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Editor’s Note
ช่วงเวลาที่ทุกคนทั่วโลกต่างรอคอยก็มาถึง นั่นคือเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข มีการ
เฉลิมฉลอง รื่นเริง เที่ยวและพักผ่อน เพื่อเป็นการให้รางวัลกับชีวิตที่ทำ�งานหนักและเหนื่อยมาตลอด
ปีที่ผ่านมา รวมถึงวิกฤติปัญหามหาอุทกภัยก็ได้คลี่คลายลงไปพร้อมกับปีเก่า และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
กับสิ่งใหม่ๆ ที่ก้าวเข้ามา
ในช่วงปีที่ผ่านมา สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) ได้ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงาน
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์เสนอแนะนโยบาย มาตรการ การใช้แบบจำ�ลองพยากรณ์
แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าและคาดการณ์ทิศทาง/แนวโน้มการค้าของไทย และจัดทำ�ดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจการค้า รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวง โดยบูรณาการกับหน่วยงานและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำ�เนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยมีงบประมาณดำ�เนินการถึง 150 ล้านบาท กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ เสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายใน
การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่เศรษฐกิจการค้าภายใน ทดแทนการพึ่งพาการส่งออก เพื่อให้
เศรษฐกิจการค้าของประเทศก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน
ดังนั้น วารสาร สนย. ฉบับที่ 6 นี้ขอนำ�เสนอบทความ ก้าวหน้า ก้าวไกลไปกับ สนย. เป็นการรวบรวม
และสรุปภารกิจต่างๆ ที่ สนย. ได้ดำ�เนินการในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา และยังมีเรื่องราว
ที่น่าสนใจที่หลายๆ คนอยากจะทราบ ได้แก่ ทิศทางและแนวโน้มการของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในปี
2555 จะเป็นอย่างไร รวมทั้งปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐกิจ และวารสาร สนย. ฉบับนี้ ยังได้มีการคาดการณ์
แนวโน้มการส่งออกของไทยในปีหน้า โดยใช้แบบจำ�ลองเชิงโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์
จากนี้ วารสาร สนย. ฉบับที่ 6 ยังคงนำ�เสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำ�คัญ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์ราคาสินค้าที่สำ�คัญ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ� นำ�
มัน อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ�และคำ�ติชมต่างๆ จากผู้อ่านทุกท่าน
							

บรรณาธิการ
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นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลง
ข่าวตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นครั้งแรก
ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยสำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ได้
จัดทำ�ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543
โดยการสำ�รวจสอบถามประชาชนทั่วประเทศทั้ง
ในกรุงเทพฯและทั่วประเทศเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ในการประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจและวางแผนธุรกิจ ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม
อยู่ที่ระดับ 21.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 18.5 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ
4 เดือน นับตั้งแต่เกิดปัญหานำ�ท่วม
นอกจากนี้ สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์มกี ารจัดแถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย และ ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นประจำ�ทุกเดือน

