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ภำยใต้ผู้น�ำใหม่ที่มีผลต่อไทย



            คาดว่าตลอดเดือนมกราคมนี้ คงมีกลิ่นอายของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2556 อย่าง
ต่อเนื่อง  ส�านักงานฯ ของเรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในเทศกาลดังกล่าว โดยในช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ได้น�าผู้ประกอบการกว่า 600 ราย เข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าในงาน "มหกรรมพำณิชย์ขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ" ณ อาคารแสดงสินค้า 5-6 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม  
ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้เลือกจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนซ้ือของฝากเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่  
ในราคาถูก และมีคุณภาพ  

 ภายในงานประกอบไปด้วยบูธจ�าหน่ายสินค้าทั่วไป เช่น อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ สินค้า 
OTOP/SMEs/อาหารเด่นประจ�าภาค จากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้สรรหาเข้า
มาร่วมงาน และยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์อย่างสม�่าเสมอ 
ได้แก่ ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการสนิค้าธงฟ้าของกรมการค้าภายใน สนิค้าส่งออกของกรมส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศ สนิค้าเฟรนไชส์ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า และสนิค้า IP ของกรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา นอกจากนั้น ยังมีบูธนิทรรศการและการให้ค�าปรึกษาด้านธุรกิจ จากกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กรมพฒันาธรุกจิการค้า กรมการ
ค้าภายใน และที่ขาดไม่ได้คือมุมเจรจาธุรกิจการค้า ที่ด�าเนินการโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า  

 การจัดงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ ค�านวณคร่าวๆ มีเม็ดเงินสะพัดสู่ภูมิภาคเกือบร้อยล้านบาท 
เป็นอย่างต�า่ ทีส่�าคญัการด�าเนนิงานดงักล่าวท�าให้เกดิการซือ้ขายอย่างต่อเนือ่งจากกจิกรรมเจรจาธรุกจิ
ระหว่างกันภายในงาน ซึ่งมีนักธุรกิจเข้าร่วมพบปะเจรจาการค้ากันถึง 69 คู่ นับเป็นความปลื้มใจของ 
ผู้จัดเป็นอย่างยิ่ง และอยากกระซิบบอกว่าเราจะจัดงานมหกรรมอย่างนี้อีก ในวันที่ 20-24 ก.พ.56   
ณ ม.สงขลานครินทร์ และ วันที่ 3-7 เม.ย.56 ที่ สนาม ร.ด. จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเป็นอย่างไร
คงจะได้น�ามาเล่าสู่กันฟังต่อไป 

            สบก.
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Editor’s Note

สวัสดีปีใหม่ ขอต้อนรับสู่ปี 2556 และอ�านวยอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข สมหวัง 
คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ ปีใหม่นี้มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของโลกจะเริ่ม 
ฟื้นตัวดีขึ้น  โดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 

และ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดี ที่ท�าให้มีการก�าหนดเป้าหมายการส่งออก 
ของไทยว่าจะขยายตวัได้ร้อยละ 8-9 ในปี 2556 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) ทีข่ยายตวัเพยีง 
ร้อยละ 2.3 เนื่องจากเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าส�าคัญที่ชะลอตัวลงอย่างมาก

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 นี้ มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศคือ สหรัฐอเมริกา
และจีน  ซึ่งเป็นคู่ค้าส�าคัญของไทย มีการเปลี่ยนแปลงผู้น�าและคณะผู้บริหาร นโยบายเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ที่อาจท�าให้มีผลต่อนโยบายและมาตรการต่างๆ วารสารสนย.ฉบับน้ี เราจึง 
จัดเต็มเกี่ยวกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านภายในประเทศและ ระหว่างประเทศของ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิโลก สหรฐัและจนี หลงัจากการเปลีย่นแปลงผูน้�าว่ามนีโยบายและ มาตรการ   
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับไทย เราจะปรับตัวและก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  
เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเกมการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินและติดตามสาระจากวารสาร สนย.ของเรา
ตลอดไป

                         บรรณาธิการ



Special Talkจดหมายจากย่างกุ ้ง

พี่ณเดช

 น้องเดินทางถึงพม่า พร้อมกับคณะนักธุรกิจไทยในภูมิภาค
รวม 46 บริษัท จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมงานแสดงสินค้า  
Thailand Trade Exhibition 2012 ระหว่างวนัที ่ 6 - 9 ธนัวาคม 2555 ที่  
Taw Win Center ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง

  ประเทศพม่า หรือที่เราเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเมืองหลวงชื่อเนปิดอว์  ส่วนเมืองย่างกุ้งนั้น  
เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศ  และเป็นศูนย์กลางการค้าที่ทันสมัยกว่า
ที่คิด รถยนต์ในเมืองย่างกุ้งส่วนใหญ่เป็นรถใหม่ เนื่องจากคนที่มีทะเบียน
รถยนต์เก่า รัฐบาลอนุญาตให้ใช้สิทธิ์น�าเข้าหรือขายสิทธิ์ให้คนที่ต้องการ
น�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศได้  ท�าให้เมืองย่างกุ้งรถติดมาก และจะ
ติดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะยังมีรถยนต์อีกหลายหมื่นคันก�าลังรอผ่านพิธีการ  
น�าเข้าอยู่ที่ท่าเรือ

 คณะของเราเดินทางมาถึงย่างกุ้ง ก่อนเริ่มงานแสดงสินค้า   
1 วัน  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ พ้ืนท่ีจัดงานของเราคับแคบจัดคูหาแบบ 
มาตรฐานไม่ได้ และอยู่คนละชั้นกับงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 

