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ในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ และต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
วารสาร สนค. ขอมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้อ่านทุกท่านด้วยบทวิเคราะห์ดีๆ จากทีมงานส�านักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ประเดิมด้วยคอลัมน์ Special Talk กับโอกาสใหม่ทางการค้าไทย รับตลาดส่งออกท่ีมีแนวโน้ม 
กลบัมาสดใส เมือ่เศรษฐกจิโลกค่อยๆ เริม่ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะตลาดในกลุม่ CLMV ตลาดใกล้ตวัทีม่ศีกัยภาพ 
ซ่ึงผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม และสามารถเริ่มต้นท�าการค้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายๆ 
โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน 

ส�าหรับตลาดภายในประเทศ เราได้ท�าสรุปความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคปี 2558 และ 
คาดการณ์แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อในปี 2559 ไว้ในคอลมัน์ Special Report ผูป้ระกอบการจะได้ใช้ข้อมลู
เหล่านี้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนท�าการค้าการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขันในยามที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวก

ในยามที่รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ของเรา 
มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากลในหลายๆ โครงการ 
พร้อมกนันี้กไ็ด้ร่วมเสนอแนะสิง่ทีภ่าครฐัและเอกชนควรด�าเนนิการเพิม่เตมิเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ 
ที่เอื้อต่อการสร้าง Global Entrepreneur ในคอลัมน์ Special Report 2 ด้วยหวังว่าจะช่วยเสริม
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดการสัมมนา “จับกระแสธุรกิจ : พิชิตตลาดเกษตร 
และเกษตรแปรรูป” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยม ี
นางสาวพมิพ์ชนก  วอนขอพร รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผูก้ล่าวเปิดงาน 
การสัมมนาในคร้ังนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้าของไทย  
(AEC Connect) โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมลูและระดมความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการในธุรกจิ
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจาก 3 สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ทุเรียน และมะพร้าว เพ่ือน�าไปประกอบการ 
จดัท�ายทุธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทนุ และพฒันาต้นแบบธุรกิจสนิค้าเกษตรให้กับสนิค้า
เกษตรต่อไป

นอกจากนี้ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก�าลังอยู่ระหว่างจัดท�ายุทธศาสตร์อื่น 
อีกหลายโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจ 
สินค้าอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคี เป็นต้น 
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Special Talk

ปี 2559 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง เนื่องจากมีโอกาสทางการตลาดส่งออกหลายด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยจะจับฉวยโอกาสส่งออกมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่ Supply Chain กับเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่มีการเติบโตสูง การใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลาง AEC ของไทย รวมไปถึงการที่ภาครัฐสนับสนุน

ให้ SME go inter มากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

โดย ทีมงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เชื่อมโยงห่วงโซ่ Supply Chain 
ไปทัว่โลก+ค�านึงถงึ Demand Driven

หากเราพจิารณาเมอืงทีม่ขีนาด GDP ใหญ่ๆ และ
มกีารขยายตวัสงูของประเทศต่างๆ จะพบว่ามไีม่ต�า่กว่า 
50 เมอืงท่ีตดิอนัดบั 50 อนัดับแรกของโลก เมืองท่ีมีจีดพีี
สงูทีส่ดุในโลก อาท ินวิยอร์ค โตเกยีว เซีย่งไฮ้ ลอนดอน 
ปักก่ิง ลอสแอนเจลสิ ปารสี ชคิาโก เซินเจิน้ เป็นต้น ซ่ึง
เมอืงเหล่านีเ้ป็นเมอืงทีภ่าครฐัและเอกชนควรทีจ่ะร่วม
กนัผลกัดนัให้สนิค้าและบริการของไทยเป็นทีรู้่จกัมากขึน้  
โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการศกึษาข้อมลูเชงิลกึ ทัง้ด้าน 
การตลาด พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อาชพี รายได้ ความชอบ 
ชวีติความเป็นอยู่ เป็นเมืองท่องเทีย่ว เมอืงท�างาน หรอืเป็น
เมอืงอตุสาหกรรมท่ีสามารถเชือ่มต่อห่วงโซ่อุปทานได้ เพือ่
จะได้ท�าแผนการเจาะตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในแต่ละเมอืงให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้การเจาะตลาด
มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ัน ผูส่้งออกไม่ควรมองข้ามตลาด AEC 
โดยเฉพาะ CLMV (กัมพชูา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) 
เพราะมอีตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิสงูมาก นอกจากนี้
การค้าระหว่างไทยกบั CLMV สามารถขยายตวัได้อกีมาก 
โดยเฉพาะการเชื่อมอุตสาหกรรมต้นน�้า และกลางน�้า
ของไทยกับอุตสาหกรรมปลายน�้าใน CLMV โดยจะ
ใช้รปูแบบกระตุ้นการค้าชายแดน ส�าหรับสินค้าทีจ่ะเน้น 
เจาะตลาด CLMV จะเป็นสนิค้าปัจจยัสี ่ส่วนกลุม่ประเทศ 
มาเลเซีย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และบรไูนน้ัน จะเน้นการ 
เป็น Supply Chain การผลติสนิค้าระหว่างกันให้มากขึน้ 

AEC Hub 
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการพัฒนาบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง  
โดยไทยมศัีกยภาพสามารถยกระดบัภาคการผลติให้ก้าวสู่  
Innovative Industries การสร้างห่วงโซ่มลูค่าและห่วงโซ่ 
อุปทานในภมูภิาคทีเ่ข้มแข็ง

จุดแข็งของไทย คือ การมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลาง
ของภมิูภาค/ความพร้อมด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน/
บคุลากรและสถาบนัการศึกษา และมคีวามร่วมมอืกบั
ประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจบุนั เช่น Weaving Street/ 
OTAGAI/YEN-D เป็นต้น  

(YEN-D Young Entrepreneur Network  
Development Program) เป็นโครงการที่กระทรวง
พาณชิย์ร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือสร้าง 
เครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้
โอกาสทางธุรกจิ และเพิม่ทกัษะในการท�าธุรกจิระหว่าง
กนั) โดยมแีนวคดิทีจ่ะเชือ่มโยงการพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พเิศษบรเิวณชายแดน เพือ่สร้างความเตบิโตไปด้วยกัน 
ระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน และเพื่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน

สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ การมีบทบาทน�าใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และการขยายการลงทุนของ
ญีปุ่น่ เกาหลี และจีนเข้ามาในภมูภิาคน้ี ตามแนวระเบยีง
เศรษฐกจิและใชไ้ทยเปน็ศนูยก์ลางการพฒันาบคุลากร 
(HRD), การเป็นศนูย์กลาง International HQ, การวจิยั 
และพฒันา (R&D) และการลงทนุใน SEZs 

Sector ทีไ่ทยมศีกัยภาพ ได้แก่ ยานยนต์และชิน้ส่วน 
อเิลก็ทรอนกิส์ บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม สิง่ทอ 
และเคร่ืองนุม่ห่ม อาหารแปรรปู โลจสิตกิส์ แฟรนไชส์ 
บริการด้านสขุภาพ และผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์/สขุภาพ

