผู้บริโภคปี 2557 ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรวิเครำะห์โอกำสและควำมเสี่ยงในโลกแห่งกำรค้ำกำรลงทุนในปีต่อๆ ไป เพรำะคนเรำ 
จะประสบควำมส�ำเร็จได้ ต้องเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในอดีตเป็นส�ำคัญ

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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Getting Around With TPSO ฉบับนี้ มีข ่ำวดีมำแจ้งให้ท่ำนผู ้อ ่ำนได้
ทรำบ และร่วมยินดีกับพวกเรำชำว สนย. ในกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  
ทรงลงพระปรมำภิไธย พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558  
(แบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวงพำณิชย์) จัดต้ัง สนย. ให้เป็นส่วนรำชกำรระดับกรม  
สังกัดกระทรวงพำณิชย ์ตำมกฎหมำย โดยได ้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ  
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม  
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหน่วยงำนหลักในกำรท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยทิศทำงกำรค้ำ 
ของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติ 
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน พวกเรำ 
ชำว สนย. ทุกคนมีควำมมุ่งมั่นที่จะท�ำหน้ำที่ให้ส�ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย เพ่ือให้เศรษฐกิจ 
กำรค้ำของประเทศก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  

Getting Around with TPSO
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โดย ดร.ไพศำล มะระพฤกษ์วรรณ  กองวิจัยสินค้ำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร

อาเซยีนก�าลงัก้าวสูก่ารเป็น Hub ด้านบรกิาร BPO ชัน้น�าของโลก ปัจจบุนัมะนลิาก้าวสูห่มายเลข 2 ของโลกรองจากบงักะลอร์ไปแล้ว  
แต่ประเทศไทยกลับยงัไม่ได้ใช้ศักยภาพด้าน BPO ของไทยทีม่อียูอ่ย่างจรงิจงั จงึเป็นโอกาสและความท้าทายส�าหรบัประเทศไทยในการใช้ BPO 
เป็นเครือ่งมอืส่วนหนึง่ในการพฒันาธรุกจิบรกิารและก้าวสูก่ารเป็นชาติการค้าต่อไป 

Special Talk

BPO (Business Process Outsourcing)
หรอืธรุกจิรบัจ้ำงบรหิำรระบบข้อมลูธรุกจิผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่เอเชีย
โดยเฉพำะอำเซียนมำกขึ้น จะส่งผลดีต่อกำรเติบโต
ของตลำดอเิลก็ทรอนกิส์ ตวัอย่ำง BPO ทีส่�ำคญั เช่น   
Call Center, กำรรบัจ้ำงบรหิำรข้อมลูบตัรเครดิต กำร 
บริหำรข้อมูลโรงพยำบำล กำร Tracking ด้ำนโลจสิตกิส์  
กำรพัฒนำ Software, Digital Content และ  
Animation เป็นต้น ปัจจบุนับรษิทัต่ำงๆ ในสหรฐัฯ ยโุรป 
และเกำหลีใต้นิยมหันมำ Outsource งำนดังกล่ำว 
มำยงัเอเชยีซึง่มแีรงงำนรำคำถกูกว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็น
ประเทศที่มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี เช่น 
อินเดยี และฟิลปิปินส์ ซึง่ทัง้สองประเทศเป็นผูน้�ำใน
ธรุกจิ BPO อนัดบั 1 และ 2 ของโลกตำมล�ำดบั โดย
อินเดียมมีลูค่ำธุรกจิ 15,000 ล้ำนเหรียญสหรฐั ขณะท่ี 
ฟิลิปปินส์มีมูลค่ำธุรกิจ  9,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  
BPO ในอินเดียกระจำยตัวอยู่ใน 21 หัวเมืองใหญ่ 
เช่น บงักะลอร์ มมุไบ และเจนไน ส่วนฟิลปิปินส์ BPO 
กระจำยตวัอยูใ่นเมอืงหลกั 10 เมอืง โดยเฉพำะมะนลิำ
และซบี ูทัง้ 2 ประเทศม ีBPO เป็นกลไกส�ำคัญในกำร 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ช่วยให้คนในประเทศมกี�ำลงัซือ้สงูขึน้ 
เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว เกิดกำรหมุนเวียน 
ทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ และส่งผลดีต่อสำขำธรุกิจอืน่ๆ 
มำกมำยสอดคล้องกบัก�ำลงัซือ้ทีส่งูขึน้ เช่น กำรท่องเทีย่ว 
กำรค้ำปลกี ค้ำส่ง ห้ำงสรรพสนิค้ำ โรงแรม ท่ีพกัอำศัย 
อุตสำหกรรมตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ อุตสำหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ อตุสำหกรรมยำนยนต์ สิง่ทอ/เสือ้ผ้ำ 
และอำหำร เป็นต้น นอกจำกนัน้ ยงัมีกำร Outsource 
ไปยงัจนี:- (เซีย่งไฮ้ อนัดบั 11) ปักก่ิง (#12) ต้ำเหลียน
(#14) เสนิเจิน้ (#15) เวยีดนำม:- ฮำนอย (#17) โฮจมินิห์
(#22) และมำเลเซยี:- กวัลำลมัเปอร์ (#12)  ต่ำงกเ็ริม่
เป็นแหล่ง BPO ทีส่�ำคัญของโลก ส�ำหรับประเทศไทย 
โดยกรงุเทพตดิอนัดบั 85 ของ BPO โลก ซึง่ได้รับกำร
ส่งเสริมจำก Software Park ของไทย แต่ส่วนใหญ่ 
ยังจ�ำกดัอยู่ในด้ำนกำรพฒันำ Software และ Digital 
Content ขอบข่ำยธรุกิจของกำรรับจ้ำงบรหิำรระบบ
ธรุกจิ หรือ BPO แยกเป็น 4 กลุม่ คือ 1) กำรบรหิำร 

BPO กลไกส�ำคัญ
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จดักำรห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain Management) เช่น 
Fedex 2) กำรปฏบิตักิำร (Operations) 3) กำรบรหิำรงำน
สนบัสนนุภำยในองค์กร (Business Administration) 
เช่น กำรพัฒนำ Software กำรบรหิำรข้อมลูในธรุกจิ 
Medical Care และ Wellness และ 4) กำรบริกำรลกูค้ำ  
(Sales, Marketing and Customer Care) เช่น  
กำรบรหิำรข้อมลูบตัรเครดติ และ Clearing House  

ส�ำหรบั Smart Phone และ Tablet ซึง่ตลำด
อำเซียนได้กลำยเป็นตลำดอนัดบัต้นๆ ของโลกไปแล้ว 
แต่ทัง้ Smart Phone และ Tablet กม็ข้ีอจ�ำกดัด้ำน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภำยในตัวเครื่อง จึงต้องหันไปใช้
บรกิำรจำกผูใ้ห้บรกิำรระบบ Cloud Storage แทน ซ่ึง
ระบบน้ีจัดเป็น BPO ประเภทหนึง่ ระบบ Cloud Storage  
คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ตสำมำรถฝำกไฟล์ 
และดึงไฟล์ออกได้อย่ำงสะดวกโดยต้องใช้อนิเตอร์เนต็
เป็นสือ่กลำง ท�ำให้บรกิำรของ Cloud Storage ได้รบั
ควำมนยิมเป็นอย่ำงมำก อกีท้ังยงัมปัีจจยัท่ีสนับสนุน
อย่ำงกำรเติบโตของอปุกรณ์โมบำยต่ำงๆ ท้ัง Smart 
Phone และ Tablet ให้สำมำรถเข้ำถงึได้อย่ำงง่ำยๆ 
ท�ำให้สำมำรถรบัส่งข้อมลูได้สะดวกสบำยมำกขึน้ในทกุที ่
ทุกเวลำ

กำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในธุรกิจ BPO  
ในไทยให้เตบิโตมำกยิง่ขึน้เป็นสิง่จ�ำเป็นด้วยกำรสร้ำง
ควำมหลำกหลำยของกำรให้บริกำรมำกขึน้ เช่น กำรรบั  
Outsource บรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน กำรปฏบิตักิำร 
กำรบริหำรข้อมูลในธุรกิจด้ำน Medical care และ 
Wellness, Sales, Marketing, Customer Care, Clearing  
House และกำรบรหิำรข้อมลูบตัรเครดติ ซ่ึงนอกจำก 
จะเป็นกำรสร้ำงงำนและสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำแล้ว  
ยงัเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธรุกจิให้ไทยในหลำยๆ ด้ำน 
และช่วยต่อยอดให้ธุรกจิไทยให้เข้มแขง็ขึน้ในตลำดโลก  
เช่น Medical Hub, Wellness, กำรท่องเที่ยว  
กำรแปรรปูอำหำรและโลจสิตกิส์ นอกจำกนัน้ ยงัส่งผลดี 
ต่ออุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่มีตลำดรองรับ 
เชงิสถำบนัทีม่ขีนำดใหญ่ในอำเซยีน อนัได้แก่ ผู้ให้บรกิำร  
BPO และ Cloud Computing เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิส์ของไทยก็ต้องปรบัตวัสู่ควำม
ต้องกำรใหม่ๆ เช่น ระบบควำมจ�ำแบบ SSD ส�ำหรบั PC  
ที่ก�ำลังเข้ำมำแทนที่เทคโนโลยีฮำร์ดไดรฟ์ (HDD)  
ทีล้่ำสมยัอย่ำงแน่นอน

โอกำส BPO มำอยูใ่นมอืของอำเซยีนแล้ว ขึน้อยู่
กบัว่ำประเทศไทยจะจบัฉวยโอกำสนัน้ได้ดเีพยีงใด  
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มัลดีฟส์นอกจากเป็นสวรรค์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสวรรค์ด้านการค้าและการลงทุนอีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทย
ไม่ควรมองข้าม

โดย ดร.ไพศำล มะระพฤกษ์วรรณ  กองวิจัยสินค้ำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรSpecial Report

มลัดฟีส์สวรรค์กำรค้ำ

หำกจะเปรียบมัลดีฟส์กับประเทศไทย มัลดีฟส์ 
จะคล้ำยกับเกำะพีพี แต่มัลดีฟส์มีเกำะถึง 1,192 
เกำะ เป็นประเทศที่มีประชำกรเพียง 3 แสนคน แต่ม ี
นกัท่องเทีย่วไปเยอืนถงึ 1 ล้ำนคนต่อปี กำรท่องเทีย่วจึงมี 
บทบำทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของมัลดีฟส์เป็นอย่ำงยิ่ง 
โดยมรีำยได้มำกกว่ำร้อยละ 70 ของรำยได้หลกัของประเทศ  
ขณะทีม่ลัดฟีส์มรีำยได้สูงจำกกำรท่องเทีย่ว แต่กลับไม่ม ี
กำรผลิตสินค้ำเอง ทุกอย่ำงต้องน�ำเข้ำเกือบทั้งหมด 
จงึเป็นโอกำสส�ำหรับนักธรุกิจไทยเข้ำไปท�ำธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 
กับกำรท่องเที่ยวและสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ก่อนอื่นเรำมำท�ำควำมรู้จักกับมัลดีฟส์ในเรื่อง
ทั่วๆ ไปกันก่อน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
ทีต่ัง้ เป็นเกำะในมหำสมทุรอนิเดยี ทำงตะวนัตก

เฉียงใต้ของอินเดียและทำงตะวันตกของศรีลังกำ
พืน้ที ่ควำมยำวจำกเหนอืจรดใต้ 820 กโิลเมตร 

จำกตะวันออกจรดตะวันตก 120 กิโลเมตร แต่เป็น 
พืน้ทีด่นิรวมเพียง 300 ตำรำงกโิลเมตร ประกอบด้วยหมูเ่กำะ 
ปะกำรงั 26 กลุม่ (Atoll) รวม 1,192 เกำะ มปีระชำกร 
อำศัยอยู่เพยีงประมำณ 200 เกำะ และได้รบักำรพฒันำ
เป็นโรงแรมส�ำหรบันกัท่องเทีย่ว 80 เกำะ ทกุเกำะสวย
ทั้งหมด จึงยังมีพื้นที่รอกำรพัฒนำอีกมำก

เมืองหลวง กรุงมำเล (Male) 
ภูมิอากาศ คล้ำยภำคใต้ของไทย
อัตราการรู้หนังสือ 96% 
เชื้อชาติ ส่วนใหญ่สิงหล และดรำวิเดียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2,248  

ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ปี 2556) 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 6,686 เหรียญสหรัฐ  

(ปี 2556) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4% (ปี 2556) 
ระบอบการปกครอง มลัดฟีส์ปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยแบบสำธำรณรัฐใช้กฎหมำยอิสลำมเป็น
พื้นฐำนผสมกับระบบ Common Law ของอังกฤษ

2. เศรษฐกิจ
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของมลัดฟีส์มีกำรท่องเทีย่ว 

เป็นอุตสำหกรรมหลัก โดยมีสัดส่วน 28% ของ  
GDP และเมือ่รวมธรุกจิบรกิำรอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องโดยตรง
และโดยอ้อมด้วยแล้ว ภำคบรกิำรมีสดัส่วนถึง 77% ของ 
GDP ปัจจุบันกว่ำ 60% ของรำยได้ประเทศมำจำก 
กำรท่องเทีย่ว มลัดฟีส์มรีสีอร์ตมำกกว่ำ 87 แห่ง และมี 
นกัท่องเทีย่วรำว 1 ล้ำนคนไปเยอืนมลัดฟีส์ในปี 2556 ทัง้นี้ 
เกอืบทกุเดอืนจะมีรีสอร์ตแห่งใหม่เกดิขึน้เสมอ มลัดีฟส์ 
จงึได้ระดมทนุจำกนำนำประเทศเพือ่พฒันำกำรท่องเทีย่ว 
และจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวสู ่มัลดีฟส  ์

ส�ำหรับธุรกิจประมงและกำรเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 16% 
ของ GDP เริม่มคีวำมส�ำคญัน้อยลง เนือ่งมำจำกข้อจ�ำกดั 
ด้ำนพ้ืนท่ีทำงกำรเกษตรและแรงงำนมน้ีอย (แต่เป็นแรงงำน 
ที่มีคุณภำพและกำรศึกษำสูง จึงนิยมท�ำงำนภำคกำร
ท่องเที่ยวมำกกว่ำ) ธุรกิจประมงจึงหันไปจับตลำด 
ท่องเที่ยวเพื่อกำรตกปลำแทน อย่ำงไรก็ตำม มัลดีฟส ์
ยังคงเป็นประเทศผูส่้งออกทูน่ำทีส่�ำคญัแห่งหนึง่ของโลก   
ส่วนในด้ำนสินค้ำอำหำรส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศ ภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนเพียง 7%  
โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมผลิตเสื้อผ้ำ กำรต่อเรือ 
ขนำดเล็กและสินค้ำหัตถกรรม   

ในปี 2543 รัฐบำลมัลดีฟส์ได้เริ่มมีกำรฟื้นฟู
เศรษฐกจิด้วยกำรยกเลกิโควตำกำรน�ำเข้ำ และเปิดเสรี
กำรส่งออกให้เอกชนสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ในบำงสำขำ  
และในเวลำต่อมำก็ได้มีกำรลดข้อจ�ำกัดด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทนุลงไปมำก ส่งผลให้มกีำรไหลเข้ำของกำรลงทนุ 
จำกต่ำงประเทศมำกยิง่ขึน้ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
ของมลัดฟีส์ในปี 2555 มมีลูค่ำ 2,209 ล้ำนเหรยีญสหรฐั 
ขยำยตัวเฉลี่ย 5.24% ต่อปี รำยได้ต่อหัวของมัลดีฟส์ 
สูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยมีรำยได้ประมำณ  
6,675 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี

จุดแข็งของกำรท่องเที่ยวของมัลดีฟส ์คือ
ธรรมชำติที่ยังบริสุทธิ์อยู่มำก มีชำยหำดขำวสะอำด 
น�้ำทะเลสีฟ้ำครำมใสที่พบเห็นทั่วไปทุกเกำะ และยังมี 
แนวปะกำรงัทีย่ำวและสวยงำมติดอนัดบัโลกเป็นทีส่นใจ 
แก่ผูร้กักำรว่ำยน�ำ้ สำยลม แสงแดด กฬีำตกปลำ กำรด�ำน�ำ้ 
กำรพักผ่อนท้ังครอบครวั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรฮันนมูีน

นักท่องเที่ยวของมัลดีฟส์เป็นนักท่องเที่ยวระดับบน
เป็นส่วนมำก โดยส่วนใหญ่มำจำกยุโรปและเอเชีย 
สัญชำตินักท่องเที่ยวจำกยุโรปที่ส�ำคัญคือ อิตำลี 
ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ขณะที่
นักท่องเที่ยวจำกเอเชีย ส่วนใหญ่จะเป็น ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
และจีน ปัจจุบันมัลดีฟส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน�ำ 
ของโลก มโีรงแรมดงั  ๆจำกท่ัวโลกมำเปิดให้บรกิำร ไม่ว่ำจะเป็น  
Hilton, Four Seasons, Club Med และ One &  
Only  ส่วนของไทยเป็น เครือเซ็นทำรำ เครือดุสิตธำนี  
และเครืออนันตรำ อีกทั้งสถำบันกำรเงินชั้นน�ำของโลก 
ก็ได้ไปเปิดให้บริกำรแล้วเช่นกัน เช่น ธนำคำร  
Hong-Kong  and Shanghai เป็นต้น

3. การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่ำส่งออกปี 2556 : 283 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
สินค้ำส่งออกส�ำคัญ มีชนิดเดียวคือ ปลำ   

โดยเฉพำะปลำทูน่ำ
ตลำดส่งออกส�ำคญั (ปี 2556) ได้แก่ ประเทศไทย 

37%, ฝรั่งเศส 13.5%, อิหร่ำน 6.5%, 
มลูค่ำกำรน�ำเข้ำปี 2556 : 1.406 พนัล้ำนเหรยีญ

สหรัฐ
สินค้ำน�ำเข้ำส�ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

เสือ้ผ้ำ สนิค้ำกึง่ส�ำเร็จรูปและสนิค้ำทนุ ผลติภณัฑ์อำหำร 
เรอื speedboat สนิค้ำอปุโภคบริโภค สะท้อนให้เห็นว่ำ
มลัดฟีส์ไม่มกีำรผลติในประเทศ ต้องน�ำเข้ำเกือบ 100%

แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญั (ปี 2556) ได้แก่ UAE 28%, 
สิงคโปร์ 16%, อินเดีย 9%
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4. การค้ากับประเทศไทย
กำรส่งออกของไทยไปมัลดีฟส์ปี 2557 มูลค่ำ 

85 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัว 25% จำกปีก่อนหน้ำ 
โดยสินค้ำส�ำคัญได้แก่ สินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น  
ผลิตภัณฑ์พลำสติก เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์  
รถจกัรยำนยนต์ ตูเ้ยน็ อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรปู 
สนิค้ำ เครือ่งก่อสร้ำง เช่น ปนูซเีมนต์ เหลก็และเหลก็กล้ำ 
และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

กำรน�ำเข้ำของไทยจำกมัลดีฟส์ ปี 2557 
มูลค่ำ 60 ล้ำนเหรียญสหรัฐโดยมีสินค้ำในกลุ่มประมง  
(โดยเฉพำะปลำทูน่ำ) เพยีงชนดิเดยีวทีม่กีำรน�ำเข้ำจำก 
มลัดฟีส์ เนือ่งจำกเป็นแหล่งประมงทีอ่ดุมสมบรูณ์มำกๆ 

5. ความสัมพันธ์ไทย-มัลดีฟส์ด้านอื่นๆ
กำรท่องเท่ียว นักท่องเทีย่วไทยเดินทำงไปมลัดีฟส์ 

ในแต่ละปีมีไม่มำกประมำณ 5 พันคน นักท่องเท่ียว
มลัดฟีส์เดนิทำงมำไทยประมำณปีละ 8 พนัคน ปัจจบุนั 
สำยกำรบนิบำงกอกแอร์เวย์ได้เปิดเท่ียวบนิตรงระหว่ำง
กรุงเทพฯ และกรุงมำเล

กำรประมง : ประเทศมลัดีฟส์เป็นแหล่งปลำทนู่ำ 
ทีส่�ำคญัในมหำสมทุรอนิเดยี ประเทศไทยยงัไม่มกีำรตดิต่อ 
เพือ่ท�ำประมงร่วมกบัมลัดฟีส์ท้ังระหว่ำงภำครฐับำลและ 
เอกชน ฝ่ำยไทยเคยส่งเรือวิจัยประมงของกรมประมง 
เดนิทำงไปท�ำกำรศกึษำและวิจัยด้ำนปลำทนู่ำในมลัดฟีส์ 
ในบำงโอกำส นอกจำกนีร้ฐับำลมัลดสีฟ์ได้ก�ำหนดเงือ่นไข 
ที่จะเข้ำไปจับปลำในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะของมัลดีฟส์  
เช่น ต้องเสียค่ำใบอนญุำต (License Fee) ต้องจบัปลำ 
ห่ำงฝั ่งอย่ำงน้อย 78 ไมล์ และให้ผู ้ได้รับอนุญำต 
จบัปลำได้ไม่เกนิปีละ 1.5 หมืน่ตนั รวมทัง้ทำงกำรมลัดฟีส์ 
ยังก�ำหนดให้ใช้วิธีกำรจับปลำแบบดั้งเดิมอีกด้วยคือ 
กำรใช้เบ็ดเท่ำนั้น จึงไม่เหมำะนักในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
เชิงอุตสำหกรรม

6. โครงการเมกะโปรเจกต์ของมัลดีฟส์
ปัจจบุนัรฐับำลมลัดฟีส์มโีครงกำรเมกะโปรเจกต์ 

หลำยโครงกำรทีต้่อนรับกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ เช่น
1) มัลดีฟส์ชักชวนไทยเข้ำไปลงทุนในสำขำกำร 

พฒันำรสีอร์ต กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน เช่น พฒันำ 
ท่ำเรือ สนำมบนิ กำรก�ำจดัขยะ กำรบ�ำบดัน�ำ้เสยี ธุรกจิ 
IT กำรดูแลสุขภำพและกำรส่งต่อผู้ป่วย โรงพยำบำล 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรประมง และกำรแปรรูป
อำหำร รวมถึงมัลดีฟส์เองก็ต้องกำรเรียนรู้จำกไทย 
ในเรื่องกำรส่งเสริมกำรลงทุนของ BOI ด้วย

2) Hulhumale Projects เป็นโครงกำรถมพืน้ที ่
บึงมหึมำขนำด 188 เฮกตำร์ ห่ำงจำกเมืองหลวงเพียง  
3 กิโลเมตร เพื่อพัฒนำเป็นเขตเมืองใหม่ท่ีหรูหรำและ 
ทันสมัยและช่วยลดปัญหำควำมแออัดของเมืองหลวง
ซึ่งแออัดไปด้วยตึกสูง โดยสำมำรถรองรับประชำกร  
53,000 คนและคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2020  
โดยจะแบ่งเป็นย่ำนที่พักอำศัย ย่ำนกำรค้ำและ 
ย่ำนอุตสำหกรรมเบำ

3) อูจ่อดเรอืยอร์ช Marina ตัง้อยู่ในเขต Hulhumale 
สำมำรถจอดเรือได้ 76 ล�ำ ในเขตมำรนีำจะมร้ีำนอำหำร
ร้ำนกำแฟ สถำนบนัเทงิ สปำ และกำรบริกำรอืน่ๆ ได้แก่ 
สถำนีเติมน�้ำมันและน�้ำ เป็นต้น

4) โรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์ ตั้งอยู่ใน
เขต Hulhumale เช่นกัน โดยมีแผนที่จะพัฒนำเป็น  
Medical Tourism Hub ต่อไปในอนำคต

5) ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural Center) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำง
วัฒนธรรมแห่งใหม่ที่ครบวงจรส�ำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจำกตั้งอยู่ใกล้กับสนำมบินและรีสอร์ตจ�ำนวนมำก

6) ย่ำนอำคำรส�ำนักงำนขนำดใหญ่ (Office Tower) เพือ่เป็นย่ำนธุรกิจท่ีทันสมยั รองรบักำรเป็นศนูย์กลำง
ธุรกิจในอนำคตเช่นเดียวกับดูไบ