ประเทศจัด  เนื่องจากพื้นท่ีจัดงาน
บนชั้นท่ี 7 ไม่เพียงพอ  กลุ่มของเรา 
จึงจัดงานในชั้นที่ 1 ของห้าง  นอกจาก
นี้  ยังมีปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทาง 
ส ่งสินค ้ามาไม ่ทันการขายในวัน
แรกที่เปิดงาน ท�าให้สินค้ามาไม่ทัน  
อัน เป ็น เหตุสุดวิสั ยที่พวกเราไม ่
สามารถแก้ไขได้  ดังนั้นระหว่างการรอ 
สินค้า พวกเราจึงออกไปส�ารวจตลาด และ 
ไหว้พระเทพทันใจ อธิษฐานให้สินค้า 
ของเรามาถึงโดยเร็ว  แต่เนื่องจากสินค้าที่ 
ขนส่งมาถึงงานล่าช้า  ท�าให้ช่วงเวลาขาย 

สินค้าและเจรจาธุรกิจจลดลงจาก 4 วัน เหลือเพียง 3 วัน  นักธุรกิจ 
หลายคนจึงวิตกว่าจะมีสินค้าเหลือมากมาย 

  พี่ณเดชคะ  ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
ได้ส�าเร็จค่ะ เพราะข้าราชการจาก 2 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ คือ 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  
ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมเรียกลูกค้า ด้วยการท�าใบปลิวแจก เพื่อให้ลูกค้า 
น�าใบปลวิมารบัของขวญั จดัรายการนาททีอง และมอบของขวญัให้คนทีซ่ือ้
สนิค้า  โดยใช้สินค้าไทยท่ีพวกเราน�ามาขยายตลาด เป็นการประชาสมัพนัธ์สนิค้า 
ไปในตัวค่ะ  นอกจากนั้น ยังหาเครื่องเสียงขนาดเล็กเล่นเพลงไทย 
เรียกลูกค้าตลอดวัน  ท�าให้มีชาวพม่าเข้ามาชม ชิม ทดสอบ และซื้อสินค้า
ไทยกันล้นหลาม สินค้าหลายอย่างจึงขายได้หมดเกลี้ยงภายใน 2 วัน 
เท่านั้นค่ะ รวมยอดการขายสินค้าของทั้งงานมีมูลค่าเกือบหนึ่งล้านบาท 
กจิกรรมกระตุน้การขายของเราได้ผลเกนิคาดจรงิๆค่ะ นกัธรุกจิไทยหลาย
รายท่ีมีคูหาขายสินค้าอยู่ที่ช้ัน7 ยังมาขอใช้พื้นที่ในช้ันที่ 1 ของเราด้วย  
น่าปลื้มใจจริงๆ ค่ะ 

	 สินค้าไทยที่น�ามาทดสอบตลาด	 และขายได้ดีในงานนี	้	

 ส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรปู	(ขนมขบเคีย้ว	เครือ่งปรงุรส	กาแฟผงส�าเรจ็รปู)	
และผลิตภัณฑ์สปา	(สบู่	ครีมทาผิว	แชมพู	น�้ามันนวดสมุนไพร)	ส�าหรับ
สินค้าที่ขายได้น้อยในงานครั้งนี้		อาจเป็นเพราะไม่ตรงกับความต้องการ
ของลกูค้าทีเ่ข้ามาชมงาน	หรอืมรีาคาสงูกว่าสนิค้าประเภทเดยีวกนัทีข่าย
อยู่ในเมืองย่างกุ้ง	ยกตัวอย่างเช่น	เสื้อผ้าซึ่งต้องแข่งกับเสื้อผ้าจากจีนใน 
ห้างสรรพสินค้าที่ขายราคาต�่ากว่า	 และกุนเชียงซ่ึงมีรสชาติหวานกว่า
กุนเชียงจีนที่ชาวย่างกุ้งคุ้นเคย	 รวมทั้งน�้าสมุนไพรไทย	 ที่ขายราคา 
ขวดละ	1,000	บาท	ในขณะทีไ่วน์ของฝรัง่เศสทีข่ายในห้างนัน้		ราคาขวดละ	
400	บาท		และขนม/อาหารแปรรูปทีมี่อายเุวลาการเกบ็ระยะสัน้	เป็นต้น	

	 ในส่วนของการเจรจาธรุกจิ		ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของกระทรวง
พาณชิย์	ทีน่�านกัธรุกจิไทยเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในครัง้นี	้	นบัว่าประสบ
ความส�าเร็จระดับหนึ่ง	 	 เนื่องจากมีหลายบริษัทท่ีมีการเจรจาธุรกิจกับ 
ผู้ประกอบของพม่า	 และมีการสั่งซื้อรวมกันเป็นมูลค่าเกือบ	 1.2	

 ล้านบาท		และบางบริษัทเจรจาที่จะร่วมลงทุนในพม่า	เช่น	โรงงานผลิต 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป		บริษัทรับออกแบบติดตั้งผ้าม่าน	และ 
ตกแต่งภายในบ้าน/ส�านักงาน		เป็นต้น		