SMEs พระเอกตัวจริงปี 2559 
กระทรวงพาณชิย์ม ีPackage การพฒันา SMEs 

เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดโลกที่ส�าคัญ 
ประกอบด้วย

1. โครงการ Franchise ไทยสูต่ลาดโลก
2. SMEs Offline-2-Online 
3. ThaiTrade.com-SOOK (Small-Order OK)
4. ค้าส่ง-ปลีกไทยสู ่CLMV
5. นักการค้ามอือาชพี
6. สร้างผูป้ระกอบการ Social Business
7. ยกระดบัตลาดกลาง
8. พัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือธุรกจิท้องถิน่
ซึง่กจิกรรมเหล่านีจ้ะช่วยพฒันาผูป้ระกอบการ

ไทยไปสูก่ารพัฒนาแบบ Smile Curve โดยแนวคดิ The 
Smile Curve แสดงให้เหน็ว่า โครงสร้างห่วงโซ่มลูค่าโลก
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว 
เป็นอย่างมาก โดยอตุสาหกรรมบรกิารและการจดัการ 
ฐานความรู ้เช่น การวิจยัและพัฒนา การออกแบบ การขนส่ง 
การตลาด มส่ีวนในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ในระดบัทีม่ากขึน้ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมการผลติ 
ในลกัษณะรบัจ้างผลติ ซึง่อยูก่ลางน�้า มีการสร้างมูลค่า
เพ่ิมในระดบัทีต่�า่ลง ดังนัน้ หากผูผ้ลติหรือผูป้ระกอบการ 
ต้องการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าของตน จงึควรร่วมมอืกนั 
ส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น รวมถึง 
มกีารออกแบบผลติภณัฑแ์ละมตีราสนิคา้ซึง่จะเปน็การ 
สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัสินค้าต้นน�า้ได้มากข้ึน ขณะเดียวกนั
หากมกีารด�าเนนิการด้านการตลาด การกระจายสินค้า 
และการบรกิารต่างๆด้วย กจ็ะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
สนิค้าปลายน�า้ได้อีกด้วย 
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Special Report

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�้ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ ที่มีการปรับลดลงตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกจากภาวะ
อุปทานล้นตลาด ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการการดูแลและลดภาระค่าครองชีพให้
กับประชาชน ประกอบกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท�าให ้
แรงกดดันเงนิเฟ้ออ่อนตัวลง จงึส่งผลให้ตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อท้ังปีตดิลบ 

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. เฉลี่ย ม.ค.-พ.ย. 

2557 107.61 107.43 107.32 107.19 106.65 107.32

2558 106.33 106.28 106.49 106.15 106.35

อย่างไรกดี็ อัตราเงนิเฟ้อทัว่ไปทีติ่ดลบไม่ได้บ่งชีว่้าเศรษฐกิจไทยอยูใ่นภาวะเงนิฝืด 
เนือ่งจากการตดิลบของอตัราเงนิเฟ้อมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงราคาน�า้มนัเช้ือเพลงิ  
ในขณะทีร่าคาสนิค้าในหมวดอ่ืนๆ อาทิ อาหาร (อาหารส�าเรจ็รปู) เครือ่งนุง่ห่ม ค่าเช่าบ้าน 
ค่ารกัษาพยาบาลยงัคงขยายตัวเป็นบวกอยู ่รวมทัง้อตัราการว่างงานยงัอยูใ่นระดับต�า่ อตัรา 
ค่าจ้างไม่ได้ปรบัลดลง และอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ยงัเป็นบวก 

ความเคล่ือนไหวของดชันีราคาผูบ้รโิภค
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศโดยเฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2558 

เท่ากบั 106.35 ลดลงจากปี 2557 (107.32)  ร้อยละ 0.90  เป็นผลจากความเคลือ่นไหว
ของดัชนีราคาผูบ้รโิภคในหมวดส�าคัญ ดงันี้ 

หมวด
2558 

(ม.ค.-พ.ย.)
2557

(ม.ค.-พ.ย.)

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ 
AoA)

ดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

113.95 112.64 +1.16

ดชันรีาคาหมวดอืน่ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม

102.24 104.34 -2.01

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป (Headline CPI) ปี 2557-2558

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (รายหมวด)

องค์ประกอบของอัตราเงนิเฟ้อ

 ดัชนีปี 2557

 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

  ดัชนีปี 2558

อัตราเงินเฟ้อ (YoY) เฉลี่ย 11 เดือน ปี 2558 เท่ากับ -0.90

หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

อัตราเงินเฟ้อ (YoY)
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โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เฉลี่ย 11 เดือน) สูงขึ้นร้อยละ 1.16  เนื่องจากการสูงขึ้น
ของหมวดผักและผลไม้ (ร้อยละ 3.27) หมวดอาหารส�าเร็จรูป (ร้อยละ 1.74) หมวดเครื่องประกอบอาหาร (ร้อยละ 
1.12) หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 0.69) หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 0.29) ขณะท่ี
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น�้า ไม่เปลี่ยนแปลง และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลง (ร้อยละ-2.21) 

	   ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เฉลี่ย 11 
เดือน)  สูงขึ้นร้อยละ 1.16  
เนื่องจากการสูงขึ้นของหมวดผักและผลไม้ (ร้อยละ 3.27) 
หมวดอาหารสําเร็จรูป (ร้อยละ 1.74) หมวดเครื่องประกอบอาหาร 
(ร้อยละ 1.12) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 0.69) 
หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ร้อยละ 0.29) 
ขณะที่หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ไม่เปลี่ยนแปลง 
และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมลดลง (ร้อยละ -2.21)  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   ดัชนีราคาหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม (เฉลี่ย 11 เดือน)   
ลดลงร้อยละ 2.01 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของ 
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร (ร้อยละ -6.64) 
เป็นการลดลงของหมวดน้ํามันเชื้อเพลิงร้อยละ 21.79 
ขณะที่หมวดอื่นๆยังคงปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (ร้อยละ 0.59) หมวดเคหสถาน (ร้อยละ 
0.67) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา (ร้อยละ 
0.95) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ร้อยละ 0.99) 
และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 2.10)    
 
 
 
 
 
	  

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราเงนิเฟ้อ
ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่ออตัราเงนิเฟ้อ ได้แก่ ราคาน�า้มนัเชือ้เพลิง อตัราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมติั (Ft) และเหตกุารณ์

ต่างๆ ปี 2558 ทีก่ระทบต่อค่าดชันีมีดงันี้
1. ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ ปรับลดลงมากตามราคาน�า้มนัดิบในตลาดโลกทีล่ดลงมากกว่าร้อยละ 50 

จากปัญหาอปุทานส่วนเกนิ
2. คณะกรรมการควบคมุการขนส่งทางบกมมีตปิรบัลดอตัราค่าโดยสาร “รถร่วม-บขส.” ในวันที ่16 มกราคม 

2558 (2 สตางค์/กิโลเมตร) และวนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 (3 สตางค์/กิโลเมตร) ตามแนวโน้มราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลก
ท่ีปรับตัวลดลง

3. อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมตั ิ(Ft) ปรับลดลงอย่างต่อเนือ่งตามต้นทนุก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง โดยในปี 2558 
ได้ปรบัลดลงจ�านวน 3 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม-เมษายน ปรบัลดลง 10.04 สตางค์ต่อหน่วย รอบเดือนพฤษภาคม-
สงิหาคม ปรบัลดลง 9.35 สตางค์ต่อหน่วย และรอบเดอืนกันยายน-ธันวาคม ปรับลดลง 3.23 สตางค์ต่อหน่วย

4. สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มส่งผลกระทบต่อ 
การผลติข้าวนาปรงัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2558 ท�าให้รัฐบาล 
ต้องประกาศงดการปลกูข้าวนาปรัง 2557/58 และการขอ
เลือ่นและยุตกิารปลกูข้าวนาปรงั 2558 ในพืน้ทีช่ลประทาน 
22 จงัหวัดของลุม่น�า้เจ้าพระยา นอกจากนีย้งัเกิดความ 
เสียหายต่อพืน้ท่ีเพาะปลูกสนิค้าเกษตร เช่น ผกัสด และ 
ผลไม้ ส่งผลให้สนิค้าพชืผกัและผลไม้หลายชนดิมรีาคาสงูขึน้

5. การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย 
(IUU) ท�าให้เรอืประมงจ�านวนมากใน 22 จงัหวดั หยดุ
ออกเรือ ส่งผลให้ราคาอาหารทะเลโดยรวมปรบัตวัสงูขึน้
ทัว่ทกุภาค โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พบว่า 
อาหารทะเลมรีาคาสูงขึน้กว่าภาคอืน่ๆ เนือ่งจากต้องขนส่ง
เป็นระยะทางไกล ขณะทีใ่นภาคใต้พบว่าอาหารทะเลใน
ตลาดยังมปีริมาณเท่าเดมิแต่ราคาสงูข้ึน

6. การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศส�าคญั  
ยังคงเป็นไปอย่างเปราะบาง โดยเฉพาะจีนท่ีมีอัตรา
การขยายตวัต�า่สดุในรอบ 6 ปี ในขณะทีก่ารฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิยโุรปและญีปุ่น่ยงัเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การ
ส่งออกของไทยหดตวั และส่งผลต่อเนือ่งไปยงัก�าลงัซือ้
ทีล่ดลง 

คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2559
อตัราเงนิเฟ้อในปี 2559 คาดว่าจะกลบัมาขยายตวั

เป็นบวกตามอุปสงค์ในประเทศทีเ่ริม่ปรับตัวดีข้ึน จากการ
เร่งลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัของภาครัฐ ในขณะที ่
เศรษฐกจิประเทศคูค่า้ส�าคญัมแีนวโนม้การฟืน้ตวัดขีึน้ 
กว่าปีก่อน โดยได้แรงขบัเคล่ือนจากการขยายตวัในเกณฑ์ด ี
ของสหรฐัฯ การปรบัตัวดขีึน้ของยโูรโซนและญีปุ่น่ รวมถงึ 
ค่าเงนิบาททีม่แีนวโน้มอ่อนค่าอนัจะส่งผลดต่ีอการส่งออก  
นอกจากนี ้ราคาน�า้มนัทีย่งัทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนก�าลังซื้อที่แท้จริงของประชาชน 
โดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2559 อยูร่ะหว่างร้อยละ 
1.0-2.0 โดยมสีมมตฐิานหลัก คอื

1. อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ร้อยละ 
3.0-4.0 

2. ราคาน�า้มนัดบิดูไบ อยูร่ะหว่าง 48-54 ดอลลาร์
สหรัฐ/บาร์เรล 

3. อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 36-38 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ 

ดชันรีาคาหมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ (เฉลีย่ 11 เดอืน) ลดลงร้อยละ 2.01 โดยมสีาเหตสุ�าคญัมาจาก
การลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสือ่สาร (ร้อยละ-6.64) เป็นการลดลงของหมวดน�า้มนัเชือ้เพลงิร้อยละ 
21.79 ขณะที่หมวดอ่ืนๆ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (ร้อยละ 0.59) หมวดเคหสถาน 
(ร้อยละ 0.67) หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศกึษาและการศาสนา (ร้อยละ 0.95) หมวดการตรวจรกัษาและบริการ
ส่วนบุคคล (ร้อยละ 0.99) และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 2.10)   
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Special Report

เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย 

ก้าวใหม่สู่สากล 

ที่มา : The Globlal Entrepreneurship and Development Institute, 2014

2. สถานะการสร้างผูป้ระกอบการสากลของไทย 
ผู้ประกอบการไทย ทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่ม OTOP ส่วนใหญ่ยังแข่งขันอยู่ในตลาดภายใน
ประเทศ ซึง่เป็นตลาดทีม่ขีนาดเลก็และยงัมกี�าลงัซ้ือจ�ากดั 
จากข้อมลูของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2557 บ่งชี้ว่ามูลค่าการส่งออก
ของ SMEs มสีดัส่วนประมาณ 25% ของการส่งออกรวม 
และมจี�านวน SMEs ไทยทีเ่ป็นผูส่้งออกโดยตรงประมาณ 
25,000 ราย หรือไม่ถึง 1% ของ SMEs (ทั้งหมด 2.76 
ล้านราย) สะท้อนให้เหน็ว่ายงัมผีูป้ระกอบการจ�านวนมาก 
ทีต้่องได้รบัการพฒันาและส่งเสรมิให้เป็นผูป้ระกอบการ 
สากล ในขณะเดียวกันตัวเลขสถิติการส่งออกของ  
SMEs และการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศของ SMEs 
เป็นประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญเช่นเดียวกับตัวเลข 
ส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมทีผ่ลติโดยวสิาหกจิรายใหญ่ของ 
นักลงทุนข้ามชาติ (LEs/MNCs) 

หลายปีที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน 
ขับเคลือ่นโครงการต่างๆ เพือ่ผลกัดนัให้ธรุกจิไทยก้าวไป 
สู่สากล ตัวอย่างในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 
โครงการต้นกล้าทูโกล, โครงการพี่จูงน้อง, SMEs 
Proactive, การยกระดบัการบรหิารจัดการธรุกจิสูม่าตรฐาน 
ISO, การพฒันาเครอืข่ายผูป้ระกอบการไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน, คลังข้อมูลการค้าระดับประเทศ-อาเซียน 
(NTR) และล่าสดุคอื การคดัเลอืกและพฒันา SMEs ช้างเผอืก 
ในแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาสู่สากล โครงการเหล่าน้ี 
ช่วยยกระดับวิสาหกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลและ
วสิาหกจิทีอ่ยู่ในเครือข่ายได้จ�านวนมาก อาท ิสมาชกิของ 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ซึง่มปีระมาณ 14,000 
ราย โดยเป็นผู้ประกอบการในต่างจังหวัดประมาณ 2,000 
ราย ซึง่จะสามารถขยายไปสู ่SME และวสิาหกจิท้องถิน่ 
ได้มากขึ้นเป็นล�าดับ 

Global Entrepreneurship and Devlopment 
Index (GEDI)

1. ผู้ประกอบการสากล บนเส้นทางปฏิรูป
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยตั้งอยู ่บนฐาน 

ของการส ่งออกสินค ้า OEM ซ่ึงไทยสามารถ 
เกาะเก่ียวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในโลก
มาได้อย่างยาวนาน การมุ ่งผลิตเพื่อส่งออกสินค้า 
ดังกล ่าวส ่งผลให ้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนมาได ้ 
แม้ว่าจะต้องพึง่พาการลงทนุจากต่างชาตแิละการน�าเข้า 
สินค้าขั้นกลางค่อนข้างสูง และมีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายในประเทศ (Domestic Value-added in Export) 
ได้ไม่มากเท่าที่ควร ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับคนไทยจึง
จ�ากัดอยู่เพียงค่าแรงและการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย 
ทั้งยังแขวนอยู ่กับปัจจัยความเช่ือมั่นของนักลงทุน  
ในขณะเดียวกัน การยกระดับทักษะ/องค์ความรู ้
เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Move-up Value Chain)  
ยงัเป็นไปอย่างช้าๆ และมปีระเทศเศรษฐกิจใหม่ก้าวข้ึนมา 
แทนที่ใน Global Value Chain มากขึ้นทุกขณะ 
นอกจากนี ้วสิาหกิจในท้องถ่ินจ�านวนมากยังไม่เข้มแข็ง 
พอที่จะขยายตลาดไปในระดับภูมิภาคและสากลได้ 
เศรษฐกจิไทยจึงไมเ่พียงตดิอยู่ในกบัดกัรายได้ปานกลาง 
แต่ยังมคีวามเหลื่อมล�้าสูงและเปน็มูลเหตหุนึ่งของวิกฤติ
การเมืองซ�้าซาก

