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Editor’s note

การที่รัฐบาลไทยได้จุดพลุนโยบาย Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิตอล ขึ้นมา
และเร่งผลักดันอย่างจริงจังภายใต้กรอบระยะเวลา 1 ปี โดยให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร นับเป็นยุทธศาสตร์ทดี่ ที จี่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพ
เศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดรับกับแนวโน้มของเศรษฐกิจ
โลกที่จะพัฒนาไปในทิศทางนี้มากขึ้น
หนึ่งในธุรกิจที่ถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล คือ BPO (Business
Process Outsourcing) หรือ ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบข้อมูลธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เมือ่ บริษทั ชัน้ น�ำของโลกนิยม Outsource งานลักษณะนีม้ ายังเอเชีย โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน
จึงเป็นโอกาสของไทยทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจดิจติ อล ด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ในธุรกิจ BPO ธุรกิจนี้มีลักษณะเด่นเช่นไร อ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Talk
ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหาโอกาสจากภายนอกประเทศ มัลดีฟส์นอกจากจะเป็นสวรรค์
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยังเป็นสวรรค์ส�ำหรับนักลงทุนไทยที่จะส่งสินค้าเข้าไปท�ำตลาด
ในเกาะเล็กๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยศักยภาพ คอลัมน์ Special Report 1 ฉบับนีจ้ ะแนะน�ำผูอ้ า่ นให้รจู้ กั
มัลดีฟส์ในทุกซอกทุกมุมที่ควรทราบ เพื่อใช้เป็นสปริงบอร์ดต่อยอดธุรกิจต่อไป
ส่วน Special Report 2 พบกับดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2557 ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในโลกแห่งการค้าการลงทุนในปีต่อๆ ไป เพราะคนเรา
จะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเป็นส�ำคัญ

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

Getting Around with TPSO
Getting Around With TPSO ฉบั บ นี้ มี ข ่ า วดี ม าแจ้ ง ให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นได้
ทราบ และร่วมยินดีกับพวกเราชาว สนย. ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2558
(แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) จัดตั้ง สนย. ให้เป็นส่วนราชการระดับกรม
สั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ต ามกฎหมาย โดยได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายทิศทางการค้า
ของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พวกเรา
ชาว สนย. ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่ให้ส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เศรษฐกิจ
การค้าของประเทศก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุ รี 1 ต.บางกระสอ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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BPO กลไกส�ำคัญ
สู่การเป็นชาติการค้า

อาเซียนก�ำลังก้าวสูก่ ารเป็น Hub ด้านบริการ BPO ชัน้ น�ำของโลก ปัจจุบนั มะนิลาก้าวสูห่ มายเลข 2 ของโลกรองจากบังกะลอร์ไปแล้ว
แต่ประเทศไทยกลับยังไม่ได้ใช้ศกั ยภาพด้าน BPO ของไทยทีม่ อี ยูอ่ ย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสและความท้าทายส�ำหรับประเทศไทยในการใช้ BPO
เป็นเครือ่ งมือส่วนหนึง่ ในการพัฒนาธุรกิจบริการและก้าวสูก่ ารเป็นชาติการค้าต่อไป

BPO (Business Process Outsourcing)
หรือธุรกิจรับจ้างบริหารระบบข้อมูลธุรกิจผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่เอเชีย
โดยเฉพาะอาเซียนมากขึ้น จะส่งผลดีต่อการเติบโต
ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่าง BPO ทีส่ ำ� คัญ เช่น
Call Center, การรับจ้างบริหารข้อมูลบัตรเครดิต การ
บริหารข้อมูลโรงพยาบาล การ Tracking ด้านโลจิสติกส์
การพัฒนา Software, Digital Content และ
Animation เป็นต้น ปัจจุบนั บริษทั ต่างๆ ในสหรัฐฯ ยุโรป
และเกาหลีใต้นิยมหันมา Outsource งานดังกล่าว
มายังเอเชียซึง่ มีแรงงานราคาถูกกว่า โดยส่วนใหญ่เป็น
ประเทศที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เช่น
อินเดีย และฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ทัง้ สองประเทศเป็นผูน้ ำ� ใน
ธุรกิจ BPO อันดับ 1 และ 2 ของโลกตามล�ำดับ โดย
อินเดียมีมลู ค่าธุรกิจ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่
ฟิลิปปินส์มีมูลค่าธุรกิจ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
BPO ในอินเดียกระจายตัวอยู่ใน 21 หัวเมืองใหญ่
เช่น บังกะลอร์ มุมไบ และเจนไน ส่วนฟิลปิ ปินส์ BPO
กระจายตัวอยูใ่ นเมืองหลัก 10 เมือง โดยเฉพาะมะนิลา
และซีบู ทัง้ 2 ประเทศมี BPO เป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ช่วยให้คนในประเทศมีกำ� ลังซือ้ สูงขึน้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจมากขึน้ และส่งผลดีตอ่ สาขาธุรกิจอืน่ ๆ
มากมายสอดคล้องกับก�ำลังซือ้ ทีส่ งู ขึน้ เช่น การท่องเทีย่ ว
การค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ทีพ่ กั อาศัย
อุตสาหกรรมตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ สิง่ ทอ/เสือ้ ผ้า
และอาหาร เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการ Outsource
ไปยังจีน:- (เซีย่ งไฮ้ อันดับ 11) ปักกิง่ (#12) ต้าเหลียน
(#14) เสินเจิน้ (#15) เวียดนาม:- ฮานอย (#17) โฮจิมนิ ห์
(#22) และมาเลเซีย:- กัวลาลัมเปอร์ (#12) ต่างก็เริม่
เป็นแหล่ง BPO ทีส่ ำ� คัญของโลก ส�ำหรับประเทศไทย
โดยกรุงเทพติดอันดับ 85 ของ BPO โลก ซึง่ ได้รบั การ
ส่งเสริมจาก Software Park ของไทย แต่ส่วนใหญ่
ยังจ�ำกัดอยูใ่ นด้านการพัฒนา Software และ Digital
Content ขอบข่ายธุรกิจของการรับจ้างบริหารระบบ
ธุรกิจ หรือ BPO แยกเป็น 4 กลุม่ คือ 1) การบริหาร

จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) เช่น
Fedex 2) การปฏิบตั กิ าร (Operations) 3) การบริหารงาน
สนับสนุนภายในองค์กร (Business Administration)
เช่น การพัฒนา Software การบริหารข้อมูลในธุรกิจ
Medical Care และ Wellness และ 4) การบริการลูกค้า
(Sales, Marketing and Customer Care) เช่น
การบริหารข้อมูลบัตรเครดิต และ Clearing House
ส�ำหรับ Smart Phone และ Tablet ซึง่ ตลาด
อาเซียนได้กลายเป็นตลาดอันดับต้นๆ ของโลกไปแล้ว
แต่ทงั้ Smart Phone และ Tablet ก็มขี อ้ จ�ำกัดด้าน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่อง จึงต้องหันไปใช้
บริการจากผูใ้ ห้บริการระบบ Cloud Storage แทน ซึง่
ระบบนีจ้ ดั เป็น BPO ประเภทหนึง่ ระบบ Cloud Storage
คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ตสามารถฝากไฟล์
และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวกโดยต้องใช้อนิ เตอร์เน็ต
เป็นสือ่ กลาง ท�ำให้บริการของ Cloud Storage ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ยังมีปจั จัยทีส่ นับสนุน
อย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทัง้ Smart
Phone และ Tablet ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ
ท�ำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สะดวกสบายมากขึน้ ในทุกที่
ทุกเวลา

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ BPO
ในไทยให้เติบโตมากยิง่ ขึน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นด้วยการสร้าง
ความหลากหลายของการให้บริการมากขึน้ เช่น การรับ
Outsource บริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน การปฏิบตั กิ าร
การบริหารข้อมูลในธุรกิจด้าน Medical care และ
Wellness, Sales, Marketing, Customer Care, Clearing
House และการบริหารข้อมูลบัตรเครดิต ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการสร้างงานและสร้างโอกาสทางการค้าแล้ว
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ไทยในหลายๆ ด้าน
และช่วยต่อยอดให้ธรุ กิจไทยให้เข้มแข็งขึน้ ในตลาดโลก
เช่น Medical Hub, Wellness, การท่องเที่ยว
การแปรรูปอาหารและโลจิสติกส์ นอกจากนัน้ ยังส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่มีตลาดรองรับ
เชิงสถาบันทีม่ ขี นาดใหญ่ในอาเซียน อันได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ
BPO และ Cloud Computing เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยก็ตอ้ งปรับตัวสูค่ วาม
ต้องการใหม่ๆ เช่น ระบบความจ�ำแบบ SSD ส�ำหรับ PC
ที่ก�ำลังเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีฮาร์ดไดรฟ์ (HDD)
ทีล่ า้ สมัยอย่างแน่นอน
โอกาส BPO มาอยูใ่ นมือของอาเซียนแล้ว ขึน้ อยู่
กับว่าประเทศไทยจะจับฉวยโอกาสนัน้ ได้ดเี พียงใด
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มัลดีฟส์สวรรค์การค้า
มัลดีฟส์นอกจากเป็นสวรรค์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสวรรค์ด้านการค้าและการลงทุนอีกด้วย จึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทย
ไม่ควรมองข้าม
หากจะเปรียบมัลดีฟส์กับประเทศไทย มัลดีฟส์
จะคล้ า ยกั บ เกาะพี พี แต่ มั ล ดี ฟ ส์ มี เ กาะถึ ง 1,192
เกาะ เป็นประเทศที่มีประชากรเพียง 3 แสนคน แต่มี
นักท่องเทีย่ วไปเยือนถึง 1 ล้านคนต่อปี การท่องเทีย่ วจึงมี
บทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของมัลดีฟส์เป็นอย่างยิ่ง
โดยมีรายได้มากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้หลักของประเทศ
ขณะทีม่ ลั ดีฟส์มรี ายได้สงู จากการท่องเทีย่ ว แต่กลับไม่มี
การผลิตสินค้าเอง ทุกอย่างต้องน�ำเข้าเกือบทั้งหมด
จึงเป็นโอกาสส�ำหรับนักธุรกิจไทยเข้าไปท�ำธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
กับการท่องเที่ยวและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด
ก่อนอื่นเรามาท�ำความรู้จักกับมัลดีฟส์ในเรื่อง
ทั่วๆ ไปกันก่อน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ทีต่ งั้ เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอินเดียและทางตะวันตกของศรีลังกา
พืน้ ที่ ความยาวจากเหนือจรดใต้ 820 กิโลเมตร
จากตะวันออกจรดตะวันตก 120 กิโลเมตร แต่เป็น
พืน้ ทีด่ นิ รวมเพียง 300 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมูเ่ กาะ
ปะการัง 26 กลุม่ (Atoll) รวม 1,192 เกาะ มีประชากร
อาศัยอยูเ่ พียงประมาณ 200 เกาะ และได้รบั การพัฒนา
เป็นโรงแรมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว 80 เกาะ ทุกเกาะสวย
ทั้งหมด จึงยังมีพื้นที่รอการพัฒนาอีกมาก
เมืองหลวง กรุงมาเล (Male)
ภูมิอากาศ คล้ายภาคใต้ของไทย
อัตราการรู้หนังสือ 96%
เชื้อชาติ ส่วนใหญ่สิงหล และดราวิเดียน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2,248
ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2556)
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว 6,686 เหรี ย ญสหรั ฐ
(ปี 2556)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4% (ปี 2556)
ระบอบการปกครอง มัลดีฟส์ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้กฎหมายอิสลามเป็น
พื้นฐานผสมกับระบบ Common Law ของอังกฤษ
2. เศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของมัลดีฟส์มกี ารท่องเทีย่ ว
เป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก โดยมี สั ด ส่ ว น 28% ของ
GDP และเมือ่ รวมธุรกิจบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
และโดยอ้อมด้วยแล้ว ภาคบริการมีสดั ส่วนถึง 77% ของ
GDP ปัจจุบันกว่า 60% ของรายได้ประเทศมาจาก
การท่องเทีย่ ว มัลดีฟส์มรี สี อร์ตมากกว่า 87 แห่ง และมี
นักท่องเทีย่ วราว 1 ล้านคนไปเยือนมัลดีฟส์ในปี 2556 ทัง้ นี้
เกือบทุกเดือนจะมีรสี อร์ตแห่งใหม่เกิดขึน้ เสมอ มัลดีฟส์
จึงได้ระดมทุนจากนานาประเทศเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ ว
และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ่ มั ล ดี ฟ ส์
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ส�ำหรับธุรกิจประมงและการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 16%
ของ GDP เริม่ มีความส�ำคัญน้อยลง เนือ่ งมาจากข้อจ�ำกัด
ด้านพืน้ ทีท่ างการเกษตรและแรงงานมีนอ้ ย (แต่เป็นแรงงาน
ที่มีคุณภาพและการศึกษาสูง จึงนิยมท�ำงานภาคการ
ท่องเที่ยวมากกว่า) ธุรกิจประมงจึงหันไปจับตลาด
ท่องเที่ยวเพื่อการตกปลาแทน อย่างไรก็ตาม มัลดีฟส์
ยังคงเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกทูนา่ ทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของโลก
ส่ ว นในด้ า นสิ น ค้ า อาหารส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งน� ำ เข้า จาก
ต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียง 7%
โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า การต่อเรือ
ขนาดเล็กและสินค้าหัตถกรรม
ในปี 2543 รัฐบาลมัลดีฟส์ได้เริ่มมีการฟื้นฟู
เศรษฐกิจด้วยการยกเลิกโควตาการน�ำเข้า และเปิดเสรี
การส่งออกให้เอกชนสามารถด�ำเนินการได้ในบางสาขา
และในเวลาต่อมาก็ได้มีการลดข้อจ�ำกัดด้านการค้า
การลงทุนลงไปมาก ส่งผลให้มกี ารไหลเข้าของการลงทุน
จากต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของมัลดีฟส์ในปี 2555 มีมลู ค่า 2,209 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวเฉลี่ย 5.24% ต่อปี รายได้ต่อหัวของมัลดีฟส์
สูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยมีรายได้ประมาณ
6,675 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี
จุ ด แข็ ง ของการท่ อ งเที่ ย วของมั ล ดี ฟ ส์ คื อ
ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่มาก มีชายหาดขาวสะอาด
น�้ำทะเลสีฟ้าครามใสที่พบเห็นทั่วไปทุกเกาะ และยังมี
แนวปะการังทีย่ าวและสวยงามติดอันดับโลกเป็นทีส่ นใจ
แก่ผรู้ กั การว่ายน�ำ้ สายลม แสงแดด กีฬาตกปลา การด�ำน�ำ้
การพักผ่อนทัง้ ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฮันนีมนู

นักท่องเที่ยวของมัลดีฟส์เป็นนักท่องเที่ยวระดับบน
เป็นส่วนมาก โดยส่วนใหญ่มาจากยุโรปและเอเชีย
สั ญ ชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รปที่ ส� ำ คั ญ คื อ อิ ต าลี
ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ขณะที่
นักท่องเที่ยวจากเอเชีย ส่วนใหญ่จะเป็น ญี่ปุ่น ฮ่องกง
และจีน ปัจจุบันมัลดีฟส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน�ำ
ของโลก มีโรงแรมดังๆ จากทัว่ โลกมาเปิดให้บริการ ไม่วา่ จะเป็น
Hilton, Four Seasons, Club Med และ One &
Only ส่วนของไทยเป็น เครือเซ็นทารา เครือดุสิตธานี
และเครืออนันตรา อีกทั้งสถาบันการเงินชั้นน�ำของโลก
ก็ ไ ด้ ไ ปเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว เช่ น กั น เช่ น ธนาคาร
Hong-Kong and Shanghai เป็นต้น
3. การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าส่งออกปี 2556 : 283 ล้านเหรียญสหรัฐ
สิ น ค้ า ส่ ง ออกส� ำ คั ญ มี ช นิ ด เดี ย วคื อ ปลา
โดยเฉพาะปลาทูน่า
ตลาดส่งออกส�ำคัญ (ปี 2556) ได้แก่ ประเทศไทย
37%, ฝรั่งเศส 13.5%, อิหร่าน 6.5%,
มูลค่าการน�ำเข้าปี 2556 : 1.406 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ
สินค้าน�ำเข้าส�ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เสือ้ ผ้า สินค้ากึง่ ส�ำเร็จรูปและสินค้าทุน ผลิตภัณฑ์อาหาร
เรือ speedboat สินค้าอุปโภคบริโภค สะท้อนให้เห็นว่า
มัลดีฟส์ไม่มกี ารผลิตในประเทศ ต้องน�ำเข้าเกือบ 100%
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ (ปี 2556) ได้แก่ UAE 28%,
สิงคโปร์ 16%, อินเดีย 9%
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4. การค้ากับประเทศไทย
การส่งออกของไทยไปมัลดีฟส์ปี 2557 มูลค่า
85 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 25% จากปีก่อนหน้า
โดยสิ น ค้ า ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์
รถจักรยานยนต์ ตูเ้ ย็น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
สินค้า เครือ่ งก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
การน� ำ เข้ า ของไทยจากมั ล ดี ฟ ส์ ปี 2557
มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีสินค้าในกลุ่มประมง
(โดยเฉพาะปลาทูนา่ ) เพียงชนิดเดียวทีม่ กี ารน�ำเข้าจาก
มัลดีฟส์ เนือ่ งจากเป็นแหล่งประมงทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มากๆ
5. ความสัมพันธ์ไทย-มัลดีฟส์ด้านอื่นๆ
การท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วไทยเดินทางไปมัลดีฟส์
ในแต่ละปีมีไม่มากประมาณ 5 พันคน นักท่องเที่ยว
มัลดีฟส์เดินทางมาไทยประมาณปีละ 8 พันคน ปัจจุบนั
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้เปิดเทีย่ วบินตรงระหว่าง
กรุงเทพฯ และกรุงมาเล
การประมง : ประเทศมัลดีฟส์เป็นแหล่งปลาทูนา่
ทีส่ ำ� คัญในมหาสมุทรอินเดีย ประเทศไทยยังไม่มกี ารติดต่อ
เพือ่ ท�ำประมงร่วมกับมัลดีฟส์ทงั้ ระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชน ฝ่ายไทยเคยส่งเรือวิจัยประมงของกรมประมง
เดินทางไปท�ำการศึกษาและวิจยั ด้านปลาทูนา่ ในมัลดีฟส์
ในบางโอกาส นอกจากนีร้ ฐั บาลมัลดีสฟ์ได้กำ� หนดเงือ่ นไข
ที่จะเข้าไปจับปลาในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของมัลดีฟส์
เช่น ต้องเสียค่าใบอนุญาต (License Fee) ต้องจับปลา
ห่างฝั่งอย่างน้อย 78 ไมล์ และให้ผู้ได้รับอนุญาต
จับปลาได้ไม่เกินปีละ 1.5 หมืน่ ตัน รวมทัง้ ทางการมัลดีฟส์
ยังก�ำหนดให้ใช้วิธีการจับปลาแบบดั้งเดิมอีกด้วยคือ
การใช้เบ็ดเท่านั้น จึงไม่เหมาะนักในการด�ำเนินธุรกิจ
เชิงอุตสาหกรรม
6. โครงการเมกะโปรเจกต์ของมัลดีฟส์
ปัจจุบนั รัฐบาลมัลดีฟส์มโี ครงการเมกะโปรเจกต์
หลายโครงการทีต่ อ้ นรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น
1) มัลดีฟส์ชักชวนไทยเข้าไปลงทุนในสาขาการ
พัฒนารีสอร์ต การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น พัฒนา
ท่าเรือ สนามบิน การก�ำจัดขยะ การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ธุรกิจ
IT การดูแลสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาล
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การประมง และการแปรรูป
อาหาร รวมถึงมัลดีฟส์เองก็ต้องการเรียนรู้จากไทย
ในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ด้วย
2) Hulhumale Projects เป็นโครงการถมพืน้ ที่
บึงมหึมาขนาด 188 เฮกตาร์ ห่างจากเมืองหลวงเพียง
3 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาเป็นเขตเมืองใหม่ที่หรูหราและ
ทันสมัยและช่วยลดปัญหาความแออัดของเมืองหลวง
ซึ่งแออัดไปด้วยตึกสูง โดยสามารถรองรับประชากร
53,000 คนและคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในปี 2020
โดยจะแบ่ ง เป็ น ย่ า นที่ พั ก อาศั ย ย่ า นการค้ า และ
ย่านอุตสาหกรรมเบา
3) อูจ่ อดเรือยอร์ช Marina ตัง้ อยูใ่ นเขต Hulhumale
สามารถจอดเรือได้ 76 ล�ำ ในเขตมารีนาจะมีรา้ นอาหาร
ร้านกาแฟ สถานบันเทิง สปา และการบริการอืน่ ๆ ได้แก่
สถานีเติมน�้ำมันและน�้ำ เป็นต้น
4) โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ ตั้งอยู่ใน
เขต Hulhumale เช่นกัน โดยมีแผนที่จะพัฒนาเป็น
Medical Tourism Hub ต่อไปในอนาคต

5) ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแห่งใหม่ที่ครบวงจรส�ำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินและรีสอร์ตจ�ำนวนมาก
6) ย่านอาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ (Office Tower) เพือ่ เป็นย่านธุรกิจทีท่ นั สมัย รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจในอนาคตเช่นเดียวกับดูไบ
7) ย่านที่พักอาศัยกึ่งย่านธุรกิจ (Mix-Residential) โดยชั้นล่างๆ ของอาคารจะเป็นห้างสรรพสินค้า
แต่ชั้นบนๆ จะเป็นส่วนที่พักอาศัยตั้งอยู่ในเขต Hulhumale เช่นกัน
8) โรงเรียนนานาชาติ เพื่อรองรับบุตรหลานของบุคลากรจากต่างประเทศ ที่จะเข้าไปท�ำงานในโครงการ
Megaproject ต่างๆ
7.ข้อคิดเห็น
ย่างก้าวของรัฐบาลมัลดีฟส์ปัจจุบัน คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้เวลาพักผ่อนได้ยาวนานขึ้นเช่นเดียวกับดูไบ ดังจะเห็นได้จากโครงการ Megaproject ต่างๆ ที่รัฐบาลก�ำลังเร่ง
ผลักดันอยู่ ซึ่งนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาได้ในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สาธารณูปโภค ร้านอาหารไทย
การรักษาพยาบาล Healthcare และสปา เป็นต้น
ส�ำหรับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของมัลดีฟส์น่าจะมีแนวทางคล้ายๆ Sentoza ของสิงคโปร์ ผู้บริหารงาน
การแสดงมืออาชีพอย่างสยามนิรมิต หรือกันตนาคงไม่พลาดโอกาสเสนอตัวเข้าไปบริหารงานในศูนย์ดังกล่าว
เพราะจุดนีจ้ ะเป็นจุด Highlight ของการพัฒนาการท่องเทีย่ วมัลดีฟส์เลยทีเดียวก็วา่ ได้ ซึง่ มัลดีฟส์ตอ้ งการมืออาชีพเท่านัน้
ที่เข้าไปบริหาร อีกทั้งมัลดีฟส์เองก็อยากให้ OTOP 5 ดาวของไทยเข้าไปช่วยพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพของเขาเช่นกัน
ผู้บริหารโรงพยาบาลไทยควรชักชวนให้ชาวมัลดีฟส์เดินทางมารักษาพยาบาลในไทย โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันสุขภาพของมัลดีฟส์เอง
นอกจากนั้น ในภาพรวมยังมีโอกาสความเป็นไปได้ในธุรกิจสาขาต่างๆ ส�ำหรับนักธุรกิจไทย เช่น

• การผลิตสินค้าต่างๆ ในมัลดีฟส์มนี อ้ ยมาก จึงต้องน�ำเข้าสินค้าเกือบทุกชนิด ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสให้กบั สินค้า

ไทยในตลาดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ข้าว อาหารแปรรูป
เครือ่ งนุง่ ห่ม สิง่ ทอ เครือ่ งอุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กฬี าทางน�ำ้
Speed Boat, เรือหางยาว, เรือภัตตาคาร รวมทั้ง สินค้าวัสดุก่อสร้าง และปูนซีเมนต์ เป็นต้น
• การลงทุนในสาขาการท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ต ร้านอาหาร สปา ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล และการด�ำน�้ำ
ชมปะการังและสัตว์น�้ำ ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์และชุกชุมมากในเขตแนวปะการัง ทั้งนี้รีสอร์ตแต่ละแห่ง
จะมีแนวปะการังเป็นของตนเอง
• ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มัลดีฟส์มีโรงแรมและรีสอร์ตถึง 87 แห่ง และทุกแห่งต้องการยกระดับตัวเอง
ด้วยการมีสปาไว้บริการลูกค้า ซึ่งสปาไทยก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในมัลดีฟส์
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองหลวง และเกาะใกล้เคียงที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
• การขนส่งทางเครื่องบิน และทางทะเล
• การพักผ่อนท่องเที่ยวแบบครอบครัว
• แพ็คเกจรับจัดงานแต่งงานและฮันนีมูน
• โรงเรียนนานาชาติ
• การแปรรูปสินค้าอาหารทะเล ปลากระป๋อง การจับปลาทูน่า ธุรกิจห้องเย็น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำทะเล
เพื่อป้อนให้กับโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆ
• การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม และรีสอร์ต ยังมีเกาะสวยๆ รอคนไทยเข้าไปพัฒนาอีกมากมาย
• มัลดีฟส์ยังเป็นโอกาสด้านแรงงานให้กับคนไทยในสาขา สปา พ่อครัว และช่างซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย
• ส�ำหรับผู้สนใจไปส�ำรวจตลาด ลองหาโอกาสไปร่วมงานแสดงสินค้าในมัลดีฟส์ ชื่องาน Shopping
Festival ชื่อผู้จัดงานคือ Mr. Renit Daniel, Director - International Business, Hand Phone: + 91
98400 93858 หรือทาง Email: renit@infairs.in
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ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

Special Report

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคปี 2557
เงินเฟ้อ ( Inflation ) หมายถึง การที่ระดับสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจาก
ความต้องสินค้าและบริการการที่สูงขึ้นหรือจากต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่สูงขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) หรือเงินเฟ้อ (Inflation) เกิดจากการส�ำรวจจัดเก็บข้อมูล
ราคาขายปลีกสินค้าและบริการจ�ำนวน 450 รายการ จากจังหวัดตัวแทน 43 จังหวัดที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้าเคหสถาน การตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อมาค�ำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศ โดยวัดการเปลี่ยนแปลงราคา
ขายปลีกของสินค้าและบริการโดยเฉลีย่ ทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายไปในการบริโภคกลุม่ สินค้าและบริการ เพือ่ สะท้อนค่าครองชีพ
ของประชาชน และวัดเงินเฟ้อของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณานโยบาย วางแผน และประเมินผลทางเศรษฐกิจ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรือเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ปี 2557

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย ปี 2557
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หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
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ต.ค.
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ธ.ค.

หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม

เงินเฟ้อทัว่ ไป (Headline Inflation) ปี 2557
อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 1.89 ชะลอตัวลง
จากปี 2556 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.18 เป็นการชะลอตัวลง
ตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกโดยเฉลีย่ ทีล่ ดลงตาม
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
และการด�ำเนินนโยบายเกีย่ วกับการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานในประเทศของรัฐบาล ประกอบกับสินค้าเกษตร
ประเภทผักสดและแปรรูป ที่ส�ำคัญมีราคาลดลง ได้แก่
กะหล�่ำปลี แตงกวา ผักกาดขาว มะเขือเจ้าพระยา
พริกสด ต้นหอม ผักกาดหอม หัวหอมแดง รวมทัง้ สินค้า
ประเภทผลไม้ ได้แก่ มะละกอสุก เงาะ มะม่วง มังคุด
ลองกอง และลิ้นจี่ มีราคาลดลง จากสภาพอากาศที่
เอือ้ อ�ำนวย ส่งผลให้อปุ ทานของสินค้าดังกล่าวมีมากขึน้
ถึงแม้วา่ จะมีการปรับขึน้ ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ก๊าซหุงต้ม
และราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกทีส่ งู ขึน้ ช่วงต้นไตรมาส
แต่เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2557 เทียบกับปี 2556 มีอัตรา
ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 1.89
เมื่ อ พิ จ ารณาเงิ น เฟ้ อ ครึ่ ง แรกของปี 2557
ภาวะเงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจาก
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าอาหารสด เช่น
เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ปลาและสัตว์น�้ำ ผักสดและผลไม้
และอาหารส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน

Special Report
ร้อยละ 4.74 (อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 4.58
อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 4.99) ส�ำหรับ
ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น
ร้ อ ยละ 0.83 จากการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ร าคาหมวด
เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.81 หมวดเคหสถาน
สูงขึ้นร้อยละ 1.40 หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.97 หมวดพาหนะ การขนส่ง
และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.10 หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึน้ ร้อยละ 0.65
และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 4.77
ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคพื้ น ฐาน (Core CPI)
หรือเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ปี 2557
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (Core CPI) ค�ำนวณ
จากรายการสินค้าและบริการ 312 รายการ คือ ดัชนี
ความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น และสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ท�ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินค้า
กลุ่มอาหารสด และกลุ่มพลังงานจ�ำนวน 138 รายการ
ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดลดลง
• หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ จากราคาสินค้าและบริการ เช่น น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง คิดเป็นประมาณร้อยละ 28 ของสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ขายปลีกภายในประเทศ ค่ากระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นของค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) และก๊าซหุงต้ม ทัง้ หมด ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ ปี 2557
รวมทั้งการสูงขึ้นของค่าของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับท�ำความสะอาด
เปรียบเทียบกับปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.59 และเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำหรับเงินเฟ้อครึ่งหลัง ปี 2557 ภาวะเงินเฟ้อชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5–3.0 ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค
• หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลงเนือ่ งจากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวย ท�ำให้ผลผลิตสินค้า พื้นฐานปี 2557 ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคาร
เกษตรประเภทผักสดและผลไม้ อาหารสดอื่นๆ เช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ ออกสู่ตลาดมากขึ้น
แห่งประเทศไทย
• หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ลดลงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกภายใน
ประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้า และมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างใกล้ชิด
นโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ประโยชน์ของข้อมูลเงินเฟ้อ คือ
ภาคครัวเรือน และน�้ำมันดีเซล พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
1) ใช้วัดเงินเฟ้อของประเทศและค่าครองชีพ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายหมวดสินค้าของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2557 เทียบกับปี 2556 สูงขึ้น ของประชาชน ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ เ สถี ย รภาพของระบบ
ร้อยละ 1.89 พบว่าดัชนีราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ร้อยละ 3.94 ตามการสูงขึน้ ของดัชนี เศรษฐกิจ
ราคาหมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 1.37 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ 6.85
2) ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณานโยบายแผน
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 1.82 หมวดผักและผลไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.65 หมวดเครือ่ งประกอบอาหาร และประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนต่างๆ
สูงขึ้นร้อยละ 4.38 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.00 และหมวดอาหารส�ำเร็จรูป สูงขึ้น ทางเศรษฐกิจ
3) ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการ
ปรับค่าจ้าง เงินเดือน ของราชการและเอกชน
4) ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาในการ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเฉลี่ย ปี 2557
ก� ำ หนดเงิ น บ� ำ นาญ และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก าร
ในรูปต่างๆ
1.90
5) ใช้ในการประเมินรายรับทีค่ วรจะเป็นในการ
1.70
ท�ำสัญญาระยะยาว เช่น สัญญาซื้อขายในระยะยาว
1.59
1.56 1.57 1.57
1.54
1.51
6) ใช้เป็นแนวการวิจัย พยากรณ์ การตลาด
1.45
1.50
1.40
และราคาสินค้าต่างๆ
1.31
7) ใช้ในการหาค่าเงินหรือมูลค่าที่แท้จริง
%(AoA)
1.30
1.10