	 นักธุรกิจที่เข้าร่วมงานหลายคน		 ได้จัดเวลาระหว่างงานแสดง
สินค้า	 ออกไปบุกตลาดหาลูกค้าในย่านธุรกิจหลายแห่งในย่างกุ้งและ
เจรจาได้ส�าเร็จ	มีร้านค้าพม่าสั่งซื้อสินค้าไทยหลายรายเพื่อทดสอบตลาด
เป็นมูลค่าหลายแสนบาท		นักธุรกิจรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีความมุ่งมั่น		และจะ 
เดนิทางมาย่างกุง้อกีครัง้หลังปีใหม่		เพือ่เจรจาธุรกจิและเจาะขยายตลาด
ให้ได้ผลอย่างจริงจังค่ะ	

	 การเดนิทางมาพม่าครัง้นี	้	น้องได้ไปชมิอาหารพืน้เมอืงของพม่า	
ซึง่รสชาตแิละหน้าตาคล้ายกบัอาหารทางภาคเหนอืของไทย	ชมการแสดง
ฟ้อนร�าของพม่า	 รวมทั้งมีโอกาสไปกราบพระหลายแห่งในเมืองย่างกุ้ง	 
โดยเฉพาะทีเ่จดย์ีชเวดากอง	ซึง่สวยอร่ามประทบัใจมากถงึมากท่ีสดุเลยค่ะ	

	 สิ่งที่น้องประทับใจในการเดินทางมาที่เมืองย่างกุ้ง	 คือ	 ความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีน�้าใจ
ไมตรีต่อกันของชาวพม่า	 รวมทั้งความมีน�้าใจของนักธุรกิจไทยท่ีเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าในครั้งนี้	ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี		และกลุ่ม
นักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีศักยภาพที่มุ่งม่ันสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย
ในพม่า	 อันจะเป็นก�าลังส�าคัญของไทยในการขยายธุรกิจการค้าไทยใน
ประเทศเพื่อนบ้าน	 	รองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

	 	 	 	 	 	 คิดถึงค่ะ

	 	 	 	 	 									 			น้องฟ้า		
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 ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ก�าลังเป็นที่ 
จับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 2 ขั้วอ�านาจใหญ่จากซีกโลก 
ตะวันตก - สหรัฐอเมริกา และซีกโลกตะวันออก - จีน ก�าลังจะ 
เปลี่ยนผ่านผู้น�าประเทศ โดยภายหลังที่จีนได้ประกาศรายชื่อ 
คณะกรรมการกรมการเมืองถาวรทั้ง 7 ต�าแหน่งเมื่อวันที่ 15  
พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา  โดย นายสี จิ้นผิง ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานาธิบดี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานคณะ 
กรรมาธิการทหารและนายหลี่ เค่อเฉียง  ด�ารงต�าแหน่ง  
นายกรัฐมนตรี   ซึ่งจะมีผลในเดือนมีนาคม 2556 และนายบารัค  
โอบามา จากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้ง ได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 เป็นสมัยที่ 2 และกลับมา 
บริหารประเทศในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ (2556 – 2559)  ดังน้ัน  
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ  จึงเป็นประเด็นที่ 
ไทยต้องให้ความส�าคัญและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด  เพราะการ 
ต่อสู้แข่งขันกันระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ต้องการจะเป็นประเทศ 
มหาอ�านาจทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีการ 
คาดการณ์กันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่ 
เป็นอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าสหรัฐฯ ที่ครองต�าแหน่งประเทศ 
ที่มีเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกมานานเกือบศตวรรษ และไทยก็ 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี้ได้

 มองจนี นายส ี จ้ินผงิ และผูน้�าจนีรุ่นใหม่รุ่นที ่5 ถือเป็นกลุม่ 
ผู้น�าซึ่งมีอายุน้อย มีความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์มาก และเป็นกลุ่ม 
นักการเมืองสมัยใหม่กลุ่มแรกของจีน มีบุคลิกลักษณะแตกต่างจาก 
นักการเมืองสมัยเก่า  ซึ่งการเปลี่ยนผ่านผู้น�าจีนครั้งนี้  อาจเป็นจุด 
ส�าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจีนเนื่องจากการวางแนว 
นโยบายของกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ที่เห็นประโยชน์จากการค้าระหว่าง 
ประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลในประเทศ  เพื่อลดการพึ่งพา 

การส่งออกโดยส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ (Domestic  
consumption) แก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมใน 
สังคม แก้ไขปัญหาช่องว่างของรายได้ และการว่างงาน  รวมถึง 
ปัญหาในปัจจุบันที่ยังรอการแก้ไขอยู่ ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ  
เสถียรภาพทางการเมืองภายใน  ปัญหาพิพาททางทะเลกับ 
เพื่อนบ้าน  และจุดยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

 มองสหรัฐอเมริกา เดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมามีการ 
เลือกตั้งประธานาธิบดี พร้อมกับการเลือกตั้งในระดับสภาคองเกรส  
โดยเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนและผู้แทนราษฎร 
พร้อมกัน ซึ่งพรรคเดโมแครต  ยังคงได้รับการเลือกตั้งและเป็นเสียง 
ข้างมากในวุฒิสภา   ซึ่งเป็นฐานเสียงส�าคัญของบารัค โอบามา  
ในขณะท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร พรรครีพบัลกัีน ได้รับเสยีงข้างมากดังนัน้  
องค์ประกอบในสภา จึงยังไม่เปลี่ยนแปลงภาพการคานอ�านาจกัน 
ระหว่างสภาล่างและสภาสูง ที่ส�าคัญบารัค โอบามา ยังคงต้อง 
ด�าเนินการกับภารกิจที่หนักหน่วง คือ ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ  
ซึ่งยังมีการขาดดุลงบประมาณ และการว่างงานในอัตราที่สูง รวมทั้ง 
การด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff)  
ในปี 2556

