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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

ในช่วง	2	ปีทีผ่่านมา	พบปัญหาทจุรติในระบบสหกรณ์ของไทยผดุขึน้มามากมาย	ท�าให้
หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการยกเคร่ืองระบบสหกรณ์คร้ังใหญ่	และสร้างมาตรฐานใหม่ให้เป็น
ระเบียบ	ข้อมูล	ณ	วันที่	1	ม.ค.	2558	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ระบุว่ามีสหกรณ์ทั่วประเทศ	
7,043	แห่ง	มีเงินฝากรวมกันจนถึงไตรมาส	4	ปี	2557	ทั้งสิ้น	623,080	ล้านบาท

ความจริงจุดก�าเนิดของสหกรณ์นั้นมีเจตนารมณ์ที่ดี	คือช่วยเหลือคนยากจน	กลุ่มคน
ชนชัน้แรงงาน	แต่เมือ่การณ์กลบัตาลปัตรเช่นนี	้กต้็องหาหนทางแก้ไขอย่างจรงิจงั	วารสาร	สนค.
ฉบับนี้	เรามีบทวิเคราะห์ระบบสหกรณ์ไทยกับระบบสหกรณ์ประเทศอื่นๆ	มาให้พิจารณาและ
ชี้แนะทิศทางที่ควรจะเป็น	เพื่อหวังเป็นอีกข้อเสนอแนะหน่ึงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบเศรษฐกิจไทย		

เช่นเดียวกับภาคการส่งออกของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการขยายกลุ่มสมาชิกของ
สหภาพยุโรป	คอลัมนิสต์ของเราได้ท�าการศึกษาตลาด	EU	อย่างละเอียดยิบ	ก่อนน�าเสนอ
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในคอลัมน์	Special	Report	2	ส่วนท่านผู้ประกอบการส่งออก		
หากคุณได้อ่าน	ก็อาจมองเห็นโอกาสดีๆ	แทนที่วิกฤต

ส�าหรับคอลัมน์	Special	Talk	เป็นเร่ืองราวของระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน		
ซึง่นอกจากจะเป็นฐานการผลติแห่งใหม่ของจนี	ยงัส่งผลให้ปากสีถานกลายเป็นศนูย์กลางส�าคญั
ของภูมิภาค	และพลอยท�าให้ประเทศไทยได้อานิสงค์ไปด้วย	เนื่องจากปากีสถานเป็นตลาด	
ส่งออกทีม่ศีกัยภาพของไทย	จงึเป็นโอกาสอนัดทีีผู่ป้ระกอบการไทยจะขยายการค้า	การลงทุน
กับปากีสถานมากขึ้นในอนาคต	

	

	
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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Getting	Around	with	TPSO	ฉบับนี	้มีเร่ืองราวท่ีจะมาเล่าสู่กันฟังถึง	2	เร่ืองด้วยกนั	
เรือ่งแรก	คอื	เนือ่งในโอกาสทีมี่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้	นายสมเกยีรต	ิตรรีตันพนัธ์

ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	อย่างเป็นทางการ	ไปเมือ่วนัท่ี		
19	มถินุายน	2558	ทีผ่่านมานัน้	ในโอกาสน้ีวารสาร	สนค.	ขอแสดงความยนิดกีบัท่านอธบิดคีนแรก	
ของ	สนค.	ทีจ่ะมาช่วยพวกเราขับเคล่ือนการท�างานให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ร่วมกนั

และส�าหรบัอกีเรือ่งคงหนไีม่พ้น	งานเปิดตวั	โครงการข้าวไรซ์เบอร์ร่ีอินทรีย์	ภายใต้แคมเปญ		
“รักใคร	ให้	Riceberry”	ณ	ลานเซน็ทรลัคอร์ท	ชัน้	1	ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์	ซึง่มีรฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงพาณชิย์	(นางอภริดี	ตนัตราภรณ์)	ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร
กระทรวงพาณชิย์	โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรให้เกดิการรวมกลุม่	มกีารบรหิารจัดการ
ภายในอย่างเข้มแขง็และสามารถดแูลตนเองได้เมือ่สิน้สุดโครงการแล้ว	และโครงการนีจ้ะเป็นโครงการ
น�าร่องเพือ่แก้ปัญหาข้าวทัง้ระบบอย่างยัง่ยนื	โดยภายในงานมกีจิกรรมส�าคญัมากมาย	เช่น	นทิรรศการ
ข้าวไรซ์เบอร์รี	่การโชว์/ชิมสนิค้าและผลิตภณัฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี	่รวมถึงการแสดงการประกอบอาหาร
จากข้าวไรซ์เบอร์รีโ่ดยเชฟกระทะเหล็ก	เป็นต้น	 	
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โดย	ดร.ไพศาล	มะระพฤกษ์วรรณ,	นายมนตรี	โกมลทัต	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

จีนทุ่มเงินมหาศาล 46,000 ล้านเหรียญสหรัฐ นิรมิตระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน หรือ “China-Pakistan Economic  
Corridor-CPEC” เปิดเส้นทางออกทะเลสูอ่่าวเปอร์เซยี หวงัย้ายฐานการผลติสู่ปากสีถานและสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัทัง้จนี-
ปากีสถานในอนาคตอันใกล้ พร้อมพลิกโฉมปากีสถานสู่การเป็นจุดศูนย์กลางแห่งภูมิภาค 

Special Talk

จีนปักธงฐานการผลิตโลกใหม่ 
ที่ปากีสถาน

ที่มา	:		 http://thediplomat.com/tag/china-pakistan-economic-corridor/

	 https://www.google.co.th/#q=china+pakistan+economic+corridor

	 http://www.economist.com/news/asia/21648918-xi-jinping-arrives-

bearing-gifts-corridor-power

	 www.ops3.moc.go.th/infor

ระเบียงเศรษฐกิจแห่งนี้ยังท�าให้จีนมีเส้นทางการค้าสั้นและมีราคาถูกลงสู่
ตลาดขนาดใหญ่ในตะวนัออกกลาง	(410	ล้านคน)	เอเชยีกลาง	(66	ล้านคน)	แอฟรกิา	
(1,100	ล้านคน)	และอินเดีย	(1,200	ล้านคน)	พร้อมทั้งสร้างโอกาสหลากหลายแก่
สินค้าไทย	รวมทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหนักหลายด้านที่ก�าลัง	
จะเกิดขึ้น	ณ	ระเบียงเศรษฐกิจแห่งนี้

การเยอืนปากสีถานเมือ่วนัที	่20	เม.ย.	2558	ของประธานาธบิดจีนี	นายส	ีจิน้ผงิ	
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่ปากีสถาน	โดยได้มีการลงนามความร่วมมือ	
พฒันาโครงการ	“ระเบียงเศรษฐกจิจนี-ปากสีถาน”	ทีป่ระกอบด้วยเส้นทางรถไฟ	ถนน		
ท่อก๊าซ	และท่อน�า้มนั	เชือ่มจนีกบัท่าเรอืน�า้ลกึกวาดาร์ของปากสีถานใกล้อ่าวเปอร์เซยี	
ที่จีนได้สร้างให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนในรูปของ	BOT	ท�าให้จีนมีทางลัดเข้าถึงปากทาง
เส้นทางน�้ามันส�าคัญของโลกได้อย่างม่ันใจ	ทดแทนเส้นทางขนส่งน�้ามันทางเรือท่ีใช้	
เวลานานกว่ามาก	และช่วยร่นระยะทางขนส่งจากจนีสู่ยุโรปและตะวันออกกลางไปได้	
อย่างมหาศาล	ความร่วมมือนี้ยังครอบคลุมถึงด้านพลังงาน	โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคม	สนามบินนานาชาติที่ทันสมัย	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	(ด�าเนินการโดยจีน)		
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ	การค้า	การเงนิ	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพือ่มุง่ปฏริปู	
เศรษฐกิจของปากีสถานให้เจริญรุดหน้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค	และใช้ปากีสถาน	
เป็นสะพานไปสูต่ลาดทีม่ศีกัยภาพสงูในการเตบิโตในภมูภิาคเดยีวกนั	และทีจ่ะมองข้าม	
ไม่ได้กค็อืความร่วมมอืทางทหาร	ทัง้นีป้ากสีถาน-จนีได้ร่วมพฒันาและตัง้โรงงานผลติ	
เครื่องบินรบในปากีสถานแล้วด้วย

เป็นที่ชัดเจนว่าจีนเข้าไปในปากีสถานเพ่ืออยู่ถาวร	เงินช่วยเหลือของจีน	
46,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ส�าหรับโครงการ	CPEC	เป็นเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน	
ซึง่มมีลูค่าสูงกว่างบประมาณทีส่หรฐัฯ	มอบให้ปากสีถานมาต้ังแต่ปี	2002	ถงึปัจจบุนั	
จ�านวน	3.1	หมืน่ล้านดอลลาร์	ซึง่	2	ใน	3	ของงบประมาณดงักล่าวหมดไปกบัโครงการ	
ความมั่นคง	ส่วนความช่วยเหลือทางทหารของจีนต่อปากีสถานไม่เป็นท่ีเปิดเผย	
แต่ไม่น่าจะน้อยกว่าท่ีจนีให้กบัศรลีงักาในการปราบปรามกบฏพยคัฆ์ทมฬิจนสิน้ซาก	
ลงได้ภายในเวลาเพียง	1	เดือน	