7) ย่ำนที่พักอำศัยกึ่งย่ำนธุรกิจ (Mix-Residential) โดยชั้นล่ำงๆ ของอำคำรจะเป็นห้ำงสรรพสินค้ำ  
แต่ชั้นบนๆ จะเป็นส่วนที่พักอำศัยตั้งอยู่ในเขต Hulhumale เช่นกัน

8) โรงเรียนนำนำชำติ เพื่อรองรับบุตรหลำนของบุคลำกรจำกต่ำงประเทศ ที่จะเข้ำไปท�ำงำนในโครงกำร 
Megaproject ต่ำงๆ

7.ข้อคิดเห็น
ย่ำงก้ำวของรัฐบำลมัลดีฟส์ปัจจุบัน คือ กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและนักท่องเที่ยวสำมำรถ 

ใช้เวลำพักผ่อนได้ยำวนำนข้ึนเช่นเดียวกับดูไบ ดังจะเห็นได้จำกโครงกำร Megaproject ต่ำงๆ ที่รัฐบำลก�ำลังเร่ง 
ผลักดันอยู่ ซึ่งนักธุรกิจไทยที่มีประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำได้ในหลำยสำขำ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรก่อสร้ำงแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ สำธำรณูปโภค ร้ำนอำหำรไทย 
กำรรักษำพยำบำล Healthcare และสปำ เป็นต้น

ส�ำหรับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของมัลดีฟส์น่ำจะมีแนวทำงคล้ำยๆ Sentoza ของสิงคโปร์ ผู้บริหำรงำน 
กำรแสดงมืออำชีพอย่ำงสยำมนิรมิต หรือกันตนำคงไม่พลำดโอกำสเสนอตัวเข้ำไปบริหำรงำนในศูนย์ดังกล่ำว  
เพรำะจดุนีจ้ะเป็นจดุ Highlight ของกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วมลัดีฟส์เลยทเีดยีวกว่็ำได้ ซึง่มลัดฟีส์ต้องกำรมอือำชพีเท่ำนัน้ 
ที่เข้ำไปบริหำร อีกทั้งมัลดีฟส์เองก็อยำกให้ OTOP 5 ดำวของไทยเข้ำไปช่วยพัฒนำศูนย์ศิลปำชีพของเขำเช่นกัน

ผู้บริหำรโรงพยำบำลไทยควรชักชวนให้ชำวมัลดีฟส์เดินทำงมำรักษำพยำบำลในไทย  โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันสุขภำพของมัลดีฟส์เอง

นอกจำกนั้น ในภำพรวมยังมีโอกำสควำมเป็นไปได้ในธุรกิจสำขำต่ำงๆ ส�ำหรับนักธุรกิจไทย เช่น
• กำรผลติสนิค้ำต่ำงๆ ในมลัดฟีส์มน้ีอยมำก จงึต้องน�ำเข้ำสนิค้ำเกือบทกุชนดิ ดงันัน้ จึงเป็นโอกำสให้กับสนิค้ำ 

ไทยในตลำดนี้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว อำทิ เช่น ข้ำว อำหำรแปรรูป  
เครือ่งนุง่ห่ม สิง่ทอ เครือ่งอปุโภคบรโิภค สนิค้ำอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ ของตกแต่งบ้ำน อปุกรณ์กีฬำทำงน�ำ้ 
Speed Boat, เรือหำงยำว, เรือภัตตำคำร รวมทั้ง สินค้ำวัสดุก่อสร้ำง และปูนซีเมนต์ เป็นต้น

• กำรลงทุนในสำขำกำรท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ต ร้ำนอำหำร สปำ ธุรกิจท่องเที่ยวทำงทะเล และกำรด�ำน�้ำ 
ชมปะกำรังและสัตว์น�้ำ ซึ่งมีอยู่หลำกหลำยสำยพันธุ์และชุกชุมมำกในเขตแนวปะกำรัง ทั้งนี้รีสอร์ตแต่ละแห่ง 
จะมีแนวปะกำรังเป็นของตนเอง

• ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น มัลดีฟส์มีโรงแรมและรีสอร์ตถึง 87 แห่ง และทุกแห่งต้องกำรยกระดับตัวเอง 
ด้วยกำรมีสปำไว้บริกำรลูกค้ำ ซึ่งสปำไทยก็เป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำกในมัลดีฟส์

• กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในเขตเมืองหลวง และเกำะใกล้เคียงที่รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ
• กำรขนส่งทำงเครื่องบิน และทำงทะเล
• กำรพักผ่อนท่องเที่ยวแบบครอบครัว
• แพ็คเกจรับจัดงำนแต่งงำนและฮันนีมูน
• โรงเรียนนำนำชำติ
• กำรแปรรูปสินค้ำอำหำรทะเล ปลำกระป๋อง กำรจับปลำทูน่ำ ธุรกิจห้องเย็น กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำทะเล

เพื่อป้อนให้กับโรงแรมและรีสอร์ตต่ำงๆ
• กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน โรงแรม และรีสอร์ต ยังมีเกำะสวยๆ รอคนไทยเข้ำไปพัฒนำอีกมำกมำย
• มัลดีฟส์ยังเป็นโอกำสด้ำนแรงงำนให้กับคนไทยในสำขำ สปำ พ่อครัว และช่ำงซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย
• ส�ำหรับผู้สนใจไปส�ำรวจตลำด ลองหำโอกำสไปร่วมงำนแสดงสินค้ำในมัลดีฟส์ ช่ืองำน Shopping 

Festival ชื่อผู้จัดงำนคือ Mr. Renit Daniel, Director - International Business, Hand Phone: + 91  
98400 93858 หรือทำง Email: renit@infairs.in 
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ดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index) หรือเงินเฟ้อ (Inflation) เกิดจำกกำรส�ำรวจจัดเก็บข้อมูล
รำคำขำยปลีกสินค้ำและบริกำรจ�ำนวน 450 รำยกำร จำกจังหวัดตัวแทน 43 จังหวัดที่กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของ
ประเทศ ครอบคลมุหมวดอำหำรและเครือ่งดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครือ่งนุ่งห่มและรองเท้ำเคหสถำน กำรตรวจรกัษำ
และบริกำรส่วนบุคคล พำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำ ยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อมำค�ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ โดยวัดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ 
ขำยปลกีของสนิค้ำและบริกำรโดยเฉลีย่ทีผู่บ้รโิภคจ่ำยไปในกำรบรโิภคกลุม่สนิค้ำและบรกิำร เพือ่สะท้อนค่ำครองชพี 
ของประชำชน และวัดเงินเฟ้อของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้เสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจ ใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรพิจำรณำนโยบำย วำงแผน และประเมินผลทำงเศรษฐกิจ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรือเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation)  ปี 2557

เงินเฟ้อ ( Inflation )  หมายถึง  การที่ระดับสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจาก 
ความต้องสินค้าและบริการการที่สูงขึ้นหรือจากต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่สูงขึ้น

Special Report

ดชันรีำคำผูบ้รโิภคปี 2557

เงนิเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) ปี 2557 
อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำกนัก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
โดยอัตรำเงนิเฟ้อทัว่ไปขยำยตวัร้อยละ 1.89 ชะลอตวัลง 
จำกปี 2556 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.18 เป็นกำรชะลอตัวลง
ตำมรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิขำยปลีกโดยเฉลีย่ทีล่ดลงตำม
รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกท่ีชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง 
และกำรด�ำเนนินโยบำยเกีย่วกบักำรปรบัโครงสร้ำงรำคำ
พลงังำนในประเทศของรฐับำล ประกอบกับสนิค้ำเกษตร
ประเภทผักสดและแปรรูป ท่ีส�ำคัญมีรำคำลดลง ได้แก่ 
กะหล�่ำปลี แตงกวำ ผักกำดขำว มะเขือเจ้ำพระยำ  
พรกิสด ต้นหอม ผกักำดหอม หวัหอมแดง รวมทัง้สินค้ำ
ประเภทผลไม้ ได้แก่ มะละกอสุก เงำะ มะม่วง มังคุด 
ลองกอง และล้ินจี่ มีรำคำลดลง จำกสภำพอำกำศที่ 
เอือ้อ�ำนวย ส่งผลให้อปุทำนของสนิค้ำดงักล่ำวมมีำกขึน้  
ถงึแม้ว่ำจะมกีำรปรบัขึน้ค่ำไฟฟ้ำอตัโนมตั ิ(Ft) ก๊ำซหงุต้ม 
และรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิขำยปลกีทีส่งูขึน้ช่วงต้นไตรมำส  
แต่เงินเฟ้อเฉลี่ยท้ังปี 2557 เทียบกับปี 2556 มีอัตรำ
ขยำยตัวชะลอลงที่ร้อยละ 1.89