Special Report นโยบายการค้าของจีน และสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้ผู้น�าใหม่ที่มีผลต่อไทย
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จีน สหรัฐอเมริกำ 

กำรด�ำเนินนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของ 2 ประเทศ

ในประเทศ

1. สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการส่งออก  
 เน้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น  เพิ่มรายได้ต่อหัวของ 
 ประชากรทั้งเขตเมืองและชนบทเป็น 2 เท่า ภายในปี ค.ศ.  
 2020 และขยาย GDP ต่อปีให้ได้ร้อยละ 8

2. แก้ไขโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม  เน้นการแก้ไขปัญหา 
 ช่องว่างของรายได้ ความยากจนของประชาชน การว่างงาน  
 และสร้างระบบความเท่าเทียมกันของสวัสดิการสังคมเมือง 
 และชนบทอย่างทั่วถึง

3. มุ่งเน้นนโยบายสีเขียว โดยส่งเสริมการลงทุนใน 7 อุตสาหกรรม 
 ใหม่  ซึง่จะช่วยปฏริปูโครงสร้างอตุสาหกรรมในจีนสู่อตุสาหกรรม 
 ท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงู และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Going Green  
 China)

ระหว่างประเทศ

1. ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก เพื่อใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเล  
 (Two Ocean Strategy) ในการล�าเลียงวัตถุดิบและพลังงาน 
 จากภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา มาป้อนสู่เศรษฐกิจ 
 ของจีน โดยมีแผนด�าเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลาย 
 โครงการ 

2. ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional  
 Comprehensive Economic Partnership-RCEP)  ซึ่ง 
 พัฒนามาจากความตกลงการค้าเสรีท่ีอาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ  
 กับ 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน- 
 อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  โดยมีประชากร 
 รวม 3,400 ล้านคน ขนาด GDP 21.3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ  
 และมูลค่าการส่งออกของไทย 56%

ในประเทศ

1. ด�าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) และ 
 จะด�าเนินมาตรการ QE4 มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะท�าให้ม ี
 ปริมาณเงินดอลลาร์ไหลเข้าสู่ระบบจ�านวนมาก และคาดว่า 
 จะช่วยให้สหรัฐฯ ฟืนตัวทางเศรษฐกิจเร็วขึ้น

2. นโยบายด้านมาตรการภาษี โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 
 ประธานาธบิดบีารคั โอบามา ได้ลงนามร่างกฎหมาย "American 
 Taxpayer Relief Act of 2012" ท�าให้ไม่มีการปรับขึ้นภาษ ี
 เงินได้ส่วนบุคคลท่ีมีรายได้ต�่ากว่า 400,000 ดอลลาร์ฯ และ 
 ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 450,000 ดอลลาร์ฯ 

3. มาตรการปรบัลดงบประมาณรายจ่ายของภาครฐั ซึง่มกีารเลือ่น 
 เวลาของการพิจารณาปรบัลดงบประมาณรายจ่ายรฐับาลอตัโนมติั 
 ไปถงึเดอืนมนีาคม 2556 โดยเป็นการขยายเวลาระยะสัน้เพือ่ให้ 
 พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลกัีนได้หารือกันเพ่ิมเตมิในประเดน็ 
 ดังกล่าว

ระหว่างประเทศ

1. การสานกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
 ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans – Pacific Partnership Agreement)  
 โดยมีสมาชิกแล้ว 11 ประเทศ คือ ชิลี บรูไน สิงคโปร์  
 นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม มาเลเซีย  
 เม็กซิโก และแคนาดา จ�านวนประชากรรวม 660 ล้านคน  
 ขนาด GDP 21.3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ และมูลค่าการส่งออก 
 ของไทย 29%

5วารสาร สนย.



อนงค์นารถ มหาสวัสดิ์ 
ส�านักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

สหรัฐอเมริกำ 

ผลต่อไทยจำกนโยบำยของ 2 ประเทศ

1. ไทยควรใช้ประโยชน์จากนโยบาย Going Green China ที่จะ 
 ส่งเสริมและให้ความส�าคัญต่อการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 ที่รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  เพื่อขยายการส่งออกสินค้าและ 
 บริการของไทยในตลาดจีน และตลาดโลก อาทิ การพัฒนา 
 และยกระดับมาตรฐานสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน  
 โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรม 
 เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมสารสนเทศ อุตสาหกรรม 
 วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น

2. จากนโยบายการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และ 
 มาตรการผ่อนปรนสินเชื่อบุคคลของจีน  ไทยอาจใช้ประโยชน์ 
 จากนโยบายดังกล่าวในการผลักดันให้ไทยเป็น  ศูนย์กลางของ 
 สินค้าส่งออกและบริการของอาเซียน (ASEAN Global  
 Sourcing Hub) เพื่อรองรับตลาดจีน  โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม
 สินค้าที่มีความปลอดภัย สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ 
 การบริการ สินค้าแบรนด์เนมในประเทศ สินค้า digital และ 
 การขยายตลาดการค้าในจีนผ่าน online trade, internet  
 trade, digital trade และ mobile trade  ซึ่งแนวโน้ม 
 อนาคตการตลาดออนไลน์ของจีนยังขยายตัวได้อีกมาก

