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Editor’s Note

ในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ และต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ
วารสาร สนค. ขอมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้อ่านทุกท่านด้วยบทวิเคราะห์ดีๆ จากทีมงานส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประเดิมด้วยคอลัมน์ Special Talk กับโอกาสใหม่ทางการค้าไทย รับตลาดส่งออกที่มีแนวโน้ม
กลับมาสดใส เมือ่ เศรษฐกิจโลกค่อยๆ เริม่ ฟืน้ ตัว โดยเฉพาะตลาดในกลุม่ CLMV ตลาดใกล้ตวั ทีม่ ศี กั ยภาพ
ซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม และสามารถเริ่มต้นท�ำการค้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายๆ
โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศ เราได้ท�ำสรุปความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2558 และ
คาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปี 2559 ไว้ในคอลัมน์ Special Report ผูป้ ระกอบการจะได้ใช้ขอ้ มูล
เหล่านี้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนท�ำการค้าการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยามที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวก
ในยามที่รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ของเรา
มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากลในหลายๆ โครงการ
พร้อมกันนี้กไ็ ด้รว่ มเสนอแนะสิง่ ทีภ่ าครัฐและเอกชนควรด�ำเนินการเพิม่ เติมเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมใหม่
ที่เอื้อต่อการสร้าง Global Entrepreneur ในคอลัมน์ Special Report 2 ด้วยหวังว่าจะช่วยเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาการค้ า ระหว่ า งประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดการสัมมนา “จับกระแสธุรกิจ : พิชิตตลาดเกษตร
และเกษตรแปรรูป” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมี
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผูก้ ล่าวเปิดงาน
การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้าของไทย
(AEC Connect) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจาก 3 สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ทุเรียน และมะพร้าว เพือ่ น�ำไปประกอบการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าเกษตรให้กบั สินค้า
เกษตรต่อไป
นอกจากนี้ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำยุทธศาสตร์อื่น
อีกหลายโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจ
สินค้าอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคี เป็นต้น
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โดย ทีมงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สวัสดีปีใหม่

กับโอกาสใหม่ทางการค้าของไทย
ปี 2559 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสทางการตลาดส่งออกหลายด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยจะจับฉวยโอกาสส่งออกมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่ Supply Chain กับเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่มีการเติบโตสูง การใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลาง AEC ของไทย รวมไปถึงการที่ภาครัฐสนับสนุน
ให้ SME go inter มากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

เชื่อมโยงห่วงโซ่ Supply Chain
ไปทัว่ โลก+ค�ำนึงถึง Demand Driven

หากเราพิจารณาเมืองทีม่ ขี นาด GDP ใหญ่ๆ และ
มีการขยายตัวสูงของประเทศต่างๆ จะพบว่ามีไม่ตำ�่ กว่า
50 เมืองทีต่ ดิ อันดับ 50 อันดับแรกของโลก เมืองทีม่ จี ดี พี ี
สูงทีส่ ดุ ในโลก อาทิ นิวยอร์ค โตเกียว เซีย่ งไฮ้ ลอนดอน
ปักกิง่ ลอสแอนเจลิส ปารีส ชิคาโก เซินเจิน้ เป็นต้น ซึง่
เมืองเหล่านีเ้ ป็นเมืองทีภ่ าครัฐและเอกชนควรทีจ่ ะร่วม
กันผลักดันให้สนิ ค้าและบริการของไทยเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ทัง้ ด้าน
การตลาด พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค อาชีพ รายได้ ความชอบ
ชีวติ ความเป็นอยู่ เป็นเมืองท่องเทีย่ ว เมืองท�ำงาน หรือเป็น
เมืองอุตสาหกรรมทีส่ ามารถเชือ่ มต่อห่วงโซ่อปุ ทานได้ เพือ่
จะได้ทำ� แผนการเจาะตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคในแต่ละเมืองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้การเจาะตลาด
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ ผูส้ ง่ ออกไม่ควรมองข้ามตลาด AEC
โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
เพราะมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก นอกจากนี้
การค้าระหว่างไทยกับ CLMV สามารถขยายตัวได้อกี มาก
โดยเฉพาะการเชื่อมอุตสาหกรรมต้นน�้ำ และกลางน�้ำ
ของไทยกับอุตสาหกรรมปลายน�้ำใน CLMV โดยจะ
ใช้รปู แบบกระตุน้ การค้าชายแดน ส�ำหรับสินค้าทีจ่ ะเน้น
เจาะตลาด CLMV จะเป็นสินค้าปัจจัยสี่ ส่วนกลุม่ ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และบรูไนนัน้ จะเน้นการ
เป็น Supply Chain การผลิตสินค้าระหว่างกันให้มากขึน้

AEC Hub

ประเทศไทยมีศัก ยภาพในการเป็น ศูน ย์ก ลาง
ด้า นการพัฒ นาบุค ลากรในอนุภูมิภ าคลุ่ม แม่น�้ำ โขง
โดยไทยมีศกั ยภาพสามารถยกระดับภาคการผลิตให้กา้ วสู่
Innovative Industries การสร้างห่วงโซ่มลู ค่าและห่วงโซ่
อุปทานในภูมภิ าคทีเ่ ข้มแข็ง
จุดแข็งของไทย คือ การมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าค/ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน/
บุคลากรและสถาบันการศึกษา และมีความร่วมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านในปัจจุบนั เช่น Weaving Street/
OTAGAI/YEN-D เป็นต้น

(YEN-D Young Entrepreneur Network
Development Program) เป็นโครงการที่กระทรวง
พาณิชย์รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ สร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้
โอกาสทางธุรกิจ และเพิม่ ทักษะในการท�ำธุรกิจระหว่าง
กัน) โดยมีแนวคิดทีจ่ ะเชือ่ มโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดน เพือ่ สร้างความเติบโตไปด้วยกัน
ระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน และเพื่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิน่
สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ การมีบทบาทน�ำใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และการขยายการลงทุนของ
ญีป่ นุ่ เกาหลี และจีนเข้ามาในภูมภิ าคนี้ ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร
(HRD), การเป็นศูนย์กลาง International HQ, การวิจยั
และพัฒนา (R&D) และการลงทุนใน SEZs
Sector ทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ ได้แก่ ยานยนต์และชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สิง่ ทอ
และเครือ่ งนุม่ ห่ม อาหารแปรรูป โลจิสติกส์ แฟรนไชส์
บริการด้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์/สุขภาพ

SMEs พระเอกตัวจริงปี 2559

กระทรวงพาณิชย์มี Package การพัฒนา SMEs
เพื่อ สร้า งความมั่น ใจในการก้า วสู่ต ลาดโลกที่ส�ำ คัญ
ประกอบด้วย

