
Digital India :  
สู่ศตวรรษใหม่ของอินเดียภายใต้การน�า 

ของนายกฯ Narendra ModiJOURNAL

วารสาร สนค.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 55 กุมภาพันธ์ 2559

จัดทัพค้าปลีก
กาแฟไทย

สนค. เริ่มขับเคลื่อนน�าเศรษฐกิจไทย
สู่ยุคของบริการและการตลาด



Editor’s Note

Getting Around with TPSO

3 | Special Talk
สนค. เริ่มขับเคลื่อนน�ำเศรษฐกิจไทย

สู่ยุคของบริกำรและกำรตลำด

4 | Special Report
จัดทัพค้ำปลีกกำแฟไทย

6 | Special Report
Digital India : สู่ศตวรรษใหม่ของอินเดียภำยใต้

กำรน�ำของนำยกฯ Narendra Modi

8 | Economic Highlight
ภำพรวมเศรษฐกิจไทย

9 | Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ

10 | International Trade Focus
กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย : 

ธันวำคม 2558

11 | Commodities & FX
สถำนกำรณ์รำคำทองค�ำ รำคำน�้ำมัน 

อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำสินค้ำเกษตร :  
มกรำคม 2559

12 | Global News

JOURNAL
วารสาร สนค.  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 55 กุมภาพันธ์ 2559

วำรสำร สนค. ฉบับนี ้ขอร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ของกำรจัดตัง้ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ  
(สนค.) พร้อมก้ำวย่ำงทีเ่ตบิโตขึน้ เพือ่ทีจ่ะก้ำวสูก่ำรเป็นหน่วยงำนท่ีเป็นคลงัสมองของกระทรวงพำณิชย์  
ในกำรก�ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรค้ำของประเทศที่ได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที ่
มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนภำรกิจของ สนค. ให้บรรลุเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำ 
กำรค้ำของประเทศ 

ในเดอืนกมุภำพนัธ์ เดอืนทีอ่บอวลไปด้วยควำมรกัเป็นพเิศษนี ้เรำขอน�ำเสนอคอลมัน์ Special Report 1  
จัดทัพค้ำปลีกกำแฟไทย ซึ่งได้รวมเคล็ดลับสู่ควำมส�ำเร็จในธุรกิจค้ำปลีกกำแฟไทย ที่มิเพียงแต่ด�ำเนิน 
กำรค้ำบนพื้นฐำนข้อมูลกำรตลำด แต่ยังต้องเข้ำใจในวัฒนธรรมกำรบริโภคกำแฟในสมัยปัจจุบัน รวมทั้ง 
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับคอกำแฟผ่ำนประสำทสัมผัสต่ำงๆ อีกด้วย  

นอกจำกนี้ ได้น�ำเสนอโอกำสทำงธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งต้องยอมรับวำ่ในปี 2558 ที่ผำ่นมำ 
ประเทศอินเดยีมบีทบำทในเวทโีลกอย่ำงมำก ภำยใต้กำรน�ำของนำยกรฐัมนตรี Narendra Modi นอกจำก 
มุ ่งพัฒนำประเทศตำมนโยบำยเปิดเสรีกำรค้ำภำยใต้แนวคิด Digital India, Make in India 
ประชำกร 1,400 ล้ำนคนในอินเดียที่มีก�ำลังซื้อสูง ยังถือเป็นตลำดขนำดใหญ่ที่หลำยประเทศจับจ้อง  
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรเข้ำไปลงทุนในภำคกำรผลิต หรือจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งสินค้ำ
ไปขำย ซึ่งทั้งหมดนี้สำมำรถติดตำมอ่ำนได้ในคอลัมน์ Special Report 2

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ บทควำมที่คัดเลือกมำน�ำเสนอในวำรสำร สนค. ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และ 
ช่วยสนับสนุนให้ท่ำนประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจในเร็ววัน

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสำร 0 2547 5687

เวียนมำบรรจบครบรอบ 1 ปี ส�ำหรับกำรจัดตั้งส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 
ทำง สนค.ได้จัดงำนครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ โดยได้รับเกียรติจำก ผอ.สนค. 
(นำยสมเกียรต ิตรรัีตนพันธ์) และรอง ผอ.สนค. (น.ส.พมิพ์ชนก วอนขอพร) มำให้โอวำทเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน 
และเล่ำถึงเรื่องรำวของ สนค. ในกำรท�ำหน้ำที่เป็นคลังสมองและสนับสนุนกำรปฏิรูปนโยบำยกำรค้ำ 
ของกระทรวงพำณิชย์ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ รวมทั้งร่วมอภิปรำยถึงทิศทำงในอนำคตของ สนค. กับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน ได้แก่ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
และสภำผู้ส่งสนิค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย ซึง่ สนค. จะน�ำแนวคดิทีไ่ด้รบัในวันนีไ้ปใช้ในกำรด�ำเนนิงำน 
ของ สนค.ในอนำคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำงกำรค้ำ และตอบสนองควำมต้องกำรของทุกฝ่ำย 

นอกจำกน้ี ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกร  
ระหว่ำง สนค. และสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดกำรร่วมมือและพัฒนำ 
ระหว่ำงกันในกำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรท�ำวิจัยด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุน  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูล และองค์ควำมรู้ในกำรวิจัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ 
บุคลำกรระหว่ำงกันด้วย 
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Special Talkโดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จดังานครบรอบ 1 ปี ของการจดัตัง้ส�านกังานฯ เมือ่วนัจนัทร์ที ่25 มกราคม 2559 ณ ห้องมโนปกรณ์นติธิาดา  

ชัน้ 12 กระทรวงพาณชิย์ โดยม ีนายสมเกยีรติ ตรรีตันพันธ์ ผอ.สนค. เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน และมผีูเ้ข้าร่วมงานซึง่ประกอบด้วย หน่วยงานภายในกระทรวงพาณชิย์ หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ 

แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญดังนี้ 

นายสมเกยีรต ิตรีรตันพนัธ์ ผอ.สนค. ได้สรปุ 
กำรท�ำงำนของ สนค. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ โดยได้
วำงรำกฐำนและก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนเพื่อมุ ่งสู ่ 
วิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กรหลักในกำรชี้น�ำทิศทำง 
เศรษฐกิจกำรค้ำไทยทีม่องไกลอย่ำงมหีลักกำร และวำง 
ยทุธศำสตร์ในกำรท�ำงำน 4 ด้ำน ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ทำงกำรค้ำ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ กำรสร้ำงเสถยีรภำพ 
ทำงกำรค้ำ และกำรพัฒนำระบบข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ  
โดยมีแผนงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

1) โครงการเชือ่มโยงกบัอาเซยีน (AEC Connect) 
ซึง่ สนค. ก�ำลงัท�ำงำนร่วมกับสถำบนับณัฑติบริหำรธรุกจิ  
ศศินทร์ฯ ศึกษำจัดท�ำแผนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ 
กำรค้ำของไทย ร่วมกับมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยและ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ศึกษำจดัท�ำแผนกำรน�ำสนิค้ำ 
ไทยเข้ำตลำดอำเซียน และร่วมกับสถำบันวิจัยเพ่ือกำร 
พัฒนำประเทศไทย (TDRI) ศึกษำแผนกำรสร้ำงควำม 
สมัพนัธ์ทำงเศรษฐกิจกำรค้ำกบัประเทศอำเซยีน ซึง่กำรศึกษำ 
ร่วมกันนี้จะน�ำไปสู่ข้อเสนอยุทธศำสตร์และแผนงำน
พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของไทย เพื่อน�ำเสนอกระทรวง 
พำณิชย์ และผลักดันกำรขับเคลื่อนผ่ำนสภำขับเคลื่อน 
กำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีต้นแบบกำรน�ำสินค้ำไทย 
เข้ำตลำดอำเซียนส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อยของไทย  
ซึ่งจะเป็นท้ังกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำและสร้ำง 
โอกำสทำงกำรค้ำของไทย

2) การพัฒนาการค้าบริการ เพื่อตอบสนอง 
นโยบำยของกระทรวงฯ ทีเ่น้นกำรค้ำบรกิำรมำกขึน้ สนค.  
อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล สถิติ กำรค้ำ 
บริกำร และก�ำลังเตรียมจัดท�ำดัชนีค่ำขนส่งอำเซียนและ 
ดชันกีำรค้ำปลกี เพือ่ใช้วดัและตดิตำมภำวะกำรค้ำบรกิำร 
ซึง่จะขยำยกรอบกำรศึกษำให้ครอบคลมุบรกิำรสำขำอืน่ๆ  
และจะพิจำรณำสถำบันวิชำกำรที่จะมำร่วมกันศึกษำ 
เสนอแนะแผนงำนกำรสร้ำงโอกำสกำรค้ำบริกำรต่อไป

3) การด�าเนินงานตามนโยบายการตลาดน�า
เศรษฐกจิ (Demand Driven) ซึง่จะเป็นกำรปรบัเปลีย่น 
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้ทุกภำคส่วนเศรษฐกิจกำรค้ำตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของตลำดหรอืผูซ้ือ้ เพ่ือลดปัญหำสนิค้ำและ 
บรกิำรมปีริมำณเกนิควำมต้องกำร และมีคุณภำพไม่สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำด โดย สนค. ให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรเข้ำใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ใช้ และกลไกตลำด 
ในประเทศ โดยใช้ประโยชน์จำกกำรมเีจ้ำหน้ำท่ีเก็บรำคำ
สินค้ำทั่วประเทศ มำท�ำกำรส�ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค  
ในอนำคตจะขยำยไปยงักลไกตลำดต่ำงประเทศ ท่ีน�ำไปสู่ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรค้ำ 
และโอกำสทำงกำรค้ำ

4) การพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
(Trade Intelligence System) สนค. ก�ำลงัวำงระบบ 
เพือ่สร้ำงศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิกำรค้ำทีเ่ชือ่มโยงกับหน่วยงำน 
ภำยในและภำยนอก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก�ำหนด 
ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรของภำครัฐ และกำร 
ประกอบธุรกิจของภำคเอกชนโดยเฉพำะข้อมูลควำม
ต้องกำรของตลำด ซึง่ สนค. จะวำงระบบเพือ่รองรบัข้อมลู 
กำรค้ำและกำรตลำดจำกหน่วยงำนในกระทรวงทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่ท�ำกำรประมวลและวเิครำะห์ ก่อนเผยแพร่ 
กลับไปสู่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้ำ ให้สำมำรถปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดได้

