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Editor’s Note

หากจะกล่าวถึงกระแสที่มาแรงในช่วงเวลานี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องการรณรงค์งดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สงครามการค้า และชานมไข่มุก แม้จะเป็นสามเรื่องที่
ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกันเลย แต่ทงั้ สามเรือ่ งต่างก็มนี ยั ยะทางด้านเศรษฐกิจ ชานมไข่มกุ ไต้หวันทีเ่ พิง่ กลับมาฮิตไปทัว่ โลกนัน้ ถือเป็นสินค้าวัฒนธรรมส่งออกของไต้หวัน
ทีเ่ ติบโตสูงเป็นอันดับสาม สอดคล้องกับการเปิดฟรีวซี า่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว การผลิตไข่มกุ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในไต้หวันเองโดยไม่องิ จีนแผ่นดินใหญ่ทำ� ให้มลู ค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหมุนเวียนอยู่ในไต้หวัน ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้จ�ำนวนมาก การออกกฎหมายแบนหลอดพลาสติกของไต้หวันส่งผลให้สตาร์ทอัพไต้หวัน
คิดค้นหลอดดูดจากชานอ้อยที่ย่อยสลายได้ จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่าไต้หวันชูจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและอาหาร และใช้โอกาสจากการค้าเสรีในการขยายสาขา
ไปยังประเทศอื่น ประกอบกับรู้จักปรับตัวกับสภาวะกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เนื่องจากเรื่องเดียวมีนัยยะเกี่ยวข้อง
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยแม้ว่าจะเผชิญภาวการณ์ส่งออกที่ลดลงจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง แต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ
ซึ่งไทยยังคงต้องส่งเสริมการส่งออกในสินค้าและบริการของไทยที่เป็นจุดแข็งซึ่งจะสามารถลดช่องว่างจากผลกระทบของสงครามการค้าได้ วารสารฉบับนี้
จึงขอน�ำเสนอประเด็นที่เป็นกระแสในช่วงนี้เช่นเคยใน Special Talk : ปัญหา “ขยะอาหาร” บนโลกกลมๆ ที่มีมากกว่าที่คุณคิด ส่วน Special Report
จะเป็นประเด็น ‘ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านเศรษฐกิจ’ และ ‘รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โอกาสการค้าใหม่ในสหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้า’ ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อท่านผู้อ่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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ปัญหา “ขยะอาหาร” (Food loss and waste)
บนโลกกลมๆ มีมากกว่าที่คุณคิด
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
ผูแ้ ทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมงานอย่างคับคัง่ โดยมี นางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ รั ก ษาราชการแทนรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และผู้บริหารองค์กรพันธมิตร ร่วมให้การต้อนรับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการปาฐกถาครัง้ นีว้ า่ รัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมภิ าค CLMVT
ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียและโลก และต้องการผลักดันให้มีการสร้างเครือข่ายของ
ผู้น�ำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ก�ำหนดนโยบาย นักวิชาการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค
CLMVT ในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลก
รวมถึงแนวโน้มการใช้นโยบายปกป้องทางการค้า และสงครามการค้า การเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า
ร่วมกันในภูมภิ าคนี้ จะต้องให้ภาคเอกชนและภาควิชาการเป็นหลัก และภาครัฐจะเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก
และวางรากฐาน
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย�้ำว่า หลักการส�ำคัญที่ประเทศไทยยึดมั่นมาตลอด คือหลักการ
“การเติบโตไปด้วยกัน” หรือ “Stronger Together” นั่นคือการมีส่วนร่วมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยประเทศในกลุ่ม CLMVT มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานบนพื้นฐานของการให้ความเคารพใน
ความหลากหลาย และการสร้างความเกื้อกูลกันด้วยการประสานผลประโยชน์แบบเท่าเทียม
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โดย : นางสาวกนกวรรณ กนกกุลชัย นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองวิจยั เศรษฐกิจการค้ามหภาค

ปัญหา “ขยะอาหาร” (Food Loss and Waste)
บนโลกกลมๆ มีมากกว่าทีค
่ ณ
ุ คิด

ทุกวันนี้เราต่างก็รู้สึกว่าอุณหภูมิบ้านเราสูงขึ้นมากกว่าในอดีต ในหลายประเทศ
เกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงมากขึ้ น โดยองค์ ก ารบริ ห ารการบิ น และอวกาศแห่ ง ชาติ
หรือ NASA (National Aeronautics and Space Administration) และหน่วยงาน
ด้านการพยากรณ์อากาศของสหรัฐ หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) ระบุวา่ ปี 2561 จัดให้เป็นปีทรี่ อ้ นทีส่ ดุ อันดับที่ 4 เมือ่ วัดจากอุณหภูมิ
พืน้ ผิวดิน ผลกระทบดังกล่าวทุกคนก็ตา่ งรูด้ วี า่ เกิดจาก“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming)
ซึง่ สาเหตุหลักก็มาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทสี่ ง่ ผลให้กา๊ ซเรือนกระจกสะสมมากขึน้
บนชัน้ บรรยากาศ แต่ใครจะคิดว่าการรับประทานอาหารมือ้ เล็กๆ ของเราก็มสี ว่ นอย่างมาก
ทีท่ ำ� ให้โลกร้อนเช่นกัน
จากข้อมูลองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) พบว่า “ขยะอาหาร” ทีเ่ กิดจาก
การสูญเสียระหว่างการผลิตและการเหลือทิง้ จากการรับประทาน (Food Loss and Waste
: FLW) นัน้ สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้มากถึง 3,300 ตันต่อปี และพบว่า 1 ใน 3 ของ
อาหารทีผ่ ลิตจากทัว่ โลก มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็น “ขยะอาหาร” หรือประมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี
ในขณะประชากรมากกว่า 800 ล้านคน ขาดแคลนอาหาร อดอยากและหิวโหย และหากคิด
เป็นความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจก็จะมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยยังไม่รวมถึง
ความสิน้ เปลืองของทรัพยากรต่างๆ ทีใ่ ช้ปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ เช่น ดิน น�ำ้ แรงงานเกษตรกรที่
ใช้ในการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ ว รวมถึงการขนส่งทีต่ อ้ งใช้พลังงานเชือ้ เพลิงอีกมากมาย และ
พืน้ ทีป่ า่ หลายแห่งทีถ่ กู บุกรุกเพือ่ ท�ำเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม นับว่ามีความสูญเสียตลอดทางของ
ห่วงโซ่อปุ ทานกว่าจะมาถึงมือผูบ้ ริโภค และจากทีก่ ล่าวมาเรายังไม่ได้คำ� นวณไปถึงงบประมาณ
มหาศาลในแต่ละปี ทีแ่ ต่ละประเทศต้องใช้ในจัดการกับขยะทีม่ าจากอาหาร
มีการท�ำวิจยั ในสหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 80 ของ “ขยะอาหาร” มาจากภาคครัวเรือน
ที่มีพฤติกรรมในการทิ้งอาหารที่ยังสามารถรับประทานได้ เฉลี่ยวันละ 0.4 กิโลกรัม/คน
ซึง่ มีเหตุผลมาจากการซือ้ อาหารในปริมาณทีม่ ากเกินไปจนรับประทานไม่ทนั สับสนกับข้อมูล
วันหมดอายุ รวมทัง้ รูปร่างอาหารไม่สวยงาม ไม่นา่ รับประทาน ส่วนประเทศไทยก็มปี ริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สูงถึง 27.4 ล้านตันต่อปี มีขยะเฉลีย่ วันละ 1.14 กิโลกรัม/คน
ซึง่ ร้อยละ 64 เป็น “ขยะอาหาร” ส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของประเทศทีส่ ร้างขยะใน
ปริมาณทีส่ งู มาก และ 1 ใน 5 ของปริมาณขยะทัง้ ประเทศมาจากกรุงเทพมหานคร นอกจาก
นัน้ ยังพบว่าการก�ำจัดขยะอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ 39 จากปริมาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
(ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปี 2559)
นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมปัญหา “ขยะอาหาร” ถึงเป็นวาระของโลก ที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
ข้อที่ 12 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการบริโภคและผลิตทีย่ งั่ ยืน โดยมีเป้าหมาย
12.3 ว่าด้วย “การลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึง่ หนึง่ ในระดับค้าปลีกและผูบ้ ริโภค และ
ลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงการสูญเสียหลัง
การเก็บเกีย่ ว ภายในปี พ.ศ. 2573”