1. โครงการ Franchise ไทยสูต่ ลาดโลก
2. SMEs Offline-2-Online
3. ThaiTrade.com-SOOK (Small-Order OK)
4. ค้าส่ง-ปลีกไทยสู่ CLMV
5. นักการค้ามืออาชีพ
6. สร้างผูป้ ระกอบการ Social Business
7. ยกระดับตลาดกลาง
8. พัฒนาตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่
ซึง่ กิจกรรมเหล่านีจ้ ะช่วยพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ไทยไปสูก่ ารพัฒนาแบบ Smile Curve โดยแนวคิด The
Smile Curve แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างห่วงโซ่มลู ค่าโลก
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว
เป็นอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมบริการและการจัดการ
ฐานความรู้ เช่น การวิจยั และพัฒนา การออกแบบ การขนส่ง
การตลาด มีสว่ นในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในระดับทีม่ ากขึน้ ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมการผลิต
ในลักษณะรับจ้างผลิต ซึง่ อยูก่ ลางน�้ำ มีการสร้างมูลค่า
เพิม่ ในระดับทีต่ ำ�่ ลง ดังนัน้ หากผูผ้ ลิตหรือผูป้ ระกอบการ
ต้องการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าของตน จึงควรร่วมมือกัน
ส่งเสริมให้มีการท�ำวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น รวมถึง
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีตราสินค้าซึง่ จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าต้นน�ำ้ ได้มากขึน้ ขณะเดียวกัน
หากมีการด�ำเนินการด้านการตลาด การกระจายสินค้า
และการบริการต่างๆด้วย ก็จะเป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั
สินค้าปลายน�ำ้ ได้อกี ด้วย
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ดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2558
และแนวโน้มปี 2559

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปี 2558

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ปี 2558 (เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย. 58)
ลดลงร้อยละ 0.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2557 เป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิงในประเทศ ที่มีการปรับลดลงตามราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกจากภาวะ
อุปทานล้นตลาด ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการการดูแลและลดภาระค่าครองชีพให้
กับประชาชน ประกอบกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับที่เหมาะสมท�ำให้
แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัวลง จึงส่งผลให้ตวั เลขอัตราเงินเฟ้อทัง้ ปีตดิ ลบ

2558
(ม.ค.-พ.ย.)

2557
(ม.ค.-พ.ย.)

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ
AoA)

ดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

113.95

112.64

+1.16

ดัชนีราคาหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม

102.24

104.34

-2.01

หมวด

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป (Headline CPI) ปี 2557-2558
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (รายหมวด)

ดัชนีปี 2557
ดัชนีปี 2558
อัตราเงินเฟ้อ (YoY) เฉลี่ย 11 เดือน ปี 2558 เท่ากับ -0.90
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2557 106.46 106.71 106.94 107.47 107.90 107.79 107.70
2558 106.02 106.15 106.33 106.35 106.53 106.64 106.57
ปี

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2557 107.61 107.43 107.32 107.19 106.65
2558 106.33 106.28 106.49 106.15

องค์ประกอบของอัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย.
107.32
106.35

อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปทีต่ ดิ ลบไม่ได้บง่ ชีว้ า่ เศรษฐกิจไทยอยูใ่ นภาวะเงินฝืด
เนือ่ งจากการติดลบของอัตราเงินเฟ้อมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ในขณะทีร่ าคาสินค้าในหมวดอืน่ ๆ อาทิ อาหาร (อาหารส�ำเร็จรูป) เครือ่ งนุง่ ห่ม ค่าเช่าบ้าน
ค่ารักษาพยาบาลยังคงขยายตัวเป็นบวกอยู่ รวมทัง้ อัตราการว่างงานยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ อัตรา
ค่าจ้างไม่ได้ปรับลดลง และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ยังเป็นบวก

ความเคลือ่ นไหวของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศโดยเฉลีย่ 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2558
เท่ากับ 106.35 ลดลงจากปี 2557 (107.32) ร้อยละ 0.90 เป็นผลจากความเคลือ่ นไหว
ของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในหมวดส�ำคัญ ดังนี้
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หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อัตราเงินเฟ้อ (YoY)

โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เฉลี่ย 11 เดือน) สูงขึ้นร้อยละ 1.16 เนื่องจากการสูงขึ้น
ของหมวดผักและผลไม้ (ร้อยละ 3.27) หมวดอาหารส�ำเร็จรูป (ร้อยละ 1.74) หมวดเครื่องประกอบอาหาร (ร้อยละ
1.12) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 0.69) หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 0.29) ขณะที่
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น�้ำ ไม่เปลี่ยนแปลง และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลง (ร้อยละ-2.21)

อล์ (เฉลี่ย 11

3.27)
ระกอบอาหาร
ละ 0.69)

ปลง
	
  
ดัชนีราคาหมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ (เฉลีย่ 11 เดือน) ลดลงร้อยละ 2.01 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจาก
การลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสือ่ สาร (ร้อยละ-6.64) เป็นการลดลงของหมวดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงร้อยละ
21.79 ขณะที่หมวดอื่นๆ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (ร้อยละ 0.59) หมวดเคหสถาน
(ร้อยละ 0.67) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา (ร้อยละ 0.95) หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล (ร้อยละ 0.99) และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 2.10)

1 เดือน)
ง

ถาน (ร้อยละ
า (ร้อยละ
ะ 0.99)
)
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ

ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ได้แก่ ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และเหตุการณ์
ต่างๆ ปี 2558 ทีก่ ระทบต่อค่าดัชนีมดี งั นี้
1. ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในประเทศ ปรับลดลงมากตามราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกทีล่ ดลงมากกว่าร้อยละ 50
จากปัญหาอุปทานส่วนเกิน
2. คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกมีมติปรับลดอัตราค่าโดยสาร “รถร่วม-บขส.” ในวันที่ 16 มกราคม
2558 (2 สตางค์/กิโลเมตร) และวันที่ 20 สิงหาคม 2558 (3 สตางค์/กิโลเมตร) ตามแนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลก
ทีป่ รับตัวลดลง
3. อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ปรับลดลงอย่างต่อเนือ่ งตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติทลี่ ดลง โดยในปี 2558
ได้ปรับลดลงจ�ำนวน 3 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม-เมษายน ปรับลดลง 10.04 สตางค์ตอ่ หน่วย รอบเดือนพฤษภาคมสิงหาคม ปรับลดลง 9.35 สตางค์ตอ่ หน่วย และรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม ปรับลดลง 3.23 สตางค์ตอ่ หน่วย

4. สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มส่งผลกระทบต่อ
การผลิตข้าวนาปรังตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2558 ท�ำให้รฐั บาล
ต้องประกาศงดการปลูกข้าวนาปรัง 2557/58 และการขอ
เลือ่ นและยุตกิ ารปลูกข้าวนาปรัง 2558 ในพืน้ ทีช่ ลประทาน
22 จังหวัดของลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา นอกจากนีย้ งั เกิดความ
เสียหายต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกสินค้าเกษตร เช่น ผักสด และ
ผลไม้ ส่งผลให้สนิ ค้าพืชผักและผลไม้หลายชนิดมีราคาสูงขึน้
5. การแก้ไขปัญหาการทาํ ประมงผิดกฎหมาย
(IUU) ท�ำให้เรือประมงจ�ำนวนมากใน 22 จังหวัด หยุด
ออกเรือ ส่งผลให้ราคาอาหารทะเลโดยรวมปรับตัวสูงขึน้
ทัว่ ทุกภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
อาหารทะเลมีราคาสูงขึน้ กว่าภาคอืน่ ๆ เนือ่ งจากต้องขนส่ง
เป็นระยะทางไกล ขณะทีใ่ นภาคใต้พบว่าอาหารทะเลใน
ตลาดยังมีปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาสูงขึน้
6. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศส�ำคัญ
ยังคงเป็นไปอย่างเปราะบาง โดยเฉพาะจีนที่มีอัตรา
การขยายตัวต�ำ่ สุดในรอบ 6 ปี ในขณะทีก่ ารฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจยุโรปและญีป่ นุ่ ยังเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การ
ส่งออกของไทยหดตัว และส่งผลต่อเนือ่ งไปยังก�ำลังซือ้
ทีล่ ดลง

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2559

อัตราเงินเฟ้อในปี 2559 คาดว่าจะกลับมาขยายตัว
เป็นบวกตามอุปสงค์ในประเทศทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้ จากการ
เร่งลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของภาครัฐ ในขณะที่
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญมีแนวโน้มการฟืน้ ตัวดีขนึ้
กว่าปีกอ่ น โดยได้แรงขับเคลือ่ นจากการขยายตัวในเกณฑ์ดี
ของสหรัฐฯ การปรับตัวดีขนึ้ ของยูโรโซนและญีป่ นุ่ รวมถึง
ค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มอ่อนค่าอันจะส่งผลดีตอ่ การส่งออก
นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันทีย่ งั ทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนก�ำลังซื้อที่แท้จริงของประชาชน
โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2559 อยูร่ ะหว่างร้อยละ
1.0-2.0 โดยมีสมมติฐานหลัก คือ
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ร้อยละ
3.0-4.0
2. ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบ อยูร่ ะหว่าง 48-54 ดอลลาร์
สหรัฐ/บาร์เรล
3. อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 36-38 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ
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เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

ก้าวใหม่สู่สากล
1. ผู้ประกอบการสากล บนเส้นทางปฏิรูป

การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทยตั้ ง อยู ่ บ นฐาน
ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า OEM ซึ่ ง ไทยสามารถ
เกาะเกี่ ย วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของห่วงโซ่การผลิตในโลก
มาได้ อ ย่ า งยาวนาน การมุ ่ ง ผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกสิ น ค้ า
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยขั บ เคลื่ อ นมาได้
แม้วา่ จะต้องพึง่ พาการลงทุนจากต่างชาติและการน�ำเข้า
สินค้าขั้นกลางค่อนข้างสูง และมีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายในประเทศ (Domestic Value-added in Export)
ได้ไม่มากเท่าที่ควร ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับคนไทยจึง
จ�ำกัดอยู่เพียงค่าแรงและการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มน้อย
ทั้งยังแขวนอยู่กับปัจจัยความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในขณะเดี ย วกั น การยกระดั บ ทั ก ษะ/องค์ ค วามรู ้
เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Move-up Value Chain)
ยังเป็นไปอย่างช้าๆ และมีประเทศเศรษฐกิจใหม่กา้ วขึน้ มา
แทนที่ใน Global Value Chain มากขึ้นทุกขณะ
นอกจากนี้ วิสาหกิจในท้องถิน่ จ�ำนวนมากยังไม่เข้มแข็ง
พอที่จะขยายตลาดไปในระดับภูมิภาคและสากลได้
เศรษฐกิจไทยจึงไม่เพียงติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง
แต่ยังมีความเหลื่อมล�้ำสูงและเป็นมูลเหตุหนึ่งของวิกฤติ
การเมืองซ�้ำซาก
แนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า งสั ง คมผู ้ ป ระกอบการ
ได้ รั บ การผลั ก ดั น ในหลายประเทศ อาทิ ไต้ ห วั น
จีน อิสราเอล และนอร์เวย์ เพื่อยกระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Entrepreneurial Growth) โดยมี
ฐานคติว่าการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�ำ
ธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ และมีการก� ำกับ
ดูแ ลความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งวิส าหกิจ ให้อ ยู่ร ่ว มกัน ได้
อย่างเกื้อกูล จะท�ำให้เกิดผู้ประกอบการจ�ำนวนมากที่
เข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล ส่งผลให้เกิดการ
จัดซื้อ จ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มสูง รวมทั้งมีการ

