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หากจะกล่าวถึงกระแสที่มาแรงในช่วงเวลานี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการรณรงค์งดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สงครามการค้า และชานมไข่มุก แม้จะเป็นสามเรื่องที่
ไม่มคีวามเกีย่วข้องกนัเลย แต่ทัง้สามเรือ่งต่างกม็นียัยะทางด้านเศรษฐกจิ ชานมไข่มุกไต้หวันท่ีเพ่ิงกลบัมาฮิตไปท่ัวโลกนัน้ถือเป็นสนิค้าวัฒนธรรมส่งออกของไต้หวนั
ทีเ่ตบิโตสงูเป็นอนัดบัสาม สอดคล้องกบัการเปิดฟรวีซ่ีาให้กับนกัท่องเทีย่ว การผลติไข่มกุทีเ่กดิขึน้ภายในไต้หวนัเองโดยไม่องิจนีแผ่นดนิใหญ่ท�าให้มลูค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหมุนเวียนอยู่ในไต้หวัน ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้จ�านวนมาก การออกกฎหมายแบนหลอดพลาสติกของไต้หวันส่งผลให้สตาร์ทอัพไต้หวัน
คิดค้นหลอดดูดจากชานอ้อยที่ย่อยสลายได้ จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่าไต้หวันชูจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและอาหาร และใช้โอกาสจากการค้าเสรีในการขยายสาขา 
ไปยังประเทศอ่ืน ประกอบกับรู้จักปรับตัวกับสภาวะกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากเรื่องเดียวมีนัยยะเกี่ยวข้อง 
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยแม้ว่าจะเผชิญภาวการณ์ส่งออกที่ลดลงจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง แต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ  
ซึ่งไทยยังคงต้องส่งเสริมการส่งออกในสินค้าและบริการของไทยที่เป็นจุดแข็งซึ่งจะสามารถลดช่องว่างจากผลกระทบของสงครามการค้าได้ วารสารฉบับนี ้
จึงขอน�าเสนอประเด็นท่ีเป็นกระแสในช่วงน้ีเช่นเคยใน Special Talk : ปัญหา “ขยะอาหาร” บนโลกกลมๆ ที่มีมากกว่าที่คุณคิด ส่วน Special Report  
จะเป็นประเดน็ ‘ความเหลือ่มล�า้ทางด้านเศรษฐกจิ’ และ ‘รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โอกาสการค้าใหม่ในสหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้า’ ซึง่หวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อท่านผู้อ่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

                                                                                                                  กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 
CLMVT Forum 2019 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “CLMVT as the New Value Chain Hub 
of Asia” (การผลักดันให้ CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย) 

ภายในงานฯ ได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ CLMV ตลอดจน 
ผูแ้ทนภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่ โดยม ีนางสาวชตุมิา บณุยประภศัร  
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และผู้บริหารองค์กรพันธมิตร ร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการปาฐกถาครัง้นีว่้า รฐับาลเล็งเหน็ถงึศกัยภาพของภมูภิาค CLMVT 
ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียและโลก และต้องการผลักดันให้มีการสร้างเครือข่ายของ
ผู้น�าทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิชาการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค 
CLMVT ในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลก 
รวมถึงแนวโน้มการใช้นโยบายปกป้องทางการค้า และสงครามการค้า การเสรมิสร้างความเจรญิก้าวหน้า 
ร่วมกันในภมูภิาคนี ้จะต้องให้ภาคเอกชนและภาควชิาการเป็นหลัก และภาครฐัจะเป็นผูอ้�านวยความสะดวก
และวางรากฐาน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย�้าว่า หลักการส�าคัญที่ประเทศไทยยึดมั่นมาตลอด คือหลักการ 
“การเติบโตไปด้วยกัน” หรือ “Stronger Together” นั่นคือการมีส่วนร่วมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
โดยประเทศในกลุ่ม CLMVT มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานบนพื้นฐานของการให้ความเคารพใน 
ความหลากหลาย และการสร้างความเกื้อกูลกันด้วยการประสานผลประโยชน์แบบเท่าเทียม
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ทุกวันนี้เราต่างก็รู้สึกว่าอุณหภูมิบ้านเราสูงขึ้นมากกว่าในอดีต ในหลายประเทศ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
หรือ NASA (National Aeronautics and Space Administration) และหน่วยงาน 
ด้านการพยากรณ์อากาศของสหรฐั หรอื NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) ระบวุ่าปี 2561 จดัให้เป็นปีทีร้่อนท่ีสดุอนัดับที ่ 4 เมือ่วดัจากอณุหภมู ิ
พ้ืนผิวดนิ ผลกระทบดงักล่าวทกุคนก็ต่างรูด้ว่ีา เกดิจาก“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) 
ซึง่สาเหตหุลกักม็าจากกจิกรรมต่างๆ ของมนษุย์ทีส่่งผลให้ก๊าซเรอืนกระจกสะสมมากขึน้ 
บนชัน้บรรยากาศ แต่ใครจะคดิว่าการรับประทานอาหารมือ้เลก็ๆ ของเรากม็ส่ีวนอย่างมาก
ทีท่�าให้โลกร้อนเช่นกนั 

จากข้อมูลองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิหรอื FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) พบว่า “ขยะอาหาร” ทีเ่กดิจาก 
การสญูเสียระหว่างการผลติและการเหลอืทิง้จากการรับประทาน (Food Loss and Waste 
: FLW) นัน้ สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มากถงึ 3,300 ตนัต่อปี และพบว่า 1 ใน 3 ของ 
อาหารทีผ่ลติจากทัว่โลก มีแนวโน้มท่ีจะเป็น “ขยะอาหาร” หรือประมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี 
ในขณะประชากรมากกว่า 800 ล้านคน ขาดแคลนอาหาร อดอยากและหิวโหย และหากคิด
เป็นความสญูเสยีทางด้านเศรษฐกิจกจ็ะมลูค่าสงูถงึ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยยงัไม่รวมถงึ
ความสิน้เปลืองของทรพัยากรต่างๆ ทีใ่ช้ปลกูพชื เลีย้งสัตว์ เช่น ดิน น�า้ แรงงานเกษตรกรที่
ใช้ในการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว รวมถงึการขนส่งทีต้่องใช้พลงังานเชือ้เพลงิอกีมากมาย และ
พืน้ทีป่่าหลายแห่งทีถ่กูบกุรกุเพ่ือท�าเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม นับว่ามคีวามสญูเสยีตลอดทางของ
ห่วงโซ่อปุทานกว่าจะมาถงึมอืผูบ้รโิภค และจากทีก่ล่าวมาเรายงัไม่ได้ค�านวณไปถงึงบประมาณ
มหาศาลในแต่ละปี ท่ีแต่ละประเทศต้องใช้ในจัดการกบัขยะทีม่าจากอาหาร

มีการท�าวจิยัในสหรฐัอเมริกา พบว่าร้อยละ 80 ของ “ขยะอาหาร” มาจากภาคครวัเรอืน 
ท่ีมีพฤติกรรมในการทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้ เฉลี่ยวันละ 0.4 กิโลกรัม/คน  
ซึง่มเีหตผุลมาจากการซ้ืออาหารในปรมิาณทีม่ากเกินไปจนรบัประทานไม่ทนั สับสนกบัข้อมลู
วนัหมดอาย ุรวมท้ังรูปร่างอาหารไม่สวยงาม ไม่น่ารับประทาน ส่วนประเทศไทยก็มปีรมิาณ
ขยะมลูฝอยเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง สูงถงึ 27.4 ล้านตนัต่อปี มขียะเฉล่ียวนัละ 1.14 กโิลกรมั/คน  
ซึง่ร้อยละ 64 เป็น “ขยะอาหาร” ส่งผลให้ประเทศไทยตดิอันดบั 6 ของประเทศทีส่ร้างขยะใน
ปรมิาณท่ีสงูมาก และ 1 ใน 5 ของปริมาณขยะทัง้ประเทศมาจากกรุงเทพมหานคร นอกจาก
นัน้ ยงัพบว่าการก�าจดัขยะอย่างถกูต้องมเีพียงร้อยละ 39 จากปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
(ข้อมูลจากกรมควบคมุมลพิษในปี 2559)

น่ันเป็นเหตุผลว่าท�าไมปัญหา “ขยะอาหาร” ถึงเป็นวาระของโลก ที่องค์การ
สหประชาชาตไิด้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) 
ข้อที ่12 ว่าด้วยการสร้างหลกัประกนัให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียัง่ยนื โดยมเีป้าหมาย 
12.3 ว่าด้วย “การลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึง่หนึง่ในระดบัค้าปลกีและผูบ้รโิภค และ
ลดการสญูเสยีอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อปุทาน รวมถึงการสญูเสยีหลงั 
การเก็บเกีย่ว ภายในปี พ.ศ. 2573” 

โดย : นางสาวกนกวรรณ กนกกุลชยั นักวิชำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองวจัิยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

ผู ้ เข ้าร ่วมพันธมิตร เช ่น ตลาดสด  
ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ  
ที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาส่งต่อให้ชุมชน
กว่า 140,000 ครอบครัวที่ต ้องการ
อาหาร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดปรมิาณ  
“ขยะอาหาร” ท่ียงัสามารถรบัประทานได้  
และเป็นการช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนอาหารให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ทีด่ขีึน้

- ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร มีการจัดท�า Application 
“FoodCloud” ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับองค์กร
การกุศล ที่น�าอาหารส่วนเกินจากซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้า รวมทั้งฟาร์ม
ผู ้ผลิตและผู ้จัดจ�าหน่ายมาส่งต่อให้องค์กรการกุศลและชุมชนต่างๆ 
โดยมีการรวบรวมข้อมูล
อาหารส่วนเกิน (Surplus 
Food) ในแหล่งต่างๆ เพือ่
แจ ้ งองค ์กรการกุศลใน 
ท้องถิน่ ผ่าน Application 
“FoodCloud” ให้เดินทาง
มารับอาหารที่เหลือจากการจ�าหน่ายแต่คุณภาพดี โดยนอกจากจะเป็น 
การลดปรมิาณ “ขยะอาหาร” แล้ว ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรสาธารณกศุล 
ในท้องถิ่นได้อีกด้วย และยังเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับชุมชนต่างๆ  
ทัว่โลก เพือ่ลดปัญหาการทิง้อาหารทีย่งัสามารถรับประทานได้ (no good 
food goes to waste) ไม่ให้เสยีเปล่า

- ฝรัง่เศส รฐับาลออกกฎหมายห้ามมใิห้ซปุเปอร์มาร์เกต็ท้ิงหรือท�าลาย
อาหารทีเ่หลือหรอืหมดอาย ุ แต่ให้น�าไปบรจิาคให้กบัองค์กรการกศุล หรือ
อาจจะน�าไปท�าเป็นอาหารสตัว์ 

- ออสเตรเลีย มอีงค์กรช่วยเหลอืด้านอาหาร “OzHarvest” ทีร่วบรวม
อาหารส่วนเกนิทีย่งัมคีณุภาพจากร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ และโรงแรมต่างๆ 
ทีผ่่านการคดักรองแล้ว เพือ่ส่งมอบไปยงัองค์กรการกุศลกว่า 3,000 แห่ง  
ภายใต้แนวคดิ “take what you need, give if you can” 

ในส่วนของประเทศไทยมหีลายหน่วยงานทีเ่ลง็เหน็ความส�าคัญของ
ปัญหา “ขยะอาหาร” แต่การลงมือปฏิบัติยังคงเป็นคนกลุ่มเล็กๆ และ
ล่าสุดธุรกิจค้าปลีก “เทสโก้ โลตัส” ได้มีการน�าร่องเฉพาะสาขาในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมกีารบรหิารจดัการแยกและคดักรอง
อาหารทีเ่หลอืจากการจ�าหน่ายแต่ยงัมคีณุภาพดี และน�าไปมอบให้ชมุชน
และผูย้ากไร้ อกีทัง้โครงการหลวงดอยอนิทนนท์ ก็มกีารปรบัมาใช้บรรจภุณัฑ์ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อถนอมผักและผลไม้ พร้อมกับแนะแนวทาง 
การบริหารจัดการให้กับเกษตรกรเพื่อลดความสูญเสียในระหว่าง 
การเพาะปลูก ซึ่งเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทย 
แต่ในอนาคตทุกฝ่ายควรร่วมมือและเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  
โดยเริ่มต้นจากตัวเราให้ตระหนักรู้และเริ่มปฏิบัติจากจานอาหารของเรา 
ในทกุๆ มือ้ ปรับพฤตกิรรมการซือ้โดยไม่ซ้ือเยอะเกนิไป และรบัประทานอาหาร
ให้หมดจาน เริม่จากวนันีแ้ละเป็นตัวอย่างท่ีดีกบัคนรุน่ต่อๆ ไป เพือ่ลดปัญหา 
“ขยะอาหาร” และลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กนั  

03
ปัญหา “ขยะอาหาร” (Food Loss and Waste) 

บนโลกกลมๆ มมีากกว่าทีค่ณุคดิ

ปัจจุบนัมหีลายประเทศทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการจดัการปัญหา “ขยะอาหาร” อย่าง
จรงิจัง ยกตวัอย่างเช่น

- ฮ่องกง รฐับาลมโีครงการ “A Food Waste & Yard Waste Plan for Hong 
Kong 2014-2022” ท่ีมีเป้าหมายในการลด “ขยะอาหาร” ให้ได้ร้อยละ 40 ในปี 2565 
และน�า “ขยะอาหาร” ไปสูก่ระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ ภาครัฐและเอกชนร่วมมอื 
กันจัดโครงการรณรงค์ และโครงการแบ่งปันอาหาร เพื่อน�าอาหารส่วนเกินจาก 

Reference: 
1. “Global food losses and food waste”  by The Swedish Institute for Food 
and Biotechnology (SIK),2011) 
2. “SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction” Food 
and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations
3. “Hong Kong : Blueprint for Sustainable Use of Resources 2013-2022” 
Environment Bureau  
4.  https://food.cloud
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1 ข้อมลูจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ประมวลผลโดย ส�านกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สศช. โดยค�านวณจากการ
ใช้ค่าของพืน้ทีร่ะหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้กบัเส้นการกระจายรายได้สมับรูณ์เป็นตวัตัง้ และค่าของพืน้ทีใ่ต้เส้นการกระจายรายได้สมับรูณ์ทัง้หมดเป็นตวัหาร 
รายได้ หมายถึง รายได้ประจ�า ที่ไม่รวมรายรับอื่นๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก     
เงินรางวัล ค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน เป็นต้น)

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ควบคู ่ไปกับ 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นหน่ึงใน 6 ยทุธศาสตร์ภายใต้ 
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นอกจากนี ้การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ยังเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อกีด้วย 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตสินค้าสมัยใหม่  
แต่การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยังมี 
การก้าวเดนิอย่างช้าๆ ทัง้เรือ่งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุม่ประชากร 
ความแตกต่างของคณุภาพการเข้าถงึบรกิารภาครฐั รวมทัง้การกระจายตวัของ
เทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในสังคม

 หากพิจารณาความเหลื่อมล�้าทางด้านเศรษฐกิจ เรามักจะพิจารณา
จากข้อมูล Gini Index ของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งวัดการกระจาย 
รายได้ (หรือบางกรณีใช้วัดค่าใช้จ่ายในการบริโภค) โดยหากค่า Gini อยู่ที่ 0 
หมายถึงความเท่าเทียมกันที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ถ้าค่า Gini อยู่ที่ 100  
แสดงถึงความไม่เท่าเทียมที่สมบูรณ์แบบ 

จากภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยมีแนวโน้มที่จะ
มีความเท่าเทียมกันด้านรายได้มากขึ้น จากตัวเลข 39.8 ในปี 2007 มาเป็น 
36.5 ในปี 2017 ในขณะที่หากเปรียบเทียบกับประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ  
ในปี 2017 พบว่า บราซลิมค่ีา Gini เท่ากบั 53.3 อนิโดนเิซยี เท่ากบั 38.1 และ 
อุรุกวัย เท่ากับ 39.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของไทยท่ียังอยู่ใน
ระดับดี

วิธีการวัดการกระจายรายได้โดยใช้ค่า Gini Index ของธนาคารโลก 
สอดคล้องกับวิธีการวัดของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)  
เป็นเครือ่งมอืในการวดัความไม่เท่าเทยีมในรปูของสัดส่วน (Gini ratio) ซึง่ค่าจะ 
อยูร่ะหว่าง 0 กับ 1 ยิง่ค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไหร่ แสดงว่าความไม่เท่าเทยีมกัน 
ของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น1

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าค่า Gini coefficient ของไทยม ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากการวัดการกระจายรายได้ เพ่ือบ่งบอกถึงสถานการณ์
ความเท่าเทยีมกันด้านรายได้ของประชากรในประเทศแล้ว ยงัมอีกีหนึง่ปัจจยัที ่
องค์กรอย่างเครดิตสวิส (Credit Suisse) ใช้วัดความเท่าเทียม น่ันคือ  

ความเหลือ่มล�า้ทางด้านเศรษฐกจิ
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การกระจายตัวของความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) จากรายงาน Global 
Wealth Report 2018 ของเครดิตสวิส ประเทศไทยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 
จากปี 2017 ถึง 2018 คือจาก 485 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเป็น 525  
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ใกล้เคยีงกบัประเทศมาเลเซีย (598 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ในปี 2018) และฟิลิปปินส์ (518 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018) ซึ่งเป็น 
เพือ่นบ้านของไทยในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี ความมัง่คัง่ต่อประชากรของไทย
ก็เพ่ิมข้ึนจาก 9,297 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017 เป็น 9,969 เหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2018 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการถือครองทรัพย์สินของผู้มีรายได้สูงใน
ประเทศไทย พบว่าผู้มีรายได้สูงสุดจ�านวนร้อยละ 1 ครอบครองทรัพย์สินถึง
ร้อยละ 66.9 และผู้มีรายได้สูงสุดจ�านวนร้อยละ 10 ครอบครองทรัพย์สิน
ในประเทศถึงร้อยละ 85.7 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 84.8  
โดยอันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย ร้อยละ 81.8 และอินเดีย ร้อยละ 77.42 

นอกจากนี้ รายงานของเครดิตสวิสยังระบุอีกว่า หากแบ่งตามกลุ่มรายได้เป็น 
4 กลุ่ม จะพบว่ากลุ่มประชากรในประเทศไทย

- รายได้ต�่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�านวน 48,271,000 คน
- รายได้ระหว่าง 10,000 - 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�านวน 

3,951,000 คน
- รายได้ระหว่าง 100,000 - 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�านวน 

377,000 คน
- รายได้มากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มจี�านวน 40,000 คน
ส่งผลให้ค่า Gini Coefficient ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 90.2 ซึ่งสูงที่สุดใน  

40 ประเทศทีม่กีารจดัท�าข้อมูล แสดงให้เห็นว่าไทยมปัีญหาเร่ืองความเหลือ่มล�า้ 
มากทีส่ดุ รองลงมา คอืรสัเซยี ร้อยละ 87.5 และตรุก ีร้อยละ 87.1 ตามล�าดบั3

เหตุใดการวัดความเหลื่อมล�้าจากการกระจายรายได้ กับการวัด 
การกระจายตัวของความมั่งคั่ง ถึงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน?

