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ของนายกฯ Narendra Modi

Editor’s Note

วารสาร สนค. ฉบับนี้ ขอร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ของการจัดตัง้ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(สนค.) พร้อมก้าวย่างทีเ่ ติบโตขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะก้าวสูก่ ารเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นคลังสมองของกระทรวงพาณิชย์
ในการก�ำหนดทิศทางนโยบายการค้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนภารกิจของ สนค. ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
การค้าของประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนทีอ่ บอวลไปด้วยความรักเป็นพิเศษนี้ เราขอน�ำเสนอคอลัมน์ Special Report 1
จัดทัพค้าปลีกกาแฟไทย ซึ่งได้รวมเคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จในธุรกิจค้าปลีกกาแฟไทย ที่มิเพียงแต่ด�ำเนิน
การค้าบนพื้นฐานข้อมูลการตลาด แต่ยังต้องเข้าใจในวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในสมัยปัจจุบัน รวมทั้ง
สร้างความพึงพอใจให้กับคอกาแฟผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ได้น�ำเสนอโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งต้องยอมรับว่าในปี 2558 ที่ผา่ นมา
ประเทศอินเดียมีบทบาทในเวทีโลกอย่างมาก ภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi นอกจาก
มุ่งพัฒนาประเทศตามนโยบายเปิดเสรีการค้าภายใต้แนวคิด Digital India, Make in India
ประชากร 1,400 ล้านคนในอินเดียที่มีก�ำลังซื้อสูง ยังถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่หลายประเทศจับจ้อง
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสส�ำคัญในการเข้าไปลงทุนในภาคการผลิต หรือจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งสินค้า
ไปขาย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Special Report 2
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่คัดเลือกมาน�ำเสนอในวารสาร สนค. ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และ
ช่วยสนับสนุนให้ท่านประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจในเร็ววัน

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เวียนมาบรรจบครบรอบ 1 ปี ส�ำหรับการจัดตั้งส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
ทาง สนค.ได้จัดงานครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สนค.
(นายสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์) และรอง ผอ.สนค. (น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร) มาให้โอวาทเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
และเล่าถึงเรื่องราวของ สนค. ในการท�ำหน้าที่เป็นคลังสมองและสนับสนุนการปฏิรูปนโยบายการค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมอภิปรายถึงทิศทางในอนาคตของ สนค. กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ซึง่ สนค. จะน�ำแนวคิดทีไ่ ด้รบั ในวันนีไ้ ปใช้ในการด�ำเนินงาน
ของ สนค.ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการค้า และตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ระหว่าง สนค. และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เพื่อให้เกิดการร่วมมือและพัฒนา
ระหว่างกันในการส่งเสริมสนับสนุนในการท�ำวิจัยด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการลงทุน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาข้อมูล และองค์ความรู้ในการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรระหว่างกันด้วย
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ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�ำ

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จดั งานครบรอบ 1 ปี ของการจัดตัง้ ส�ำนักงานฯ เมือ่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องมโนปกรณ์นติ ธิ าดา
ชัน้ 12 กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ผอ.สนค. เป็นผูก้ ล่าวเปิดงาน และมีผเู้ ข้าร่วมงานซึง่ ประกอบด้วย หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญดังนี้

นายสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ผอ.สนค. ได้สรุป
การท�ำงานของ สนค. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยได้
วางรากฐานและก�ำหนดทิศทางการท�ำงานเพื่อมุ่งสู่
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการชี้ น� ำ ทิ ศ ทาง
เศรษฐกิจการค้าไทยทีม่ องไกลอย่างมีหลักการ และวาง
ยุทธศาสตร์ในการท�ำงาน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็ง
ทางการค้า การสร้างโอกาสทางการค้า การสร้างเสถียรภาพ
ทางการค้า และการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
โดยมีแผนงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) โครงการเชือ่ มโยงกับอาเซียน (AEC Connect)
ซึง่ สนค. ก�ำลังท�ำงานร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ฯ ศึกษาจัดท�ำแผนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การค้าของไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาจัดท�ำแผนการน�ำสินค้า
ไทยเข้าตลาดอาเซียน และร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาแผนการสร้างความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศอาเซียน ซึง่ การศึกษา
ร่วมกันนี้จะน�ำไปสู่ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของไทย เพื่อน�ำเสนอกระทรวง
พาณิชย์ และผลักดันการขับเคลื่อนผ่านสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีต้นแบบการน�ำสินค้าไทย
เข้าตลาดอาเซียนส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของไทย
ซึ่งจะเป็นทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและสร้าง
โอกาสทางการค้าของไทย
2) การพัฒนาการค้าบริการ เพื่อตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงฯ ทีเ่ น้นการค้าบริการมากขึน้ สนค.
อยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ การค้า
บริการ และก�ำลังเตรียมจัดท�ำดัชนีค่าขนส่งอาเซียนและ
ดัชนีการค้าปลีก เพือ่ ใช้วดั และติดตามภาวะการค้าบริการ
ซึง่ จะขยายกรอบการศึกษาให้ครอบคลุมบริการสาขาอืน่ ๆ
และจะพิจารณาสถาบันวิชาการที่จะมาร่วมกันศึกษา
เสนอแนะแผนงานการสร้างโอกาสการค้าบริการต่อไป
3) การด�ำเนินงานตามนโยบายการตลาดน�ำ
เศรษฐกิจ (Demand Driven) ซึง่ จะเป็นการปรับเปลีย่ น
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจการค้าตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดหรือผูซ้ อื้ เพือ่ ลดปัญหาสินค้าและ
บริการมีปริมาณเกินความต้องการ และมีคณ
ุ ภาพไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดย สนค. ให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ใช้ และกลไกตลาด
ในประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการมีเจ้าหน้าทีเ่ ก็บราคา
สินค้าทั่วประเทศ มาท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
ในอนาคตจะขยายไปยังกลไกตลาดต่างประเทศ ที่น�ำไปสู่