ใช้จ่ายในวงกว้าง (Multiple Effects) โดยหัวใจของ
การเป็นผู้ประกอบการสากล (Global Entrepreneur)
คื อ 1) เล็ ง เห็ น และเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งในตลาด
(Demand-driven) 2) ตอบสนองผูบ้ ริโภคและมาตรฐาน
นานาชาติ (Global Mindset) และ 3) การปรับใช้
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Value Creation)
บริ บ ทของไทยยั ง ไม่ พั ฒ นาถึ ง ขั้ น ที่ เ อื้ อ ให้
เกิ ด ผู ้ ป ระกอบการสากล สถิ ติ ด ้ า นแรงงาน
(Labour Force Survey โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ไทยยั ง เป็ น สั ง คมเกษตรและ
รั บ จ้ า งผลิ ต โดยจากจ� ำ นวนคนไทยผู ้ มี ง านท� ำ
ทั้งหมด 38 ล้านคน มีสัดส่วนเกษตรกรมากถึง 1 ใน 3
หรือ ประมาณ 13 ล้านคน และอีก 17 ล้านคนเป็นลูกจ้าง
(โดย 2.2 ล้านคนอยูใ่ นภาครัฐ) ซึง่ 60% ของคนวัยท�ำงาน
มีรายได้เฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 6,000 บาท ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจ
ส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
นิติบุคคลเพื่อรับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเหมาะสม
(75% ของ SMEs อยู่นอกระบบภาษี) และเกษตรกร
ก็ยงั ไม่ได้รบั การสนับสนุนในลักษณะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการ
(Agri-business Entrepreneur) ผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่จึงแข่งขันได้ยากในระดับสากลและสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ได้ ใ นวงจ� ำ กั ด โดยตลอด
ทศวรรษที่ผ่านมา GDP ของ SMEs ไทยในแต่ละปี
ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 40% ของ GDP รวม ในขณะที่
SMEs เกือบทั้งหมด (99.5%) ยังเป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก
ทีย่ ากจะเติบโตและเชื่อมโยงกับกับห่วงโซ่มลู ค่าระหว่าง
ประเทศ (Local-Global Value Chain) ภาพรวมต่างๆ
ข้างต้นสะท้อนถึงความท้าทายที่ทุกภาคส่วนจ�ำเป็น
ต้องร่วมกันปรับตัวในหลายด้านพร้อมกัน เพื่อสร้าง
บริบทที่เอื้อต่อการเกิดและเติบโตของผู้ประกอบการ
ในระดับสากล

ทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
** GDP ของประเทศซึง่ ประกอบด้วยภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร
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2. สถานะการสร้างผูป้ ระกอบการสากลของไทย

ผู้ประกอบการไทย ทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่ม OTOP ส่วนใหญ่ยังแข่งขันอยู่ในตลาดภายใน
ประเทศ ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ขี นาดเล็กและยังมีกำ� ลังซือ้ จ�ำกัด
จากข้อมูลของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2557 บ่งชี้ว่ามูลค่าการส่งออก
ของ SMEs มีสดั ส่วนประมาณ 25% ของการส่งออกรวม
และมีจำ� นวน SMEs ไทยทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกโดยตรงประมาณ
25,000 ราย หรือไม่ถึง 1% ของ SMEs (ทั้งหมด 2.76
ล้านราย) สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผปู้ ระกอบการจ�ำนวนมาก
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผูป้ ระกอบการ
สากล ในขณะเดี ย วกั น ตั ว เลขสถิ ติ ก ารส่ ง ออกของ
SMEs และการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศของ SMEs
เป็นประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกับตัวเลข
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตโดยวิสาหกิจรายใหญ่ของ
นักลงทุนข้ามชาติ (LEs/MNCs)
Global Entrepreneurship and Devlopment
Index (GEDI)
14.

13.
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ที่มา : The Globlal Entrepreneurship and Development Institute, 2014

หลายปีที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน
ขับเคลือ่ นโครงการต่างๆ เพือ่ ผลักดันให้ธรุ กิจไทยก้าวไป
สู่สากล ตัวอย่างในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่
โครงการต้นกล้าทูโกล, โครงการพี่จูงน้อง, SMEs
Proactive, การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจสูม่ าตรฐาน
ISO, การพัฒนาเครือข่ายผูป้ ระกอบการไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน, คลังข้อมูลการค้าระดับประเทศ-อาเซียน
(NTR) และล่าสุดคือ การคัดเลือกและพัฒนา SMEs ช้างเผือก
ในแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาสู่สากล โครงการเหล่านี้
ช่ ว ยยกระดั บ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลและ
วิสาหกิจทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายได้จำ� นวนมาก อาทิ สมาชิกของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ มีประมาณ 14,000
ราย โดยเป็นผูป้ ระกอบการในต่างจังหวัดประมาณ 2,000
ราย ซึง่ จะสามารถขยายไปสู่ SME และวิสาหกิจท้องถิน่
ได้มากขึ้นเป็นล�ำดับ

โดย นายธนภัท แสงอรุณ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ผูป้ ระกอบการส่งออกในภูมภิ าคตามประเภทสินค้า
บริการ/โลจิสติกส์
162 ราย
8%

อืน่ ๆ
83 ราย
1%

อุตสาหกรรม
342 ราย
16%

แฟชัน่

ไลฟ์สไตล์

อุตสาหกรรม

บริการ/โลจิสติกส์

อืน่ ๆ

ภูมิภาค

อาหาร
609 ราย
29%
สปาและบริการ
สุขภาพ
150 ราย
7%

อาหาร

ไลฟ์สไตล์
492 ราย
24%

แฟชัน่
335 ราย
15%

อาหาร

แฟชั่น

ไลฟ์สไตล์

สปา

สปา

อุตสาหกรรม

บริการ/
โลจิสติกส์

อื่นๆ

ภาคเหนือ

121

85

222

38

9

-

1

ภาคตะวันออก

192

92

178

53

246

83

4

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

146

129

52

10

10

8

7

ภาคใต้ตอนบน

79

8

14

49

64

71

12

ภาคใต้ตอนล่าง

71

21

26

-

13

-

59

รวม

609

335

492

150

342

162

83

ทีม่ า : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2557

โดยกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
สากลครอบคลุมตั้งแต่ 1) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ตลาด
เพือ่ วางกลยุทธ์ 2) สร้างมูลค่าเพิม่ และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้วยการออกแบบ ภายใต้แนวคิด Translocal 3) ลด
ต้นทุนด้วยการตลาดและการค้าออนไลน์ การจัดการ
เอกสารและธุรกรรมทางการเงิน 4) ขยายช่องทางการ
ตลาดด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเชิญผู้น�ำเข้ามาเยือน
และเจรจาการค้า การพาไปทดลองตลาด และการสร้าง
ภาพลักษณ์สนิ ค้าด้วยตรา Thailand Trust Mark รวมถึง
การให้บริการข้อมูลและค�ำปรึกษาผ่าน AEC Business
Support Center นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะสร้าง
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Economy : IDE) โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
ด้วย เมือ่ พิจารณาสถานะปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการสากล
ในประเทศไทยและบทบาทของภาครัฐและเอกชนทีด่ ำ� เนิน
มาอย่างต่อเนือ่ ง พบว่ามีปจั จัยภายนอกอีกหลายประการ
ทีต่ อ้ งผลักดันในระยะยาวควบคูก่ นั ไป อาทิ การสร้างค่านิยม
และมุมมองธุรกิจในระดับอาเซียนและสากล เพิม่ ทักษะ
การตลาดนวัตกรรมและการเงินในหลักสูตรการศึกษาระบบ
ประกันรายได้และสวัสดิการเพือ่ ผูป้ ระกอบการ การบ่มเพาะ
ธุรกิจและการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละ
สาขาและช่วงพัฒนาการรวมทัง้ การพัฒนาระบบบัญชีและ
การระดมทุนจากในและต่างประเทศ ทัง้ นี้ ในการผลักดัน
ให้เกิดผูป้ ระกอบการสากล จ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการเริม่ ต้นสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่ (New Ecosystem) ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยกับธุรกิจ
ยุคใหม่ในหลายด้านด้วยกัน
Success as a new product

3. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชนในการ
สร้าง Global Entrepreneur

(1) ยกระดั บ บทบาทของภาคี ใ นพื้ น ที่
พิจารณาเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในการวางแผนเศรษฐกิ จ ระดั บ พื้ น ที่
(Area-based Cluster) เพือ่ เชือ่ มโยงวิสาหกิจรายใหญ่ใน
SEZs และวิสาหกิจรายเล็กและรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่
โดยรอบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Biotech เพื่อการค้า
ข้ามแดนและส่งออก
(2) การส่งเสริมตลาดสินค้าสร้างสรรค์/นวัตกรรม
โดยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อขยาย
ตลาดให้สนิ ค้า/บริการนวัตกรรมในลักษณะของ Exploit
Technologies Pte Ltd ของสิงคโปร์ ซึง่ ท�ำธุรกิจจัดหา
คู่ค้า/ผู้ร่วมลงทุน รวมถึงประสานอ�ำนวยความสะดวก
ทางธุรกิจ โดยมีการหักส่วนแบ่งเพื่อเป็นค่าตอบแทน
ให้กับบริษัทและนักวิจัยด้วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและ
เอื้อให้สินค้า/บริการใหม่ก้าวข้ามช่วงเวลาของการสร้าง
ธุรกิจ (Valley of Death) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตได้ในระดับโลก
(3) เพิ่ ม จ� ำ นวนและศั ก ยภาพของสถาบั น
เฉพาะทาง เพื่อให้เป็นกลไกควบคู่กับรัฐในการท�ำ R&D
and Design รวมทัง้ บ่มเพาะและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
อย่างเข้มข้นและก้าวหน้าในระดับนานาชาติ (International
Business Development) โดยให้บริการเฉพาะทาง
แบบครบวงจร (Total Solution Center) ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ วางแผนธุรกิจและสนับสนุน
Success as a business

Product Launch
Technology Transfer
Research

Development

Commercialiazation

Adapted from source : Osawa and Miyazaki, 2006

การขอสินเชือ่ ฝึกอบรมและบ่มเพาะในแต่ละกลุม่ สินค้า/
บริการ (Tailor-made) รวมทั้งการส่งเสริมที่เหมาะกับ
ขนาด ระดับขั้นการพัฒนาธุรกิจ และจุดเด่นของแต่ละ
พื้นที่ (Sectors, Sizes, Stages, Spatial Settings)
(4) เพิม่ บทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมตลาด
ภายในประเทศและอาเซียน โดยการส่งเสริมค่านิยมและ
พลังผู้บริโภค (Consumerism) เพื่ออุดหนุนธุรกิจไทย
ทีเ่ ป็นวิสาหกิจรายย่อย/รายใหม่ การสร้างตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าจากชุมชน และการร่วมพัฒนาเกษตรพันธะสัญญา
ที่เป็นธรรมและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม
โดยมองว่าอาเซียนเป็นส่วนหนึง่ ของตลาดภายในประเทศ
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งจากตลาดภายในโดยไม่จำ� กัดอยูเ่ พียง
การบริโภคในประเทศ (Domestic Consumption)
(5) ขยายการส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ
โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศส�ำหรับ
SMEs และวิสาหกิจระดับท้องถิ่น อาทิ การขยายผล
โครงการในลักษณะ Sister Cluster/ Otagai ไทย-ญีป่ นุ่
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการในไทยและในตลาดเป้าหมายได้รว่ มกัน
วางแผนและผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของตลาด
(Demand-driven Strategy) การส่งเสริมการด�ำเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการน�ำเข้าสินค้า
ไทย รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup ให้ร่วม
ลงทุนกับหุ้นส่วนจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ เงื่อนไขส�ำคัญคือการมีกลไกการท�ำงานที่
สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอกับ SME และทั่วถึง
ในระดับเมืองหลัก/รอง สามารถให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึก
ด้านการตลาด กฎระเบียบ/มาตรฐาน และการด�ำเนิน
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจจ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการรับบริการ เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการและ
สร้างแรงจูงใจในลักษณะขององค์กรเอกชนภายใต้กำ� กับ
ของรัฐ โดยอาจปรับใช้ประสบการณ์ของต่างประเทศ
อาทิ China Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT) ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ “ก้าวออก
ไป” (走出去) ของจีน รวมถึงองค์กร JETRO ของญีป่ นุ่
(6) การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของ
ไทยในต่างประเทศ (Onshore Trade Facilitation)
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการแสดงและจ�ำหน่าย
สินค้าไทยให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด โดยส่งเสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศของธุรกิจบริการโลจิสติกส์
และบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจบริการ
จัดจ�ำหน่ายและแฟรนไชส์ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ SMEs
และวิสาหกิจในท้องถิ่นได้ทดลองตลาดและเรียนรู้ธุรกิจ
ในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัย
การเจรจาระหว่างประเทศในมิตขิ องการลงทุนและความ
สัมพันธ์/ร่วมมือควบคูก่ นั ไป เพือ่ สร้างความได้เปรียบให้
วิสาหกิจรายกลาง/รายใหญ่ที่ออกไปลงทุนและส่งออก
สินค้าในต่างประเทศ รวมถึงการร่วมลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยีรว่ มกับต่างประเทศ (Joint Innovation and
Investment) อาทิ โครงการ EU2020
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤศจิกายน 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขึ้น

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลที่กระตุ้น
การใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการลงทุน
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการส่งออกสินค้าของไทยหดตัวลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2558 อยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละ
มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปหดตัวร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของราคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศ
สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 43.8 ซึง่
ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คงและอยูใ่ นกรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้
คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2558
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูงที่ 155.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนพฤศจิกายน 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นส�ำคัญ โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทีร่ อ้ ยละ 5.1 นอกจากนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครัง้
โดยขยายตัวร้อยละ 0.1 ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 26.23 และ 7.6 โดยเฉพาะ
มันส�ำปะหลัง และยางพารา ทีร่ าคาลดลง เนือ่ งจากจีนซึง่ เป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญชะลอ
การสั่งซื้อ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2558 ฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และยอดการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งโดยขยายตัวร้อยละ 6.9 และ 3.5
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ หดตัวน้อยลงกว่าเดือนทีผ่ า่ นมา โดยหดตัว
ร้อยละ 12.0 (ต.ค. 58 หดตัวร้อยละ 19.5) สะท้อนได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
มีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ จากรายได้ครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลง ซึง่ ส่งผลให้
ก�ำลังการซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2558 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น

ตามการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในหมวด
ก่อสร้าง โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 15.7 และ 20.3 นอกจากนี้ ยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์
ขยายตัวเช่นกันที่ร้อยละ 2.6

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์
ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - พ.ย. 2558

ปี 57

Q2 ปี 58

Q3 ปี 58

ไทย

-0.90

0.9

2.8

2.9

มาเลเซีย

2.10

6.0

4.9

4.7

ฟิลิปปินส์

1.40

6.1

5.6

6.0

สิงคโปร์

-0.50

2.9

1.8

1.9
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6.66

5.0

4.7

4.7
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0.64

6.0

6.4

6.8
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7.1
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-

จีน

1.40

7.4

7.0

6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
ทั้งปี

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

Q1

Q2

ปี 58
Q3

ต.ค.

2.9

-

พ.ย.

3.0

2.8

-

8.4
156.3
-0.5
1.5
43.3
1.0

6.2
160.3
-1.1
-1.0
42.4
0.9

6.3
155.5
-1.1
1.0
43.0
0.9

5.2
158.3
-0.8
1.0
43.8
0.9

155.7
-1.0
0.9
0.9

-4.7
-6.4

-5.0
-9.4

-5.3
-15.3

-8.1
-18.2

-7.42
-9.53

-3.9
-7.2
0.1
23.1

-9.9
-5.8
-7.5
37.6

-9.3
-4.8
-6.1
24.3

-4.8
-6.1
-4.2
1.0

-26.23
-7.6
0.1
5.1

1.0
-12.5
10.9
10.8

1.7
-27.3
-2.9
2.0

-0.7
-24.9
-10.6
1.5

-4.0
-19.5
-6.5
-7.4

3.5
-12.0
6.9
-

0.9
-11.3
7.3
-2.5

2.1
-17.3
2.9
-0.2

-10.8
-0.3
-0.5
-0.7

5.4
7.2
-7.8
-0.3

15.7
20.3
2.6

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2558 มีค่าเท่ากับ

105.74 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.39 จากการลดลง
ของหมวดพลังงาน ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกในประเทศ ประกอบกับ
หมวดผักและผลไม้สด รวมทัง้ เนือ้ สุกร และไข่ไก่ มีราคาปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิต
ทีอ่ อกสูต่ ลาดมาก และเมือ่ เทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ลดลงร้อยละ 0.85 ขณะทีด่ ชั นี
ราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปไม่รวมกลุม่ ราคาอาหารสดและพลังงาน)
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.68 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยปี 2558
เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.90

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2559 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะ

อยู่ระหว่างร้อยละ 1.0 - 2.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 101.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ นลดลงร้อยละ 2.7 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ร้อยละ 3.8 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 3.1 สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 3.7 ปลาและสัตว์นำ�้ ร้อยละ 9.1 หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ดัชนี
ราคาลดลงร้อยละ 3.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบร้อยละ 0.3 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมร้อยละ 21.7 เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 2.2
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 3.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 1.1 โลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.6 เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์รอ้ ยละ 2.1
ส่วนหมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.5 หนังฟอก
ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.6 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รอ้ ยละ 0.8 เยือ่ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิง่ พิมพ์รอ้ ยละ 3.0 เครือ่ งจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์รอ้ ยละ 0.2
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 0.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้นร้อยละ 11.8
ตามการสูงขึน้ ของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 13.1 แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ
ร้อยละ 5.0 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.8 เฉลีย่ ปี 2558
เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.1

index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนธันวาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 116.3 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 6.7 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์
ลดลงร้อยละ 6.3 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.5 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กลดลงร้อยละ 19.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 3.5 และหมวด
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 3.2 ทั้งนี้เป็นผลจากราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก ทองแดง
เม็ดพลาสติก รวมทั้งปิโตรเลียมลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับการก่อสร้าง
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้นได้แก่ หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้สงู ขึน้ ร้อยละ 0.7 เนือ่ งจากต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึน้ หมวดสินค้า
ทีด่ ชั นีราคาไม่เปลีย่ นแปลง ได้แก่ หมวดกระเบือ้ ง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 และเฉลีย่
ปี 2558 เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.1

ทีม่ า : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

พฤศจิกายน 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤศจิกายน 58

ม.ค.-พ.ย. 2558

ส่งออก

17,167

197,275

-7.42

-5.51

น�ำเข้า

16,868

187,041

-9.53

-11.16

299

10,234

ดุลการค้า

พฤศจิกายน 58

ม.ค.-พ.ย. 2558

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 58
สินค้า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,236

13.7

13.0

จีน

1,988

-6.1

11.6

คอมพิวเตอร์ฯ

1,456

-9.1

8.5

สหรัฐ
อเมริกา

1,921

-6.3

11.2

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

898

2.5

5.2

ญี่ปุ่น

1,640

-4.7

9.6

แผงวงจรไฟฟ้า

646

5.4

3.8

ฮ่องกง

955

-6.8

5.6

เม็ดพลาสติก

635

-18.7

3.7 เวียดนาม

856

18.2

5.0

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 58
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

9.9

จีน

3,968

11.5

23.5

14.9

8.9

ญี่ปุ่น

2,616

-10.2

15.5

1,496

18.0

8.9

สวิตเซอร์
แลนด์

971

103.7

5.8

น�ำ้ มันดิบ

1,201

-44.0

7.1

สหรัฐ
อเมริกา

957

-34.5

5.7

เคมีภณั ฑ์

1,014

-8.1

6.0

มาเลเซีย

929

-6.6

5.5

สินค้า

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,663

0.3

อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

1,502

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ส่งออก

-0.4

0.1

น�ำเข้า

-1.6

-0.1

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
พ.ย. 58

ม.ค.-พ.ย. 58

-0.3

-2.6

-2.2

-1.5

-11.0

-10.8

เดือนพฤศจิกายน 2558 มีมลู ค่า 17,167 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.42
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 7.0 จากการลดลงของข้าว (-7.9%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-6.7%) ยางพารา
(-12.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-14.9%) และน�ำ้ ตาล (-32.5%) ในขณะทีผ่ กั
ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูปปรับเพิม่ ขึน้ (+31.9%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.8 จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-9.1%) น�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป (-29.8%) เม็ดพลาสติก (-18.7%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ (+13.7%)
แผงวงจร (+5.4%) ปรับเพิม่ ขึน้ ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-6.1%)
สหรัฐอเมริกา (-6.3%) ญีป่ นุ่ (-4.7%) ฮ่องกง (+6.8%) เวียดนาม (+18.2%)
ระยะ 11 เดือนของปี 58 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 197,275 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 5.51 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2
จากการลดลงของยางพารา (-15.2%) ข้าว (-14.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-15.2%)
น�ำ้ ตาล (-2.0%) ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+1.1%) ผักผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+2.6%) ปรับเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวม ลดลงร้อยละ 3.7 จากการลดลง
ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-3.4%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-27.6%) เม็ดพลาสติก (-14.8%)
ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.7%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+11.6%) ปรับเพิม่ ขึน้
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.4%) จีน (-5.0%) ญีป่ นุ่
(-7.5%) ฮ่องกง (-6.6%) และมาเลเซีย (-19.5%)