Special Talk

ก้าวหน้า ก้าวไกลไปกับ สนย.
กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งสำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) เป็นหน่วยงานภายในตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็น
หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่เป็นมันสมองของกระทรวง โดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิเคราะห์จัดทำ�ยุทธศาสตร์การค้าทั้งรายสินค้า บริการและภูมิภาค วิเคราะห์
สถานการณ์การค้า/การส่งออก/นำ�เข้า จัดทำ�ดัชนีเศรษฐกิจการค้าหลายรายการเพื่อชี้วัดอัตราเงินเฟ้อปริมาณ/มูลค่าการส่งออก-นำ�เข้า ทิศทางเศรษฐกิจการ
ค้าของประเทศ และเสนอแนะนโยบายมาตรการรวมถึงการจัดทำ�ข้อมูลเตือนภัยทางการค้าเพือ่ ให้ภาครัฐ และภาคเอกชนนำ�ไปใช้ประกอบการกำ�หนดนโยบาย
และนำ�ไปวางแผนธุรกิจล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา สนย. ได้ดำ�เนินงานเชิงรุกด้านการวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเชิงวิชาการที่สำ�คัญ
ได้แก่การใช้แบบจำ�ลองพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าและคาดการณ์ทิศทาง/แนวโน้มการค้าไทยในเชิงมหภาค
จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และการประเมินผลการดำ�เนินนโยบาย/มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่มีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศการจัดทำ�ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนดัชนี
ราคาส่งออกและนำ�เข้าตลอดจนพัฒนาดัชนีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหลายรายการเช่นการสำ�รวจปรับปรุงค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัดและการสร้างเว็บไซต์ “ผู้ผลิตผู้บริโภค
ตื่นตัว” (Producer & Consumer Alert) ตลอดจนให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีการแถลงข่าว
เป็นประจำ�ทุกเดือนที่ศูนย์บริการข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทาง E-mail และทาง Website
นอกจากนี้แล้ว ยังมีภารกิจที่สำ�คัญในด้านการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าไทยสู่ภูมิภาคโดย สนย.ได้
จัดทำ�โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำ�คัญโครงการหนึ่งที่อยู่
ในความรับผิดชอบและกำ�กับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคที่ถือเป็นฐานราก
สำ�คัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงออกสู่ตลาด AEC และตลาดสากล เพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างยั่ง
ยืนให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งพัฒนาไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของไทย จากที่เคยพึ่งพาการส่งออกเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจการค้าให้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศที่มั่นคงยั่งยืน และเพื่อลดแรง
กระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก
กิจกรรมสำ�คัญของโครงการจะมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาฝึกอบรมกลุ่มการผลิตให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดเพิม่ ขึน้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผปู้ ระกอบการนำ�ผลิตภัณฑ์ของตนไปแสดงและจ �ำ หน่าย รวมถึงจัดทำ�ข้อตกลงซือ้ ขายแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
และจับคู่ธุรกิจรวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจภายในภาค และระหว่างภาค ให้สามารถขยายเครือข่ายสู่ประเพื่อนบ้านและอาเซียน
จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเครือข่ายและขยายตลาดสินค้าได้อย่างทั่วถึงทั้ง 4 ภูมิภาคของ
ไทยโดยมีสินค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ผ้าและผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ และอาหารและอาหารแปรรูป สำ�หรับในปี 2554
ซึ่งเป็นปีแรกของการดำ�เนินโครงการมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นรวม 59 ครั้ง มีผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการจำ�นวนกว่า 5,600 รายมีการจับคู่
ธุรกิจหรือร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนประมาณ 100 รายและมีรายได้จากการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจำ�นวนเงินกว่า 880 ล้านบาท
และเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในประเทศให้มคี วามก้าวหน้า อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน สนย. ยังได้จดั ทำ�ฐานข้อมูล
ห่วงโซ่การผลิตและการตลาดสินค้าเป้าหมายของสินค้าสำ�คัญ 4 รายการเพือ่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ได้แก่ ข้าว ผ้า ผักผลไม้ และอาหารทะเล สำ�หรับ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในแต่ละสินค้าและผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย นอกจากนี้ ได้เริ่มจัดทำ�ยุทธศาสตร์รายสินค้าโดยระยะแรกได้นำ�ร่องในสินค้าข้าว ผลไม้ บริการทางการแพทย์และ
สุขภาพสำ�หรับชาวต่างประเทศ และ ภัตตาคารและอาหารไทย เพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล และให้มีเป้าหมาย ทิศทาง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำ�หรับในก้าวต่อไปนั้น สนย. จะยังคงมุ่งมั่นในการทำ�งานเชิงรุก ทั้งการวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ การ
เตือนภัยทางการค้า การชี้วัดเศรษฐกิจการค้า และเงินเฟ้อของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�หนดนโยบายของรัฐและเอกชน
รวมทั้งดำ�เนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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Special Report

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2555 และปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐกิจ

ดร. ฤทัยชนก จริงจิตร

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกยังขยายตัว ในภาพรวมปี 2555
ความต้องการในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะช่วยลดผลกระทบในกรณีที่เศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปขยายตัวในระดับต�ำ และจะส่งผลให้ก ารส่งออก
ของไทยมีแ นวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง เศรษฐกิ

