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Getting Around with TPSO มีเรื่องรำวที่น่ำสนใจมำเล่ำสู่กันฟัง 
อีกเช่นเคย เน่ืองในโอกำสท่ีส�ำนักงำนในต่ำงประเทศท่ัวโลก น�ำพำนักธุรกิจ 
ในต่ำงประเทศมำร่วมงำน THAIFEX ช่วงระหว่ำงวันที่  19-23  พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ  
โดยในวันที่  21  พฤษภำคม  2557  ปลัดกระทรวงพำณิชย์ (นำงศรีรัตน์  รัษฐะปำนะ)  
ได้ถือโอกำสน้ีจัดประชุมเพ่ือก�ำหนดเป้ำหมำยกำรส่งออกของไทยในปี 2557  
รวมทั้ง มอบหมำยนโยบำยในกำรท�ำงำน และยังจัดกำรประชุมหำรือระหว่ำง 
คณะผู้แทนถำวรไทยประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก ส�ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ  
ณ กรุงวอชิงตัน  กรุงบลัสเซลล์  และกรุงปักกิ่ง  รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือเกี่ยวกับประเด็นกำรค้ำที่ส�ำคัญ ในวันที่ 22 พฤษภำคม 2557  

นอกจำกนี้แล้ว ในวันที่  26  พฤษภำคม  ท่ีผ่ำนมำ ยังได้จัดให้มีกำร 
ประชุมหำรือเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำประเด็นปัญหำแรงงำนเด็ก และ 
แรงงำนบังคับในไทย ซึ่งมีสินค้ำ 5 รำยงำนที่ได้รับผลกระทบได้แก่  ปลำ  เครื่องนุ่งห่ม  
สื่อลำมก  กุ้ง  และอ้อย  

ก�ำแพงขวำงก้ันทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงภูมิภำคอำเซียนก�ำลังจะ 
ถูกทลำยลงพร้อมกับกำรก่อก�ำเนิดของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558  
เหล่ำบรรดำธุรกิจน้อยใหญ่ต่ำงเตรียมปรับกลยุทธ์เพ่ือให้เข้ำกับกำรรวมเป็นครอบครัว 
เดียวกันของประเทศสมำชิกท้ัง 10 ประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มท่ีมีควำมหลำกหลำย 
ทำงวัฒนธรรมมำกแห่งหนึ่งของโลก

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของกลุม่ประเทศอำเซยีนนี ้เป็นเรือ่งทีผู้่ประกอบกำร 
ควรให้ควำมสนใจโดยเฉพำะช่วงเทศกำลต่ำงๆ กำรมอบของขวัญ ท่ีในแต่ละประเทศ 
ต่ำงก็มีส่วนคล้ำยและแตกต่ำงกันอยู่พอสมควร กำรท�ำควำมเข้ำใจในด้ำนวัฒนธรรม 
และควำมต้องกำรของผู้บริโภคในประเทศสมำชิกจะเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ 
ในตลำดขนำดใหญ่กว่ำ 600 ล้ำนคนแห่งน้ี ซึง่ Special Talk ได้รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกับ 
เทศกำลของขวัญในอำเซียนเอำไว้อย่ำงครบครัน

ในส่วนของ Special Report นั้นเรำน�ำเสนอแนวคิดของท่ำนปลัดกระทรวง 
พำณิชย์ (นำงศรีรัตน์ รัษฐปำนะ) ต่อวงจรเศรษฐกิจกำรค้ำ ภำยใต้เศรษฐกิจยุคใหม่  
เพ่ือขยำยโอกำสกำรส่งออกในตลำดต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน รวมไปถึง 
เรื่องของข้อมูลดัชนีรำคำผู้ผลิตซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำโดยเฉลี่ย 
ที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจำกกำรขำยสินค้ำ ณ แหล่งผลิต ที่ผู้ประกอบกำรควรรู้

 

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

เรียกได้ว่ำกระทรวงพำณิชย์ พยำยำมท่ีจะติดตำมแก้ไขปัญหำร่วมกับ 
ทุกฝ่ำยอย่ำงใกล้ชิด โดยได้จัดตั้ง Consultative Unit เพ่ือเป็นช่องทำงติดต่อ 
สื่อสำรกับภำคเอกชนในกำรแก้ไขปัญหำ เรียกได้ว่ำกระทรวงพำณิชย์ยุคใหม่  
ไร้รอยต่อจริง ๆ  
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Special Talk

อำเซียนเป็นกลุ ่มเศรษฐกิจท่ีมีควำม 
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมำกแห่งหนึ่งของโลก  
กำรท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับวัฒนธรรมจะช่วยให ้
ธุรกิจประสบควำมส�ำเร็จในกำรเจำะตลำด AEC  
โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลของขวัญท่ีแต่ละประเทศ 
มีส่วนคล้ำยและแตกต่ำงกันพอสมควร

ไทย พม่า ลาว และกัมพูชามีวัฒนธรรม 
คล้ำยกัน เช่น มีวันสงกรำนต์ วันขึ้นปีใหม่ และผู้คน 
ก็นิยมจดังำนแต่งงำนในช่วงปลำยปีคล้ำยๆ ไทยเรำ  
ส่วนที่คล้ำยกันก็คือผู้คนจะให้ของขวัญกันมำก 
ในช่วงปีใหม่และช่วงงานแต่งงานมำกกว่ำ 
ช่วงเวลำอืน่ๆ อย่ำงไรก็ตำม งำนแต่งงำนในกัมพูชำ 
ดจูะมอีะไรทีพิ่เศษมำกอยู่สกัหน่อย โดยว่ำทีเ่จ้ำสำว 
จะต้องเก็บเน้ือเก็บตวักันเป็นเวลำ 1 ปีเต็มเลยทีเดยีว  
ในช่วงดังกล่ำวว่ำท่ีเจ้ำสำวจะต้องเข้ำคอร์สเสริม 
ควำมงำมเหมอืนกับท่ีบรรดำผูเ้ข้ำประกวดเทพีนิยม 
ท�ำกัน แน่นอนว่ำวันแต่งงำนเจ้ำสำวจะต้องสวยสุด 
สะดุดตำเป็นพิเศษ จึงไม่น่ำแปลกใจที่ธุรกิจจัดงำน 
แต่งงำนและธุรกจิเสรมิควำมงำมเจ้ำสำวในกัมพูชำ 
จะเฟื่องฟูกันมำก 