ให้กับผู้ประกอบกำรไทย โดยกำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
ทันต่อสถำนกำรณ์ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อรองรับ 
กำรเปลีย่นแปลงของโลกให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถปรบัตวั 
ได้อย่ำงทันท่วงที

3) จัดท�าข้อมูลและสร้างระบบข้อมูลอย่าง 
ครบวงจร เพือ่ให้บรกิำรข้อมลูกำรค้ำกำรลงทนุทัง้ในและ
ต่ำงประเทศในเชิงลึก ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ 
สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบกำร ตลอดจนส่งเสริม 
บรกิำรทำงกำรค้ำและพฒันำกำรค้ำให้เป็น Trading Company 
เหมือนประเทศญี่ปุ่น

4) อ�านวยความสะดวกทางการค้า โดยส่งเสริม 
และแก้ไขปัญหำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้ได้มำตรฐำน 
ใน 3 ระดบั ได้แก่ ระดับ Ease of Doing Business ระดับ  
WTO และ ระดับ TPP ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

5) ก�าหนด Position ของประเทศให้ชัดเจน เพือ่
สร้ำงจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์และภำพลักษณ์ที่ดีกับประเทศคู่ค้ำ 

6) การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพำะ 
CLMV ให้กำรปรับเปลี่ยนยุทธวิธีท�ำกำรค้ำและสร้ำง 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันให้มำกที่สุด

7) เขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนและส่งเสริม 
กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ 
กำรคมนำคม ขนส่ง และศูนย์กระจำยสินค้ำ ให้สำมำรถ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและใช้ประโยชน์จำกกำร 
เป็นศูนย์กลำงของอำเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8) สนค. จะต้องเป็นผูน้�ามีวสิยัทศัน์ และมองไกล 
ทั้งในเชิงรับ เชิงรุก รู้ปัจจุบัน และรู้เขำรู้เรำ

9) สร้าง SMART Trader and SMART  
MERCHANDISER เพื่อสนับสนุนกำรท�ำ Demand  
Driven ตลอดจนเป็นหน่วยงำนบ่มเพำะนักยุทธศำสตร ์
กำรค้ำของประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
บคุลากร สนค. และสถำบันระหว่ำงประเทศเพือ่กำรค้ำ 
และกำรพัฒนำ (ITD) ได้ลงนำมในบันทึกฯ ร่วมกัน  
เพ่ือควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรส่งเสริมสนับสนุน 
ในกำรท�ำวจิยัด้ำนเศรษฐกจิ กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทนุ  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูลและองค์ควำมรู ้
ในกำรวจิยั ตลอดจนส่งเสรมิสนบัสนนุกำรพัฒนำบุคลำกร 
ระหว่ำงกัน 

สนค. เริ่มขับเคลื่อนน�าเศรษฐกิจไทย
สู่ยุคของบริการและการตลาด

การเสวนาเรื่อง “ทิศทางอนาคต สนค.” 
ผู้ร่วมเสวนำประกอบด้วย นำยสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 
ผอ.สนค. นำยนพพร เทพสิทธำ ประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำ 
ทำงเรอืแห่งประเทศไทย (สภำผูส่้งออก) นำยวัลลภ วตินำกร  
รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
นำยไพรชั บรูพชยัศร ีรองประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย   
โดยมี น.ส.พมิพ์ชนก วอนขอพร รอง ผอ.สนค. เป็นผู้ด�ำเนนิ 
รำยกำร ซึ่งกำรเสวนำดังกล่ำวเป็นกำรเสวนำในมุมมอง 
เกีย่วกบัเศรษฐกจิกำรค้ำไทยในอนำคต ทศิทำงกำรท�ำงำน
และบทบำทของ สนค. สรุปสำระส�ำคัญ ดังนี้ 

1) จัดท�ายุทธศาสตร์การค้าของประเทศ โดย
ก�ำหนดวิธีกำร/แนวทำงที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อน
ยทุธศำสตร์ให้บรรลุเป้ำหมำย ตลอดจนเป็นหน่วยงำนกลำง 
ในกำรประสำน เชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรท�ำงำน 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน

2) สร้างโอกาสทางการค้าและความเข้มแข็ง
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จัดทัพค้าปลีกกาแฟไทย
กาแฟ ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและคลายความเหนื่อยล้าจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน  

เน่ืองจากกาแฟมรีสชาตแิละกลิน่ท่ีละเอียดอ่อน และมีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกันไปตามสายพนัธุข์องเมลด็กาแฟและพ้ืนทีท่ีเ่พาะปลกู (Kimkong, 2013) อย่างไรกต็าม  

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟของผู้บริโภคนั้น มิใช่เพียงแต่เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ 

สินค้ากาแฟ ร้านขายกาแฟ ความส�าคัญของสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในร้านกาแฟ รวมถึงความพึงพอใจต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

โดย นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค, นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

1. ข้อมูลพื้นฐาน
จำกฐำนข้อมลู Global Trade Atlas (2015) พบว่ำ  

ในปี 2554 ตลำดโลกมีมูลค่ำกำรส่งออกกำแฟสูงสุดถึง  
39,597 ล้ำนเหรียญสหรัฐ แต่กลับมีปริมำณกำรส่งออก
เพียง 7.25 ล้ำนตัน สำเหตุประกำรหนึ่งมำจำกกำรที่เกิด 
ภำวะเมล็ดกำแฟดิบอำรำบิก้ำขำดตลำด จึงเป็นผลให้
รำคำเพิม่สงูขึน้อย่ำงมำก ต่ำงจำกช่วงปี 2556 ท่ีมีปรมิำณ 
กำรส่งออกมำกสดุถึง 7.47 ล้ำนตัน แต่กลับมีมูลค่ำกำรส่งออก 
เพยีง 33,793 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ซึง่ในช่วงดงักล่ำวมเีมลด็พนัธุ ์
อำรำบก้ิำล้นตลำด ประเทศผูส่้งออกกำแฟหลกัอย่ำงบรำซลิ 
มีผลผลิตออกสู่ตลำดเพ่ิมขึ้นอย่ำงชัดเจน (ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2015) ทั้งนี้ ผู้ส่งออกกำแฟในเชิง 
มลูค่ำสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ บรำซลิ เยอรมน ีโคลอมเบยี  
สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกำ 

ส�ำหรบัตลำดส่งออกกำแฟโลกในปี 2557 มมีลูค่ำ 
เท่ำกบัประมำณ 35,387 ล้ำนเหรยีญสหรัฐ หรอืประมำณ  
7.39 ล้ำนตัน ซึ่ง 5 ประเทศนี้ถือครองส่วนแบ่งตลำด 
ส่งออกประมำณร้อยละ 51.13 คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 
18,092 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยถือครอง 
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยู่เพียงร้อยละ 0.2 คิดเป็นมูลค่ำ 
ประมำณ 71.43 ล้ำนเหรยีญสหรฐั และเมือ่พจิำรณำอตัรำ
กำรเจริญเติบโตเฉลี่ยของตลำดส่งออกกำแฟโลกในเชิง 
มลูค่ำระหว่ำงปี 2553-2557 ซ่ึงเท่ำกบัร้อยละ 4.81 ต่อปี  
จะพบว่ำอุตสำหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ขยำยตัว 
เพิ่มขึ้นในอนำคต

มูลค่าการค้าปลีกกาแฟในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551-2556

Coffee Consumption and Coffee Per Capita
Consumption in Thailand 1990-2012ส่วนแบ่งทางการตลาตสนิค้ากาแฟไทย

การส่งออกสนิค้ากาแฟโลก 2553-2557

ทีม่า : ค�ำนวณจำก Global Trade Atlas (2015)

ทีม่า : ค�ำนวณจำก Euromonitor International (2014a)

ทีม่า : International Coffee Organization (2014)

Euromonitor International (2014a) รำยงำนว่ำ 
อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกกำแฟภำยในประเทศไทยในปี 
2556 คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 31,231 ล้ำนบำท และคำดว่ำ 
ตั้งแต่ปี 2556-2561 มูลค่ำตลำดค้ำปลีกกำแฟภำยใน 
ประเทศไทยจะเตบิโตเฉลีย่ทีป่ระมำณร้อยละ 2.73 ต่อปี  
ซึ่งเม่ือพิจำรณำภำวกำรณ์แข่งขันภำยในตลำดจะพบว่ำ 
เนสท์เล่เป็นผูถ้อืครองส่วนแบ่งตลำดทีใ่หญ่ทีส่ดุของกำแฟไทย 
ทีป่ระมำณร้อยละ 60 โดยม ีซปุเปอร์ คอฟฟ่ีมกิซ์, ซำร่ำล,ี  
เนเจอร์กฟิ และเขำช่อง เป็นผูถ้อืครองส่วนแบ่งกำรตลำด 
รองลงมำตำมล�ำดับ

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการบริโภค
กาแฟและการพัฒนาของชุมชนเมือง

เมื่อพิจำรณำจำกแนวโน้มตลำดกำแฟในปัจจุบัน 
และกำรเปล่ียนแปลงวิถชีีวิตของคนเมอืง จะพบว่ำร้ำนกำแฟ 
ได้ปรับเปลี่ยนจำกร้ำนกำแฟดั้งเดิม (Traditional Café)  
ไปเป็นร้ำนกำแฟสดยุคใหม่ (Specialist Coffee Shop)  
ทีก่�ำลงักลำยเป็นกระแสกำรบรโิภคส�ำคญัในอตุสำหกรรม 
ค้ำปลีกกำแฟที่มีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
(Mendola, 2014) ซึง่ร้ำนกำแฟประเภทนีถ้กูจดัอยูใ่นกลุม่ 
ของร้ำนค้ำทีมุ่ง่เน้นกำรจ�ำหน่ำยกำแฟเป็นหลกั (Coffee- 
themed outlet) และจ�ำหน่ำยสินค้ำอำหำรอื่นๆ เป็น 
สนิค้ำรอง อำท ิขนมอบ (Bakery) อำหำรกึง่ส�ำเร็จรปูหรือ 
อำหำรทีไ่ม่ต้องอุ่นร้อน (Semi-cooked or Cold Meals)  
กำรเปลีย่นแปลงน้ีสะท้อนถึงบรบิทกำรค้ำปลกีกำแฟสมยัใหม่ 
ทีเ่น้นกำรตกแต่งร้ำนให้มีเอกลักษณ์ (Designer Decoration)  
และเน้นกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำส�ำหรับซือ้กลบับ้ำน (Takeaway  
Products) 