เหตุผลหลักส�าคัญ เน่ืองจากการวัดความเหลื่อมล�า้ด้านรายได้ วัดจาก 
การกระจายรายได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ แต่การวัดความเหลื่อมล�้า 
ด้านความมั่งคั่งนั้น วัดจากการสะสมทรัพย์สินซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นตามกาลเวลา4 

ด้วยเหตนุี ้ความเหลื่อมล�า้ด้านความมั่งคั่งจงึมกัสงูกว่าเสมอ และจะยิ่งเพิม่สงู
ข้ึนหากภาครัฐไม่มมีาตรการใดๆ เพือ่ชะลอความเหลือ่มล�า้ในด้านนี ้ซึง่หนึง่ใน
มาตรการของรัฐที่สามารถด�าเนินการเพื่อท�าให้เกิดความเท่าเทียมได้มากขึ้น 
คือนโยบายทางการคลัง เช่น การที่รัฐท�าหน้าที่เก็บภาษีแล้วน�ามาใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนัมากทีส่ดุกบัประชาชนทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่
ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ มาตรการทางการคลังยังมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา 
เศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การลงทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การขนส่ง การบริการ
สาธารณะ การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น

ในสงัคมและระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม แม้ว่าจะก่อให้เกิดการแข่งขนั 
กันอย่างรุนแรงและเสรี เพื่อสร้างก�าไรหรือรายได้ให้ได้มากที่สุดภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด แต่สิ่งหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้ คือการเคารพสิทธิ
และเสรภีาพทางเศรษฐกจิของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทยีมกัน นโยบายของ
ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อประชากรในทุกระดับชั้น 

2 Wealth หรือความมั่งคั่ง หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมกับอสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้าน รถ เป็นต้น) หักด้วยหนี้
3 ร้อยละ 100 หมายถึง มีปัญหาความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 0 หมายถึง มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม
4 ทั้งนี้ ต้องตระหนักว่ารายงาน Global Wealth Report 2018 ใช้ข้อมูลจากทั้งข้อเท็จจริงและการประมาณการณ์ทางเศรษฐมิติ และข้อมูลแต่ละประเทศไม่ได้เป็นข้อมูลใน
ปีเดียวกันทั้งหมด

การกินดีอยู่ดีและสวัสดิการภาครัฐจะต้องไม่จ�ากัดเพียงแค่กลุ่มผู้มีรายได้
ระดบักลางหรอืสงูเท่านัน้ แต่ต้องท�าให้เกดิกบักลุม่ผูม้รีายได้น้อย หรอืกลุม่คน 
ที่มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคอีกด้วย โดยวิธีการท่ีจะ 
วดัระดบัความส�าเร็จของนโยบาย/มาตรการการเพ่ือสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ก็คือดัชนีชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ 
รายจ่าย หรือความมั่งคั่งของประชาชนในประเทศ

และเพื่อให้กระบวนการวัดระดับความเท่าเทียมหรือความเหลื่อมล�้าใน
สังคมด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์จริงได้
ใกล้เคียงที่สุด เราอาจพัฒนาปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การวัดความม่ังค่ังของประชากรในประเทศ จ�าเป็นต้องมีระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลด้านการถือครองทรัพย์สินของประชากรได้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน�ามาค�านวณเป็นดัชนีชี้วัดความมั่งค่ังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้การคาดการณ์ด้วยเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติซึ่งอาจ 
ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

2. แม้ว่าการใช้ตัวเลข Gini coefficient วัดความเหลื่อมล�้าในสังคม 
ด้านเศรษฐกจิ จะเป็นวธิทีีแ่พร่หลายและใช้ในระดบัสากลทัว่โลก แต่การพึง่พา
ตัวเลขนี้แต่เพียงอย่างเดียวเพื่ออธิบายสถานะความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 
อาจจะยังไม่เพียงพอ และอาจไม่สามารถสะท้อนความเหลื่อมล�้าระหว่าง
คนรวยในระดับบนสุดกับคนจนในระดับล่างสุดในสังคมได้ดีนัก โดยเฉพาะ
ในกรณีที่กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้รวมกันมากกว่าคร่ึงหนึ่งของรายได้ทั้งหมด
ของประเทศ ดังนั้น จึงอาจจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย 
เช่น ดัชนีการเข้าถึงบริการสาธารณะ สัดส่วนการเป็นหนี้ต่อรายได้ เป็นต้น

3. การพิจารณาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขการกระจาย
รายได้จากค่า Gini coefficient นั้น เป็นการใช้ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ จากการส�ารวจ
กลุ่มตัวอย่างราว 52,000 ครัวเรือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของประชากรทั้งประเทศได้ จึงอาจพิจารณาเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน  
รวมทั้งใช้ข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าในสังคมได้ตรงตาม
ข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น 

ทัง้นี ้กเ็พือ่ให้ตวัเลขดชันชีีว้ดัความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจของประเทศ
มีความถูกต้อง และสามารถน�าไปใช้ประกอบการวางแผนนโยบายเพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคม สร้างโอกาสอย่างเสมอภาค และไม่ท้ิงใครไว ้
เบื้องหลัง
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โดย : นายสขุปิต ิมณขีาว นักวชิำกำรพำณชิย์ปฏิบตักิำร และนางสาวธญัญาทพิย์ แสงสุวรรณ์ นกัวิชำกำรพำณชิย์ กองวจัิยเศรษฐกจิกำรค้ำมหภำค

 ในปี 2562 นี ้ หากพดูถงึรถยนต์ไฟฟ้าคงไม่มใีครไม่รูจ้กัอกีต่อไป รถยนต์ไฟฟ้าเริม่ได้รับ
ความนยิมมากขึน้อย่างต่อเน่ืองจากทัว่โลก ด้วยการมุง่มัน่พัฒนาเทคโนโลยกีารชาร์จพลงังานจาก 
แบตเตอรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ท�าให้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ภาวะโลกร้อน และเมื่อไม่เกิดการเผาไหม้แบบสันดาปตัวรถจึงท�างานเงียบกว่ารถยนต์ท่ีใช ้
เชือ้เพลงิปกติ จงึช่วยสร้างประสบการณ์ทีดี่ให้แก่ผู้ขบัขีไ่ด้เป็นอย่างดี

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริม่มปีรากฎให้เหน็ชดัยิง่ขึน้ ล่าสดุ ในงาน Motor 
Show 2019 ทีเ่พ่ิงผ่านพ้นไป บรรดาค่ายรถยนต์ชือ่ดงัต่างๆ อาท ิNissan FOMM Hyundai 
MINEmobility ออกมาวางขายรถยนต์ไฟฟ้าซึง่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก โดยภายในงานมี
ยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าสงูถงึ 6,166 คนั และทีส่�าคญัเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสญัชาตไิทย ถึง 4,558 คนั 
แสดงจุดเด่นด้านการผลติโดยใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศถงึร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริม่ 
รู ้จักและนิยมรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันแสดงถึงความสามารถทางการผลิต 
รถยนต์ไฟฟ้าของไทยทีไ่ม่แพ้ชาตใิดในโลก นอกจากตวัรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ทัง้หน่วยงานของรฐัและ
เอกชนเร่ิมลงทนุสร้างสถานชีาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่อ�านวยความสะดวกและรองรบัผูใ้ช้งานทีจ่ะ 
เพิม่ข้ึนในอนาคตด้วยเช่นกัน 
ท�าไมตลาดสหรฐัฯ ถงึน่าสนใจ?

 รายงาน Global EV Outlook 20191 ช้ีว่ามกีารใช้รถยนต์ไฟฟ้าทัว่โลกเพิม่ข้ึนต่อเน่ือง 
ยอดสะสมรถยนต์โดยสารไฟฟ้าทัว่โลก (Global Stock of Electric Passenger Cars) เพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเรว็จนทะล ุ5 ล้านคนัในปี 2561 หรือเพ่ิมขึน้จากปีทีแ่ล้วถงึร้อยละ 63 โดยม ี3 กลุม่
ประเทศใหญ่ๆ ทีน่ยิมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากท่ีสดุคอื สหรฐัฯ กลุ่มประเทศในยโุรป และจีน และ
น่าสังเกตว่า ในปี 2561 ทีส่งครามการค้าเริม่ปะทขุึน้นัน้ ยอดรถยนต์ไฟฟ้าสะสมของประเทศ
ดงักล่าว ยงัคงเพิม่ข้ึนสวนกระแสบรรยากาศการค้าโลกทีม่คีวามกดดนัมากขึน้

นอกจากนั้น ส่ิงท่ีท�าให้ตลาดสหรัฐฯ มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นมาจากข้อมูลการน�าเข้า 
รถยนต์ไฟฟ้า (พกัิดศลุกากร 870340 870350 870360 870370 และ 870380) ในปี 2561 ซ่ึง
พบว่าสหรฐัฯ เป็นผูน้�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าอนัดบั 1 ของโลก (มลูค่ากว่า 8,500 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
คิดเป็นร้อยละ 18.32 ของการน�าเข้าทัว่โลก) และเป็นผูส่้งออกเป็นอนัดบั 3 ของโลก (มูลค่ากว่า 
4,800 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 9.23 ของการส่งออกทัว่โลก) รวมทัง้รายงานของ
บรษิทั Appleton Luff ทีป่รกึษาการค้าการลงทนุในต่างประเทศของส�านกังานนโยบายและ 

ยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้วเิคราะห์ศกัยภาพตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 
ในสหรฐัฯ ว่าในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดสหรัฐฯ สามารถจ�าหน่าย 
รถยนต์ไฟฟ้าได้ 2 แสนคนั เพิม่ข้ึนจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 26 
และในปี 2561 (เดอืนมกราคม - ตลุาคม) ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
ในสหรฐัฯ เพ่ิมสงูข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 71  

 ปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิให้อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในสหรฐัฯ 
เตบิโตได้ คอื “มาตรการจงูใจ” ให้คนในประเทศใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ 
โดยกฎหมายและข้อบังคับของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้/ขึ้นอยู่กับ
กฎหมายและข้อบงัคบัของรฐับาลกลางหรอืแต่ละมลรฐั อาท ิกฎหมาย 
American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ก�าหนด
ให้ผู้ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าสามารถน�าค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี ตั้งแต่ 
2,500 - 7,500 ดอลลาร์สหรฐัฯ (ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของแบตเตอรี)่ 
ซึง่จะสามารถใช้สทิธนิีไ้ด้ส�าหรบัผูซ้ือ้รถยนต์ไฟฟ้า 200,000 คันแรก 
ของแต่ละบรษิทั ตลอดจนมอีงค์กรทีส่นบัสนุนให้นยิมใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
อาทิ สมาคมการค้าสหรัฐฯ Electric Drive Transportation 
Association (EDTA) ส่งเสรมิเทคโนโลยรีถยนต์ไฟฟ้าท้ังแบบไฮบรดิ 
(HEVs/ PHEVs) หรอืใช้แบตเตอรีไ่ฟฟ้าเตม็รปูแบบ (BEVs) พร้อมด้วย
โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เพือ่รองรบัรถยนต์ไฟฟ้า หรอืองค์กร Electric 
Auto Association (EAA) ทีเ่น้นการให้ความรูแ้ละสนบัสนนุให้เกิด 
การยอมรบัรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถ่ิน 
บทบาทของไทยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรฐัฯ

 รายงานของบรษัิท Appleton Luff ช้ีว่า ไทยยงัเป็นผูเ้ล่นใหม่
ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2560 ไทยมจี�านวนรถยนต์ไฟฟ้า (Stock of 
PHEVs และ BEVs) ทัง้สิน้ประมาณ 400 คัน จากจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้า
ทัว่โลก 3.1 ล้านคนั และมีการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 73 คนั 
เท่านัน้ ด้านสหรฐัฯ น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากไทยน้อยมากเพียงร้อยละ 
0.0003 จากการน�าเข้าท้ังหมด โดยส่วนใหญ่น�าเข้ารถยนต์จาก ญีปุ่น่ 
เมก็ซิโก สหภาพยโุรป(EU28) แคนาดา และเกาหลใีต้  

ทางด้านชิน้ส่วนยานยนต์ส�าหรบัการผลติรถยนต์ไฟฟ้า สนค. 
วเิคราะห์รายการสนิค้าช้ินส่วนตามพิกดัศลุกากร 11 รายการหลักของ
ไทย2 ซ่ึงสามารถใช้ได้กับรถยนต์ท่ัวไป และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบรดิ และ
ช้ินส่วนประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้า ตาม
พกิดัศลุกากร 7 รายการ3 ส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า สหรฐัฯ น�าเข้า
ช้ินส่วนโดยตรงจาก เมก็ซโิก จีน ญีปุ่น่ และแคนาดาเป็นหลัก น�าเข้า
จากไทยไม่มากนกั ในขณะทีป่ระเทศทีส่หรฐัฯ น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
เป็นหลกัเองก็พึง่พาช้ินส่วนจากไทยน้อยมากเช่นกัน อาจสะท้อนได้ว่า 
แม้ขณะนีไ้ทยยังไม่ได้มส่ีวนร่วมในห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบรดิและรถยนต์ไฟฟ้าเตม็รูปแบบ ในสหรฐัฯ 
มากเท่าไรนกั แต่แนวโน้มความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่ง
เป็นสญัญาณทีแ่สดงให้เหน็ว่าไทยยงัมโีอกาสเตบิโตได้ในอนาคต

ยอดสะสมรถยนต์โดยสารไฟฟ้าทัว่โลก
ทีม่า International Energy Agency

1International Energy Agency, 2019, “Global EV Outlook 2019” https://www.iea.org/gevo2019/
2ประกอบด้วย 1) 3926 ชิน้ส่วนยานยนต์ทีท่�าด้วยพลาสติก 2) 4011 ยางล้อ 3) 8407 เครือ่งยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูชนดิจุดระเบดิด้วยประกายไฟ 4) 8408 เครือ่งยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสูบชนดิจดุระเบดิ 
ด้วยการอดั 5) ส่วนประกอบเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน 6) 8413 เคร่ืองสบูของเหลว 7) 8421 เครือ่งเซน็ตรฟิิวจ์ 8) มอเตอร์ไฟฟ้า 9) 8537 แป้น แผง คอนโซล 10) 8543 ระบบโช้กอพัและส่วนประกอบ  
11) 8708 ส่วนประกอบของรถยนต์ รถบัส รถบรรทกุ หรือรถขนาดใหญ่ เช่น พวงมาลยั เกยีร์ ส่วนประกอบตวัถงั ถงุลมนริภัย ถงัเช้ือเพลงิ โครงแชสซส์ี
3ประกอบด้วย 1) 8501.32 มอเตอร์ไฟฟ้า 2) 8506 เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรีป่ฐมภูมิ 3) 8507.20 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่-กรดอืน่ๆ 4) 8507.30 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบนกิเกิล-แคดเมยีม 5) 8507.40 หม้อสะสม
ไฟฟ้าแบบนกิเกิล-เหลก็ 6) 8507.60 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบลเิธยีมไออน 7) 8507.80 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบอืน่ๆ

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 
โอกาสการค้าใหม่ในสหรฐัฯ ท่ามกลางสงครามการค้า
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นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะต้องปรับตัวเตรียม
ผลติรถยนต์ไฟฟ้าป้อนเข้าสูต่ลาดในอนาคตอนัใกล้แล้ว ปัญหาสงคราม
การค้าทีย่งัหาข้อสรปุไม่ได้ อาจส่งผลกระทบเพิม่เตมิจากการด�าเนนิ
นโยบายของสหรฐัฯ ต่อประเทศต่างๆ ทีเ่กินดลุการค้ากบัสหรัฐฯ เช่น 
สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ เป็นต้น มาตรการ Safeguard ภายใต้มาตรา 232 
เรือ่งการข้ึนภาษีรถยนต์และชิน้ส่วน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ะ
ประกาศในเดอืนพฤศจกิายน 2562 รวมทัง้จากความตกลง USMCA 
(United States-Mexico-Canada Agreement) ทีม่าแทน NAFTA 
(North America Free Trade Agreement) ซึง่คาดว่าจะมผีลใช้ 
บังคับในต้นปี 2563 ทีม่กีารก�าหนดเงือ่นไขสดัส่วนช้ินส่วนยานยนต์ที่ 
ผลติในกลุม่ประเทศสมาชกิเข้มงวดขึน้เป็นร้อยละ 75 อาจส่งผลให้ 
ผูป้ระกอบการไทยสญูเสยีโอกาสทางการค้าทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรเตรยีมความพร้อม/ปรับตวัอย่างไร

ไทยยังคงมีความได้เปรียบในฐานะผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 12 
ของโลก และเป็นผูผ้ลติและส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์และยางรถยนต์
รายส�าคัญของโลก อกีทัง้ คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (Board 
of Investment: BOI) มีนโยบายการส่งเสรมิการลงทนุรถยนต์ไฟฟ้า
แบบไฮบริด (HEV/PHEV) และรถใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าเตม็รูปแบบ (BEV)4 

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
เทคโนโลยยีานยนต์ของโลก ซึง่ขณะนีไ้ด้อนมุตัโิครงการและแผนการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายโครงการให้บริษัทส�าคัญที่เข้ามาลงทุนผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรีใ่นไทย อาท ิMercedes-Benz Toyota 
Nissan Honda Mazda รวมทัง้ไทยเริม่ด�าเนนิการลงทนุโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Charging Infrastructure) 

การน�าเข้ารถยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2561

4คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน, 24 มีนาคม 2560, ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่ 5/2560 เร่ือง นโยบายส่งเสรมิการลงทนุการผลติรถยนต์ไฟฟ้า ชิน้ส่วน และอปุกรณ์ https://www.boi.go.th/
upload/content/5_2560_90570.pdf
5โครงสร้างผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คอืผู้ผลติชิน้ส่วนฯ ขัน้ที ่1 (Tier 1) : เป็นผูผ้ลติช้ินส่วนคณุภาพสงูตามมาตรฐานท่ีก�าหนดโดยบรษิทัผูผ้ลิตยานยนต์ เพือ่ใช้ในโรงงาน
ประกอบยานยนต์ (ตลาด OEM) และจ�าหน่ายในตลาดชิน้ส่วนทดแทน (ตลาด REM) ข้อมูลของไทยในปี 2557 มผู้ีประกอบการจ�านวน 709 ราย เป็นทนุข้ามชาติร้อยละ 41 บริษัทร่วมทนุร้อยละ 9 และทนุไทยร้อยละ 50 
ผูผ้ลติช้ินส่วนฯ ข้ันที ่2 และ 3 (Tier 2 and 3) : ส่วนใหญ่เป็น SMEs ทนุไทยทีมี่ระดบัการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติต�า่กว่าผูผ้ลติช้ินส่วนฯ ขัน้ที ่1 โดยท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัหาวตัถดุบิ และ/หรอื ผลติส่วนประกอบ
ให้กับผูผ้ลติชิน้ส่วนฯ ขัน้ที ่1 และ/หรอื เป็นผูผ้ลติช้ินส่วนฯ ทดแทนหรอือะไหล่ยานยนต์ (ตลาด REM) ท้ังของแท้และเทยีม ข้อมลูของไทยในปี 2557 ระบวุ่ามีผูป้ระกอบการประมาณ 1,700 ราย
6Globthailand.com, 10 เมษายน 2561, เม็กซโิกมศัีกยภาพด้านเศรษฐกิจอย่างไร : สาขาทีไ่ทยและเมก็ซโิกสามารถพฒันาความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิระหว่างกันได้, https://globthailand.com/mexico_0006/ 

แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหน้าสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทย 
สนค. มข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิ ดงัน้ี
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์
ไฟฟ้าไทย 

1. เนือ่งจากไทยยงัไม่มเีทคโนโลยทีีส่ามารถ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึควรสนับสนนุให้ไทยมส่ีวนร่วมใน
ห่วงโซ่คณุค่าของโลก (Global Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยส่งเสริม 
ให้ผู ้ประกอบการจากประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วน เช่น ประเทศ
สหรฐัฯ เยอรมนั เกาหลใีต้ ญ่ีปุน่ จนี เป็นต้น เข้ามา 
ลงทนุการผลติชิน้ส่วนในไทย โดยเฉพาะการผลิต 
ชิ้นส ่วนแบตเตอรี่และอุปกรณ ์ที่ เกี่ ยวข ้อง  
ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย  

เพื่อการผลิตช้ินส่วนส�าคัญดังข้างต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ีและสามารถผลติช้ินส่วนส�าคญัได้เอง และยกระดบัขีดความสามารถ
ไปสูก่ารผลติรถยนต์ไฟฟ้าได้เองในระยะยาว

3. ส่งเสริมให้ผูผ้ลติในอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมส่ีวนร่วมในธรุกจิอืน่ๆ ในระบบนเิวศน์ 
(Ecosystem) ของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ปรบัเปล่ียนมาผลติช้ินส่วนประเภทต่างๆ ส�าหรบัรถยนต์
ไฟฟ้ามากข้ึน 
การส่งเสรมิการค้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนในตลาดสหรฐัฯ และตลาดศกัยภาพอืน่ๆ
ตลาดสหรฐัฯ

1. ท�าความตกลงกับสหรัฐฯ และประเทศท่ีสหรัฐฯ น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน  
(ญีปุ่น่ เมก็ซิโก สหภาพยโุรป แคนาดา เกาหลใีต้ และจนี) เพือ่ยอมรบัมาตรฐานและการตรวจสอบ 
ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน (MRA) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออก 
รถยนต์และช้ินส่วนไปยงัประเทศดงักล่าวได้มากข้ึน 

2. เตรียมรับมือมาตรการ 232 (ข้ึนภาษีรถยนต์) โดยหาพันธมิตรผู้น�าเข้าสหรัฐฯ  
เพื่อเตรียมการขอยกเว้นหากสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการจ�ากัดการน�าเข้าภายใต้มาตรา 232  
เป็นรายประเทศ หรอืรายสนิค้า  

3. ขยายโอกาสการลงทุนกับประเทศเม็กซิโกและแคนาดา เพื่อลดผลกระทบของ 
ความตกลง USMCA โดยเฉพาะเมก็ซโิกซ่ึงบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์เมก็ซโิกส่วนใหญ่อยูใ่น  
tier 1 ดงันัน้ บรษิทัไทยทีอ่ยูใ่น tier 2 และ 35 อาจพิจารณาเข้าไปลงทุนในเมก็ซิโกได้6

ตลาดศักยภาพอืน่ๆ
นอกจากสหรฐัฯ แล้ว กลุม่ประเทศในทวปียโุรป และเอเชีย (จนี) ก็มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า 

สูงเช่นกัน โดยไทยจ�าเป็นต้องศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว 
เพิม่เตมิ เพือ่แสวงหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาด ควบคูก่บัการลดอปุสรรคทางการค้า เช่น การท�า 
ความตกลง MRA เพือ่ให้ไทยสามารถส่งออกรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟ้าไปยงัประเทศต่างๆ 
และรกัษาความได้เปรยีบในฐานะผูผ้ลติและส่งออกรถยนต์และช้ินส่วนทีส่�าคญัของโลกได้ต่อไป 
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Economic Indicator
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนมิถนุายน 2562
ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทยในเดอืนน้ีชะลอตวัลง สะท้อนจากการส่งออกทีช่ะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ 

กับจีน ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อเป็น 
การดูแลเสถียรภาพเนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ากว่าที่ประเมิน หากมองภาวะเศรษฐกิจผ่านเครื่องชี้วัดที่ส�าคัญ เช่น เงินเฟ้อ จะเห็นว่าในเดือนนี้เงินเฟ้อ 
ปรับตวัสงูขึน้ในอตัราท่ีชะลอตัว สอดคล้องกับการลดลงของดชันีราคาผูผ้ลติ ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง และดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค อย่างไรกต็าม ราคาสนิค้าเกษตร 
ส�าคัญ รายได้เกษตรกร อัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงถึงอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและจะส่งผลให้เงินเฟ้อของ
ประเทศมีเสถียรภาพรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เดือนมิถุนำยน 2562

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม

คำดกำรณ์เงินเฟ้อปี 2562

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดอืนมถินุายน 2562 เทยีบกบั 
เดือนมิถุนายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY) ตามการสูงข้ึนของ 
หมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.12 ซึง่ผกัสดเป็น
ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ดชันสีงูขึน้ โดยผกัสดสงูขึน้ร้อยละ 18.89 จากสภาพ
อากาศทีร้่อนจดัสลบักบัฝนตกชกุท�าให้พชืผกัเน่าเสยีได้ง่าย ประกอบกบั
ปีทีผ่่านมาราคาฐานต�า่ เนือ้สัตว์ เป็ดไก่และสตัว์น�า้ สงูขึน้ร้อยละ 4.41 
โดยเฉพาะเน้ือสกุร ปรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ขณะทีค่วามต้องการ
มเีพิม่ขึน้ทัง้ตลาดในและต่างประเทศ ข้าวแป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง  
สงูขึน้ร้อยละ 4.02 ไข่และผลติภณัฑ์นม สูงขึน้ร้อยละ 0.92 เครือ่งดืม่ 
ไม่มแีอลกอฮอล์ สูงขึน้ร้อยละ 0.64 อาหารบรโิภคในบ้านและนอกบ้าน 
สงูขึน้ร้อยละ 0.55 และ 1.10 ตามล�าดับ ขณะทีเ่ครือ่งประกอบอาหาร 
ลดลงร้อยละ 0.29 หมวดอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งด่ืม ลดลงร้อยละ 0.40 
ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สาร ร้อยละ 1.58  
โดยเฉพาะน�้ามันเช้ือเพลิง ลดลงถึงร้อยละ 6.26 และการสื่อสาร  
ร้อยละ 0.03 หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.18 ขณะที ่
ค่าโดยสารสาธารณะ สงูขึน้ร้อยละ 5.87 หมวดเคหสถาน สงูขึน้ร้อยละ 0.32 
หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบุคคล สงูข้ึนร้อยละ 0.12 หมวด
การบันเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ สงูข้ึนร้อยละ 0.81 หมวดยาสบูและ
เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.01 ดชันรีาคาผูบ้รโิภค 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.36 (MoM) และ
เมือ่พิจารณาเฉล่ีย 6 เดือนแรก ของปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ 0.92 (AoA)

สรปุสถานการณ์เงนิเฟ้อ การสงูขึน้ของเงนิเฟ้อในอตัราทีช่ะลอตวั 
ของเดือนนี้มีปัจจัยส�าคัญจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีปรับลดลงตาม
สถานการณ์ในตลาดโลก ขณะทีสิ่นค้ากลุ่มอาหารสดเป็นปัจจยับวกที่
ส�าคญัซ่ึงราคาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรบัลด
คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2562 จากระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (YoY)  
ค่ากลาง 1.2 เป็นระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.3 (YoY) ค่ากลาง 1.0 เพือ่ให้สะท้อน
ภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั โดยมปัีจจัยส�าคญัจากราคาน�า้มนัเช้ือเพลงิซึง่
มแีนวโน้มหดตวั เนือ่งจากได้รบัแรงกดดนัจากบรบิททางการเมอืงและ
ความมัน่คงในภมูภิาคต่างๆ รวมทัง้ปรมิาณน�า้มนัดบิของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ 
ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศลดลง 
ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นท�าให้ต้นทุนการน�าเข้า
สนิค้าและบรกิารจากต่างประเทศลดลง ขณะทีอ่ปุสงค์ในประเทศยงัคง 
เป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคัญของเศรษฐกิจไทยจากราคาสนิค้าเกษตรส�าคัญ 
รายได้เกษตรกร และอตัราค่าจ้างเฉลีย่ มแีนวโน้มดขีึน้ 

ดังนั้น คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปี 2562  
ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งในอตัราทีใ่กล้เคยีงกบัปี 2561 ส่งผลให้เงนิเฟ้อ
ของประเทศมีเสถียรภาพอยู ่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน 
ระยะปานกลางทีรั่ฐบาลก�าหนดไว้
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กำรเปล่ียนแปลงรำคำสินค้ำผู้ผลิตที่ส�ำคัญ เดือนมิถุนำยน 2562

กำรเปล่ียนแปลงรำคำสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงที่ส�ำคัญ เดือนมิถุนำยน 2562