จ
เอเชียตะวันออกในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 8.1
ลดลงจากปี 2554 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5
เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มชะลอตัวจากร้อยละ 9.3 ปี 2554 เหลือ
ร้อยละ 8.7 ในปี 2555 ในขณะที่เอเชียใต้จะมี
อัตราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ
7.7 น อกจากนัน้ ญีป่ นุ่ และประเทศในตะวันออกกลาง
รวมทัง้ แอฟริกาเหนือก็มแี นวโน้มทีเ่ ศรษฐกิจจะเติบโต
ในอัตราที่สูงขึ้นมาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำ�คัญยังอยู่ในอัตรา
สูง ถึงแม้ว่าอาจมีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้างโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึ่งจะยังคงสามารถรักษาการขยายตัว
ไว้ได้ แต่อาจชะลอตัวจากภาวะเงินเฟ้อและการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นสัดส่วนของ GDP จีน
และประเทศกำ�ลังพัฒนาต่อการขยายตัวของ GDP โลกจึงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
ปัญหาต่อเนื่องในยูโรโซนและสหรัฐฯ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตเศรษฐกิจยังมีความ
ไม่แน่นอนอยู่มาก เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปี
2551 ปัญหาที่สำ�คัญคือภาวะหนี้สาธารณะ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 นอกจากนั้นเศรษฐกิจยัง
มีความอ่อนแอ อัตราการว่างงานสูง และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับตำ� กลุ่มยูโรโซนจะ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักคือ จากร้อยละ 1.7 ในปี 2554 เป็น
1.8 ในปี 2555 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าแต่ละประเทศในยูโรโซนที่ภาวะเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูง
จะมีนโยบายในการหาทางออกอย่างไร อีกทัง้ ยังมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีปญ
ั หา
เชิงโครงสร้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี จึงคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวในอัตราตำ� นอกจาก
นัน้ ช่องทางการกระตุน้ จากนโยบายการเงินการคลังอาจมีจ�ำ กัดมากขึน้ เนือ่ งจากต้องลดการใช้จา่ ยภาครัฐ
ตามแผนที่ผูกพันไว้ ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นความเสี่ยงที่อาจทำ�ให้อุปสงค์ภายนอกประเทศมีแนวโน้มชะลอ
ตัวและอาจมีผลต่อการส่งออกของไทย
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งมีความผันผวนที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลกระทบของวิกฤติ
เศรษฐกิจที่กำ�ลังเข้าสู่ระยะที่สอง ที่เงินทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากนักลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้
ราคาหุ้นของบริษัทต่างๆ ผันผวนและลดลง จึงเปลี่ยนไปถือครองสินทรัพย์ประเภทอื่น อาทิ พันธบัตร
รัฐบาล และทองคำ�แท่ง เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามก็มีหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่หลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีระดับการเติบโตและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศพัฒนา
แล้ว ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์กบั การที่เศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียจะยังคงเผชิญ
กับความท้าทายของอัตราเงินเฟ้อทีไ่ ด้รบั อิทธิพลสำ�คัญจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาอาหารและน�ำ มันทีม่ แี นว
โน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศจากการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่อง (Liquidity) ใน
โลก หลายประเทศจึงกำ�ลังเผชิญกับภาวะที่มีความจำ�เป็นต้องรักษาเสถียรภาพด้านราคา ในทางตรงกัน
ข้ามวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซน ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีความหวั่น
เกรงต่อภาวะหนี้เสีย จึงนำ�ไปสู่ภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดเงิน
การบริหารจัดการเงินทุนจึงต้องมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว
ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ที่สำ�คัญได้แก่ ราคานำ�มันในตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 และมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจับตามองคือ ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและพันธบัตรระยะสั้น (Term
Spread) ซึ่งมีแนวโน้มว่าส่วนต่างดังกล่าวอาจลดลงในปี 2555 รวมถึงความเชื่อมั่นในตลาดการเงินที่ลดลง เป็นปัจจัยบ่งชี้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
ชะลอตัว ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่าในปี 2554 ก็จะมีผลกระทบในทางลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกัน
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
จุดแข็ง
แรงส่งด้านการลงทุน แรงส่งจากมาตรการของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
โดยการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐเพือ่ ก่อสร้างใหม่/ซ่อมแซมและฟืน้ ฟูโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากน�ำ ท่วม และเพือ่ ป้องกัน/บรรเทาการเกิดอุทกภัย
ในอนาคต อาทิ มาตรการเร่งรัดการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการสนับสนุน
สินเชื่อ การเร่งสร้างความเชื่อมั่น และให้ความช่วยเหลือเยียวยาในหลายลักษณะ
รวมทั้งการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงจากระดับ 3.50% เหลือ 3.25% จะช่วยสนับสนุนการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและกระตุน้
การลงทุนในระยะต่อไป โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนในเครือ่ งจักรใหม่เพือ่
ทดแทนเครือ่ งจักรเดิมทีไ่ ด้รบั ความเสียหายและซ่อมแซมเครือ่ งจักรมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ในปี 2555 คาดว่าการลงทุนจะมีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ 10.3
เทียบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2554 ทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการขยาย
ตัวในทิศทางทีเ่ ป็นบวก โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8 จาก
ทีห่ ดตัวร้อยละ 7.9 ในปี 2554 และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
11 เทียบกับร้อยละ 8.8 ในปี 2554 การลงทุนที่ขยายตัวดังกล่าว เป็นผลจากการ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาลเพือ่ ฟืน้ ฟูประเทศจากอุทกภัย และอีกส่วนหนึง่
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออก ทีจ่ ะเริม่ พืน้ ตัวในช่วงครึง่ หลังของปี 2555
การเร่งการผลิต สำ�หรับภาคการผลิต ในปี 2555 เศรษฐกิจจะมีแรงขับเคลื่อนจาก
การเร่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟืน้ ฟูอาคาร
สถานที่ ที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม รวมไปถึงการสั่งซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์
ชิ้นส่วนอะไหล่ ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิตที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้นคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
จะพุ่งสูงขึ้นในปี 2555 คือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 – 7 จากที่ติดลบร้อยละ
7 – 8 ในปี 2554 ซึ่งจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของภาคอุตสาหกรรม
(มูลค่า ณ ราคาคงที่) ในปี 2555 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5– 6 เทียบกับปี 2554 ซึ่ง
หดตัวร้อยละ 0.5 หรือขยายตัวไม่เกินร้อยละ 1 ส่วนในภาคการเกษตร คาดว่าจะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเกษตรกรจะเร่งทำ�การผลิตเพือ่ ชดเชยความเสียหายให้
มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและตลาดโลก
การบริโภคได้รับแรงกระตุ้น นอกจากนั้นฐานรายได้ของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึน้ มากด้วยแรงกระตุน้ จากนโยบายกระจายรายได้ของรัฐบาล อาทิ การปรับค่าแรง
ขั้นตำ� 300 บาท การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท และ
การปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ รวมทั้งเกษตรกรซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
โครงการรับจำ�นำ�ข้าว เป็นต้น รวมถึงนโยบายคืนเงินภาษีแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกที่
อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อุปสงค์
ภายในประเทศขยายตัวได้ดี ดังนั้นในปี 2555 จึงมีการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคโดยรวมจะขยายตัวร้อยละ 4 ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2554 ที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ การใช้จ่ายครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวร ้อยละ 4.4 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 การขยายตัวส่วนหนึ่งมาจากการที่
ประชาชนมีความต้องการซือ้ สินค้าเพือ่ ทดแทนทรัพย์สนิ ทีเสี
่ ยหายจากอุทกภัย ส่วนการ
ใช้จา่ ยภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2 สูงขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปี 2554
การค้าระหว่างประเทศ ในปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ ได้กำ�หนดเป้าหมาย
การส่งออกของไทยไว้ที่ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ในปี 2554
ส่วนมูลค่าการนำ�เข้าสินค้าในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 สศช.คาดว่าจะ
ขยายตัวสูงอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการนำ�เข้าเครื่องจักรที่มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากความจำ�เป็นในการเร่งฟืน้ ฟูภาคการผลิต ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554
ที่ร้อยละ 27.2 ซึ่งมูลค่าการนำ�เข้าพุ่งสูงเนื่องจากราคานำ�มันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
จึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุนและวัตถุดบิ ประกอบกับมีการนำ�เข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ มาช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภาวะสินค้าขาดแคลน
ในช่วงนำ�ท่วม ส่วนด้าน
อัตราแลกเปลีย่ นปี 2555
เงินบาทมีแนวโน้มอ่อน
ค่ า ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี
2554 ดุลบัญชีเดินสะพัด
จะเกิ น ดุ ล ประมาณ
ร้อยละ 1.2 ของ GDP

