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	วารสาร	TPSO	Journal	ฉบับที่	102	เดือนมกราคม	2563	เริ่มต้นต้อนรับศักราชใหม่

ด้วยการอวยพรกันตามธรรมเนียม	ขอให้ทุกท่านมีความสุข	ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรง

ทัง้ร่างกายและจิตใจ	ห่างไกลจากโรคภัย	คิดสิ่งใดสมดั่งปรารถนากันถ้วนหน้านะคะ

	ในปีนี้กองบรรณาธิการยังคงเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาการที่น่าติดตาม 

ด้วยเรื่องเด่นจากปก	Special Talk	เปน็การน�าเสนอเรื่องของ	ALL NEW CMI 2020  
ยกเครื่อง เรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	ต่อด้วย	Special Report	อีก	2	เรื่องด้วยกัน	 

คือ	 ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker)	 และดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
แบบบูรณาการ	ซ่ึงถือเปน็มิติใหม่ของการพัฒนางานดัชนีที่มีความท้าทาย	ทันสมัย	และ

หลากหลายมากยิ่งขึน้	นอกจากนี	้ยงัคงมคีอลมันป์ระจ�าที่เตม็ไปดว้ยสาระความรูใ้หท้กุทา่น

ได้ติดตามกันภายในเล่มเหมือนเดิม

	ก่อนปิดท้ายฉบับนี้	 ขอเชิญทุกท่านร่วมเปน็ส่วนหน่ึงในการก้าวเข้าสู่สังคมปลอดขยะ	

(Zero	Waste	Society)	โดยการ	ลด	ละ	เลิก	การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว	หรือการน�ากลับมา

ใช้ซ�้ า	เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่ดี	มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะ

   กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
(สนค.) พร้อมด้วยผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่สนค. เข้าร่วมพิธีท�าบญุตกับาตร
พระสงฆ์ 99 รปู เนือ่งในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ 2563 ซึง่จัดขึน้โดยกระทรวงพาณชิย์ โดยมี 
นายจรุนิทร์ ลักษณวิศษิฏ์ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
เป็นประธานในพิธ ีเมือ่วันท่ี 8 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา

และเนือ่งในโอกาสวันเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี 2563 สมาชกิ สนค. 
ได้ร่วมใจกันมอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับสถานศึกษาต่างๆ น�าไป 
แจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจให้เด็กไทย 
ทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
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หากใครอยู่ในแวดวงการก่อสร้างภาครฐั ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าหน้าทีข่องรฐั คูส่ญัญา 
หรือแม้แต่ผู้รับเหมารายเล็ก รายย่อย หรือรายใหม่ ก็คงจะมีความคุ้นเคยกับค�าว่า  
“ราคาวัสดุก่อสร้างส�าหรับจัดท�าราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ” กันเป็นอย่างดี  
ซึง่กระทรวงพาณิชย์โดยส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และส�านกังานพาณิชย์
จงัหวัด ด�าเนนิการจดัเกบ็ รวบรวม และเผยแพร่เป็นประจ�าทุกเดอืน (ราคาในส่วนกลาง 
ประกอบด้วย กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล (นนทบรีุ ปทมุธาน ีและสมทุรปราการ) : 
ส่วนภูมภิาค 73 จงัหวดั) ทัง้นี ้ราคาวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวน�ามาใช้ประกอบในการก�าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของภาครัฐในประเภทงานต่างๆ เช่น งานก่อสร้างอาคาร  
งานชลประทาน งานทาง งานสะพาน เป็นต้น เพือ่สร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และ 
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทีคุ่ม้ค่า ซึง่ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวมใิช่แต่เพียงการจดัท�า 
ราคากลางงานก่อสร้างภาครฐัเพียงอย่างเดยีว แต่ยงัน�าไปใช้ในการจดัท�าดชันเีพือ่ใช้ประกอบ
การค�านวณหา Escalation Factor (K) ส�าหรบัสัญญาแบบปรบัราคาได้ในการประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้าง แต่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ คงมีไม่ก่ีคนท่ีจะคุ้นเคยหรือรู้ว่าประโยชน์ 
ของราคาวสัดกุ่อสร้างดงักล่าว ยังมกีารน�าไปใช้ในการจดัท�า “ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง” 
หรอื “Construction Material Price Index : CMI” ซึง่ค�าถามแรกทีเ่กดิขึน้ในใจ 
ผูอ่้านหลายท่านกค็อื ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างคอือะไร? มไีว้ท�าอะไร? เราจะใช้ประโยชน์ 
อะไรจากมันได้บ้าง? และท�าไมต้อง ALL NEW CMI 2020? วันนี้เราจะมาไขค�าตอบ 
ไปพร้อมๆ กนั

เร่ิมต้นจากค�าถามแรก ดชันรีาคาวัสดุก่อสร้างคอือะไร? ถ้าตอบค�าถามเชงิทฤษฎี  
ก็คือ ดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุน 
ของการก่อสร้างต่างๆ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ตวัช้ีวัดการเปลีย่นแปลงโดยเฉลีย่ของต้นทนุ
การก่อสร้าง (เฉพาะต้นทุนด้านราคาวัสดุก่อสร้าง) โดยเทียบกับช่วงเวลาหนึ่ง (ปีฐาน)  
ซึง่ตอนนีใ้ช้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐานในการค�านวณดชัน ี ปัจจบุนัดชันรีาคาวัสดุก่อสร้าง
ประมวลผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีจ�าหน่ายในเขต 
พ้ืนทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล ตามแนวคดิทีว่่า การก่อสร้างครัง้หนึง่ๆ มต้ีนทนุด้านราคา 
วสัดกุ่อสร้างจ�านวนมาก ดงัน้ัน หากผูร้บัเหมาต้องการลดต้นทนุกค็วรทีจ่ะสัง่ซือ้วสัดุก่อสร้าง
จากบริษัทแม่ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นี้จึงเป็นที่มาของ 
การก�าหนดพื้นที่ตัวแทนในการประมวลผลดัชนีฯ ซึ่งดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 
มีการจดัท�าและเผยแพร่มาตัง้แต่ปี 2538 จนถงึปัจจบุนั ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลา 25 ปีทีผ่่านมา  
สนค. ได้มกีารพฒันาและปรับปรงุดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างมาอย่างต่อเนือ่ง มกีารน�ารายการ
วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีได้รับความนิยม หรือมีความจ�าเป็นทีใ่ช้ในการก่อสร้างเข้ามาเป็น 
รายการตวัแทนมากขึน้ เพือ่ให้ดชันมีคีวามทนัสมยั สะท้อนภาคการก่อสร้างของประเทศ 
ในช่วงเวลานัน้ๆ ได้อย่างแท้จรงิ

แล้วดัชนรีาคาวสัดกุ่อสร้างมีไว้ท�าอะไร? เราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมนัได้บ้าง?  
ค�าตอบกต็ามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ดัชนรีาคาวสัดกุ่อสร้างมไีว้เพือ่ใช้วดัต้นทนุการก่อสร้าง
ท้ังอดตีท่ีผ่านมา ปัจจบุนั รวมถงึต้นทนุทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ถ้ามองในมมุเชงินโยบาย
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและแผนงาน 
ด้านการก่อสร้างของประเทศได้ เช่น ใช้ในการศกึษา และวิเคราะห์ถงึแนวโน้มของต้นทนุ
การก่อสร้าง เพือ่การจัดหาหรอืบรหิารจดัการด้านงบประมาณในการก่อสร้างของโครงการ 
ภาครัฐต่างๆ เป็นต้น ในมุมของผู้รับเหมาก่อสร้าง หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น  
หมายถึง ต้นทุนของท่านกส็งูขึน้ ในมมุของผู้ว่าจ้างก่อสร้างหรอืเจ้าของโครงการ หากดัชนี
ราคาวัสดกุ่อสร้างสงูขึน้ หมายถึง ต้นทุนของผูร้บัจ้างของท่านก็จะสงูขึน้ ถ้าสงูขึน้เล็กน้อย
อาจไม่เกิดผลกระทบอะไร แต่หากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่ 
ผู้รับจ้างจะทิ้งงานสูง แต่หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง ในมุมของผู้รับเหมาก่อสร้าง  
หมายถึง ต้นทุนของท่านลดลง แต่ในมมุของผู้ว่าจ้างก่อสร้าง หมายถงึ ท่านก�าลงัจ่ายเงิน
มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจะเคลื่อนไหว 
ไปในทิศทางใด ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ว่าจ้างก่อสร้างและ 
ผูร้บัเหมาก่อสร้าง ดงัน้ันแล้วจงึเป็นทีม่าของการจดัท�าดชันเีพ่ือใช้ประกอบการค�านวณหา 
Escalation Factor (ค่า K) ส�าหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคา 
จ้างเหมาก่อสร้าง เพือ่สร้างความยตุธิรรมทางการค้าระหว่างคูส่ญัญา และลดโอกาสเสีย่งที่
ผูร้บัเหมาก่อสร้างจะทิง้งาน ซึง่การจดัท�าดชันเีพือ่ใช้ประกอบการค�านวณหา Escalation 
Factor (ค่า K) นัน้ ได้เคยเล่าไว้แล้วในวารสาร สนค. TPSO Journal ปีที ่9 ฉบบัท่ี 94 
พฤษภาคม 2562 หรอื Download ได้ท่ี http://www.tpso.moc.go.th/journal_monthly