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการค้า
และโอกาสทางการค้า
4) การพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
(Trade Intelligence System) สนค. ก�ำลังวางระบบ
เพือ่ สร้างศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการค้าทีเ่ ชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของภาครัฐ และการ
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะข้อมูลความ
ต้องการของตลาด ซึง่ สนค. จะวางระบบเพือ่ รองรับข้อมูล
การค้าและการตลาดจากหน่วยงานในกระทรวงทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพือ่ ท�ำการประมวลและวิเคราะห์ ก่อนเผยแพร่
กลับไปสู่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ให้สามารถปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทันต่อสถานการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงของโลกให้ผปู้ ระกอบการสามารถปรับตัว
ได้อย่างทันท่วงที
3) จัดท�ำข้อมูลและสร้างระบบข้อมูลอย่าง
ครบวงจร เพือ่ ให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนทัง้ ในและ
ต่างประเทศในเชิงลึก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนส่งเสริม
บริการทางการค้าและพัฒนาการค้าให้เป็น Trading Company
เหมือนประเทศญี่ปุ่น
4) อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐาน
ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Ease of Doing Business ระดับ
WTO และ ระดับ TPP ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ก�ำหนด Position ของประเทศให้ชดั เจน เพือ่
สร้างจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศคู่ค้า
6) การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
CLMV ให้การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีท�ำการค้าและสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกันให้มากที่สุด
7) เขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนและส่งเสริม
การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ อาทิ
การคมนาคม ขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้า ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและใช้ประโยชน์จากการ
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การเสวนาเรื่อง “ทิศทางอนาคต สนค.”
8) สนค. จะต้องเป็นผูน้ ำ� มีวสิ ยั ทัศน์ และมองไกล
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ทั้งในเชิงรับ เชิงรุก รู้ปัจจุบัน และรู้เขารู้เรา
ผอ.สนค. นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้า
9) สร้าง SMART Trader and SMART
ทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส้ ง่ ออก) นายวัลลภ วิตนากร MERCHANDISER เพื่อสนับสนุนการท�ำ Demand
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Driven ตลอดจนเป็นหน่วยงานบ่มเพาะนักยุทธศาสตร์
นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย การค้าของประเทศไทย
โดยมี น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รอง ผอ.สนค. เป็นผูด้ ำ� เนิน
รายการ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นการเสวนาในมุมมอง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
เกีย่ วกับเศรษฐกิจการค้าไทยในอนาคต ทิศทางการท�ำงาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
และบทบาทของ สนค. สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
บุคลากร สนค. และสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้า
1) จัดท�ำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ โดย และการพัฒนา (ITD) ได้ลงนามในบันทึกฯ ร่วมกัน
ก� ำ หนดวิ ธี ก าร/แนวทางที่ ชั ด เจนในการขั บ เคลื่ อ น เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลาง ในการท�ำวิจยั ด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการลงทุน
ในการประสาน เชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู ้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการวิจยั ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
2) สร้างโอกาสทางการค้าและความเข้มแข็ง ระหว่างกัน
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จัดทัพค้าปลีกกาแฟไทย
กาแฟ ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและคลายความเหนื่อยล้าจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน
เนือ่ งจากกาแฟมีรสชาติและกลิน่ ทีล่ ะเอียดอ่อน และมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสายพันธุข์ องเมล็ดกาแฟและพืน้ ทีท่ เี่ พาะปลูก (Kimkong, 2013) อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟของผู้บริโภคนั้น มิใช่เพียงแต่เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
สินค้ากาแฟ ร้านขายกาแฟ ความส�ำคัญของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในร้านกาแฟ รวมถึงความพึงพอใจต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

จากฐานข้อมูล Global Trade Atlas (2015) พบว่า
ในปี 2554 ตลาดโลกมีมูลค่าการส่งออกกาแฟสูงสุดถึง
39,597 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่กลับมีปริมาณการส่งออก
เพียง 7.25 ล้านตัน สาเหตุประการหนึ่งมาจากการที่เกิด
ภาวะเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้าขาดตลาด จึงเป็นผลให้
ราคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก ต่างจากช่วงปี 2556 ทีม่ ปี ริมาณ
การส่งออกมากสุดถึง 7.47 ล้านตัน แต่กลับมีมลู ค่าการส่งออก
เพียง 33,793 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ ในช่วงดังกล่าวมีเมล็ดพันธุ์
อาราบิกา้ ล้นตลาด ประเทศผูส้ ง่ ออกกาแฟหลักอย่างบราซิล
มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2015) ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกาแฟในเชิง
มูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บราซิล เยอรมนี โคลอมเบีย
สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับตลาดส่งออกกาแฟโลกในปี 2557 มีมลู ค่า
เท่ากับประมาณ 35,387 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
7.39 ล้านตัน ซึ่ง 5 ประเทศนี้ถือครองส่วนแบ่งตลาด
ส่งออกประมาณร้อยละ 51.13 คิดเป็นมูลค่าประมาณ
18,092 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยถือครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เพียงร้อยละ 0.2 คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 71.43 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมือ่ พิจารณาอัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยของตลาดส่งออกกาแฟโลกในเชิง
มูลค่าระหว่างปี 2553-2557 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 4.81 ต่อปี
จะพบว่าอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอนาคต
ส่วนแบ่งทางการตลาตสินค้ากาแฟไทย

การส่งออกสินค้ากาแฟโลก 2553-2557

ทีม่ า : ค�ำนวณจาก Global Trade Atlas (2015)
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Euromonitor International (2014a) รายงานว่า
อุตสาหกรรมการค้าปลีกกาแฟภายในประเทศไทยในปี
2556 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 31,231 ล้านบาท และคาดว่า
ตั้งแต่ปี 2556-2561 มูลค่าตลาดค้าปลีกกาแฟภายใน
ประเทศไทยจะเติบโตเฉลีย่ ทีป่ ระมาณร้อยละ 2.73 ต่อปี
ซึ่งเมื่อพิจารณาภาวการณ์แข่งขันภายในตลาดจะพบว่า
เนสท์เล่เป็นผูถ้ อื ครองส่วนแบ่งตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของกาแฟไทย
ทีป่ ระมาณร้อยละ 60 โดยมี ซุปเปอร์ คอฟฟีม่ กิ ซ์, ซาร่าลี,
เนเจอร์กฟิ และเขาช่อง เป็นผูถ้ อื ครองส่วนแบ่งการตลาด
รองลงมาตามล�ำดับ
มูลค่าการค้าปลีกกาแฟในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551-2556

ทีม่ า : ค�ำนวณจาก Euromonitor International (2014a)

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการบริโภค
กาแฟและการพัฒนาของชุมชนเมือง

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มตลาดกาแฟในปัจจุบัน
และการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนเมือง จะพบว่าร้านกาแฟ
ได้ปรับเปลี่ยนจากร้านกาแฟดั้งเดิม (Traditional Café)
ไปเป็นร้านกาแฟสดยุคใหม่ (Specialist Coffee Shop)
ทีก่ ำ� ลังกลายเป็นกระแสการบริโภคส�ำคัญในอุตสาหกรรม
ค้าปลีกกาแฟที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Mendola, 2014) ซึง่ ร้านกาแฟประเภทนีถ้ กู จัดอยูใ่ นกลุม่
ของร้านค้าทีม่ งุ่ เน้นการจ�ำหน่ายกาแฟเป็นหลัก (Coffeethemed outlet) และจ�ำหน่ายสินค้าอาหารอื่นๆ เป็น
สินค้ารอง อาทิ ขนมอบ (Bakery) อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปหรือ
อาหารทีไ่ ม่ตอ้ งอุน่ ร้อน (Semi-cooked or Cold Meals)
การเปลีย่ นแปลงนีส้ ะท้อนถึงบริบทการค้าปลีกกาแฟสมัยใหม่
ทีเ่ น้นการตกแต่งร้านให้มเี อกลักษณ์ (Designer Decoration)
และเน้นการจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับซือ้ กลับบ้าน (Takeaway
Products)
ร้านกาแฟสดยุคใหม่ได้มกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟ
ดัง้ เดิมไปถึงประมาณร้อยละ 30 ของตลาดค้าปลีกกาแฟโลก
ในปี 2556 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นโอกาสในตลาด
กาแฟส�ำหรับผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นในการแข่งขัน

กับผูป้ ระกอบการระดับโลก เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการระดับ
ท้องถิ่นจะมีความเข้าใจในความต้องการและรสนิยมของ
ผู้บริโภคในพื้นที่ดีกว่า (Euromonitor International,
2014a)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการใช้
บริการร้านกาแฟดังกล่าว และอัตราการเจริญเติบโตของ
ตลาดค้าปลีกกาแฟทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2553
ประเทศไทยจึงกลายเป็นตลาดค้าปลีกกาแฟอีกตลาดหนึง่
ที่มีศักยภาพ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตจะพบว่า
กลุม่ ผูบ้ ริโภคหลักของตลาดค้าปลีกกาแฟไทยประกอบด้วย
กลุม่ นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วเพียงเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั
กลุม่ ผูบ้ ริโภคดังกล่าวได้ขยายตัวไปครอบคลุมกลุม่ นักเรียน
นักศึกษาด้วย โดยเฉพาะในตลาดเมล็ดกาแฟคัว่ ส�ำเร็จรูป
(Kimkong, 2013) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
ระหว่างปี 2545-2555 พบว่า อัตราการบริโภคกาแฟ
ต่อหัวประชากรของประเทศไทยในปี 2545 เท่ากับ 0.503
กิโลกรัมต่อคนต่อปี และเพิม่ ขึน้ เป็น 0.950 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปีในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี
(International Coffee Organization, 2014) ทั้งนี้
เนื่องมาจากการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทยที่
ส่งผลให้ประชากรไทยมีระดับรายได้เพิม่ ขึน้ มีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิต
แบบคนเมือง และผูบ้ ริโภคใส่ใจในการบริโภคสินค้าอาหาร
มากขึ้น (Euromonitor International, 2014b; )
Coffee Consumption and Coffee Per Capita
Consumption in Thailand 1990-2012