สมรรถนะในการผลิต ในปี 2555 ข้อจำ�กัดเรื่องสมรรถนะในการผลิตสินค้าอาจ
มีนัยสำ�คัญ หากการฟื้นฟูภาคการผลิตไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งในภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในไตรมาส 1/2555 แต่คาดการณ์ว่าภาคการผลิตมีแนวโน้มที่จะสามารถ
กลับมาดำ�เนินการได้ตามปกติไม่เกินไตรมาสแรก ซึง่ จะส่งผลให้มสี นิ ค้าเพียงพอสำ�หรับ
การฟื้นฟูหลังอุทกภัยของประชาชนและการส่งออก
การนำ�เข้าเครื่องจักรมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อดุลการค้า รายได้ภาครัฐอาจ
ลดลงจากการชะลอเก็บภาษีนำ�มัน รวมถึงการยกเว้นภาษีหลายประเภทเพื่อเยียวยา
ประชาชนจากอุทกภัย นอกจากนัน้ ยังอาจมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจและความต้องการสินค้าเพื่อฟื้นฟูภายหลังอุทกภัยของประชาชนในหลาย
จังหวัด แต่คาดว่าภาวการณ์ดงั กล่าวจะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพียงระยะสัน้ โดยเฉพาะ
การเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้า รวมถึงปัญหาการผลิตและขนส่งสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะไต่ระดับสูงขึ้นจนบั่นทอนเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจจึงมี
ไม่มาก อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 – 4 เทียบกับปี 2554 ซึ่ง
คาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 3.8

จากการวิเคราะห์ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อเศรษฐกิจ ประมาณการณ์ได้วา่ การเปลีย่ นแปลงของ GDP ในปี 2555 จะมีทศิ ทางเป็นบวกเช่นเดียวกับในปี 2554 ทีเ่ ดิมคาดว่าจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 3–5 แต่ได้รบั ผลกระทบจากมหาอุทกภัยซึง่ ทำ�ให้ GDP ลดต�ำ ลงประมาณร้อยละ 2 แต่อตั ราการขยายตัวในปี 2555 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ กว่าในปี 2554
อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 5–7 หากภาวะสถานการณ์เป็นปกติ ซึ่งจะเป็นผลจากมาตรการฟื้นฟูประเทศของรัฐบาลและการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วน
เป้าหมายการส่งออกจะสามารถคงไว้ที่การขยายตัวร้อยละ 15 ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะในการผลิตสินค้าหลังการฟื้นฟูเป็นสำ�คัญ
* บทความชิ้นนี้ใช้ SWOT Analysis เป็นกรอบสำ�หรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นการพิจารณาออกเป็น 2 มิติย่อยคือ ประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อแนว
โน้มเศรษฐกิจโลก ได้ทำ�การวิเคราะห์ในมุมองที่ว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงของไทย ในขณะที่การประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยเน้นหนักใน
ด้านการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
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การคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกของไทย โดยแบบจำ�ลองเชิงโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์