ดชันรีาคาผู้ผลติ (PPI) เดือนนีเ้ท่ากับ 102.1 เม่ือเทียบกบัเดือนมถินุายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) หลงัจากทรงตัว ณ เดือนทีผ่่านมา ตามการลดลงของ
หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ทีล่ดลงร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะสินค้ากลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิทีค่วามต้องการลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโลก 
ทีช่ะลอตวัต่อเน่ืองตัง้แต่ปีทีผ่่านมา กลุม่ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์(ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์) ปรบัราคาลงเพือ่ระบายสนิค้ารุน่เดมิ กลุม่เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ (เหลก็แผ่น  
เหลก็เส้นและเหล็กฉาก) การแข่งขันสงูกบัเหลก็ทีน่�าเข้าจากประเทศจนี กลุม่เยือ่กระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ ค�าสัง่ซ้ือชะลอตวั ประกอบกบัมีการปรบัราคาเพือ่รกัษา
ส่วนแบ่งตลาด กลุม่สิง่ทอและผลติภัณฑ์สิง่ทอ ราคาวตัถดุบิลดลงและมกีารแข่งขนัสูงในตลาดต่างประเทศ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมอืง ลดลงร้อยละ 1.9 ตามราคาสนิค้า
ในกลุม่น�า้มนัปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (ตะกัว่ สังกะส ีดบีกุ วลุแฟรม) เป็นส�าคญั ขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 7.7 ตามการสงูขึน้ของกลุม่ผลผลติ
การเกษตร อาทิ ข้าวเปลือกเหนยีว ยางพารา จากความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ ประกอบกบัมาตรการส่งเสรมิการใช้ยางพาราในประเทศของภาครฐั พชืผกั (มะนาว แตงกวา 
มะเขอื) ผลไม้ (กล้วยน�า้ว้า สับปะรดโรงงาน มังคดุ) กลุม่สัตว์มชีวิีต (สกุร ไก่มีชวีติ) กลุม่ปลาและสตัว์น�า้ (ปูม้า ปลาอนิทร ีกุง้แวนนาไม) ตามความต้องการบรโิภคของ
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

ดชันรีาคาผู้ผลติ เมือ่เทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.9 (MoM) และเม่ือพจิารณาเฉลีย่ 6 เดือนแรก ของปี 2562 เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA)

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) เดือนนีเ้ท่ากับ 107.2 เม่ือเทยีบกับเดือนมถินุายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.8 (YoY) ซ่ึงลดลงอีกคร้ังหลงัจากปรับตวัสงูขึน้ต่อเนือ่ง 3 เดอืน  
ตามการลดลงของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 7.8 (เหลก็เส้นกลมผวิเรียบ-ข้ออ้อย เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ลวดผกูเหลก็) จากการแข่งขนัสงู เนือ่งจากปรมิาณ
เหลก็ในตลาด มจี�านวนมาก ทัง้จากการน�าเข้าและการเริม่ผลติอกีครัง้หลงัจากทีห่ยดุซ่อมบ�ารงุในก่อนหน้านี ้หมวดสขุภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 1.2 (โถส้วม อ่างล้างหน้า ทีปั่สสาวะ)  
ปรบัราคาลดลงเพือ่กระตุ้นยอดจ�าหน่าย หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8 (สายเคเบลิ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์พวีซี)ี หมวด 
วสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 0.6 (อฐิมอญ อฐิโปร่ง อลมูเินยีม ยางมะตอย) ในส่วนของยางมะตอยปรบัลดลงตามราคาปิโตรเลยีม ขณะทีห่มวดไม้และผลติภัณฑ์จากไม้ 
สงูข้ึนร้อยละ 11.2 (ไม้พืน้ ไม้ฝา ไม้คาน) ตามราคาไม้น�าเข้าทีส่งูข้ึน หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูข้ึนร้อยละ 2.0 (เสาเขม็คอนกรตี คอนกรตีบลอ็ก คอนกรตีผสมเสร็จ)  
ปรบัตามราคาปูนซเีมนต์ผสม ประกอบกบัความต้องการมมีากขึน้ หมวดกระเบือ้ง สงูข้ึนร้อยละ 1.7 (กระเบือ้งบผุนงั-ปพูืน้ กระเบือ้งยางพวีซีปูีพืน้) หมวดวัสดุฉาบผิว 
สงูข้ึนร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน�า้มนั สีรองพืน้ปนูซลิโิคน) และหมวดซเีมนต์ สงูข้ึนร้อยละ 0.1 (ปนูซีเมนต์ผสม) ตามปรมิาณความต้องการทีเ่พ่ิมขึน้ ดชันรีาคาวัสดุก่อสร้าง 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) และเม่ือพจิารณาเฉล่ีย 6 เดอืนแรกของปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (AoA) โดยเฉล่ีย 
ไม่เปล่ียนแปลง
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กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย 
: พฤษภำคม 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก
 เดอืนพฤษภาคม 2562 หดตวัทีร้่อยละ 5.8 มมีลูค่า 21,017.9 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
สอดคล้องกบั การค้าโลกและอปุสงค์ของคู่ค้าส�าคัญท่ีชะลอตวัลงตามปัจจยัร่วม อาท ิ ข้อ
พพิาททางการค้า ภาวะการเงนิโลกทีต่งึตวั และปัจจยัเฉพาะของแต่ละประเทศ/ภมิูภาค เช่น  
ความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืงในยโุรป เป็นต้น อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยยงัได้รบั
ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค และขยายตัวได้ดีท้ังตลาดส�าคญัเดมิ อาทิ 
สหรฐัฯ อนิเดยี และตลาดดาวรุง่ใหม่ เช่น แคนาดา รสัเซยี และ CIS ส�าหรบัรายสินค้า 
การส่งออกสนิค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุม่อาหารยงัขยายตัวได้ดีต่อเน่ือง และกระจายตวั
ในหลายตลาด ทัง้ตลาดจนี อาเซยีน สหรฐัอเมรกิา ไต้หวัน และฮ่องกง โดยสนิค้าส�าคัญท่ี 
ขยายตวัด ีได้แก่ ผกั ผลไม้สด แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู ไก่สด แช่แขง็และแปรรูป และ
เครือ่งดืม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสนิค้าท่ีสร้างรายได้แก่เกษตรกรและ SMEs อนัเป็นการช่วยสนบัสนนุ
เศรษฐกจิฐานราก ขณะท่ี สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัทีข่ยายตวัและน่าจบัตามอง ได้แก่  
รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่งส่งวทิย ุโทรเลข โทรศพัท์ และโทรทศัน์ และนาฬิกา
และส่วนประกอบ ทีเ่ริม่เหน็ทศิทางการขยายตวัมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ช่วงปลายปีทีผ่่านมา 
รวม 5 เดอืนแรกของปี 2562 การส่งออกลดลงร้อยละ 2.7 มลูค่าการส่งออกสนิค้าเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร กลบัมาหดตวัทีร้่อยละ 1.4 (YoY) สนิค้าเกษตรส�าคญัทีข่ยายตัว
ได้ด ีได้แก่ เครือ่งดืม่ ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ผกั ผลไม้สด แช่เยน็ แช่แขง็ กระป๋องและ
แปรรปู และผลิตภณัฑ์มันส�าปะหลงั มลูค่าการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรม หดตวัต่อเนือ่ง
เป็นเดอืนที ่3 ทีร้่อยละ 5.8 (YoY) สนิค้าส�าคัญทีย่งัขยายตวัได้ด ีได้แก่ เครือ่งส�าอาง สบู่ 
และผลติภณัฑ์รกัษาผวิ นาฬิกา และส่วนประกอบ รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ และ
อญัมณแีละเครือ่งประดบั ไม่รวมทองค�า
 การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยังหดตัว ตามแนวโน้มการค้าโลกท่ีชะลอตัว  
และผลการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยังไม่ปรากฏผลชัดจนกว่าจะถึง 
การประชุม G20 ท�าให้บรรยากาศทางการค้าไม่แน่นอน และมีแนวโน้มกลับมา
ตงึเครยีดอกีครัง้ ส่งผลให้เศรษฐกจิประเทศคู่ค้าอ่อนแอลงและกระทบต่อการส่งออกไทย  
อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยขยายตวัได้ดใีนบางประเทศ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา บรูไน 
และอนิเดยี อนัเป็นผลจากรายสนิค้าส�าคญัในแต่ละตลาด ทัง้นี ้การส่งออกไปยงัตลาดหลัก 
หดตัวร้อยละ 1.2 โดยการส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 4.4 และการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 8.6 ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 7.8 
ตลาดศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 7.0 เป็นผลมาจากการส่งออกไปอาเซยีน-5 CLMV  
และจนี หดตวัร้อยละ 14.3, 4.7 และ 7.2 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม การส่งออกไปอนิเดีย 
และเกาหลใีต้ ยังคงขยายตวัร้อยละ 4.4 และ 4.7 ตามล�าดบั ส�าหรบั ตลาดศกัยภาพระดบัรอง 
หดตัวที่ร้อยละ 7.2 เนื่องจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และ 
ลาตนิอเมรกิา หดตวัร้อยละ 17.0, 6.1 และ 1.8 ตามล�าดบั การส่งออกไปกลุม่ประเทศ CIS 
และแคนาดา เริม่กลบัมาขยายตวัทีร้่อยละ 6.6 และ 11.0 ตามล�าดบั
 กระทรวงพาณชิย์มแีผนผลกัดนัการส่งออกปี 2562 โดยใช้นโยบายการค้าควบคู่
กบัการลงทุนและการบรกิาร อาท ิกลยทุธ์รายพืน้ทีข่ยายโอกาสการส่งออกในกลุม่ตลาดที่
แขง็แกร่ง อาทิ สหรฐัฯ อนิเดยี และ CLMV และเปิดตลาดใหม่ทีเ่ริม่เหน็สัญญาณการขยายตวั 
ต่อเน่ือง เช่น รสัเซยี และแคนาดา นอกจากน้ี ยงัให้ความส�าคญักบัสนิค้าทีข่ยายตวัสงู และ
มศีกัยภาพในการส่งออกทดแทน อาท ิสนิค้าเกษตร ได้แก่ ประมง อาหาร (สดและแปรรูป) 
และไก่ รวมถงึการผลกัดนัสนิค้าดาวรุง่ใหม่ๆ ทีมี่ศกัยภาพ ด้วยภาพลกัษณ์ของสนิค้าไทยที่
มคีณุภาพด ีมมีาตรฐานระดบัสากล อนัจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูบ้ริโภค เพ่ือชดเชย
การชะลอตวัของสนิค้าหลกักลุม่เดมิ อาทิ รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ นาฬิกาและ
ส่วนประกอบ เครือ่งดืม่ เครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ เป็นต้น นอกจากนี ้ยังมแีผน
ส่งเสรมิการส่งออกอืน่ๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ การเชือ่มความสัมพนัธ์ทางการค้า การผลักดนั FTA 
การเจาะตลาดใหม่ผ่านคณะผูแ้ทนการค้า การสร้างเครอืข่ายธุรกิจกบัเอกชนและหน่วยงาน 
ภาครฐัโดยเน้นผู้น�าเข้าขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ยกระดบัมาตรฐานการสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้กับสนิค้า ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ประชาสัมพนัธ์สินค้าไทยผ่านผู้ทรงอทิธพิลบนสือ่ออนไลน์ 
(Influencer) ส่งเสรมิธรุกิจบรกิาร และพฒันาผูป้ระกอบการเพือ่เช่ือมโยงการส่งออกจาก 
ท้องถิน่สูส่ากล (Local to Global) อย่างไรกต็าม ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน  
ผู้ส่งออกควรเร่งท�าประกันความเสี่ยง และจูงใจให้ผู้น�าเข้าท�าสัญญาระยะยาวเพ่ือเป็น 
หลกัประกนัการซ้ือขาย และลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของข้อพพิาททางการค้า
การน�าเข้า 
 เดอืนพฤษภาคม 2562 มมีลูค่า 20,836.4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 0.6  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลและ 
ส่วนประกอบ (-2.8%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-12.2%) เคมภัีณฑ์ (-8.9%)  
ส่วนสนิค้าท่ีมีการน�าเข้าขยายตวัได้ด ี ได้แก่ น�า้มนัดบิ (+21.0%) เหลก็ เหลก็กล้า และ