ร้ำนกำแฟสดยคุใหม่ได้มกีำรขยำยตัวเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเนือ่ง จนกระท่ังแย่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของร้ำนกำแฟ 
ดัง้เดมิไปถงึประมำณร้อยละ 30 ของตลำดค้ำปลีกกำแฟโลก 
ในปี 2556 ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงนี้ถือเป็นโอกำสในตลำด 
กำแฟส�ำหรับผู้ประกอบกำรระดับท้องถิ่นในกำรแข่งขัน

กบัผูป้ระกอบกำรระดบัโลก เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรระดบั
ท้องถิ่นจะมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรและรสนิยมของ 
ผู้บริโภคในพื้นท่ีดีกว่ำ (Euromonitor International, 
2014a)

เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมกำรใช้
บรกิำรร้ำนกำแฟดงักล่ำว และอตัรำกำรเจรญิเตบิโตของ 
ตลำดค้ำปลกีกำแฟท่ีขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2553 
ประเทศไทยจึงกลำยเป็นตลำดค้ำปลีกกำแฟอกีตลำดหนึง่ 
ที่มีศักยภำพ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีตจะพบว่ำ  
กลุม่ผูบ้รโิภคหลกัของตลำดค้ำปลกีกำแฟไทยประกอบด้วย 
กลุม่นกัธรุกจิและนกัท่องเทีย่วเพยีงเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั
กลุม่ผูบ้รโิภคดงักล่ำวได้ขยำยตวัไปครอบคลมุกลุม่นักเรยีน 
นกัศกึษำด้วย โดยเฉพำะในตลำดเมล็ดกำแฟคัว่ส�ำเรจ็รปู 
(Kimkong, 2013) อย่ำงไรกต็ำม จำกข้อมลูย้อนหลงั 10 ปี  
ระหว่ำงปี 2545-2555 พบว่ำ อัตรำกำรบริโภคกำแฟ 
ต่อหวัประชำกรของประเทศไทยในปี 2545 เท่ำกบั 0.503 
กโิลกรมัต่อคนต่อปี และเพิม่ขึน้เป็น 0.950 กโิลกรมัต่อคน 
ต่อปีในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี  
(International Coffee Organization, 2014) ทั้งนี้  
เน่ืองมำจำกกำรพัฒนำของชุมชนเมืองในประเทศไทยที่ 
ส่งผลให้ประชำกรไทยมรีะดบัรำยได้เพิม่ข้ึน มกีำรกระจำย 
รำยได้ที่เป็นธรรมมำกข้ึน ส่งเสริมให้ประชำชนมีวิถีชีวิต 
แบบคนเมอืง และผูบ้รโิภคใส่ใจในกำรบรโิภคสนิค้ำอำหำร 
มำกขึ้น (Euromonitor International, 2014b; )

นอกจำกนี ้ในช่วง 30 ปีต่อจำกนี ้ประเทศไทยต้อง
เผชญิกับกำรเปลีย่นแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกรครัง้ใหญ่ 
โดยในช่วงก่อนปี 2573 ประชำกรไทยประมำณร้อยละ  
45.8 ของประเทศมแีนวโน้มจะกลำยเป็นคนเมอืง เนือ่งจำก 
กำรขยำยตัวของเขตเมือง ซึ่งเมืองที่มีอัตรำกำรเจริญ
เตบิโตสงูสดุ 10 อันดบัแรกประกอบด้วย กรงุเทพมหำนคร 
อุดรธำนี สมุทรปรำกำร นนทบุรี หำดใหญ่ พระประแดง 

4 TPSO Journal



โดย นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค, นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ชลบรุ ีเชยีงใหม่ นครรำชสมีำ และล�ำปำง และเมอืงเหล่ำนี ้
จะกลำยเป็นตลำดศกัยภำพใหม่ของสนิค้ำกำแฟสดในเรว็ 
วันนี้ (Euromonitor International, 2013)
3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการรบัรู้คณุภาพกาแฟของ
ผู้บริโภค

ควำมพึงพอใจของผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปจะขึน้อยู่กบั
คุณค่ำทำงควำมรู้สึกและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ 
ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวำมคำดหวงัทีจ่ะได้รบัประสบกำรณ์เชงิบวก 
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ ผ่ำนประสำทสมัผสัต่ำงๆ เช่น กำรคดิ  
ควำมรู้สึก และกำรกระท�ำ (Nadiri and Gunay, 2013) 
นัน่คือประสบกำรณ์ของผูใ้ช้บรกิำรร้ำนกำแฟจะขึน้อยูก่บั 
สภำพแวดล้อมของร้ำนกำแฟ รำคำสนิค้ำ คณุภำพสนิค้ำ  
คุณภำพกำรบริกำร พนักงำนบริกำร และสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกอ่ืนๆ ของร้ำนกำแฟนั้นๆ ซึ่งประสบกำรณ์ 
เชิงบวกของผู้บริโภคต่อปัจจัยต่ำงๆ ของร้ำนกำแฟน้ัน 
จะน�ำไปสูก่ำรกลับมำซือ้ซ�ำ้ ท้ังน้ี ปัจจยัต่ำงๆ ของร้ำนกำแฟ
จะได้รับกำรออกแบบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุม่ 
ตลำดเป้ำหมำย เพื่อให้ร้ำนกำแฟนั้นสำมำรถบรรลุ 
ข้อได้เปรยีบเชิงแข่งขันท่ีจะส่งผลให้สำมำรถเอำชนะร้ำนกำแฟ 
คู่แข่งได้ (Harith et al., 2014; Nadiri and Gunay, 
2013; Waxman, 2006) 
4. แนวทางการด�าเนินธุรกิจร้านกาแฟ

กำรที่ผู้ประกอบกำรร้ำนกำแฟจะสำมำรถบริหำร 
ร้ำนกำแฟระดบัท้องถิน่ของตนให้สำมำรถแข่งขนักับแบรนด์ 
ร้ำนกำแฟสดยุคใหม่ระดับนำนำชำติ อำทิ สตำร์บัคส์  
ได้น้ัน ผู้ประกอบกำรจ�ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจในปัจจัย 
ทำงกำรตลำดต่ำงๆ ดังนี้ (Eboli and Mazzulla, 2007; 
Harith et al., 2014; Nadiri & Gunay, 2013; Pongsiri, 
2013; Waxman, 2006) 

(1) ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้ำกำแฟ  
(Perceived Overall Product Quality) ได้แก่ คณุภำพกำแฟ  
บรรจภุณัฑ์ กำรน�ำเสนอสินค้ำ (Product Presentation)  
รำคำสนิค้ำทีเ่หมำะสม มำตรฐำนกำรชงกำแฟท่ีต้องรักษำ 
ควำมคงที่ของรสชำติและคุณภำพสินค้ำ รวมถึง 
ควำมปลอดภัยของอำหำร (Food Safety)

(2) ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำยภำพ (Perceived Quality of Physical 
Facility) อำทิ สถำนที่จอดรถ ท�ำเลที่ตั้งและรูปแบบ
ภำยในและภำยนอกของร้ำนกำแฟที่มีเสน่ห์ทำงสังคม 
(Social Attraction) สำมำรถดึงดูดให้ผู้บริโภคชื่นชอบ 
ร้ำนกำแฟ (Place Attachment) จนกระทัง่เลอืกร้ำนกำแฟนัน้ 
เป็นสถำนทีร่วมกลุม่ทำงสงัคมของผูบ้รโิภคนัน้ได้ รวมถงึ 
รปูแบบกำรตกแต่งร้ำนทำงกำยภำพทีม่บีรรยำกำศสบำย  
สะอำด และมเีสน่ห์ (Cozy, Clean and Attractive) และ 
สร้ำงบรรยำกำศคุน้เคยต่อผูบ้รโิภค (Familiar Atmosphere)

(3) คุณภำพกำรให้บริกำร (Perceived Service  
Quality) ได้แก่ ควำมเอำใจใส่ลกูค้ำ มำตรฐำนของกำรบรกิำร 
ทีต้่องรกัษำควำมคงท่ีของคณุภำพกำรบรกิำร กำรแต่งกำย 
ของพนักงำน กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้ำ

(4) ควำมหลำกหลำยของสนิค้ำ (Variety of Product)  
ที่เพียงพอและสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ 
ลูกค้ำที่หลำกหลำยได้ รวมถึงกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง 
ของสินค้ำ (Product Differentiation) ให้มีควำมเป็น 

เอกลักษณ์แตกต่ำงจำกคู่แข่ง
(5) สิง่ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิร้ำนกำแฟของตน 

เช่น รำยกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์สร้ำง 
กำรรบัรูเ้ก่ียวกบัร้ำนกำแฟ รวมถงึกำรสร้ำงแบรนด์ร้ำนกำแฟ 
ให้ลูกค้ำรบัรูจ้นกระทัง่เกิดควำมภกัดต่ีอแบรนด์ กำรตลำด 
ทีมุ่ง่เน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรบรโิภค (Experiential  
Marketing) โดยเฉพำะในกลุ่มลกูค้ำวยัรุน่ ประสทิธภิำพ 
ของระบบกำรจัดกำรร้ำนกำแฟให้มีระเบียบ ประหยัด 
และรวดเร็ว รวมทั้งระดับรำยได้ของผู้บริโภค 

ควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้จะช่วยเสริมให ้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่
มีคุณภำพ สำมำรถแข่งขันกับร้ำนกำแฟนำนำชำติได้  
โดยกำรออกแบบกลยุทธ์ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค 
ได้รับประสบกำรณ์เชิงบวกในระดับที่คำดหวังจนกระทั่ง
เกิดกำรซื้อสินค้ำซ�้ำในอนำคต (Waxman, 2006; Bia, 
2011) อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ผู้ประกอบกำรร้ำนกำแฟควร 
ค�ำนึงถึงไม่ใช่เพียงแต่คุณภำพสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว  
แต่ควรค�ำนึงถึงคุณภำพกำรให้บริกำรของร้ำนกำแฟด้วย 
ซึง่สำมำรถพฒันำได้ด้วยกำรสร้ำงทศันคตทิีด่ขีองพนกังำน
ผ่ำนระบบกำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ และกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคด้วยสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ภำยในร้ำนกำแฟ
5. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย

เนือ่งด้วยคณะรฐัมนตรีได้ก�ำหนดนโยบำยส่งเสรมิ
ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ผ่ำนกำรให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ และกำรให้สิทธิประโยชน์
ด้ำนภำษ ีรวมถงึกำรร่วมลงทนุใน SMEs กระทรวงพำณชิย์
ในฐำนะหน่วยงำนทีม่ภีำรกจิเกีย่วข้องกบักำรส่งเสรมิและ
พฒันำผูป้ระกอบกำร และกำรส่งเสริมกำรค้ำภำยในและ
ระหว่ำงประเทศ จึงควรก�ำหนดสินค้ำกำแฟให้เป็นธุรกิจ 
SMEs น�ำร่องส�ำหรบักำรศึกษำเพือ่กำรพฒันำระบบธรุกิจ
แบบองค์รวมตั้งแต่กำรผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้ ดังนี้

(1) จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำธุรกิจกำรเกษตรแบบ
จุดเดียว (One-Stop Business Consultant Service)  
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถำบันกำรศึกษำ 
สถำบันวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
สภำกำรขนส่งต่ำงๆ สภำกำรส่งออก และหน่วยงำนท่ี 
เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจกำแฟเกี่ยวกับ 
กระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำงๆ อำทิ กำรผลิต กำรวิจัย 
ทำงกำรตลำด กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิต กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กำรขนส่ง กำรรับรองคุณภำพ  
กำรขึ้นทะเบียนสินค้ำ กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง  
กำรให้บริกำรภำยในร้ำนกำแฟ กำรบริหำรด้ำนกำรเงิน 
และบัญชี กำรตลำด กำรพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น

(2) จัดกำรแข่งขันประกวดคุณภำพเมล็ดกำแฟ
ไทย เพือ่เฟ้นหำเมล็ดกำแฟทีม่ศัีกยภำพของประเทศ และ
ให้บรษิทัทีป่รกึษำทำงธรุกจิเป็นผูด้�ำเนนิกำรส่งเสรมิและ
พฒันำผลติภณัฑ์ส�ำหรับเมลด็กำแฟทีไ่ด้ชนะกำรประกวด 
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงทำงธุรกิจ (Business Coaching)  
ซึ่งพี่เล้ียงทำงธุรกิจจะต้องด�ำเนินกำรประเมินศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรมีศักยภำพ 

เพียงพอทีจ่ะขยำยธุรกจิ พ่ีเล้ียงจะส่งเสรมิผูป้ระกอบกำร 
โดยกำรออกหนงัสอืแนะน�ำ (Loan Recommendation  
Letter) พร้อมเอกสำรประกอบ อำท ิงบกำรเงนิ งบก�ำไร-ขำดทนุ  
เอกสำรแสดงผลประกอบกำร รวมถึงข้อสังเกตและ 
กำรวเิครำะห์สมรรถนะของธรุกจิจำกท่ีปรกึษำฯ เช่น จดุแขง็ 
จุดอ่อนของธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนเงินกู้  
แผนกำรคนืเงนิ เป็นต้น และส่งไปยงัสถำบนักำรเงนิ เพือ่ 
ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช ้
หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกัน

(3) เชือ่มโยงกำรซ้ือขำยระหว่ำงเกษตรกรผู้ผลิตกำแฟ 
กบัผู้ประกอบกำรธรุกจิต่อเนือ่งทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ  
และจดัให้มีกำรถ่ำยโอนควำมรู ้เทคนคิ และประสบกำรณ์ของ 
ผูป้ระกอบกำรกำแฟรำยใหญ่ของโลกให้กบัผูป้ระกอบกำรไทย

(4) จดัท�ำและส่งเสริมระบบรบัรองคณุภำพกำแฟ
อินทรีย์ กำแฟที่มีกำรค้ำเป็นธรรม (Fair Trade) กำแฟที่
เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-Coffee) เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ 
ให้กับสินค้ำกำแฟไทย

(5) ส่งเสริมกำรตลำดกำแฟไทยผ่ำนรำยกำรท�ำ
อำหำรของภูมภิำคเอเชีย อำท ิMaster Chef Asia เป็นต้น 
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ของผู้บริโภคต่อสินค้ำกำแฟไทย

ทั้งนี้ นอกเหนือไปจำกข้อเสนอแนะข้ำงต้นแล้ว 
เกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ ผู้ประกอบกำร SMEs ในธุรกิจ
กำแฟ พึงมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของกำรบรหิำรธุรกิจทีจ่ะต้องเผชิญกับ
สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นพลวัต และ
เป็นปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกจิฐำนรำกของประเทศไทยมคีวำมเข้มแขง็ มัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
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Special Report

Digital India :  
สู่ศตวรรษใหม่ของอินเดียภายใต้การน�าของนายกฯ Narendra Modi

เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย 

ก้าวใหม่สู่สากล 

อินเดีย เป็นประเทศที่มีอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากในเวทีโลกปัจจุบัน ในปี 2558 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ได้ก้าวสู่จุดสนใจ 

ของเวทีโลกหลายครั้ง เช่น การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ คร้ังที่ 70 ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนกันยายน 2558 โดยอินเดียก�าลังก้าวสู่ 

การเป็นผู้เล่นส�าคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากก�าลังหาเสียงสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อเข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  

ซึง่ในปัจจบุนัประกอบไปด้วย จีน ฝร่ังเศส รัสเซยี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร และความพยายามครัง้นีไ้ม่น่าไกลเกนิฝันเนือ่งจากได้รบัการสนบัสนนุจากประธานาธบิดี  

โอบามา อีกท้ังอินเดียก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยให้การสนับสนุนส่งทหารไปเป็นกองก�าลังของสหประชาชาติ และให้การสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย 

ของสหรฐัอเมรกิาในการเยอืนครัง้นี ้นอกจากนี ้Modi ยงัได้เข้าพบเพือ่หารอืกบันายกอังกฤษและฝรัง่เศสอีกด้วย ต่อจากนัน้ Modi ได้พบกบัภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา  

และได้ใช้โอกาสน้ียืนยันความเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิของอนิเดยี โดยกล่าวว่า ปัจจุบนัอินเดยีซึง่มีประชากร 800 ล้านคน อยู่ในวยัเยาวชนและแรงงานอายตุ�า่กว่า 35 ปี  

มีขนาดเศรษฐกิจ (GNI PPP ซึ่งค�านวณจากรายได้ประชาชาติ) อยู่ที่ 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งท่านจะน�าพาประเทศให้มีการขยายตัวของ GDP ไปถึง 20 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ ด้วยการน�าประเทศสู่ฐานการผลิตใหม่ภายใต้นโยบาย Make in India ทดแทนจีนที่ก�าลังก้าวสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง

หนึ่งในนโยบำยส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศของ 
อนิเดยีทีป่ระกำศไว้ในปี 2558 คอื “Digital India” เพือ่สร้ำง 
อินเดียให้เป็นสงัคมแห่งควำมรูแ้ละระบบกำรบรกิำรภำครฐั 
ด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1) กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดิจิตอลให้ชำวอินเดีย 
ทั้ง 1.2 พันล้ำนคน สำมำรถเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
2) กำรจดัให้มรีะบบกำรบรหิำรและบรกิำรภำครฐัผ่ำนทำง 
ระบบดจิติอล 3) กำรพฒันำประชำชนชำวอนิเดียให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถด้ำนดิจิตอล และท่ำนได้ไปกล่ำวปำฐกถำ  
ในงำน Digital India Dinner ที่ Silicon Valley ด้วย 
กำรแสดงวสิยัทศัน์ในกำรชีใ้ห้เห็นประโยชน์ของ IT ต่อ 
ควำมเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรรักษำ
พยำบำล กำรศึกษำ กำรค้ำขำย เป็นต้น และยังได้ขำยนโยบำย 
เพ่ือน�ำประเทศอนิเดยีไปสูค่วำมเป็นผูน้�ำด้ำน IT ในหลำยด้ำน 
เช่น กำรสร้ำงระบบ M-governace หรอืระบบกำรให้บรกิำร 
ภำครฐัผ่ำนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ กำรสร้ำง E-locker ใน 
http://www.digitallocker.gov.in/ ให้กบัประชำชนเพือ่ 
เป็นที่เก็บเอกสำรส�ำคัญต่ำงๆ เช่น เอกสำรกำรเสียภำษี 
หนังสือเดินทำง หลักฐำนทำงกำรศึกษำ เป็นต้น เพื่อ 
ควำมสะดวกในกำรขอรับบรกิำรต่ำงๆ จำกภำครัฐ และกำรวำง 
ระบบให้คนทั้ง 1.25 พันล้ำนคน เชื่อมต่อกันทำงระบบ 
ดจิติอลไดแ้ละกไ็มล่มืทีจ่ะกลำ่วถงึกำรใหค้วำมส�ำคญักบั 
กำรรกัษำควำมเป็นส่วนตวั ควำมปลอดภยัของข้อมลู และ 
สทิธใินทรัพย์สนิทำงปัญญำด้วย นอกจำกนี ้Modi กเ็ป็นผู้ใช้  
Social Media เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ตนเอง
และรับฟังควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงมำก โดย 
Facebook ของ Modi มีผู้กด Like ถึงกว่ำ 30 ล้ำนรำย

ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศของ Modi  
ที่ส�ำคัญอีกประกำร คือ กำรผลักดันนโยบำยส่งเสริม 
กำรลงทนุในภำคธรุกจิต่ำงๆ ท่ีเรยีกว่ำ “Make in India” โดย 
หำกพิจำรณำภำคธุรกิจทีจ่ะเป็นส่วนสนบัสนนุส�ำคญัให้กบั
ยุทธศำสตร์ Digital India ข้ำงต้นนั้น คือ ภำคธุรกิจ IT  
ซึ่งปัจจุบันรัฐบำลอินเดียให้ค�ำนิยำมไว้โดยรวมถึงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ที่เรียกว่ำ BPM (Business 
Process Management) ซึ่งเป็นระบบกำรบริหำรธุรกิจ

ท่ีใช้ “Software เพื่อกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบส�ำหรับขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินกำร
อย่ำงมีประสิทธิผล (Effective) มีประสิทธิภำพ (Efficient) สูงสุด และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  
โดยผูร้บัจ้ำงพฒันำ Software จะต้องท�ำงำนกบัผูจ้้ำงอย่ำงใกล้ชดิเพือ่ให้สำมำรถพฒันำ Software ให้สอดคล้องกบัองค์กร
แต่ละรำย” โดยภำค IT&BPM นีม้มีลูค่ำคดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ 8.1% ของ GDP ของประเทศ และคดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ 7%  
ของมลูค่ำของภำคธรุกจินีข้องทัง้โลก โดยข้อมลูปี 2557 คำดว่ำรำยได้ของภำคธรุกจินีจ้ะสงูถงึ 118 พนัล้ำนเหรยีญสหรฐั 
และมูลค่ำกำรส่งออกคำดว่ำจะสูงถึง 86.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐi และตั้งเป้ำหมำยสร้ำงรำยได้ของภำคธุรกิจน้ีให ้
ขยำยตัวถึง 300 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ และมูลค่ำกำรส่งออกให้ขยำยตัวถึง 300 พันล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2563