ทีม่ า : International Coffee Organization (2014)

นอกจากนี้ ในช่วง 30 ปีตอ่ จากนี้ ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างประชากรครัง้ ใหญ่
โดยในช่วงก่อนปี 2573 ประชากรไทยประมาณร้อยละ
45.8 ของประเทศมีแนวโน้มจะกลายเป็นคนเมือง เนือ่ งจาก
การขยายตัวของเขตเมือง ซึ่งเมืองที่มีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสุด 10 อันดับแรกประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี สมุทรปราการ นนทบุรี หาดใหญ่ พระประแดง

โดย นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค, นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และล�ำปาง และเมืองเหล่านี้ เอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่ง
จะกลายเป็นตลาดศักยภาพใหม่ของสินค้ากาแฟสดในเร็ว
(5) สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจร้านกาแฟของตน
วันนี้ (Euromonitor International, 2013)
เช่น รายการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์สร้าง
3. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพกาแฟของ การรับรูเ้ กีย่ วกับร้านกาแฟ รวมถึงการสร้างแบรนด์รา้ นกาแฟ
ผู้บริโภค
ให้ลกู ค้ารับรูจ้ นกระทัง่ เกิดความภักดีตอ่ แบรนด์ การตลาด
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไปจะขึน้ อยู่กบั ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างประสบการณ์ในการบริโภค (Experiential
คุณค่าทางความรู้สึกและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ Marketing) โดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้าวัยรุน่ ประสิทธิภาพ
ซึง่ ผูบ้ ริโภคมีความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ประสบการณ์เชิงบวก ของระบบการจัดการร้านกาแฟให้มีระเบียบ ประหยัด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การคิด และรวดเร็ว รวมทั้งระดับรายได้ของผู้บริโภค
ความรู้สึก และการกระท�ำ (Nadiri and Gunay, 2013)
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมให้
นัน่ คือประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการร้านกาแฟจะขึน้ อยูก่ บั ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่
สภาพแวดล้อมของร้านกาแฟ ราคาสินค้า คุณภาพสินค้า มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับร้านกาแฟนานาชาติได้
คุณภาพการบริการ พนักงานบริการ และสิ่งอ�ำนวย โดยการออกแบบกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ความสะดวกอื่นๆ ของร้านกาแฟนั้นๆ ซึ่งประสบการณ์ ต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
เชิงบวกของผู้บริโภคต่อปัจจัยต่างๆ ของร้านกาแฟนั้น ได้รับประสบการณ์เชิงบวกในระดับที่คาดหวังจนกระทั่ง
จะน�ำไปสูก่ ารกลับมาซือ้ ซ�ำ้ ทัง้ นี้ ปัจจัยต่างๆ ของร้านกาแฟ เกิดการซื้อสินค้าซ�้ำในอนาคต (Waxman, 2006; Bia,
จะได้รบั การออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของกลุม่ 2011) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการร้านกาแฟควร
ตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ร้านกาแฟนั้นสามารถบรรลุ ค�ำนึงถึงไม่ใช่เพียงแต่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว
ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันทีจ่ ะส่งผลให้สามารถเอาชนะร้านกาแฟ แต่ควรค�ำนึงถึงคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟด้วย
คู่แข่งได้ (Harith et al., 2014; Nadiri and Gunay, ซึง่ สามารถพัฒนาได้ดว้ ยการสร้างทัศนคติทดี่ ขี องพนักงาน
2013; Waxman, 2006)
ผ่านระบบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และการตอบสนอง
4. แนวทางการด�ำเนินธุรกิจร้านกาแฟ
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
การที่ผู้ประกอบการร้านกาแฟจะสามารถบริหาร ต่างๆ ภายในร้านกาแฟ
ร้านกาแฟระดับท้องถิน่ ของตนให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ 5. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย
ร้านกาแฟสดยุคใหม่ระดับนานาชาติ อาทิ สตาร์บัคส์
เนือ่ งด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำ� หนดนโยบายส่งเสริม
ได้นั้น ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัจจัย ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทางการตลาดต่างๆ ดังนี้ (Eboli and Mazzulla, 2007; ผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ และการให้สิทธิประโยชน์
Harith et al., 2014; Nadiri & Gunay, 2013; Pongsiri, ด้านภาษี รวมถึงการร่วมลงทุนใน SMEs กระทรวงพาณิชย์
2013; Waxman, 2006)
ในฐานะหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมและ
(1) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้ากาแฟ พัฒนาผูป้ ระกอบการ และการส่งเสริมการค้าภายในและ
(Perceived Overall Product Quality) ได้แก่ คุณภาพกาแฟ ระหว่างประเทศ จึงควรก�ำหนดสินค้ากาแฟให้เป็นธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การน�ำเสนอสินค้า (Product Presentation) SMEs น�ำร่องส�ำหรับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาระบบธุรกิจ
ราคาสินค้าทีเ่ หมาะสม มาตรฐานการชงกาแฟทีต่ อ้ งรักษา แบบองค์รวมตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถ
ความคงที่ ข องรสชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ น ค้ า รวมถึ ง ด�ำเนินการได้ ดังนี้
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
(1) จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจการเกษตรแบบ
(2) ความต้องการของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับสิง่ อ�ำนวย จุดเดียว (One-Stop Business Consultant Service)
ความสะดวกทางกายภาพ (Perceived Quality of Physical ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา
Facility) อาทิ สถานที่จอดรถ ท�ำเลที่ตั้งและรูปแบบ สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ภายในและภายนอกของร้านกาแฟที่มีเสน่ห์ทางสังคม สภาการขนส่งต่างๆ สภาการส่งออก และหน่วยงานที่
(Social Attraction) สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคชื่นชอบ เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจกาแฟเกี่ยวกับ
ร้านกาแฟ (Place Attachment) จนกระทัง่ เลือกร้านกาแฟนัน้ กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ อาทิ การผลิต การวิจัย
เป็นสถานทีร่ วมกลุม่ ทางสังคมของผูบ้ ริโภคนัน้ ได้ รวมถึง ทางการตลาด การวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนา
รูปแบบการตกแต่งร้านทางกายภาพทีม่ บี รรยากาศสบาย ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การรับรองคุณภาพ
สะอาด และมีเสน่ห์ (Cozy, Clean and Attractive) และ การขึ้นทะเบียนสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างบรรยากาศคุน้ เคยต่อผูบ้ ริโภค (Familiar Atmosphere) การให้บริการภายในร้านกาแฟ การบริหารด้านการเงิน
(3) คุณภาพการให้บริการ (Perceived Service และบัญชี การตลาด การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
Quality) ได้แก่ ความเอาใจใส่ลกู ค้า มาตรฐานของการบริการ
(2) จัดการแข่งขันประกวดคุณภาพเมล็ดกาแฟ
ทีต่ อ้ งรักษาความคงทีข่ องคุณภาพการบริการ การแต่งกาย ไทย เพือ่ เฟ้นหาเมล็ดกาแฟทีม่ ศี กั ยภาพของประเทศ และ
ของพนักงาน การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
ให้บริษทั ทีป่ รึกษาทางธุรกิจเป็นผูด้ ำ� เนินการส่งเสริมและ
(4) ความหลากหลายของสินค้า (Variety of Product) พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับเมล็ดกาแฟทีไ่ ด้ชนะการประกวด
ที่เพียงพอและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Business Coaching)
ลูกค้าที่หลากหลายได้ รวมถึงการสร้างความแตกต่าง ซึ่งพี่เลี้ยงทางธุรกิจจะต้องด�ำเนินการประเมินศักยภาพ
ของสินค้า (Product Differentiation) ให้มีความเป็น ของผู้ประกอบการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีศักยภาพ

เพียงพอทีจ่ ะขยายธุรกิจ พีเ่ ลีย้ งจะส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
โดยการออกหนังสือแนะน�ำ (Loan Recommendation
Letter) พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ งบการเงิน งบก�ำไร-ขาดทุน
เอกสารแสดงผลประกอบการ รวมถึงข้อสังเกตและ
การวิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจจากทีป่ รึกษาฯ เช่น จุดแข็ง
จุดอ่อนของธุรกิจ ความสามารถในการช�ำระคืนเงินกู้
แผนการคืนเงิน เป็นต้น และส่งไปยังสถาบันการเงิน เพือ่
ให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกัน
(3) เชือ่ มโยงการซือ้ ขายระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตกาแฟ
กับผูป้ ระกอบการธุรกิจต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและต่างประเทศ
และจัดให้มกี ารถ่ายโอนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของ
ผูป้ ระกอบการกาแฟรายใหญ่ของโลกให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย
(4) จัดท�ำและส่งเสริมระบบรับรองคุณภาพกาแฟ
อินทรีย์ กาแฟที่มีการค้าเป็นธรรม (Fair Trade) กาแฟที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Eco-Coffee) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับสินค้ากาแฟไทย
(5) ส่งเสริมการตลาดกาแฟไทยผ่านรายการท�ำ
อาหารของภูมภิ าคเอเชีย อาทิ Master Chef Asia เป็นต้น
เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้ากาแฟไทย
ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจ
กาแฟ พึงมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนา
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการบริหารธุรกิจทีจ่ ะต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต และ
เป็นปัจจัยสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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สู่ศตวรรษใหม่ของอินเดียภายใต้การน�ำของนายกฯ Narendra Modi
อินเดีย เป็นประเทศที่มีอ�ำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากในเวทีโลกปัจจุบัน ในปี 2558 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้ก้าวสู่จุดสนใจ
ของเวทีโลกหลายครั้ง เช่น การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนกันยายน 2558 โดยอินเดียก�ำลังก้าวสู่
การเป็นผู้เล่นส�ำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากก�ำลังหาเสียงสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อเข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ซึง่ ในปัจจุบนั ประกอบไปด้วย จีน ฝรัง่ เศส รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร และความพยายามครัง้ นีไ้ ม่นา่ ไกลเกินฝันเนือ่ งจากได้รบั การสนับสนุนจากประธานาธิบดี
โอบามา อีกทั้งอินเดียก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยให้การสนับสนุนส่งทหารไปเป็นกองก�ำลังของสหประชาชาติ และให้การสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย
ของสหรัฐอเมริกาในการเยือนครัง้ นี้ นอกจากนี้ Modi ยังได้เข้าพบเพือ่ หารือกับนายกอังกฤษและฝรัง่ เศสอีกด้วย ต่อจากนัน้ Modi ได้พบกับภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา
และได้ใช้โอกาสนีย้ นื ยันความเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของอินเดีย โดยกล่าวว่า ปัจจุบนั อินเดียซึง่ มีประชากร 800 ล้านคน อยูใ่ นวัยเยาวชนและแรงงานอายุตำ�่ กว่า 35 ปี
มีขนาดเศรษฐกิจ (GNI PPP ซึ่งค�ำนวณจากรายได้ประชาชาติ) อยู่ที่ 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งท่านจะน�ำพาประเทศให้มีการขยายตัวของ GDP ไปถึง 20 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ด้วยการน�ำประเทศสู่ฐานการผลิตใหม่ภายใต้นโยบาย Make in India ทดแทนจีนที่ก�ำลังก้าวสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง
หนึ่งในนโยบายส�ำคัญในการพัฒนาประเทศของ
อินเดียทีป่ ระกาศไว้ในปี 2558 คือ “Digital India” เพือ่ สร้าง
อินเดียให้เป็นสังคมแห่งความรูแ้ ละระบบการบริการภาครัฐ
ด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจติ อลให้ชาวอินเดีย
ทั้ง 1.2 พันล้านคน สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
2) การจัดให้มรี ะบบการบริหารและบริการภาครัฐผ่านทาง
ระบบดิจติ อล 3) การพัฒนาประชาชนชาวอินเดียให้มคี วามรู้
ความสามารถด้านดิจิตอล และท่านได้ไปกล่าวปาฐกถา
ในงาน Digital India Dinner ที่ Silicon Valley ด้วย
การแสดงวิสยั ทัศน์ในการชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของ IT ต่อ
ความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษา
พยาบาล การศึกษา การค้าขาย เป็นต้น และยังได้ขายนโยบาย
เพือ่ น�ำประเทศอินเดียไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ด้าน IT ในหลายด้าน
เช่น การสร้างระบบ M-governace หรือระบบการให้บริการ
ภาครัฐผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ การสร้าง E-locker ใน
http://www.digitallocker.gov.in/ ให้กบั ประชาชนเพือ่
เป็นที่เก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ เช่น เอกสารการเสียภาษี
หนังสือเดินทาง หลักฐานทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อ
ความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ และการวาง
ระบบให้คนทั้ง 1.25 พันล้านคน เชื่อมต่อกันทางระบบ
ดิจติ อลได้และก็ไม่ลมื ทีจ่ ะกล่าวถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้วย นอกจากนี้ Modi ก็เป็นผูใ้ ช้
Social Media เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตนเอง
และรับฟังความต้องการของประชาชนอย่างมาก โดย
Facebook ของ Modi มีผู้กด Like ถึงกว่า 30 ล้านราย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของ Modi
ที่ส�ำคัญอีกประการ คือ การผลักดันนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ ทีเ่ รียกว่า “Make in India” โดย
หากพิจารณาภาคธุรกิจทีจ่ ะเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญให้กบั
ยุทธศาสตร์ Digital India ข้างต้นนั้น คือ ภาคธุรกิจ IT
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินเดียให้ค�ำนิยามไว้โดยรวมถึงระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เรียกว่า BPM (Business
Process Management) ซึ่งเป็นระบบการบริหารธุรกิจ
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ที่ใช้ “Software เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบส�ำหรับขั้นตอนการด�ำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล (Effective) มีประสิทธิภาพ (Efficient) สูงสุด และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยผูร้ บั จ้างพัฒนา Software จะต้องท�ำงานกับผูจ้ า้ งอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถพัฒนา Software ให้สอดคล้องกับองค์กร
แต่ละราย” โดยภาค IT&BPM นีม้ มี ลู ค่าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 8.1% ของ GDP ของประเทศ และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 7%
ของมูลค่าของภาคธุรกิจนีข้ องทัง้ โลก โดยข้อมูลปี 2557 คาดว่ารายได้ของภาคธุรกิจนีจ้ ะสูงถึง 118 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะสูงถึง 86.4 พันล้านเหรียญสหรัฐi และตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ของภาคธุรกิจนี้ให้
ขยายตัวถึง 300 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการส่งออกให้ขยายตัวถึง 300 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563
โอกาสนี้ Modi ได้เข้าพบหารือกับ CEO บริษัทผู้น�ำด้าน IT ของโลก เช่น Google, Facebook, Qualcom,
Microsoft, Apple และ Adobe เป็นต้น โดยในกลุ่ม CEO เหล่านั้น มี 2 ราย ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย
ได้แก่ Satya Nadella ผู้บริหาร Microsoft ซึ่งได้มีโครงการที่จะลงทุนในการวางระบบ Cloud Computing และ
ขยายเครือข่าย Low-cost Broadband ไปยัง 500,000 หมู่บ้านทั่วประเทศอินเดีย และ Sundar Pichai
ผูบ้ ริหาร Google ซึง่ ก�ำลังจะออกระบบปฏิบตั กิ าร Andriod เวอร์ชนั่ ใหม่ ซึง่ จัดให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้ได้ในภาษาท้องถิน่
ของอินเดียมากถึง 11 ภาษา รวมทั้งภาษาของรัฐคุชราตซึ่งเป็นภาษาแม่ของ Modi และยังวางระบบ WiFi Internet
เพือ่ ให้บริการฟรีแก่ประชาชน ณ สถานีรถไฟ 400 แห่งทัว่ อินเดียอีกด้วย ซึง่ ล่าสุดได้รว่ มมือกับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
RailTel และมีการเปิดให้บริการ Free Google WiFi แล้วในเดือนมกราคม 2559 โดยมีความเร็วทีใ่ ช้ได้จริงทัง้ Upload
และ Download สูงถึงกว่า 20 Mbpsii

โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
นอกจากนี้ Modi ยั ง ได้ เ ข้ า พบหารื อ กั บ
Mark Zuckerberg ผู้บริหาร Facebook เพื่อหารือด้าน
การขยายการลงทุนในอินเดีย โดย Mark Zuckerberg
ให้ความส�ำคัญกับตลาดอินเดียเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นประเทศผู้ใช้ Facebook ทั้งสิ้น 125 ล้านราย
ซึ่ ง สู ง เป็ น อั น ดั บ 2 ของโลก ขณะที่ Modi ก็ ไ ด้ มี
โครงการที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระชากรอิ น เดี ย ในชนบทอี ก
ประมาณ 600 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึง Internet
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
Mark Zuckerberg ซึ่งได้ผลักดันโครงการ One ในที่
ประชุมสหประชาชาติ เพื่อให้ประชากรโลกอีกประมาณ
4 พันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโลก Online ได้
ให้สามารถมีชอ่ งทางรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร เพือ่ หาโอกาสสร้าง
รายได้พฒ
ั นาตนเองได้ ผ่าน http://connecttheworld.
one.org/ เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การแก้ ป ั ญ หา
ความยากจนของสหประชาชาติอีกทางหนึ่ง
ในด้านการเป็นผู้น�ำแห่งโลก IT นั้น อินเดีย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ทั้งด้าน R&D และการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Bangalore ที่ได้รับ
การขนานนามว่าเป็น Silicon Valley อีกทั้งนโยบาย
การส่งเสริมภาคธุรกิจนีไ้ ด้รบั การตอบรับอย่างดีจากยักษ์ใหญ่
อย่าง Google และ Facebook ที่ก�ำลังย้ายส�ำนักงาน
จากจีนเข้าสู่อินเดียiii และปัจจุบันอินเดียมีเมือง IT ที่มี
ขนาด GDP ใหญ่มากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
อันดับ 1. มุมไบ 2. นิวเดลี 3. โกลกัตตา 4. บังกะลอร์
5. เจนไน 6. ไฮเดอราบัด 7. อาเมดาบัด 8. ปูเน่ 9. สุรัติ
และ 10. กันปูร์ โดยเมืองเหล่านี้มีรายได้ต่อหัวสูง เช่น
มุมไบ 2,900 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี ขณะเดียวกันอินเดียก็ได้
เร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชือ่ มโยงเมืองเศรษฐกิจส�ำคัญ
เหล่านี้ เพื่อเป็นการกระจายความเจริญ เช่น ระเบียง
เศรษฐกิจเจนไน-บังกะลอร์-มุมไบ บนถนน National
Highway 4 (NH4) ซึ่งเป็นถนนที่มีการจราจรคับคั่ง
มากที่สุดของอินเดีย เพื่อกระจายความเจริญและสร้าง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจสูธ่ รุ กิจทีส่ ร้างงานจ�ำนวนมาก
เช่น ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และ
ล่าสุดญี่ปุ่นได้เข้าไปช่วยพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใหม่
เชือ่ มระหว่างมุมไบกับนิวเดลี เพือ่ เป็นการเชือ่ มโยงห่วงโซ่
อุปทานให้แก่อุตสาหกรรมญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน เช่น โรงงาน
รถยนต์/ชิ้นส่วนโตโยต้าที่บังกะลอร์ กับโรงงานรถยนต์
มารูต-ิ ซูซกู ทิ นี่ วิ เดลี และตัง้ เป้าทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับโครงการ
ทวายของอาเซียนอีกด้วย

Modi ขณะแสดงวิสัยทัศน์ ในการพบปะกับ Mark Zuckerberg ณ ส�ำนักงาน Facebook
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จะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ฉะนั้นการเข้าสู่ตลาดอินเดียจะเป็นโอกาสส�ำคัญให้แก่
ผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนในภาคการผลิต หรือจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งสินค้าไปขายเพื่อเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานในภาคธุรกิจ IT&BPM นี้ รวมทั้งการส่งออกแรงงานในภาคบริการที่ก�ำลังมีการขยายตัวอย่างสูง และ
เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ

1. จะเห็นได้ว่าโลกเศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน ภาคบริการเป็นภาคที่มีมูลค่ามหาศาล และมีโอกาสใน
การขยายตัวอย่างสูง ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทยมีตน้ ทุนการผลิตทัง้ ด้านวัตถุดบิ และแรงงานสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน
การแข่งขันในภาคการผลิตสินค้า และส่งออกสินค้าเพื่อน�ำรายได้เข้าประเทศ ไม่อาจเป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติ
ได้อกี ต่อไป จึงควรพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ให้เป็นการเกาะกระแสการพัฒนาด้าน IT&BPM ของอินเดียนี้ ทีค่ วามเป็น
สังคมเมืองเริ่มขยายตัวสู่หัวเมืองรองมากขึ้นตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น ที่ NH4 มีนักธุรกิจไทยไปขยายกิจการ
แล้วหลายราย เช่น บ้านพฤกษา CP และผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น แพรนด้า เป็นต้น
2. เป็นโอกาสที่ดีที่อินเดียมีก�ำลังซื้อสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบาย Make in India ก็มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม
นอกสาขา IT&BPM มากขึ้น เช่น ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยควรเน้น
กลุ่มที่มีรายได้ดี 350 ล้านคน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ รายได้ดี เริ่มหันมาใช้ชีวิตแบบตะวันตก นิยมสินค้าแปลกใหม่
มี Brand Loyalty สูง ขณะเดียวกันไทยก็มี FTA กับอินเดีย และ FTA อาเซียน-อินเดีย ที่ไทยสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเจาะตลาดหลายด้าน เช่น
2.1 ด้านการค้าสินค้า เช่น อาหาร (Ready to Eat) เครื่องปรุงรส ถั่ว Snack แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ
ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ส�ำหรับเด็ก ยานยนต์/ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์/ชิ้นส่วน เป็นต้น
2.2 ด้านการท่องเที่ยว-ส่งเสริมให้ชาวอินเดียมาท่องเที่ยวจัดงานแต่งงาน ประชุมสัมมนา และประชุมในไทย
2.3 ด้านการลงทุน-ธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ การก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร สปา บริหารจัดการโรงแรม
และโครงสร้างพื้นฐาน
2.4 การใช้อินเดียเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศและกระจายสู่ประเทศที่สาม เช่น บริษัท
Rockworth ของไทยเข้าไปตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้อนตลาดอินเดียและส่งต่อไปดูไบ ซึ่งมีเครือข่ายคนอินเดีย
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น
2.5 เน้นการเชื่อม Supply Chain ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี/เครื่องประดับ เคมีภัณฑ์
และ Sea Food
3. จากการที่ Silicon Valley ในอินเดีย เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่มาก (ดังที่นายก Modi ได้กล่าวว่าจากที่
อินเดียเคยเป็นประเทศสมองไหล (Brain Drain) แต่ขณะนี้ก�ำลังจะเข้าสู่ยุค Brain Gain หรือยุคที่อินเดียเป็นแหล่ง
ดึงดูดแรงงานคุณภาพจ�ำนวนมาก) ไทยจึงควรมีการส่งเสริมภาคการศึกษาให้มงุ่ เน้นการสอนในด้านนี้ เพือ่ สร้างแรงงาน
ฝีมือป้อนให้กับบริษัท IT ชั้นน�ำของโลกในอินเดีย ไม่วา่ จะเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือวิศวกรด้าน IT อีกทั้งเพื่อเป็น
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นโอกาสเชือ่ มโยงธุรกิจ BPM สูป่ ระเทศไทยต่อไป เพือ่ ผลักดันประเทศไทยสูส่ งั คม
ดิจติ อลอีกด้วย ดังเช่นการทีอ่ นิ เดียมีผบู้ ริหารชาวอินเดียในบริษทั เหล่านัน้ และสามารถน�ำเทคโนโลยีกลับมาสูอ่ นิ เดียได้
4. ควรมียทุ ธศาสตร์ให้ไทยร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทานในภาคธุรกิจ IT&BPM นี้ เช่น การส่งออก
Hard Disk ที่ไทยมีความเข้มแข็งส�ำหรับองค์กร BPM ที่อินเดียมีความเข้มแข็งและมีความต้องการสูง เป็นต้น
i

http://www.makeinindia.com/sector/bpm
http://www.indiatimes.com/news/india/digital-india-takes-a-giant-step-mumbai-s-cst-becomes-first-station-to-get-free-googlewifi-249749.htmi
iii
http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/PM-Narendra-Modi-conquers-Silicon-Valley-US-media/articleshow/49148043.cms
ii
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ในภาพรวม

ส่งสัญญาณดีขึ้น สะท้อนได้จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา
อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับภาคการท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย
ยังได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีช่ ะลอตัว ส่งผลให้
ภาคการส่งออกสินค้าของไทยหดตัวลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนธันวาคม อยู่ในเกณฑ์ดีและ
มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.7 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปหดตัวร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของราคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศ
สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 44.5
ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง
ทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนธันวาคม 2558
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 156.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนธันวาคม 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขึ้น โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.7 และดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมยังคง
ชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 4.9 โดยเฉพาะมันส�ำปะหลัง
และยางพาราที่ราคาลดลง เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญชะลอการสั่งซื้อ
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 42.9
การบริโภคภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2558 ฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งจากช่วงทีผ่ า่ นมา
สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่
ที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 และ 6.8 ตามล�ำดับ เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้น
การใช้จา่ ยภายในประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค
มีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ จากรายได้ครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลง ซึง่ ส่งผลให้
ก�ำลังการซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2558 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 32.7 ยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัว
เช่นกัน ทีร่ อ้ ยละ 4.1 ส่วนการลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรหดตัวลง สะท้อนได้จาก
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD หดตัวร้อยละ 5.5

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - ธ.ค. 2558

ปี 57

Q2 ปี 58

Q3 ปี 58

ไทย

-0.90

0.9

2.8

2.9

มาเลเซีย

2.10

6.0

4.9

4.7

ฟิลิปปินส์

1.40

6.1

5.6

6.0

สิงคโปร์

-0.50

2.9

1.8

1.9

อินโดนีเซีย

6.38

5.0

4.7

4.7

เวียดนาม

0.63

6.0

6.4

6.8

อินเดีย

5.03

7.1

7.0

-

จีน

1.40

7.4

7.0

6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
0.9
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
15.4
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
1.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.6
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
46.1
อัตราการว่างงาน (%)
0.8
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-0.4
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-9.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
0.5
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.2
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
-4.6
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
-6.7
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
0.4
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-41.4
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-14.3
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
1.5
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.9
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-26.8
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
-2.3
ยอดขายปูนซีเมนต์
-3.2

Q2

Q3

ปี 58
Q4

พ.ย.

-

-

ธ.ค.

2.8

2.9

-

6.1
160.3
-1.1
-1.0
42.4
0.9

7.2
155.5
-1.1
1.0
43.3
0.9

156.5
-0.9
0.8
44.52
0.8

3.0
155.7
-1.0
0.9
44.5
0.9

156.5
-0.9
0.7
0.7

-5.0
-9.4

-5.3
-15.3

-8.1
-12.6

-7.42
-9.53

-8.7
-9.2

-9.9
-5.8
-0.3
36.9

-10.6
-4.7
0.9
24.3

-3.2
-5.8
0.2
3.7

-26.23
-6.8
0.3
5.1

42.9
-4.9
1.3
4.7

1.7
-27.3
-2.9
2.0

-0.7
-24.9
-10.6
1.5

2.0
2.3
-4.4

3.5
-12.0
6.9
5.3

6.8
7.8
-11.0

2.1
-17.3
2.9
-0.2

-10.8
-0.3
-0.5
-0.7

0.2
18.8
2.1

0.5
15.7
25.2
2.6

-5.5
32.7
4.1

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2559 มีค่าเท่ากับ

105.46 เมือ่ เทียบกับเดือนมกราคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.53 จากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ขายปลีกในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้คา่ โดยสารภายในประเทศ อาทิ
ค่าโดยสารรถประจ�ำทางปรับอากาศชั้น 1 และค่าโดยสารเรือเริ่มปรับตัวลดลงตาม
และเมือ่ เทียบเดือนธันวาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.26 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจากการปรับ
ลดราคาลงของกลุ่มอาหารสดและพลังงาน อาทิ ผักและผลไม้ ตามปริมาณผลผลิตที่
ออกสูต่ ลาดมาก ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในประเทศ ค่ากระแสไฟฟ้า เนือ่ งจากคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มมี ติปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในรอบเดือน
มกราคม-เมษายน 2559 ให้ลดลงเท่ากับ 4.80 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่ดัชนีราคา
ผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลังงาน)
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.59 (YoY)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2559 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะ

อยู่ระหว่างร้อยละ 1.0-2.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม 2559 มีค่าเท่ากับ 99.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคม 2558 ลดลงร้อยละ 2.3 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันดีเซล น�ำ้ มันเครือ่ งบิน น�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก
ตามการลดลงของราคาน�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง
ตามภาวะราคาตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัว โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่
เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เนื่องจากสถานการณ์
เศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัวอยู่ท�ำให้ก�ำลังซื้อลดลง เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เนือ่ งจากความต้องการใช้
ลดลง เมือ่ เทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีสาเหตุ
ส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก ยางพาราและเหล็ก มีราคาปรับลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมกราคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 115.6 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 6.2 จากการลดลงของสินค้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ได้แก่ วงกบหน้าต่าง บานหน้าต่าง หมวดซีเมนต์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ได้แก่ พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ ท่อพีวีซี
สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่ อิฐมอญ อลูมเิ นียมแผ่นเรียบ
ยางมะตอย ทั้งนี้เป็นผลจากการลดลงของราคาปิโตรเลียมและทองแดง ประกอบกับ
ปูนซีเมนต์ในตลาดมีปริมาณมาก ท�ำให้การแข่งขันสูง เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการลดลงของ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดซีเมนต์ และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดทีด่ ชั นีราคาสูงขึน้ ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก เนื่องจากสต๊อกเหล็กเส้นในประเทศมีน้อยลง ประกอบกับมีขนาด
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด บางขนาดเริ่มขาดสต๊อก ส�ำหรับหมวดสุขภัณฑ์
หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดกระเบื้อง ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