ผลติภัณฑ์ (+3.9%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อนัดับแรก ได้แก่ จีน (-2.9%) ญีปุ่น่ (-8.6%) 
สหรัฐอเมริกา (+10.5%) มาเลเซยี (-16.5%) และเกาหลใีต้ (-12.2%) 
ดลุการค้า
 เดอืนพฤษภาคม 2562  เกินดลุการค้ามูลค่า 181.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
 ดชันีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืน
พฤษภาคม 2561 ดชันรีาคาส่งออกไม่เปลีย่นแปลง (YoY) เนือ่งจากภาพรวมเศรษฐกจิโลกยงัคงมี
ทศิทางชะลอตัวจากผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทียื่ดเย้ือ ประกอบกบัแนวโน้มค่าเงนิ
บาทมทิีศทางแข็งค่า ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยชะลอลง อย่างไรกต็าม ค�าสัง่ซ้ือจากตลาด
ต่างประเทศยงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การส่งออกสนิค้าบางรายการขยายตัวได้ด ี โดยหมวดสนิค้าที่
ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสงูข้ึน คือ หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผกั ผลไม้สดแช่เยน็  
แช่แขง็และแห้ง ปลาสดแช่เยน็แช่แขง็ และไก่สด แช่เยน็แช่แขง็ ขณะทีห่มวดสนิค้าท่ีส่งผลให้ดัชนีราคา
ส่งออกลดลง คอื หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ โดยเฉพาะน�า้มนัส�าเร็จรูปและน�า้มนัดบิ และหมวด 
สนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู ส�าหรบัหมวด
สนิค้าอตุสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลีย่นแปลง
 ดชันีราคาน�าเข้า เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 93.5 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดือน
พฤษภาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) หมวดสนิค้าทีป่รับลดลง ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ 
ได้แก่ น�า้มนัดิบ น�า้มนัส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 
ได้แก่ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ และหมวดสนิค้าวัตถดิุบและกึง่ส�าเร็จรปู ได้แก่ เคมีภณัฑ์ 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ สนิแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ และทองค�า ขณะทีด่ชันี
ราคาน�าเข้าทีป่รบัตวัสงูขึน้คอื หมวดสนิค้าทนุ ได้แก่ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลติภัณฑ์
โลหะ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ ส�าหรบัหมวดสนิค้าอปุโภค
บริโภค ดัชนีราคาน�าเข้าไม่เปลีย่นแปลง

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน พ.ค. 62

หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)

พ.ค. 2562
May 2019

ม.ค. – พ.ค. 2562
Jan-May 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

 21,017.9
-5.8%

101,561.3
-2.7%

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

20,836.4
-0.6%

100,830.3
-0.9%

ดลุการค้า
(Trade Balance) +181.5 +731.0

  
สินค้า

 

มลูค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,339.2 -17.2 11.1 สหรัฐ

อเมริกา 2,628.4 +7.6 12.5

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ 1,636.4 -1.8 7.8 จนี 2,523.9 -8.7 12.0

ผลติภัณฑ์ยาง 995.3 -0.8 4.6 CLMV 2,422.2 -4.7 11.5

อญัมณี
และเคร่ืองประดบั 813.8 -17.1 3.9 ญีปุ่น่ 2,130.4 -4.4 10.1

เมด็พลาสตกิ 769.5 -18.8 3.8 สหภาพ
ยโุรป 1,853.6 -8.6 8.8

สินค้า

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มนัดบิ 2,446.1 +21.0 11.7 จีน 4,312.5 -2.9 20.7
เครือ่งจกัรกลและส่วน
ประกอบ 1,772.7 -2.8 8.5 ญีปุ่น่ 2,577.6 -8.6 12.4

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,483.7 -12.2 7.1 สหรฐั

อเมรกิา 1,372.3 +10.5 6.6

เคมภีณัฑ์ 1,344.1 -8.9 6.5 มาเลเซีย 1,264.7 +16.5 6.1
เหลก็ เหลก็กล้า และ
ผลติภณัฑ์ 1,181.7 +3.9 5.7 เกาหลีใต้ 730.7 -12.2 3.5

ดัชนีราคา การเปลีย่นแปลง (%MoM)  การเปลีย่นแปลง (%YoY)

 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 พ.ค. 62 ดัชนี พ.ค. 62
ส่งออก +0.4 +0.2 -0.1 0 101.2

น�าเข้า +0.3 +0.6 -0.2 -0.2 93.5

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน พ.ค. 62
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนมถินุายน เฉลีย่อยู่ที ่19,666.67 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.2 

เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 เม่ือเทยีบกับเดอืนเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า เป็นมลูค่าสงูสดุนบัตัง้แต่เดอืนเมษายน 2561 สอดคล้องกบั
ทศิทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 3.8 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า 
มาอยู่ที่ 1,332.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ สูงข้ึนกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
เมือ่เดอืนทีผ่่านมา การเพิม่ขึน้ของราคาทองค�าเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรฐั ท่ียังยืดเย้ือไม่มีท่าททีีจ่ะเจรจาตกลง
กันได้ การอ่อนค่าของสกุลเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ท�าให้กดดนัตลาดหุน้ให้ปรบัตวัลง 
และเกิดแรงซือ้ทองค�าในฐานะสนิทรพัย์ปลอดภยัเพ่ิมสงูข้ึน คาดการณ์ว่าราคา
ทองค�าในไตรมาส 2 ของปี 2562 จะปรบัตวัอยู่ที ่1,280 - 1,380 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อทรอยออนซ์   

ราคาน�า้มัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนมิถุนายน ปรับลดลงอย่างมากในรอบ 2 เดือน  

โดยราคาน�า้มันดบิ WTI เฉลีย่อยู่ที ่ 54.71 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 
ร้อยละ 9.8 จากเดอืนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า 
หดตวัร้อยละ 18.6 เนือ่งจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ - จนี 
ความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัฯ และอหิร่านทีย่งัไม่คล่ีคลาย เหตโุจมตเีรือบรรทุก
น�า้มนั 2 ล�า นอกชายฝ่ังทางตอนใต้ของอิหร่าน กดดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
อปุสงค์น�า้มนัโลกชะลอตวั และอปุทานน�า้มนัขาดแคลน ส่งผลให้ราคาน�า้มนั 
ปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ราคาน�า้มนัในประเทศปรบัตัวลดลงเช่นกัน โดยราคา
น�า้มันแก๊สโซฮอลล์ อยู่ที ่24.47 บาท/ลติร ลดลงร้อยละ 7.2 จากเดอืนก่อนหน้า 
ขณะทีร่าคาน�า้มันดเีซล อยู่ที ่26.23 บาท/ลติร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 จากเดือน 
ก่อนหน้า คาดการณ์ว่าราคาน�า้มันจะผนัผวนอย่างต่อเนือ่งในเดอืนถัดไป 

อตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดอืนมถินุายน เฉลีย่อยู่ที ่31.13 บาท ต่อ เหรยีญสหรฐัฯ แขง็ค่า 

ข้ึนร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อนหน้า และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าหดตวัร้อยละ 4.1 เป็นการแข็งค่าของเงนิบาทมากทีส่ดุในรอบ 6 ปี ปัจจัย
สนับสนุนส�าคัญจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลอ 
การหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่าง 
สหรัฐฯ - จนี ทียั่งไม่มีทท่ีาว่าจะตกลงกันได้ ท�าให้นกัลงทนุเคลือ่นย้ายเงนิทนุ
มายังตลาดเอเชียท�าให้เงนิบาทแข็งค่ามากขึน้ คาดว่าในไตรมาสทีส่องของปี 2562 
อตัราแลกเปลีย่นมีแนวโน้มอยู่ในช่วง 31.0 – 32.0 บาทต่อดอลลาร์ 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนมิถุนายน 2562 ปรบัตวัลดลง

จากเดอืนพฤษภาคม จากราคา 1,165.00 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,164.47 
บาท/100 กิโลกรมั เช่นเดยีวกับราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) 
ทีป่รบัตวัลดลงจาก 3,325.00 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 3,266.05 บาท/100 
กิโลกรมั ราคาข้าวปรบัตัวลดลงสบืเนือ่งจากแนวโน้มค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลจากภาวะสงครามการค้า และส่งผลกระทบต่อการส่งออก