โอกำสนี้ Modi ได้เข้ำพบหำรือกับ CEO บริษัทผู้น�ำด้ำน IT ของโลก เช่น Google, Facebook, Qualcom, 
Microsoft, Apple และ Adobe เป็นต้น โดยในกลุ่ม CEO เหล่ำนั้น มี 2 รำย ที่เป็นชำวอเมริกันเชื้อสำยอินเดีย  
ได้แก่ Satya Nadella ผู้บริหำร Microsoft ซึ่งได้มีโครงกำรท่ีจะลงทุนในกำรวำงระบบ Cloud Computing และ 
ขยำยเครือข่ำย Low-cost Broadband ไปยัง 500,000 หมู่บ้ำนทั่วประเทศอินเดีย และ Sundar Pichai  
ผูบ้รหิำร Google ซึง่ก�ำลงัจะออกระบบปฏบิตักิำร Andriod เวอร์ชัน่ใหม่ ซึง่จดัให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถใช้ได้ในภำษำท้องถิน่ 
ของอินเดียมำกถึง 11 ภำษำ รวมทั้งภำษำของรัฐคุชรำตซึ่งเป็นภำษำแม่ของ Modi และยังวำงระบบ WiFi Internet  
เพือ่ให้บรกิำรฟรแีก่ประชำชน ณ สถำนรีถไฟ 400 แห่งทัว่อนิเดยีอกีด้วย ซึง่ล่ำสดุได้ร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็ 
RailTel และมกีำรเปิดให้บรกิำร Free Google WiFi แล้วในเดอืนมกรำคม 2559 โดยมีควำมเรว็ทีใ่ช้ได้จริงทัง้ Upload 
และ Download สูงถึงกว่ำ 20 Mbpsii

ภาพประกอบจาก : www.indianespress.com

Sundar Pichai CEO ของ Google ชำวอินเดีย
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โดย  นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

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

นอกจำกนี้  Modi ยังได ้ เข ้ำพบหำรือกับ  
Mark Zuckerberg ผู้บริหำร Facebook เพื่อหำรือด้ำน 
กำรขยำยกำรลงทุนในอินเดีย โดย Mark Zuckerberg
ให้ควำมส�ำคัญกับตลำดอินเดียเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำก  
เป็นประเทศผู้ใช้ Facebook ท้ังสิ้น 125 ล้ำนรำย  
ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ขณะที่ Modi ก็ได้มี 
โครงกำรที่จะช่วยให้ประชำกรอินเดียในชนบทอีก 
ประมำณ 600 ล้ำนคนท่ียังไม่สำมำรถเข้ำถึง Internet  
ให้สำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของ  
Mark Zuckerberg ซึ่งได้ผลักดันโครงกำร One ในที่
ประชุมสหประชำชำติ เพื่อให้ประชำกรโลกอีกประมำณ  
4 พันล้ำนคนที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงโลก Online ได้ 
ให้สำมำรถมช่ีองทำงรบัรูข้้อมลูข่ำวสำร เพือ่หำโอกำสสร้ำง 
รำยได้พฒันำตนเองได้ ผ่ำน http://connecttheworld. 
one.org/ เพื่อเป ็นกำรสนับสนุนกำรแก้ป ัญหำ 
ควำมยำกจนของสหประชำชำติอีกทำงหนึ่ง

ในด้ำนกำรเป็นผู้น�ำแห่งโลก IT นั้น อินเดีย 
เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมนี้ทั้งด้ำน R&D และกำรผลิต 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ เมือง Bangalore ที่ได้รับ 
กำรขนำนนำมว่ำเป็น Silicon Valley อีกทั้งนโยบำย 
กำรส่งเสรมิภำคธรุกจินีไ้ด้รบักำรตอบรับอย่ำงดจีำกยักษ์ใหญ่ 
อย่ำง Google และ Facebook ท่ีก�ำลังย้ำยส�ำนักงำน
จำกจีนเข้ำสู่อินเดียiii และปัจจุบันอินเดียมีเมือง IT ที่มี
ขนำด GDP ใหญ่มำกที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 
อันดับ 1. มุมไบ 2. นิวเดลี 3. โกลกัตตำ 4. บังกะลอร์  
5. เจนไน 6. ไฮเดอรำบัด 7. อำเมดำบัด 8. ปูเน่ 9. สุรัติ
และ 10. กันปูร์ โดยเมืองเหล่ำนี้มีรำยได้ต่อหัวสูง เช่น  
มมุไบ 2,900 เหรยีญสหรัฐ/คน/ปี ขณะเดยีวกนัอนิเดยีกไ็ด้ 
เร่งพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิเชือ่มโยงเมอืงเศรษฐกจิส�ำคญั 
เหล่ำนี้ เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเจริญ เช่น ระเบียง 
เศรษฐกิจเจนไน-บังกะลอร์-มุมไบ บนถนน National  
Highway 4 (NH4) ซึ่งเป็นถนนที่มีกำรจรำจรคับคั่ง 
มำกท่ีสุดของอินเดีย เพ่ือกระจำยควำมเจริญและสร้ำง 
ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกจิสูธ่รุกจิทีส่ร้ำงงำนจ�ำนวนมำก 
เช่น ยำนยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ และ 
ล่ำสุดญี่ปุ่นได้เข้ำไปช่วยพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจใหม ่
เชือ่มระหว่ำงมุมไบกบันวิเดล ีเพือ่เป็นกำรเชือ่มโยงห่วงโซ่
อุปทำนให้แก่อุตสำหกรรมญี่ปุ่นเข้ำด้วยกัน เช่น โรงงำน 
รถยนต์/ชิ้นส่วนโตโยต้ำที่บังกะลอร์ กับโรงงำนรถยนต์
มำรตู-ิซซูกูท่ีินิวเดล ีและต้ังเป้ำทีจ่ะเชือ่มโยงกบัโครงกำร 
ทวำยของอำเซียนอีกด้วย

จะเห็นได้ว่ำอินเดียเป็นตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพสูง ฉะนั้นกำรเข้ำสู่ตลำดอินเดียจะเป็นโอกำสส�ำคัญให้แก ่
ผู้ประกอบกำรไทย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำไปลงทุนในภำคกำรผลิต หรือจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งสินค้ำไปขำยเพื่อเชื่อมโยง 
ห่วงโซ่อุปทำนในภำคธุรกิจ IT&BPM นี้ รวมทั้งกำรส่งออกแรงงำนในภำคบริกำรที่ก�ำลังมีกำรขยำยตัวอย่ำงสูง และ 
เปิดรับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติอย่ำงเต็มที่

ข้อเสนอแนะ
1. จะเห็นได้ว่ำโลกเศรษฐกิจกำรค้ำในปัจจุบัน ภำคบริกำรเป็นภำคที่มีมูลค่ำมหำศำล และมีโอกำสใน 

กำรขยำยตวัอย่ำงสูง ประกอบกบักำรทีป่ระเทศไทยมต้ีนทุนกำรผลิตทัง้ด้ำนวัตถุดบิและแรงงำนสูงกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำน  
กำรแข่งขันในภำคกำรผลิตสินค้ำ และส่งออกสินค้ำเพ่ือน�ำรำยได้เข้ำประเทศ ไม่อำจเป็นยุทธศำสตร์หลักของชำติ 
ได้อีกต่อไป จงึควรพจิำรณำปรับยทุธศำสตร์ให้เป็นกำรเกำะกระแสกำรพฒันำด้ำน IT&BPM ของอนิเดยีนี ้ทีค่วำมเป็น 
สังคมเมืองเริ่มขยำยตัวสู่หัวเมืองรองมำกข้ึนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น ท่ี NH4 มีนักธุรกิจไทยไปขยำยกิจกำร 
แล้วหลำยรำย เช่น บ้ำนพฤกษำ CP และผู้ประกอบกำรอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น แพรนด้ำ เป็นต้น

2. เป็นโอกำสที่ดีที่อินเดียมีก�ำลังซื้อสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบำย Make in India ก็มีกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
นอกสำขำ IT&BPM มำกขึ้น เช่น ยำนยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยควรเน้น 
กลุ่มที่มีรำยได้ดี 350 ล้ำนคน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ รำยได้ดี เริ่มหันมำใช้ชีวิตแบบตะวันตก นิยมสินค้ำแปลกใหม่  
มี Brand Loyalty สูง ขณะเดียวกันไทยก็มี FTA กับอินเดีย และ FTA อำเซียน-อินเดีย ที่ไทยสำมำรถใช้ประโยชน์ใน 
กำรเจำะตลำดหลำยด้ำน เช่น 

2.1 ด้ำนกำรค้ำสินค้ำ เช่น อำหำร (Ready to Eat) เครื่องปรุงรส ถ่ัว Snack แฟชั่น เส้ือผ้ำ เครื่องประดับ  
ของตกแต่งบ้ำน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ส�ำหรับเด็ก ยำนยนต์/ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์/ชิ้นส่วน เป็นต้น

2.2 ด้ำนกำรท่องเที่ยว-ส่งเสริมให้ชำวอินเดียมำท่องเที่ยวจัดงำนแต่งงำน ประชุมสัมมนำ และประชุมในไทย
2.3 ด้ำนกำรลงทนุ-ธรุกจิทีม่ศีกัยภำพ ได้แก่ กำรก่อสร้ำง/ตกแต่งภำยใน ร้ำนอำหำร สปำ บรหิำรจัดกำรโรงแรม 

และโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.4 กำรใช้อินเดียเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศและกระจำยสู่ประเทศที่สำม เช่น บริษัท 

Rockworth ของไทยเข้ำไปต้ังโรงงำนเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้อนตลำดอินเดียและส่งต่อไปดูไบ ซึ่งมีเครือข่ำยคนอินเดีย 
เป็นจ�ำนวนมำก เป็นต้น

2.5 เน้นกำรเชื่อม Supply Chain ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี/เครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ 
และ Sea Food