3. จีนเดินหน้าส่งออกนักลงทุนไปทั่วโลก เช่น การเข้าซ้ือกิจการ 
 ขุดเจาะน�้ามันในแคนาดา  ท�าให้ไทยต้องเตรียมพร้อมที่จะ 
 ดึงดูดการลงทุนจากจีนที่มีประโยชน์กับไทยและ ASEAN  เพื่อ 
 สนับสนุนให้ตลาดการค้าในไทย และ ASEAN ขยายตัวอย่างมี 
 ประสิทธิผล

4. จีนเปิดตลาดผูกขาดให้ผู้ประกอบการนักลงทุนรายย่อย  โดย 
 เปิดโอกาสให้นักลงทุนขนาดย่อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
 ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก เช่น สถานบริการน�า้มัน ไปรษณีย์สาขา  
 การขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแข่งขัน และให้ 
 บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าไป 
 ลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น  แต่ก็ต้องมีการศึกษา 
 กฎระเบียบทางการค้าการลงทุนของจีนอย่างละเอียดรอบคอบ  

5. การท่ีจีนใช้ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก  เพื่อด�าเนินการต่างๆ  
 โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น  
 รถไฟความเร็วสูง  ไทยจึงควรใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร ์
 ดังกล่าว   เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  
 (Capital of ASEAN) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN  
 Connectivity) รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1. มาตรการ QE3 และการขยายมาตรการทางด้านภาษี  
 จะท�าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืนตัว เป็นผลดีต่อภาคการ 
 ส่งออกไทย เนื่องจากความต้องการสินค้าไทยของผู้บริโภค 
 ระดับกลางและล่างของสหรัฐฯ  จะเพิ่มขึ้น  และเมื่อ 
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่แย่ลง  จะช่วยดึงให้เศรษฐกิจโลก 
 ไม่แย่ไปด้วย  ย่อมส่งผลดีต่อไทยแน่นอน

2.  สหรัฐฯ มองว่าไทยเป็นหมากส�าคัญในยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีน  
 และยังมองว่าไทยเป็นประตูสู่อาเซียน จึงเป็นโอกาสดีท่ีไทย 
 จะได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางอาเซียน ในการ 
 เจรจาต่อรองกับสหรัฐฯ  เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
 ของไทย และ ASEAN
3. สหรัฐฯ ให้ความส�าคัญกับ TPP มาก เนื่องจากต้องการ 
 เข้ามามีบทบาท และอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค 
 เอเชียอีกครั้ง  แต่ TPP เป็นความร่วมมือที่พ่วงประเด็น 
 ด้านการเมือง และความมั่นคงเข้ามาด้วย เนื่องจากจีนเอง 
 ถึงแม้จะพยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้   แต่ก็ยังม ี
 ปัญหาข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้ สหรัฐฯ จึงพยายามเข้ามา 
 มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย  เพื่อจะถ่วงดุลอ�านาจจีนไว ้
 ผ่านกลไกของ TPP  โดยญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ 
 อินโดนีเซีย ก็มีท่าทีสนใจที่จะเข้าร่วม TPP ด้วย  ไทยจึงต้อง 
 พิจารณาให้รอบคอบต่อการเข้าร่วม TPP และไทยต้องให ้
 น�้าหนักและความส�าคัญกับมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ  เพ่ือ 
 รักษาสมดุลและความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งจีนและสหรัฐฯ

ถ้าเข้า TPP อาจเป็นการขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้าย  โดยไทย 
อาจจะยังไม่ได้คิดตริตรองอย่างรอบคอบ  คิดเพียงแต่ขึ้นไป 
ก่อนเพราะกลัวตกขบวน แต่เมื่อขึ้นไปแล้ว  สิ่งที่ไทยอาจจะ 
ต้องเผชิญ คือ การเปิดเสรีทุกรูปแบบ ทั้งการค้าบริการ การ 
ลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน 
ด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งไทยยังไม่มีความพร้อม 
หลายๆ ด้าน  แต่ในทางบวกไทยอาจจะได้ขยายตลาดในสหรัฐฯ  
มากข้ึน  หรืออาจได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการน�าเข้า 
พลังงานจากสหรัฐฯ ซ่ึงขุดพบเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน  
(Shale gas) และสหรัฐฯ ส่งสัญญาณออกมาว่าจะขายให้กับ 
ประเทศที่ท�าเขตการค้าเสรี  และประเทศที่เป็นพันธมิตร กับ 
สหรัฐฯ  แต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่า ขบวนรถด่วนนี้  เมื่อขึ้นไปแล้ว 
จุดหมายปลายทางจะพบเจออะไร ที่ส�าคัญ จีนคงไม่มองว่า 
ไทยเป็น “มิตรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้” (a trusted friend) ได้อีกต่อไป  
และอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน 

Special Report

จีน 

นโยบายการค้าของจีน และสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้ผู้น�าใหม่ที่มีผลต่อไทย
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จีน สหรัฐอเมริกำ 

ผลต่อไทยจำกนโยบำยของ 2 ประเทศ

6. RCEP เป็นกรอบความร่วมมือที่ขยายผลมาจากอาเซียนที่มี 
 ข้อตกลง FTA กับทั้ง 6 ประเทศ และมีจุดมุ่งหมายในเรื่อง 
 เศรษฐกิจเป็นหลัก  การที่จีนมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมีบทบาท 
 ส�าคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จึงให้ความส�าคัญกับ RCEP  
 อย่างมาก   ดังนั้น ไทยจึงควรใช้ประโยชน์จาก RCEP  
 อย่างรอบคอบ ในการขยายตลาดการค้าและการลงทุน 
 ของไทยในตลาดประเทศสมาชิก