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย ณ 

ท่าเรือกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนมิถุนายน 2562 เฉลีย่อยู่ทีก่โิลกรมัละ  
62.69 บาท และ 51.23 บาท ตามล�าดบั เพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่่านมาคดิเป็น 
ร้อยละ 9.73 และ 1.73 ราคายางเดือนมถินุายนปรบัตวัสงูข้ึนตามตลาดล่วงหน้า 
ต่างประเทศและความต้องการของผูป้ระกอบการภายในประเทศ ประกอบกบั
ภาครฐัมีการแก้ปัญหาราคายางอย่างจรงิจงั

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
มถุินายน 2562

เดอืน
สนิค้า

May-62 Jun-62 %∆(MOM) Jun-61 Jun-62 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,165.00 1,164.47 -0.05   1,235.95    1,164.47 -5.78

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,325.00 3,266.05 -1.77   3,556.90    3,266.05 -8.18

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 57.13 62.69 9.73 52.04 62.69 20.47

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 50.36 51.23 1.73 45.36 51.23 12.94

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,283.95 1,332.04 3.78 1,281.57    1,332.50 3.97

ไทย (THB/Baht) 19,252.17 19,666.67 2.15  19,640.48  19,666.67 0.13

น�า้มนัดิบ : (USD/BBL)       

WTI 60.65 54.71 -9.78 67.21 54.71 -18.59

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 31.80 31.13 -2.11 32.47 31.13 -4.14
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การท่องเทีย่วเมยีนมาเตบิโตด้วยอตัรา 4.6% ต่อปี (Cr. FitchSolutions) 
เป็นโอกาสดขีองไทยซึง่เป็นผูน้�าอนัดบั 1 ด้านการท่องเทีย่วของอาเซยีนทีจ่ะ
แสวงหาความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วให้ใกล้ชิดกันย่ิงข้ึนต่อไป

การท่องเทีย่วของเมยีนมาเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่งจนเป็นทีน่่าจบัตามอง 
โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเยือนเมียนมา 1.1 ล้านคน  
(ขยายตวั 22.4 % จากปีก่อนหน้า) และคาดการณ์ว่านกัท่องเทีย่วจะมีจ�านวน 
3.7 ล้านคนในปี 2562 (ขยายตัว 5.36 % จากปีก่อนหน้า) และจะขยายตวัต่อเนือ่ง
ในอัตราเฉล่ีย 4.6% ต่อเนือ่งไปถงึปี 2566 ซึง่จะมนีกัท่องเท่ียวราว 4.4 ล้านคน 
ทัง้น้ี การท่องเท่ียวจะกลายเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีมี่ความส�าคัญต่อเศรษฐกจิ
เมยีนมา โดย World Travel and Tourism Council คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วเมยีนมาจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ กว่า 1.4 ล้านต�าแหน่ง                                   

ปัจจบุนันกัท่องเท่ียวของเมยีนมาส่วนใหญ่มาจากเอเชียเป็นหลัก โดยเป็น 
นักท่องเที่ยวจีนและไทยมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามล�าดับ ขณะที ่
นกัท่องเทีย่วญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และอินเดีย ก็เพ่ิมสูงขึน้หลังจากเมยีนมาผ่อนคลาย 
ความเข้มงวดในการออกวซ่ีา ทัง้น้ี คาดว่าจ�านวนนักท่องเทีย่วญีปุ่น่จะมแีนวโน้ม 
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากเมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา เมยีนมาและญีปุ่น่เห็นพ้องกันทีจ่ะพฒันา
ความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่ว ทัง้นี ้ ปัจจยัต่างๆ ทีส่่งเสรมิให้การท่องเทีย่ว 
ของเมยีนมาพฒันามากข้ึน มีดงันี้

- เมยีนมาได้ตัดถนนเชือ่มจนีและการก่อสร้างทางหลวงไตรภาคอีนิเดยี- 
เมียนมา-ไทย (แม่สอด) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563 จะส่งผลดีต่อ 
ธุรกิจท่องเที่ยวไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Cr.thehindu) และจะช่วยดึงดูด 
นกัท่องเทีย่วมาสูไ่ทยและเมยีนมามากขึน้
นโยบำยส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

- นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรส่ีงผลให้มเีทีย่วบนิสูเ่มยีนมาเพิม่ขึน้ การผ่อนคลาย 
กฎระเบยีบการออกวีซ่า (เช่น ไม่ต้องขอวซ่ีาส�าหรบัประเทศอาเซยีน เกาหลใีต้ 
และญี่ปุ ่น) และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ม ี
นกัท่องเทีย่วมากขึน้

- นางอองซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่งรฐัของเมียนมา มนีโยบายจะใช้การท่องเทีย่ว 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ  
ไทย อนิเดยี จีน และญีปุ่่น เพือ่ถ่วงดุลอ�านาจกบัประเทศตะวนัตก และเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างความเตบิโตและสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกจิ
ควำมร่วมมอืในระดบัรฐับำลและเอกชน

- ผูป้ระกอบการโรงแรมไทยมัน่ใจในการเตบิโตด้านการท่องเทีย่วเมยีนมา 
โดยล่าสดุกลุม่เซ็นทาราของไทยได้ลงนาม MOU กบั KMA Hotel Group ของ
เมยีนมาในการสร้างโรงแรมใหม่ 3 แห่ง และปรับปรงุโรงแรมเก่า 3 แห่ง ภายใต้
ชือ่เซน็ทารา 

- รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการโรงแรมของเมียนมาได้ลง
นาม MOU ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวมรดกโลก  
“พกุาม-นครวดั”

อย่างไรกด็ ีการท่องเทีย่วของเมยีนมาทียั่งถอืว่าอยู่ในช่วงเร่ิมต้นจงึยงัมี
จดุอ่อนอยูพ่อสมควร เช่น การเดนิทางทางถนนยงัไม่ทัว่ถงึและไม่สะดวกสบายนกั  
การเดนิทางทางอากาศจงึยงัคงเป็นช่องทางหลกัของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้าสูจุ่ด 
ท่องเท่ียวต่างๆ กฎระเบียบราชการที่ล่าช้า และภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีในเรื่อง 
การละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและความปลอดภัยจากกรณีเหตุการณ์รัฐยะไข ่
ในปี 2561 ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วจากตะวนัตกทีอ่่อนไหวต่อเรือ่งนีม้แีนวโน้มลดลง 
อกีทัง้ ภาคการผลติและการบรกิารของเมียนมาทีส่นบัสนนุการท่องเทีย่ว เช่น 
อตุสาหกรรมอาหารและการขนส่ง ยงัไม่ค่อยมคีวามพร้อมมากนกั แต่กถ็อืเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการไทยได้เช่นกนั
เกำะเกีย่วโอกำสจำกกำรท่องเทีย่วของเมยีนมำ

- การเชือ่มโยงนโยบาย “ไทยแลนด์รเิวยีร่า” กบัการท่องเท่ียวหมูเ่กาะมะรดิ
ทีร่ฐับาลเมยีนมาก�าลงัส่งเสรมิ เพือ่หลกีเลีย่งการท่องเทีย่วทางถนนทีย่งัไม่สะดวก 
อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ห่างจากหมู่เกาะพีพีของไทยนัก จึงน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ชาวตะวนัตกได้อกีทางหนึง่

- การเจรจาขยายความร่วมมอืการท่องเทีย่ว “พกุาม-นครวดั” เป็น “พกุาม-
สโุขทัย-อยธุยา-นครวดั” เพือ่เชือ่มโยงมรดกโลกของทัง้ 3 ประเทศเข้าด้วยกนั 

- อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองหลายประเภทจะได้รับอานิสงค์จากการเติบโต
ของการท่องเท่ียวเมยีนมา อาทิ อาหารแปรรปู เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน  
ของทีร่ะลกึ การท่องเทีย่ว การโรงแรม และอญัมณแีละเครือ่งประดบั ซึง่ไทย
สามารถเกาะเกี่ยวผลประโยชน์จากการเติบโต และช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง 
ให้แก่เมยีนมาไปพร้อมกัน

ทพันกัธรุกจิไทยเตรยีมบกุหงสา

ปัจจัยภำยในทีเ่ข้มแขง็
- เมียนมาอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น

ศาสนา วฒันธรรม การท่องเทีย่วเชิงนเิวศน์ และมชีายหาดทีง่ดงามมากมาย
-  แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนมาจะเพ่ิงเริ่มต้นอย่างจริงจัง 

เมือ่ไม่นานมานี ้(ประมาณปี 2557) แต่ก็มแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งไป 
ถงึปี 2566 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุด้านการเดนิทางโดยเครือ่งบนิในภมูภิาคที่
ขยายตวัสงู (Cr. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) สาเหตจุากค่าโดยสารเครือ่งบนิ 
ทีม่รีาคาต�า่ลง และก�าลังซือ้ของผู้บรโิภคในภมูภิาคท่ีสงูขึน้
กำรเร่งพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

- สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเริ่มพัฒนามากขึ้น โดยใน 
ปีนีจ้ะมโีรงแรมใหม่ 67 แห่งเกดิขึน้ในเมยีนมา มกีารเปิดเมอืงท่องเทีย่วใหม่ๆ 
เช่น คายา และเนปิดอว์ และในปี 2563 จะมีการเปิดสนามบินนานาชาต ิ
แห่งใหม่ “หันตาวด”ี ท่ีเมอืงพะโค (ชือ่เดมิหงสาวด)ี ใกล้นครย่างกุง้เพ่ือรองรบั
การเตบิโตของการท่องเท่ียว โดยจะสามารถรองรับผูโ้ดยสารได้กว่า 12 ล้านคนต่อปี

ประมาณการจ�านวนนกัท่องเทีย่วเยอืนเมียนมา ปี 2562