1.04

1.13

1.19

0.90
0.70
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ในภาพรวม

มีสัญญาณดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่าย
ของภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การส่งออกสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะเม็ดเงินทีส่ นับสนุนเกษตรกร และการเร่งรัด
โครงการก่อสร้างลงทุนต่างๆ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนธันวาคม 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลง
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า จากการลดลงของราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีล่ ดลง
อย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.6 ของก�ำลังแรงงาน
รวม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2557
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 46.1 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบ
ความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจ
นอกประเทศ อยูใ่ นระดับมัน่ คง สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือน
ธันวาคม 2557 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 157.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนธันวาคม 2557 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทีย่ ว
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหดตัวร้อยละ 0.4 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 นับจากเดือนตุลาคม 2557 โดยขยายตัว
ร้อยละ 11.8 ขณะที่ภาคเกษตรกรรม สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
หดตัวที่ร้อยละ 4.8 เนื่องจากผลผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้งในช่วงต้นปี และดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวทีร่ อ้ ยละ 12.5 ตามการ
ลดลงของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
การบริโภคภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2557 ในภาพรวมมีสญั ญาณดีขนึ้
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้า
คงทน สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคที่ขยายตัวร้อยละ 18.3
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่หดตัวน้อยลง โดยหดตัวร้อยละ 3.3 ส่วนยอด
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง หดตัวที่
ร้อยละ 1.9 และ 28.0 ตามล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2557 ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อน
ได้จากภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน และยอดขาย
ปูนซีเมนต์ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 12.0, 2.9 และ 0.2
ตามล�ำดับ เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับ
ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดจ�ำหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 16.1
ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ,
IMF (*คาดการณ์เดือน ต.ค. 57)
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TPSO

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

มาเลเซีย

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

เวียดนาม

4.10

5.4

5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q3

Q4

พ.ย.

ธ.ค.

-

-

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2.9

0.6

0.6

-2.45
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

-0.5
161.6
2.0
1.8
47.2
0.8

4.3
157.1
1.4
1.6
46.1
0.6

1.7
158.5
1.3
1.6
46.1
0.5

157.1
0.6
1.7
0.6

-0.32
0.17

-1.8
-1.3

1.6
-5.6

-1.0
-3.5

1.9
-8.7

-2.3
-0.8
-3.3
18.8

1.8
-7.2
-3.9
-10.1

-3.5
-9.8
-2.4
7.0

-2.9
-8.3
-3.7
2.5

-4.8
-12.5
-0.4
11.8

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

2.3
-38.3
-8.1
0.4

-0.9
-27.9
-7.8
8.7

0.6
-27.7
-12.0
1.7

-1.9
-28.0
-3.3
18.3

-5.9
-8.4
18.1
8.3

0.0
-20.4
-2.1
-2.9

-3.1
-15.8
1.6
-4.8

-8.5
-17.4
-7.9
-8.8

2.9
-16.1
12.0
0.2

เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนมกราคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 106.02

เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.41 เป็นเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้น
ร้อยละ 0.60 เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกภายในประเทศโดยเฉลีย่ ปรับตัวลดลง
และการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้า จากการปรับลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)
รวมทั้งราคาอาหารสดที่ส�ำคัญประเภท ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้ และผักสดบางชนิด
ราคายังคงปรับลดลง ตามนโยบายและมาตรการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าของรัฐบาล

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 1.8-2.5

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม 2558 มีค่าเท่ากับ 102.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.4 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ดั ช นี ร าคาลดลงร้ อ ยละ 1.7 ตามการลดลงของผลผลิ ต การเกษตร ร้ อ ยละ 1.2
ปลาและสัตว์น�้ำ ร้อยละ 7.0 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 17.3
ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ น�้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 21.4
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.5 ตามการลดลงของราคา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ ร้อยละ 0.4 สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ร้อยละ 0.9
หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ร้อยละ 0.7 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 35.0
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 3.2 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 9.8
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.7 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.9 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีด่ ชั นีราคาสูงขึน้ ได้แก่ ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.1 ผลิตภัณฑ์อโลหะ ร้อยละ 0.1 เครือ่ งจักร ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ ร้อยละ 2.0 ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.1 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.4

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม 2558 มีค่าเท่ากับ 123.2 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.8 ซึ่งดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 8.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง
ร้อยละ 5.2 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.4
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 และหมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.9
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ขณะที่
หมวดวัสดุฉาบผิวไม่เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากภาวะการก่อสร้างโดยรวมชะลอตัว เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

TPSO
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
ธันวาคม 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
ธันวาคม 57