ส�ำหรับเวียดนาม วันปีใหม่ของเวียดนำม 
เป็นวันตรุษเต๊ด (Tết) หรือเต็ดเฮงียนด๋ำน (Tết  
Nguyên Đán) เป็นช่วงเดียวกับตรษุจนี (แน่นอนว่ำ 
ต้องมีอั่งเปำและแจกของขวัญเช่นกัน) โดยแต่ละป ี
จะหยุดยำวกันถึง 9 วันเลยทีเดียว เต๊ด หมำยถึง 
กำรเริ่มต้นใหม่สอดรับกับกำรเข้ำสู่ฤดูใบไม้ผลิ  
โดยทั่วไปจะเริ่มฉลองก่อนวันตรุษเต๊ด 1 สัปดำห ์ 
ด้วยกำรบูชำองต๋ำว (Ông Táo) เทพเจ้ำเตำไฟ  
ซึง่เชือ่ว่ำท�ำหน้ำท่ีรำยงำนควำมเป็นไปในโลกมนุษย์ 
ต่อเทพบนสวรรค์หรอืองเจ่ย (Ông Trời) ตำมมำด้วย 
กำรปล่อยปลำคำร์ฟลงน�้ำซึ่งว่ำกันว่ำปลำคำร์ฟ 
จะแปลงร่ำงกลำยเป็นมังกรพำองต๋ำวเหินฟ้ำกลับสู ่
สรวงสวรรค์เพ่ือเข้ำเฝ้ำองเจ่ยและน�ำแต่เรือ่งดีๆ  ของ 
เจ้ำบ้ำนไปเล่ำให้องเจ่ยฟัง ปรกติตรุสเต็ดนิยมไหว ้
ด้วยผลไม้ 5 อย่ำงโดยหนึ่งในน้ันจะเป็นผลเฝิตถู่  
(Phật thủ) หรือ “ส้มโอมือ”ภำษำจีนเรียก “ฝอโส่ว”  
หมำยถึงน้ิวพระพุทธเจ้ำ (เมืองไทยใช้ท�ำยำดม 
ส้มโอมือ) มีรูปร่ำงคล้ำยมือก�ำลังพนมไหว้อยู ่

ถือเป็นไม้มงคลซึ่งใช้บูชำบรรพบุรุษ นอกจำกนั้น 
ก็มส้ีมโอหมำยถึงแผ่นดนิหรอืควำมบรบิรูณ์ ลกูพลบั 
ตวัแทนควำมรุง่เรอืง  และส้มคอืควำมอดุมสมบรูณ์  
แต่ระยะหลังคนรุ่นใหม่ก็ดัดแปลงเอำผลไม้ใหม่ๆ  
ไปไหว้ด้วย บำงคนก็นิยมไหว้ด้วยขนุนและทุเรียน 
จำกประเทศไทย นัยว่ำรูปร่ำงคล้ำยหมอนช่วย 
หนุนดวงและช่วยให้ปัญญำแหลมคม

ส�ำหรับเทศกาลตรุษจีนในอาเซียนก็ม ี
ฉลองกันแทบทุกประเทศโดยเฉพำะมำเลเซียและ 
สิงคโปร์ท่ีมีชำวจีนอยู่กันมำก หลำยคนก็นิยมมำ 
ฉลองกันที่หำดใหญ่บ้ำนเรำ ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
หำดใหญ่คกึคักกันเป็นพิเศษ แต่ทีพิ่เศษในระยะหลัง 
เห็นจะเป็นจีนใหม่จำกประเทศจีนที่มำตั้งฐำน 
ท�ำธุรกิจกันมำกที่รัฐยะโฮใกล้กับสิงคโปร์ก็ผสมโรง 
เข้ำมำเที่ยวหำดใหญ่ด้วย  นอกจำกมำเลเซียและ 
สิงคโปร์แล้ว  ต่อไปนี้เทศกำลตรุษจีนในอำเซียน 
ทกุประเทศจะมเีงนิสะพัดมำกเป็นพิเศษ เนือ่งจำกมี  
FDI จำกจีนไหลทะลักเข้ำมำในอำเซียนมำกมำย 
อย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน โดยเฉพำะในพม่ำ ลำว และ 
กัมพูชำท่ีม ีFDI จำกจนีแซงหน้ำเป็นอนัดบั 1 ไปแล้ว  
ส่วนในไทย เวยีดนำม มำเลเซยี และสงิคโปร์ FDI จนี 
ก็อยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน ดังน้ันพนักงำนท่ีท�ำงำน 
กับเถ้ำแก่จีน แม้ไม่ใช่คนจีน แต่ก็คงได้เงินอั่งเปำ 
ไปฉลองด้วยเช่นกันไม่มำกก็น้อย

ลองไปดเูพ่ือนบ้ำนอย่ำงอนิโดนีเซียกันบ้ำง  
แม้อนิโดนเีซยีจะฉลองปีใหม่ด้วยแต่ก็มเีทศกำลอืน่ๆ 
ทีใ่หญ่กว่ำ เทศกำลท่ีใหญ่มำกของอนิโดนีเซยีจะเป็น 
ช่วงรอมฎอน ในเดือนท่ี 9 ของปฏิทินฮิจญ์เรำะฮ์ 
หรือปฏิทินอิสลำม (มักจะเป็นช่วงใกล้ๆ เทศกำล 
กินเจของบ้ำนเรำ) เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอด 
ทัง้เดอืน ด้วยเหตนุีจ้งึเรยีกกันอกีชือ่หน่ึงว่ำเดอืนบวช  
และถือว่ำเป็นเดอืนทีส่�ำคญัทีส่ดุเดอืนหน่ึง ชำวมสุลมิ 
จะต้องอดอำหำรเพ่ือที่จะได้นึกถึงคนท่ีไม่ได้รับ
กำรดูแลจำกสังคม เช่น คนยำกจน เป็นต้น และ
เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกุรอำนได้ถูกประทำน 
ลงมำเป็นทำงน�ำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องศึกษำ 
คมัภร์ีอัลกุรอำนเรยีนรูส้ิง่ทีพ่ระเจ้ำประสงค์ให้มนุษย์ 
ท�ำตัวอย่ำงไร 