ปัจจุบนั มีหลายประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการจัดการปัญหา “ขยะอาหาร” อย่าง
จริงจัง ยกตัวอย่างเช่น
- ฮ่องกง รัฐบาลมีโครงการ “A Food Waste & Yard Waste Plan for Hong
Kong 2014-2022” ทีม่ เี ป้าหมายในการลด “ขยะอาหาร” ให้ได้รอ้ ยละ 40 ในปี 2565
และน�ำ “ขยะอาหาร” ไปสูก่ ระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทัง้ ภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กั น จั ด โครงการรณรงค์ และโครงการแบ่ ง ปั น อาหาร เพื่ อ น� ำ อาหารส่ ว นเกิ น จาก

ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มพั น ธมิ ต ร เช่ น ตลาดสด
ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ
ที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาส่งต่อให้ชุมชน
กว่ า 140,000 ครอบครั ว ที่ ต ้ อ งการ
อาหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดปริมาณ
“ขยะอาหาร” ทีย่ งั สามารถรับประทานได้
และเป็นการช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนอาหารให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้
- ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร มีการจัดท�ำ Application
“FoodCloud” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับองค์กร
การกุศล ที่น�ำอาหารส่วนเกินจากซุปเปอร์มาเก็ต ร้านค้า รวมทั้งฟาร์ม
ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยมาส่ ง ต่ อ ให้ อ งค์ ก รการกุ ศ ลและชุ ม ชนต่ า งๆ
โดยมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
อาหารส่วนเกิน (Surplus
Food) ในแหล่งต่างๆ เพือ่
แจ้ ง องค์ ก รการกุ ศ ลใน
ท้องถิน่ ผ่าน Application
“FoodCloud” ให้เดินทาง
มารับอาหารที่เหลือจากการจ�ำหน่ายแต่คุณภาพดี โดยนอกจากจะเป็น
การลดปริมาณ “ขยะอาหาร” แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยขององค์กรสาธารณกุศล
ในท้องถิ่นได้อีกด้วย และยังเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับชุมชนต่างๆ
ทัว่ โลก เพือ่ ลดปัญหาการทิง้ อาหารทีย่ งั สามารถรับประทานได้ (no good
food goes to waste) ไม่ให้เสียเปล่า
- ฝรัง่ เศส รัฐบาลออกกฎหมายห้ามมิให้ซปุ เปอร์มาร์เก็ตทิง้ หรือท�ำลาย
อาหารทีเ่ หลือหรือหมดอายุ แต่ให้นำ� ไปบริจาคให้กบั องค์กรการกุศล หรือ
อาจจะน�ำไปท�ำเป็นอาหารสัตว์
- ออสเตรเลีย มีองค์กรช่วยเหลือด้านอาหาร “OzHarvest” ทีร่ วบรวม
อาหารส่วนเกินทีย่ งั มีคณ
ุ ภาพจากร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงแรมต่างๆ
ทีผ่ า่ นการคัดกรองแล้ว เพือ่ ส่งมอบไปยังองค์กรการกุศลกว่า 3,000 แห่ง
ภายใต้แนวคิด “take what you need, give if you can”
ในส่วนของประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทีเ่ ล็งเห็นความส�ำคัญของ
ปัญหา “ขยะอาหาร” แต่การลงมือปฏิบัติยังคงเป็นคนกลุ่มเล็กๆ และ
ล่าสุดธุรกิจค้าปลีก “เทสโก้ โลตัส” ได้มีการน�ำร่องเฉพาะสาขาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการบริหารจัดการแยกและคัดกรอง
อาหารทีเ่ หลือจากการจ�ำหน่ายแต่ยงั มีคณ
ุ ภาพดี และน�ำไปมอบให้ชมุ ชน
และผูย้ ากไร้ อีกทัง้ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ก็มกี ารปรับมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น เพื่ อ ถนอมผั ก และผลไม้ พร้ อ มกั บ แนะแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การให้ กั บ เกษตรกรเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ในระหว่ า ง
การเพาะปลูก ซึ่งเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทย
แต่ในอนาคตทุกฝ่ายควรร่วมมือและเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง
โดยเริ่มต้นจากตัวเราให้ตระหนักรู้และเริ่มปฏิบัติจากจานอาหารของเรา
ในทุกๆ มือ้ ปรับพฤติกรรมการซือ้ โดยไม่ซอื้ เยอะเกินไป และรับประทานอาหาร
ให้หมดจาน เริม่ จากวันนีแ้ ละเป็นตัวอย่างทีด่ กี บั คนรุน่ ต่อๆ ไป เพือ่ ลดปัญหา
“ขยะอาหาร” และลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กัน
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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Special Report

โดย : นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ความเหลือ
่ มล�ำ้ ทางด้านเศรษฐกิจ
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ควบคู ่ ไ ปกั บ
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นหนึง่ ใน 6 ยุทธศาสตร์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นอกจากนี้ การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ยังเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อีกด้วย
เนื่องจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตสินค้าสมัยใหม่
แต่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยังมี
การก้าวเดินอย่างช้าๆ ทัง้ เรือ่ งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุม่ ประชากร
ความแตกต่างของคุณภาพการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมทัง้ การกระจายตัวของ
เทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในสังคม
หากพิจารณาความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจ 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�ำลังพัฒนาอื่นๆ
ในปี 2017 พบว่า บราซิลมีคา่ Gini เท่ากับ 53.3 อินโดนิเซีย เท่ากับ 38.1 และ
อุรุกวัย เท่ากับ 39.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของไทยที่ยังอยู่ใน
ระดับดี
วิธีการวัดการกระจายรายได้โดยใช้ค่า Gini Index ของธนาคารโลก
สอดคล้องกับวิธีการวัดของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
เป็นเครือ่ งมือในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึง่ ค่าจะ
อยูร่ ะหว่าง 0 กับ 1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไหร่ แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกัน
ของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น1

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าค่า Gini coefficient ของไทยมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการวัดการกระจายรายได้ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์
ความเท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชากรในประเทศแล้ว ยังมีอกี หนึง่ ปัจจัยที่
องค์กรอย่างเครดิตสวิส (Credit Suisse) ใช้วัดความเท่าเทียม นั่นคือ
ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีว้ ดั ภาวะสังคม สศช. โดยค�ำนวณจากการ
ใช้คา่ ของพืน้ ทีร่ ะหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้กบั เส้นการกระจายรายได้สมั บูรณ์เป็นตัวตัง้ และค่าของพืน้ ทีใ่ ต้เส้นการกระจายรายได้สมั บูรณ์ทงั้ หมดเป็นตัวหาร
รายได้ หมายถึง รายได้ประจ�ำ ที่ไม่รวมรายรับอื่นๆ (เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลาก
เงินรางวัล ค่านายหน้าและเงินได้จากการพนัน เป็นต้น)
1
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การกระจายตัวของความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) จากรายงาน Global
Wealth Report 2018 ของเครดิตสวิส ประเทศไทยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2017 ถึง 2018 คือจาก 485 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเป็น 525
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย (598 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2018) และฟิลิปปินส์ (518 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018) ซึ่งเป็น
เพือ่ นบ้านของไทยในภูมภิ าคอาเซียน นอกจากนี้ ความมัง่ คัง่ ต่อประชากรของไทย
ก็เพิม่ ขึน้ จาก 9,297 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017 เป็น 9,969 เหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2018
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการถือครองทรัพย์สินของผู้มีรายได้สูงใน
ประเทศไทย พบว่าผู้มีรายได้สูงสุดจ�ำนวนร้อยละ 1 ครอบครองทรัพย์สินถึง
ร้อยละ 66.9 และผู้มีรายได้สูงสุดจ�ำนวนร้อยละ 10 ครอบครองทรัพย์สิน
ในประเทศถึงร้อยละ 85.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 84.8
โดยอันดับรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย ร้อยละ 81.8 และอินเดีย ร้อยละ 77.42
นอกจากนี้ รายงานของเครดิตสวิสยังระบุอีกว่า หากแบ่งตามกลุ่มรายได้เป็น
4 กลุ่ม จะพบว่ากลุ่มประชากรในประเทศไทย
- รายได้ต�่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�ำนวน 48,271,000 คน
- รายได้ระหว่าง 10,000 - 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�ำนวน
3,951,000 คน
- รายได้ระหว่าง 100,000 - 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจ�ำนวน
377,000 คน
- รายได้มากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีจำ� นวน 40,000 คน
ส่งผลให้ค่า Gini Coefficient ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 90.2 ซึ่งสูงที่สุดใน
40 ประเทศทีม่ กี ารจัดท�ำข้อมูล แสดงให้เห็นว่าไทยมีปญ
ั หาเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้
มากทีส่ ดุ รองลงมา คือรัสเซีย ร้อยละ 87.5 และตุรกี ร้อยละ 87.1 ตามล�ำดับ3
เหตุใดการวัดความเหลื่อมล�้ำจากการกระจายรายได้ กับการวัด
การกระจายตัวของความมั่งคั่ง ถึงให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน?
เหตุผลหลักส�ำคัญ เนื่องจากการวัดความเหลื่อมล�ำ้ ด้านรายได้ วัดจาก
การกระจายรายได้ ใ นช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ๆ แต่ ก ารวั ด ความเหลื่ อ มล�้ ำ
ด้านความมั่งคั่งนั้น วัดจากการสะสมทรัพย์สินซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นตามกาลเวลา4
ด้วยเหตุนี้ ความเหลื่อมล�ำ้ ด้านความมั่งคั่งจึงมักสูงกว่าเสมอ และจะยิ่งเพิม่ สูง
ขึน้ หากภาครัฐไม่มมี าตรการใดๆ เพือ่ ชะลอความเหลือ่ มล�ำ้ ในด้านนี้ ซึง่ หนึง่ ใน
มาตรการของรัฐที่สามารถด�ำเนินการเพื่อท�ำให้เกิดความเท่าเทียมได้มากขึ้น
คือนโยบายทางการคลัง เช่น การที่รัฐท�ำหน้าที่เก็บภาษีแล้วน�ำมาใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันมากทีส่ ดุ กับประชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่
ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ มาตรการทางการคลังยังมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น การลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การขนส่ง การบริการ
สาธารณะ การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น