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ธ.ค. 2557

ธันวาคม 57

ม.ค.-ธ.ค 2557

ส่งออก

18,790

227,574

1.90

-0.41

น�ำเข้า

17,201

227,952

-8.74

-8.97

ดุลการค้า

1,588.7

-378.7

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,973

0.1

10.5

จีน

2,119

-18.8

11.3

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,635

11.7

8.7

สหรัฐ
อเมริกา

2,077

13.2

11.0

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

928

-20.4

4.9

ญี่ปุ่น

1,799

5.9

9.6

เม็ดพลาสติก

729

-2.5

3.9 มาเลเซีย

1,024

-7.8

5.5

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

720

21.3

3.8

ฮ่องกง

966

-9.5

5.1

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

2,028

-42.6

11.8

จีน

3,461

21.7

20.1

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,649

-0.8

9.6

ญีป่ นุ่

2,764

-3.9

16.0

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,239

7.7

7.7

สหรัฐ
อเมริกา

1,271

29.9

7.4

เคมีภณ
ั ฑ์

1,118

8.9

8.9 มาเลเซีย

1,092

1.8

6.4

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,055

2.8

2.8

สหรัฐ
อาหรับฯ

674

-48.9

3.9

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ส่งออก

-0.3

-0.5

น�ำเข้า

-1.4

-2.1

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การส่งออก

เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 18,790 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
1.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดย ข้าว (+67.0%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+6.9%)
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (+1.4%) และน�้ำตาล (+96.1%) ในขณะที่ยางพารา
(–43.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-4.3%) ผักผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-1.8%)
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.5 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+0.1%)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+11.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-20.4%) เม็ดพลาสติก (-2.5%)
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+21.3%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ จีน
(-18.8%) สหรัฐอเมริกา (+13.2%) ญีป่ นุ่ (+5.9%) มาเลเซีย (-7.8%) ฮ่องกง (-9.5%)
ระยะ 12 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 227,574 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 0.41 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.5 โดย ยางพารา (-26.9%) อาหารทะเลแช่แข็งและ
แปรรูป (-7.3%) น�้ำตาล (-4.3%) ในขณะที่ ข้าว (+23.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(+9.9%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+10.6%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.2%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ
(+0.6%) เม็ดพลาสติก (+8.2%) ในขณะที่ อัญมณีและเครื่องประดับ (-0.1%) น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป (-11.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-7.9%)
สหรัฐอเมริกา (+4.1%) ญี่ปุ่น (-1.9%) มาเลเซีย (-1.9%) และฮ่องกง (-4.4%)

การน�ำเข้า

เดือนธันวาคม 2557 มีมูลค่า 17,201 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.74
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-42.6%)
เครื่องจักรกลฯ (-0.8%) ขณะที่ เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+7.7%) เคมีภัณฑ์ (+8.9%) และ
เหล็ก (+2.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+21.7%) ญี่ปุ่น
(-3.9%) สหรัฐอเมริกา (+29.9%) มาเลเซีย (+1.8%) สหรัฐอาหรับฯ (-48.9%)
ระยะ 12 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 227,952 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-15.6%) เครื่องจักรกลฯ (-7.8%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-8.1%)
ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+0.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+2.4%) ญี่ปุ่น (+13.1%) สหรัฐอเมริกา (-0.3%) มาเลเซีย
(-4.0%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-27.0%)

ดุลการค้า

เดือนธันวาคม 2557 เกินดุลการค้ามูลค่า 1588.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 12 เดื อ นของปี 57 (ม.ค.-ธ.ค.) ขาดดุ ล การค้ า มู ล ค่ า 378.7
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ 97.3 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนี
ราคาส่งออกในทุกหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.6 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.1
และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 8.8

ราคาสินค้าน�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ธ.ค. 57

ม.ค. -ธ.ค. 57

-0.5

-1.5

-1.0

-2.6

-7.4

-1.8

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ 90.4 (ปี 2555=100)
ลดลงร้ อ ยละ 7.4 จากการลดลงของดั ช นี ร าคาน� ำ เข้ า หมวดสิ น ค้ า เชื้ อ เพลิ ง
ลดลงร้อยละ 29.8 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 1.8 หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.1

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

มกราคม 2558

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนมกราคม โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,392 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
และรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีอ่ อกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง ประกอบกับตลาดทุนทัว่ โลกเริม่ ชะลอตัว
จากสัญญาณเศรษฐกิจทีส่ ะท้อนความอ่อนแอของหลายภูมภิ าค หลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หรือ IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ นอกจากนี้ ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในกรีซ ซึ่งอาจท�ำให้ประเทศต้องถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซน
ยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้นักลงทุนกลับมาซื้อทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาน�้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมกราคมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 46.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 59.34 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล นับเป็นการปรับตัวลดลงอยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา หลังได้รบั แรงกดดัน
จากความกังวลเกีย่ วกับอุปทานล้นตลาด เนือ่ งจากตัดสินใจคงอัตราก�ำลังการผลิตที่ 30 ล้านบาร์เรล
ต่อวันของกลุ่มโอเปก และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของรัสเซีย นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่กดดันให้ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลง เช่น การลดการคาดการณ์การขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ การรายงานปริมาณ
น�ำ้ มันดิบคงคลังอยูใ่ นระดับสูงของส�ำนักงานข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เป็นต้น

เดือน
สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมกราคมแข็งค่าขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่า
จาก 32.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
เนื่องจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งได้รับ
แรงสนับสนุนจากกระแสเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรไทยด้วย ส่งผลให้มี
แรงซื้อเงินบาทเพิ่มมากขึ้นและเป็นแรงดันให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,237.50 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,239.00 บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,796.25 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,898.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
ผูส้ ง่ ออก เร่งซือ้ ข้าว เพือ่ ส่งมอบตามค�ำสัง่ ซือ้ ของเกาหลีใต้ (สัง่ ซือ้ ข้าวหอมมะลิไทย 90 ตัน) และ
ญีป่ นุ่ (สัง่ ซือ้ ข้าวเมล็ดยาว/ข้าวเหนียว 36,200 ตัน) ทีม่ กี ำ� หนดส่งมอบในเดือนนี้ ส�ำหรับแนวโน้ม
เดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าราคาจะปรับลดลง เนื่องจากผู้ซ้ืออาจจะหันไปซื้อข้าวขาว/ข้าวนึ่ง
จากประเทศคู่แข่งที่เสนอราคาต�่ำกว่า เพราะขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 55.63 บาท และ 49.03 บาท
ตามล�ำดับ ในขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้น (+4.04) จากเดือนธันวาคม 2557
แต่ราคายางแท่ง STR 20 ได้ปรับตัวลดลง (-0.30) จากเดือนธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม
การทีร่ ฐั บาลใช้นโยบายโครงการมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer fund) อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รับซือ้ ยางพารา
ในตลาดให้ราคาสูง ยังคงมีผลกับราคาของยางพารา แต่การทีร่ าคายางพาราไม่ได้ปรับตัวสูงขึน้ ไป
กว่านีน้ นั้ น่าจะได้รบั อิทธิพลจากสถานการณ์โลก คือ ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
อุปสงค์ยางพาราในตลาดโลกที่ยังทรงตัว และสต๊อกยางพาราในประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ราคายางพารามีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก อันเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