เมื่อพิจำรณำเงินเฟ้อครึ่งแรกของปี 2557  
ภำวะเงินเฟ้อขยำยตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจำก

• หมวดอำหำรและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
สูงขึ้นตำมกำรสูงขึ้นของรำคำสินค้ำอำหำรสด เช่น 
เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ปลำและสัตว์น�้ำ ผักสดและผลไม้ 
และอำหำรส�ำเร็จรปู เนือ่งจำกเป็นช่วงเทศกำลตรษุจีน  

ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ปี 2557
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หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องดื่มหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์รวมทุกอย่ำง
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ควำมต้องกำรบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น และสภำพอำกำศที่ร้อนและแห้งแล้ง ท�ำให้พื้นที่เพำะปลูกได้รับควำมเสียหำย 
ปริมำณผลผลิตสินค้ำเกษตรออกสู่ตลำดลดลง

• หมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้จำกรำคำสนิค้ำและบรกิำร เช่น น�ำ้มนัเชือ้เพลิง
ขำยปลีกภำยในประเทศ ค่ำกระแสไฟฟ้ำที่สูงข้ึนตำมกำรปรับข้ึนของค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Ft)  และก๊ำซหุงต้ม  
รวมทั้งกำรสูงขึ้นของค่ำของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับท�ำควำมสะอำด

ส�ำหรับเงินเฟ้อครึ่งหลัง ปี 2557  ภำวะเงินเฟ้อชะลอตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก
• หมวดอำหำรและเครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ ลดลงเนือ่งจำกสภำพอำกำศทีเ่อ้ืออ�ำนวย ท�ำให้ผลผลติสนิค้ำ

เกษตรประเภทผักสดและผลไม้ อำหำรสดอื่นๆ เช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ ออกสู่ตลำดมำกขึ้น
• หมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ลดลงเนือ่งจำกรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิขำยปลกีภำยใน

ประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรลดลงของค่ำกระแสไฟฟ้ำ และมำตรกำรดูแลค่ำครองชีพอย่ำงใกล้ชิด  
นโยบำยปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.)  โดยกำรตรงึรำคำก๊ำซหงุต้ม (LPG) 
ภำคครัวเรือน และน�้ำมันดีเซล พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรตรึงรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายหมวดสินค้าของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2557 เทียบกับปี 2556 สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.89 พบว่าดชันรีาคาหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.94 ตำมกำรสงูขึน้ของดชันี
รำคำหมวดข้ำว แป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ร้อยละ 1.37 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ 6.85  
หมวดไข่และผลติภณัฑ์นม สงูขึน้ร้อยละ 1.82  หมวดผกัและผลไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.65   หมวดเครือ่งประกอบอำหำร  
สูงขึ้นร้อยละ 4.38 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.00  และหมวดอำหำรส�ำเร็จรูป สูงขึ้น 

ร้อยละ 4.74 (อำหำรบริโภค-ในบ้ำน สูงขึน้ร้อยละ 4.58  
อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน สูงขึ้นร้อยละ 4.99) ส�ำหรับ
ดัชนีรำคำหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องด่ืม สูงข้ึน 
ร้อยละ 0.83 จำกกำรสูงขึ้นของดัชนีรำคำหมวด 
เครือ่งนุง่ห่มและรองเท้ำ ร้อยละ 0.81 หมวดเคหสถำน  
สูงขึ้นร้อยละ 1.40 หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำร
ส่วนบคุคล สงูขึน้ร้อยละ 0.97 หมวดพำหนะ กำรขนส่ง 
และกำรส่ือสำร สูงข้ึนร้อยละ 0.10 หมวดกำรบันเทิง 
กำรอ่ำน กำรศกึษำ และกำรศำสนำ สงูข้ึนร้อยละ 0.65  
และหมวดยำสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 
ร้อยละ 4.77

 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) 

หรือเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ปี 2557
ดชันรีำคำผูบ้รโิภคพืน้ฐำน (Core CPI) ค�ำนวณ

จำกรำยกำรสินค้ำและบริกำร 312 รำยกำร คือ ดัชนี
รำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรำยกำรสินค้ำ
กลุ่มอำหำรสด และกลุ่มพลังงำนจ�ำนวน 138 รำยกำร  
คิดเป็นประมำณร้อยละ 28 ของสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย
ท้ังหมด ดชันรีำคำผูบ้รโิภคพืน้ฐำนของประเทศ ปี 2557 
เปรียบเทียบกับปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.59  และเมื่อ
เทยีบกบัเป้ำหมำยเงนิเฟ้อของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.5–3.0 ทั้งน้ี ดัชนีรำคำผู้บริโภค
พื้นฐำนปี 2557 ยังอยู่ในกรอบเป้ำหมำยของธนำคำร
แห่งประเทศไทย  

ประโยชน์ของข้อมูลเงินเฟ้อ คือ

1) ใช้วัดเงินเฟ้อของประเทศและค่ำครองชีพ 
ของประชำชน ซึ่งเป็นตัวชี้เสถียรภำพของระบบ
เศรษฐกิจ

2) ใช้เป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำนโยบำยแผน  
และประเมินผลกระทบของนโยบำยและแผนต่ำงๆ  
ทำงเศรษฐกิจ

3) ใช้เป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำประกอบกำร
ปรับค่ำจ้ำง เงินเดือน ของรำชกำรและเอกชน

4) ใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำในกำร
ก�ำหนดเงินบ�ำนำญ และเงินช่วยเหลือสวัสดิกำร 
ในรูปต่ำงๆ

5) ใช้ในกำรประเมินรำยรบัท่ีควรจะเป็นในกำร
ท�ำสัญญำระยะยำว เช่น สัญญำซื้อขำยในระยะยำว

6) ใช้เป็นแนวกำรวิจัย พยำกรณ์ กำรตลำด 
และรำคำสินค้ำต่ำงๆ

7) ใช้ในกำรหำค่ำเงินหรือมูลค่ำที่แท้จริง 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเฉลี่ย ปี 2557
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เศรษฐกิจของไทย เดอืนธนัวำคม และไตรมำสที ่4 ปี 2557 ในภำพรวม 
มีสัญญำณดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่ำนมำ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรใช้จ่ำย 
ของภำครัฐและเอกชน กำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ ภำคอุตสำหกรรม รวมถึง 
กำรส่งออกสินค้ำที่ปรับตัวดีขึ้น  ทั้งนี้เป็นผลจำกรัฐบำลมีมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉพำะเมด็เงนิทีส่นบัสนนุเกษตรกร และกำรเร่งรดั
โครงกำรก่อสร้ำงลงทุนต่ำงๆ  ขณะที่ภำคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว 

เสถยีรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนธันวำคม 2557 อยูใ่นเกณฑ์ด ี
และมีเสถียรภำพ โดยอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปขยำยตัวร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลง 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้ำ จำกกำรลดลงของรำคำน�ำ้มนัดบิในตลำดโลกท่ีลดลง 
อย่ำงต่อเนื่อง อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.6 ของก�ำลังแรงงำน
รวม สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนพฤศจิกำยน 2557 
อยูท่ี่ร้อยละ 46.1 ซึง่ถอืว่ำสถำนะหน้ีของไทยยังมีควำมม่ันคง และต�ำ่กว่ำกรอบ
ควำมมัน่คงทำงกำรคลงัทีต่ัง้ไว้ คอืไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจิ

นอกประเทศ อยูใ่นระดบัมัน่คง สะท้อนได้จำกทนุส�ำรองระหว่ำงประเทศเดอืน
ธันวำคม 2557 ยังอยู่ในระดับสูงท่ี 157.1 พันลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสำมำรถ
รองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอปุทาน เดอืนธนัวำคม 2557 ภำคอตุสำหกรรมและภำคกำรท่องเทีย่ว 
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนได้จำกดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมที่หดตัวน้อยลง 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ โดยหดตัวร้อยละ 0.4 และจ�ำนวนนักท่องเท่ียว 
ต่ำงประเทศขยำยตัวต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 นบัจำกเดอืนตลุำคม 2557 โดยขยำยตัว 
ร้อยละ 11.8 ขณะที่ภำคเกษตรกรรม สะท้อนได้จำกดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร  
หดตัวที่ร้อยละ 4.8 เนื่องจำกผลผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจำกปัญหำ 
ภยัแล้งในช่วงต้นปี  และดชันรีำคำสินค้ำเกษตร  หดตวัทีร้่อยละ 12.5 ตำมกำร 
ลดลงของรำคำสินค้ำเกษตรในตลำดโลก  

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนธนัวำคม 2557 ในภำพรวมมสีญัญำณดขีึน้ 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรบริโภคภำคเอกชนในหมวดสินค้ำ 
คงทน สะท้อนได้จำกปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำอุปโภคที่ขยำยตัวร้อยละ 18.3  
ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ที่หดตัวน้อยลง โดยหดตัวร้อยละ 3.3 ส่วนยอด 
กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำคงที่ และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่ง หดตัวท่ี
ร้อยละ 1.9 และ 28.0 ตำมล�ำดับ 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนธันวำคม 2557 ในภำพรวมปรับตัวดีข้ึน
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรลงทุนในหมวดก่อสร้ำง สะท้อน
ได้จำกภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุน และยอดขำย
ปูนซีเมนต์ที่กลับมำขยำยตัวอีกคร้ัง โดยขยำยตัวร้อยละ 12.0, 2.9 และ 0.2    
ตำมล�ำดับ เนื่องจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล ประกอบกับ 
ผู้ประกอบกำรเปิดขำยโครงกำรท่ีอยู่อำศัยใหม่เพ่ิมขึ้น ขณะท่ียอดจ�ำหน่ำย
รถยนต์เชิงพำณิชย์  หดตัวร้อยละ 16.1 

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง, 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ, 
IMF (*คำดกำรณ์เดือน ต.ค. 57) 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557  
(ม.ค. - ธ.ค. 57 )

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย 1.89 2.9 1.0

มำเลเซีย 3.2 4.7 5.9

ฟิลิปปินส์ 4.2 7.2 6.2

สิงคโปร์ 1.0 4.1 3.0

จีน 2.0 7.7 7.4

อินโดนีเซีย 6.4 5.8 5.2

อินเดีย 7.2 4.4 5.6

เวียดนำม 4.10 5.4 5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้งปี Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.6 0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ำน USD) -2.45 -0.5 4.3 1.7 -

ทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ (พันล้ำน USD) 167.2 161.6 157.1 158.5 157.1

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.0 1.4 1.3 0.6

อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน (%y-o-y) 1.00 1.8 1.6 1.6 1.7

หนี้สำธำรณะต่อ GDP (%) 45.7 47.2 46.1 46.1 -

อัตรำกำรว่ำงงำน (%) 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่ำกำรส่งออกในรูป USD -0.32 -1.8 1.6 -1.0 1.9

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำในรูป USD 0.17 -1.3 -5.6 -3.5 -8.7

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร -2.3 1.8 -3.5 -2.9 -4.8

ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร -0.8 -7.2 -9.8 -8.3 -12.5

ดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม -3.3 -3.9 -2.4  -3.7  -0.4

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ 18.8 -10.1 7.0  2.5  11.8

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำคงที่ -0.7 2.3 -0.9 0.6 -1.9

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่ง -6.1 -38.3 -27.9 -27.7 -28.0

ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ -6.0 -8.1 -7.8 -12.0 -3.3

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำอุปโภคในรูป USD 4.4 0.4 8.7 1.7 18.3

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรูป USD -5.9 0.0 -3.1 -8.5 2.9

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ -8.4 -20.4 -15.8 -17.4 -16.1

ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ 18.1 -2.1 1.6 -7.9 12.0

ยอดขำยปูนซีเมนต์ 8.3 -2.9 -4.8 -8.8 0.2

Economic Highlight
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจกำรค้ำ

 
ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนมกรำคม 2558 มค่ีำเท่ำกบั 106.02 

เม่ือเทียบกับเดือนธันวำคม 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.41 เป็นเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.60 เนือ่งจำกรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลิงขำยปลีกภำยในประเทศโดยเฉล่ียปรบัตวัลดลง  
และกำรลดลงของค่ำกระแสไฟฟ้ำ จำกกำรปรับลดลงของอัตรำค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Ft)  
รวมทั้งรำคำอำหำรสดที่ส�ำคัญประเภท ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้ และผักสดบำงชนิด
รำคำยงัคงปรบัลดลง ตำมนโยบำยและมำตรกำรดูแลค่ำครองชพีและรำคำสนิค้ำของรฐับำล 

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพำณชิย์คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตวั 
ร้อยละ 1.8-2.5 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกรำคม 2558 มีค่ำเท่ำกับ 102.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.4 จำกกำรลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  
ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 1.7 ตำมกำรลดลงของผลผลิตกำรเกษตร ร้อยละ 1.2  
ปลำและสัตว์น�้ำ ร้อยละ 7.0 หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 17.3 
ตำมกำรลดลงของรำคำลิกไนต์ น�้ำมันปิโตรเลียม และก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 21.4  
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 5.5 ตำมกำรลดลงของรำคำ
ผลติภัณฑ์อำหำร เครือ่งด่ืมและยำสบู ร้อยละ 0.4 สิง่ทอและผลติภัณฑ์สิง่ทอ ร้อยละ 0.9  
หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ ร้อยละ 0.7 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 35.0 
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 3.2 ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก ร้อยละ 9.8  
โลหะขั้นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.7 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่อง
อเิลก็ทรอนกิส์ ร้อยละ 0.9 ส่วนหมวดผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมทีดั่ชนีรำคำสูงขึน้ ได้แก่ ไม้
และผลติภณัฑ์จำกไม้ ร้อยละ 0.1 ผลติภณัฑ์อโลหะ ร้อยละ 0.1 เครือ่งจกัร ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ ร้อยละ 2.0 ยำนพำหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.1 สินค้ำอุตสำหกรรมอื่นๆ 
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ 1.4 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมกรำคม 2558 มีค่ำเท่ำกับ 123.2 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.8 ซึ่งดัชนีรำคำที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 8.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ ลดลง 
ร้อยละ 5.2 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.4 
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 และหมวดดัชนีรำคำที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก 
ต้นทุนกำรผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.9  
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ขณะที ่
หมวดวสัดฉุำบผวิไม่เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกภำวะกำรก่อสร้ำงโดยรวมชะลอตวั เมือ่เทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้ำดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลงร้อยละ 1.2 

ท่ีมำ : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

index

index %YoYindex

index %YoY
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การส่งออก

เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่ำ 18,790 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัวร้อยละ 
1.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร 
ภำพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดย ข้ำว (+67.0%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+6.9%) 
อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป (+1.4%) และน�้ำตำล (+96.1%) ในขณะที่ยำงพำรำ 
(–43.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-4.3%) ผักผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-1.8%) 
สนิค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.5 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+0.1%) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+11.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-20.4%) เม็ดพลำสติก (-2.5%) 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั (+21.3%) ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดบัแรกได้แก่ จนี 
(-18.8%) สหรฐัอเมรกิำ (+13.2%) ญีปุ่น่ (+5.9%) มำเลเซยี (-7.8%) ฮ่องกง (-9.5%) 

ระยะ 12 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลคำ่ 227,574 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 0.41 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย สนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรม
เกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 2.5 โดย ยำงพำรำ (-26.9%) อำหำรทะเลแช่แข็งและ
แปรรูป (-7.3%) น�้ำตำล (-4.3%) ในขณะท่ี ข้ำว (+23.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง 
(+9.9%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+10.6%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ 
ภำพรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 โดยคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (+3.2%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ 
(+0.6%) เม็ดพลำสติก (+8.2%) ในขณะท่ี อัญมณีและเครื่องประดับ (-0.1%) น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป (-11.2%) ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-7.9%) 
สหรัฐอเมริกำ (+4.1%) ญี่ปุ่น (-1.9%) มำเลเซีย (-1.9%) และฮ่องกง (-4.4%)