เมื่อสิ้นเดือนรอมฎอนแล ้วจะมีกำร 
เฉลมิฉลองในวนัที ่1 เดอืนเชำวำล เรยีกว่ำ อีดลุฟิฏริ 
หรอืวนัอีดเลก็เป็นวนัแห่งรำงวัลและกำรตอบแทน  
(วันแห่งเทศกำลกำรเฉลิมฉลอง ) พร้อมกับมีกำร 
บริจำคทำนแก่บรรดำผู้ที่ขัดสน มอบของขวัญแก ่
คนท่ีนับถือและเด็กๆ จึงเป็นช่วงจับจ่ำยของขวัญ 
เพ่ือคนอันเป็นท่ีรักของชำวอินโดนีเซีย ในช่วงน้ี 
จึงเป็นช่วงท่ีห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ จะคับคั่งกันมำก 
เป็นพิเศษเหมำะกับกำรเปิดตวัสนิค้ำไทยเป็นอย่ำงย่ิง 

วันอีดุลฟิฏริในมาเลเซีย สิงคโปร์และ 
บรูไนก็เป็นช่วงเทศกาลของขวัญเช่นกัน แต ่
ผู้ส่งออกไปมำเลเซียคงจะต้องเน้นกำรเจำะตลำด 
ด้วยวิธี Shopping Online มำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำก 
ห้ำงสรรพสินค้ำ Modern Trade ในมำเลเซียเริ่มถึง 
จุดอิ่มตัว ผู้คนโดยเฉพำะคนรุ่นใหม่หันไปซื้อของ  
Online กันมำกขึ้น โดยพบว่ำกำรค้ำ Online มีกำร 
เติบโตถึง 13% ต่อปีอย่ำงต่อเน่ือง สินค้ำท่ี 
คนมำเลเซียนิยมซื้อหำ Online กว่ำ 90% จะเป็น 
เครือ่งประดบั ของตกแต่งบ้ำน เสือ้ผ้ำ อเิลก็ทรอนิกส์  
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภำพ คนมำเลเซยี 
ส่วนใหญ่ชอบอำหำรไทยเน่ืองจำกรสชำติคล้ำย 
อำหำรพ้ืนเมืองของมำเลเซียและนิยมอำหำร 
ฮำลำลไทย แต่ไม่นิยมชอปอำหำร Online จึงควร 
น�ำเสนอโดยวิธีเดิมๆ ตำมห้ำงสรรพสินค้ำหรือ 
ร้ำนอำหำรเป็นหลัก นอกจำกน้ัน ในมำเลเซียยังม ี
ชำวฮินดูอินเดียรำว 2 ล้ำนคนที่นิยมฉลองปีใหม ่
อินเดยีช่วงดวิาล ี(ประมำณเดือนตุลำคม) แน่นอนว่ำ 
กำรแจกของขวัญและอั่งเปำเป็นสิ่งท่ีขำดไม่ได ้
ในเทศกำลนี้  

เพ่ือนบ้ำนทีใ่กล้ชดิกับเรำมำกประเทศหนึง่  
(หน้ำตำก็คล้ำยกันมำก) คือฟิลิปปินส์ ประเทศ 
แคธอลิคหนึ่งเดียวของอำเซียน ชำวฟิลิปปินส์ฉลอง 
คริสต์มาสกันย่ิงใหญ่โอฬำรตระกำรตำยำวนำน 
เป็นพิเศษถึง 3 เดือน โดยเขำจะเริ่มฉลองกันต้ังแต่ 
เดือนตุลำคมจนถึงเดือนธันวำคม ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ขนำดยักษ์ที่มีอยู่มำกมำยจะเปิดขำยจนถึงเที่ยงคืน 
แทบทุกแห่ง ในทุกปีคนฟิลิปปินส์ท่ีท�ำงำนอยู ่
ต่ำงประเทศซึ่งมีอยู่รำว 13 ล้ำนคนทั่วโลกจะเริ่ม 
ทยอยกลบัไปเย่ียมบ้ำนกันต้ังแต่เดือนตลุำคม อกีท้ัง  
ครอบครัวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่  
กำรซื้อของขวัญติดตัวมำกๆ ตอนกลับไปเยี่ยมบ้ำน 
ไม่สะดวกนัก ส่วนใหญ่จงึนยิมขนเงนิดอลลำร์กันมำ 
เต็มกระเป๋ำกลับไปซื้อตำมห้ำงหรูในฟิลิปปินส์  
ดงันัน้ ใครจะไปเปิดตวัสนิค้ำในฟิลปิปินส์ก็ควรไปกัน 
ตั้งแต่เดือนตุลำคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวำคม 
ซึ่งโอกำสประสบควำมส�ำเร็จจะมีสูงมำก  

ควำมหลำกหลำยด้ำนเทศกำลของขวัญใน  
AEC ช่วยสร้ำงสีสันและโอกำสทำงกำรค้ำมำกมำย 
ท่ีผู้ส่งออกไม่ควรมองข้ำมในตลำดท่ีมีขนำด 600  
ล้ำนคนแห่งนี้ 

โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เทศกาลของขวัญใน AEC

อาเซียนก�าลังก้าวสู่การเป็น AEC ในปี 2558 น้ีแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นด้าน 
วัฒนธรรมยังมีการพูดถึงกันไม่มากนัก ซึ่งอันท่ีจริงแล้วประเด็นด้านวัฒนธรรมมีส่วน 
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะการจบัจ่ายซือ้หาสินค้าในช่วงเทศกาล 
ของขวัญของแต่ละประเทศ 
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Special report