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นการเล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในอดตีจนถงึสิง่ที ่สนค. ด�าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านนึกภาพดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและประโยชน์ของมันได้ 
พอสงัเขป ต่อจากนีไ้ปจะเป็นการกล่าวถึงเรือ่งในอนาคต ตามทีไ่ด้โปรยไว้ว่า ท�าไมต้อง  
ALL NEW CMI 2020?  โดยที ่ALL NEW CMI 2020 คอืการพัฒนาปรบัปรงุครัง้ใหม่ 
หรอืเรยีกว่า “ยกเครือ่ง เรือ่งดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง” กนัเลยทเีดยีว โดยในการด�าเนนิงาน
แบ่งเป็นการพฒันาและปรบัปรุงหลกัๆ ใน 2 ด้าน คอื ด้านแรก เป็นการเพิม่พ้ืนทีต่วัแทน
ที่ใช้ในการส�ารวจ จัดเก็บข้อมูลส�าหรับจัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และการค�านวณ 
ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้างตามโครงสร้างใหม่ ท่ีรับรองได้ว่าผูใ้ช้ข้อมูลจะ ว้าว! กว่าเดมิแน่นอน 

ก่อนอืน่ขอขยายความเกีย่วกบัการเพ่ิมพืน้ทีต่วัแทนทีใ่ช้ในการค�านวณดชันีราคาวัสดุ
ก่อสร้างว่ามาจากแนวคดิท่ีว่า ในปัจจบุนัการก่อสร้างขยายตัวสูภ่มิูภาคมากขึน้ ท�าให้มี 
แนวโน้มทีบ่รษิทัขายวัสดุก่อสร้างจะเปิดส�านักงานในภูมิภาคต่างๆ มากขึน้ ซ่ึงส่งผลให้ 
การใช้ตัวแทนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เหมาะสมอีกต่อไป สนค.  
จึงศึกษาการกระจายตัวของการก่อสร้างในประเทศไทยโดยใช้มูลค่าการก่อสร้างและ 
แนวโน้มของภาคการก่อสร้างของแต่ละจงัหวดัจ�าแนกตามภาค ในการคัดเลือกจังหวดัท่ี 
จะเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่ในการค�านวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ประกอบกับทรพัยากรที่ 
สนค. มอียู ่ ผลปรากฏว่าจงัหวดัทีจ่ะเป็นตัวแทนในการค�านวณดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้างมี
จ�านวน 12 จงัหวดั ดงันี ้กรงุเทพฯ นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ 
พษิณโุลก ขอนแก่น นครราชสมีา สงขลา และนครศรธีรรมราช โดยการค�านวณดชันฯี  
จะด�าเนินการโดยใช้โครงสร้างดัชนี 9 หมวดตามของเดิม ได้แก่ หมวดไม้และ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
หมวดกระเบ้ือง หมวดวสัดุฉาบผวิ หมวดสขุภณัฑ์ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา และ
หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ซึง่เป็นการจดัโครงสร้างตามวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้าง โดย สนค.  
มแีผนในการปรบัปรงุการจดัท�าและเผยแพร่ดชันีตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป 

แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่จัดท�าตามโครงสร้างรายการสินค้า  
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและแผนงานด้านการก่อสร้างของประเทศ 
ในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งถ้าหากน�าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชี้วัดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน 
เชงิรายละเอยีดของงานก่อสร้างประเภทต่างๆ แล้ว ยงัถือได้ว่าโครงสร้างเดมิไม่เอือ้อ�านวย
ต่อการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที ่  ดงันัน้ เพือ่ให้ผูใ้ช้ข้อมลูเข้าถงึข้อมลู และ 
น�าดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างทีจ่ดัท�าขึน้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิตมิากขึน้ สนค. 
จงึมีแนวคดิในการพฒันาและจัดท�าในด้านที ่2 คอื การจดัท�าดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างตาม
หมวดหมู่ของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่  
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างงานอาคาร ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 
และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างงานชลประทาน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงแนวโน้ม
ต้นทนุด้านราคาวสัดุก่อสร้างตามประเภทงานของตนเองได้ทนัท ี รวมถึงการน�าดชันรีาคา
วสัดกุ่อสร้างไปใช้ประกอบในการวางนโยบายและแผนงานด้านงบประมาณการก่อสร้าง 
ในโครงการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้างประเภทนั้นๆ  
ได้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ โครงสร้างดชันรีาคาวสัดุก่อสร้างใหม่น้ียงัสอดคล้องกบั
การค�านวณเงนิเพิม่หรอืลดค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) อีกด้วย และ
น้ีคืออีกมิติหน่ึงในการพัฒนาการจัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างให้ทันต่อสถานการณ ์
การก่อสร้างของบ้านเรา เพือ่พฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง  
มเีสถียรภาพ และมคีวามยัง่ยนื โดย สนค. อยูร่ะหว่างการศึกษาโครงสร้างรายการสนิค้า 
ที่มีความจ�าเป็นในการก่อสร้างในงานแต่ละประเภท ฉบับนี้เราคุยกันเท่าน้ีก่อน  
หากมคีวามคบืหน้าจะมาเล่าสูก่นัฟังอกีครัง้ แล้วพบกันครบั

ALL NEW CMI 2020 (ยกเครื่อง เรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)
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Special  Report
โดย : กลุ่มวิเครำะห์และพัฒนำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

กองดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า มภีารกิจ
หลักในการจัดท�าเครื่องช้ีวัดด้านเศรษฐกิจการค้าที่ส�าคัญของประเทศหลายตัว 
อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง  
ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน 
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งดัชนีเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดส�าคัญทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้ที่สนใจ 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจและความสนใจได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย อีกท้ังเครื่องช้ีวัดเหล่าน้ียังมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างมีนัยส�าคัญอีกด้วย

ด้วยความส�าคญัของเคร่ืองชีว้ดัดงักล่าว กองดชันเีศรษฐกจิการค้าได้พฒันา
แนวทางการจัดท�าเครื่องช้ีวัดในลักษณะบูรณาการ โดยเน้นการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ�้าซ้อนของงาน 
เพิ่มผลิตภาพของงาน ลดระยะเวลา และต้นทุนการด�าเนินงาน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มกีารบรูณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และตรงตามความต้องการมากที่สุด และที่ส�าคัญจะเป็นการลดภาระให้กับ 
แหล่งข้อมูลที่ต้องตอบค�าถามหรือให้ข้อมูลกับภาครัฐซ�้าๆ กันหลายครั้งอีกด้วย 
ซึ่งกองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว 
มาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีตัวอย่างผลการพัฒนาที่ได้ด�าเนินการไปแล้วและ 
มีความคืบหน้า ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าไปจัดเก็บข้อมูล
โดยตรงจากแหล่งราคา อาทิ ตลาดสด ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกสมัยใหม ่ 
แต่ในขณะนี้เริ่มได้รับความร่วมมือจากผู ้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ ่
หลายแห่งช่วยอ�านวยความสะดวก โดยให้ความอนุเคราะห์ในการส่งข้อมูล 
ราคาสินค้าให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าโดยตรง โดยเฉพาะบริษัท ฟู้ดแลนด์  
ซปูเปอร์มาร์เก็ต จ�ากัด (Foodland Supermarket) และบรษิทั อิออน (ไทยแลนด์) จ�ากดั  
(MaxValue Supermarket) ซ่ึงจะช่วยให้การจัดเก็บราคาเพื่อจัดท�าดัชนี 
ราคาผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการที่ให้ 
ความร่วมมอืจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูเชงิลกึทีก่องดชันเีศรษฐกจิการค้า 
จัดเก็บเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจของกิจการอีกด้วย โดยแนวทาง 
การพฒันาในระยะต่อไปจะได้หารือกับแหล่งราคารายอ่ืนๆ เพ่ือขอความอนเุคราะห์ 
ในลักษณะเดียวกัน   