ถึงแม้ปากีสถานจะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักหากเทียบกับจีน	แต่ท่ีต้ังของ	
ปากีสถานส�าคัญยิ่งนัก	เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญของภูมิภาค	เฉกเช่นเดียวกับความ
ส�าคัญของยูเครนที่มีต่อรัสเซียที่รัสเซียจะปล่อยให้ใครช่วงชิงไปไม่ได้	ด้วยบทเรียนที่	
ทั้งนโปเลียนและฮิตเลอร์ล้วนใช้ยูเครนเป็นเส้นทางในการบุกเข้าสู่รัสเซีย	ปัจจุบัน
เศรษฐกจิของปากีสถานมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	เป็นผลมาจากนโยบายเปิดประเทศ	
ทีพ่ร้อมรบันกัธรุกจิชาวตะวนัตก	อกีทัง้ยงัได้รบัความช่วยเหลอืจากประเทศตะวนัตก	
เนื่องจากให้ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

เป็นที่คาดการณ์ว่าระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว	ในอนาคตอันใกล้นี้จะส่งผลให้	
ปากีสถานกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านการค้าการลงทุน	บริษัทข้ามชาติ
หลายแห่งจะเริม่ทยอยเข้ามาตัง้ฐานการผลติในปากสีถานมากขึน้	เพือ่ทีจ่ะขยายตลาด
ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต้ต่อไป	(โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจ	
มมุไบ-นวิเดลีของอนิเดีย)	ท�าให้เศรษฐกจิปากสีถานมีแนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้	จากการ	
ทีม่กีารลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานและพลงังานในหลายโครงการ	ท�าให้เกดิการผลติ	
ภายในประเทศพร้อมกบัอปุสงค์ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ควบคูก่นั	และความต้องการ
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยท�าให้ประชาชน	
มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับปากีสถาน	พบว่า	
ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับปากีสถานมาโดยตลอด	โดยสินค้าหลักที่ไทยส่งออก	
ไปยงัปากีสถาน	ได้แก่	รถยนต์	อปุกรณ์และส่วนประกอบ	เคมภีณัฑ์	เป็นต้น	ในขณะที	่
สนิค้าหลกัทีไ่ทยน�าเข้าจากปากสีถาน	ได้แก่	สตัว์น�า้สดแช่แขง็	แปรรปูและกึง่ส�าเรจ็รปู	
ด้ายและเส้นใย	เป็นต้น	ซึ่งหากจะพิจารณาถึงศักยภาพตลาดปากีสถานจะเห็นว่า		
ในปี	2557	ไทยและปากีสถานมีมูลค่าการค้ารวมทั้งส้ิน	1,015	ล้านดอลลาร์สหรัฐ		
โดยไทยส่งออก	875	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	น�าเข้า	140	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ท�าให้ไทย	
ได้ดุลการค้าจากปากีสถาน	735	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจ	
ปากสีถานทีจ่ะเตบิโตขึน้จากการเป็นระเบยีงเศรษฐกจิ	ท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า	
ปากสีถานจะกลายเป็นตลาดส่งออกท่ีมีศักยภาพของไทยในอนาคตและจากการทีไ่ทย	
และปากีสถานได้มีการลงนาม	MOU	เพื่อจัดตั้ง	Joint	Trade	Committee	(JTC)		
ไทย-ปากีสถาน	และจะมกีารเจรจาจดัท�า	FTA	ระหว่างกนัเรว็ๆ	นี	้จงึเป็นโอกาสดขีอง	
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าการลงทุนกับปากีสถานให้มากขึ้น	โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรมใหม่ๆ	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ	เช่น	ยานยนต์	พลงังาน	ปิโตรเคม	ีเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	การแปรรปู	
อาหาร	และพลาสติก	อีกท้ังการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของปากีสถานยังเป็น	
โอกาสแก่ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและทีพั่กอาศัย	วัสดุก่อสร้าง	และอาหารฮาลาล	
รวมไปถึงความต้องการด้านธุรกิจบริการที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น	เช่น	การรักษาพยาบาล		
Wellness	และร้านอาหาร	

กล่าวโดยสรุปการเปิดเกมรุกของไทยในการเจรจาเพือ่จดัท�า	FTA	ไทย-ปากสีถาน	
นอกจากจะท�าให้ไทยสามารถใช้ปากสีถานเป็นประตสููต่ลาดทีม่ศีกัยภาพในการเติบโตสูง	
(เช่น	คาซคัสถาน	ทีม่เีศรษฐกจิมัง่คัง่อนัเนือ่งจากอดุมสมบูรณ์ไปด้วยน�า้มัน	ก๊าซธรรมชาติ		
และแร่ธาตุส�าคญัๆ	จ�านวนมาก)	แล้ว	ยังมีส่วนส�าคญัในการสนับสนุนการเป็น	Trading		
Nation	ของไทยได้เป็นอย่างดี	
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โดย	นายอัษฎาวุธ	ศิริประเสริฐโชค	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรSpecial Report

ทศิทางสหกรณ์ไทย
ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบสหกรณ์ถือก�าเนิดในครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ	ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม	โดยนายโรเบิร์ต	โอเวน	ซึ่งมีแนวคิดในการรวมกลุ่มแรงงานชนช้ันกรรมกร		
เพื่อปกป้องกลุ่มแรงงานนั้นจากการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มนายทุนอุตสาหกรรม	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มกรรมกรน้ันช่วยเหลือตนเอง	และช่วยเหลือกันและกัน		
ซึ่งต่อมาได้เสนอให้จัดตั้งขึ้นเป็นชมรมสหกรณ์	(Co-Operative	Community)	และนายแพทย์วิลเล่ียม	คิง	ได้เสนอแนะให้สมาชิกสหกรณ์ระดมทุนจัดตั้งสมาคมการค้า		
(Trading	Association)	ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าสินค้าของสหกรณ์	

ล�าดับ ประเด็น
ประเทศ

ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น

1. โครงสร้างการบริหาร
ระบบสหกรณ์

-	มีรูปแบบการบริหาร
แบบหน่วยงานราชการ
-	โครงสร้างการบริหาร
งานมีความชัดเจนระดับ
สหกรณ์	แต่ขาดความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน

-	ไม่มีการก�าหนดโครงสร้าง
การบริหารระบบสหกรณ์
กลาง
-	โครงสร้างการบริหารใน
ระดับสหกรณ์	ถูกก�าหนดโดย
สมาชิกสหกรณ์

-	มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารระบบ
สหกรณ์ระดับชาติ	โดย	Co	Operatives	UK	
ชัดเจน
-	มีการก�าหนดการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์
ระหว่างกัน	ในรูปแบบเสมือน	Corporate	
หรือบรรษัท

-	มีการก�าหนดโครงสร้างการก�ากับ
ดูแลระบบสหกรณ์แยกตามกลุ่มธุรกิจ
ชัดเจน
-	มีระบบการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ทั้งในและต่างระดับ
อย่างชัดเจน

2. ระบบการบริหารงาน
สหกรณ์

-	การบริหารงานระหว่าง
สหกรณ์ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน
-	การบริหารกิจการของ
แต่ละสหกรณ์มักจะถูก
ครอบง�าโดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของสมาชิก
มากที่สุด

-	การบริหารงานระหว่าง
สหกรณ์ไม่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน
-	บริหารงานในรูปแบบ
ประชาธิปไตย	แต่ขาดการมี
ส่วนร่วมจากสมาชิก
-	ระบบสหกรณ์เป็นเพียงรปูแบบ
ธุรกิจหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้น	
โดยมีเจตนารมย์ในการสร้าง
ประโยชน์ให้กบัสมาชกิสหกรณ์

-	การบริหารงานกิจการสหกรณ์เป็นลักษณะ	
Corporate	โดย	Co	Operatives	UK	มหีน้าที	่
บริหารกิจการภาพรวม	ท�าการตลาดในระดับ
ประเทศ	และสนับสนุนการเช่ือมโยงกิจกรรม
ระหว่างสหกรณ์
-	การบรหิารกิจการสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้รบั
การก�าหนดให้เหมาะสมกับความรู้	
ความสามารถและทักษะของสมาชิก	โดยมี	
Co	Operatives	UK	ท�าหน้าทีเ่สมอืนผูฝึ้กสอน
-	บริหารงานในรูปแบบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม

-	สหกรณ์ในระดับท่ีสูงกว่ามีหน้าท่ีให้
ความรู้	และฝึกสอนให้สหกรณ์แต่ละ
สหกรณ์สามารถบริหารกิจการได้ด้วย
ตนเอง
-	มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันแต่
แยกกันท�าการตลาด
-	บริหารงานในรูปแบบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