ธันวาคม 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

ธันวาคม 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ธ.ค. 2558

ธันวาคม 58

ม.ค.-ธ.ค. 2558

ส่งออก

17,100

214,375

-8.73

-5.78

น�ำเข้า

15,613

202,654

-9.23

-11.02

1,487

11,721

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 58
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,962

-0.6

11.5

สหรัฐ
อเมริกา

1,929

-7.2

11.3

คอมพิวเตอร์ฯ

1,538

-6.0

9.0

จีน

1,918

-9.5

11.2

เครื่องจักรกลฯ

752

28.3

4.4

ญี่ปุ่น

1,579

-9.9

9.2

แผงวงจรไฟฟ้า

650

-6.7

3.8

ฮ่องกง

957

-1.0

5.6

เม็ดพลาสติก

634

-13.2

812

-3.1

4.8

3.7 ออสเตรเลีย

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 58
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

10.0

จีน

3,303

-4.6

21.2

-30.8

9.0

ญี่ปุ่น

2,259

-18.3

14.5

1,361

9.8

8.7

สหรัฐ
อเมริกา

991

-22.0

6.4

1,114

237.7

7.1

มาเลเซีย

896

-18.0

5.8

942

-15.8

6.0

สวิตเซอร์
แลนด์

616

184.4

4.0

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,567

-5.0

น�ำ้ มันดิบ

1,404

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ
เคมีภณั ฑ์

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

สินค้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ต.ค. 58

พ.ย. 58

ธ.ค. 58

ส่งออก

0.1

-0.3

น�ำเข้า

-0.1

-1.5

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ธ.ค. 58

ม.ค.-ธ.ค. 58

-0.6

-2.7

-2.3

-2.1

-10.5

-10.8

เดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่า 17,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.73
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 9.8 จากการลดลงของข้าว (-22.5%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-25.2%) ยางพารา
(-25.2%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-6.5%) และน�้ำตาล (-8.5%) ในขณะที่ผัก
ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปปรับเพิม่ ขึน้ (+30.4%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.7 จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-6.0%)
น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-40.8%) เม็ดพลาสติก (-13.2%) รถยนต์และอุปกรณ์ (-0.6%)
แผงวงจร (-6.7%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-7.2%)
จีน (-9.5%) ญี่ปุ่น (-9.9%) ฮ่องกง (-1.0%) และออสเตรเลีย (-3.1%)
ระยะ 12 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 214,375 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 5.78 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.4
จากการลดลงของยางพารา (-16.0%) ข้าว (-15.2%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-14.5%)
น�้ำตาล (-2.5%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-1.6%) ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+4.6%) ปรับเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.0
จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-3.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-28.7%)
เม็ดพลาสติก (-14.7%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.3%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ
(+9.1%) ปรับเพิม่ ขึน้ ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+0.7%)
จีน (-5.4%) ญี่ปุ่น (-7.7%) ฮ่องกง (-6.2%) และมาเลเซีย (-20.2%)

การน�ำเข้า

เดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่า 15,613 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.23
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-30.8%) เคมีภณ
ั ฑ์
(-15.8%) เครือ่ งจักรกลฯ (-5.0%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+9.8%) ส่วนประกอบยานยนต์
(+1.9%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-4.6%) ญี่ปุ่น (-18.3%)
สหรัฐอเมริกา (-22.0%) มาเลเซีย (-18.0%) และสวิตเซอร์แลนด์ (+184.4%) ระยะ 12 เดือน
ของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมลู ค่า 202,654 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.02 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-41.2%) เครื่องจักรกลฯ
(-8.6%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-9.8%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-17.6%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักร
ไฟฟ้าฯ (+2.5%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+6.7%)
ญีป่ นุ่ (-12.0%) สหรัฐอเมริกา (-4.9%) มาเลเซีย (-6.8%) และสหรัฐอาหรับฯ (-35.8%)

ดุลการค้า

เดือนธันวาคม 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,487 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 12 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 11,721 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่ 94.7 (ปี2555=100) ลดลง
ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 12.0 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.1

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่ 80.9 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 35.0 หมวดสินค้าทุน ลดลง
ร้อยละ 2.6 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.8 หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.7 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลง
ร้อยละ 4.3

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
มกราคม 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนมกราคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,762.5 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึ้นโดยทองค�ำได้รับปัจจัยบวกในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
เนือ่ งจากวิกฤตทางการเมืองทัง้ ในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี ประกอบกับการร่วงลงอย่างหนัก
ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมกราคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 31.45
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 37.41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก หลังจากตลาดหุ้นของสหรัฐฯ
และจีนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงส่งผลต่อการขยายตัวของอุปสงค์
น�ำ้ มันของจีน ผูบ้ ริโภคน�ำ้ มันดิบรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ประกอบกับความกังวลต่ออุปสงค์นำ�้ มัน
โลกที่อาจชะลอตัว หลังจากปริมาณน�้ำมันส�ำรองปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ตลาดยังได้รับแรงกดดัน
จากอิหร่านที่คาดว่าจะส่งออกน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในเร็วนี้ ส่งผลให้ภาวะอุปทานน�้ำมันดิบล้นตลาดจะยังคง
ไม่คลี่คลายในเร็วๆ นี้

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมกราคมอ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 36.16 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่า
จาก 36.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการเคลื่อนไหวตามสกุลเงินอื่น ๆ
ในภูมภิ าค จากความวิตกกังวลเกีย่ วกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงจากความผันผวนในตลาดหุน้
ประเทศจีนทีม่ มี าตรการหยุดการซือ้ ขายชั่วคราวซึง่ ส่งผลกดดันสกุลเงินในเอเชียโดยรวม ท�ำให้นกั ลงทุน
บางส่วนถอนตัวออกจากสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชีย เช่น มีแรงเทขายค่าเงินในเอเชีย เพื่อไปซื้อในสินทรัพย์
ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ กว่าแม้วา่ จะได้ผลตอบแทนทีน่ อ้ ยกว่าก็ตาม อย่างไรก็ดี ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงก็เป็นอีกหนึง่
ปัจจัยลบต่อค่าเงินในภูมิภาคนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมกราคม 2559 ปรับตัวสูงขึน้ จากเดือนธันวาคม 2558
จากราคา 1,161.67 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,200.50 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย
ประกอบกับปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ
100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,380 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,365.00 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากผลผลิตข้าวหอมมะลิออกสูต่ ลาดพร้อมกันและออกสูต่ ลาดมากส่งผลให้ราคาในช่วงนีป้ รับตัวลดลง
ส่วนมาตรการทีร่ ฐั บาลช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไปแล้วในส่วนของ ธ.ก.ส. เช่น โครงการลดดอกเบีย้
เงินกูเ้ พือ่ การผลิตแก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี โครงการประกันข้าวนาปี เป็นต้น ส่วนโครงการของกระทรวง
พาณิชย์ เช่น โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมตลาดเก่า
เพิ่มเชื่อมโยงตลาดใหม่รวมถึงการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 44.54 บาท และ 39.63 บาท ตามล�ำดับ
โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2558
คิดเป็นร้อยละ 1.81 และ 5.59 ตามล�ำดับ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากราคาน�้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะภาวะอุปทานน�้ำมันดิบล้นตลาด ประกอบกับความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน
ที่ยังคงผันผวน