ดัชนีเศรษฐกิจการค้าแบบบูรณาการ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภค (CCI) ในปีที่ผ่านมา (ม.ค. - ธ.ค. 62)  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลจากสถาบัน 
การศกึษาและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทัว่ประเทศ 
ท�าให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 3,500 ตัวอย่าง เพิ่มเป็น 
8,000-10,000 ตวัอย่างต่อเดอืน) และการกระจายตวัของพืน้ทีส่�ารวจเพิม่ขึน้ถงึ 
10 เท่า (จาก 86 อ�าเภอ/เขต เพิ่มเป็น 884 อ�าเภอ/เขต) ส่งผลให้ดัชนี 
มีความน่าเชื่อถือ มีความครอบคลุม และมีจ�านวนตัวอย่างส�าหรับการจัดท�า 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภครายเดอืนทีม่ากทีส่ดุของประเทศ ส�าหรบัในปี 2563 นี้ 
ได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ให้ความอนุเคราะห์และอ�านวยความสะดวก 
ในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้สัดส่วน
ของกลุ่มอาชีพสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศมากท่ีสุด ท้ังนี้ 
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์เหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการ
ท�างานในลกัษณะนีด้้วยเช่นกัน ทั้งในลักษณะข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลการส�ารวจ 
และโอกาสในการใช้เครือ่งมอืส�ารวจร่วมกนั นอกจากนัน้ กองดชันเีศรษฐกิจการค้า 
ยงัได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส�ารวจข้อมลูให้กบัหน่วยงานอืน่ๆ ผ่านแบบสอบถาม 
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการการท�างานระหว่าง
หน่วยงานอกีด้วย อาท ิอนเุคราะห์การส�ารวจข้อมลูพฤตกิรรมการบรโิภค online 
ให้กับส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นต้น
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาส่งออก – น�าเข้า (XMPIs) ปัจจุบัน
ข้อมลูส่วนหนึง่ใช้วธิกีารจดัเกบ็โดยตรงจากผูป้ระกอบการ (ผูผ้ลติและผูส่้งออก) 
เป็นรายเดอืน แต่ในระยะต่อไป (ตัง้แต่กนัยายน 2563) จะมกีารบรูณาการข้อมลู
กับส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) ผ่านแบบสอบถามการผลติรายเดอืน 
(แบบ ร.ง. 8) และแบบสอบถามการส�ารวจข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการ
อุตสาหกรรมรายปี (แบบ ร.ง. 9) ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วย 
การลดความซ�้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานและลดภาระของ 
ผู้ให้ข้อมูลแล้ว ยังท�าให้ข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานมีรูปแบบและโครงสร้าง
เดียวกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ด้านการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่
พิเศษที่มีความจ�าเป็นต้องติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
ดังนั้น กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าจึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การพฒันาในพ้ืนท่ีพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ. หรือ EEC) ซึ่งในเบื้องต้นได้เห็นชอบในหลักการร่วมกันให้จัดท�า 
ดัชนีความเช่ือมั่นเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นไป
ในทิศทางที่ก�าหนด 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นอย่างย่ิง โดยมอบหมายให้หลายหน่วยงาน 
จัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซ่ีงถือว่าเป็น  
Backbone ของระบบเศรษฐกิจและยังต้องการการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง
และตรงจุด ดังนั้น ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ซึ่งรับผิดชอบการจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า จึงได้ริเริ่ม
การจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายการส�ารวจให้ครอบคลุม
ทั้งกลุ่มฐานรากในเมืองและกลุ่มฐานรากในชนบท โดยกลุ่มฐานรากในเมือง 

ได้รับความร่วมมือจากการเคหะแห่งชาติในการบูรณาการการท�างานและ 
แลกเปลีย่นข้อมลู ซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์กบัทัง้สองหน่วยงานแล้ว ยงัท�าให้
การจัดท�าเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจฐานรากมีความครอบคลุม น่าเชื่อถือ และ 
น่าจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ท้ังสองหน่วยงาน 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ก่อนด�าเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนั้นยังได้หารือ
กับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อบูรณาการ
การท�างานพัฒนาดัชนีชี้วัดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือ
แนวทางการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ในมติต่ิางๆ ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ คาดว่าจะมคีวามคบืหน้าอย่างมนียัส�าคญั
ภายในปีนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ถือเป็น 
ภาคบริการท่ีมีบทบาทสนับสนุน และเป็นกลไกเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ  
ให้สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับวันจะทว ี
ความส�าคญัยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ข้อมลูและเครือ่งชีวั้ดของธรุกิจบรกิารโลจสิตกิส์
ยังขาดการบูรณาการที่ดี ท�าให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ยังท�าได ้
ไม่เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ดงันัน้ ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
และภาคเอกชน ซึ่งมีสมาพันธ ์ผู ้ ให ้บริการโลจิสติกส ์ไทยและสหพันธ ์ 
การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�า จงึได้ร่วมกันจดัท�าฐานข้อมลูธรุกิจ
บริการโลจสิตกิส์ให้มลีกัษณะบรูณาการ มคีวามสมบรูณ์และครบถ้วนตามนยิาม
ที่เป็นมาตรฐาน (Logistics Comprehensive Database) เพื่อให้เป็นข้อมูล 
ภาคบริการโลจิสติกส์ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างเป็นทางการและ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการด�าเนินการท่ีผ่านมาได้รับ 
ความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกรมสรรพากร ส�านกังานสถติแิห่งชาติ  
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงคมนาคม และ
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป ็นอย่างดียิ่ง  
คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทางการชุดแรกได้ภายในปีนี้

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เชื่อว่าจากแนวทางการบูรณาการการท�างานข้างต้น จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และท�าให้การท�างานของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศในทิศทาง 
ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนต่อไป  
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Special  Report

โครงสร้างก�าลังแรงงานในปัจจุบันมีอยู่ถึง 37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  
55.71 ของจ�านวนประชากรท้ังประเทศ (การส�ารวจภาวะการท�างานของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) โดยเป็นก�าลังแรงงานในภาคการเกษตร ร้อยละ 30.13  
ภาคการผลิต ร้อยละ 22.84  และภาคการค้าและบริการ ร้อยละ 47.03  
ซึ่งการก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�่าเป็นการสร้างหลักประกันในการด�ารงชีพ 
ขั้นพ้ืนฐานให้แก่แรงงาน และเป็นการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรม นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต�่ายังส่งผลกระทบถึงอัตราค่าจ้างของ
แรงงานในกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย 

 หากพิจารณาในด้านของผู้ใช้แรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่เหมาะสมจะ
ท�าให้แรงงานสามารถครองชีพตามอัตภาพได้ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
ในด้านของผู้ประกอบการ แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความส�าคัญปัจจัยหนึ่ง 
หากต้นทุนของแรงงานเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อต้นทุนท่ีสูงขึ้นของกิจการอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นมีความเหมาะสมและ 
คุ้มค่ากับผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ย่อมไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อกิจการมากนัก ในทางกลับกัน หากค่าจ้างท่ีปรับเพิ่มขึ้นไม่เหมาะสม  
ผู้ประกอบการอาจตัดสินใจผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคผ่านการเพ่ิมราคา 
สินค้าและบริการ หรืออาจปรับตัวโดยการลดการจ้างงาน เป็นต้น ในด้าน 
เศรษฐกจิของประเทศ อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ท่ีเพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ 
ย่อมช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อ และจะมีผลสะท้อนด้านบวกกลับมายังการขยายตัว 
ของการบริโภคภายในประเทศในที่สุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 
ที่เหมาะสมมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