เดือน
สินค้า

ธ.ค.-57

ม.ค.-58

%∆
(MOM)

ม.ค.-57

ม.ค.-58

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,237.50

1,239.00

0.12

1,295.00

1,239.00

-4.32

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,796.25

2,898.50

3.66

3,192.50

2,898.50

-9.21

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

53.47

55.63

4.04

77.24

55.63 -27.97

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

49.18

49.03

-0.30

71.22

49.03 -31.15

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

59.34

46.67

-21.35

94.55

46.67 -50.64

32.9

32.73

-0.51

32.94

32.73

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

-0.63

TPSO 11

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News
บริษัทจีนเปิดตัวโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าหรูสกายซิตี้ (Sky City
Complex) ริมฝั่งโขงกลางกรุงเวียงจันทน์เมื่อปลายปี 2557 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
250,000 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี ปัจจุบันลาวมีการลงทุน
จากจีนสูงเป็นอันอับ 1 ทัง้ นี้ เป้าหมายของศูนย์การค้าดังกล่าวก็เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว
จากทั้งไทย ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนที่มีศักยภาพมีมาก
หลายสิบล้านคน โดยลาวได้ตงั้ เป้าให้ลาวเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่
ของอาเซียน เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศ

เกาหลีใต้มีแนวโน้มเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า
อาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีประชากรสูงถึง 600 ล้านคน มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงโดยเฉพาะใน CLMV อีกทัง้ ในอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมีโอกาสเติบโต
ทะลุ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในไม่ชา้ ปัจจุบนั การค้าอาเซียน-เกาหลีใต้มมี ลู ค่าปีละ
135,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีเ้ กาหลีใต้พงุ่ เป้าไปทีก่ ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซียเป็นพิเศษ ส�ำหรับอาเซียนแล้วเกาหลีใต้
มีการลงทุนในเวียดนามมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ หลังจากทีส่ องฝ่ายได้บรรลุความตกลง FTA
กันไปเมือ่ เร็วๆ นี้ ก็จะยิง่ ท�ำให้มกี ารลงทุนของเกาหลีใต้ไหลบ่าเข้าสูเ่ วียดนามมากยิ่งขึ้น
อาทิเช่น ซัมซุงได้ลงทุนสร้างอู่ต่อเรือขนาดยักษ์ในเวียดนามซึ่งจะเป็นอู่ต่อเรือ
ทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ เพือ่ ผลิตเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
เป็นหลัก ซึง่ แน่นอนว่าอุตสาหกรรมเหล็กและยานยนต์เกาหลีใต้จะต้องตามมาด้วย

อาหารไทยเป็นอาหารที่ชาวอินเดียนิยมบริโภคเป็นอันดับต้นๆ อันเป็นผลมาจาก
การที่อาหารไทยเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงระดับโลก คนชั้นกลางอินเดียมีขนาดใหญ่ (200
ล้านคน) และก�ำลังซื้อสูงขึ้น ประกอบกับคนอินเดียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
เป็ น อั น ดั บ 1 จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ค่ า นิ ย มว่ า อาหารไทยเป็ น อาหารส� ำ หรั บ ผู ้ มี ร สนิ ย มสู ง
แต่ส่วนใหญ่จะเปิดด�ำเนินการอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น มุมไบ บังกะลอร์ และเจนไน อาหาร
ยอดนิยมจะเป็นแกงเขียวหวาน แกงเผ็ด ก๋วยเตีย๋ วผัดไทย และต้มย�ำกุง้ ส่วนอาหารเรียกน�้ำย่อย
(Appetizer) ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มคือ สลัดต่างๆ เช่น ย�ำ ส้มต�ำ และลาบ ขุนพาณิชย์ฯ ขอแนะเคล็ดลับ
ว่าส�ำหรับอาหารประเภทแกงควรเป็นแบบข้นๆ ขลุกขลิกๆ สักนิด เพราะแขกเขาชอบ
รับประทานกับโรตี รับรองว่าอร่อยเหาะนะบาบู ส่วนอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมปรุง
เช่น แกงไก่ซอง ผัดไทยซอง วุน้ กะทิซอง และ สังขยาซองก็เป็นทีน่ ยิ มมากเช่นกัน แขกนัน้
ชอบของหวานมากประเภทเบาหวานเรียกพี่ นะ นะ

เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้น�ำคณะนักธุรกิจไปเยือนเมียนมาร์เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลลูท่ างการค้าการลงทุน ณ ด่านสิงขร-มูดอ่ ง ใกล้จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ได้เยีย่ มชม
เขตนิคมอุตสาหกรรมชายแดน ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน เยีย่ มชมฟาร์มเพาะเลีย้ งล็อบสเตอร์และปูนม่ิ รวมถึงอูต่ อ่ เรือ และเยีย่ มชม
ธุรกิจในเมืองมะริด เป็นต้น
ส�ำหรับการลงทุนของบริษัทไทยในเมียนมาร์ ปี 2557 ไทยลงทุนในเมียนมาร์มูลค่า
3,102 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7.1% ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ทั้งหมด
ในเมียนมาร์ (43,682 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยกลุม่ ธุรกิจทีไ่ ทยเข้าไปลงทุนมากทีส่ ดุ 3 ล�ำดับแรก
ได้แก่ อุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซ 70% อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 18% โรงแรมและ
ท่องเที่ยว 8% เป็นที่สังเกตว่าคนรุ่นใหม่นิยมนุ่งยีนส์กันมากขึ้น โสร่งคงจะใกล้สูญพันธ์ซะ
แล้ว 555
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