ถ้าไม่เข้า TPP ไทยอาจจะสูญเสียตลาดสหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ  
จะให้ความส�าคัญกับประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีเข้าร่วม TPP ไปแล้ว  
มากกว่าไทย  รวมถึงไทยอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  
ขณะเดียวกันสหรัฐฯ อาจออกมาตรการเข้มงวดสินค้าประเทศ 
นอกกลุ่ม TPP เพิ่มอีกด้วย  และย่อมกระทบต่อความส�าคัญของ  
AEC ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะให้ความส�าคัญน้อยลงไป  
แต่ก็อาจจะท�าให้จีนยังคงมองไทยว่า เป็น “มิตรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้”  
ต่อไป

 ดังน้ัน ในเกมหรือเวทีทางเศรษฐกิจการค้าที่มีมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจทั้ง 2 เป็นผู้เล่น ต่างก็มีวาระซ่อนเร้น และผลประโยชน ์
แอบแฝง  ประเทศไทยจึงต้องก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเกมการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ดังกล่าว  
เพื่อไม่ให้ไทยเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่ 2 มหาอ�านาจจะหยิบยกไปวางตรงต�าแหน่งไหนก็ได้ตามใจชอบ จะรุกฆาต หรือจะถูกกิน  
ขึ้นอยู่กับว่ามังกรจะผงาด หรือลุงแซมจะรักษาแชมป์เบอร์ 1 ทางเศรษฐกิจไว้ได้

7วารสาร สนย.



Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ

เศรษฐกิจของไทย  เดือนพฤศจิกายน 2555 ในภาพรวมขยายตัวต่อ
เนื่องจากเดือนที่ผ่านมา และอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ 
ในเอเชยี โดยมปัีจจยัจากการขยายตวัของอุปสงค์ภายในประเทศทีเ่ร่งตัว
สูงขึ้น  โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุน  
รวมถึงการส่งออก ส�าหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2555 
สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5  ซึ่งเป็นขอบล่างของตัวเลขที่เคย
คาดการณ์ไว้ ก่อนหน้าที่ร้อยละ 5.5 - 6.5  ส่วนปี 2556 สศช. คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 4.5 - 5.5 (คาดการณ์ ณ เดือนพฤศจิกายน  2555)   

เสถยีรภำพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนพฤศจกิายน 2555 อตัราเงนิเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555 อยู่ในระดับ
ต�่าที่ร้อยละ 43.3 สะท้อนได้ว่าสถานะหนี้ของไทยมีความมั่นคงและยัง
ต�า่กว่ากรอบความมัน่คงทางการคลงัท่ีตัง้ไว้ คอืไม่เกินร้อยละ 60.0 และ
อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2555 อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 0.6 ส่วน
เสถยีรภาพภายนอกประเทศยงัอยู ่ในเกณฑ์ด ีโดยทนุส�ารองระหว่างประเทศ 
เดือนพฤศจิกายน 2555 อยู่ในระดับสูงที่ 181.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ    

ภำคอุปทำน เดือนพฤศจิกายน 2555 ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้สาเหตุจากปีที่ผ่านมาฐานการค�านวณต�่า เนื่องจากประสบภัย 
น�้าท่วม  โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน 
ที่ผ่านมา ร้อยละ 83.3 (ตุลาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 36.1) ส่งผลให้ 
ดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 95.2 จากระดับ 93.0  
ในเดือนก่อนหน้า นอกจากน้ีดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและจ�านวน 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวที่ร้อยละ  
8.35 และ 60.6 ตามล�าดับ

กำรบริโภคภำคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2555 ยังคงขยายตัวในอัตรา
เร่งจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ ส่งผล
ให้ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ 509.9 
(ตลุาคม 2555  สงูขึน้ร้อยละ  263.7) และยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์  
ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 28.0 ส่วนยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูปของดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
29.7 และ 33.5 ตามล�าดับ

กำรลงทุนภำคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2555 ขยายตัวได้ดีใน 
อัตราเร่ง  โดยเฉพาะยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน) ขยายตัวถึงร้อยละ 445.8 (ตุลาคม 2555 ขยายตัว 
ร้อยละ 206.8) ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าทนุในรปูของดอลลาร์สหรฐัขยายตวั
ร้อยละ 60.8 ภาษธีรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ขยายตวัร้อยละ 64.7 ยอดขาย
เหลก็และยอดขายปนูซเีมนต์ขยายตวัร้อยละ 41.8 และ 24.0 ตามล�าดบั  
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ เดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 116.86 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 3.63 เป็นการปรับตัว 
สูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผักสดและผลไม้ 
ปลาและสัตว์น�า้ อาหารส�าเร็จรูป เคร่ืองดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ส่วน 
สินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบ
และเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 
หมวดเคหสถาน เป็นต้น ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.39 โดยเฉลี่ย ปี 2555  
เมื่อเทียบกับปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.02 ซึ่งอยู่ในกรอบที่กระทรวง
พาณิชย์คาดการ์ไว้ ที่ร้อยละ 3.0 - 3.4

ส�าหรบัปี 2556 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์เงนิเฟ้อทีร้่อยละ 2.80-3.40 
ภายใต้สมมตฐิาน ราคาน�า้มนัดบิดไูบ 100-120 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล  
อัตราแลกเปลี่ยน 28.50-32.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคง
มาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน) เดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 108.88 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.78 และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
(พฤศจิกายน 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยเฉลี่ยปี 2555 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 2.09  

ดัชนีรำคำผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 139.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ้นของหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ตามการสงูข้ึนของผลผลติการเกษตร ปลาและสตัว์น�า้ หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ  
สิง่ทอและผลติภณัฑ์สิง่ทอ เยือ่กระดาษ ผลติภณัฑ์กระดาษและสิง่พมิพ์ 
เครือ่งจักร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ เป็นต้น ส่วนหมวดผลติภณัฑ์จาก
เหมืองดัชนีราคาลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 
2555) ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยเฉลี่ยปี 2555 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 1.0  

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง เดือนธันวาคม 2555 เท่ากับ 124.8 เมื่อเทียบ
กบัเดือนเดียวกนัปีก่อนสงูขึน้ร้อยละ 1.4 ทัง้นีเ้ป็นผลจากการสงูขึน้ของ
สนิค้าในหมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี เช่น เสาเขม็คอนกรตี คอนกรตีบลอ็ค 
คอนกรีตผสมเสร็จ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐโปร่ง ทราย ดิน 
หิน เป็นต้น และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ วงกบประตู-หน้าต่าง  
บานประตู-หน้าต่าง ซ่ึงปรับราคาสูงข้ึนตามต้นทุน และเมื่อเทียบกับ
เดอืนก่อนหน้า (พฤศจกิายน 2555) สงูขึน้ร้อยละ 0.6 โดยเฉลีย่ปี 2555  
เมื่อเทียบกับปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.6   

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนธันวาคม 2555 มีค่าเท่ากับ 35.4   
ปรับตวัลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา (พฤศจิกายน  2555 อยูท่ีร้่อยละ 36.6) 
เนื่องจากประชาชนยังกังวลเรื่องปัญหาค่าครองชีพและภาระหนี้สิน   
รวมทั้งความไม่สงบในภาคใต้  ทั้งนี้ค่าดัชนียังต�่ากว่า 50 สะท้อนให้ 
เห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของประชาชนยังไม่สูงมากนัก  

ท่ีมา : ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณชิย์  
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤศจิกายน 2555

กำรส่งออก
เดือนพฤศจิกำยน 2555 มีมูลค่า 19,555.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น        
ร้อยละ 26.9  โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง   ร้อยละ 
5.9 โดย ข้าว (-3.8%) ยางพารา (-29.7%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-15.4%)   
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+24.2%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (+15.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2  โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+232.8%) คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ฯ (+159.8%) น�้ามันส�าเร็จรูป (+45.3%) ตลาดส่งออกส�าคัญ
ของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (+32.1%) ญี่ปุ่น (+13.4%) สหรัฐอเมริกา 
(+22%) ฮ่องกง (+85.2%) และมาเลเซีย (+26.4%)

ระยะ 11 เดอืนของปี 55 (ม.ค.-พ.ย.) มมีลูค่า 211,417.4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 10.9 โดย ข้าว (-29%) ยางพารา (-32%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป 
(-16.8%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 โดย 
รถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+28.8%) คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (+10.5%) อัญมณี
และเครื่องประดับ (+8%) น�้ามันส�าเร็จรูป (+30%)

กำรน�ำเข้ำ 
เดือนพฤศจิกำยน 2555 มีมูลค่า 21,010.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 
ของเครือ่งจักรกลฯ (+50.2%) และเครือ่งจกัรไฟฟ้า (+76.6%) เหลก็ เหลก็กล้า 
และผลิตภัณฑ์ (+21.6%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ญี่ปุ่น (+66.6%) จีน (+48%) มาเลเซีย (+12.6%) สหรัฐอเมริกา  (+8.1%) 
สหรัฐอาหรับฯ  (-41.9%)                                                                                 

ระยะ 11 เดอืนของปี 55 (ม.ค.-พ.ย.) มมีลูค่า 227,123.4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของน�้ามันดิบ (+10.5%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+33.8%) 
เครื่องจักรไฟฟ้า (+28.3%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+10.1%) 

ดุลกำรค้ำ
เดือนพฤศจิกำยน 2555  ขาดดุลการค้า 1,454.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในรูป
เงินบาท   มีมูลค่า 52,342.4 ล้านบาท  

ระยะ 11 เดือนของปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 15,706                                                                                     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในรูปเงินบาท มีมูลค่า 567,400.4 ล้านบาท  

รำคำสินค้ำส่งออก                                                                                                                                             
ดชันรีำคำสนิค้ำส่งออกเดอืนพฤศจกิำยน 2555  อยูท่ี ่128.6 (ปี 2550=100) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้น 
ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.3 ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรกรรม 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร หมวดสินแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
3.8, 0.5 และ 2.2 ตามล�าดับ  ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยในระยะ 11 เดือน 
ของปี 55 (ม.ค.-พ.ย.) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 54 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 

รำคำสินค้ำน�ำเข้ำ
ดัชนีรำคำสินค้ำน�ำเข้ำเดือนพฤศจิกำยน 2555 อยู่ที่ 131.8 (ปี 2550=100) ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
วัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 2.2 และ 0.9 ตามล�าดับ  ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6, 1.0 และ 1.7 ตามล�าดับ ส่วนดัชนีราคาน�าเข้าเฉลี่ยในระยะ 11 เดือนของปี 55 (ม.ค.-พ.ย.) เทียบกับระยะเดียวกันของปี 
54 สูงขึ้นร้อยละ 1.8                                           
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน  
และราคาสินค้าเกษตร : ธันวาคม 2555