การกินดีอยู่ดีและสวัสดิการภาครัฐจะต้องไม่จ�ำกัดเพียงแค่กลุ่มผู้มีรายได้
ระดับกลางหรือสูงเท่านัน้ แต่ตอ้ งท�ำให้เกิดกับกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย หรือกลุม่ คน
ที่มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคอีกด้วย โดยวิธีการที่จะ
วัดระดับความส�ำเร็จของนโยบาย/มาตรการการเพือ่ สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ก็คือดัชนีชี้วัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้
รายจ่าย หรือความมั่งคั่งของประชาชนในประเทศ
และเพื่อให้กระบวนการวัดระดับความเท่าเทียมหรือความเหลื่อมล�้ำใน
สังคมด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์จริงได้
ใกล้เคียงที่สุด เราอาจพัฒนาปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การวัดความมั่งคั่งของประชากรในประเทศ จ�ำเป็นต้องมีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลด้านการถือครองทรัพย์สินของประชากรได้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน�ำมาค�ำนวณเป็นดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งได้อย่าง
ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้การคาดการณ์ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐมิติซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
2. แม้ว่าการใช้ตัวเลข Gini coefficient วัดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ด้านเศรษฐกิจ จะเป็นวิธที แี่ พร่หลายและใช้ในระดับสากลทัว่ โลก แต่การพึง่ พา
ตัวเลขนี้แต่เพียงอย่างเดียวเพื่ออธิบายสถานะความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
อาจจะยังไม่เพียงพอ และอาจไม่สามารถสะท้อนความเหลื่อมล�้ำระหว่าง
คนรวยในระดับบนสุดกับคนจนในระดับล่างสุดในสังคมได้ดีนัก โดยเฉพาะ
ในกรณีที่กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้รวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด
ของประเทศ ดังนั้น จึงอาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย
เช่น ดัชนีการเข้าถึงบริการสาธารณะ สัดส่วนการเป็นหนี้ต่อรายได้ เป็นต้น
3. การพิจารณาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขการกระจาย
รายได้จากค่า Gini coefficient นั้น เป็นการใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จากการส�ำรวจ
กลุ่มตัวอย่างราว 52,000 ครัวเรือน ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของประชากรทั้งประเทศได้ จึงอาจพิจารณาเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น
รวมทั้งใช้ข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้
เป็นต้น เพื่อให้สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำในสังคมได้ตรงตาม
ข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้ตวั เลขดัชนีชวี้ ดั ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจของประเทศ
มีความถูกต้อง และสามารถน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนนโยบายเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคม สร้างโอกาสอย่างเสมอภาค และไม่ทิ้งใครไว้
เบื้องหลัง

ในสังคมและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แม้วา่ จะก่อให้เกิดการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงและเสรี เพื่อสร้างก�ำไรหรือรายได้ให้ได้มากที่สุดภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด แต่สิ่งหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้ คือการเคารพสิทธิ
และเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นโยบายของ
ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อประชากรในทุกระดับชั้น
Wealth หรือความมั่งคั่ง หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รวมกับอสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้าน รถ เป็นต้น) หักด้วยหนี้
ร้อยละ 100 หมายถึง มีปัญหาความเหลื่อมล�้ำของการกระจายรายได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 0 หมายถึง มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม
4
ทั้งนี้ ต้องตระหนักว่ารายงาน Global Wealth Report 2018 ใช้ข้อมูลจากทั้งข้อเท็จจริงและการประมาณการณ์ทางเศรษฐมิติ และข้อมูลแต่ละประเทศไม่ได้เป็นข้อมูลใน
ปีเดียวกันทั้งหมด
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โดย : นายสุขปิติ มณีขาว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร และนางสาวธัญญาทิพย์ แสงสุวรรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ กองวิจยั เศรษฐกิจการค้ามหภาค

รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

โอกาสการค้าใหม่ในสหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้า
ในปี 2562 นี้ หากพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าคงไม่มใี ครไม่รจู้ กั อีกต่อไป รถยนต์ไฟฟ้าเริม่ ได้รบั
ความนิยมมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากทัว่ โลก ด้วยการมุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จพลังงานจาก
แบตเตอรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ท�ำให้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อน และเมื่อไม่เกิดการเผาไหม้แบบสันดาปตัวรถจึงท�ำงานเงียบกว่ารถยนต์ที่ใช้
เชือ้ เพลิงปกติ จึงช่วยสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้แก่ผขู้ บั ขีไ่ ด้เป็นอย่างดี
กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริม่ มีปรากฎให้เห็นชัดยิง่ ขึน้ ล่าสุด ในงาน Motor
Show 2019 ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป บรรดาค่ายรถยนต์ชอื่ ดังต่างๆ อาทิ Nissan FOMM Hyundai
MINEmobility ออกมาวางขายรถยนต์ไฟฟ้าซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยภายในงานมี
ยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 6,166 คัน และทีส่ ำ� คัญเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ถึง 4,558 คัน
แสดงจุดเด่นด้านการผลิตโดยใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศถึงร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริม่
รู้จักและนิยมรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันแสดงถึงความสามารถทางการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าของไทยทีไ่ ม่แพ้ชาติใดในโลก นอกจากตัวรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ทัง้ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเริม่ ลงทุนสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและรองรับผูใ้ ช้งานทีจ่ ะ
เพิม่ ขึน้ ในอนาคตด้วยเช่นกัน
ท�ำไมตลาดสหรัฐฯ ถึงน่าสนใจ?
รายงาน Global EV Outlook 20191 ชีว้ า่ มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
ยอดสะสมรถยนต์โดยสารไฟฟ้าทัว่ โลก (Global Stock of Electric Passenger Cars) เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วจนทะลุ 5 ล้านคันในปี 2561 หรือเพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้วถึงร้อยละ 63 โดยมี 3 กลุม่
ประเทศใหญ่ๆ ทีน่ ยิ มใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากทีส่ ดุ คือ สหรัฐฯ กลุม่ ประเทศในยุโรป และจีน และ
น่าสังเกตว่า ในปี 2561 ทีส่ งครามการค้าเริม่ ปะทุขนึ้ นัน้ ยอดรถยนต์ไฟฟ้าสะสมของประเทศ
ดังกล่าว ยังคงเพิม่ ขึน้ สวนกระแสบรรยากาศการค้าโลกทีม่ คี วามกดดันมากขึน้
นอกจากนั้น สิ่งที่ท�ำให้ตลาดสหรัฐฯ มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นมาจากข้อมูลการน�ำเข้า
รถยนต์ไฟฟ้า (พิกดั ศุลกากร 870340 870350 870360 870370 และ 870380) ในปี 2561 ซึง่
พบว่าสหรัฐฯ เป็นผูน้ ำ� เข้ารถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก (มูลค่ากว่า 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
คิดเป็นร้อยละ 18.32 ของการน�ำเข้าทัว่ โลก) และเป็นผูส้ ง่ ออกเป็นอันดับ 3 ของโลก (มูลค่ากว่า
4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของการส่งออกทัว่ โลก) รวมทัง้ รายงานของ
บริษทั Appleton Luff ทีป่ รึกษาการค้าการลงทุนในต่างประเทศของส�ำนักงานนโยบายและ