3. จำกกำรที่ Silicon Valley ในอินเดีย เป็นตลำดแรงงำนที่ใหญ่มำก (ดังที่นำยก Modi ได้กล่ำวว่ำจำกที่
อินเดียเคยเป็นประเทศสมองไหล (Brain Drain) แต่ขณะนี้ก�ำลังจะเข้ำสู่ยุค Brain Gain หรือยุคที่อินเดียเป็นแหล่ง
ดงึดดูแรงงำนคณุภำพจ�ำนวนมำก) ไทยจึงควรมกีำรส่งเสรมิภำคกำรศึกษำให้มุ่งเน้นกำรสอนในด้ำนนี ้เพือ่สร้ำงแรงงำน
ฝีมือป้อนให้กับบริษัท IT ชั้นน�ำของโลกในอินเดีย ไม่วำ่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือวิศวกรด้ำน IT อีกทั้งเพื่อเป็น 
กำรรบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีและเป็นโอกำสเชือ่มโยงธรุกจิ BPM สูป่ระเทศไทยต่อไป เพ่ือผลกัดันประเทศไทยสู่สงัคม 
ดจิติอลอกีด้วย ดงัเช่นกำรทีอิ่นเดยีมผีูบ้ริหำรชำวอินเดียในบริษทัเหล่ำนัน้ และสำมำรถน�ำเทคโนโลยีกลบัมำสูอ่นิเดยีได้

4. ควรมยีทุธศำสตร์ให้ไทยร่วมเข้ำไปเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่อปุทำนในภำคธรุกจิ IT&BPM นี ้เช่น กำรส่งออก  
Hard Disk ที่ไทยมีควำมเข้มแข็งส�ำหรับองค์กร BPM ที่อินเดียมีควำมเข้มแข็งและมีควำมต้องกำรสูง เป็นต้น 

Modi ขณะแสดงวิสัยทัศน์ ในกำรพบปะกับ Mark Zuckerberg ณ ส�ำนักงำน Facebook

ภาพประกอบจาก : www.independent.co.uk
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เศรษฐกิจของไทย เดือนธันวำคม และไตรมำสที่ 4 ปี 2558 ในภำพรวม 
ส่งสัญญำณดีข้ึน สะท้อนได้จำกกำรฟื้นตัวของกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน  
เน่ืองจำกรัฐบำลได้ออกมำตรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศในช่วงที่ผ่ำนมำ 
อย่ำงต่อเนือ่ง ประกอบกบัภำคกำรท่องเทีย่วยงัขยำยตัวได้ด ีอย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกิจไทย 
ยงัได้รบัผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกจิประเทศคูค้่ำทีช่ะลอตวั ส่งผลให้ 
ภำคกำรส่งออกสินค้ำของไทยหดตัวลง 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนธันวำคม อยู่ในเกณฑ์ดีและ 
มีเสถียรภำพ โดยอัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.7 ของก�ำลังแรงงำนรวม   
อตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปหดตวัร้อยละ 0.9 ตำมกำรลดลงของรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัในประเทศ 
สัดส่วนหน้ีสำธำรณะต่อ GDP ข้อมลูล่ำสดุ ณ เดอืนพฤศจกิำยน 2558 อยูท่ีร้่อยละ 44.5  
ซึ่งถือว่ำสถำนะหนี้ของไทยยังมีควำมมั่นคงและต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลัง 
ทีต่ัง้ไว้คือไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดือนธนัวำคม 2558  
อยู่ในระดับม่ันคงและสำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้  
สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 156.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนธันวำคม 2558 ในภำพรวมส่งสัญญำณดีข้ึน โดยได้รับ 
แรงสนับสนุนจำกภำคกำรท่องเที่ยว ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.7 และดัชนี 
ผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม ยังคงขยำยตัวที่ร้อยละ 1.3 ส�ำหรับภำคเกษตรกรรมยังคง 
ชะลอตัว สะท้อนได้จำกดชันรีำคำสนิค้ำเกษตร หดตวัร้อยละ 4.9 โดยเฉพำะมนัส�ำปะหลงั  
และยำงพำรำที่รำคำลดลง เนื่องจำกจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ำท่ีส�ำคัญชะลอกำรสั่งซื้อ  
เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตรขยำยตัวร้อยละ 42.9

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนธนัวำคม 2558 ฟ้ืนตวัต่อเนือ่งจำกช่วงทีผ่่ำนมำ  
สะท้อนได้จำกยอดจ�ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ และยอดกำรจดัเกบ็ภำษมีลูค่ำเพิม่ ณ รำคำคงที่  
ที่ขยำยตัวร้อยละ 7.8 และ 6.8 ตำมล�ำดับ เน่ืองจำกรัฐบำลได้ออกมำตรกำรกระตุ้น 
กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศในช่วงทีผ่่ำนมำอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ควำมเชือ่มัน่ของผู้บรโิภค 
มทีศิทำงทีด่ขีึน้ จำกรำยได้ครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบัรำคำน�ำ้มนัทีล่ดลง ซึง่ส่งผลให้ 
ก�ำลังกำรซื้อของประชำชนเพิ่มขึ้น 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนธันวำคม 2558 ในภำพรวมขยำยตัวดีขึ้น  
โดยเฉพำะกำรลงทุนในหมวดก่อสร้ำง สะท้อนได้จำกยอดกำรจัดเก็บภำษีธุรกรรม
อสังหำริมทรัพย์ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 32.7 ยอดจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ขยำยตัว 
เช่นกัน ท่ีร้อยละ 4.1 ส่วนกำรลงทนุในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัรหดตวัลง สะท้อนได้จำก 
ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรูป USD หดตัวร้อยละ 5.5  

ทีม่ำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำนเศรษฐกจิ
กำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ 0.9 2.8 2.9 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ำน USD) 15.4 6.1 7.2 - 3.0 -

ทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ (พันล้ำน USD) 157.1 160.3 155.5 156.5 155.7 156.5

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -1.1 -1.1 -0.9 -1.0 -0.9

อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน (%y-o-y) 1.6 -1.0 1.0 0.8 0.9 0.7

หนี้สำธำรณะต่อ GDP (%) 46.1 42.4 43.3 44.52 44.5 -

อัตรำกำรว่ำงงำน (%) 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่ำกำรส่งออกในรูป USD -0.4 -5.0 -5.3 -8.1 -7.42 -8.7

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำในรูป USD -9.0 -9.4 -15.3 -12.6 -9.53 -9.2

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร 0.5 -9.9 -10.6 -3.2 -26.23 42.9

ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร -6.2 -5.8 -4.7 -5.8 -6.8 -4.9

ดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม -4.6 -0.3 0.9 0.2 0.3 1.3

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ -6.7 36.9 24.3 3.7 5.1 4.7

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำคงที่ 0.4 1.7 -0.7 2.0 3.5 6.8

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่ง -41.4 -27.3 -24.9 - -12.0 -

ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ -14.3 -2.9 -10.6 2.3 6.9 7.8

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำอุปโภคในรูป USD 1.5 2.0 1.5 -4.4 5.3 -11.0

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรูป USD -2.9 2.1 -10.8 0.2 0.5 -5.5

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ -26.8 -17.3 -0.3 - 15.7 -

ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ -2.3 2.9 -0.5 18.8 25.2 32.7

ยอดขำยปูนซีเมนต์ -3.2 -0.2 -0.7 2.1 2.6 4.1

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

มำเลเซีย 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

เวียดนำม 0.63 6.0 6.4 6.8

อินเดีย 5.03 7.1 7.0 -

จีน 1.40 7.4 7.0 6.9

ปี 57 ปี 58
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกรำคม 2559 มีค่ำเท่ำกับ  
105.46 เมือ่เทยีบกบัเดือนมกรำคม 2558 ดชันลีดลงร้อยละ 0.53 จำกรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ขำยปลกีในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้ค่ำโดยสำรภำยในประเทศ อำทิ  
ค่ำโดยสำรรถประจ�ำทำงปรับอำกำศช้ัน 1 และค่ำโดยสำรเรือเริ่มปรับตัวลดลงตำม  
และเมือ่เทยีบเดอืนธนัวำคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.26 โดยมสีำเหตุส�ำคญัมำจำกกำรปรบั 
ลดรำคำลงของกลุ่มอำหำรสดและพลังงำน อำทิ ผักและผลไม้ ตำมปริมำณผลผลิตที ่
ออกสูต่ลำดมำก รำคำน�ำ้มันเชือ้เพลงิในประเทศ ค่ำกระแสไฟฟ้ำ เนือ่งจำกคณะกรรมกำร 
ก�ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) ได้มมีติปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ (Ft) ในรอบเดอืน 
มกรำคม-เมษำยน 2559 ให้ลดลงเท่ำกับ 4.80 สตำงค์ต่อหน่วย ขณะที่ดัชนีรำคำ 
ผู้บริโภคพื้นฐำน (ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มรำคำอำหำรสดและพลังงำน)  
ยังคงขยำยตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.59 (YoY)  

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2559 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำจะ 
อยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.0-2.0 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกรำคม 2559 มีค่ำเท่ำกับ 99.9 เมื่อเทียบกับ 
เดือนมกรำคม 2558 ลดลงร้อยละ 2.3 จำกกำรลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่  
น�ำ้มนัเบนซนิ น�ำ้มนัดเีซล น�ำ้มันเครือ่งบนิ น�ำ้มันเตำ น�ำ้มันก๊ำด ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
และยำงมะตอย ตำมภำวะรำคำตลำดโลก เคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์เคม ีได้แก่ เมด็พลำสตกิ  
ตำมกำรลดลงของรำคำน�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยำงแผ่นรมควันและยำงแท่ง  
ตำมภำวะรำคำตลำดโลกที่ยังคงชะลอตัว โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่   
เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ เน่ืองจำกสถำนกำรณ ์
เศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัวอยู่ท�ำให้ก�ำลังซื้อลดลง เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครือ่งอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ เครือ่งคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ เนือ่งจำกควำมต้องกำรใช้ 
ลดลง เม่ือเทยีบกบัเดอืนธนัวำคม 2558 ดชันรีำคำผูผ้ลติลดลงร้อยละ 1.1 โดยมสีำเหต ุ
ส�ำคัญมำจำกรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลำสติก ยำงพำรำและเหล็ก มีรำคำปรับลดลง  
ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว

ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนมกรำคม 2559 มค่ีำเท่ำกบั 115.6 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.2 จำกกำรลดลงของสนิค้ำหมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 
ได้แก่ วงกบหน้ำต่ำง บำนหน้ำต่ำง หมวดซเีมนต์ ได้แก่ ปนูซเีมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรตี 
ได้แก่ พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ ท่อพีวีซ ี 
สำยไฟ ท่อร้อยสำยไฟ และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ได้แก่ อฐิมอญ อลมูเินยีมแผ่นเรยีบ  
ยำงมะตอย ทั้งนี้เป็นผลจำกกำรลดลงของรำคำปิโตรเลียมและทองแดง ประกอบกับ 
ปนูซเีมนต์ในตลำดมปีรมิำณมำก ท�ำให้กำรแข่งขนัสูง เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้ำ ดชันี 
รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสำเหตุส�ำคัญมำจำกกำรลดลงของ
หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
หมวดซเีมนต์ และหมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ หมวดท่ีดชันรีำคำสงูขึน้ ได้แก่ หมวดเหลก็ 
และผลิตภัณฑ์เหล็ก เนื่องจำกสต๊อกเหล็กเส้นในประเทศมีน้อยลง ประกอบกับมีขนำด 
ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด บำงขนำดเริ่มขำดสต๊อก ส�ำหรับหมวดสุขภัณฑ์  
หมวดวัสดุฉำบผิว และหมวดกระเบื้อง ดัชนีรำคำไม่เปลี่ยนแปลง 

 

ที่มำ : กองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index
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การส่งออก
เดอืนธันวาคม 2558 มีมูลค่ำ 17,100 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.73  

เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลง 
ร้อยละ 9.8 จำกกำรลดลงของข้ำว (-22.5%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-25.2%) ยำงพำรำ  
(-25.2%) อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-6.5%) และน�้ำตำล (-8.5%) ในขณะที่ผัก  
ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรปูปรับเพ่ิมข้ึน (+30.4%) ส่วนสินค้ำอตุสำหกรรมส�ำคัญ 
ภำพรวมลดลงร้อยละ 6.7 จำกกำรลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-6.0%)  
น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-40.8%) เม็ดพลำสติก (-13.2%) รถยนต์และอุปกรณ์ (-0.6%)  
แผงวงจร (-6.7%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิำ (-7.2%) 
จีน (-9.5%) ญี่ปุ่น (-9.9%) ฮ่องกง (-1.0%) และออสเตรเลีย (-3.1%) 

ระยะ 12 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่ำ 214,375 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  
ลดลงร้อยละ 5.78 โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 7.4  
จำกกำรลดลงของยำงพำรำ (-16.0%) ข้ำว (-15.2%) อำหำรทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-14.5%)  
น�้ำตำล (-2.5%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-1.6%) ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง 
และแปรรปู (+4.6%) ปรับเพิม่ขึน้ ส่วนสนิค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญั ภำพรวมลดลงร้อยละ 4.0  
จำกกำรลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-3.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-28.7%)  
เม็ดพลำสตกิ (-14.7%) ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+4.3%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั  
(+9.1%) ปรบัเพิม่ขึน้ ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิำ (+0.7%)  
จีน (-5.4%) ญี่ปุ่น (-7.7%) ฮ่องกง (-6.2%) และมำเลเซีย (-20.2%) 

การน�าเข้า 
เดอืนธันวาคม 2558 มีมูลค่ำ 15,613 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.23  

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงของน�ำ้มนัดบิ (-30.8%) เคมภัีณฑ์   
(-15.8%) เครือ่งจกัรกลฯ (-5.0%) ขณะทีเ่ครือ่งจักรไฟฟ้ำฯ (+9.8%) ส่วนประกอบยำนยนต์ 
(+1.9%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-4.6%) ญี่ปุ่น (-18.3%)  
สหรฐัอเมรกิำ (-22.0%) มำเลเซยี (-18.0%) และสวติเซอร์แลนด์ (+184.4%) ระยะ 12 เดอืน 
ของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) มมีลูค่ำ 202,654 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ลดลงร้อยละ 11.02 เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ (-41.2%) เครื่องจักรกลฯ  
(-8.6%) เคมภีณัฑ์ (-9.8%) เหลก็ เหลก็กล้ำและผลติภณัฑ์ (-17.6%) ขณะท่ีเคร่ืองจกัร 
ไฟฟ้ำฯ (+2.5%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+6.7%)  
ญีปุ่น่ (-12.0%) สหรฐัอเมรกิำ (-4.9%) มำเลเซยี (-6.8%) และสหรฐัอำหรบัฯ (-35.8%)

ดุลการค้า 
เดอืนธันวาคม 2558 เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,487 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 12 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-ธ.ค.) เกนิดลุกำรค้ำมลูค่ำ 11,721 ล้ำนเหรยีญสหรฐั 

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนธนัวาคม 2558 อยู่ที่ 94.7 (ปี2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำส่งออก 
ทุกหมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 หมวดสินค้ำแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 12.0 หมวดสินค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสินค้ำ 
อุตสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงร้อยละ 2.1

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนธนัวาคม 2558 อยู่ที่ 80.9 (ปี 2555=100) ลดลง

ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำน�ำเข้ำ
ทุกหมวดสินค้ำ ได้แก่ หมวดสินค้ำเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 35.0 หมวดสินค้ำทุน ลดลง 
ร้อยละ 2.6 หมวดสินค้ำสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.8 หมวดสินค้ำ
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.7 และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง ลดลง 
ร้อยละ 4.3 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

ธันวาคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธันวาคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2558 ธันวาคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2558

ส่งออก 17,100 214,375 -8.73 -5.78

น�าเข้า 15,613 202,654 -9.23 -11.02

ดุลการค้า 1,487 11,721

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

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 3.7 ออสเตรเลยี 812 -3.1 4.8

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค.-ธ.ค. 58

ส่งออก 0.1 -0.3 -0.6 -2.7 -2.3

น�าเข้า -0.1 -1.5 -2.1 -10.5 -10.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,567 -5.0 10.0 จนี 3,303 -4.6 21.2

น�า้มนัดบิ 1,404 -30.8 9.0 ญี่ปุ่น 2,259 -18.3 14.5

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,361 9.8 8.7
สหรัฐ

อเมรกิา
991 -22.0 6.4

อญัมณ ีเงนิแท่ง
และทองค�า

1,114 237.7 7.1 มาเลเซยี 896 -18.0 5.8

เคมภัีณฑ์ 942 -15.8 6.0
สวิตเซอร์
แลนด์

616 184.4 4.0

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมำยเหตุ มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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ธ.ค.58 ม.ค.59
%Δ

(MOM) 
ม.ค.58 ม.ค.59

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้ำวขำว 5% (ใหม่) 1,161.67 1,200.50 3.34  1,183.33  1,200.50 1.45

ข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,380.00 2,365.00 -0.63  2,717.09  2,365.00 -12.96

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 45.36 44.54 -1.81      54.03      44.54 -17.57

ยำงแท่ง STR20  (f.o.b) 41.97 39.63 -5.59      47.43      39.63 -16.45

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,068.71 1,096.62 2.61  1,160.15 1,096.62 -5.48

ไทย (THB/Baht) 18,282.00 18,762.50 2.63 18,834.00 18,762.50 -0.38

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 37.41 31.45 -15.93      48.87      31.45 -35.64

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 36.01 36.16 0.42 34.25 36.16 5.58

Commodities & FX

ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำเดือนมกรำคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,762.5 บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 เม่ือเทียบกับ 

เดือนก่อนหน้ำ รำคำทองค�ำปรับตัวสูงขึ้นโดยทองค�ำได้รับปัจจัยบวกในฐำนะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  
เนือ่งจำกวกิฤตทำงกำรเมอืงทัง้ในตะวนัออกกลำงและคำบสมทุรเกำหล ีประกอบกบักำรร่วงลงอย่ำงหนกั 
ของตลำดหุ้นทั่วโลก

 
ราคาน�้ามัน

รำคำน�้ำมันดิบเดือนมกรำคมปรับตัวลดลง โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู ่ที่ 31.45  
เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ที่ 37.41 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล  
เนื่องจำกได้รับแรงกดดันจำกควำมกังวลต่อภำพรวมเศรษฐกิจโลก หลังจำกตลำดหุ้นของสหรัฐฯ  
และจีนปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงส่งผลต่อกำรขยำยตัวของอุปสงค์ 
น�ำ้มนัของจนี ผูบ้รโิภคน�ำ้มนัดบิรำยใหญ่เป็นอนัดับที ่2 ของโลก ประกอบกบัควำมกงัวลต่ออปุสงค์น�ำ้มัน 
โลกที่อำจชะลอตัว หลังจำกปริมำณน�้ำมันส�ำรองปรับตัวสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี ตลำดยังได้รับแรงกดดัน 
จำกอิหร่ำนที่คำดว่ำจะส่งออกน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในเร็วนี้ ส่งผลให้ภำวะอุปทำนน�้ำมันดิบล้นตลำดจะยังคง 
ไม่คลี่คลำยในเร็วๆ นี้ 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่ำเงินบำทเดือนมกรำคมอ่อนค่ำลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 36.16 บำท ต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่ำ 
จำก 36.01 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นกำรเคลื่อนไหวตำมสกุลเงินอื่น ๆ  
ในภูมภิำค จำกควำมวิตกกงัวลเกีย่วกับภำวะชะลอตัวของเศรษฐกจิโลกรวมถงึจำกควำมผนัผวนในตลำดหุน้ 
ประเทศจีนทีม่มีำตรกำรหยุดกำรซือ้ขำยชั่วครำวซึง่ส่งผลกดดันสกลุเงนิในเอเชียโดยรวม ท�ำให้นกัลงทุน 
บำงส่วนถอนตัวออกจำกสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชีย เช่น มีแรงเทขำยค่ำเงินในเอเชีย เพื่อไปซื้อในสินทรัพย์ 
ทีม่คีวำมเสีย่งต�ำ่กว่ำแม้ว่ำจะได้ผลตอบแทนทีน้่อยกว่ำกต็ำม อย่ำงไรกด็ ีรำคำน�ำ้มนัทีล่ดลงก็เป็นอกีหนึง่ 
ปัจจัยลบต่อค่ำเงินในภูมิภำคนี้

สินค้าเกษตร 
ข้าว  รำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวขำว 5% (ใหม่) เดอืนมกรำคม 2559 ปรบัตวัสงูข้ึนจำกเดอืนธนัวำคม 2558  