ในชั้นแรก  ก่อนที่จะมำเป็นดัชนีที่สมบูรณ์   
นักสถิติและนักเศรษฐศำสตร์ของยุโรปได้พยำยำม 
คิดค้นหำวิธีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ  เพื่ออธิบำย 
ปรำกฏกำรณ์ทำงเศรษฐศำสตร์  เช่น  นำย Irving   
Fisher  สงัเกตเห็นว่ำ  สงครำมนโปเลยีนท�ำให้รำคำ 
สินค้ำเปลี่ยนแปลงรุนแรง  จึงต้องกำรทรำบค่ำ 
ที่แท้จริงของสินค้ำหลังสงครำมและต่อมำในปี   
พ.ศ. 2406  ในประเทศองักฤษ  นำย Jevon  ต้องกำร 
วัดค่ำทองค�ำในอนำคต  เพรำะมีกำรขุดพบทองค�ำ 
ในพ้ืนท่ีใหม่ๆ  แต่เหตกุำรณ์ท่ีนบัได้ว่ำเป็นกำรปฏิวัติ 
ของกำรจัดท�ำดัชนีที่แท้จริงก็คือในปี  พ.ศ. 2407   
นกัสถิตชิือ่  นำย Laspeyres  ได้จดัท�ำวิธีกำรค�ำนวณ 
ดัชนีรำคำของเมืองแฮมบรูกเป็นครั้งแรก  และในปี  
พ.ศ. 2417 นำย Prasche ได้ปรบัปรงุวิธีกำรค�ำนวณ 

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทย
แนวคิดและวิธีการจัดท�าดัชนีราคาตามท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย  เป็นส่ิงท่ีต่างประเทศได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นเวลากว่า  120  ป ี 

และเมื่อได้พัฒนาจนอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว  จึงได้มีการน�ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อประมาณ  70  ปีเศษที่ผ่านมา

ดชันีรำคำใหม่ โดยพัฒนำมำจำกสตูรนำย Laspeyres   
แต่ผลสดุท้ำยสตูรของนำย  Laspeyres  ได้กลำยเป็น 
สูตรมำตรฐำนที่ประเทศต่ำงๆ รวมท้ังประเทศไทย 
เลอืกใช้ในกำรค�ำนวณดัชนีประเภทต่ำงๆ ในปัจจบุนั  
เพรำะมคีวำมสะดวกและท�ำให้กำรค�ำนวณเป็นไปได้ 
ในทำงปฏิบัติ

ส�ำหรบัประเทศไทยจำกหลกัฐำนท่ีค้นคว้ำได้  
พบว่ำมีควำมสนใจในกำรท่ีจะวัดกำรเปลี่ยนแปลง 
ของระดับรำคำสินค้ำมำนำนแล้ว  อย่ำงน้อยที่สุด 
ได้พบว่ำกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  (ไม่อำจ 
ระบุชื่อได้ เพรำะในช่วงน้ันเป็นช่วงที่ประเทศไทย 
มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำร 
ส่วนกลำงค่อนข้ำงน้อยและเป็นช่วงสงครำมโลก 
ครั้งที่ 2 จึงค่อนข้ำงมีควำมสับสนในเรื่องชื่อ) ได้เริ่ม 

รวบรวมสถิติรำคำมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2481 และต่อมำ 
ได้มคีวำมรเิริม่ทีจ่ะท�ำดชันีรำคำขึน้โดยกรมกำรสนเทศ 
เมื่อปี พ.ศ. 2486

ก่อนจะมำเป็นดชันรีำคำผูผ้ลติน้ัน  ได้มกีำร 
จัดท�ำดัชนีรำคำขำยส่งมำก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486   
ใช้ชือ่ว่ำ “ดชันรีำคำขำยส่งของประเทศไทย”  โดยใช้ 
ปีฐำน  2481  มีวัตถปุระสงค์เพือ่เป็นเครื่องชี้วัดกำร 
เปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีมกีำรซือ้ขำยจ�ำนวนมำก 
ในช่วงแรกของตลำดหรือจุดแรกจำกโรงงำนหรือ 
ผูผ้ลติเพ่ือหลกีเลีย่งผลกระทบจำกค่ำขนส่งและภำษ ี
กำรบริโภค และเพ่ือให้สำมำรถสะท้อนท้ังภำวะ 
กำรผลิตและกำรค้ำของประเทศ แต่ในทำงปฏิบัต ิ
เป็นกำรจัดเก็บรำคำในขั้นตอนของกำรขำยส่ง คือ 
จัดเก็บรำคำจำกผู้ค้ำส่ง บำงรำยกำรใกล้เคียงกับ 

โดย อิทธิเดโช เมตตา
ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า
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รำคำขำยปลีก ซึ่งผิดกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ท�ำให ้
เกิดแนวคิดในกำรจัดท�ำดัชนีท่ีวัดกำรเปลี่ยนแปลง 
ของรำคำสินค้ำที่ผู้ผลิตได้รับจริงๆ ขึ้นโดยใช้ชื่อว่ำ  
“ดัชนีรำคำผู้ผลิต” โดยเริ่มจัดท�ำดัชนีรำคำผู้ผลิต 
อย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528

ดัชนีราคาผู้ผลิต หมำยถึง ตัวเลขท่ีใช้วัด 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิค้ำท่ีผูผ้ลติในประเทศได้รบั  
เปรียบเทียบกับระยะเวลำ ณ ปีฐำน

ประโยชน์ของดัชนีราคาผู้ผลิต
ภาครัฐบาล
1. ใช้ในกำรปรับมูลค่ำกำรผลิต และหรือ 

มูลค่ำเพ่ิม และหรือค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงจำกรำคำ 
ปัจจบุนัเป็นรำคำคงที ่หรอืรำคำ ณ ปีฐำน เพ่ือใช้วดั 
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) 

2. ใช้เป็นเครือ่งชีแ้นวโน้มภำวะเงนิเฟ้อของ 
ประเทศ

3. ใช้เป็นเครื่องชี้ภำวะกำรค้ำของประเทศ
4. ใช้เป็นแนวทำงก�ำหนดงบประมำณ 

รำยจ่ำยและนโยบำยกำรเงิน
5. ใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย 