ยอดสะสมรถยนต์โดยสารไฟฟ้าทัว่ โลก
ทีม่ า International Energy Agency

ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้วเิ คราะห์ศกั ยภาพตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ในสหรัฐฯ ว่าในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดสหรัฐฯ สามารถจ�ำหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้าได้ 2 แสนคัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 26
และในปี 2561 (เดือนมกราคม - ตุลาคม) ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
ในสหรัฐฯ เพิม่ สูงขึน้ จากปีกอ่ นถึงร้อยละ 71
ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมให้อตุ สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ
เติบโตได้ คือ “มาตรการจูงใจ” ให้คนในประเทศใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึน้
โดยกฎหมายและข้อบังคับของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้/ขึ้นอยู่กับ
กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางหรือแต่ละมลรัฐ อาทิ กฎหมาย
American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ก�ำหนด
ให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสามารถน�ำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี ตั้งแต่
2,500 - 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ขึน้ อยูก่ บั ศักยภาพของแบตเตอรี)่
ซึง่ จะสามารถใช้สทิ ธินไี้ ด้สำ� หรับผูซ้ อื้ รถยนต์ไฟฟ้า 200,000 คันแรก
ของแต่ละบริษทั ตลอดจนมีองค์กรทีส่ นับสนุนให้นยิ มใช้รถยนต์ไฟฟ้า
อาทิ สมาคมการค้าสหรัฐฯ Electric Drive Transportation
Association (EDTA) ส่งเสริมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าทัง้ แบบไฮบริด
(HEVs/ PHEVs) หรือใช้แบตเตอรีไ่ ฟฟ้าเต็มรูปแบบ (BEVs) พร้อมด้วย
โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ เพือ่ รองรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือองค์กร Electric
Auto Association (EAA) ทีเ่ น้นการให้ความรูแ้ ละสนับสนุนให้เกิด
การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิน่
บทบาทของไทยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ
รายงานของบริษทั Appleton Luff ชีว้ า่ ไทยยังเป็นผูเ้ ล่นใหม่
ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2560 ไทยมีจำ� นวนรถยนต์ไฟฟ้า (Stock of
PHEVs และ BEVs) ทัง้ สิน้ ประมาณ 400 คัน จากจ�ำนวนรถยนต์ไฟฟ้า
ทัว่ โลก 3.1 ล้านคัน และมีการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 73 คัน
เท่านัน้ ด้านสหรัฐฯ น�ำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากไทยน้อยมากเพียงร้อยละ
0.0003 จากการน�ำเข้าทัง้ หมด โดยส่วนใหญ่นำ� เข้ารถยนต์จาก ญีป่ นุ่
เม็กซิโก สหภาพยุโรป(EU28) แคนาดา และเกาหลีใต้
ทางด้านชิน้ ส่วนยานยนต์สำ� หรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า สนค.
วิเคราะห์รายการสินค้าชิน้ ส่วนตามพิกดั ศุลกากร 11 รายการหลักของ
ไทย2 ซึง่ สามารถใช้ได้กบั รถยนต์ทวั่ ไป และรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และ
ชิน้ ส่วนประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้า ตาม
พิกดั ศุลกากร 7 รายการ3 ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า สหรัฐฯ น�ำเข้า
ชิน้ ส่วนโดยตรงจาก เม็กซิโก จีน ญีป่ นุ่ และแคนาดาเป็นหลัก น�ำเข้า
จากไทยไม่มากนัก ในขณะทีป่ ระเทศทีส่ หรัฐฯ น�ำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า
เป็นหลักเองก็พงึ่ พาชิน้ ส่วนจากไทยน้อยมากเช่นกัน อาจสะท้อนได้วา่
แม้ขณะนีไ้ ทยยังไม่ได้มสี ว่ นร่วมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ของ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ในสหรัฐฯ
มากเท่าไรนัก แต่แนวโน้มความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
เป็นสัญญาณทีแ่ สดงให้เห็นว่าไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

International Energy Agency, 2019, “Global EV Outlook 2019” https://www.iea.org/gevo2019/
ประกอบด้วย 1) 3926 ชิน้ ส่วนยานยนต์ทที่ ำ� ด้วยพลาสติก 2) 4011 ยางล้อ 3) 8407 เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4) 8408 เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิด
ด้วยการอัด 5) ส่วนประกอบเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน 6) 8413 เครือ่ งสูบของเหลว 7) 8421 เครือ่ งเซ็นตริฟวิ จ์ 8) มอเตอร์ไฟฟ้า 9) 8537 แป้น แผง คอนโซล 10) 8543 ระบบโช้กอัพและส่วนประกอบ
11) 8708 ส่วนประกอบของรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่ เช่น พวงมาลัย เกียร์ ส่วนประกอบตัวถัง ถุงลมนิรภัย ถังเชือ้ เพลิง โครงแชสซีส์
3
ประกอบด้วย 1) 8501.32 มอเตอร์ไฟฟ้า 2) 8506 เซลล์ปฐมภูมแิ ละแบตเตอรีป่ ฐมภูมิ 3) 8507.20 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่ -กรดอืน่ ๆ 4) 8507.30 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบนิกเกิล-แคดเมียม 5) 8507.40 หม้อสะสม
ไฟฟ้าแบบนิกเกิล-เหล็ก 6) 8507.60 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบลิเธียมไออน 7) 8507.80 หม้อสะสมไฟฟ้าแบบอืน่ ๆ
1
2
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การน�ำเข้ารถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2561

นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะต้องปรับตัวเตรียม
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าป้อนเข้าสูต่ ลาดในอนาคตอันใกล้แล้ว ปัญหาสงคราม
การค้าทีย่ งั หาข้อสรุปไม่ได้ อาจส่งผลกระทบเพิม่ เติมจากการด�ำเนิน
นโยบายของสหรัฐฯ ต่อประเทศต่างๆ ทีเ่ กินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เช่น
สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ เป็นต้น มาตรการ Safeguard ภายใต้มาตรา 232
เรือ่ งการขึน้ ภาษีรถยนต์และชิน้ ส่วน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ ะ
ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทัง้ จากความตกลง USMCA
(United States-Mexico-Canada Agreement) ทีม่ าแทน NAFTA
(North America Free Trade Agreement) ซึง่ คาดว่าจะมีผลใช้
บังคับในต้นปี 2563 ทีม่ กี ารก�ำหนดเงือ่ นไขสัดส่วนชิน้ ส่วนยานยนต์ที่
ผลิตในกลุม่ ประเทศสมาชิกเข้มงวดขึน้ เป็นร้อยละ 75 อาจส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการไทยสูญเสียโอกาสทางการค้าทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรเตรียมความพร้อม/ปรับตัวอย่างไร
ไทยยังคงมีความได้เปรียบในฐานะผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 12
ของโลก และเป็นผูผ้ ลิตและส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์และยางรถยนต์
รายส�ำคัญของโลก อีกทัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board
of Investment: BOI) มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า
แบบไฮบริด (HEV/PHEV) และรถใช้แบตเตอรีไ่ ฟฟ้าเต็มรูปแบบ (BEV)4
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
เทคโนโลยียานยนต์ของโลก ซึง่ ขณะนีไ้ ด้อนุมตั โิ ครงการและแผนการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายโครงการให้บริษัทส�ำคัญที่เข้ามาลงทุนผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรีใ่ นไทย อาทิ Mercedes-Benz Toyota
Nissan Honda Mazda รวมทัง้ ไทยเริม่ ด�ำเนินการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Charging Infrastructure)

แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหน้าสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทย
สนค. มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมรถยนต์
ไฟฟ้าไทย
1. เนือ่ งจากไทยยังไม่มเี ทคโนโลยีทส่ี ามารถ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรสนับสนุนให้ไทยมีสว่ นร่วมใน
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของโลก (Global Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยส่งเสริม
ให้ ผู ้ ป ระกอบการจากประเทศที่ มี ศั ก ยภาพใน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เช่น ประเทศ
สหรัฐฯ เยอรมัน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ จีน เป็นต้น เข้ามา
ลงทุนการผลิตชิน้ ส่วนในไทย โดยเฉพาะการผลิต
ชิ้ น ส่ ว นแบตเตอรี่ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนร่วมกันระหว่าง
ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศและผูป้ ระกอบการไทย
เพื่อการผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญดังข้างต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี และสามารถผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญได้เอง และยกระดับขีดความสามารถ
ไปสูก่ ารผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เองในระยะยาว
3. ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีสว่ นร่วมในธุรกิจอืน่ ๆ ในระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ปรับเปลีย่ นมาผลิตชิน้ ส่วนประเภทต่างๆ ส�ำหรับรถยนต์
ไฟฟ้ามากขึน้
การส่งเสริมการค้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนในตลาดสหรัฐฯ และตลาดศักยภาพอืน่ ๆ
ตลาดสหรัฐฯ
1. ท�ำความตกลงกับสหรัฐฯ และประเทศที่สหรัฐฯ น�ำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
(ญีป่ นุ่ เม็กซิโก สหภาพยุโรป แคนาดา เกาหลีใต้ และจีน) เพือ่ ยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบ
ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน (MRA) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออก
รถยนต์และชิน้ ส่วนไปยังประเทศดังกล่าวได้มากขึน้
2. เตรียมรับมือมาตรการ 232 (ขึ้นภาษีรถยนต์) โดยหาพันธมิตรผู้น�ำเข้าสหรัฐฯ
เพื่อเตรียมการขอยกเว้นหากสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการจ�ำกัดการน�ำเข้าภายใต้มาตรา 232
เป็นรายประเทศ หรือรายสินค้า
3. ขยายโอกาสการลงทุนกับประเทศเม็กซิโกและแคนาดา เพื่อลดผลกระทบของ
ความตกลง USMCA โดยเฉพาะเม็กซิโกซึง่ บริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เม็กซิโกส่วนใหญ่อยูใ่ น
tier 1 ดังนัน้ บริษทั ไทยทีอ่ ยูใ่ น tier 2 และ 35 อาจพิจารณาเข้าไปลงทุนในเม็กซิโกได้6
ตลาดศักยภาพอืน่ ๆ
นอกจากสหรัฐฯ แล้ว กลุม่ ประเทศในทวีปยุโรป และเอเชีย (จีน) ก็มคี วามต้องการรถยนต์ไฟฟ้า
สูงเช่นกัน โดยไทยจ�ำเป็นต้องศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว
เพิม่ เติม เพือ่ แสวงหาโอกาสในการเข้าสูต่ ลาด ควบคูก่ บั การลดอุปสรรคทางการค้า เช่น การท�ำ
ความตกลง MRA เพือ่ ให้ไทยสามารถส่งออกรถยนต์และชิน้ ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าไปยังประเทศต่างๆ
และรักษาความได้เปรียบในฐานะผูผ้ ลิตและส่งออกรถยนต์และชิน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญของโลกได้ตอ่ ไป

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 24 มีนาคม 2560, ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2560 เรือ่ ง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วน และอุปกรณ์ https://www.boi.go.th/
upload/content/5_2560_90570.pdf
5
โครงสร้างผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ขัน้ ที่ 1 (Tier 1) : เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนคุณภาพสูงตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดโดยบริษทั ผูผ้ ลิตยานยนต์ เพือ่ ใช้ในโรงงาน
ประกอบยานยนต์ (ตลาด OEM) และจ�ำหน่ายในตลาดชิน้ ส่วนทดแทน (ตลาด REM) ข้อมูลของไทยในปี 2557 มีผปู้ ระกอบการจ�ำนวน 709 ราย เป็นทุนข้ามชาติรอ้ ยละ 41 บริษทั ร่วมทุนร้อยละ 9 และทุนไทยร้อยละ 50
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ขัน้ ที่ 2 และ 3 (Tier 2 and 3) : ส่วนใหญ่เป็น SMEs ทุนไทยทีม่ รี ะดับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต�ำ่ กว่าผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ขัน้ ที่ 1 โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และ/หรือ ผลิตส่วนประกอบ
ให้กบั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ขัน้ ที่ 1 และ/หรือ เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ ทดแทนหรืออะไหล่ยานยนต์ (ตลาด REM) ทัง้ ของแท้และเทียม ข้อมูลของไทยในปี 2557 ระบุวา่ มีผปู้ ระกอบการประมาณ 1,700 ราย
6
Globthailand.com, 10 เมษายน 2561, เม็กซิโกมีศกั ยภาพด้านเศรษฐกิจอย่างไร : สาขาทีไ่ ทยและเม็กซิโกสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันได้, https://globthailand.com/mexico_0006/
4
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมิถน
ุ ายน 2562
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนนีช้ ะลอตัวลง สะท้อนจากการส่งออกทีช่ ะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับจีน ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี เพื่อเป็น
การดูแลเสถียรภาพเนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ำกว่าที่ประเมิน หากมองภาวะเศรษฐกิจผ่านเครื่องชี้วัดที่ส�ำคัญ เช่น เงินเฟ้อ จะเห็นว่าในเดือนนี้เงินเฟ้อ
ปรับตัวสูงขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอตัว สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีราคาผูผ้ ลิต ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง และดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตร
ส�ำคัญ รายได้เกษตรกร อัตราค่าจ้างเฉลี่ยมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงถึงอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและจะส่งผลให้เงินเฟ้อของ
ประเทศมีเสถียรภาพรวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เดือนมิถุนายน 2562