จำกรำคำ 1,161.67  บำท/100 กโิลกรมั เป็น 1,200.50 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกผลผลติออกสูต่ลำดน้อย 
ประกอบกบัปรมิำณและควำมต้องกำรข้ำวของตลำดต่ำงประเทศเพิม่ข้ึน ส่วนรำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวหอมมะลิ  
100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจำก 2,380 บำท/100 กิโลกรัม เป็น 2,365.00 บำท/100 กิโลกรัม  
เน่ืองจำกผลผลติข้ำวหอมมะลอิอกสูต่ลำดพร้อมกนัและออกสูต่ลำดมำกส่งผลให้รำคำในช่วงนีป้รบัตวัลดลง  
ส่วนมำตรกำรทีรั่ฐบำลช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวไปแล้วในส่วนของ ธ.ก.ส. เช่น โครงกำรลดดอกเบีย้ 
เงนิกูเ้พือ่กำรผลติแก่เกษตรกรผูป้ลกูข้ำวนำปี โครงกำรประกนัข้ำวนำปี เป็นต้น ส่วนโครงกำรของกระทรวง 
พำณิชย์ เช่น โครงกำรจัดตลำดนัดข้ำวและพืชไร่ มำตรกำรด้ำนตลำดต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมตลำดเก่ำ 
เพิ่มเชื่อมโยงตลำดใหม่รวมถึงกำรส่งเสริมตลำดเฉพำะกลุ่ม เป็นต้น 

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอืกรงุเทพฯ  
และท่ำเรือสงขลำ) เดือนมกรำคม 2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 44.54 บำท และ 39.63 บำท ตำมล�ำดับ  
โดยรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 ปรับตัวลดลงจำกเดือนธันวำคม 2558  
คิดเป็นร้อยละ 1.81 และ 5.59 ตำมล�ำดับ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกรำคำน�้ำมันที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
เพรำะภำวะอุปทำนน�้ำมันดิบล้นตลำด ประกอบกับควำมกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน
ที่ยังคงผันผวน 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

มกราคม 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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Global News

รัฐบำลสิงคโปร์ปรับคำดกำรณ์กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ปี 2558  
ลงเป็น 2.0-2.5% (จำกเดมิ 2.0-4.0 %) เน่ืองจำกกำรส่งออกชองสงิคโปร์ได้รบัผลกระทบ 
จำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิของประเทศคูค้่ำส�ำคญั รวมถงึรำยได้จำกกำรส่งออกน�ำ้มนั 
ทีล่ดลง (สงิคโปร์เป็นศนูย์กลำงกำรกลัน่น�ำ้มนัอันดบั 3 ของโลก) จำกกำรท่ีรำคำน�ำ้มนัดบิ 
ในตลำดโลกทรดุตวัและทรงตวัอยูใ่นระดบัต�ำ่ โดยกำรส่งออกของสิงคโปร์ (ม.ค.-ส.ค. 58)  
มีมูลค่ำ 238,057.52 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (-14.01%) ทั้งนี้ กำรส่งออกที่ลดลงส่งผล 
กระทบต่อกำรน�ำเข้ำ ซึ่งมีมูลค่ำ 201,111.04 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (-19.40%) อีกทั้ง 
กำรด�ำเนินธุรกิจภำยในประเทศต้องเผชิญกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน เนื่องจำก 
นโยบำยควบคุมกำรจ้ำงแรงงำนจำกต่ำงประเทศของรัฐบำล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำร 
ด�ำเนินธุรกิจทั้งในอุตสำหกรรมกำรผลิตและภำคธุรกิจบริกำร 

มณฑลฝูเจีย้นมีเมืองทีต่ดิอนัดบั 100 เมืองทีมี่ GDP สูงสุดของจนีอยู ่4 เมือง ได้แก่ ฉวนโจว ฝโูจว เซ่ียเหมนิ  
และจำงโจว โดยเป็นเมอืงทีก่�ำลังซือ้สงู สนิค้ำระดบัไฮเอนด์ของไทยจงึมโีอกำสทำงกำรตลำดสงูในตลำด เช่น 
สนิค้ำอำหำร เครือ่งดืม่ส�ำหรบัวยัรุน่ และสนิค้ำแบรนด์เนม สินค้ำไทยควรสร้ำงแบรนด์ให้มชีือ่เสยีงเพือ่เข้ำสูต่ลำด  
โดยเฉพำะตลำดออนไลน์ ทัง้นีใ้นปี 2557 ปรมิำณโดยรวมของยอดกำรค้ำปลกีออนไลน์ในเมอืงเซีย่เหมนิมมูีลค่ำ 
สงูถงึ 5.45 พนัล้ำนหยวน เพ่ิมขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีทีแ่ล้วร้อยละ 50.1 ปัจจุบนั เมอืงเซีย่เหมนิมผีูป้ระกอบกำร 
ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จดทะเบียนแล้วมำกกว่ำ 30,000 รำย และเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมำณธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ
ลกูค้ำอีคอมเมร์ิซบนโทรศพัท์มอืถือในเมอืงเซีย่เหมนิมกีำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนัน้ยงัม ี53 เมอืงในจนี  
อำท ิเมอืงเซีย่เหมนิ เมอืงเซินเจ้ิน กรุงปักกิง่ นครเซีย่งไฮ้ทีเ่ป็นเมอืงแห่งกำรค้ำออนไลน์ทีผู่ส่้งออกไทยไม่ควร 
มองข้ำม ในปี 2558 จีนน�ำเข้ำสินค้ำจำกไทยลดลงร้อยละ 2.61 แต่เมืองฝูโจวกลับน�ำเข้ำสินค้ำไทยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 36.35 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมมีศักยภำพและก�ำลังซื้อของเมืองดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี 

IMF คำดกำรณ์ว่ำอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกจิฟิลปิปินส์จะอยูท่ีร้่อยละ 6  
ในปี 2015 ปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฟิลปิปินส์ท่ีส�ำคญัยังคงเป็นกำรบริโภคภำยใน
ประเทศ เนือ่งจำกเงนิโอนทีแ่รงงำนฟิลปิปินส์ในต่ำงประเทศส่งกลบัมำให้ครอบครวั 
เพื่อใช้จ่ำย ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่ำสูงถึง 2 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปี และกำรเติบโต
อย่ำงรวดเรว็ของภำค BPO โดยเฉพำะธรุกจิ call center เป็นหลกั GDP ฟิลปิปินส์ 
ในไตรมำส 2 ปี 2558 เติบโตขึ้นร้อยละ 5.6 ขับเคล่ือนโดยภำคบริกำรเป็นหลัก 
โดยภำคส่วนที่มีอัตรำเติบโตค่อนข้ำงมำก ได้แก่ กำรค้ำ บริกำรอสังหำริมทรัพย์ 
กิจกรรมทำงธุรกิจ และกำรเช่ำ โอกำสส�ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย ได้แก่  
1) อำหำร/เครือ่งด่ืม และข้ำว เน่ืองจำกผลผลติไม่พอเพยีงส�ำหรบักำรบรโิภคภำยใน
ประเทศ มีกำรน�ำเข้ำข้ำวปีละ 7-8 แสนตัน ประกอบกับภัยธรรมชำติท�ำให้พืชผล 
ทำงกำรเกษตรเสียหำยทกุปี 2) ชิน้สว่นยำนยนต์ ต้นทนุกำรผลิตสูงท�ำให้มโีรงงำน 
ผลิตรถยนต์น้อย และถนนส่วนใหญ่ไม่ดีท�ำให้รถยนต์เกิดกำรสึกหรอต้องเปลี่ยน
อะไหล่และชิน้ส่วนบ่อย 3) วัสดกุ่อสร้ำง/อปุกรณ์ตกแต่งบ้ำน บรกิำรทีเ่กีย่วเน่ืองกบั 
กำรก่อสร้ำง เน่ืองจำกอำคำรบ้ำนเรือนได้รับควำมเสียหำยจำกพำยุไต้ฝุ่น ซ่ึงมี 
เป็นประจ�ำทกุปี และกำรขยำยตวัของสงัคมเมอืง 4) สปำ เครือ่งส�ำอำง/ผลติภณัฑ์ 
ควำมงำม เนื่องจำกชนชั้นกลำง/วัยท�ำงำนมีรำยได้สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรขยำยกำรค้ำ 
ไปสูเ่มอืงรอง โดยเฉพำะเกำะทำงใต้ อำท ิเซบ ูซึง่มกี�ำลงักำรซือ้สงู แต่สนิค้ำยงัขยำย 
ไปไม่ทั่วถึง 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

กัมพูชำมีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพสูงเพื่อตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคชำวต่ำงชำติ ประกอบกับชำวกัมพูชำเองก็มี 
ฐำนะทำงกำรเงนิดีขึน้ตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ ทัง้ชนชัน้กลำงทีเ่พ่ิมจ�ำนวนขึน้  
และกลุ่มคนรวยขั้นมหำเศรษฐีที่ยิ่งรวยมำกยิ่งขึ้น กรุงพนมเปญจึงมีแนวโน้ม 
ที่จะกลำยเป็นเมืองนำนำชำติ นอกจำกนี้ กัมพูชำมีเมืองรองที่มีศักยภำพทำง
เศรษฐกจิอกีหลำยเมอืง อำท ิเสยีมเรยีบ เมืองท่องเทีย่วยอดนยิมตดิอันดบั 1 ใน 10  
ของโลก ที่มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำเยือนปีละกว่ำ 1 ล้ำนคน พระสีหนุ  
เมืองท่ำเรือน�้ำลึก ท่ีกัมพูชำวำงแผนให้เป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มีควำมหลำกหลำยตำมแนวคิดของเขตปกครองพิเศษเพ่ือบริหำรจัดกำรพื้นที ่
ให้กลำยเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรค้ำ และกำรท่องเท่ียว จึงเป็น 
โอกำสอย่ำงมำกสำหรับคลัสเตอร์ก่อสร้ำงและบริกำรที่เกี่ยวเน่ืองของไทย  
โดยเฉพำะธุรกิจบรกิำรออกแบบ ตกแต่งภำยใน กำรบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์  
และสนิค้ำวสัดกุ่อสร้ำง สขุภณัฑ์ เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ ของตกแต่งบ้ำน เคหะ 
สิง่ทอ รวมถงึสนิค้ำอปุโภคบรโิภคคณุภำพ ทีจ่ะเร่งขยำยเข้ำสูต่ลำดกมัพชูำ นอกจำกนี้  
กัมพชูำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพฒันำอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร จงึเป็นโอกำส 
ของไทยที่จะเข้ำไปลงทุนในอุตสำหกรรมดังกล่ำว เนื่องจำกไทยมีองค์ควำมรู้และ
มีควำมเชี่ยวชำญ 
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