แนวคิดเรื่องการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
ได้รับการผลักดันในหลายประเทศ อาทิ ไต้หวัน 
จีน อิสราเอล และนอร์เวย์ เพื่อยกระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Entrepreneurial Growth) โดยมี 
ฐานคติว่าการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�า
ธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ และมีการก�ากับ
ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจให้อยู่ร ่วมกันได้  
อย่างเกื้อกูล จะท�าให้เกิดผู้ประกอบการจ�านวนมากท่ี 
เข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล ส่งผลให้เกิดการ 
จัดซื้อ จ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มสูง รวมท้ังมีการ 

ใช้จ่ายในวงกว้าง (Multiple Effects) โดยหัวใจของ
การเป็นผู้ประกอบการสากล (Global Entrepreneur) 
คือ 1) เ ล็งเ ห็นและเติมเต็มช ่องว ่างในตลาด 
(Demand-driven) 2) ตอบสนองผูบ้รโิภคและมาตรฐาน
นานาชาติ (Global Mindset) และ 3) การปรับใช้
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Value Creation)

 บริบทของไทยยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่เอื้อให้ 
เกิ ดผู ้ ป ระกอบการสากล สถิ ติ ด ้ านแรงงาน  
(Labour Force Survey โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ) 
สะท ้อนให ้ เห็นว ่าไทยยังเป ็นสังคมเกษตรและ
รับจ ้างผลิต โดยจากจ�านวนคนไทยผู ้มีงานท�า 
ท้ังหมด 38 ล้านคน มีสัดส่วนเกษตรกรมากถึง 1 ใน 3 
หรอื ประมาณ 13 ล้านคน และอกี 17 ล้านคนเป็นลกูจ้าง 
(โดย 2.2 ล้านคนอยู่ในภาครฐั) ซึง่ 60% ของคนวยัท�างาน 
มีรายได้เฉล่ียต�า่กว่า 6,000 บาท ในขณะทีผู้่ประกอบธุรกจิ 
ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
นิติบุคคลเพ่ือรับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเหมาะสม 
(75% ของ SMEs อยู่นอกระบบภาษี) และเกษตรกร 
ก็ยังไม่ได้รบัการสนบัสนนุในลกัษณะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ 
(Agri-business Entrepreneur) ผู้ประกอบการไทย
ส่วนใหญ่จึงแข่งขันได้ยากในระดับสากลและสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ในวงจ�ากัด โดยตลอด
ทศวรรษที่ผ่านมา GDP ของ SMEs ไทยในแต่ละป ี
ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 40% ของ GDP รวม ในขณะที ่
SMEs เกือบทั้งหมด (99.5%) ยังเป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก
ทีย่ากจะเตบิโตและเชื่อมโยงกบักบัห่วงโซ่มลูค่าระหว่าง 
ประเทศ (Local-Global Value Chain) ภาพรวมต่างๆ 
ข้างต้นสะท้อนถึงความท้าทายที่ทุกภาคส่วนจ�าเป็น
ต้องร่วมกันปรับตัวในหลายด้านพร้อมกัน เพ่ือสร้าง
บริบทที่เอื้อต่อการเกิดและเติบโตของผู้ประกอบการ 
ในระดับสากล 

ทีม่า : ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
** GDP ของประเทศซึง่ประกอบด้วยภำคเกษตรและภำคนอกเกษตร
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โดย  นายธนภัท แสงอรุณ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ผูป้ระกอบการส่งออกในภมิูภาคตามประเภทสนิค้า

ทีม่า : กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 2557

อืน่ๆ
83 ราย

1%

อาหาร
609 ราย

29%

แฟช่ัน
335 ราย

15%

ไลฟ์สไตล์
492 ราย

24%

สปาและบรกิาร
สขุภาพ

150 ราย
7%

อตุสาหกรรม
342 ราย

16%

บริการ/โลจสิตกิส์
162 ราย

8%

ภูมิภาค อาหาร แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สปา อตุสาหกรรม บรกิาร/
โลจิสติกส์ อื่นๆ

ภาคเหนือ 121 85 222 38 9 - 1

ภาคตะวนัออก 192 92 178 53 246 83 4

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

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

อาหาร แฟช่ัน

บรกิาร/โลจิสตกิส์

ไลฟ์สไตล์

อ่ืนๆ

สปา

อตุสาหกรรม

โดยกระบวนการพฒันาและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
สากลครอบคลุมตั้งแต่ 1) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ตลาด 
เพ่ือวางกลยทุธ์ 2) สร้างมลูค่าเพิม่และพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
ด้วยการออกแบบ ภายใต้แนวคิด Translocal 3) ลด
ต้นทุนด้วยการตลาดและการค้าออนไลน์ การจดัการ
เอกสารและธรุกรรมทางการเงนิ 4) ขยายช่องทางการ 
ตลาดด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเชิญผู้น�าเข้ามาเยือน 
และเจรจาการค้า การพาไปทดลองตลาด และการสร้าง
ภาพลกัษณ์สนิค้าด้วยตรา Thailand Trust Mark รวมถงึ 
การให้บริการข้อมูลและค�าปรึกษาผ่าน AEC Business  
Support Center นอกจากนี้ ยังมีแผนท่ีจะสร้าง 
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 
Economy : IDE) โดยร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน
ด้วย เมือ่พจิารณาสถานะปัจจบุนัของผู้ประกอบการสากล 
ในประเทศไทยและบทบาทของภาครัฐและเอกชนทีด่�าเนิน 
มาอย่างต่อเนือ่ง พบว่ามปัีจจยัภายนอกอีกหลายประการ 
ทีต้่องผลักดนัในระยะยาวควบคูก่นัไป อาทิ การสร้างค่านยิม 
และมุมมองธุรกิจในระดับอาเซียนและสากล เพิม่ทกัษะ 
การตลาดนวตักรรมและการเงินในหลกัสตูรการศกึษาระบบ 
ประกนัรายได้และสวสัดกิารเพือ่ผู้ประกอบการ การบ่มเพาะ 
ธุรกิจและการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละ 
สาขาและช่วงพฒันาการรวมทัง้การพฒันาระบบบัญชีและ
การระดมทนุจากในและต่างประเทศ ทัง้นี ้ในการผลักดนั
ให้เกดิผู้ประกอบการสากล จ�าเป็นท่ีต้องมกีารเริม่ต้นสร้าง 
สภาพแวดล้อมใหม่ (New Ecosystem) ทีเ่อือ้อ�านวยกบัธรุกจิ 
ยคุใหม่ในหลายด้านด้วยกนั

3. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชนในการ
สร้าง Global Entrepreneur 

 (1) ยกระดับบทบาทของภาคีในพื้นที่ 
พิจารณาเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระดับท้องถิ่นในการวางแผนเศรษฐกิจระดับพื้นที่ 
(Area-based Cluster) เพือ่เช่ือมโยงวสิาหกจิรายใหญ่ใน  
SEZs และวิสาหกิจรายเล็กและรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ 
โดยรอบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Biotech เพื่อการค้า 
ข้ามแดนและส่งออก