การน�ำเข้า

เดือนพฤศจิกายน 2558 มีมลู ค่า 16,868 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.53
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-44.0%) เคมีภณั ฑ์ (-8.1%)
ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรกลฯ (+0.3%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+18.0%) ส่วนประกอบยานยนต์ (+23.5%)
ปรับเพิม่ ขึน้ แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+11.5%) ญีป่ นุ่ (-10.2%)
สวิตเซอร์แลนด์ (103.7%) สหรัฐอเมริกา (-34.5%) มาเลเซีย (-6.6%) ระยะ 11 เดือนของปี 58
(ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 187,041 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.16 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-41.9%) เครือ่ งจักรกลฯ (-8.8%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (-9.27%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-15.9%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ
ปรับเพิม่ ขึน้ (+2.9%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.8%) ญีป่ นุ่
(-11.5%) สหรัฐอเมริกา (-3.3%) มาเลเซีย (-5.4%) และสหรัฐอาหรับฯ (-36.3%)

ดุลการค้า

เดือนพฤศจิกายน 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 299 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 11 เดือนของปี 58 (ม.ค.-พ.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 10,234 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูท่ ี่ 97.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.4 หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง
ลดลงร้อยละ 8.7 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลงร้อยละ 2.2

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 92.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 11.0 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำ
เข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 38.1 หมวดสินค้าทุนลดลง
ร้อยละ 2.2 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.2 หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลง
ร้อยละ 4.3

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
ธันวาคม 2558

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนธันวาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,282 บาท ลดลงร้อยละ 1.12 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงเนือ่ งจากได้รบั แรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังมีกระแส
คาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ นี้ การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของเฟด
ส่งผลให้นกั ลงทุนลดการถือครองทองค�ำ หันไปซือ้ สินทรัพย์อนื่ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าอย่างตลาดหุน้ นอกจากนี้
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะท�ำให้ทองค�ำทีซ่ อื้ ขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์มรี าคาแพงขึน้ และไม่นา่ ดึงดูดใจ
ส�ำหรับนักลงทุนทีถ่ อื สกุลเงินอืน่ ๆ

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 37.41 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 42.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจากแรงกดดัน
จากอุปทานส่วนเกินในตลาด จากการคงปริมาณการผลิตในระดับสูงเพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาดของกลุม่ โอเปก
รวมถึงอิหร่านทีเ่ ตรียมเพิม่ การส่งออกน�ำ้ มันดิบหลังจากได้รบั การยกเลิกการคว�ำ่ บาตรจากกลุม่ ชาติมหาอ�ำนาจ
(P5+1) กดดันต่อการฟืน้ ตัวของราคาน�ำ้ มัน นอกจากนี้ ราคายังได้รบั แรงกดดันจากการแข็งค่าขึน้ ของ
เงินดอลลาร์สหรัฐ เนือ่ งจากการคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ ในเดือน
ธ.ค. ในช่วงก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนธันวาคมอ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 36.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก
35.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ขานรับมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เริ่มมีทิศทางขยายตัวโดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เคลือ่ นไหวตามค่าเงินในภูมภิ าค

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนธันวาคมปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558
จากราคา 1,187.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,161.67 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอม
มะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,542.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,380.00 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเป็นช่วง
ทีใ่ กล้เทศกาลปีใหม่ทหี่ ยุดติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ผซู้ อื้ ข้าวยังชะลอการซือ้ ในช่วงนี้ ส่วนมาตรการทีร่ ฐั บาล
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2558/2559 ซึง่ ด�ำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ คือ 1. การจัดตลาดนัด
ขาวเปลือก 2. การขอความรวมมือผูส ง ออกรับซือ้ ขา วหอมมะลิในราคาทีเ่ หมาะสม 3. การจัดคณะผูแ ทน
การคาไปเจรจาขายขาวในประเทศเปาหมาย 4. การจําหนายขาวรูปแบบ G to G ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยกระทรวงพาณิชย์ตงั้ เป้าส่งออกข้าวในปี 2559 ไว้ที่ 9 ล้านตัน
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนธันวาคม 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 45.36 บาท และ 41.97 บาท ตามล�ำดับ
โดยราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 2.85
ในขณะทีร่ าคายางแท่ง STR 20 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.41 ซึง่ การทีร่ าคายาง
ลดลงน่าจะได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยลบของสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวลดลง จากภาวะอุปทานน�ำ้ มันดิบ
ล้นตลาดและยังไม่มปี จั จัยใหม่ๆ มากระตุน้ ตลาด ประกอบกับความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559
ทีค่ าดว่าชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ราคายางในประเทศปรับตัวลดลงในกรอบจ�ำกัด และมีแนวโน้มทรงตัว
เนือ่ งจากแนวโน้มค่าเงินบาททีอ่ อ่ นค่าและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีป่ รับตัวดีขนึ้ ท�ำให้สง่ ผลดีตอ่ การส่งออก
และความต้องการของโลกได้

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
%∆
(MOM)

ม.ค.-ธ.ค.
57

ม.ค.-ธ.ค.
58

1,161.67

-2.18

1,161.67

1,183.33

1.86

2,542.50

2,380.00

-6.39

2,380.00

2,717.09

14.16

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

44.11

45.36

2.85

45.36

54.03

19.12

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

42.15

41.97

-0.41

41.97

47.43

13.00

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,083.83 1,068.71
เดือน
ไทย (THB/Baht)
18,490.00 18,282.00
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