เฉลิมพงษ์ คงเจริญ1 ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล และฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์2

* รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐกิจโลกในปี 2554 เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหดตัวอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีแนวโน้ม
ที่จะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ปัญหาหนี้สาธารณะและสถาบันการเงินในยุโรปมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสึนามิ
ในช่วงต้นปี 2554 รวมทั้ง ความวุ่นวายทางการเมืองในหลายภูมิภาคส่งผลทางลบในระยะสั้นต่อเศรษฐกิจโลก
IMF (กันยายน, 2554) คาดการณ์ว่าในปี 2555 เศรษฐกิจโลกจะเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.8 ต่อปี
ในขณะที่สหภาพยุโรปจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.1 ต่อปี อย่างไรก็ดี IMF คาดว่าประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (emerging economies) เช่น จีน อินเดีย และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของโลก โดยจีนมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ร้อยละ 9.0 ต่อปี อินเดียมีอัตราการเติบโต
ที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนกลุ่มอาเซียนมีอัตราการเติบโตคาดการณ์ร้อยละ 5.6 ต่อปี
สถานการณ์เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างในแต่ละประเทศคูค่ า้ ของไทย ย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การส่งออกของไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยคาดหมายว่าการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สูงขึ้น น่าจะส่งผลให้การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้านั้นๆ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน จากความต้องการบริโภค
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จะทำ�ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการส่ง
ออกในตลาดต่างๆ เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบายเพื่อรักษาหรือขยายการส่งออก ทั้งในตลาดเก่าและ ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
แบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภาคทีค่ ณะทีป่ รึกษาฯ และสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์จดั ทำ�ขึน้ สามารถนำ�มาใช้ในการทำ�การจำ�ลองข้อมูล (simulation) เพื่อคาดการณ์การส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของประเทศคู่ค้าในปี 2555 โดยแบบจำ�ลองมีลักษณะเป็นแบบ
จำ�ลองเชิงโครงสร้าง ที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ การบริโภค (C) การลงทุน (I) การส่งออก (X) การนำ�เข้า (M) และระดับราคา (CPI) เข้าด้วยกัน โดย
ความสัมพันธ์และตัวแปรภายนอกที่กำ�หนดตัวแปรในระบบสามารถอธิบายได้โดยแผนภาพ
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แบบจำ�ลองที่สร้างขึ้นใช้การประมาณค่าทีละสมการ แล้วจึงผนวกเข้า
เป็นแบบจำ�ลองเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน ในส่วนของภาคการส่งออกไป
ยังประเทศคู่ค้าต่างๆ ประมาณค่าโดยใช้สมการดังต่อไปนี้

โดยที่ EX_countryi_BAHT_SA คือ การส่งออกไปยังประเทศ i
GDP_DEF คือ GDP Deflator ของไทย
GDPR_countryi_SA คือ GDP ของประเทศ i
THB_USD คือ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
AR(1) คือ ค่าล่าของ error term เพือ่ ใช้ในการบรรเทาปัญหาปัญหา
สหสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลา (autocorrelation)
ผลการประมาณค่าสมการการส่งออกไปยังประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญ และคูค่ า้
ที่กำ�ลังเป็นที่สนใจ ได้นำ�มาแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยในคอลัมน์แรกแสดงความ
ยืดหยุ่นของการส่งออกต่อการเปลี่ยนแปลงของ GDP ในประเทศนั้นๆ เช่น การ
ลดลงของ GDP ในประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ1 จะทำ�ให้การส่งออกไปยัง
สหรัฐฯ ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.06 ทั้งนี้ ความยืดหยุ่นของการส่งออกต่อ GDP
ของญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรปเป็นตัวเลขทีค่ อ่ นข้างสูง ดังนัน้ วิกฤตเศรษฐกิจ ทีเ่ กิด
ขึ้นในยุโรป ย่อมส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปยังตลาดดังกล่าวค่อนข้างมาก
ตารางที่ 1 : ผลการประมาณค่าในส่วนการส่งออก (เลือกเฉพาะประเทศทีส่ นใจ)