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

อัตราการเปลี่ยนแปลงหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2562
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ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนมิถนุ ายน 2562 เทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY) ตามการสูงขึ้นของ
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ร้อยละ 3.12 ซึง่ ผักสดเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ดชั นีสงู ขึน้ โดยผักสดสูงขึน้ ร้อยละ 18.89 จากสภาพ
อากาศทีร่ อ้ นจัดสลับกับฝนตกชุกท�ำให้พชื ผักเน่าเสียได้งา่ ย ประกอบกับ
ปีทผี่ า่ นมาราคาฐานต�ำ่ เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นำ้� สูงขึน้ ร้อยละ 4.41
โดยเฉพาะเนือ้ สุกร ปริมาณผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ขณะทีค่ วามต้องการ
มีเพิม่ ขึน้ ทัง้ ตลาดในและต่างประเทศ ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
สูงขึน้ ร้อยละ 4.02 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 0.92 เครือ่ งดืม่
ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.64 อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน
สูงขึน้ ร้อยละ 0.55 และ 1.10 ตามล�ำดับ ขณะทีเ่ ครือ่ งประกอบอาหาร
ลดลงร้อยละ 0.29 หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงร้อยละ 0.40
ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ 1.58
โดยเฉพาะน�้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงถึงร้อยละ 6.26 และการสื่อสาร
ร้อยละ 0.03 หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.18 ขณะที่
ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึน้ ร้อยละ 5.87 หมวดเคหสถาน สูงขึน้ ร้อยละ 0.32
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.12 หมวด
การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.81 หมวดยาสูบและ
เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 0.01 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
เมือ่ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.36 (MoM) และ
เมือ่ พิจารณาเฉลีย่ 6 เดือนแรก ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.92 (AoA)
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อ การสูงขึน้ ของเงินเฟ้อในอัตราทีช่ ะลอตัว
ของเดือนนี้มีปัจจัยส�ำคัญจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงตาม
สถานการณ์ในตลาดโลก ขณะทีส่ นิ ค้ากลุม่ อาหารสดเป็นปัจจัยบวกที่
ส�ำคัญซึง่ ราคาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับลด
คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2562 จากระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (YoY)
ค่ากลาง 1.2 เป็นระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.3 (YoY) ค่ากลาง 1.0 เพือ่ ให้สะท้อน
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยมีปจั จัยส�ำคัญจากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่
มีแนวโน้มหดตัว เนือ่ งจากได้รบั แรงกดดันจากบริบททางการเมืองและ
ความมัน่ คงในภูมภิ าคต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณน�ำ้ มันดิบของสหรัฐฯ ยังคงอยู่
ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศลดลง
ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นท�ำให้ต้นทุนการน�ำเข้า
สินค้าและบริการจากต่างประเทศลดลง ขณะทีอ่ ปุ สงค์ในประเทศยังคง
เป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญของเศรษฐกิจไทยจากราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญ
รายได้เกษตรกร และอัตราค่าจ้างเฉลีย่ มีแนวโน้มดีขน้ึ
ดังนั้น คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปี 2562
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในอัตราทีใ่ กล้เคียงกับปี 2561 ส่งผลให้เงินเฟ้อ
ของประเทศมี เ สถี ย รภาพอยู ่ ใ นกรอบเป้ า หมายนโยบายการเงิ น
ระยะปานกลางทีร่ ฐั บาลก�ำหนดไว้
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนนีเ้ ท่ากับ 102.1 เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) หลังจากทรงตัว ณ เดือนทีผ่ า่ นมา ตามการลดลงของ
หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ทีล่ ดลงร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะสินค้ากลุม่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและเม็ดพลาสติกทีค่ วามต้องการลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ทีช่ ะลอตัวต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา กลุม่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิม กลุม่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น
เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) การแข่งขันสูงกับเหล็กทีน่ ำ� เข้าจากประเทศจีน กลุม่ เยือ่ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ค�ำสัง่ ซือ้ ชะลอตัว ประกอบกับมีการปรับราคาเพือ่ รักษา
ส่วนแบ่งตลาด กลุม่ สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ราคาวัตถุดบิ ลดลงและมีการแข่งขันสูงในตลาดต่างประเทศ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.9 ตามราคาสินค้า
ในกลุม่ น�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (ตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ วุลแฟรม) เป็นส�ำคัญ ขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 7.7 ตามการสูงขึน้ ของกลุม่ ผลผลิต
การเกษตร อาทิ ข้าวเปลือกเหนียว ยางพารา จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศของภาครัฐ พืชผัก (มะนาว แตงกวา
มะเขือ) ผลไม้ (กล้วยน�ำ้ ว้า สับปะรดโรงงาน มังคุด) กลุม่ สัตว์มชี วี ติ (สุกร ไก่มชี วี ติ ) กลุม่ ปลาและสัตว์นำ�้ (ปูมา้ ปลาอินทรี กุง้ แวนนาไม) ตามความต้องการบริโภคของ
ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.9 (MoM) และเมือ่ พิจารณาเฉลีย่ 6 เดือนแรก ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA)

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญ เดือนมิถุนายน 2562

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI) เดือนนีเ้ ท่ากับ 107.2 เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.8 (YoY) ซึง่ ลดลงอีกครัง้ หลังจากปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง 3 เดือน
ตามการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 7.8 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก) จากการแข่งขันสูง เนือ่ งจากปริมาณ
เหล็กในตลาด มีจำ� นวนมาก ทัง้ จากการน�ำเข้าและการเริม่ ผลิตอีกครัง้ หลังจากทีห่ ยุดซ่อมบ�ำรุงในก่อนหน้านี้ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 1.2 (โถส้วม อ่างล้างหน้า ทีป่ สั สาวะ)
ปรับราคาลดลงเพือ่ กระตุน้ ยอดจ�ำหน่าย หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พวี ซี )ี หมวด
วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 0.6 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมเิ นียม ยางมะตอย) ในส่วนของยางมะตอยปรับลดลงตามราคาปิโตรเลียม ขณะทีห่ มวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
สูงขึน้ ร้อยละ 11.2 (ไม้พนื้ ไม้ฝา ไม้คาน) ตามราคาไม้นำ� เข้าทีส่ งู ขึน้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 2.0 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ)
ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม ประกอบกับความต้องการมีมากขึน้ หมวดกระเบือ้ ง สูงขึน้ ร้อยละ 1.7 (กระเบือ้ งบุผนัง-ปูพนื้ กระเบือ้ งยางพีวซี ปี พู นื้ ) หมวดวัสดุฉาบผิว
สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน�ำ้ มัน สีรองพืน้ ปูนซิลโิ คน) และหมวดซีเมนต์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ผสม) ตามปริมาณความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง
เมือ่ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) และเมือ่ พิจารณาเฉลีย่ 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น (AoA) โดยเฉลีย่
ไม่เปลีย่ นแปลง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: พฤษภาคม 2562
การส่งออก

เดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวทีร่ อ้ ยละ 5.8 มีมลู ค่า 21,017.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สอดคล้องกับ การค้าโลกและอุปสงค์ของคูค่ า้ ส�ำคัญทีช่ ะลอตัวลงตามปัจจัยร่วม อาทิ ข้อ
พิพาททางการค้า ภาวะการเงินโลกทีต่ งึ ตัว และปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ/ภูมภิ าค เช่น
ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองในยุโรป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังได้รบั
ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมภิ าค และขยายตัวได้ดที งั้ ตลาดส�ำคัญเดิม อาทิ
สหรัฐฯ อินเดีย และตลาดดาวรุง่ ใหม่ เช่น แคนาดา รัสเซีย และ CIS ส�ำหรับรายสินค้า
การส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุม่ อาหารยังขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง และกระจายตัว
ในหลายตลาด ทัง้ ตลาดจีน อาเซียน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และฮ่องกง โดยสินค้าส�ำคัญที่
ขยายตัวดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป และ
เครือ่ งดืม่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีส่ ร้างรายได้แก่เกษตรกรและ SMEs อันเป็นการช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานราก ขณะที่ สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญทีข่ ยายตัวและน่าจับตามอง ได้แก่
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่ งส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ และโทรทัศน์ และนาฬิกา
และส่วนประกอบ ทีเ่ ริม่ เห็นทิศทางการขยายตัวมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ชว่ งปลายปีทผี่ า่ นมา
รวม 5 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกลดลงร้อยละ 2.7 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาหดตัวทีร่ อ้ ยละ 1.4 (YoY) สินค้าเกษตรส�ำคัญทีข่ ยายตัว
ได้ดี ได้แก่ เครือ่ งดืม่ ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป และผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนือ่ ง
เป็นเดือนที่ 3 ทีร่ อ้ ยละ 5.8 (YoY) สินค้าส�ำคัญทีย่ งั ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เครือ่ งส�ำอาง สบู่
และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว นาฬิกา และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ ไม่รวมทองค�ำ
การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยังหดตัว ตามแนวโน้มการค้าโลกที่ชะลอตัว
และผลการเจรจาระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ที่ ยั ง ไม่ ป รากฏผลชั ด จนกว่ า จะถึ ง
การประชุม G20 ท�ำให้บรรยากาศทางการค้าไม่แน่นอน และมีแนวโน้มกลับมา
ตึงเครียดอีกครัง้ ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ อ่อนแอลงและกระทบต่อการส่งออกไทย
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยขยายตัวได้ดใี นบางประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บรูไน
และอินเดีย อันเป็นผลจากรายสินค้าส�ำคัญในแต่ละตลาด ทัง้ นี้ การส่งออกไปยังตลาดหลัก
หดตัวร้อยละ 1.2 โดยการส่งออกไปญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 4.4 และการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 8.6 ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 7.8
ตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 7.0 เป็นผลมาจากการส่งออกไปอาเซียน-5 CLMV
และจีน หดตัวร้อยละ 14.3, 4.7 และ 7.2 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปอินเดีย
และเกาหลีใต้ ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.4 และ 4.7 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ ตลาดศักยภาพระดับรอง
หดตัวที่ร้อยละ 7.2 เนื่องจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และ
ลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 17.0, 6.1 และ 1.8 ตามล�ำดับ การส่งออกไปกลุม่ ประเทศ CIS
และแคนาดา เริม่ กลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.6 และ 11.0 ตามล�ำดับ
กระทรวงพาณิชย์มแี ผนผลักดันการส่งออกปี 2562 โดยใช้นโยบายการค้าควบคู่
กับการลงทุนและการบริการ อาทิ กลยุทธ์รายพืน้ ทีข่ ยายโอกาสการส่งออกในกลุม่ ตลาดที่
แข็งแกร่ง อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย และ CLMV และเปิดตลาดใหม่ทเี่ ริม่ เห็นสัญญาณการขยายตัว
ต่อเนือ่ ง เช่น รัสเซีย และแคนาดา นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับสินค้าทีข่ ยายตัวสูง และ
มีศกั ยภาพในการส่งออกทดแทน อาทิ สินค้าเกษตร ได้แก่ ประมง อาหาร (สดและแปรรูป)
และไก่ รวมถึงการผลักดันสินค้าดาวรุง่ ใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ ด้วยภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่
มีคณุ ภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล อันจะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ ชดเชย
การชะลอตัวของสินค้าหลักกลุม่ เดิม อาทิ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ นาฬิกาและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งดืม่ เครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผน
ส่งเสริมการส่งออกอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การเชือ่ มความสัมพันธ์ทางการค้า การผลักดัน FTA
การเจาะตลาดใหม่ผา่ นคณะผูแ้ ทนการค้า การสร้างเครือข่ายธุรกิจกับเอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเน้นผูน้ ำ� เข้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ยกระดับมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้า ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าไทยผ่านผูท้ รงอิทธิพลบนสือ่ ออนไลน์
(Influencer) ส่งเสริมธุรกิจบริการ และพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ เชือ่ มโยงการส่งออกจาก
ท้องถิน่ สูส่ ากล (Local to Global) อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน
ผู้ส่งออกควรเร่งท�ำประกันความเสี่ยง และจูงใจให้ผู้นำ� เข้าท�ำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็น
หลักประกันการซือ้ ขาย และลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของข้อพิพาททางการค้า
การน�ำเข้า