3. ความรู	้ความสามารถ
ของบุคลากร

-	บุคลากรในแต่ละระดับ
ตั้งแต่ระดับสมาชิกจนถึง
ระดับคณะกรรมการขาด
ความรู ้	 ความเข้าใจใน
กิจการสหกรณ์	 รวมถึง
ขาดความสามารถในการ
บริหารงานสหกรณ์ในเชิง
ธุรกิจ
-	บคุลากรในระดบัสมาชกิ
สหกรณ์มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตสินค ้าและ
บริการ	แต่ขาดทักษะใน
การวิจัยและพัฒนาสินค้า
และบรกิารในเชงิพาณชิย์	
(Commercialization)

-	 บุคลากรในแต่ละระดับมี
ความรู้	ความสามารถในการ
บริหารกิจการสหกรณ์ในเชิง
ธุรกิจสูง	สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้

-	บุคลากรในระดับสหกรณ์ส่วนกลางมีความรู้	
ความสามารถ	ในการบริหารกิจการสหกรณ์ใน
เชิงธุรกิจสูง	
-	บุคลากรในระดับสมาชิกสหกรณ์มีความรู้	
ความสามารถ	และความเช่ียวชาญในการผลิต
สินค้าและบริการสูง

-	ผู้บริหารระบบสหกรณ์ส่วนกลางมี
ความรู้	ความสามารถในการบริหาร
กิจการสหกรณ์สูง
-	บุคลากรในระดับสมาชิกสหกรณ์
มีความรู้	ความสามารถ	และความ
เช่ียวชาญในการผลติสนิค้าและบรกิาร
สูง

4. ความหลากหลายทาง
ธุรกจิและขนาดตลาด

-	ความหลากหลายทาง
ธุรกิจต�่า
-	 การผลิตสินค ้าและ
บริการไม่ได้ค�านึงถึง
ผู้บริโภคเป็นหลัก	
(Customer-oriented)	
แต่ค�านงึถงึผูผ้ลติเป็นหลกั	
(Producer-oriented)

-	ความหลากหลายทางธรุกจิต�า่
-	ระบบสหกรณ์ในสหรฐัฯ	มผีล
ก�าไรไม่น่าดึงดูด	
-	 ระบบสหกรณ์ในบางกรณี
เป็นเพียงการรวมกลุ่มเพ่ือรับ
ประโยชน์จากโครงการอุดหนนุ
ของรัฐบาล

-	มีความหลากหลายทางธุรกิจสูง
-	 การผลิตสินค้าและบริการค�านึงถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคทั้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
และประชาชนทั่วไป	ซึ่งส่งผลให้ฐานตลาดของ
สหกรณ์มีขนาดใหญ่

-	มีความหลากหลายทางธุรกิจ
ปานกลาง
-	การผลิตสินค้าและบริการค�านึงถึง
ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เป็น
หลกั	อาท	ิNursing	Service,	Medical	
Care	Service	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบสหกรณ์ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น

จากการวิเคราะห์ข้างต้น	จะพบว่าระบบสหกรณ์ไทยยงัคงมจีดุอ่อนทีต้่องได้รบัการพฒันา	โดยเฉพาะในเรือ่งของระบบบรหิารงานทียั่งขาดความเช่ือมโยงกนั	รปูแบบ
การบริหารในเชงิธรุกจิทีข่าดการค�านงึถงึความต้องการของตลาด	และการขาดแคลนความรู	้ความสามารถของบคุลากรทีย่งัคงเป็นอปุสรรคต่อการพฒันากจิการสหกรณ์ไทย
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การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factor)
เมื่อพิจารณาจากการบริหารสหกรณ์ของ	3	ประเทศข้างต้นแล้ว	จะเห็นได้ว่า	

มีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	(Key	Success	Factor)	ที่ส่งผลให้ระบบสหกรณ์ในแต่ละ
ประเทศประสบความส�าเร็จอย่างน้อย	4	ประการ	ดังนี้

	

รูปภาพที่ 1 :	การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	(Key	Success	Factor)		
ของระบบสหกรณ์ต่างประเทศ

1.	เชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ไทยทั้งหมดเข้าด้วยกัน	เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์
เป็นผู้สนับสนุนผลผลิตซึ่งกันและกัน	เพื่อให้มีความเข้มแข็งก่อนพัฒนาตลาดให้
ครอบคลุมสมาชิกนอกระบบสหกรณ์	โดยอาจเชื่อมโยงได้ตามรูปภาพที่	2

2.	ด�าเนนิธรุกจิแบบเครอืข่าย	โดยก�าหนดมาตรฐานของสนิค้าและบริการ	เพือ่
ให้สินค้าและบริการของสหกรณ์มีคุณภาพได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค	

3.	ด�าเนนิแผนการตลาดแบบตราสนิค้าเดีย่ว	(Single	Branding)	เพือ่ให้ธรุกจิ
ของสหกรณ์บรรลุประสิทธิผลเชิงต้นทุน	(Cost	Effectiveness)	โดยอาจพิจารณา	
ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยด�าเนินการด้านการตลาดในลักษณะเดียวกัน	
กับระบบสหกรณ์ในสหราชอาณาจักรที่บริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบ	Corporate	
และจดัท�า	Corporate	Branding	ตลอดจนอาจพจิารณาสรรหาและใช้ประโยชน์จาก
นกัเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการหนึง่อ�าเภอ	หนึง่ทุน	(One	District	One	Scholar	:		
ODOS)	ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสหกรณ์ไทย

4.	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด	โดยให้หน่วยงานการตลาดท�าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน	(Coach)	ในการพัฒนา
สินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์	(Commercialization)

5.	จัดตั้งสหกรณ์เพ่ือการเพิ่มมูลค่าสินค้า	เช่น	สหกรณ์แปรรูปสินค้า	และ	
สหกรณ์สนบัสนนุการด�าเนนิธุรกจิ	เช่น	สหกรณ์การขนส่ง	และสหกรณ์การประกนัภยั		
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพที่ 2 :	แผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ไทย

1. โครงสร้างการบรหิารและระบบงานท่ีเป็นเครอืข่ายร่วมกนั (Networked 
Cooperation)	มีการวางโครงสร้างของเครือข่ายสหกรณ์ที่เป็นเครือข่าย	สหกรณ์
แต่ละกลุ่มสามารถแบ่งปันทรัพยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
รวมทั้งมีระบบการด�าเนินงานที่สนับสนุนการท�างานแบบเครือข่าย	อาทิ	ระบบการ
แบ่งปันผลก�าไรภายในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเทศและไม่จ�ากัดเพียงภายในกลุ่ม
สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง	ระบบการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างปัจจัยการผลิต	
วัตถุดิบ	การเงิน	แรงงาน	การผลิตสินค้า	และบริการ	ที่ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียน
ภายในเครอืข่ายสหกรณ์อย่างต่อเนือ่งรวมถงึมกีารท�าการตลาดภาพรวมของสหกรณ์	
ซึง่ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ผลกระทบเชงิทวคีณู	(Synergy	Effect)	ในการท�าการตลาด		
ท�าให้สหกรณ์แต่ละกลุ่มเกิดความมีประสิทธิผลเชิงต้นทุน	(Cost-Effectiveness)		
ในการด�าเนินธุรกิจ

2. มีกลไกสนับสนุนสหกรณ์อย่างเป็นระบบ (Systematic Support 
Mechanism)	การสนับสนุนระบบสหกรณ์ใน	3	ประเทศข้างต้นได้รับการส่งเสริม
อย่างเป็นระบบ	ทั้งนโยบายการลดภาษีธุรกิจที่ได้จากกิจการของสหกรณ์	กลไกการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระบบการก�าหนดมาตรฐานสินค้าและบริการของสหกรณ์
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและการตลาดระหว่างกลุ่มสหกรณ	์ตลอดจน	
การบริหารงานแบบบริษัทในเครือเดียวกัน	(Corporation)

3. กลไกการบรหิารทีม่คีวามเป็นประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม (Participatory 
Democratic Administration)	เครอืข่ายสหกรณ์ได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ	
ให้บริหารงานอย่างเป็นประชาธปิไตย	โดยมุง่เน้นผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มสหกรณ์	
รวมถึงการท่ีสมาชกิสหกรณ์มคีวามเคารพในสทิธขิองสมาชกิแต่ละฝ่ายอย่างเท่าเทยีม		
ส่งผลให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างมีเอกภาพ	ปราศจากการครอบง�าของ	
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว

4. มุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ (Customer-Oriented) 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สหกรณ์ผลิตจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ	
ผู้บริโภค	ทั้งผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไป	สิ่งนี้นับได้ว่าเป็นหัวใจ
ของการด�าเนินธุรกิจในทุกระดับให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	แนวคิดนี้
ยังส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเป็น
พลวัต

ทิศทางสหกรณ์ไทย

อย่างไรก็ตาม	นอกเหนือไปจากข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว	สมาชิกสหกรณ์	
จะต้องมคีวามสามคัค	ีมคีวามกระตอืรอืร้นในการปกป้องและรกัษาสทิธขิองตนเองและ	
ประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย	รวมถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาซึ่งเป็น
ส่วนส�าคญัของการบริหารธรุกจิทีจ่ะต้องเผชญิกบัสภาพแวดล้อมทีม่กีารเปล่ียนแปลง
อย่างเป็นพลวัตและเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จของระบบสหกรณ์ให้สามารถสร้างความ	
เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน	