ผู้ศึกษาสามารถคาดการณ์ข้อมูลมูลค่าการส่งออกจากข้อสมมติฐานการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2554 และ 2555 ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 2
โดยมูลค่าการส่งออกไปจีนและอินเดียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตามการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยผู้ศึกษาได้ประมาณการอัตราการ
เติบโตของการส่งออกไปยังจีนและอินเดียของไทยในปี 2555 อยู่ในอัตราร้อย
ละ 21.5 และ 27.5 ตามลำ�ดับ ในขณะที่อัตราการเติบโตของการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาและสภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง คือมี
อัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 5.9 และ 10.4 ต่อปี ตามลำ�ดับ นอกจากนี้
ตลาดในภูมิภาคอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ คาดการณ์ว่า
จะมีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 2 : แนวโน้มการส่งออกของไทยไปยังตลาดต่างๆ ในปี 2554 และปี 2555

ที่มา: คำ�นวณจากแบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงโครงสร้าง

ที่มา: คำ�นวณจากแบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงโครงสร้าง ภายใต้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30 บาท
หมายเหตุ: สมการการส่งออกไปยังจีนและญี่ปุ่นได้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อหยวน และ
บาทต่อเยน ซึ่งไม่ได้แสดงในตารางนี้

ผลจากการคาดการณ์ตามแบบจำ�ลองเชิงโครงสร้าง พบว่าแนวโน้มการส่งออกที่คาดการณ์ในปี 2554 และ 2555 สัดส่วนตลาดส่งออกของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวโน้มเศรษฐกิจการค้า และสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ของโลกยุคปัจจุบัน โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่
ชะลอตัวลง ในขณะที่การส่งออกไปยังจีน อินเดีย และอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์
ที่รักษาตลาดเก่า และเสริมสร้างพัฒนาการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพนั้น นับเป็นทิศทางที่สอดคล้องสำ �หรับการคาดการณ์สถานการณ์การค้าในอนาคต อย่างไรก็ดี
กระทรวงพาณิชย์จำ�เป็นต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประเทศเหล่านั้นเพิ่มเติม เนื่องจากแบบจำ�ลองนี้ มีข้อจำ�กัดในการคาดการณ์มูลค่าการ
ส่งออกในภาพรวมแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากในระยะต่อไป ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสำ�หรับตลาดที่มีศักยภาพใหม่แล้ว จะส่งผลให้
สามารถกำ�หนดยุทธศาสตร์/นโยบายการค้ากับประเทศนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นคู่แข่งและคู้ค้าที่สำ�คัญของไทย เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 หากเรารู้ความต้องการสินค้าและบริการของประเทศคู่ค้า
เป็นอย่างดีแล้ว การเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดเหล่านี้ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม และจะช่วยลดความเสี่ยงจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ซึ่งยังคงเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า..ยังไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อใด
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2554 หดตัวลง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่ยังอยู่
ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 11
เดือนปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3.83 และคาดการณ์ว่า ปี 2554 การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.5 (สศช.,พ.ย.54) และ
3.2-3.8 (กระทรวงพาณิชย์ พ.ย. 54) ตามลำ�ดับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2554 อัตราเงินเฟ้อ
ยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 4.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 41.0
สะท้อนว่า สถานะหนี้สาธารณะของไทยมีความมั่นคงและยังตำ�กว่ากรอบ
ความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนด้านเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ช่นกัน โดยทุนสำ�รองระหว่างประเทศ ณ
สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 อยู่ในระดับสูงที่ 178.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่วา่ จะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
รวมทัง้ การท่องเทีย่ ว หดตัวลดลง เนือ่ งจากประสบปัญหาภาวะอุทกภัย และ
ปัญหาเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรและรายได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริงเมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ลดลง
ร้อยละ –7.18, -1.51 และ -13.4 ตามลำ�ดับ สำ�หรับภาคอุตสาหกรรมได้สง่ ผลให้
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ -48.6 ดัชนีความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรม
ลดลงอยู่ที่ระดับ 87.5 จากระดับ 89.0 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนจำ�นวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ –17.9
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนพฤศจิกายน 2554 หดตัวลง เนือ่ งจากได้รบั
ผลกระทบจากภาวะนำ�ท่วมในหลายพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญ โดยสะท้อน
ได้จากปริมาณจำ�หน่ายรถยนต์นงั่ ปริมาณจำ�หน่ายรถจักรยานยนต์ และยอด
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ -62.1, -11.0 และ -1.0
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (เดือนตุลาคม 2554 ลดลงร้อยละ -38.8,
-4.3 และ 11.3) ส่วนปริมาณนำ�เข้าสินค้าอุปโภค ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ตัวลงที่ร้อยละ 3.9 (เดือนตุลาคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 6.0)
การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนพฤศจิกายน 2554 หดตัวลงต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมา โดยยอดจำ�หน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด
1 ตัน) ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และปริมาณการนำ�เข้าสินค้าทุน
หดตัวลงร้อยละ -71.5, -18.6 และ -4.1 ตามลำ�ดับ (เดือนตุลาคม 2554
หดตัวลงร้อยละ -41.8, -17.0 และ 6.8 ตามลำ�ดับ)
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Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 112.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ 3.53 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าทีร่ อ้ ยละ 4.19 เนือ่ งจากภาวะอุทกภัย
เริม่ คลีค่ ลาย ประกอบกับสภาพอากาศเอือ้ อำ�นวยทำ�ให้ผลผลิตเกษตรมีปริมาณ
มาก โดยเฉพาะสินค้าประเภทผักสด ผลไม้สด และเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์
นำ� เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2554 ลดลงร้อยละ 0.48 เฉลี่ยทั้งปี 2554
สูงขึ้นร้อยละ 3.81 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์เพียงเล็กน้อย โดยคาดการณ์เงินเฟ้อทัง้ ปี 2554 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.2 - 3.8
สำ�หรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.3 - 3.8
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงาน)
เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 106.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึน้ ร้อยละ 2.66 และเมือ่ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 0.11
เฉลี่ยทั้งปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.36 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งยังอยู่ในช่วง
เป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0
ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 138.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 4.5 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ได้แก่ ราคาปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จากป่า ปลาและสัตว์น�ำ เป็นต้น เมือ่ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2554 ดัชนีราคา
ผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.3 เฉลี่ยทั้งปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 123.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ 6.7 จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ (อิฐมอญ ทราย) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากต้นทุนราคา
วัตถุดิบในการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ
0.2 เฉลี่ยทั้งปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนธันวาคม 2554 (เบือ้ งต้น) มีคา่ 21.4 ชะลอตัวลงจากเดือนทีผ่ ่านมา ซึ่งอยู่
ที่ร้อยละ 18.5 ซึ่งค่าดัชนียังตำ�กว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย
ประสบปัญหาภาวะอุทกภัยในหลายพืน้ ที่ ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรและนิคม
อุตสาหกรรมที่สำ�คัญ
ที่มา : สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