เดือนพฤษภาคม 2562 มีมลู ค่า 20,836.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.6
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ (-2.8%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-12.2%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-8.9%)
ส่วนสินค้าทีม่ กี ารน�ำเข้าขยายตัวได้ดี ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (+21.0%) เหล็ก เหล็กกล้า และ
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
พ.ค. 2562
ม.ค. – พ.ค. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
May 2019
Jan-May 2019
มูลค่าการส่งออก
21,017.9
101,561.3
(Export value)
-5.8%
-2.7%
มูลค่าการน�ำเข้า
20,836.4
100,830.3
(Import value)
-0.6%
-0.9%
ดุลการค้า
+181.5
+731.0
(Trade Balance)
สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 62

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
เม็ดพลาสติก

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

2,339.2

-17.2

11.1

สหรัฐ
อเมริกา

1,636.4

-1.8

7.8

995.3

-0.8

813.8
769.5

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,628.4

+7.6

12.5

จีน

2,523.9

-8.7

12.0

4.6

CLMV

2,422.2

-4.7

11.5

-17.1

3.9

ญีป่ นุ่

2,130.4

-4.4

10.1

-18.8

3.8

สหภาพ
ยุโรป

1,853.6

-8.6

8.8

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 62
สินค้า
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรกลและส่วน
ประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์

มูลค่า
(ล้านUSD)
2,446.1

Δ
(%YoY)
+21.0

สัดส่วน
(%)
11.7

ประเทศ
จีน

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
4,312.5
-2.9 20.7

1,772.7

-2.8

8.5

ญีป่ นุ่

2,577.6

-8.6

12.4

1,483.7

-12.2

7.1

1,372.3

+10.5

6.6

1,344.1

-8.9

6.5

สหรัฐ
อเมริกา
มาเลเซีย

1,264.7

+16.5

6.1

1,181.7

+3.9

5.7

เกาหลีใต้

730.7

-12.2

3.5

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
+0.4
+0.2
-0.1
+0.3
+0.6
-0.2

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)
พ.ค. 62
ดัชนี พ.ค. 62
0
101.2
-0.2
93.5

ผลิตภัณฑ์ (+3.9%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-2.9%) ญีป่ นุ่ (-8.6%)
สหรัฐอเมริกา (+10.5%) มาเลเซีย (-16.5%) และเกาหลีใต้ (-12.2%)
ดุลการค้า

เดือนพฤษภาคม 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 181.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 101.2 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลีย่ นแปลง (YoY) เนือ่ งจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมี
ทิศทางชะลอตัวจากผลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ ดื เยือ้ ประกอบกับแนวโน้มค่าเงิน
บาทมีทศิ ทางแข็งค่า ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยชะลอลง อย่างไรก็ตาม ค�ำสัง่ ซือ้ จากตลาด
ต่างประเทศยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกสินค้าบางรายการขยายตัวได้ดี โดยหมวดสินค้าที่
ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้ คือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้สดแช่เย็น
แช่แข็งและแห้ง ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ขณะทีห่ มวดสินค้าทีส่ ง่ ผลให้ดชั นีราคา
ส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปและน�ำ้ มันดิบ และหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส�ำหรับหมวด
สินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลีย่ นแปลง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 93.5 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.2 (YoY) หมวดสินค้าทีป่ รับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง
ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และหมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ เคมีภณั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอืน่ ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และทองค�ำ ขณะทีด่ ชั นี
ราคาน�ำเข้าทีป่ รับตัวสูงขึน้ คือ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการทดสอบ ส�ำหรับหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค ดัชนีราคาน�ำเข้าไม่เปลีย่ นแปลง
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
มิถน
ุ ายน 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนมิถนุ ายน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,666.67 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.2
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.1 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่ นหน้า เป็นมูลค่าสูงสุดนับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2561 สอดคล้องกับ
ทิศทางราคาทองค�ำในตลาดโลก ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
มาอยู่ที่ 1,332.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
เมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา การเพิม่ ขึน้ ของราคาทองค�ำเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ทีย่ งั ยืดเยือ้ ไม่มที า่ ทีทจี่ ะเจรจาตกลง
กันได้ การอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท�ำให้กดดันตลาดหุน้ ให้ปรับตัวลง
และเกิดแรงซือ้ ทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิม่ สูงขึน้ คาดการณ์วา่ ราคา
ทองค�ำในไตรมาส 2 ของปี 2562 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,280 - 1,380 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมิถุนายน ปรับลดลงอย่างมากในรอบ 2 เดือน
โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 54.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง
ร้อยละ 9.8 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
หดตัวร้อยละ 18.6 เนือ่ งจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย เหตุโจมตีเรือบรรทุก
น�ำ้ มัน 2 ล�ำ นอกชายฝัง่ ทางตอนใต้ของอิหร่าน กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อุปสงค์นำ�้ มันโลกชะลอตัว และอุปทานน�ำ้ มันขาดแคลน ส่งผลให้ราคาน�ำ้ มัน
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ราคาน�ำ้ มันในประเทศปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยราคา
น�ำ้ มันแก๊สโซฮอลล์ อยูท่ ี่ 24.47 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 7.2 จากเดือนก่อนหน้า
ขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 26.23 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.1 จากเดือน
ก่อนหน้า คาดการณ์วา่ ราคาน�ำ้ มันจะผันผวนอย่างต่อเนือ่ งในเดือนถัดไป

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนมิถนุ ายน เฉลีย่ อยูท่ ่ี 31.13 บาท ต่อ เหรียญสหรัฐฯ แข็งค่า
ขึ้นร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าหดตัวร้อยละ 4.1 เป็นการแข็งค่าของเงินบาทมากทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี ปัจจัย
สนับสนุนส�ำคัญจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อชะลอ
การหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ - จีน ทีย่ งั ไม่มที ที า่ ว่าจะตกลงกันได้ ท�ำให้นกั ลงทุนเคลือ่ นย้ายเงินทุน
มายังตลาดเอเชียท�ำให้เงินบาทแข็งค่ามากขึน้ คาดว่าในไตรมาสทีส่ องของปี 2562
อัตราแลกเปลีย่ นมีแนวโน้มอยูใ่ นช่วง 31.0 – 32.0 บาทต่อดอลลาร์
ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
สินค้า

เดือน

May-62

Jun-62

%∆(MOM)

Jun-61

Jun-62

%∆(YOY)