การน�าเข้า

เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่ำ 17,201 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.74 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ (-42.6%)  
เครื่องจักรกลฯ (-0.8%) ขณะที่ เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (+7.7%) เคมีภัณฑ์ (+8.9%) และ
เหล็ก (+2.8%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+21.7%) ญี่ปุ่น 
(-3.9%) สหรัฐอเมริกำ (+29.9%) มำเลเซีย (+1.8%) สหรัฐอำหรับฯ (-48.9%)

ระยะ 12 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลคำ่ 227,952 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงของ 
น�้ำมันดิบ (-15.6%) เครื่องจักรกลฯ (-7.8%) เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-8.1%) 
ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.1%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (+0.8%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+2.4%) ญี่ปุ่น (+13.1%)  สหรัฐอเมริกำ (-0.3%) มำเลเซีย 
(-4.0%) และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-27.0%)

ดุลการค้า

เดือนธันวาคม 2557 เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1588.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 12 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 378.7  

ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2557 อยู่ท่ี 97.3 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชน ี
รำคำส่งออกในทกุหมวดสนิค้ำ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.6 หมวดสนิค้ำ
อตุสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 
และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 8.8 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนธันวาคม 2557 อยู่ท่ี 90.4 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 7.4 จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดสินค้ำเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 29.8 หมวดสินค้ำทุนลดลงร้อยละ 1.8 หมวดสินค้ำวัตถุดิบและ 
กึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวด
ยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่งลดลงร้อยละ 5.1 

 

กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศของไทย : 

ธนัวาคม 2557

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธันวาคม  57 ม.ค.-ธ.ค. 2557 ธันวาคม 57 ม.ค.-ธ.ค 2557

ส่งออก 18,790 227,574 1.90 -0.41

น�าเข้า 17,201 227,952 -8.74 -8.97

ดุลการค้า 1,588.7 -378.7   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,973 0.1 10.5 จีน 2,119 -18.8 11.3

1,635 11.7 8.7 สหรัฐ 
อเมริกา

2,077 13.2 11.0

น�้ามันส�าเร็จรูป 928 -20.4 4.9 ญี่ปุ่น 1,799 5.9 9.6

เม็ดพลาสติก 729 -2.5 3.9 มาเลเซยี 1,024 -7.8 5.5

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

720 21.3 3.8 ฮ่องกง 966 -9.5 5.1

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. -ธ.ค. 57

ส่งออก -0.3 -0.5 -0.5 -1.5 -1.0

น�าเข้า -1.4 -2.1 -2.6 -7.4 -1.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 2,028 -42.6 11.8 จีน 3,461 21.7 20.1

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,649 -0.8 9.6 ญ่ีปุ่น 2,764 -3.9 16.0

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,239 7.7 7.7 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,271 29.9 7.4

เคมีภัณฑ์ 1,118 8.9 8.9 มาเลเซยี 1,092 1.8 6.4

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

1,055 2.8 2.8 สหรัฐ
อาหรบัฯ

674 -48.9 3.9

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

รำคำทองค�ำเดือนมกรำคม โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,392 บำท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกได้รับปัจจัยบวกจำกเงินดอลลำร์สหรัฐท่ีอ่อนค่ำลง  
และรำยงำนเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีอ่อกมำค่อนข้ำงน่ำผดิหวงั ประกอบกบัตลำดทนุทัว่โลกเริม่ชะลอตัว 
จำกสญัญำณเศรษฐกิจทีส่ะท้อนควำมอ่อนแอของหลำยภมูภิำค หลงักองทนุกำรเงนิระหว่ำงประเทศ  
หรอื IMF ได้ปรบัลดตวัเลขคำดกำรณ์กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนี ้นอกจำกนี ้ควำมวิตกกังวล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในกรีซ ซึ่งอำจท�ำให้ประเทศต้องถอนตัวออกจำกกลุ่มยูโรโซน 
ยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้นักลงทุนกลับมำซื้อทองค�ำในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาน�้ามัน

รำคำน�้ำมันดิบเดือนมกรำคมปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI  
เฉลี่ยอยู่ที่ 46.67 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ที่ 59.34 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล นบัเป็นกำรปรบัตวัลดลงอยูใ่นระดบัต�ำ่สดุในรอบหลำยปีทีผ่่ำนมำ หลงัได้รบัแรงกดดนั 
จำกควำมกงัวลเกีย่วกบัอปุทำนล้นตลำด เนือ่งจำกตดัสินใจคงอตัรำก�ำลงักำรผลติที ่30 ล้ำนบำร์เรล 
ต่อวันของกลุ่มโอเปก และกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบของรัสเซีย นอกจำกนี้  
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่กดดันให้รำคำน�้ำมันดิบปรับตัวลง เช่น กำรลดกำรคำดกำรณ์กำรขยำยตัว 
ของเศรษฐกจิโลกในปี 2558 ของกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) และ กำรรำยงำนปรมิำณ
น�ำ้มนัดบิคงคลงัอยู่ในระดบัสงูของส�ำนกังำนข้อมลูสำรสนเทศด้ำนพลงังำนของสหรฐัฯ (EIA) เป็นต้น 

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่ำเงินบำทเดือนมกรำคมแข็งค่ำขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.73 บำทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่ำ 
จำก 32.90 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เงินดอลลำร์สหรัฐที่อ่อนค่ำลง  
เนื่องจำกรำยงำนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมำค่อนข้ำงน่ำผิดหวัง นอกจำกนี้ ส่วนหนึ่งได้รับ 
แรงสนับสนุนจำกกระแสเงินทุนจำกต่ำงประเทศไหลเข้ำมำในตลำดพันธบัตรไทยด้วย ส่งผลให้มี 
แรงซื้อเงินบำทเพิ่มมำกขึ้นและเป็นแรงดันให้ค่ำเงินบำทปรับตัวแข็งค่ำ 

สินค้าเกษตร 

ข้าว รำคำขำยส่งเฉล่ียข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จำก 1,237.50 บำท/100 กโิลกรมั  
เป็น 1,239.00 บำท/100 กโิลกรัม เช่นเดยีวกับรำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 2,796.25 บำท/100 กิโลกรัม เป็น 2,898.50 บำท/100 กิโลกรัม เนื่องจำก 
ผูส่้งออก เร่งซือ้ข้ำว เพ่ือส่งมอบตำมค�ำสัง่ซือ้ของเกำหลใีต้ (สัง่ซือ้ข้ำวหอมมะลไิทย 90 ตัน) และ
ญีปุ่น่ (สัง่ซ้ือข้ำวเมลด็ยำว/ข้ำวเหนยีว 36,200 ตนั) ทีม่กี�ำหนดส่งมอบในเดอืนน้ี ส�ำหรับแนวโน้ม 
เดือนกุมภำพันธ์ คำดว่ำรำคำจะปรับลดลง เน่ืองจำกผู้ซ้ืออำจจะหันไปซื้อข้ำวขำว/ข้ำวนึ่ง  
จำกประเทศคู่แข่งที่เสนอรำคำต�่ำกว่ำ เพรำะขณะนี้รำคำส่งออกข้ำวไทยสูงสุดในภูมิภำคเอเชีย

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลี่ย ณ ท่ำเรือ
กรงุเทพฯ และท่ำเรอืสงขลำ) เดือนมกรำคม 2558 เฉล่ียอยูท่ีก่โิลกรมัละ 55.63 บำท และ 49.03 บำท  
ตำมล�ำดับ ในขณะที่รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้น (+4.04) จำกเดือนธันวำคม 2557 
แต่รำคำยำงแท่ง STR 20 ได้ปรับตัวลดลง (-0.30) จำกเดือนธันวำคม 2557 อย่ำงไรก็ตำม  
กำรทีร่ฐับำลใช้นโยบำยโครงกำรมูลภัณฑ์กนัชน (Buffer fund) อย่ำงต่อเน่ืองเพือ่รบัซ้ือยำงพำรำ 
ในตลำดให้รำคำสงู ยงัคงมผีลกับรำคำของยำงพำรำ แต่กำรทีร่ำคำยำงพำรำไม่ได้ปรบัตวัสูงข้ึนไป 
กว่ำนีน้ั้น น่ำจะได้รบัอทิธพิลจำกสถำนกำรณ์โลก คอื รำคำน�ำ้มนัดบิในตลำดโลกทีล่ดลงอย่ำงต่อเนือ่ง  
อุปสงค์ยำงพำรำในตลำดโลกที่ยังทรงตัว และสต๊อกยำงพำรำในประเทศผู้ซื้อรำยใหญ่ ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 นั้น รำคำยำงพำรำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่มำกนัก อันเนื่องมำจำก 
นโยบำยของรัฐบำลที่ช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำง   