สหกรณ์ร้านค้า

สหกรณ์การขนส่ง
สหกรณ์การเกษตร

และประมง

สหกรณ์การแปรรูปสินค้า

สหกรณ์บริการ

สหกรณ์ปัจจัย
การผลิต

รายได้จากผลประกอบการ

หน่วยงานการตลาด
Thai	Co-Op

Marketing	Agency

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
และท�าการตลาด

ตราสินค้า	“สหกรณ์ไทย”

มาตรฐานสินค้าและบริการ

สหกรณ์ทางการเงิน	
(สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเนี่ยน)

เพื่อให้สหกรณ์ไทยได้รับการปฏิรูปให้มีความเข้มแข็ง	สามารถเป็นกลไกทาง
เศรษฐกิจหลักในระดับฐานรากของประเทศไทยได้	การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในด้าน	
กฎระเบยีบ	และกลไกการท�างานของภาครัฐเพยีง	2	ด้าน	คงไม่เพยีงพอท่ีจะเสรมิสร้าง	
ให้ระบบสหกรณ์ของไทยมีความเข้มแข็งได้	 เนื่องจากความส�าเร็จของระบบ	
สหกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ	อาทิ	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสหกรณ์	
แผนการด�าเนินธุรกิจ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ระบบสหกรณ์ไทยอาจได้รับการพัฒนาโดยการ
ด�าเนินการ	ดังนี้
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ผลกระทบจากการขยายกลุม่สมาชกิ 
ของสหภาพยุโรป (EU Enlargement) 

ต่อการส่งออกของไทย

โดย	นายณัฐ	ธารพานิช,	นางสาวอนงค์นารถ	มหาสวัสดิ์
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

สหภาพยโุรป (European Union : EU) ประกอบด้วยรัฐสมาชกิ 28 ประเทศ เกดิจากการจัดตัง้ประชาคมถ่านหินและเหลก็กล้า 
แห่งยโุรป (European Coal and Steel Community-ECSC) ในปี 2495 ซึง่ขณะนัน้มสีมาชกิเพยีง 6 ประเทศ (ฝรัง่เศส เยอรมนี  
อติาล ีเนเธอร์แลนด์ เบลเยยีม และลกัเซมเบร์ิก) โดยมีการขยายรบัสมาชกิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่การขยายรบัสมาชกิคร้ังใหญ่ท่ีสุด เกดิขึน้ 
เมื่อปี 2547 (ค.ศ. 2004) โดยมีกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกเข้ารวมกลุ่ม จ�านวน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย 
ลตัเวยี ลทิวัเนยี ฮงัการ ีโปแลนด์ สโลวเีนยี สโลวาเกยี ไซปรสั และมอลตา ต่อมาในปี 2550 มเีข้าร่วมกลุม่เพิม่อกี 2 ประเทศ คือ บัลแกเรีย  
และโรมาเนีย และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2556 โครเอเชียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล�าดับที่ 28 

การขยายสมาชิกของ	EU	ดังกล่าว	ท�าให้ประเทศสมาชิกใหม่ได้รับสิทธิ	
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน	และมีการ
เคลือ่นย้ายทรัพยากรอย่างเสรี	ประเทศไทยซึง่มกีารพึง่พาการส่งออกสงู	โดยมสีดัส่วนราว		
60-70%	ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(GDP)	และตลาด	EU	เป็นตลาด
ส่งออกทีส่�าคญัของไทย	จงึได้รบัผลกระทบน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	โดยจากข้อมลูสถติิ
การส่งออกของไทยไป	EU	พบว่า	ในช่วงปี 2542-2546	ก่อนท่ี	EU15	(EU	เดมิ)	และ	
EU12	(EU	ใหม)่	จะรวมกนัเป็น	EU27	การส่งออกของไทยไป	EU15	ขยายตัวเฉลีย่ 
ปีละ 6.39% และระหว่างปี 2547-2550	ที่	EU	รวมกลุ่มเป็น	27	ประเทศแล้ว		
การส่งออกของไทยไป	EU15	ยงัขยายตวัโดยเฉลีย่ปีละ 6.92% แต่ในช่วงปี 2551-
2556 ที่	EU27	รวมกลุ่มมาระยะหน่ึงแล้ว	การส่งออกของไทยไป	EU15	ขยายตัว 
ลดลงเหลือเฉลี่ยเพียงปีละ 1.84%	เนื่องจากไทยต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ	
ในหลายด้าน	เช่น	วิกฤต	Subprime	วิกฤตเศรษฐกิจยูโรโซน	(Euro	Zone	Crisis)	
วิกฤตมหาอุทกภัยของไทยในปี	2554	และความสามารถในการแข่งขันของไทยที	่
ลดลง

	  

ผลการศึกษา

วิธีการศึกษา
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	(สนค.)	ได้ท�าการศึกษาผลกระทบ	

ของการขยายสมาชิกของ	EU	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	(2546-2556)	ต่อการส่งออก	
ของไทย	โดยวธิกีารวเิคราะห์อตัราการขยายตวัของการค้า	(Growth	Rate)	ส่วนแบ่งตลาด		
(Market	Share)	และวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับ	
EU12	(หาความคล้ายคลงึของโครงสร้างสนิค้าส่งออกของไทยกบั	EU12	และวเิคราะห์	
การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของสินค้าส่งออกไทยไป	EU15)	ใน	3	ช่วงเวลา	คือ	
ก่อน EU Enlargement (2544-2546) หลงั EU Enlargement (2548-2550) และ  
หลัง EU Enlargement ระยะหนึ่งแล้ว (2554-2556)

ภาพที่ 1	กราฟแสดงมูลค่าการค้าระหว่าง	EU15	และคู่ค้าส�าคัญ
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1. การค้าภายใน EU ขยายตวัมากขึน้ภายหลัง EU Enlargement	โดยมลูค่า
การค้าเฉลีย่ระหว่าง	EU15	และ	EU12	เพิม่ขึน้จาก	257,000	ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี	
เป็น	595,000	ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	(ขยายตัวเฉลี่ย	19.3%)	และในช่วงหลัง	EU		
Enlargement	มาระยะหนึง่แล้ว	มมีลูค่า	770,000	ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี	(ขยายตวัเฉลีย่		
7.9%)	และท�าให้	EU12	กลายมาเป็นคู่ค้าอันดับ	1	ของ	EU15	แทนที่สหรัฐอเมริกา

2. อตัราการขยายตวัของการส่งออกไปยงั EU15 จาก EU12 รวมทัง้ประเทศคู่ค้า 
ส�าคญั อาท ิสหรฐัอเมรกิา จนี อาเซยีน ไทย และ ประเทศ EU Candidates กลับลดลง 
อย่างต่อเน่ือง โดยอตัราการขยายตัวของการส่งออกจาก	EU12	ไปยงั	EU15	ลดลงจาก	
19.3%	ต่อปี	ในช่วงก่อนการขยายสมาชกิ	มาอยูท่ี	่7.9%	ต่อปี	หลงัการขยายการรบั	
สมาชิก	อย่างไรก็ตาม	การลดลงของอัตราการขยายตัวของการส่งออกมายัง	EU15	
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ	EU12	หากแต่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าส�าคัญ	เช่น	
สหรัฐอเมริกา	จีน	อาเซียน	ไทย	และ	EU	Candidates	(ตุรกี	มาซิโดเนีย	ไอซ์แลนด์	
มอนเตเนโกร	และเซอร์เบยี)	ดงัแสดงในภาพที	่2	ซึง่มสีาเหตสุ�าคญัคอื	วกิฤต	Subprime		
และวกิฤต	Euro	Zone	ซึง่ท�าให้อปุสงค์ของการน�าเข้าของประทศในกลุม่	EU	หดตวัลง	
อย่างมาก

ภาพที่ 2	กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของประเทศ/
กลุ่มต่างๆ	ไป	EU15	

3.	โครงสร้างสนิค้าส่งออกไทยคล้ายคลึงกบัฮงัการ ีสาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด์  
มากทีส่ดุ	โดยมคีวามคล้ายคลงึกนัมากในสินค้าหมวดเครือ่งจกัร	(HS	84)	อเิลก็ทรอนกิส์		
(HS	85)	และยานยนต์	(HS	87)	ซึ่งสินค้าประเภทนี้มีสัดส่วนสูงในมูลค่าการส่งออก	
รวมของทั้งไทยและประเทศสมาชิกใหม่	EU	ทั้ง	3	ประเทศ	จึงสรุปได้ว่าสินค้าที่ไทย
มีโอกาสจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากประเทศสมาชิกใหม่ EU คือสินค้าหมวด
เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

4.	ความสามารถในการแข่งขนัของไทยในตลาด EU15 ลดลงภายหลงั EU 
Enlargement และลดลงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภาพที ่3	กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบส่วนแบ่งตลาดของประเทศคูค้่าของ	EU15