 (2) การส่งเสรมิตลาดสนิค้าสร้างสรรค์/นวตักรรม 
โดยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อขยาย 
ตลาดให้สนิค้า/บริการนวัตกรรมในลกัษณะของ Exploit 
Technologies Pte Ltd ของสงิคโปร์ ซึง่ท�าธรุกจิจดัหา 
คู่ค้า/ผู้ร่วมลงทุน รวมถึงประสานอ�านวยความสะดวก
ทางธุรกิจ โดยมีการหักส่วนแบ่งเพ่ือเป็นค่าตอบแทน 
ให้กับบริษัทและนักวิจัยด้วย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและ
เอื้อให้สินค้า/บริการใหม่ก้าวข้ามช่วงเวลาของการสร้าง
ธุรกิจ (Valley of Death) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตได้ในระดับโลก

 (3) เพิ่มจ�านวนและศักยภาพของสถาบัน 
เฉพาะทาง เพื่อให้เป็นกลไกควบคู่กับรัฐในการท�า R&D 
and Design รวมทัง้บ่มเพาะและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
อย่างเข้มข้นและก้าวหน้าในระดบันานาชาต ิ(International  
Business Development) โดยให้บริการเฉพาะทาง 
แบบครบวงจร (Total Solution Center) ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ วางแผนธุรกิจและสนับสนุน 

การขอสินเช่ือ ฝึกอบรมและบ่มเพาะในแต่ละกลุม่สนิค้า/ 
บริการ (Tailor-made) รวมทั้งการส่งเสริมท่ีเหมาะกับ
ขนาด ระดับขั้นการพัฒนาธุรกิจ และจุดเด่นของแต่ละ
พื้นที่ (Sectors, Sizes, Stages, Spatial Settings) 

 (4) เพิม่บทบาทภารกจิด้านการส่งเสรมิตลาด
ภายในประเทศและอาเซยีน โดยการส่งเสริมค่านิยมและ
พลังผู้บริโภค (Consumerism) เพื่ออุดหนุนธุรกิจไทย 
ทีเ่ป็นวสิาหกจิรายย่อย/รายใหม่ การสร้างตัวแทนจ�าหน่าย
สนิค้าจากชมุชน และการร่วมพฒันาเกษตรพันธะสญัญา 
ที่เป็นธรรมและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
โดยมองว่าอาเซยีนเป็นส่วนหนึง่ของตลาดภายในประเทศ  
เพือ่สร้างความเข้มแขง็จากตลาดภายในโดยไม่จ�ากัดอยูเ่พยีง 
การบริโภคในประเทศ (Domestic Consumption)

 (5) ขยายการส่งเสรมิธรุกจิไทยในต่างประเทศ 
โดยพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศส�าหรับ 
SMEs และวิสาหกิจระดับท้องถิ่น อาทิ การขยายผล
โครงการในลกัษณะ Sister Cluster/ Otagai ไทย-ญ่ีปุน่ 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการในไทยและในตลาดเป้าหมายได้ร่วมกนั 
วางแผนและผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของตลาด 
(Demand-driven Strategy) การส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการน�าเข้าสินค้า
ไทย รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup ให้ร่วม
ลงทุนกับหุ้นส่วนจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้ เงื่อนไขส�าคัญคือการมีกลไกการท�างานท่ี
สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอกับ SME และทั่วถึง
ในระดบัเมอืงหลกั/รอง สามารถให้บรกิารด้านข้อมูลเชิงลกึ 
ด้านการตลาด กฎระเบียบ/มาตรฐาน และการด�าเนิน 
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ  ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย 
ในการรับบริการ เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการและ 
สร้างแรงจงูใจในลกัษณะขององค์กรเอกชนภายใต้ก�ากับ 
ของรัฐ โดยอาจปรับใช้ประสบการณ์ของต่างประเทศ  
อาท ิChina Council for the Promotion of International  
Trade (CCPIT) ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ “ก้าวออก
ไป” (走出去) ของจนี รวมถงึองค์กร JETRO ของญีปุ่น่

 (6) การอ�านวยความสะดวกทางการค้าของ
ไทยในต่างประเทศ (Onshore Trade Facilitation) 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการแสดงและจ�าหน่าย
สินค้าไทยให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากที่สุด โดยส่งเสริมการ
ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศของธุรกิจบริการโลจิสติกส์
และบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจบริการ
จัดจ�าหน่ายและแฟรนไชส์ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ SMEs 
และวิสาหกิจในท้องถิ่นได้ทดลองตลาดและเรียนรู้ธุรกิจ
ในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องอาศัย
การเจรจาระหว่างประเทศในมิตขิองการลงทุนและความ
สัมพนัธ์/ร่วมมอืควบคูกั่นไป เพ่ือสร้างความได้เปรยีบให้
วิสาหกิจรายกลาง/รายใหญ่ที่ออกไปลงทุนและส่งออก
สินค้าในต่างประเทศ รวมถึงการร่วมลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยร่ีวมกบัต่างประเทศ (Joint Innovation and 
Investment) อาทิ โครงการ EU2020 

Research Development

Success as a new product Success as a business

Commercialiazation

Product Launch

Technology Transfer

Adapted from source : Osawa and Miyazaki, 2006
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เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤศจิกายน 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลที่กระตุ้น 
การใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการลงทุน 
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม 
เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
ที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการส่งออกสินค้าของไทยหดตัวลง 

เสถียรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนพฤศจกิายน 2558 อยูใ่นเกณฑ์ดแีละ 
มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวม 
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปหดตัวร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของราคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศ  
สดัส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนตลุาคม 2558 อยูท่ีร้่อยละ 43.8 ซึง่ 
ถอืว่าสถานะหนีข้องไทยยงัมีความมัน่คงและอยูใ่นกรอบความมัน่คงทางการคลังทีต่ัง้ไว้ 
คือไม่เกินร้อยละ 60.0  เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนพฤศจกิายน 2558  
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้  
สะท้อนได้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระดบัสงูที ่155.7 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนพฤศจิกายน 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการ 
ท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ทีร้่อยละ 5.1 นอกจากนี ้ดชันผีลผลติสนิค้าอตุสาหกรรมกลับมาขยายตวัเป็นบวกอกีครัง้  
โดยขยายตัวร้อยละ 0.1 ส�าหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนี 
ผลผลติสนิค้าเกษตรและดชันีราคาสนิค้าเกษตร หดตวัร้อยละ 26.23 และ 7.6 โดยเฉพาะ 
มนัส�าปะหลงั และยางพารา ท่ีราคาลดลง เนือ่งจากจนีซึง่เป็นประเทศคูค้่าท่ีส�าคญัชะลอ 
การสั่งซื้อ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2558 ฟื้นตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ และยอดการจัดเก็บภาษี  
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งโดยขยายตัวร้อยละ 6.9 และ 3.5  
ตามล�าดบั นอกจากน้ี ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่หดตวัน้อยลงกว่าเดอืนท่ีผ่านมา โดยหดตวั 
ร้อยละ 12.0 (ต.ค. 58 หดตัวร้อยละ 19.5) สะท้อนได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
มทีศิทางทีด่ขีึน้ จากรายได้ครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกับราคาน�า้มันทีล่ดลง ซึง่ส่งผลให้ 
ก�าลังการซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น  

การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2558 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น  
ตามการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในหมวด 
ก่อสร้าง โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม 
อสงัหารมิทรพัย์ ขยายตัวทีร้่อยละ 15.7 และ 20.3 นอกจากนี ้ยอดจ�าหน่ายปูนซเีมนต์ 
ขยายตัวเช่นกันที่ร้อยละ 2.6    

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์

ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 ต.ค. พ.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 2.9 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 15.4 8.4 6.2 6.3 5.2 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 155.5 158.3 155.7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -0.8 -1.0

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 1.0 1.0 0.9

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 43.0 43.8 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -4.7 -5.0 -5.3 -8.1 -7.42

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -15.3 -18.2 -9.53

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.9 -9.9 -9.3 -4.8 -26.23

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.8 -6.1 -7.6

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 0.1 -7.5 -6.1 -4.2 0.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 24.3 1.0 5.1

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.7 -0.7 -4.0 3.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -24.9 -19.5 -12.0

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 -10.6 -6.5 6.9

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 1.5 -7.4 -

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 -10.8 5.4 -

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -0.3 7.2 15.7

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 2.9 -0.5 -7.8 20.3

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 -0.7 -0.3 2.6

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

อินโดนีเซีย 6.66 5.0 4.7 4.7

เวียดนาม 0.64 6.0 6.4 6.8

อินเดีย 4.97 7.1 7.0 -

จีน 1.40 7.4 7.0 6.9

ปี 57 ปี 58
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2558 มีค่าเท่ากับ  
105.74  เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.39 จากการลดลง 
ของหมวดพลงังาน ตามการลดลงของราคาน�า้มันเชือ้เพลิงขายปลีกในประเทศ ประกอบกบั 
หมวดผกัและผลไม้สด รวมท้ังเน้ือสกุร และไข่ไก่ มีราคาปรบัตวัลดลงตามปรมิาณผลผลติ 
ทีอ่อกสูต่ลาดมาก และเมือ่เทยีบกับเดอืนธนัวาคม  2557 ลดลงร้อยละ 0.85  ขณะทีดั่ชนี 
ราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปไม่รวมกลุม่ราคาอาหารสดและพลงังาน)  
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นท่ีร้อยละ 0.68 (YoY)  ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยปี 2558  
เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.90

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2559 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะ 
อยู่ระหว่างร้อยละ 1.0 - 2.0      

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 101.0 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 2.7 จากการลดลงของหมวดผลผลติเกษตรกรรม  
ร้อยละ 3.8 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 3.1 สัตว์มีชีวิตและ 
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 3.7 ปลาและสตัว์น�า้ร้อยละ 9.1 หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ดชันี 
ราคาลดลงร้อยละ 3.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองด่ืมและ 
ยาสบูร้อยละ 0.3 ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมร้อยละ 21.7 เคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์ร้อยละ 2.2  
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 3.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 1.1 โลหะขั้นมูลฐาน 
และผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.6 เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ร้อยละ 2.1  
ส่วนหมวดท่ีดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.5 หนังฟอก  
ผลติภณัฑ์หนงัและรองเท้าร้อยละ 0.6 ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ร้อยละ 0.8 เยือ่กระดาษ  
ผลิตภณัฑ์กระดาษและสิง่พมิพ์ร้อยละ 3.0 เครือ่งจกัร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ร้อยละ 0.2  
สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ร้อยละ 0.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงข้ึนร้อยละ 11.8  
ตามการสงูขึน้ของลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 13.1 แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ  
ร้อยละ 5.0 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้าดัชนรีาคาผูผ้ลติลดลงร้อยละ 0.8 เฉลีย่ปี 2558   
เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.1

ดัชนรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนธนัวาคม  2558 มค่ีาเท่ากบั 116.3 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.7  ซึง่ดัชนรีาคาทีป่รบัตวัลดลง ได้แก่ หมวดซเีมนต์  
ลดลงร้อยละ 6.3 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.5 หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์ 
เหล็กลดลงร้อยละ 19.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 3.5 และหมวด 
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 3.2 ทั้งนี้เป็นผลจากราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก ทองแดง  
เม็ดพลาสติก รวมทั้งปิโตรเลียมลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับการก่อสร้าง 
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  หมวดดัชนีราคาท่ีสูงขึ้นได้แก่ หมวดไม้และ 
ผลติภณัฑ์ไม้สูงขึน้ร้อยละ 0.7 เนือ่งจากต้นทนุด้านการบรหิารจดัการสงูขึน้ หมวดสนิค้า 
ทีด่ชันรีาคาไม่เปล่ียนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบือ้ง หมวดวสัดฉุาบผวิ และหมวดสุขภัณฑ์   
เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.7 และเฉลีย่ 
ปี 2558  เทียบกับเฉลี่ยปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.1 

 

ท่ีมำ : กองสำรสนเทศและดชันเีศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index
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International Trade Focus

การส่งออก
เดอืนพฤศจกิายน 2558 มมีลูค่า 17,167 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงร้อยละ 7.42  

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 7.0 จากการลดลงของข้าว (-7.9%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-6.7%) ยางพารา 
(-12.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรปู (-14.9%) และน�า้ตาล (-32.5%) ในขณะทีผ่กั
ผลไม้สดแช่แขง็กระป๋องและแปรรปูปรับเพิม่ขึน้ (+31.9%) ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั 
ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.8 จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (-9.1%) น�า้มนั 
ส�าเรจ็รปู (-29.8%) เมด็พลาสตกิ (-18.7%) ในขณะทีร่ถยนต์และอุปกรณ์ (+13.7%)  
แผงวงจร (+5.4%) ปรบัเพิม่ขึน้ ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จนี (-6.1%) 
สหรัฐอเมรกิา (-6.3%) ญีปุ่น่ (-4.7%) ฮ่องกง (+6.8%) เวยีดนาม (+18.2%)

ระยะ 11 เดือนของปี 58 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 197,275 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงร้อยละ 5.51 โดย สนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2  
จากการลดลงของยางพารา (-15.2%) ข้าว (-14.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรปู (-15.2%)  
น�า้ตาล (-2.0%) ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (+1.1%)  ผกัผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู 
(+2.6%) ปรับเพิม่ขึน้ ส่วนสนิค้าอุตสาหกรรมส�าคญัภาพรวม ลดลงร้อยละ 3.7 จากการลดลง 
ของคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-3.4%) น�า้มนัส�าเรจ็รปู (-27.6%) เมด็พลาสตกิ (-14.8%) 
ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+4.7%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั (+11.6%) ปรบัเพิม่ขึน้ 
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.4%) จีน (-5.0%) ญ่ีปุน่  
(-7.5%) ฮ่องกง (-6.6%) และมาเลเซยี (-19.5%)

การน�าเข้า
เดอืนพฤศจกิายน 2558 มมีลูค่า 16,868 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงร้อยละ 9.53  

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มันดบิ (-44.0%) เคมภีณัฑ์  (-8.1%)  
ขณะทีเ่ครือ่งจกัรกลฯ (+0.3%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+18.0%) ส่วนประกอบยานยนต์ (+23.5%) 
ปรบัเพิม่ขึน้ แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+11.5%) ญีปุ่น่ (-10.2%)  
สวติเซอร์แลนด์ (103.7%) สหรัฐอเมริกา (-34.5%) มาเลเซยี (-6.6%) ระยะ 11 เดอืนของปี 58 
(ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 187,041 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.16 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกันของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการลดลงของน�า้มันดบิ (-41.9%) เคร่ืองจกัรกลฯ (-8.8%)  
เคมภีณัฑ์ (-9.27%) เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-15.9%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ  
ปรบัเพิม่ขึน้ (+2.9%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน (+7.8%) ญ่ีปุ่น 
(-11.5%) สหรฐัอเมรกิา (-3.3%) มาเลเซยี (-5.4%) และสหรฐัอาหรบัฯ (-36.3%)