ราคาสินค้ารายเดือน

ธ.ค.-57 ม.ค.-58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-57 ม.ค.-58

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้ำวขำว 5% (ใหม่) 1,237.50 1,239.00 0.12 1,295.00 1,239.00 -4.32

ข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,796.25 2,898.50 3.66 3,192.50 2,898.50 -9.21

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 53.47 55.63 4.04 77.24 55.63 -27.97

ยำงแท่ง STR20 (f.o.b) 49.18 49.03 -0.30 71.22 49.03 -31.15

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,202.29 1,251.85 4.12 1,244.80 1,251.85 0.57

ไทย (THB/Baht) 18,710.00 19,392.00 3.65 19,425.00 19,392.00 -0.17

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 59.34 46.67 -21.35 94.55 46.67 -50.64

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.9 32.73 -0.51 32.94 32.73 -0.63

สินค้า

เดือน

สถำนกำรณ์รำคำทองค�ำ 
รำคำน�้ำมัน อัตรำแลกเปลี่ยน 

และรำคำสินค้ำเกษตร : 
มกราคม 2558
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ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า
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โดย ขุนพำณิชย์บำงกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

บริษัทจีนเปิดตัวโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรค้ำหรูสกำยซิตี้ (Sky City 
Complex) ริมฝั่งโขงกลำงกรุงเวียงจันทน์เมื่อปลำยปี 2557 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
250,000 ตำรำงเมตร คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 2-3 ปี ปัจจุบันลำวมีกำรลงทุน 
จำกจีนสงูเป็นอนัอบั 1 ทัง้นี ้เป้ำหมำยของศนูย์กำรค้ำดงักล่ำวกเ็พือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว 
จำกทั้งไทย ลำว เวียดนำม และจีน ซ่ึงนักท่องเที่ยวจำกจีนที่มีศักยภำพมีมำก 
หลำยสบิล้ำนคน โดยลำวได้ตัง้เป้ำให้ลำวเป็นศนูย์กลำงกำรท่องเทีย่วทีส่�ำคญัอกีแห่งหนึง่ 
ของอำเซียน เนื่องจำกมีพรมแดนติดกับประเทศใหญ่ๆ หลำยประเทศ 

เกำหลีใต้มีแนวโน้มเข้ำมำมีบทบำทในอำเซียนมำกขึ้น เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ
อำเซียนเป็นตลำดที่มีศักยภำพ มีประชำกรสูงถึง 600 ล้ำนคน มีกำรเติบโตทำง
เศรษฐกจิสงูโดยเฉพำะใน CLMV อกีท้ังในอนำคตเศรษฐกจิอำเซยีนมโีอกำสเตบิโต
ทะล ุ3 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรัฐในไม่ช้ำ ปัจจบุนักำรค้ำอำเซยีน-เกำหลใีต้มมีลูค่ำปีละ 
135,000 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ทัง้นีเ้กำหลใีต้พุง่เป้ำไปทีก่ำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ในมำเลเซีย เวียดนำม และอินโดนีเซียเป็นพิเศษ ส�ำหรับอำเซียนแล้วเกำหลีใต้ 
มกีำรลงทนุในเวยีดนำมมำกทีสุ่ด ทัง้นี ้หลงัจำกทีส่องฝ่ำยได้บรรลุควำมตกลง FTA 
กนัไปเมือ่เรว็ๆ นี ้กจ็ะยิง่ท�ำให้มกีำรลงทนุของเกำหลใีต้ไหลบ่ำเข้ำสูเ่วยีดนำมมำกยิ่งขึ้น  
อำทิเช่น ซัมซุงได้ลงทุนสร้ำงอู่ต่อเรือขนำดยักษ์ในเวียดนำมซ่ึงจะเป็นอู่ต่อเรือ 
ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ในอำเซยีนรองจำกสงิคโปร์ เพ่ือผลติเรอืบรรทกุสนิค้ำขนำดใหญ่
เป็นหลกั ซึง่แน่นอนว่ำอตุสำหกรรมเหลก็และยำนยนต์เกำหลใีต้จะต้องตำมมำด้วย

อำหำรไทยเป็นอำหำรที่ชำวอินเดียนิยมบริโภคเป็นอันดับต้นๆ อันเป็นผลมำจำก
กำรท่ีอำหำรไทยเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงระดับโลก คนชั้นกลำงอินเดียมีขนำดใหญ่ (200 
ล้ำนคน) และก�ำลังซื้อสูงข้ึน ประกอบกับคนอินเดียนิยมเดินทำงมำท่องเท่ียวประเทศไทย 
เป็นอันดับ 1 จึงท�ำให้เกิดค่ำนิยมว่ำอำหำรไทยเป็นอำหำรส�ำหรับผู ้มีรสนิยมสูง  
แต่ส่วนใหญ่จะเปิดด�ำเนินกำรอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น มุมไบ บังกะลอร์ และเจนไน อำหำร 
ยอดนยิมจะเป็นแกงเขยีวหวำน แกงเผด็ ก๋วยเตีย๋วผดัไทย และต้มย�ำกุง้ ส่วนอำหำรเรยีกน�้ำย่อย  
(Appetizer) ท่ีเป็นท่ีนิยมคือ สลดัต่ำงๆ เช่น ย�ำ ส้มต�ำ และลำบ ขนุพำณชิย์ฯ ขอแนะเคลด็ลบั 
ว่ำส�ำหรับอำหำรประเภทแกงควรเป็นแบบข้นๆ ขลุกขลิกๆ สักนิด เพรำะแขกเขำชอบ 
รับประทำนกับโรตี รับรองว่ำอร่อยเหำะนะบำบู ส่วนอำหำรก่ึงส�ำเร็จรูปพร้อมปรุง  
เช่น แกงไก่ซอง  ผดัไทยซอง วุน้กะทซิอง และ สังขยำซองกเ็ป็นทีน่ยิมมำกเช่นกนั แขกนัน้
ชอบของหวำนมำกประเภทเบำหวำนเรียกพี่ นะ นะ

เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงพำณิชย์ได้น�ำคณะนักธุรกิจไปเยือนเมียนมำร์เพื่อแลกเปลี่ยน 
ข้อมลูลูท่ำงกำรค้ำกำรลงทุน ณ ด่ำนสงิขร-มดู่อง ใกล้จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึง่ได้เยีย่มชม 
เขตนิคมอุตสำหกรรมชำยแดน ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดต้ังโรงงำนผลิตไฟฟ้ำและ 
พลงังำนทดแทน เยีย่มชมฟำร์มเพำะเลีย้งล็อบสเตอร์และปนูิม่ รวมถึงอูต่่อเรอื และเยีย่มชม 
ธุรกิจในเมืองมะริด เป็นต้น

ส�ำหรับกำรลงทุนของบริษัทไทยในเมียนมำร์ ปี 2557 ไทยลงทุนในเมียนมำร์มูลค่ำ 
3,102 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7.1% ของยอดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FDI) ทั้งหมด 
ในเมยีนมำร์ (43,682 ล้ำนเหรยีญสหรฐั) โดยกลุม่ธรุกจิทีไ่ทยเข้ำไปลงทนุมำกทีส่ดุ 3 ล�ำดบัแรก  
ได้แก่ อุตสำหกรรมน�้ำมันและก๊ำซ 70% อุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำงๆ 18% โรงแรมและ
ท่องเที่ยว 8% เป็นที่สังเกตว่ำคนรุ่นใหม่นิยมนุ่งยีนส์กันมำกขึ้น โสร่งคงจะใกล้สูญพันธ์ซะ
แล้ว  555