(1)	ส่วนแบ่งตลาดของไทยในตลาด	EU15	ลดลง	 โดยในช่วงก่อน	EU		
Enlargement	ไทยมส่ีวนแบ่งตลาดใน	EU15	เฉลีย่	1.16%	ต่อมาหลงั	EU	Enlargement		
เฉลีย่	0.97%	และหลงั	EU	Enlargement	ระยะหนึง่	ส่วนแบ่งตลาดไทยลดลงเฉลีย่	
เหลือเพียง	0.82%	ในขณะที่	EU12	จีน	EU	Candidates	เวียดนาม	และกัมพูชา		
มส่ีวนแบ่งตลาดใน	EU15	เพ่ิมขึน้	โดยทีส่หรฐัอเมรกิาและอาเซยีน	(ยกเว้น	เวยีดนาม	
และกัมพูชา)	มีส่วนแบ่งตลาดใน	EU15	ลดลงเช่นเดียวกับไทย	ซึ่งแสดงว่าไทยอาจ 
สญูเสยีความสามารถในการแข่งขนัให้กับ EU12 จนี EU Candidates และอาเซยีน 
บางประเทศ

(2)	สินค้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของไทยสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันให้กับ	EU12	เพ่ิมขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในหมวดเคร่ืองจักร	(HS	84)		
อเิลก็ทรอนกิส์	(HS	85)	และยานยนต์	(HS	87)	ซึง่เป็นสนิค้าส่งออกส�าคัญของฮังการี	
โปแลนด์	และสาธารณรัฐเช็กเช่นกัน

นอกจากนี้	ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย	
กับสินค้าจาก	EU12	ในตลาด	EU	Big	5	(เยอรมัน	ฝร่ังเศส	อิตาลี	สเปน	อังกฤษ)	
พบว่า จ�านวนสนิค้าไทยทีมี่ความสามารถในการแข่งขนัต�า่กว่า EU12 มจี�านวนเพิม่ข้ึน 
(จาก	1,638	รายการ	เป็น	1,811	รายการ	หรอืมสีดัส่วนในมูลค่าการส่งออกรวมของ	
ไทยไปยัง	EU15	เพ่ิมขึ้นจาก	35%	เป็น	53%)	ในขณะที่จ�านวนสินค้าไทยที่มี 
ความสามารถในการแข่งขันสงูกว่า EU12 มีจ�านวนลดลง	(จาก	1,385	รายการ	เหลอืเพยีง	
1,148	รายการ	หรือมีสัดส่วนในมูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปยัง	EU15	มีสัดส่วน
ลดลงจาก	65%	เหลือ	47%)

(3)	สินค้าในหมวดอัญมณี	(HS71)	และยางพารา	(HS40)	เป็นสินค้าที่ไทย	
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด	EU15	ลดลงเช่นกัน	แต่สินค้าดังกล่าวไม่ได	้
เป็นสินค้าส่งออกหลักของ	EU12	และ	EU12	มีส่วนแบ่งตลาดที่ต�่ามากใน	EU15		
จงึอาจเป็นไปได้ว่าสนิค้าทีอ่ยู่ในหมวดนีท้ีไ่ทยส่งออกไป EU15 ไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด

(4)	ไทยยังไม่ได้ส่งออกสินค้าหลายรายการที	่EU15	ต้องการและน�าเข้ามา
จากประเทศอื่น	เช่น	สินค้าหมวดเคมีภัณฑ์	เหล็กและเหล็กกล้า	และเคร่ืองจักรกล		
ซึ่งมีราคาต่อหน่วยสูง	ในขณะท่ีสินค้าท่ีไทยส่งออกไปยัง	EU15	แต่	EU12	ไม่ได้
ส่งออก	เป็นสินค้าหมวดอาหารทะเล	ผักและผลไม้	ซึ่งประสบกับปัญหาการกีดกัน	
ทางการค้าจาก	EU15

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. เร่งส่งเสริมการส่งออกให้มากขึ้นในสินค้าที่ไทยมีความสามารถในการ 
แข่งขันสูงและ EU12 ไม่ได้เป็นคู่แข่ง	ซึ่งได้แก่	การเร่งประชาสัมพันธ์และ	
เพิ่มช่องทางการท�าตลาด

2.	พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของสนิค้าทีไ่ทยมส่ีวนแบ่งตลาดลดลงในตลาด  
EU15 ได้แก่	 สินค้าหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องจักรกล	ยานยนต์และ	
ส่วนประกอบ	อาท	ิรถบรรทกุดีเซลทีมี่น�า้หนักไม่เกิน	5	ตัน	เคร่ืองปรบัอากาศ	เลนส์แว่นตา		
และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล	รวมทั้งสินค้าหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ	ยาง	
และผลิตภัณฑ์ยาง	และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ไทยส่งออกไปยัง	EU15		
โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องจักรกล	ซึ่งมีหลายรายการที่ไทยยังไม่ได้ส่งออกไปยัง		
EU15	แต่	EU15	น�าเข้าจากประเทศอื่นๆ	รวมทั้ง	EU12

3. กระจายตลาดส่งออกไปยงัตลาดอ่ืนๆ ทีมี่ศกัยภาพ	อาท	ิจนี	อินเดยี	รัสเซีย		
และอาเซียน	ที่ยังคงมีก�าลังซื้อสูงและมีความนิยมในสินค้าไทย

4. ใช้กลยทุธ์เจรจาด้านกฎระเบยีบ (Regime) เพือ่เปิดตลาด ขยายตลาด และ
ลดอปุสรรคทางการค้าควบคูไ่ปกับการท�าตลาด (Promotion)	อาท	ิการจดัท�า	FTA		
การเจรจาโน้มน้าว	(Lobbying)	การสร้างพนัธมติรกบักลุ่ม/สมาคมการค้า	เนือ่งจาก	
EU	เป็นผูก้�าหนดและพฒันากฎระเบยีบทางการค้า	(Rule	Setter)	ใหม่ๆ	ซึง่เชือ่มโยง	
กับมาตรฐานที่สูง	สิ่งแวดล้อม	สิทธิมนุษยชน	และสิทธิแรงงาน	 	

Source	:	UN	Comtrade
	 Global	Trade	Atlas
	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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เศรษฐกิจของไทย	เดือนพฤษภาคม	ปี	2558	ในภาพรวมชะลอตัว	
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	ตามการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุน	
ภาคเอกชน	ตลอดจนภาคการส่งออกทีย่งัคงชะลอตวั	การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก	
ที่มีความเปราะบาง	อย่างไรก็ตามด้านอุปทานยังได้รับแรงสนับสนุนจาก	
ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับสูง	

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ	เดอืนพฤษภาคม	2558	อยูใ่นเกณฑ์ด	ี
และมเีสถยีรภาพ	โดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปหดตวัร้อยละ	1.3	เนือ่งจากราคาน�า้มนั	
เชื้อเพลิงทรงตัวอยู่ในระดับต�่า	และมีการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ	 (Ft)		
อตัราการว่างงานอยูร่ะดบัต�า่ทีร้่อยละ	0.9	(ข้อมลูเบือ้งต้น)	ของก�าลงัแรงงานรวม	
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ข้อมูลล่าสุด	ณ	 เดือนเมษายน	2558	อยู่ที	่
ร้อยละ	43.5	ซึง่ถอืว่าสถานะหนีข้องไทยยงัมคีวามมัน่คง	และต�า่กว่ากรอบความมัน่คง	
ทางการคลงัทีต่ัง้ไว้คอืไม่เกนิร้อยละ	60.0	เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ		
เดือนพฤษภาคม	2558	อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจาก	
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้	สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศ	
อยู่ในระดับสูงที่	158.5	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	

ภาคอุปทาน	 เดือนพฤษภาคม	2558	ยังได้รับแรงสนับสนุนจาก	
ภาคการท่องเที่ยว	จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูง	
ที่ร้อยละ	38.2	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย	ซึ่งสะท้อนได้ว่า	
ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนที่ส�าคัญ	
ของเศรษฐกจิไทย	ส�าหรบัภาคเกษตรกรรมยงัคงชะลอตวั	โดยดชันผีลผลติสนิค้า	
เกษตรและดชันีราคาสนิค้าเกษตร	หดตวัร้อยละ	7.3	และ	5.1	ตามราคาสนิค้า	
เกษตรในตลาดโลก	อาท	ิข้าวเปลอืก	และยางพาราทีร่าคาทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่		
นอกจากนี้	ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม	หดตัวลงร้อยละ	7.6	ตามภาวะ	
เศรษฐกิจโลก

การบรโิภคภาคเอกชน	เดอืนพฤษภาคม	2558	ชะลอตวัลง	สะท้อนได้จาก		
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	ณ	ราคาคงที่	หดตัวร้อยละ	2.5	ยอดจ�าหน่าย	
รถยนต์นั่งและยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์	หดตัวลงเช่นกันที่ร้อยละ	21.1		
และ	5.4	ตามล�าดับ	เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังไม่ฟื้นตัวชัดเจน		
และมคีวามเปราะบาง	ประกอบกับราคาสนิค้าเกษตรทรงตวัในระดบัต�า่	ส่งผลให้	
ประชาชนยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย	