กำรผลิต และกำรตลำด เพ่ือพัฒนำกำรค้ำของ 
ประเทศ

ภาคเอกชน
1. ใช้เป็นตัวปรับสัญญำซื้อขำยระยะยำว
2. ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรผลิตและ 

กำรตลำด โดยใช้ชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ 
โดยเฉลี่ย ในช่วงเวลำต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถทรำบ 
ภำวะกำรค้ำของกลุ่มสินค้ำนั้นๆ กล่ำวคือ

• ถ้ำดชันีรำคำผูผ้ลติสงูข้ึนเลก็น้อย แสดงว่ำ  
ภำวะกำรค้ำของสินค้ำหรือสภำพของธุรกิจนั้นๆ  
ค่อนข้ำงมั่นคง

• ถ้ำดัชนีรำคำผู้ผลติ สูงขึน้หรอืลดลงมำก 
ผิดปกติ แสดงว่ำภำวะกำรค้ำของสินค้ำหรือสภำพ 
ธุรกิจน้ันๆ เริม่จะมปัีญหำเน่ืองจำกเกิดภำวะเงนิเฟ้อ 
หรือเงินฝืดเพรำะกำรที่รำคำสินค้ำสูงขึ้นมำก  
จะมีผลให้ประชำชนลดกำรบริโภค  ซึ่งเมื่อควำม 
ต้องกำร  (Demand)  ลดลงจะมีผลต่อกำรลงทุน   
(Investment)  ในธุรกิจนัน้ๆ เป็นลกูโซ่ไป  ถ้ำสนิค้ำน้ัน 
ลดลงมำก  หมำยถึงภำวะกำรแข่งขนัสงูขึน้หรอืควำม 
ต้องกำรลดลงซึ่งมีผลต่อกำรลงทุนในธุรกิจนั้นๆ   
เช่นเดียวกัน  

การเผยแพร่ดัชนี
ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศไทย  เผยแพร ่

เป็นประจ�ำทกุเดือนในวันท�ำกำรแรกของเดอืนถัดไป   
โดยสื่อต่ำงๆ ดังนี้

• เอกสำร 
• โทรศพัท์สำยตรงหมำยเลข  0 2507 5818
• ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  (Voice Mail)  

หมำยเลข  0 2507 7000
• Internet  http://www.price.moc.go.th  

และ E-mail 

ส�าหรับประเทศไทยจากหลักฐานท่ีค้นคว้าได้ พบว่ามี 
ความสนใจในการท่ีจะวดัการเปลีย่นแปลงของระดบัราคาสินค้า
มานานแล้ว  อย่างน้อยท่ีสุดได้พบว่ากระทรวงท่ีเกีย่วข้องกับ 
เศรษฐกิจ  ได้เริม่รวบรวมสถติิราคามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2481 และ 
ตอ่มาไดม้คีวามรเิริม่ทีจ่ะท�าดชันรีาคาขึน้โดยกรมการสนเทศ  
เม่ือปี พ.ศ. 2486
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•	การลงทุนโดยตรง	

	 จากต่างประเทศ

•	การลงทุนโดยคนไทย

•	การตั้งส�านักงานตัวแทน

หน่วยงาน
ภายใน

หน่วยงาน
ภายนอก

•	การผลิตสินค้า	

			-	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 	 >	การออกแบบและสร้าง	 	

	 	 	 แบรนด์

	 	 >	การพัฒนามาตรฐาน

	 	 >	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

	 	 >	การวจิยัพฒันาและนวตักรรม

	 	 >	การส่งเสริมทรัพย์สิน

	 	 	 ทางปัญญา

		-	 การพฒันาผูป้ระกอบการ		

	 	 SMEs

					>	Smart	Enterprise

						>	Young	Entrepreneurs

•	การให้บริการ

			-	การพัฒนาธุรกิจบริการ

			-	การสร้างแบรนด์

			-	การพัฒนาจิตบริการ

			-	การส่งเสริมทรัพย์สิน

	 	 ทางปัญญา

•	การพัฒนาตลาดและ

	 ช่องทางการค้า

			-	ตลาดสินค้าเกษตร

	 -	ตลาดค้าส่งค้าปลีก

			-	ย่านการค้า

			-	การค้าออนไลน์

			-	ตลาดการค้าอื่นๆ	เช่น	

	 	 ตลาดล่วงหน้า

•	การค้าชายแดน	&	

	 Localized	AEC

•	การดูแลค่าครองชีพ	

•	การรักษาเสถียรภาพและ	

	 ควบคุมราคาสินค้า

•	โลจิสติกส์ทางการค้า	

	 (ในประเทศ)

•	การอ�านวยความสะดวก

	 ทางการค้า

•	การเจรจาเปิดตลาด	และ

	 แก้ไขปัญหาทางการค้า

			-	ข้อตกลงเขตการค้าเสรี	/																							

					การให้สิทธพิเิศษทางภาษี

			-	ประเดน็ส�าคัญทางการค้า	

	 	 เช่น	การค้ากับแรงงาน/	

	 	 ส่ิงแวดล ้อม/สังคม/	

	 	 ทรัพย์สินทางปัญญา

			-	มาตรการกดีกันทางการค้า

			-	ความสัมพันธ์ระดับสูง

•	การส่งเสริมการส่งออก

			-	กิจกรรมการตลาด

			-	การค้าออนไลน์

			-	การจับคู่ธุรกิจ

			-	การสร้างเครือข่าย

			-	การสร้างภาพลักษณ์

	 	 สินค้าและประเทศ

•	การช�าระเงิน

	 (อัตราแลกเปลี่ยน)

•	โลจิสติกส์ทางการค้า

	 (ระหว่างประเทศ)

•	การอ�านวยความสะดวก

	 ทางการค้า

•	การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

	 ทางการค้า

•	การน�าเข้าสินค้า																			

	 (วัตถุดิบ,	สินค้ากึ่ง

	 ส�าเร็จรูป,	สินค้าส�าเร็จรูป,		

	 เครื่องจักร,	เชื้อเพลิง)