 ประเทศไทยใช้กฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต�่ามาตั้งแต่ปี 2516 และ 
ได้พัฒนากระบวนการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ามาเป็นล�าดับ โดยในปัจจุบัน 

โดย : นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม กลุ่มวิเครำะห์และพัฒนำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

ดัชนีราคาผู้บริโภค กลุ่มแรงงาน (CPI Worker)

 ตวัแปรต่างๆ ทีใ่ช้ในปัจจุบันยงัไม่มตีวัชีวั้ดท่ีสะท้อนการบรโิภคของผูใ้ช้แรงงานโดยตรง  มเีพยีงดชันรีาคาผูบ้รโิภค (Consumer price index) ซึง่เป็นหนึง่ใน
ตัวแปรส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ก็เป็นดัชนีสะท้อนค่าครองชีพของคนทุกกลุ่ม  ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาจแตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
พอสมควร

 

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน

มีคณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี (Tripartite Committee) เป็นผู้พิจารณา
ก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�่าเพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ และรักษาผลประโยชน์
ของทั้งฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการน�าตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจต่างๆ มาใช้เป็นตัวแปร
ประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาข้อมูลราคาสินค้าและบริการท่ีใช้ในการจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภค 
กลุ่มแรงงาน

โดยในระยะแรก จะศึกษาและใช้ข้อมูลราคาสินค้าและบริการจากดัชนีผู ้บริโภค 
ชดุทัว่ไปและชุดรายได้น้อยของกระทรวงพาณชิย์ ในการจดัท�าดชันรีาคาผูบ้รโิภคกลุม่แรงงาน  
โดยจะด�าเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดท�าโครงสร้างฯ ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งคาดว่า 

 ดังนั้น เพื่อให้มีเครื่องชี้วัดส�าหรับพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของกลุ ่มแรงงาน 
โดยเฉพาะ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าจึงได้มี 
แนวทางการจัดท�าดัชนีราคาผู ้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker) โดยการบูรณาการ 
ความร่วมมือกับภาครัฐ (กระทรวงแรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  
ทั้งในเรื่องการจัดท�าโครงสร้างและการจัดเก็บราคา ซึ่งนอกจากจะได้ตัวชี้วัดที่สามารถ 
สะท้อนค่าครองชีพแท้จริงของกลุ่มแรงงานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาระบบการท�างานที่ใช ้
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและจัดท�าโครงสร้างและน�้าหนักของดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน  
โดยศกึษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เช่น ข้อมลูทติุยภูม ิจากการส�ารวจค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น

ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (กระทรวงแรงงาน) ซึ่งส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  
จ�านวนประมาณ 20,000 ตัวอย่าง และการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(ส�านกังานสถติแิห่งชาต)ิ  ซ่ึงส�ารวจจากกลุม่ตวัอย่างทัว่ประเทศ จ�านวนประมาณ 55,000 ตัวอย่าง  
ประกอบกับจะด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยประสานขอความร่วมมือกับ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อด�าเนินการส�ารวจค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ส�าหรับแรงงานที่ท�างานนอกนิคมอุตสาหกรรมได้ประสาน 
ขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในการส�ารวจข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด 
ภายในไตรมาสที่สองของปี 2563

จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2563 ในระยะต่อไป  
จะประสานความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด  
เพ่ือจัดเก็บราคาสินค้าและบริการจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่
กระทรวงพาณิชย์ด�าเนินการจัดเก็บ เพื่อให้ข้อมูลราคาสะท้อน
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนที่ 3 จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
การประมวลผลเพื่อจัดท�าดัชนีราคาผู ้บริโภคกลุ่มแรงงาน 

โดยใช ้สูตรการค�านวณแบบ Modified Laspeyres และ 
ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามภาวะและปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ เพื่อประกอบการ
จัดท�ารายงานเป็นรายเดือน 

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานระดับ
ประเทศ ภาค และจังหวัด  

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเผยแพร่ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

จากการด�าเนินการจัดท�าดัชนีราคาผู ้บริโภคกลุ ่มแรงงาน 
ดังกล่าวข้างต้น จะท�าให้ประเทศมีเครื่องชี้วัดด้านค่าครองชีพของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สะท้อนรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของ 
ผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต�่าจังหวัด  
คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง และคณะกรรมการ 
ค่าจ้างขั้นต�่า จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก�าหนด 
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่ถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถ
น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
จะสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั ซึง่จะท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ ลดความซ�า้ซ้อน 
และประหยัดทรัพยากร และจะเป็นต้นแบบให้เกิดการบูรณาการ
การท�างานในลักษณะนี้ส�าหรับเครื่องชี้วัดอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 
อีกด้วย 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) 
เดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 102.62  
เทยีบกับเดอืนธนัวาคม 2561 สงูขึน้ร้อยละ 
0.87 (YoY) ตามการสูงขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ร้อยละ 1.73 จากข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ร้อยละ 8.75 โดยเฉพาะข้าวสารเหนยีว 
ที่ มี ป ริมาณผลผ ลิตน ้ อยลง  ขณะที ่
ความต ้องการยังมีอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง  
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 
2.21 จากความต้องการท่ีมีมากในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ประกอบกับการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์ในสกุร ไข่และผลติภณัฑ์นม 
(ไข่ไก่ นมสด นมเปรีย้ว) สงูขึน้ร้อยละ 2.29 เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ (น�า้อดัลม 
น�า้หวาน เครือ่งดืม่รสชอ็กโกแลต) สงูขึน้ร้อยละ 1.86 จากการปรบัภาษใีนกลุม่ 
เคร่ืองด่ืมที่มีน�้าตาลผสมเม่ือตุลาคมที่ผ่านมา อาหารบริโภคในบ้านและ 
นอกบ้าน สงูขึน้ร้อยละ 0.68 และ 0.26 ตามล�าดบั รวมทัง้ผลไม้ สูงขึน้ร้อยละ 
2.85 ในขณะทีผ่กัสด (ผกัคะน้า ถัว่ฝักยาว ผกับุง้) ลดลงร้อยละ 1.90 ตามปริมาณ
ผลผลติทีอ่อกมาก เนือ่งจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเพาะปลกู และฐานราคา 
ในปีที่ผ่านมาสูง เครื่องประกอบอาหาร (น�้ามันพืช ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม)  
ลดลงร้อยละ 0.02 หมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้ร้อยละ 0.38  
ตามการสูงขึ้นของหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและบ�ารุงผิว โฟมล้างหน้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.61 หมวดเครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงข้ึนร้อยละ 0.25 หมวดเคหสถาน  
(ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นร้อยละ 0.27 หมวดการบันเทิง การอ่าน 
การศกึษาฯ (ค่าเดนิทางไปเยีย่มญาตแิละท�าบญุ ค่าเล่าเรยีน) สงูขึน้ร้อยละ 0.73 
รวมท้ังหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร ้อยละ 0.36  
จากค่าโดยสารสาธารณะทีป่รับเพิม่ค่าธรรมเนยีมผ่านทางพเิศษ ขณะทีร่าคา
ขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงหดตัวลดลงร้อยละ 0.59 การสื่อสาร (เคร่ืองรับ
โทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ 0.05 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
(เบียร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ 0.12

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.01 (MoM) เฉลี่ยทั้งปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA) 

ภาพรวม  ภาวะเศรษฐกจิโลกยงัคงชะลอตวั แต่มแีนวโน้มดขีึน้
หลงัจากสหรฐัฯ และจนีบรรลขุ้อตกลงการค้าระยะแรกอย่างไม่เป็น
ทางการ การค้าระหว่างประเทศยังคงหดตัว ส่งผลต่อการส่งออก 
ของไทยหดตัวต ่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศจากอตัราเงนิเฟ้อจะเหน็ว่า เงินเฟ้อขยายตวัอย่างช้าๆ 
และต่อเนือ่งโดยเฉพาะเงนิเฟ้อพืน้ฐาน ส่วนหนึง่น่าจะมาจากผลของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ 
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนให้การบริโภคเพิ่มขึ้น สะท้อนจาก 
การเพ่ิมขึน้ของรายได้การจัดเกบ็ภาษมีลูค่าเพ่ิมทีเ่กบ็จากการบริโภค 
ในประเทศขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 4 ปรมิาณการน�าเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคที่กลับมาขยายตัวเป็นบวก และการเพิ่มขึ้นของ 
ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ ส่งผลให้รายได้และความต้องการ 
บริโภคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดด้านอุปสงค์การลงทุน อาทิ การจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก รถยนต์ เชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์  
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง และการท�าธรุกรรมอสงัหาฯ ยงัลดลงอย่างต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่น่าจะได้รบัผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก และการชะลอตวัของ 
การลงทนุภาคเอกชนในช่วงท่ีผ่านมา

โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนธันวาคม 
2562 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคโดยรวมอยูท่ี่
ระดับ 44.5 เท่ากับเดือนพฤศจิกายน 2562 
โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภคในปัจจุบัน 
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 39.0 มาอยู่ที่
ระดบั 39.4 ในขณะทีด่ชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค 
ในอนาคตปรบัตวัลดลงจากระดบั 48.2 มาอยูท่ี่
ระดบั 48.0 คาดว่ามาจากความกงัวลต่อปัญหา
การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณ 
ในการฟื ้นตัวท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดัชนี 
ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในอนาคตเฉลีย่ทัง้ปี 2562  
อยูท่ีร่ะดบั 52.8 (อยูใ่นระดับเชือ่มัน่) ชีว่้าผูบ้รโิภค
ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ในอนาคต ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให ้
การฟ้ืนตวัของอปุสงค์ในประเทศเป็นไปในอตัรา
ที่เร่งขึ้นหากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว  
และมีความชัดเจนมากขึ้น

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เมื่อ
เทยีบกับเดอืนธนัวาคม 2561 ลดลง
ร้อยละ 2.1 (YoY) จากการลดลง
ของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
ร้อยละ 12.3 ที่ลดลงต่อเนื่องเป็น
เดอืนท่ี 13 โดยเฉพาะเหลก็เส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้าง
รปูพรรณ ปรบัลดลงตามราคาวตัถดุบิ 
(เศษเหลก็) ประกอบกับความต้องการ
ใช้ลดลง ตามการชะลอตวัของโครงการ
ก่อสร้าง รวมท้ังมกีารน�าเข้าเหลก็จากต่างประเทศมาจ�าหน่ายปรมิาณมาก หมวดซเีมนต์ (ปนูซเีมนต์ผสม) ลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกบัปรมิาณการจ�าหน่ายในประเทศ 
หมวดสุขภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของยางมะตอยตามราคาน�า้มนัดบิ ขณะทีห่มวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 
(ไม้พ้ืน ไม้ฝา ไม้คาน) สงูขึน้ร้อยละ 9.9 ราคาสงูขึน้ต่อเนือ่งจากช่วงต้นปี หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี (เสาเขม็คอนกรตีอัดแรง คอนกรตีบลอ็กก่อผนงัมวลเบา คอนกรตี
บลอ็กปพูืน้) สงูขึน้ร้อยละ 1.0 ความต้องการเพิม่ขึน้จากการเร่งด�าเนนิโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ และการซ่อมซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัหลงัภาวะอทุกภยัในภาคเหนอืและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในช่วงทีผ่่านมา ส�าหรบัหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดกระเบือ้ง และหมวดวสัดฉุาบผวิ ไม่เปล่ียนแปลง

ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เม่ือเทยีบกบัเดอืนพฤศจิกายน 2562 เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.3 (MoM) เฉลีย่ท้ังปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.2 (AoA) 

ดชันีราคาผูผ้ลติ เดอืนธนัวาคม 
2562 เท่ากับ 100.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 
0.3 (YoY) ตามการลดลงของหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 0.9 และหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง ลดลงร ้อยละ 1.3  
โดยเฉพาะน�้ามันเช้ือเพลิง น�้ามัน
ป ิ โตรเลียมดิบ ก ๊ าซธรรมชาติ  
เม็ดพลาสติก ฮาร ์ดดิสก ์ ไดรฟ ์  
สิง่ทอ เยือ่กระดาษ โลหะข้ันมลูฐาน 
โดยมเีหตผุลส�าคญัจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตวั ในขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรม ขยายตวัต่อเนือ่งทีร้่อยละ 5.0 โดยสนิค้าส�าคญัทีม่รีาคาเพิม่ขึน้ ได้แก่  
ข้าวเปลอืกเหนยีว ยางพารา รวมทัง้ผลปาล์มสดทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามมาตรการภาครฐัทีส่นบัสนนุการน�าไปใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า และการใช้น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็  
(บ ี 7 บ ี 10 และบ ี 20) กลุม่สตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์ ได้แก่ สกุร ไก่มชีวีติ ไข่ไก่ และสตัว์น�า้ ส�าหรบัสนิค้าทีร่าคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
หวัมันส�าปะหลัง และผักสด จากปริมาณผลผลติท่ีออกสูต่ลาดมากแต่ความต้องการยงัคงทรงตวั

ดชันรีาคาผูผ้ลติ เมือ่เทียบกบัเดือนพฤศจกิายน 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.3 (MoM) เฉลีย่ทัง้ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA) 
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

พ.ย. 2562
Nov 2019

ม.ค. – พ.ย. 2562
Jan-Nov 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

19,656.9
-7.39%

227,090.3
-2.77%

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

19,108.1
-13.78%

218,081.4
-5.22%

ดลุการค้า
(Trade Balance) +548.8 +9,008.9

สนิค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มูลค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

1,988.42 -15.63 10.17 จนี 2,645.76 2.26 13.46

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ

1,641.47 -0.08 8.35 สหรัฐฯ 2,561.98 -2.62 13.03

ผลติภณัฑ์ยาง 994.26 2.13 5.06 ญีปุ่น่ 2,029.45 -10.95 10.32

อญัมณีและเคร่ืองประดบั 993.86 4.31 5.06 เวยีดนาม 1,072.64 -16.17 5.46

เมด็พลาสตกิ 725.88 -11.58 3.69 ฮ่องกง 987.58 2.57 5.02

สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครือ่งจักรกล
และส่วนประกอบ

1,773.07 -7.54 9.28 จนี 4,743.05 1.96 24.82

เครือ่งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,462.65 -10.61 7.65 ญีปุ่น่ 2,632.87 -17.55 13.78