9

International Trade Focus

การส่งออก

การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2554 มีมูลค่า 15,498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการ
ส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.3
โดยเฉพาะ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง และอาหาร ขยายตัวร้อย
ละ 24.1, 20.2 และ 11.3 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ข้าว ขยายตัวลดลงร้อยละ
21.1 สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงร้อยละ 26.7 เนื่องจากภาวะอุทกภัย
นำ�ท่วม ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 54.7 เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ (-47.4%) ของเล่น (-42.5%) และอัญมณีและเครื่องประดับ
(-10.8%) เป็นต้น สำ�หรับสินค้าทีค่ งยังขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง (+20.1%)
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก (+13.5%) และอาหารสัตว์เลีย้ ง (+10.4%) เป็นต้น
ตลาดส่งออกสำ�คัญส่วนใหญ่ขยายตัวลดลง สำ�หรับตลาดทีย่ งั คงขยายตัว ได้แก่
อินโดจีนและพม่า (8.8%) อาเซียน9 (3.2%) และอินเดีย (2.1%) เป็นต้น
การส่งออกในระยะ 11 เดือนของปี 2554 (มกราคม – พฤศจิกายน) มีมูลค่า
211,809 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 19.0 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น

-

-

-

-

-

การนำ�เข้า

การนำ�เข้าเดือนพฤศจิกายน 2554 มีมูลค่า 16,872 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวลดลงร้อยละ 2.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยการนำ�เข้า
ลดลงทุกหมวด ดังนี้ เชื้อเพลิง (-6.1%) ทุน (-2.8%) วัตถุดิบ/กึ่งสำ�เร็จรูป
(-2.7%) ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (-3.4%) และอาวุธ ยุทธปัจจัย และ
สินค้าอื่นๆ (-2.0%) ยกเว้นสินค้าอุปโภคบริโภค ยังคงขยายตัวร้อยละ 8.6%
แหล่งนำ�เข้าสำ�คัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-12.5%) จีน (-2.4%)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+30.0%) มาเลเซีย (+7.4%) และสหรัฐอเมริกา (+4.5%)
การนำ�เข้าในระยะ 11 เดือนของปี 2554 (มกราคม – พฤศจิกายน) มีมูลค่า
209,344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.5 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น

-

-

-

-

ดุลการค้า

เดือนพฤศจิกายน 2554 ไทยขาดดุลการค้า 1,373 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วน
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ไทยยังคงเกินดุลการค้ารวม 2,465
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

-

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ 127.3 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ 0.4 จากการลดลงของหมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 2.6 อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 0.8 และอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.3 ขณะที่
หมวดแร่และเชือ้ เพลิงสูงขึน้ ร้อยละ 1.2 ดัชนีราคาส่งออกเฉลีย่ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 6.0 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น