•	การน�าเข้าบริการ

		 -	ธุรกิจบริการ

			-	ลิขสทิธิ/์สิทธบิตัร/เฟรนไชส์

			-	บคุคล	(วชิาชีพ,	แรงงาน)

Special report

วงจรเศรษฐกิจการค้า 
(Trade Value Chain)

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ขอน�าแนวความคิดของท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ)  
ท่ีได้กล่าวถึงวงจรเศรษฐกิจการค้า (Trade Value Chain) ในหลายโอกาส อาทิ การมอบนโยบายแก่ทูตพาณิชย์ การประชุมร่วมกับ 
ภาคเอกชน และการบรรยายในโอกาสต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของวงจรเศรษฐกิจการค้า 

การลงทุน

สิทธิประโยชน์

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

มาตรการปกป้องของไทย

(AD/CVD/SG)

มาตรการกีดกัน

ทางการค้าของ

ต่างประเทศ

สทิธปิระโยชน์จากข้อตกลง

เขตการค้าเสรี / การให้สทิธิ

พิเศษทางภาษี

การน�าเข้า

ตลาดภายในประเทศ

การส่งออก
การผลิตสินค้า/
การให้บริการ

การค้า
ภายในประเทศ

การเจรจาเปิดตลาด
แก้ไขปัญหาการค้า/
การส่งเสรมิการค้า

พค. / จร. / 

สป. / สนย.

อก.(BOI) /

กษ. / กค.

ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม

คต. / สค. / จร. /                       

พค. / ทป. / คน. /

สป. / สนย.

กษ (มกอช.) /

อก.(สมอ.) / พง. / 

รง. / กค. / สธ.

สค. / ทป. / พค. / 

สป. / สนย. 

อก. / กษ. / คค. / 

ทท. / วช. / วท. / 

รง. / พง. / สธ.

คน. / พค. / ทป. /

คต. / อคส. / กสล. / 

ตสล. / สนย.

คค. / มท. / กค. / 

พง. / สธ. / ICT / 

วท. / ยธ.

จร. / สค. / สป. /                  

คต. / พค. / สนย.

กษ. / อก. /                              

กค. / กต. / ยธ.

สค. / จร. / คต. / 

สป. / สนย.

กค. / อก. /                  

คค. / กษ. / ยธ.

โดย กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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เน่ืองจำกเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  
จะเป็นเศรษฐกิจกำรค้ำที่ไร้พรมแดน (Borderless)  
ขับเคลื่อนด้วยควำมรู้ เทคโนโลยี และกำรจัดท�ำข้อ 
ตกลงเขตกำรค้ำเสรี (Regional FTAs) ในภูมิภำค 
ต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศต่ำงๆ  
เข้ำด้วยกัน ส่งผลให้กำรค้ำท้ังภำยในและระหว่ำง 
ประเทศ รวมทั้งกำรลงทุนมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำง 
แนบแน่นเป็นวงจรเศรษฐกิจกำรค้ำ ประกอบด้วย

• การลงทุน ได้แก่ กำรลงทุนทำงตรงโดย 
ต่ำงประเทศ (FDI) กำรลงทุนโดยคนไทย กำรตั้ง 
ส�ำนักงำนตัวแทน

• การน�าเข้า ได้แก่ กำรน�ำเข้ำสินค้ำ  
(วัตถุดิบ/สินค้ำก่ึงส�ำเร็จรูป/สินค้ำส�ำเร็จรูป/ 
เครื่องจักร/เชื้อเพลิง) กำรน�ำเข้ำบริกำร (ลิขสิทธ์ิ/ 
สิทธิบัตร/เฟรนไชส์/บุคลำกร) 

• การผลิตสินค้า/การให้บริการ ได้แก่  
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร  
โดยเฉพำะ SMEs กำรพัฒนำธุรกิจบริกำร

• การค้าภายในประเทศ ได้แก่ กำรพัฒนำ 
ตลำดและช่องทำงกำรค้ำ กำรค้ำชำยแดน กำรค้ำกับ 
อำเซียนเสมอืนเป็นตลำดภำยในประเทศ (Localized  
AEC) กำรดแูลค่ำครองชพี กำรรกัษำเสถียรภำพและ 
ควบคุมรำคำสินค้ำ โลจิสติกส์ทำงกำรค้ำและ 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำภำยในประเทศ

• การเจรจาเปิดตลาด แก้ไขปัญหำกำร
ค้ำ/กำรส่งเสริมกำรค้ำ ได้แก่ 

 - กำรเจรจำเปิดตลำดและแก้ไขปัญหำ 
ทำงกำรค้ำ ได้แก่ ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสร/ีกำรให้สทิธิ 
พิเศษทำงภำษ ีประเดน็ส�ำคญัทำงกำรค้ำ เช่น กำรค้ำ 
กับแรงงำน/สิง่แวดล้อม/สงัคม/ทรพัย์สนิทำงปัญญำ  
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ควำมสัมพันธ์ระดับสูง

 - กำรส่งเสริมกำรค้ำ ได้แก่ กิจกรรม 
กำรตลำด กำรค้ำออนไลน์ กำรจับคู่ธุรกิจ กำรสร้ำง 
เครอืข่ำย กำรสร้ำงภำพลกัษณ์สนิค้ำและประเทศไทย

• การส่งออก ได้แก่ กำรช�ำระเงินระหว่ำง 
ประเทศ โลจิสติกส์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
และกำรแก้ไขข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ทัง้นี้ ภำยใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ สถำนกำรณ์ 
กำรค้ำจะมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น และมีประเด็น 
กำรค้ำใหม่ๆ (Trade Related Issues) อำทิ กำรค้ำ 
กับแรงงำน/สิง่แวดล้อม/ทรพัย์สนิทำงปัญญำ ทีเ่ป็น 
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ และยกระดับมำตรฐำน 
เศรษฐกิจกำรค้ำของโลกในอนำคต 