เคมีภณัฑ์ 1,204.47 -17.67 6.30 สหรัฐฯ 1,200.57 -14.10 6.28

อญัมณแีละเครือ่งประดบั 1,150.91 18.86 6.02 มาเลเซยี 910.19 -17.80 4.76

เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลติภณัฑ์

1,020.81 -10.45 5.34 สงิคโปร์ 812.02 14.81 4.25

การน�าเข้า เดอืนพฤศจกิายน 2562 การน�าเข้า มมีลูค่า 19,108.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตวั 
ร้อยละ 13.8 เมือ่เทียบกบัเดือนเดยีวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหดตัวของ เครือ่งจักรกล
และส่วนประกอบ (-7.5%) เครือ่งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-10.6%) เคมภีณัฑ์ (-17.7%)  
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-10.5%) ด้านสนิค้าทีย่งัมีการน�าเข้าขยายตัว ได้แก่ อัญมณี 
และเครือ่งประดบั (+18.9%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี (+2.0%)  
ญีปุ่น่ (-17.6%) สหรฐัอเมริกา (-14.1%) มาเลเซยี (-17.8%) และสงิคโปร์ (+14.8%) 
ดลุการค้า เดือนพฤศจิกายน 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 548.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนพฤศจกิายน 2562 เท่ากบั 100.7 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืน
พฤศจกิายน 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.3 (YoY) และเมือ่เทยีบกบัเดอืนตลุาคม 2562 (MoM) ไม่เปลีย่นแปลง  
จากผลของราคาในหมวดสนิค้าเกษตรกรรมเป็นส�าคญั สงูขึน้ร้อยละ 5.8 โดยเฉพาะข้าว ยางพารา  
ไก่สดแช่เย็น แช่แขง็และแปรรปู และผลไม้สดแช่เย็น แช่แขง็และแห้ง เน่ืองจาก สงครามการค้า 
ระหว่างสหรฐัฯ และจนีเริม่คลีค่ลาย รวมถงึปัญหา Brexit มีความชดัเจนขึน้ ขณะที ่หมวดสนิค้าที ่
ปรบัลดลง ประกอบด้วย หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 7.8 ได้แก่ น�า้มนัส�าเรจ็รปู และ
น�า้มนัดบิ จากฐานของราคาน�า้มนัดบิในช่วงก่อนหน้าทีอ่ยูใ่นระดบัสงู และ หมวดสนิค้าอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เมด็พลาสตกิ เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ และผลติภัณฑ์ยาง ตามการสัง่ซือ้สนิค้าทีช่ะลอตวัลง ส�าหรับหมวดสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง เฉลีย่ 11 เดอืน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 เทยีบกับ 
ช่วงเดยีวกนัของปี 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.2 (AoA)
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 93.5 (ปี 2555 = 100) เทียบกบัเดือน
พฤศจกิายน 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.6 (YoY) และเมือ่เทยีบกับเดอืนตุลาคม 2562 สงูขึน้ร้อยละ 
0.6 (MoM) จากผลของราคาในหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเป็นหลกั สงูขึน้ร้อยละ 3.3  
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์น่ัง หมวดสินค้าทุน สูงขึน้ร้อยละ 2.6  ได้แก่  
เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช ้
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค สงูขึน้ร้อยละ 1.8 ได้แก่ สบู่  
ผงซกัฟอกและเครือ่งส�าอาง เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านและผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ หมวดสนิค้าวตัถดุบิ 
และกึง่ส�าเร็จรูป สูงขึน้ร้อยละ 1.7 ได้แก่ ทองค�า อุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 
อเิลก็ทรอนกิส์ และผลติภณัฑ์ท�าจากพลาสตกิ ขณะทีห่มวดสินค้าทีด่ชันรีาคาน�าเข้าปรบัลดลง  
คือ หมวดสนิค้าเชือ้เพลิง ลดลงร้อยละ 17.1 ได้แก่ น�า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาตปิิโตรเลยีม และ
ถ่านหิน ตามภาวะราคาตลาดโลก ประกอบกบัเงนิบาทแขง็ค่า เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562  
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 ไม่เปลีย่นแปลง

การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤศจิกายน 2562

การส่งออก การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจกิายน 2562 มีมลูค่า 19.7 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวที่ร้อยละ 7.4 โดยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวจาก 
สงครามการค้าและปัจจยัอืน่ ๆ ท�าให้การค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของหลาย
ประเทศทัว่โลกหดตวัรวมทัง้ประเทศไทยด้วย แต่การส่งออกของไทยยังคงรักษาระดบัมลูค่า 
ส่งออกได้ดกีว่าหลายประเทศในภูมภิาคทีห่ดตวัมากกว่าไทย เช่น เกาหลใีต้ อนิโดนีเซยี 
สงิคโปร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มปัีจจยัช่ัวคราวในสนิค้ากลุม่น�า้มันและสนิค้าเกีย่วเนือ่งที่
การส่งออกลดลงอย่างมาก สาเหตจุากการปิดโรงกลัน่ในประเทศเพ่ือซ่อมบ�ารงุในช่วงปลายปี 
ท�าให้การส่งออกน�า้มนั เมด็พลาสตกิ และเคมภีณัฑ์ท่ีมสีดัส่วนการส่งออกรวมกนักว่า 
ร้อยละ 11 ลดลงกว่าร้อยละ 27 แต่ในช่วงต้นปี 2563 จะกลบัมาผลติได้ตามเดมิ อกีประเด็น
ทีเ่ป็นพฒันาการทีด่ ีคอื ผลกระทบของสงครามการค้าต่อการส่งออกของไทยเร่ิมทรงตวั 
เห็นได้จากการทีไ่ทยสามารถส่งออกสนิค้าไปทดแทนในตลาดสหรัฐฯ และจีนได้ดหีลายกลุม่ 
รวมทัง้การส่งออกไปจีน ไต้หวนั ฮ่องกง ขยายตวั แสดงให้เหน็ถงึการปรับตวัของ Supply 
Chain ของสินค้าอเิลก็ทรอนกิส์ และสนิค้าอุตสาหกรรมบางรายการกลบัมาขยายตวัเป็นบวก 
เช่น เครือ่งสนัดาปภายในแบบลกูสบูและส่วนประกอบ (กลบัมาเป็นบวกในรอบ 10 เดอืน) 
ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ (กลบัมาเป็นบวกในรอบ 4 เดอืน) ในรายตลาด การส่งออกไปสหรฐัฯ  
(หกัอากาศยาน) ยงัขยายตวัทีร้่อยละ 1.4 เช่นเดยีวกบัไต้หวนัทีข่ยายตวัร้อยละ 6.5  
ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 5 ขณะทีก่ารส่งออกไปจีน และฮ่องกงกลบัมาขยายตวัทีร้่อยละ 2.3  
และ 2.6 ตามล�าดบั  รวม 11 เดอืนของปี 2562 การส่งออกหดตวัร้อยละ 2.8  
 การส่งออกไปตลาดส�าคัญได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากปัจจัยช่ัวคราวของ 
การส่งออกน�า้มันและผลิตภัณฑ์ท่ีเกีย่วเนือ่งทีล่ดลง ทัง้นี ้ การส่งออกไปยงัตลาดหลัก 
หดตวัร้อยละ 6.9 เนือ่งจากการส่งออกไปสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุน่ ทีห่ดตัวร้อยละ  
2.6 8.2 และ 10.9 ตามล�าดบั ด้านการส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงู หดตวัร้อยละ 6.1  
เป็นผลมาจากการส่งออกไปเอเชียใต้ อาเซียน-5 และ CLMV หดตัวร้อยละ 15.2  
11.1 และ 9.3 ตามล�าดับจากการส่งออกสินค้ากลุ่มน�้ามันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม  
การส่งออกไปจีนกลบัมาขยายตวัร้อยละ 2.3 ส�าหรบัตลาดศกัยภาพระดบัรอง หดตวั 
ทีร้่อยละ 12.8 ตามการส่งออกไปตลาดรสัเซยีและกลุม่ประเทศ CIS ทวปีออสเตรเลยี 
แอฟรกิา และลาตินอเมรกิา ทีห่ดตวัร้อยละ 26.0 22.0 19.3 และ 10.9 ตามล�าดับ  
ขณะทีก่ารส่งออกไปตะวนัออกกลางขยายตวัร้อยละ 5.9
แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2562
 การค้าระหว่างประเทศของไทยและการส่งออกของไทยมทีศิทางไปในแนวทาง
เดียวกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวจาก
สงครามการค้าและปัจจยัอืน่ๆ แต่สนิค้าส่งออกของไทยมคีวามหลากหลาย (Product 
Diversification) และมคีณุภาพสงู เป็นทีย่อมรบัของทัว่โลก ท�าให้สามารถรกัษาฐาน 
และขยายการส่งออกไปในประเทศต่างๆ ได้ ในช่วงต้นปี 2563 เมื่อการผลิตสินค้า 
กลุม่น�า้มนัทัง้หมดกลบัมาสูส่ภาวะปกต ิน่าจะส่งผลดต่ีอการส่งออกในไตรมาสแรก 
 ข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะช่วยให้
บรรยากาศการค้าดีขึน้และคลายความกงัวลได้ในระยะสัน้ว่าสงครามการค้าจะไม่ลกุลาม
ถงึการขึน้ภาษนี�าเข้าเตม็จ�านวนระหว่างกนั เช่นเดียวกนักบัการออกจากสหภาพยโุรป 
ของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ทีม่คีวามชัดเจนขึน้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
ทีย่งัคงเปราะบาง การเจรจาระหว่างสหรฐัฯ - จนีในระยะที ่ 2 ยงัมคีวามไม่แน่นอน  
เนือ่งจากไม่มีรายละเอียดปรากฏแน่ชัด อกีทัง้ยงัมีประเดน็ส�าคญัเชงิโครงสร้างทีค่าดว่า 
ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน�้ามันดิบและ 
สนิค้าโภคภณัฑ์ จะยงักดดนัแนวโน้มการส่งออกไทยในระยะสัน้ - กลาง
 แม้ว่าภาพรวมการส่งออกยงัชะลอตัว สินค้าส่งออกหลายรายการ สามารถขยายตวั 
ต่อเนือ่ง สนิค้าเกษตรและเกษตรอาหาร เช่น น�า้ตาลทราย ผกั ผลไม้สด แช่เย็น แช่แขง็ 
กระป๋องและแปรรปู ผลติภัณฑ์ข้าวสาล ีและอาหารส�าเรจ็รปูอืน่  ๆ เครือ่งดืม่ อาหารสตัว์เลีย้ง 
และไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ และสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น ผลติภณัฑ์ยาง รถจกัรยานยนต์
และส่วนประกอบ เคร่ืองส�าอาง สบูแ่ละผลติภัณฑ์รักษาผวิ แผงสวทิซ์และแผงควบคมุ
กระแสไฟฟ้า และเฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน นอกจากน้ี เห็นสญัญาณการกระจายตวั 
และขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่มากขึน้ในสนิค้าเกษตรส�าคญั อาท ิ ข้าว ในตลาด
อรัิก แคเมอรนู เคนยา ยางพารา ในตรุก ี และน�า้ตาล ในซดูาน ซึง่แม้ว่ายงัมสีดัส่วน 
ไม่มากนกั แต่ถอืเป็นตลาดใหม่ทีไ่ม่ควรมองข้ามและเร่งเข้าท�าตลาด โดยเฉพาะในช่วงท่ี 
การค้าเผชญิความท้าทายทีห่ลากหลายและรอบด้านในปัจจุบนั
 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
มุง่มัน่เร่งรดัการส่งออกสนิค้าเกษตรส�าคญัและสนิค้าอตุสาหกรรม ตามทีไ่ด้ลงนาม 
ข้อตกลง MOU ในหลายประเทศ รวมทัง้สิน้ 35 ฉบบั มลูค่ากว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
อาทิ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูป มันส�าปะหลัง และยางรถยนต์  
เพ่ือผลักดันการส่งออกในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563  
ต่อไป และกระทรวงพาณชิย์จะเร่งผลกัดนัการเจรจาความตกลงการค้าเสร ี (FTA)  
ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ และเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเจรจา FTA  
ในอนาคต เพือ่ขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 พ.ย. 62 ดัชนี พ.ย. 62