ราคาสินค้านำ�เข้า

ดัชนีราคาสินค้านำ�เข้าเดือนพฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ 132.4 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้น
ของดัชนีหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.9 และทุน ร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.8 วัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป ลดลง
ร้อยละ 0.6 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.1 ดัชนีราคานำ�เข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2554 สูงขึ้น
ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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ราคาทองคำ�

ราคาทองคำ�ในเดือนธันวาคมมีการปรับตัวตลอดทั้งเดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24,406
บาท ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.25 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัย
หลักจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยุโรป ทำ�ให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ แข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร ทั้งนี้ สกุลเงินยูโรได้ร่วงลงหลังจากประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ประกาศจะไม่ซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม พร้อมกับเตือนว่าวิกฤตหนี้
สาธารณะในยุโรป จะส่งผลกระทบต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรป และจะทำ�ให้ภาค
ธนาคารเผชิญกับความยากลำ�บากในปีหน้า นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดันจากยอด
ค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็น
อัตราขยายตัวที่นับว่าช้าที่สุดในรอบ 5 เดือน

ราคานำ�มัน

ในเดือนธันวาคมราคายังคงมีความผันผวน โดยราคานำ�มันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
98.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 97.13
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานนำ�มันดิบของประเทศ
ผู้ผลิตนำ�มันหลัก โดยราคาปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งแรกจากความกังวลต่อปัญหาหนี้
ในยุโรป ประกอบกับโอเปกปรับขึ้นโควตาการผลิตนำ�มันดิบเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี
มาอยู่ที่ระดับ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง
ครึง่ หลังของเดือน จากความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับอิหร่านในเรือ่ งโครงการ
นิวเคลียร์ รวมทัง้ สถานการณ์ความไม่สงบในอิรกั ไนจีเรีย และคาซัคสถาน ได้ทวีความ
รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปทานนำ�มันด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนธันวาคมเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.21 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจาก 30.95 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน
ก่อนหน้า สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย เป็นการอ่อนค่าท่ามกลาง
แรงซื้อเงินเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงใกล้สิ้นเดือน/ปีของภาคธุรกิจ รวมทั้งค่าเงินยูโร
อ่อนค่าจากความกังวลต่อวิกฤตหนี้ในยุโรป นับเป็นอีกปัจจัยที่กดดันเงินบาทและ
สกุลเงินในภูมิภาคด้วย

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาข้าวขาว 5 % (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่ 1,662
บาท/100 กิโลกรัม และ 2,965 บาท/100 กิโลกรัม
ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากโรงสีต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน จึงมีการระบายข้าวในสต๊อกออกสู่
ตลาดเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันผูส้ ง่ ออกหลายรายต่างชะลอ
การรับซื้อ เพราะไม่มีคำ�สั่งซื้อเพิ่ม ประกอบกับในสต๊อก
ก็มีข้าวเพียงพอสำ�หรับการส่งมอบ สำ�หรับราคาใน
เดือนหน้า คาดว่าจะยังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นช่วงหยุด
เทศกาลปีใหม่ และคาดว่าผูป้ ระกอบการยังคงชะลอการ
สั่งซื้อเพราะยังมีข้าวในสต๊อกเพียงพอสำ�หรับส่งมอบ
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนธันวาคม 2554 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.70 บาท
และ 106.32 บาท ตามลำ�ดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย เพราะยังคงกังวลกับปัญหาหนี้ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงอ่อนแอ ประกอบกับมีแรงกดดันจากการชะลอซื้อยางของจีน ในช่วงใกล้สิ้นปี เนื่องจากสถาบันการเงิน
และบริษัทเอกชนของจีนปิดบัญชีประจำ�ปี การทำ�ธุรกรรมซื้อขายยางจึงลดลง สำ�หรับราคาในเดือนมกราคม 2554 คาดว่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจาก
คาดว่า นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการยางของจีนที่อาจจะลดลงในปีหน้า จากยอดการผลิตรถยนต์ของจีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้
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กิจกรรมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

ภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปี 2554

ส่งเสริมผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ (2 ภาพซ้าย) และ
การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดอัตลักษณ์อาภรณ์ 17 นคร อุดรแดนไทย (ภาพขวา)

ส่งเสริมผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ (2 ภาพซ้าย) และ
การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดอัตลักษณ์อาภรณ์ 17 นคร อุดรแดนไทย (ภาพขวา)

งานมหกรรมข้าวไทย จ.นครสวรรค์ (ภาพซ้าย) และ งานมหกรรมข้าวคุณภาพชุมชนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
(ภาพขวา)

งาน Thailand Food Festival ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า (ภาพซ้าย) และมหกรรม
เมืองอาหารทะเลไทยและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ณ ตลาดทะเลไท จ.สมุทรสาคร (ภาพขวา)
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สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการพาณิชย กระทรวงพาณ
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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