การลงทนุภาคเอกชน	เดอืนพฤษภาคม	2558	ในภาพรวมชะลอตวัลง		
ตามการลดลงของการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องมือ	
เครื่องจักร	โดยสะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์	
หดตัวร้อยละ	11.3	ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์	และยอดจ�าหน่าย
ปูนซีเมนต์	หดตัวร้อยละ	19.7	และ	0.5	ตามล�าดับ	

ที่มา	 :	 ธนาคารแห่งประเทศไทย,	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,		
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ	

	
	

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP  (%y-o-y)

ม.ค. - พ.ค. 2558 ปี 57 Q1 ปี 58

ไทย -0.77 0.9 3.0

มาเลเซีย 1.2 6.0 5.6

ฟิลิปปินส์ 2.2 6.1 -

สิงคโปร์	 -0.4 2.9 2.1

อินโดนีเซีย 6.7 5.0 4.7

เวียดนาม 0.8 6.0 6.0

อินเดีย 5.4 7.1 -

จีน 1.3 7.4 7.0

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q4 Q1 เม.ย. พ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 0.9 2.1 3.0 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(พันล้าน	USD) 14.2 9.8 8.2 1.1 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ	(พันล้าน	USD) 157.1 157.1 156.3 161.1 158.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	(%y-o-y) 1.9 1.1 -0.5 -1.0 -1.3

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	(%y-o-y) 1.6 1.7 1.5 1.0 0.9

หนี้สาธารณะต่อ	GDP	(%) 46.1 45.8 46.8 43.5 -

อัตราการว่างงาน	(%) 0.8 0.6 0.9 0.9 0.9

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป	USD -0.4 1.6 -4.7 -1.7 -5.0

มูลค่าการน�าเข้าในรูป	USD -9.0 -5.6 -6.4 -6.8 -20.0

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -4.5 -5.2 -12.1 -7.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -9.6 -7.2 -7.5 -5.1

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 -2.4 -3.4 -7.1 -7.6

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 7.0 23.5 18.3 38.2

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ณ	ราคาคงที่ 0.4 -0.9 1.0 2.5 -2.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -27.9 -12.5 -24.7 -21.1

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 -7.8 10.9 -18.4 -5.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป	USD 1.5 8.8 10.8 1.0 -1.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป	USD -2.9 -7.6 0.9 5.5 -5.3

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -15.8 -11.3 -27.3 -19.7

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 3.4 6.9 9.4 -11.3

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -4.8 -2.5 -3.3 -0.5

Economic Highlight

ปี 58ปี 57
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดชันีราคาผูบ้รโิภคท่ัวไปของประเทศ	เดอืนมถุินายน	2558	มค่ีาเท่ากบั	106.64		
เม่ือเทียบกบัเดอืนพฤษภาคม	2558	ดชันีสงูขึน้ร้อยละ	0.10	จากการปรบัตวัสงูขึน้ตามราคา	
เนื้อสุกร	ไข่ไก่	ผักสด	อาหารส�าเร็จรูป	ปลาและสัตว์น�้าบางชนิด	เครื่องประกอบอาหาร		
ค่าเช่าบ้าน	ยาสูบ	เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์	และราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ	
ขณะท่ีไก่สด	น�า้มนัพชื	และน�า้ตาลทราย	มรีาคาลดลง	และเมือ่เทยีบกับเดอืนมถินุายน	2557		
อัตราเงนิเฟ้อลดลงร้อยละ	1.07	จากเดอืนก่อนหน้าทีล่ดลงร้อยละ	1.27	ตามการปรบัตวัลดลง	
ของราคา	ไก่สด	น�า้มนัพชื	และน�า้ตาลทราย	ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทยีบเฉลีย่	6	เดอืน		
(มกราคม-มิถุนายน	2558)	กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ	0.81

ส�าหรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558	กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั	
ร้อยละ	0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนมิถุนายน	2558	มีค่าเท่ากับ	104.0	เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ	3.7	จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม		
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ	0.3	ตามการลดลงของสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ	3.7		
ปลาและสัตว์น�้าร้อยละ	3.6	หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง	ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ	4.5		
ตามการสงูขึน้ของราคาลกิไนต์	ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ	3.9	แร่โลหะและแร่อืน่ๆ		
ร้อยละ	0.8	หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ดัชนีราคาลดลงร้อยละ	4.6	ตามการลดลง	
ของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร	เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ	1.0	ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	
ร้อยละ	0.3	หนังฟอก	ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ	0.7	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ร้อยละ	0.1	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ	23.9	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ	2.1		
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ	4.3	โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ	3.4	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ	2.9	สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ		
ร้อยละ	0.9	ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น	ได้แก่	เยื่อกระดาษ	
ผลติภัณฑ์กระดาษและสิง่พมิพ์ร้อยละ	0.4	ผลติภัณฑ์อโลหะร้อยละ	0.2	และยานพาหนะ
และอุปกรณ์ร้อยละ	0.1	เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลง		
เฉลี่ยช่วงเดือน	(มกราคม-มิถุนายน	2558)	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2557	ดัชนีราคา
ลดลงร้อยละ	4.8

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง	เดอืนมถินุายน	2558	มค่ีาเท่ากบั	121.3	เมือ่เทียบกบั	
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	4.6	ซึง่ดชันีราคาทีป่รบัตวัลดลง	ได้แก่	หมวดเหลก็	
และผลติภัณฑ์เหล็ก	ลดลงร้อยละ	14.3	หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	ลดลงร้อยละ	4.4	
หมวดซีเมนต์	ลดลงร้อยละ	3.7	หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ลดลงร้อยละ	0.6	และหมวด	
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ	ลดลงร้อยละ	0.5	เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบราคาลดลง		
ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง	เนื่องจากปริมาณเหล็กในตลาดโลกมีมาก		
หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น	ได้แก่	หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	สูงขึ้นร้อยละ	1.6	ส�าหรับ	
หมวดกระเบ้ือง	หมวดวัสดุฉาบผิว	หมวดสุขภัณฑ์	ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง	เน่ืองจาก	
ความผนัผวนจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิท�าให้ผูป้ระกอบการชะลอการลงทุน	ภาวะการก่อสร้าง	
จึงชะลอตัว	เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง	ร้อยละ	0.2	
และเฉลี่ยเดือน	(มกราคม-มิถุนายน	2558)	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2557	ลดลง	
ร้อยละ	4.1	

ที่มา	:	กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex

indexindex %YoY

index
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การส่งออก

เดอืนพฤษภาคม 2558	มมีลูค่า	18,429	ล้านเหรยีญสหรฐั	ลดลงร้อยละ	5.01		
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร	ภาพรวม	
ลดลงร้อยละ	2.8	โดยยางพารา	(-14.4%)	น�้าตาล	(-22.8%)	และอาหารทะเลแช่แข็ง	
และแปรรูป	(-20.6%)	ในขณะท่ีข้าว	(+1.9%)	ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	(+72.5%)		
ผัก	ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป	(+5.1%)	ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	(+1.6%)		
สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ	4.5	โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์		
(-1.3%)	น�้ามันส�าเร็จรูป	(-24.6%)	เม็ดพลาสติก	(-18.3%)	รถยนต์และอุปกรณ์		
(+0.6%)	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	จีน	(+3.3%)	สหรัฐอเมริกา	
(+0.4%)	ญี่ปุ่น	(-3.0%)	มาเลเซีย	(-12.7%)	ฮ่องกง	(-6.0%)

ระยะ 5 เดือนของปี 58 (ม.ค.-พ.ค.)	มีมูลค่า	88,694	ล้านเหรียญสหรัฐ	
ลดลงร้อยละ	4.20	โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร	ภาพรวมลดลงร้อยละ	6.9		
โดยยางพารา	(-31.2%)	ข้าว	(-3.2%)	อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรูป	(-13.3%)	น�า้ตาล		
(-2.9%)	ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	(+17.0%)	ผัก	ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป		
(+2.9%)	ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ	2.3	โดยคอมพิวเตอร์	
และอุปกรณ์	(-0.7%)	น�้ามันส�าเร็จรูป	(-24.7%)	เม็ดพลาสติก	(-15.6%)	ในขณะที	่
อญัมณแีละเครือ่งประดบั	(+3.3%)	รถยนต์และอปุกรณ์ฯ	(+5.2%)	ตลาดส่งออกส�าคญั
ของไทย	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิา	(+5.0%)	จนี	(-8.2%)	ญ่ีปุ่น	(-7.8%)	ฮ่องกง		
(-8.0%)	และมาเลเซีย	(-16.3%)

การน�าเข้า	
เดอืนพฤษภาคม 2558 มมีลูค่า	16,012	ล้านเหรยีญสหรฐั	ลดลงร้อยละ	19.97		

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ	(-55.1%)		
เครื่องจักรกลฯ	(-13.0%)	เคมีภัณฑ์	(-12.8%)	เครื่องจักรไฟฟ้าฯ	(-5.9%)	และเหล็ก	
(-22.4%)	แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	จนี	(+2.2%)	ญีปุ่น่	(-19.4%)		
สหรัฐอเมริกา	(+9.3%)	มาเลเซีย	(-11.1%)	สหรัฐอาหรับฯ	(-47.4%)