ส่งออก +0.2 -0.4 ไม่เปลีย่นแปลง +0.3 100.7

น�าเข้า +0.2 -0.3 +0.6 +1.3 93.5

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดับแรก เดือน พ.ย. 62

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน พ.ย. 62



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนธันวาคม เฉลีย่อยูท่ี่ 21,104.55 บาท เพ่ิมขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.48 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า หลงัจากทีล่ดลงตดิต่อกันเป็นเวลา 2 เดอืน สอดคล้องกับ 
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองค�าในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,476.04 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อทรอยออนซ์ โดยเพ่ิมจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.41 ปัจจัยบวกมาจาก 
ความผ่อนคลายของปัญหาข้อขัดแย้งทางการค้าท่ีส่งผลต่อการชะลอตัวของ 
เศรษฐกิ จ โลก  สหรั ฐฯ  ได ้ ล งนามข ้ อตกลงการค ้ า กับจีน ใน เฟสแรก 
แต่ยังคงมีปัจจัยลบ เช่น สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มท่ีจะข้ึนภาษีกับฝรั่งเศส บราซิล  
และอาร์เจนตนิา รวมถึงข้อขดัแย้งระหว่างสหรฐักับเกาหลเีหนอื และตะวนัออกกลาง 
คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาสแรกของปี 2563 จะปรบัตวัอยูท่ี ่1,470 - 1,500 
เหรียญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์     
ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI  
เฉลีย่อยูท่ี ่59.88 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.11 จากเดือนก่อนหน้า 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.93 ราคาน�้ามันดีเซล อยู่ที่  
26.40 บาท/ลิตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.64 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ราคาน�้ามัน 
แก๊สโซฮอลล์ อยู่ที่ 23.84 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 0.71 จากเดือนก่อนหน้า  
โดยราคาน�้ามันดิบที่ปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้เนื่องจาก โอเปกและ 
กลุ่มประเทศพันธมิตรยังคงปรับลดก�าลังการผลิต ประกอบกับสงครามการค้า 
มีแนวโน้มดีขึน้ หลังจากสหรัฐฯ และจนี เปิดเผยว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการค้า 
เฟสแรกในต้นเดือน ม.ค. 63 ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้ 
น�า้มนัโลกเพิม่ขึน้ ท้ังนีค้าดว่าราคาน�า้มันดบิในปี 2563 จะปรบัตัวสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
ตามความต้องการใช้น�า้มันทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนธันวาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  
แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.07 จากเดือนก่อนหน้า และเม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 7.57 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าเงินบาท ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย 
ด้านต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ  
ความผนัผวนของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. การด�าเนนินโยบายการเงินของ FED รวมถงึ 
เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทย ล้วนส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหยุดสิ้นปีที่มีการท�าธุรกรรมค่อนข้างสูง ประกอบกับ 
ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามาก ทั้งนี้ สนค. คาดว่า 
อตัราแลกเปลีย่นในปี 2563 จะอยูท่ี ่30 - 32 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ 
ข้าว 

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนธันวาคม 2562 ปรับตัวเพิ่มข้ึน 
จากเดอืนพฤศจิกายน จากราคา 1,128.68 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,151.67 บาท/
100 กโิลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวั 
ลดลงจาก 3,280.26 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 3,055.00 บาท/100 กโิลกรัม ราคาข้าว 
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลและการเตรียมลง
นามบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้น (MOU) เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพข้าวไทย 
เพื่อการส่งออกระหว่างไทยและอิรัก อย่างไรก็ตามยังคงได้รับแรงกดดันจาก 
ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั และค่าเงนิบาทท่ีแขง็ค่า
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนธนัวาคม 2562 เฉลีย่อยู่ทีก่โิลกรมัละ 48.17 บาท 
และ 44.39 บาท ตามล�าดบั ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 5.59 
และ 6.78 ราคายางปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ประกอบกับ 
ปริมาณผลผลิตยางลดลงจากโรคใบร่วงท่ีระบาดท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกภาคใต้ อย่างไรกต็าม
ผู้ประกอบการภายในประเทศมีการชะลอการซื้อยาง เนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดยาว 
ในเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่
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เดือน
สินค้า

พ.ย. 62 ธ.ค. 62 %∆(MOM) ธ.ค. 61 ธ.ค. 62 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,128.68 1,151.67 2.04    1,175.00  1,151.67 -1.99

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,280.26 3,055.00 -6.87    3,315.00 3,055.00 -7.84

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 45.62 48.17 5.59         46.66 48.17 3.24

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 41.57 44.39 6.78         42.00  44.39 5.69

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,470.02 1,476.04 0.41    1,220.95 1,476.04 18.28

ไทย (THB/Baht) 21,004.76 21,104.55 0.48  19,292.86 21,204.55 9.39

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 56.97 59.88 5.11         49.11  59.88 21.93

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 30.24 30.22 -0.07         32.70 30.22 -7.57

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร
ธนัวาคม 2562
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เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงดูเหมือนจะรุนแรง และมีทีท่าว่าจะยืดเย้ือ 
ไปถึงปีใหม่-ตรุษจีน 2563 แต่ในสายตา “ปักก่ิง” กลับดูเหมือนจะไม่ได้ 
ให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์น้ีสักเท่าใดนัก ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน?

“ปักก่ิง” มองว่าเหตุการณ์ฮ่องกงไม่ได้รุนแรงกระทบต่อความม่ันคงของจีน 
เหมือนกรณี “เทียนอันเหมิน” และชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ (ท่ีไม่ใช่แกนน�า) ท่ีสนับสนุน 
การประท้วงด้วยปัญหาเร่ืองปากท้องมากกว่าประเด็นด้านการเมือง เช่น การถูกคนจีน 
เข้าไปแย่งงาน ค่าครองชีพสูง และท่ีอยู่อาศัยราคาแพงมาก จีนน่าจะเลือกวิธีท่ี 
ไมใ่ชค้วามรุนแรงเพ่ือแสดงออกด้านภาพลักษณ์ท่ีดีของจีนต่อชาวโลกท่ีจีนต้องการ 
เป็นผู้น�าโลกใหม่ด้วยนโยบาย One Belt One Road และการปล่อยกู้ให้ประเทศ
โลกท่ีสามและให้ความเคารพต่อระบบการค้าเสรี เช่น ฮ่องกง

ต�ารวจฮ่องกงยัง OK ท่าทีจีนยังเห็นว่ารัฐบาลและต�ารวจฮ่องกงน่าจะ
จัดการกับปัญหาผู้ประท้วงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ก�าลังทหารจากจีน อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์อาจพลิกผันได้ เราจึงอาจแยกแยะความเป็นไปได้ของสถานการณ์ 
ออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน

สถานการณ์ 3 การเจรจาล้มเหลว (โอกาสเป็นไปได้ 15%) รัฐบาล 
ไม่สามารถลดความร้อนแรงของการชุมนุมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเจรจากับ 
กลุ่มเป็นกลางได้ และการชุมนุมยืดเย้ือออกไปถึงปี 2563 (Cr.FitchSolutions)  
ซ่ึงดูจากสถานการณ์แล้วการประท้วงน่าจะยืดเย้ือเม่ือรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน 
ในเร่ืองการแก้ปัญหาปากท้องและเร่ืองค่าครองชีพให้เป็นท่ีพอใจของกลุ่มท่ีเป็นกลาง

สถานการณ์ 4 เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการและเจรจาส�าเร็จ 
(โอกาสเป็นไปได้ 10%) โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องสามารถถอดชนวนด้วยการจับกุม
แกนน�าท่ีอยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์ในฮ่องกงได้ ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์  
เช่น กลุ่มคนจีนท่ีมีบัญชีลับในฮ่องกงเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ท่อน้�าเล้ียง)  
โดยท่ีผ่านมาจีนก็ยังไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนว่า “รู้ว่าตัวกลุ่มแอบแฝง” น้ีว่าเป็นใคร?

ลดบทบาทฮ่องกง ดึงดูดการลงทุน FDI และธุรกรรมการเงิน
สู่จีนมากข้ึน เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จีนได้ประกาศ 20 มาตรการ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างประเทศของจีน (Cr.:- สพต. ณ กรุงปักก่ิง) 
โดยเป็นการผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติ คุ้มครองนักลงทุนต่างชาติ
ให้เท่าเทียมกับนักลงทุนจีนมากข้ึน รวมท้ังปรับปรุงเร่ืองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
การบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจจริงของจีนใน 
การให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ดึงดูด 
การลงทุนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือน�าประเทศไปสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ ในสาขาการเงินจะมี 
การเปิดกว้างมากข้ึน อาทิ ปรับลดข้อจ�ากัดในขอบเขตธุรกิจของสถาบันการเงิน  
เช่น ธนาคารต่างชาติ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนในจีน เป็นต้น  
เพ่ือให้มีสถาบันการเงินในตลาดมากข้ึน และเพ่ิมความมีชีวิตชีวาของตลาด  
(Market vitality) ลดข้อจ�ากัดด้านมูลค่าการลงทุนส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ 
ในการจัดต้ังธนาคาร สถาบันประกันภัยและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีในปี 2563 จะยกเลิก
ข้อจ�ากัดในการให้ต่างชาติเป็นเจ้าของในบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุน บริษัทฟิวเจอร์ และบริษัทประกันชีวิต จากไม่เกิน 51% เป็น 100%  
(รับผิดชอบโดยธนาคารประชาชนจีน คณะกรรมการก�ากับดูแลการธนาคารและ
ประกันภัยของจีน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับดูแลหลักทรัพย์จีน)

สวสัดปีีใหม่ Hong Kong

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
คนฮ่องกงคงจะฉลองปีใหม่-ตรุษจีนท่ามกลางบรรยากาศการประท้วงกันต่อไป 

ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงและจีน คงจะออกมาตรการใหม่ๆ เพ่ือลด 
การพ่ึงพาฮ่องกงลง ท้ังน้ีเหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลายเป็นการแบ่งแยกดินแดน 
เพราะคนฮ่องกงส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการให้ส่ิงน้ันเกิดข้ึนหากจีนมีมาตรการฟ้ืนฟูฮ่องกง
ท่ีดีพอ ซ่ึงกลุ่มเป็นกลางในผู้ประท้วงก็พร้อมท่ีจะเจรจาด้วย

นักท่องเท่ียวจีนน่าจะตัดสินใจมาเท่ียวไทยมากข้ึนทดแทนฮ่องกงในช่วงตรุษจีน  
เป็นโอกาสแก่ไทยในการพลิกโฉมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจสินค้าแบรนด์เนม 
และศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับแทนท่ีฮ่องกงท่ีก�าลังอยู่ในช่วงขาลง

สถาบันการเงินหลายแห่งในฮ่องกงอาจพิจารณาย้ายฐานไปประเทศอ่ืน ซ่ึงแน่นอน
ว่าทางเลือกอันดับแรกจะเป็นสิงคโปร์ แต่ประเทศไทยก็อาจเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
เพราะแม้แต่สิงคโปร์เองด้ังเดิมก็เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ธรรมดาเท่าน้ัน

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำรพเิศษ

รัฐบาลฮ่องกงอาจ
เลือกใช้ก�าลังปราบปราม

หรือเจรจา

ปราบปรามด้วยก�าลังต�ารวจ
กวาดจับคร้ังใหญ่ 

ส่งตัวข้ึนศาลและกุมขัง

ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ต่อปัญหาฮ่องกง

มีการแต่งต้ังตัวแทน
ผู้ประท้วงเพ่ือเจรจา 

และสามารถเจรจาส�าเร็จ

ปราบปรามรุนแรง ผู้ประท้วง
ต้องการแยกดินแดน ผลักดัน
ให้จีนส่งก�าลังทหารเข้าจัดการ

ไม่มีการปราบปรามรุนแรง 
รัฐบาลเปิดเจรจากับผู้น�ากลุ่ม

สายประนีประนอม

เจรจาส�าเร็จ การชุมนุม
ค่อยๆ สลายตัว รัฐบาล
ควบคุมสถานการณ์ได้

การเจรจาล้มเหลว 
เกิดการต่อต้านรัฐบาลรุนแรง 
เส่ียงต่อความขัดแย้งเพ่ิมสูง

10% 

30% 

45% 15% 

สถานการณ์ 1 การเจรจาส�าเร็จ (โอกาสเป็นไปได้ 45%) คาดว่า
รฐับาลจะสามารถเจรจากบักลุ่มเป็นกลางของผูป้ระท้วงได้ (Cr.FitchSolutions)  
หากดจูากค�าแถลงของนางแคร ีแลม ผู้ว่าการฯ ฮ่องกงท่ีเน้นย�า้ว่าต�ารวจจะบงัคับ
ใช้กฎหมายของฮ่องกงอย่างเต็มที ่ จึงคาดว่าจะมกีารจบักมุคนหวัรนุแรงออกจาก 
กลุ่มผู้ประท้วงมากขึ้น โดยที่ผ่านมาก็เริ่มมีการจับกุมพวกหัวรุนแรงเพิ่มขึ้น 
เป็นล�าดบั ซึง่จะท�าให้การใช้ความรนุแรงของกลุ่มลดลง ส่งผลให้กลุ่มเป็นกลาง 
หนัมาเจรจาด้วยเหตุผลมากข้ึน แน่นอนว่ารฐับาลคงจะไม่ตอบสนองข้อเรยีกร้อง 
ในทุกข้อของผู้ประท้วง แต่ก็น่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป็นกลาง 
ในด้านปัญหาปากท้องได้มากขึน้ภายใต้แผนฟ้ืนฟฮู่องกงของรฐับาล เช่น โอกาส 
การหางานท�า และปัญหาเร่ืองทีอ่ยูอ่าศัยราคาแพง การประท้วงน่าจะเบาบางลง  
จนไม่จ�าเป็นต้องใช้ก�าลังทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ และล่าสุดมีแนวโน้มที่จะม ี
การปรบัคณะรัฐมนตรขีองฮ่องกงน่าจะส่งผลให้ความตงึเครยีดระหว่างรฐับาลฯ กับ
กลุม่ผู้ประท้วงลดลงและหันมาเจรจามากขึน้

สถานการณ์ 2 สถานการณ์เลวร้ายสุด (โอกาสเป็นไปได้ 30%)  
กรณีรัฐบาลไม่สามารถสลายการชุมนุม และใช้ก�าลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง  
ซ่ึงไม่น่าเป็นไปได้หากไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกหรือมีคนเสียชีวิตจ�านวนมาก
จากการปราบปรามของต�ารวจซ่ึงจีนเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ัน เพราะ 
จะเป็นเง่ือนไขให้ต่างชาติใช้เป็นเหตุผลในการเข้าแทรกแซงในฮ่องกง