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
ธ.ค.58

ม.ค.59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,161.67

1,200.50

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,380.00

2,365.00

สินค้า

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

ม.ค.58

ม.ค.59

3.34

1,183.33

1,200.50

1.45

-0.63

2,717.09

2,365.00

-12.96

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

45.36

44.54

-1.81

54.03

44.54

-17.57

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

41.97

39.63

-5.59

47.43

39.63

-16.45

2.61

1,160.15

1,096.62

-5.48

2.63 18,834.00 18,762.50

-0.38

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,068.71 1,096.62
เดือน
ไทย (THB/Baht)
18,282.00 18,762.50
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI

37.41

31.45

-15.93

48.87

31.45

-35.64

36.01

36.16

0.42

34.25

36.16

5.58

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ
มณฑลฝูเจีย้ นมีเมืองทีต่ ดิ อันดับ 100 เมืองทีม่ ี GDP สูงสุดของจีนอยู่ 4 เมือง ได้แก่ ฉวนโจว ฝูโจว เซีย่ เหมิน
และจางโจว โดยเป็นเมืองทีก่ ำ� ลังซือ้ สูง สินค้าระดับไฮเอนด์ของไทยจึงมีโอกาสทางการตลาดสูงในตลาด เช่น
สินค้าอาหาร เครือ่ งดืม่ ส�ำหรับวัยรุน่ และสินค้าแบรนด์เนม สินค้าไทยควรสร้างแบรนด์ให้มชี อื่ เสียงเพือ่ เข้าสูต่ ลาด
โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ทัง้ นีใ้ นปี 2557 ปริมาณโดยรวมของยอดการค้าปลีกออนไลน์ในเมืองเซีย่ เหมินมีมลู ค่า
สูงถึง 5.45 พันล้านหยวน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้วร้อยละ 50.1 ปัจจุบนั เมืองเซีย่ เหมินมีผปู้ ระกอบการ
ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จดทะเบียนแล้วมากกว่า 30,000 ราย และเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ
ลูกค้าอีคอมเมิรซ์ บนโทรศัพท์มอื ถือในเมืองเซีย่ เหมินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้ ยังมี 53 เมืองในจีน
อาทิ เมืองเซีย่ เหมิน เมืองเซินเจิน้ กรุงปักกิง่ นครเซีย่ งไฮ้ทเี่ ป็นเมืองแห่งการค้าออนไลน์ทผี่ สู้ ง่ ออกไทยไม่ควร
มองข้าม ในปี 2558 จีนน�ำเข้าสินค้าจากไทยลดลงร้อยละ 2.61 แต่เมืองฝูโจวกลับน�ำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.35 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพและก�ำลังซื้อของเมืองดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

IMF คาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6
ในปี 2015 ปัจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์ทสี่ ำ� คัญยังคงเป็นการบริโภคภายใน
ประเทศ เนือ่ งจากเงินโอนทีแ่ รงงานฟิลปิ ปินส์ในต่างประเทศส่งกลับมาให้ครอบครัว
เพื่อใช้จ่าย ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และการเติบโต
อย่างรวดเร็วของภาค BPO โดยเฉพาะธุรกิจ call center เป็นหลัก GDP ฟิลปิ ปินส์
ในไตรมาส 2 ปี 2558 เติบโตขึ้นร้อยละ 5.6 ขับเคลื่อนโดยภาคบริการเป็นหลัก
โดยภาคส่วนที่มีอัตราเติบโตค่อนข้างมาก ได้แก่ การค้า บริการอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางธุรกิจ และการเช่า โอกาสส�ำหรับสินค้าและบริการของไทย ได้แก่
1) อาหาร/เครือ่ งดืม่ และข้าว เนือ่ งจากผลผลิตไม่พอเพียงส�ำหรับการบริโภคภายใน
ประเทศ มีการน�ำเข้าข้าวปีละ 7-8 แสนตัน ประกอบกับภัยธรรมชาติท�ำให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหายทุกปี 2) ชิน้ ส่วนยานยนต์ ต้นทุนการผลิตสูงท�ำให้มโี รงงาน
ผลิตรถยนต์น้อย และถนนส่วนใหญ่ไม่ดีท�ำให้รถยนต์เกิดการสึกหรอต้องเปลี่ยน
อะไหล่และชิน้ ส่วนบ่อย 3) วัสดุกอ่ สร้าง/อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การก่อสร้าง เนื่องจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น ซึ่งมี
เป็นประจ�ำทุกปี และการขยายตัวของสังคมเมือง 4) สปา เครือ่ งส�ำอาง/ผลิตภัณฑ์
ความงาม เนื่องจากชนชั้นกลาง/วัยท�ำงานมีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรขยายการค้า
ไปสูเ่ มืองรอง โดยเฉพาะเกาะทางใต้ อาทิ เซบู ซึง่ มีกำ� ลังการซือ้ สูง แต่สนิ ค้ายังขยาย
ไปไม่ทั่วถึง

รัฐบาลสิงคโปร์ปรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ปี 2558
ลงเป็น 2.0-2.5% (จากเดิม 2.0-4.0 %) เนือ่ งจากการส่งออกชองสิงคโปร์ได้รบั ผลกระทบ
จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ รวมถึงรายได้จากการส่งออกน�ำ้ มัน
ทีล่ ดลง (สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการกลัน่ น�ำ้ มันอันดับ 3 ของโลก) จากการทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบ
ในตลาดโลกทรุดตัวและทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยการส่งออกของสิงคโปร์ (ม.ค.-ส.ค. 58)
มีมูลค่า 238,057.52 ล้านเหรียญสหรัฐ (-14.01%) ทั้งนี้ การส่งออกที่ลดลงส่งผล
กระทบต่อการน�ำเข้า ซึ่งมีมูลค่า 201,111.04 ล้านเหรียญสหรัฐ (-19.40%) อีกทั้ง
การด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
นโยบายควบคุมการจ้างแรงงานจากต่างประเทศของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและภาคธุรกิจบริการ
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กัมพูชามีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ประกอบกับชาวกัมพูชาเองก็มี
ฐานะทางการเงินดีขนึ้ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทัง้ ชนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึน้
และกลุ่มคนรวยขั้นมหาเศรษฐีที่ยิ่งรวยมากยิ่งขึ้น กรุงพนมเปญจึงมีแนวโน้ม
ที่จะกลายเป็นเมืองนานาชาติ นอกจากนี้ กัมพูชามีเมืองรองที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจอีกหลายเมือง อาทิ เสียมเรียบ เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลก ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนปีละกว่า 1 ล้านคน พระสีหนุ
เมืองท่าเรือน�้ำลึก ที่กัมพูชาวางแผนให้เป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีความหลากหลายตามแนวคิดของเขตปกครองพิเศษเพื่อบริหารจัดการพื้นที่
ให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว จึงเป็น
โอกาสอย่างมากสาหรับคลัสเตอร์ก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวเนื่องของไทย
โดยเฉพาะธุรกิจบริการออกแบบ ตกแต่งภายใน การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
และสินค้าวัสดุกอ่ สร้าง สุขภัณฑ์ เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เคหะ
สิง่ ทอ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพ ทีจ่ ะเร่งขยายเข้าสูต่ ลาดกัมพูชา นอกจากนี้
กัมพูชาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาส
ของไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากไทยมีองค์ความรู้และ
มีความเชี่ยวชาญ