1,165.00
3,325.00

1,164.47
3,266.05

-0.05
-1.77

1,235.95
3,556.90

1,164.47
3,266.05

-5.78
-8.18

57.13
50.36

62.69
51.23

9.73
1.73

52.04
45.36

62.69
51.23

20.47
12.94

1,283.95
19,252.17

1,332.04
19,666.67

3.78
2.15

60.65

54.71

-9.78

67.21

54.71

-18.59

31.80

31.13

-2.11

32.47

31.13

-4.14

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD

1,281.57
1,332.50
19,640.48 19,666.67

3.97
0.13

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมิถนุ ายน 2562 ปรับตัวลดลง
จากเดือนพฤษภาคม จากราคา 1,165.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,164.47
บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ทีป่ รับตัวลดลงจาก 3,325.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,266.05 บาท/100
กิโลกรัม ราคาข้าวปรับตัวลดลงสืบเนือ่ งจากแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลจากภาวะสงครามการค้า และส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมิถนุ ายน 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
62.69 บาท และ 51.23 บาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมาคิดเป็น
ร้อยละ 9.73 และ 1.73 ราคายางเดือนมิถนุ ายนปรับตัวสูงขึน้ ตามตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศและความต้องการของผูป้ ระกอบการภายในประเทศ ประกอบกับ
ภาครัฐมีการแก้ปญ
ั หาราคายางอย่างจริงจัง
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โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ

ทัพนักธุรกิจไทยเตรียมบุกหงสา
การท่องเทีย่ วเมียนมาเติบโตด้วยอัตรา 4.6% ต่อปี (Cr. FitchSolutions)
เป็นโอกาสดีของไทยซึง่ เป็นผูน้ ำ� อันดับ 1 ด้านการท่องเทีย่ วของอาเซียนทีจ่ ะ
แสวงหาความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วให้ใกล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ต่อไป
การท่องเทีย่ วของเมียนมาเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนเป็นทีน่ า่ จับตามอง
โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเยือนเมียนมา 1.1 ล้านคน
(ขยายตัว 22.4 % จากปีกอ่ นหน้า) และคาดการณ์วา่ นักท่องเทีย่ วจะมีจำ� นวน
3.7 ล้านคนในปี 2562 (ขยายตัว 5.36 % จากปีกอ่ นหน้า) และจะขยายตัวต่อเนือ่ ง
ในอัตราเฉลีย่ 4.6% ต่อเนือ่ งไปถึงปี 2566 ซึง่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วราว 4.4 ล้านคน
ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วจะกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
เมียนมา โดย World Travel and Tourism Council คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วเมียนมาจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ กว่า 1.4 ล้านต�ำแหน่ง
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วของเมียนมาส่วนใหญ่มาจากเอเชียเป็นหลัก โดยเป็น
นักท่องเที่ยวจีนและไทยมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามล�ำดับ ขณะที่
นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และอินเดีย ก็เพิม่ สูงขึน้ หลังจากเมียนมาผ่อนคลาย
ความเข้มงวดในการออกวีซา่ ทัง้ นี้ คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ จะมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา เมียนมาและญีป่ นุ่ เห็นพ้องกันทีจ่ ะพัฒนา
ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้การท่องเทีย่ ว
ของเมียนมาพัฒนามากขึน้ มีดงั นี้
ประมาณการจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเยือนเมียนมา ปี 2562

ปัจจัยภายในทีเ่ ข้มแข็ง

- เมียนมาอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ และมีชายหาดทีง่ ดงามมากมาย
- แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนมาจะเพิ่งเริ่มต้นอย่างจริงจัง
เมือ่ ไม่นานมานี้ (ประมาณปี 2557) แต่กม็ แี นวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งไป
ถึงปี 2566 โดยมีปจั จัยสนับสนุนด้านการเดินทางโดยเครือ่ งบินในภูมภิ าคที่
ขยายตัวสูง (Cr. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย) สาเหตุจากค่าโดยสารเครือ่ งบิน
ทีม่ รี าคาต�ำ่ ลง และก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในภูมภิ าคทีส่ งู ขึน้

การเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน

- สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเริ่มพัฒนามากขึ้น โดยใน
ปีนจี้ ะมีโรงแรมใหม่ 67 แห่งเกิดขึน้ ในเมียนมา มีการเปิดเมืองท่องเทีย่ วใหม่ๆ
เช่น คายา และเนปิดอว์ และในปี 2563 จะมีการเปิดสนามบินนานาชาติ
แห่งใหม่ “หันตาวดี” ทีเ่ มืองพะโค (ชือ่ เดิมหงสาวดี) ใกล้นครย่างกุง้ เพือ่ รองรับ
การเติบโตของการท่องเทีย่ ว โดยจะสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้กว่า 12 ล้านคนต่อปี

ั
บ
พบก
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- เมียนมาได้ตดั ถนนเชือ่ มจีนและการก่อสร้างทางหลวงไตรภาคีอนิ เดียเมียนมา-ไทย (แม่สอด) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563 จะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Cr.thehindu) และจะช่วยดึงดูด
นักท่องเทีย่ วมาสูไ่ ทยและเมียนมามากขึน้
นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว

- นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีสง่ ผลให้มเี ทีย่ วบินสูเ่ มียนมาเพิม่ ขึน้ การผ่อนคลาย
กฎระเบียบการออกวีซา่ (เช่น ไม่ตอ้ งขอวีซา่ ส�ำหรับประเทศอาเซียน เกาหลีใต้
และญี่ ปุ ่ น ) และการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี
นักท่องเทีย่ วมากขึน้
- นางอองซาน ซูจี ทีป่ รึกษาแห่งรัฐของเมียนมา มีนโยบายจะใช้การท่องเทีย่ ว
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ไทย อินเดีย จีน และญีป่ นุ่ เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจกับประเทศตะวันตก และเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างความเติบโตและสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

ความร่วมมือในระดับรัฐบาลและเอกชน

- ผูป้ ระกอบการโรงแรมไทยมัน่ ใจในการเติบโตด้านการท่องเทีย่ วเมียนมา
โดยล่าสุดกลุม่ เซ็นทาราของไทยได้ลงนาม MOU กับ KMA Hotel Group ของ
เมียนมาในการสร้างโรงแรมใหม่ 3 แห่ง และปรับปรุงโรงแรมเก่า 3 แห่ง ภายใต้
ชือ่ เซ็นทารา
- รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการโรงแรมของเมียนมาได้ลง
นาม MOU ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลก
“พุกาม-นครวัด”
อย่างไรก็ดี การท่องเทีย่ วของเมียนมาทีย่ งั ถือว่าอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นจึงยังมี
จุดอ่อนอยูพ่ อสมควร เช่น การเดินทางทางถนนยังไม่ทวั่ ถึงและไม่สะดวกสบายนัก
การเดินทางทางอากาศจึงยังคงเป็นช่องทางหลักของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเข้าสูจ่ ดุ
ท่องเที่ยวต่างๆ กฎระเบียบราชการที่ล่าช้า และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในเรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและความปลอดภัยจากกรณีเหตุการณ์รัฐยะไข่
ในปี 2561 ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจากตะวันตกทีอ่ อ่ นไหวต่อเรือ่ งนีม้ แี นวโน้มลดลง
อีกทัง้ ภาคการผลิตและการบริการของเมียนมาทีส่ นับสนุนการท่องเทีย่ ว เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและการขนส่ง ยังไม่คอ่ ยมีความพร้อมมากนัก แต่กถ็ อื เป็น
โอกาสของผูป้ ระกอบการไทยได้เช่นกัน

เกาะเกีย
่ วโอกาสจากการท่องเทีย
่ วของเมียนมา

- การเชือ่ มโยงนโยบาย “ไทยแลนด์รเิ วียร่า” กับการท่องเทีย่ วหมูเ่ กาะมะริด
ทีร่ ฐั บาลเมียนมาก�ำลังส่งเสริม เพือ่ หลีกเลีย่ งการท่องเทีย่ วทางถนนทีย่ งั ไม่สะดวก
อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ห่างจากหมู่เกาะพีพีของไทยนัก จึงน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกได้อกี ทางหนึง่
- การเจรจาขยายความร่วมมือการท่องเทีย่ ว “พุกาม-นครวัด” เป็น “พุกามสุโขทัย-อยุธยา-นครวัด” เพือ่ เชือ่ มโยงมรดกโลกของทัง้ 3 ประเทศเข้าด้วยกัน
- อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหลายประเภทจะได้รับอานิสงค์จากการเติบโต
ของการท่องเทีย่ วเมียนมา อาทิ อาหารแปรรูป เฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งบ้าน
ของทีร่ ะลึก การท่องเทีย่ ว การโรงแรม และอัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ ไทย
สามารถเกาะเกี่ยวผลประโยชน์จากการเติบโต และช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้แก่เมียนมาไปพร้อมกัน
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