ระยะ 5 เดือนของปี 58 (ม.ค.-พ.ค.)	มีมูลค่า	85,371	ล้านเหรียญสหรัฐ		
ลดลงร้อยละ	9.39	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา	โดยเป็นการลดลงของ
น�้ามันดิบ	(-45.9%)	เครื่องจักรกลฯ	(-9.4%)	เหล็ก	เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	(-9.9%)	
เคมภีณัฑ์	(-4.5%)	เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ	(-1.1%)	แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย	5	อนัดับแรก	
ได้แก่	จีน	 (+8.9%)	 ญ่ีปุ่น	 (-8.3%)	สหรัฐอเมริกา	(+4.2%)	มาเลเซีย	 (-6.1%)		
และสหรัฐอาหรับฯ	(-37.3%)

ดุลการค้า

เดือนพฤษภาคม 2558	เกินดุลการค้ามูลค่า	2,417	ล้านเหรียญสหรัฐ	
ระยะ 5 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-พ.ค.)	เกนิดลุการค้ามลูค่า	3,323	ล้านเหรยีญสหรฐั

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2558	อยู่ที่	97.1	(ปี	2555=100)		
ลดลงร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	จากการลดลงของดัชนีราคา	
ส่งออกทุกหมวดสินค้า	ได้แก่	หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	ลดลงร้อยละ	0.8	หมวด
สินค้าแร่และเช้ือเพลิง	ลดลงร้อยละ	7.3	หมวดสินค้าเกษตรกรรม	ลดลงร้อยละ	4.2		
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร	ลดลงร้อยละ	0.7

ราคาสินค้าน�าเข้า	
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม 2558	อยู่ที่	88.0	(ปี	2555=100)		

ลดลงร้อยละ	9.5	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	จากการลดลงของดัชนีราคา	
น�าเข้าทุกหมวดสินค้า	ได้แก่	หมวดสินค้าเชื้อเพลิง	ลดลงร้อยละ	33.2	หมวดสินค้าทุน	
ลดลงร้อยละ	2.9	หมวดสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูป	ลดลงร้อยละ	4.1	หมวดสินค้า	
อุปโภคบริโภค	ลดลงร้อยละ	1.2	และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ลดลง
ร้อยละ	6.8 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

พฤษภาคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤษภาคม 58 ม.ค.-พ.ค. 2558 พฤษภาคม 58 ม.ค.-พ.ค. 2558

ส่งออก 18,429 88,694 -5.01 -4.20

น�าเข้า 16,012 85,371 -19.97 -9.39

ดุลการค้า 2,417 3,323   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์ และ
ส่วนประกอบ

1,977 0.6 10.7 จีน 2,098 3.3 11.4

1,546 -1.3 8.4 สหรัฐ
อเมริกา

2,076 0.4 11.3

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

985.6 7.3 5.4 ญี่ปุ่น 1,748 -3.0 9.5

น�้ามันส�าเร็จรูป 713.9 -24.6 3.9 มาเลเซีย 986.1 -12.7 5.4

เม็ดพลาสติก 694.6 -18.3 3.8 ฮ่องกง 870.1 -6.0 4.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 พ.ค. 58 ม.ค.- พ.ค. 58

ส่งออก 0.1 0.0 0.1 -1.7 -1.8

น�าเข้า -0.6 0.7 0.8 -9.5 -10.5

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,588 -55.1 9.9 จนี 3,192 2.2 19.9

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,587 -13.0 9.9 ญี่ปุ่น 2,237 -19.4 14.0

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,233 -5.9 7.7 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,188 9.3 7.4

เคมีภัณฑ์ 1,101 -12.8 6.9 มาเลเซยี 998.4 -11.1 6.2

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

882.7 -22.4 5.5 สหรัฐ
อาหรบัฯ

784.6 -47.4 4.9

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 58

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ	มูลค่า	:	ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเดือนมิถุนายนโดยเฉลีย่อยูท่ี	่18,924	บาท	ลดลงไม่มากนกั	คดิเป็นร้อยละ	0.97		
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	ราคาทองค�าได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ		
เนือ่งจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกจิทีเ่ป็นบวกของสหรฐัฯ	กระตุน้ให้นักลงทนุเทขายทองค�าซึง่เป็น	
สนิทรพัย์ปลอดภยั	อกีทัง้การแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐัส่งผลให้ทองค�าทีซ่ือ้ขายกันในรปูสกุลเงิน	
ดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นและลดความน่าสนใจส�าหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ	นอกจากนี้		
ราคาทองค�ายงัได้รบัปัจจยัลบจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ	(เฟด)	จะปรบัขึน้ดอกเบีย้	
เรว็กว่าทีค่าดการณ์ไว้	ทัง้นีย้งัคงต้องจบัตาประเดน็ปัญหาหนีก้รซีทีย่งัส่งผลให้ราคาทองค�ามคีวามผนัผวน

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	โดยราคาน�้ามันดิบ	WTI	เฉลี่ยอยู่ที่		
59.85	เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล	เพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี	่59.59	เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล		
ได้รบัปัจจยับวกจากรายงานตวัเลขปริมาณน�า้มันดิบคงคลังปรับตัวลดลงของส�านกังานสารสนเทศ	
ด้านพลงังานของสหรฐัฯ	(EIA)	ประกอบกบัมกีารคาดการณ์เกีย่วกบัการลดก�าลงัการผลติน�า้มนัจาก
หนิดนิดาน	(Shale	Oil)	ของสหรัฐฯ	ในครึง่ปีหลงั	ส่งผลให้ความกงัวลต่ออปุทานน�า้มนัดบิล้นตลาด	
คลีค่ลายลง	นอกจากน้ี	ยงัได้รบัแรงหนนุจากการคาดการณ์ทีว่่า	กรซีอาจจะไม่ต้องออกจากการเป็น	
สมาชกิยโูรโซน	แม้ว่ากรซีไม่สามารถช�าระหนีค้นืให้กบักองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	(IMF)	กต็าม

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมิถุนายนอ่อนค่าลง	โดยเฉลีย่อยูท่ี่	33.73	บาทต่อเหรยีญสหรัฐ	อ่อนค่าจาก	
32.55	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงิน	
ในภมูภิาค	ค่าเงินบาทอ่อนค่าเนือ่งจากถกูกดดันจากค่าเงนิดอลลาร์ท่ีแขง็ค่า	ภายหลงัการเปิดเผย	
ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกของสหรัฐฯ	ท�าให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ	(เฟด)		
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

สินค้าเกษตร 

ข้าว	ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว	5%	(ใหม่)	ปรบัตวัลดลงจากเดอืนพฤษภาคม	2558	จากราคา		
1,154.56	บาท/100	กิโลกรัม	เป็น	1,131.43	บาท/100	กิโลกรัม	และราคาขายส่งเฉล่ีย	
ข้าวหอมมะล	ิ100%	ช้ัน	2	(ใหม่)	ปรบัตวัลดลงจาก	2,713.24	บาท/100	กโิลกรมั	เป็น	2,643.33	บาท/	
100	กิโลกรัม	เนื่องจากตลาดข้าวชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก	การซื้อขายมีปริมาณน้อย	
ประกอบกบัราคาข้าวประเทศคูแ่ข่งถกูกว่าไทย	ส�าหรบัเดอืนกรกฎาคม	คาดว่าราคาข้าวขาว	5%	
และข้าวหอมมะลิ	100%	ชั้น	2	อาจปรับตัวลดลง	ตามราคาข้าวในภูมิภาค	อีกทั้งค�าส่ังซ้ือจาก	
ต่างประเทศลดลงเนื่องจากประเทศผู้น�าเข้าส่วนใหญ่เห็นว่าข้าวฤดูกาลใหม่ของเวียดนามก�าลัง	
จะออกสู่ตลาด	ส�าหรับปริมาณส่งออกข้าวไทย	ตั้งแต่วันท่ี	1	มกราคม-24	มิถุนายน	2558		
มีปริมาณ	4.170	ล้านตัน	มูลค่า	68,520	ล้านบาท	โดยปริมาณลดลงร้อยละ	7.50	มูลค่าลดลง
ร้อยละ	7.02	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้	3	และราคายางแท่ง	STR	20	(ราคาเฉลีย่	ณ	ท่าเรือกรงุเทพฯ		
และท่าเรือสงขลา)	เดอืนมถุินายน	2558	เฉลีย่อยูท่ีกิ่โลกรมัละ	62.26		บาท	และ	53.85	บาท	ตามล�าดับ		
โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนพฤษภาคม	2558	ร้อยละ	1.34	และ	3.96	ตามล�าดับ	ซึง่การทีร่าคา
ยางเพิ่มขึ้น	น่าจะได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดน้อยลงด้วยสภาพอากาศ	
ทางภาคใต้	ประกอบกบันโยบายการโค่นยางพาราของรฐับาลทีมุ่ง่ลดอปุทานและสนบัสนนุการใช้
ยางในประเทศเพิ่มขึ้น	และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน	ส�าหรับราคายางในเดือนกรกฎาคม	
คาดว่าน่าจะปรบัตวัลดลงอนัเนือ่งมาจากความวติกกงัวลต่อวกิฤตหนีก้รซี	หลงัจากการเจรจากบั
เจ้าหนี้ไม่มีความคืบหน้าในช่วงที่ผ่านมา	 	

ราคาสินค้ารายเดือน

พ.ค.58 มิ.ย.58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-มิ.ย.