ดุลการค้า
เดอืนพฤศจกิายน 2558 เกนิดลุการค้ามลูค่า 299 ล้านเหรียญสหรฐั
ระยะ 11 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-พ.ย.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 10,234 ล้านเหรยีญสหรัฐ 

 
ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนรีาคาสินค้าส่งออกเดือนพฤศจกิายน  2558 อยู่ท่ี 97.8 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก 
ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.4 หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ  
ลดลงร้อยละ 8.7 หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.5 หมวดสนิค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลงร้อยละ 2.2
 
ราคาสินค้าน�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 92.8 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 11.0 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดียวกนัของปีก่อน จากการลดลงของดชันรีาคาน�า
เข้าทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าเชือ้เพลิงลดลงร้อยละ 38.1 หมวดสนิค้าทนุลดลง 
ร้อยละ 2.2 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.2 หมวดสินค้า 
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลง 
ร้อยละ 4.3 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

พฤศจิกายน 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤศจิกายน 58 ม.ค.-พ.ย. 2558 พฤศจิกายน 58 ม.ค.-พ.ย. 2558

ส่งออก 17,167 197,275 -7.42 -5.51

น�าเข้า 16,868 187,041 -9.53 -11.16

ดุลการค้า 299 10,234   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

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

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

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

ส่งออก -0.4 0.1 -0.3 -2.6 -2.2

น�าเข้า -1.6 -0.1 -1.5 -11.0 -10.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,663 0.3 9.9 จนี 3,968 11.5 23.5

อญัมณ ีเงนิแท่ง
และทองค�า

1,502 14.9 8.9 ญี่ปุ่น 2,616 -10.2 15.5

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,496 18.0 8.9
สวติเซอร์
แลนด์

971 103.7 5.8

น�า้มนัดบิ 1,201 -44.0 7.1
สหรัฐ

อเมรกิา
957 -34.5 5.7

เคมภัีณฑ์ 1,014 -8.1 6.0 มาเลเซยี 929 -6.6 5.5

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมำยเหตุ มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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พ.ย.58 ธ.ค.58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ธ.ค.

57
ม.ค.-ธ.ค.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,187.50 1,161.67 -2.18 1,161.67 1,183.33 1.86

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,542.50 2,380.00 -6.39 2,380.00 2,717.09 14.16

ยางพารา : (Baht/Kg)

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

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,083.83 1,068.71 -1.40  1,068.71 1,160.15 8.56

ไทย (THB/Baht) 18,490.00 18,282.00 -1.12  18,282.00 18,834.00 3.02

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 42.92 37.41 -12.84 37.41 48.87 30.62

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.78 36.01 0.65 36.01 34.25 -4.89

Commodities & FX

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดือนธนัวาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,282 บาท ลดลงร้อยละ 1.12 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า 

ราคาทองค�าปรบัตวัลดลงเน่ืองจากได้รบัแรงกดดนัจากการแขง็ค่าของสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐั หลงัมกีระแส
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด)  อาจปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย ทัง้นี ้การปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียของเฟด 
ส่งผลให้นกัลงทนุลดการถือครองทองค�า หนัไปซ้ือสนิทรพัย์อืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีส่งูกว่าอย่างตลาดหุน้ นอกจากนี ้
การแข็งค่าของเงนิดอลลาร์จะท�าให้ทองค�าทีซ่ือ้ขายในรปูสกลุเงนิดอลลาร์มีราคาแพงข้ึนและไม่น่าดึงดูดใจ
ส�าหรับนักลงทนุท่ีถอืสกลุเงนิอืน่ๆ 

 
ราคาน�้ามัน

ราคาน�า้มนัดบิเดอืนธนัวาคมปรบัตวัลดลง โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่37.41 เหรยีญสหรฐั
ต่อบาร์เรล ปรบัตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้าซ่ึงอยูท่ี ่42.92 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เนือ่งจากแรงกดดนั 
จากอปุทานส่วนเกินในตลาด จากการคงปรมิาณการผลติในระดบัสูงเพือ่รกัษาส่วนแบ่งตลาดของกลุม่โอเปก  
รวมถึงอิหร่านทีเ่ตรียมเพิม่การส่งออกน�า้มนัดบิหลงัจากได้รบัการยกเลกิการคว�า่บาตรจากกลุม่ชาตมิหาอ�านาจ 
(P5+1) กดดันต่อการฟ้ืนตัวของราคาน�า้มัน นอกจากนี ้ ราคายงัได้รบัแรงกดดนัจากการแขง็ค่าขึน้ของ 
เงนิดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะปรบัเพ่ิมอตัราดอกเบีย้ในเดอืน 
ธ.ค. ในช่วงก่อนหน้า

 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนธันวาคมอ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 36.01 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก  
35.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น 
ขานรับมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เร่ิมมีทิศทางขยายตัวโดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานท่ีแข็งแกร่ง กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง  
เคลือ่นไหวตามค่าเงนิในภมูภิาค

 
สินค้าเกษตร 

ข้าว  ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนธันวาคมปรบัตัวลดลงจากเดอืนพฤศจกิายน 2558  
จากราคา 1,187.50  บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,161.67 บาท/100 กิโลกรมั และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอม
มะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) ปรบัตัวลดลงจาก 2,542.50 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 2,380.00 บาท/100 กโิลกรมั 
เน่ืองจากปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัเป็นช่วง
ทีใ่กล้เทศกาลปีใหม่ท่ีหยดุติดต่อกนัหลายวนัส่งผลให้ผูซ้ือ้ข้าวยงัชะลอการซ้ือในช่วงน้ี ส่วนมาตรการทีรั่ฐบาล 
ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร ปีการผลติ 2558/2559 ซึง่ด�าเนนิการโดยกระทรวงพาณชิย์ คอื 1. การจดัตลาดนดั 
ข้าวเปลอืก 2. การขอความร่วมมอืผูส่้งออกรบัซือ้ข้าวหอมมะลใินราคาทีเ่หมาะสม 3. การจดัคณะผู้แทน 
การค้าไปเจรจาขายข้าวในประเทศเป้าหมาย 4. การจ�าหน่ายข้าวรปูแบบ G to G ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรได้ โดยกระทรวงพาณชิย์ตัง้เป้าส่งออกข้าวในปี 2559 ไว้ที ่9 ล้านตนั

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ  
และท่าเรอืสงขลา) เดอืนธนัวาคม 2558 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 45.36 บาท และ 41.97 บาท ตามล�าดบั  
โดยราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนพฤศจิกายน 2558 ไม่มากนกั คดิเป็นร้อยละ 2.85 
ในขณะท่ีราคายางแท่ง STR 20 ปรบัตวัลดลงจากเดอืนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.41  ซ่ึงการท่ีราคายาง 
ลดลงน่าจะได้รับอทิธพิลจากปัจจยัลบของสถานการณ์ราคาน�า้มนัทีป่รบัตัวลดลง จากภาวะอุปทานน�า้มันดิบ
ล้นตลาดและยงัไม่มปัีจจัยใหม่ๆ มากระตุน้ตลาด ประกอบกบัความกังวลต่อภาวะเศรษฐกจิโลกในปี 2559 
ทีค่าดว่าชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม ราคายางในประเทศปรบัตัวลดลงในกรอบจ�ากดั และมแีนวโน้มทรงตัว 
เนือ่งจากแนวโน้มค่าเงินบาททีอ่่อนค่าและภาวะเศรษฐกจิสหรัฐฯ ทีป่รบัตวัดีขึน้ท�าให้ส่งผลดีต่อการส่งออก
และความต้องการของโลกได้ 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