-1.40

1,068.71

1,160.15

8.56

-1.12 18,282.00 18,834.00

3.02

พ.ย.58

ธ.ค.58

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,187.50

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

สินค้า

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

WTI

42.92

37.41

-12.84

37.41

48.87

30.62

35.78

36.01

0.65

36.01

34.25

-4.89

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

กระเช้าปีใหม่ไทยติดตลาดญี่ปุ่น โดยล่าสุดบริษัท Mik Japan สนใจซื้อของขวัญ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สปาและของตกแต่งบ้านที่เหมาะส�ำหรับท�ำกระเช้าปีใหม่จากไทย ในรูปแบบ
ตะกร้าไม้ไผ่ กล่องกระดาษสา และดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น โดยก�ำลังมองหาผู้ประกอบการไทย
ที่สามารถผลิตสินค้าและบรรจุกระเช้าให้เสร็จสรรพเพื่อส่งไปญี่ปุ่น ทั้งนี้ปัจจุบันชาวญี่ปุ่น
นิยมใช้เครื่องส�ำอางจากธรรมชาติที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ซึ่งผู้ผลิตของไทยสามารถพัฒนา
กลิน่ สีสนั และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ตรงตามความต้องการของชาวญีป่ นุ่ ได้มากขึน้ แล้ว แม้ระเบียบการน�ำเข้า
จะค่อนข้างเข้มงวด แต่หากผู้ผลิตไทยสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ และมีคู่ค้าที่เชี่ยวชาญในตลาด
ก็จะสามารถเจาะตลาดได้ไม่ยาก ผู้สนใจติดต่อ Mik Japan ได้โดยตรงที่ Ms. Ayu HONDA
ได้ที่ http://www.un-mik.co.jp, http://www.sabai-arom.jp, http://www.un-mik.co.jp,
http://www.sabai-arom.jp

รัฐบาลเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) ของจีนประกาศเดินหน้าพัฒนาเมืองให้เป็น
ศูนย์กลางการช้อปปิ้งโลกภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยจะสร้างให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าของภูมภิ าค ดึงแบรนด์ดงั และ International HQ ไปเปิดส�ำนักงานร้านค้า
ส่งเสริมร้านปลอดภาษีในสนามบินและแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจ MICE
รวมไปถึงสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเป็นแหล่งช้อปปิ้งโลก
มณฑลเสฉวนเป็นมณฑลทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ของจีนตะวันตก เป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์และการท่องเทีย่ ว ผูค้ นมีกำ� ลังซือ้ สูงจึงเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับผูป้ ระกอบการ
ไทยในกลุม่ สินค้า ฟุม่ เฟือย เครือ่ งส�ำอาง เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับและสินค้าอาหาร
เป็นต้น อีกทั้งเฉิงตูยังสามารถเป็นต้นแบบของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
ช้อปปิ้ง AEC และศูนย์กลาง HQ นานาชาติของไทยอีกด้วย

คนฟิลิปปินส์รับประทานอาหารวันละ 5 รอบ คือ เช้า เที่ยง ค�่ำ
และอาหารว่างระหว่างวันช่วงสายและบ่ายทีเ่ รียกว่า เมอร์เยียนด้า อาหารจานหลัก
คือข้าวเช่นเดียวกับไทย อาหารฟิลปิ ปินส์ไม่เผ็ดแต่จะรสอืน่ น�ำ เช่น เปรีย้ ว หวาน
มัน เค็ม คนฟิลิปปินส์จะเน้นจานเนื้อมากกว่าผัก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว เนื้อหมู
เนื้อไก่ และปลา และที่โปรดปรานมากพิเศษคือหมูย่าง (ลิตช่อน) และ
ปลานวลจันทร์ทะเล (บาโง้ส) และผักที่นิยมคือ แครอท มะเขือ มะเขือเทศ
ใบมะรุม ใบมันเทศ และผักบุ้ง คนฟิลิปปินส์รุ่นใหม่นิยมท�ำงานบริษัทไอที
โดยเฉพาะ Call Center ทีม่ รี ายได้ดี ท�ำให้มกี ำ� ลังซือ้ สูงขึน้ จัดเป็นกลุม่ เศรษฐีใหม่
และนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟดู้ จานด่วน เช่น ข้าวไก่ทอด สปาเก็ตตี้ พิซซ่า
เบเกอรี่อเมริกัน เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี สตาร์บัค แต่ร้านแฟรนส์ไชส์ท้องถิ่น
ก็เป็นทีน่ ยิ มเช่นกัน เช่น Jollibee และ Inasal จึงเป็นโอกาสของแฟรนไชส์ไทยทีจ่ ะ
บุกตลาดคนรุ่นใหม่ฟิลิปปินส์ที่นิยมสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น
ย่านที่น่าสนใจจะเป็นย่าน Fort Bonifacio และ มากาติ

รัฐบาล สปป.ลาว ได้ออกหนังสือแจ้งถึงด่านภาษีและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั่ว
ทัง้ ประเทศ ไม่อนุญาตให้สง่ ไม้ซงุ ไม้แปรรูป และไม้กงึ่ ส�ำเร็จรูปออกไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาด
ไม้ทจี่ ะส่งออกไปต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการแปรรูปและผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป
จึงอนุญาตให้สง่ ออกได้ ขณะเดียวกันรัฐบาล สปป.ลาว พยายามทีจ่ ะผลักดันการส่งออก
พลังงานไฟฟ้า ซึง่ มีการส่งเสริมภาคเอกชนทัง้ ภายในและต่างประเทศเข้าไปลงทุนสร้าง
เขื่อนผลิตไฟฟ้าตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่
ยัง่ ยืนและทดแทนการส่งออกสินค้าวัตถุดบิ และทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุดรัฐบาล สปป.ลาว
โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่อยู่ระหว่างร่างสัญญาการขายพลังงานไฟฟ้าให้แก่
สิงคโปร์ในเบือ้ งต้น 100 MW ผ่านระบบสายส่งของไทยและมาเลเซีย คาดว่าทัง้ สองฝ่าย
จะลงนามในสัญญาการซื้อขายภายในเดือนตุลาคม 2558 ปัจจุบันมีการลงทุน
ด้านพลังงานไฟฟ้าทัง้ จากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 375 โครงการ
มีก�ำลังการผลิตทั้งหมด 26,147.16 MW และหากทุกโครงการแล้วเสร็จจะสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 115,188.29 Gwh ต่อปี ผลักดันให้ลาวเป็นแบตเตอรี่
แห่งอาเซียนอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สปป.ลาวจะมีกำ� ลังซือ้ สูงขึน้ แต่คา่ ครองชีพ
ใน สปป.ลาวก็สูงมาก เนื่องจากภาคการผลิตยังมีจ�ำกัด ชาวลาวจึงนิยมมาจับจ่าย
ฝั่งไทยมาก จึงเป็นโอกาสแก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งตามจังหวัดชายแดนของไทย
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