57
ม.ค.-มิ.ย.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว	5%	(ใหม่)	 1,154.56 1,131.43 -2.00 	1,207.30	 		1,184.53	 -1.89

ข้าวหอมมะลิ	100%	ชั้น	2 2,713.24 2,643.33 -2.58 	2,961.09	 		2,786.66	 -5.89

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน	ชั้น	3	(f.o.b) 61.44 62.26 1.34 					71.24	 						58.94	 -17.27

ยางแท่ง	STR20		(f.o.b) 51.80 53.85 3.96 					61.23	 						49.45	 -19.23

ทองค�า

ลอนดอน	PM		(USD/Troy	oz.) 1,199.05 1,181.50 -1.46 	1,291.15	 		1,206.18	 -6.58

ไทย	(THB/Baht) 19,110.00 18,924.00 -0.97 	19,916.63	 	18,869.18	 -5.26

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI	 59.59 59.85 0.42 				101.05	 						53.40	 -47.16

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 33.55 33.73 0.52 					32.56	 						32.95	 1.22

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
มิถุนายน 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling
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โดย	ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

ผู้ที่อกหักเพราะน้องกุ้ง	ไม่ต้องเสียใจเลี้ยงกุ้งฝรั่งดีกว่า	เธอชื่อ	“กุ้งเครฟิช (Crayfish)”	เป็นกุ้งมังกร	
น�า้จดืสญัชาตอิเมริกนั	จึงไม่ควรพาน้องไปพทัยา	อวบอัน๋น่าหม�า่	กล้ามใหญ่	ใจดี	เลีย้งง่าย	โตไว	ไม่ชอบกระเป๋า	
แบรนด์เนม	ขนหน้าแข้งคุณจึงไม่ร่วง	ท่ีส�าคัญไม่ขี้โรคเหมือนกุ้งนางอื่นๆ	แถมขายได้ราคาดี	ราคาจ�าหน่าย	
หน้าฟาร์มเริ่มต้นที่	189	บาท/กก.	เหมาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ไม่กลัวคอเลสเตอรอล

ข่าวดีโชคดี	2	เด้ง	เด้งที่	1	ปากีสถานก�าลังจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่เมื่อ	
จีนทุ่มเงินช่วยเหลือก้อนโต	4.6	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ	
จนี-ปากสีถาน	เปิดทางออกทะเลสูอ่่าวเปอร์เซยีให้จีนพลกิโฉมสูก่ารเป็นศนูย์กลาง	
ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญแห่งใหม่ของโลก	ผู้ส่งออกเตรียมตัวกันไปจับจองตลาด	
รับทรัพย์กันได้แล้ว	ส่วนเด้งที่	2	ฯพณฯ	รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จะน�าคณะ
นักธุรกิจไทยไปเปิดตลาดที่ปากีฯ	 (27-31	กรกฎาคม	2558)	 ในสินค้า	 เช่น		
ยานยนต์/ชิ้นส่วน	ธุรกิจพลังงาน	เครื่องปั่นไฟ	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องใช้ไฟฟ้า	

ในไตรมาส	1	ของปี	2558	เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว	5.6%	(เทียบกับ	
6.3%	ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน)	โดยการเตบิโตดงักล่าวมาจากการขบัเคลือ่น
ของภาคบริการ	(โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและบริการโทรคมนาคม)	และภาค
เหมอืงแร่	(โดยเฉพาะการผลติน�า้มนัดิบ)	เป็นส�าคญั	นอกจากนีก้ารขยายตวัสงูของ
การบริโภคภาคเอกชน	ผลจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนท่ีเพิม่ขึน้	ซึง่เร่งใช้จ่าย
ก่อนการเริ่มใช้ภาษี	GST	ทั้งนี้การส่งออกทั้งสินค้าและบริการมีอัตราการขยายตัว
ลดลง	เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลัก	ส่วนการน�าเข้า	

เฮยีหวงั หลนิตง	เจ้าของบรษิทั	“หลนิตงกัว่เย่” ในเฉงิต	ูบคิผูน้�าเข้าผลไม้ไทยรายใหญ่เผยว่า “ผลไม้ไทย”	นัน้เปรยีบเสมอืน	“แบรนด์หรหูรา”	ทีผู่บ้รโิภคทัง้ชาวจนี	
และชาวเฉงิตูต่างยอมรบัและให้การยกย่องว่าเป็น	“สินค้าเกษตรระดับไฮเอนด์”	หลายปีมานี้จนีน�าเข้าผลไม้จากไทยมากทีสุ่ดในโลก คดิเป็นสัดส่วน 24.68% ของการน�าเข้า 
ผลไม้ของจนีทัง้หมด	(แซงหน้าฮ่องกงและเวยีดนามแล้ว)	ปัจจุบนัการขนส่งผลไม้หันมาใช้เส้นทาง R3A (คนุม่านกงลู่) จากจนีผ่านลาวมาเชยีงของ	ตลอดจนพธิด่ีานศลุกากร	
ระหว่างประเทศมีความยุ่งยากลดน้อยลงท�าให้ประหยัดเวลาภาคการขนส่งที่มีผลต่อคุณภาพและต้นทุนของผลไม้ไทย	จึงคาดว่าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของไทย	
จะเตบิโตในตลาดจีนแบบพุง่กระฉดู	ทีน่่าดใีจคือ	ทเุรยีนมชีือ่เสยีงมากในนครเฉงิตจูนแทบน�าเข้าจากไทยไม่ทนัจนต้องสัง่จองล่วงหน้า	ยิง่เป็นปลาร้ายิง่ชอบ นอกจากทุเรยีนแล้ว  
กล้วยไข่ มังคุด และ ล�าไย ก็เป็นผลไม้ไทยที่ชาวจีนกด Like กระหน�่ากันไม่หยุด 非常感谢

ข่าวเศร้า	อนิเดยีต้องการจะถอดรายการสนิค้าเครือ่งประดบัทีท่�าจากทองค�า	
(Gold	Jewellery)	ออกจากรายการสินค้าในการเจรจาความตกลงเปิดเสรีทาง	
การค้า	(FTAs)	ในอนาคตและเตรียมพร้อมท่ีจะถอดรายการสินค้าดังกล่าวหากมี
การทบทวนการเจรจากับประเทศท่ีเคยท�าความตกลงทางการค้ากันไว้	เช่น	FTA		
ไทย-อินเดีย	ข่าวกรองวงในแจ้งว่าแท้จริงแล้วคนรุ่นใหม่หันมานิยมทองรูปพรรณ
จากไทยมากขึ้น	เพราะออกแบบได้เก๋ไก๋แปลกตา	ไม่โบราณแบบของอินเดียเอง	
ท�าให้ช่างทองอินเดียตกงานกันเป็นแถวๆ	อย่างนี้ต้องตอบโต้ด้วยการไม่กินโรตี	
ไม่ดูหนังแขก	55

เวยีดนามก�าลงัโตวนัโตคนื	โดยคาดว่าปี	2558	เศรษฐกจิจะโตไม่ต�า่กว่า	6%		
สินค้าส่งออกส�าคัญคือ	โทรศัพท์มือถือและช้ินส่วน	(70%	ของการผลิตแบรนด	์
ซัมซุงเกิดขึ้นท่ีน่ี)	 ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม	เคร่ืองคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส	์
ชิน้ส่วนรองเท้า	และน�า้มนัดบิ	มน่ิาซมัซงุถงึออกรุน่ใหม่มาดดูเงนิคนไทยถ่ีเหลอืเกนิ	
เพราะปั๊มของกันใกล้ๆ	เรานี่เอง	ปัจจุบันเวียดนามซื้อของจากไทยมากขึ้นตามเงิน
ในกระเป๋า	(หลยุส์วติตอง)	ท่ีมากขึน้	โดยในปี	2558	น�าเข้าจากไทยขยายตวั	16%		
ในสินค้า	เช่น	น�้ามันส�าเร็จรูป	เม็ดพลาสติก	รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เคมีภัณฑ์	เหล็ก	เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	และเครื่องดื่มและอิเล็กทรอนิกส์	การแปรรูป

อาหาร	อาหารฮาลาล	Wellness	
และร้านอาหาร	สนใจไปร่วมงาน
ติดต่อ	สค.	พณ.	02-5078308	
Email	:	heavy_inds@ditp.go.th	
ด่วนที่สุดจ้า	ช้าหมด	อดแน่

มีอัตราการขยายตัวลดลงเช่นกัน
ในส่วนการค้าไทย-มาเลเซียในช่วง		
4	เดอืนแรกของปี	58	ได้รบัผลกระทบ	
จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
มาเลเซีย	โดยสินค้าส่งออกของไทย
ไปมาเลเซีย	10	รายการแรก	(เช่น	
รถยนต์	และคอมพิวเตอร์)	มีอัตรา
การขยายตัวลดลงทุกรายการ