 ธันวาคม 2558

เดือน

สินค้า

เดือน
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รัฐบาล สปป.ลาว ได้ออกหนังสือแจ้งถึงด่านภาษีและภาคส่วนเก่ียวข้องทั่ว 
ทัง้ประเทศ ไม่อนญุาตให้ส่งไม้ซงุ ไม้แปรรปู และไม้กึง่ส�าเรจ็รปูออกไปต่างประเทศอย่างเดด็ขาด 
ไม้ทีจ่ะส่งออกไปต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการแปรรูปและผลติเป็นสนิค้าส�าเร็จรปู 
จงึอนญุาตให้ส่งออกได้ ขณะเดยีวกนัรฐับาล สปป.ลาว พยายามทีจ่ะผลกัดนัการส่งออก 
พลงังานไฟฟ้า ซึง่มกีารส่งเสรมิภาคเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศเข้าไปลงทุนสร้าง 
เขื่อนผลิตไฟฟ้าตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่ 
ยัง่ยนืและทดแทนการส่งออกสนิค้าวตัถดิุบและทรพัยากรธรรมชาต ิล่าสดุรฐับาล สปป.ลาว  
โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่อยู่ระหว่างร่างสัญญาการขายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ 
สงิคโปร์ในเบือ้งต้น 100 MW ผ่านระบบสายส่งของไทยและมาเลเซยี คาดว่าทัง้สองฝ่าย 
จะลงนามในสัญญาการซื้อขายภายในเดือนตุลาคม 2558 ปัจจุบันมีการลงทุน 
ด้านพลงังานไฟฟ้าทัง้จากนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 375 โครงการ  
มีก�าลังการผลิตทั้งหมด 26,147.16 MW และหากทุกโครงการแล้วเสร็จจะสามารถ 
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 115,188.29 Gwh ต่อปี ผลักดันให้ลาวเป็นแบตเตอร่ี 
แห่งอาเซียนอย่างเต็มตัว อย่างไรกต็าม แม้ว่า สปป.ลาวจะมกี�าลงัซือ้สงูขึน้ แต่ค่าครองชีพ 
ใน สปป.ลาวก็สูงมาก เนื่องจากภาคการผลิตยังมีจ�ากัด ชาวลาวจึงนิยมมาจับจ่าย 
ฝั่งไทยมาก จึงเป็นโอกาสแก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งตามจังหวัดชายแดนของไทย 

กระเช้าปีใหม่ไทยติดตลาดญ่ีปุ่น โดยล่าสุดบริษัท Mik Japan สนใจซื้อของขวัญ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สปาและของตกแต่งบ้านที่เหมาะส�าหรับท�ากระเช้าปีใหม่จากไทย ในรูปแบบ 
ตะกร้าไม้ไผ่ กล่องกระดาษสา และดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น โดยก�าลังมองหาผู้ประกอบการไทย 
ที่สามารถผลิตสินค้าและบรรจุกระเช้าให้เสร็จสรรพเพื่อส่งไปญี่ปุ่น ทั้งนี้ปัจจุบันชาวญี่ปุ่น 
นิยมใช้เครื่องส�าอางจากธรรมชาติที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ซึ่งผู้ผลิตของไทยสามารถพัฒนา 
กล่ิน สีสัน และบรรจภุณัฑ์ได้ตรงตามความต้องการของชาวญีปุ่น่ได้มากขึน้แล้ว แม้ระเบยีบการน�าเข้า 
จะค่อนข้างเข้มงวด แต่หากผู้ผลิตไทยสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ และมีคู่ค้าที่เชี่ยวชาญในตลาด 
ก็จะสามารถเจาะตลาดได้ไม่ยาก ผู้สนใจติดต่อ Mik Japan ได้โดยตรงที่ Ms. Ayu HONDA  
ได้ที ่http://www.un-mik.co.jp, http://www.sabai-arom.jp, http://www.un-mik.co.jp, 
http://www.sabai-arom.jp 

รัฐบาลเฉงิต ู(มณฑลเสฉวน) ของจนีประกาศเดนิหน้าพฒันาเมอืงให้เป็น 
ศูนย์กลางการช้อปปิ้งโลกภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยจะสร้างให้เป็นศูนย์กลาง 
การค้าของภมูภิาค ดึงแบรนด์ดังและ International HQ ไปเปิดส�านกังานร้านค้า  
ส่งเสริมร้านปลอดภาษีในสนามบินและแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจ MICE  
รวมไปถึงสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเป็นแหล่งช้อปปิ้งโลก  
มณฑลเสฉวนเป็นมณฑลทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุของจนีตะวนัตก เป็นศนูย์กลาง 
โลจสิตกิส์และการท่องเทีย่ว ผูค้นมกี�าลงัซือ้สงูจงึเป็นโอกาสทีดี่ส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
ไทยในกลุม่สนิค้า ฟุม่เฟือย เคร่ืองส�าอาง เส้ือผ้า เครือ่งประดบัและสินค้าอาหาร 
เป็นต้น อีกทั้งเฉิงตูยังสามารถเป็นต้นแบบของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ 
ช้อปปิ้ง AEC และศูนย์กลาง HQ นานาชาติของไทยอีกด้วย 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

คนฟิลิปปินส์รับประทานอาหารวันละ 5 รอบ คือ เช้า เที่ยง ค�่า  
และอาหารว่างระหว่างวนัช่วงสายและบ่ายทีเ่รยีกว่า เมอร์เยียนด้า อาหารจานหลกั 
คือข้าวเช่นเดียวกบัไทย อาหารฟิลปิปินส์ไม่เผด็แต่จะรสอ่ืนน�า เช่น เปรีย้ว หวาน 
มัน เค็ม คนฟิลิปปินส์จะเน้นจานเนื้อมากกว่าผัก ไม่ว่าจะเป็นเน้ือวัว เน้ือหมู  
เนื้อไก่ และปลา และที่โปรดปรานมากพิเศษคือหมูย่าง (ลิตช่อน) และ 
ปลานวลจันทร์ทะเล (บาโง้ส) และผักที่นิยมคือ แครอท มะเขือ มะเขือเทศ  
ใบมะรุม ใบมันเทศ และผักบุ้ง คนฟิลิปปินส์รุ่นใหม่นิยมท�างานบริษัทไอที  
โดยเฉพาะ Call Center ทีม่รีายได้ด ีท�าให้มกี�าลงัซือ้สงูขึน้ จดัเป็นกลุม่เศรษฐใีหม่  
และนยิมรบัประทานอาหารฟาสต์ฟูด้จานด่วน เช่น ข้าวไก่ทอด สปาเกต็ตี ้พซิซ่า  
เบเกอรี่อเมริกัน เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี สตาร์บัค แต่ร้านแฟรนส์ไชส์ท้องถิ่น 
กเ็ป็นทีน่ยิมเช่นกนั เช่น Jollibee และ Inasal จงึเป็นโอกาสของแฟรนไชส์ไทยทีจ่ะ 
บุกตลาดคนรุ่นใหม่ฟิลิปปินส์ที่นิยมสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น  
ย่านที่น่าสนใจจะเป็นย่าน Fort Bonifacio และ มากาติ 
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