Commodities 
& Fx

รำคำทองค�ำ
ราคาทองค�าในเดือนธันวาคมร่วงแตะระดับต�่าสุดในรอบ 3 เดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24,521 
บาท ลดลงร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้ในช่วงแรกของเดือน ราคาทองค�า
จะปรับตัวสูงขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศใช้ QE4 โดยเข้าซื้อพันธบัตร 
เป็นจ�านวนเงิน 4.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน รวมกับการเข้าซื้อหลักทรัพย์ 
ค�า้ประกัน MBS จ�านวน 4 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ อย่างไรกด็ ีราคาทองค�ากลบัมาร่วงลงในช่วง 
ครึ่งเดือนหลัง สาเหตุหลักมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ Fiscal Cliff ของสหรัฐฯ  
ในด้านมาตรการปรบัขึน้ภาษแีละลดรายจ่ายภาครฐั ซึง่จะมผีลอตัโนมตัใินต้นเดอืนมกราคม 
2556 หากการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ อาจส่งผลให้มีแรงขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุล 
เงนิหลกั เพราะจะส่งผลให้ราคาทองค�ามรีาคาสงูขึน้ส�าหรบันกัลงทนุทีถ่อืครองสกลุเงนิอืน่ๆ  

รำคำนำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนธันวาคมทะยานขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 87.87 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 86.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล เนื่องจากคาดว่าสหรัฐฯ จะสามารถแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ได้ ประกอบกับสภาพ 
ภูมิอากาศในสหรัฐฯ ที่หนาวขึ้น ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามันเพื่อท�าความร้อนของสหรัฐฯ 
ปรบัตวัสงูขึน้ อกีทัง้ ประเทศผู้น�าเข้าน�า้มนัดิบจากอิหร่านรายหลักในเอเชยี เช่น จนี เกาหลใีต้ 
ญี่ปุ่น และอินเดีย จะยังคงลดการน�าเข้าน�้ามันดิบอิหร่านต่อไปในปี 2556 โดยลดลงจากปี 
2555 ร้อยละ 10-20 หลงัการคว�า่บาตรของชาติตะวันตกมีความเข้มงวดมากขึน้ นอกจากนี้ 
สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรุนแรงในซีเรีย 
ปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์  ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น 

อัตรำแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนธันวาคมกลับมาแข็งค่าขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30.64 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
จาก 30.71 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามกระแส 
เงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติในตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ 
ติดต่อกันเกือบตลอดทั้งเดือนธันวาคม และแรงขายเงินเหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มผู้ส่งออก พยุงให้เงินบาทไม่อ่อนค่าตามเงินสกุลเอเชียสกุลอื่น                             

สินค้ำเกษตร                                                                            
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,645 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 
1,626.11 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากการซื้อขายชะลอตัว 
ท�าให้ปรมิาณข้าวเปลีย่นแปลงไม่มากนกั ราคาจงึเคลือ่นไหว 
ในกรอบแคบ ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจาก 3,028.64 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,033.33  
บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากบางจังหวัดประสบปัญหา 
ภยัแล้งท�าให้ผลผลติออกสูต่ลาดน้อยลง ประกอบกบัประเทศ 
ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะฮ่องกง สิงคโปร์ มีความต้องการ
น�าเข้าข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่มากขึ้น เพื่อใช้บริโภคใน
เทศกาลปีใหม่ ส�าหรับแนวโน้มเดือนมกราคม 2556 ราคา
ข้าวขาว 5% และราคาหอมมะลิ 100% ชั้น 2 คาดว่าจะ
ปรับตัวลดลง เนื่องจากรัฐบาลอาจจะมีการระบายข้าวใน 
สต๊อกออกสู่ตลาด

ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนธันวาคม 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 82.57 บาท และ  
95.18 บาท ตามล�าดับ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยน จากนโยบายผลักดันการผ่อนคลาย 
ทางการเงินในเชิงรุกของญี่ปุ่น ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อยางในตลาดโตเกียวเพิ่มขึ้น ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลว่าผลผลิตยางจะขาดแคลน  เพราะ 
ตอนบนของมาเลเซียและภาคใต้ของไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก ส�าหรับราคาในเดือนมกราคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากธนาคารโลกปรับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจจีนปี 2556 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.4 จากเดิมร้อยละ 8.1 
เป็นสัญญาณสะท้อนการฟืนตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดยางพาราโลกให้ขยายตัวได้ดีขึ้น

ที่มา : CEIC

11วารสาร สนย.
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 กระทรวงพาณชิย์ โดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า จดังาน “มหกรรมพำณชิย์ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ” ขึน้ระหว่าง
วันที่  25 – 29  ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทย  โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ในการส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
สนิค้า SMEs ในภมูภิาคต่างๆ  สนิค้าเกษตร สนิค้าธงฟ้า มช่ีองทางการตลาด  โดยกจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจดันทิรรศการให้ 
ความรู้ในด้านต่างๆ ของหน่วยงานสงักดักระทรวงพาณชิย์การจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า SMEs/OTOP/อาหารเด่นจากทกุภมูภิาค/สินค้า 
ส่งออกระดับ Premium/สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรจากผู้ผลิตโดยตรง รวมท้ัง ยังมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ภายในงานด้วย ซิ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นการค้าภายในประเทศ และช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ อันเป็น
ภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด

 การจัดงาน “มหกรรมพำณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์จะด�าเนินการต่อเนื่อง
ในภูมิภาค อีก 4 ครั้ง ณ จังหวัดตาก  เชียงราย อุดรธานี และสงขลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ  และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

มหกรรมพำณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหกรรมพำณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