ดงันัน้ ประเทศไทยจะต้องปรบัตวัและสร้ำง 
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้สอดคล้องกับ 
แนวโน้มและมำตรฐำนข้ำงต้น ซึ่งภำรกิจของ 
กระทรวงพำณิชย์ด้ำนกำรเจรจำเปิดตลำดและแก้ไข 
ปัญหำกำรค้ำ (Non-Marketing) จะสร้ำงควำม 
ได้เปรียบและแต้มต่อทำงกำรค้ำของไทย เพรำะ 
ช่วยในกำรเปิดตลำดและลดปัญหำอุปสรรคทำง 
กำรค้ำ ซึ่งจะเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำด  
(Marketing) และท�ำให้ไทยขยำยกำรส่งออกในตลำด 
ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ที่ผ่ำนมำ เศรษฐกิจไทยพ่ึงพำกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศสูงมำก โดยภำคกำรส่งออกเป็น 
สัดส่วนถึง 60-70% ของ GDP ท�ำให้เศรษฐกิจไทย 
ประสบปัญหำจำกวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีควำม 
ผันผวน ดังนั้น กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
อย่ำงย่ังยืน ควรลดพ่ึงพำกำรส่งออก และหันมำ 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำตลำดกำรค้ำภำยใน 
ประเทศ โดยกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำ 
สนิค้ำ/บรกิำร พัฒนำตลำด และกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนทำงกำรค้ำ เพ่ือเร่งกำรขยำยตัวของกำร 
บริโภคภำยในประเทศ รวมทั้งกำรลงทุนของภำครัฐ 
และเอกชน ประกำรส�ำคัญ กำรเข้ำสู่ประชำคม 
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็นโอกำส 
ส�ำคัญของไทย ในกำรปรับมุมมองผู้ประกอบกำร 
ในกำรรุกตลำด AEC โดยให้มองตลำด AEC  
เปรียบเสมือนตลำดภำยในประเทศ (Localized  
AEC) ทั้งนี้ กำรพัฒนำตลำดภำยในประเทศ  
โดยเฉพำะ กำรพัฒนำผูป้ระกอบกำร SMEs ให้ผลติ 

สินค้ำที่มีมำตรฐำนสำกล ซึ่งนอกจำกจะเป็น 
กำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย 
ให้สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่ำงย่ังยืนแล้ว  
ยังเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย ให้มี 
โอกำสได้ใช้สนิค้ำทีม่คีณุภำพและมำตรฐำนสงูขึน้ด้วย 

กล่ำวได้ว่ำ วงจรเศรษฐกิจกำรค้ำจะเก่ียวข้อง 
กับหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณชิย์ และหน่วยงำน 
ภำยนอกกระทรวงพำณิชย์ อำทิ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวง 
แรงงำน กระทรวงพลังงำน กระทรวงวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี กระทรวงกำรคลงั กระทรวงคมนำคม  
กระทรวงยุติธรรม และภำคเอกชน ซึ่งจะต้องมีกำร 
บูรณำกำรกำรท�ำงำนและวำงแผนยุทธศำสตร์ 
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมโยง สอดคล้อง และ 
เกิดกำรประสำนพลงั (Synergy)  ตลอดวงจรกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศ ตัง้แต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้  
เพ่ือน�ำพำประเทศไทยไปสู่ควำมอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้ำ 
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยอย่างย่ังยืน ควรลดพึง่พาการ 
ส่งออก และหันมาให้ความส�าคญักบัการพฒันาตลาดการค้าภายใน  
ประเทศ โดยการพฒันาผูป้ระกอบการ การพฒันาสินค้า/บรกิาร  
พัฒนาตลาด และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการค้า เพือ่เร่ง
การขยายตัวของการบรโิภคภายในประเทศ
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เศรษฐกิจของไทย เดือนเมษำยน 2557 ในภำพรวมยังคงหดตัว  
แต่หดตวัน้อยลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรเมอืง 
ที่ยืดเย้ือ ส่งผลต่ออุปสงค์ท้ังภำยในและต่ำงประเทศ ท�ำให้กำรใช้จ่ำยและ 
กำรลงทุนของภำครัฐและเอกชนลดลง รวมถึงกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
ลดลงตำมทศิทำงกำรใช้จ่ำยในประเทศและกำรส่งออกสนิค้ำ ท้ังน้ี เศรษฐกิจ 
ของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีควำมมั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศต่ำงๆ  
ในเอเชีย ส�ำหรับประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 สศช. ได้ปรับ 
ค่ำคำดกำรณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2557 ว่ำจะขยำยตวัร้อยละ 1.5 - 2.5  
จำกเดิมที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.0 - 4.0  

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนเมษำยน 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปขยำยตัวร้อยละ 2.45 อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ระดับต�่ำ 
ทีร้่อยละ 0.9 ของก�ำลงัแรงงำนรวม และสดัส่วนหนีส้ำธำรณะต่อ GDP ข้อมลู 
ล่ำสุด ณ เดือนมนีำคม 2557 อยู่ในระดับต�ำ่ท่ีร้อยละ 46.1 ซึง่สถำนะหน้ีของไทย 
ยังมคีวำมมัน่คง และต�ำ่กว่ำกรอบควำมมัน่คงทำงกำรคลงัทีต่ัง้ไว้ คอืไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง  
สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษำยน 2557  
อยู่ในระดับสูงที่ 168.9 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ำหน้ีต่ำงประเทศ 
ระยะสั้น สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 

ภาคอุปทาน เดือนเมษำยน 2557 โดยรวมหดตัว แต่หดตัวน้อยลง 
เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ สะท้อนได้จำกดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร หดตัว 
ร้อยละ 5.78 โดยเฉพำะรำคำข้ำวเปลอืกและยำงพำรำ และดชันีผลผลติสนิค้ำ 
อุตสำหกรรม หดตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งหดตัวตำมอุปสงค์ของตลำดต่ำงประเทศ  
ส่งผลให้ดัชนคีวำมเชือ่มัน่อตุสำหกรรมลดลงอยู่ทีร่ะดบั 84.0 จำกระดับ 84.7  
ในเดอืนก่อนหน้ำ ส�ำหรบัจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศยังคงหดตวัเช่นกัน  
โดยหดตัวร้อยละ 1.7 ซึ่งหดตัวน้อยกว่ำเดือนที่ผ่ำนมำท่ีหดตัวร้อยละ 9.4  
หลังจำกกำรยกเลิกใช้ พ.ร.บ กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   

การบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษำยน 2557 โดยรวมยังคงหดตัว 
เมือ่เทยีบกับช่วงเดอืนทีผ่่ำนมำ โดยยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นัง่ และยอดจ�ำหน่ำย 
รถจักรยำนยนต์ หดตัวร้อยละ 34.4 และ 21.5  ตำมล�ำดับ รวมท้ังยอดกำร 
จดัเก็บภำษมีลูค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงท่ี ยังคงหดตัวทีร้่อยละ 1.2 ขณะท่ีปรมิำณ 
น�ำเข้ำสินค้ำอุปโภคในรูปดอลลำร์สหรัฐ  ขยำยตัวร้อยละ 5.0 

การลงทนุภาคเอกชน เดอืนเมษำยน 2557 ยังคงหดตัวต่อเน่ืองจำก 
ช่วงเดือนท่ีผ่ำนมำ ท้ังกำรลงทุนในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและกำรก่อสร้ำง  
เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรชะลอกำรลงทนุเพ่ือรอประเมนิทศิทำงเศรษฐกิจและ 
กำรเมือง โดยสะท้อนได้จำกปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรูปดอลลำร์สหรัฐ  
และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชงิพำณิชย์ ทีห่ดตวัร้อยละ 16.9 และ 32.3 ตำมล�ำดบั  
นอกจำกนี้ ยอดกำรจัดเก็บภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ และยอดขำย 
ปูนซีเมนต์หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 7.7 และ 3.1 ตำมล�ำดับ 

ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำน 

เศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ, IMF (* คำดกำรณ์ 

เดือน ต.ค. 56  และสิงคโปร์คำดกำรณ์โดย MTI of SINGAPORE)

highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557 
(ม.ค. - เม.ย. 57 )

ปี 56  (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย 2.12 2.9 5.0

มาเลเซีย 3.45 4.7 3.7

ฟิลิปปินส์ 4.08 7.2 6.3

สิงคโปร์ 1.38 4.1 3.0

จีน 2.18 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 7.64 5.8 5.5

อินเดีย 8.43 - 5.4

เวียดนาม 4.74 5.4 5.4

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้้งปี Q4 Q1 มี.ค. เม.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.6 -0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.8 3.0 8.2 2.9 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD) 167.2 167.2 167.4 167.4 168.9

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 - - 2.11 2.45

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 -  1.31 1.66

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.7 46.1 46.1 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.31 -1.03 1.00 -3.12 -0.87

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.29 -7.90 -15.41 -14.19 -14.54

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.6 3.0 - 1.62 5.62

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - - - -0.26 -5.78

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -7.1 -7.0 -10.4 -3.9

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) 92.6 90.5 85.8 84.7 84.0

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 9.3 -5.9 -9.4 -1.7

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -1.0 -0.2 -1.2 -1.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -39.7 -55.3 -55.8 -34.4

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -14.9 -20.8 -18.1 -21.5

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -0.2 -3.9 3.3 5.0

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -16.6 -14.1 -15.2 -16.9

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -24.1 -36.6 -37.5 -32.3

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 17.9 9.1 -6.6 -9.4 -7.7

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 0.3 -2.4 -3.5 -3.1
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ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนพฤษภำคม 2557 มีค่ำ 
เท่ำกับ 107.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 2.62 จำกกำร 
สูงข้ึนของรำคำอำหำรส�ำเร็จรูป ได้แก่ กับข้ำวส�ำเร็จรูป ข้ำวรำดแกง ก๋วยเตี๋ยว  
เพรำะรำคำวตัถดุบิสงูขึน้ เช่น เนือ้สกุร ไข่ ผกัสด และสตัว์น�ำ้ ประกอบกบัรำคำ 
พลังงำน เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊ำซหุงต้ม (LPG) ทยอยปรับรำคำสูงขึ้นมำ 
ต้ังแต่เดอืนกันยำยน 2556 รวมถึงค่ำกระแสไฟฟ้ำทีป่รบัรำคำสงูขึน้ตำมค่ำไฟฟ้ำ 
ผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557 ดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ 0.40 
และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - พฤษภำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 2.21

ส�าหรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำจะ
ขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศ (เป็นดชันรีำคำผูบ้รโิภคทัว่ไป 
ของประเทศ ท่ีหักสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและพลังงำน) เดือนพฤษภำคม 2557  
มีค่ำเท่ำกับ 104.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 1.75  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.13 และเฉลี่ยเดือน 
มกรำคม - พฤษภำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2556 สูงข้ึนร้อยละ 1.40

ดัชนีราคาผูผ้ลิต เดอืนพฤษภำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ 142.7 เมือ่เทยีบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 1.2 จำกกำรสูงข้ึนของหมวดผลิตภัณฑ์ 
จำกเหมืองที่สูงขึ้นร้อยละ 11.5 ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ 
ก๊ำซธรรมชำตร้ิอยละ 13.9 แร่โลหะร้อยละ 3.0 หมวดผลติภัณฑ์อตุสำหกรรมสงูข้ึน 
ร้อยละ 1.8 ได้แก่ สิง่ทอและผลติภัณฑ์สิง่ทอร้อยละ 0.5 หนังฟอก ผลติภัณฑ์หนัง 
และรองเท้ำร้อยละ 1.2 ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ร้อยละ 0.9 เย่ือกระดำษ 
ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 15.0  
หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรมอืน่ๆร้อยละ 0.2 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำดชันีรำคำ 
ผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.4 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - พฤษภำคม 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.4 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤษภำคม 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.0  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จำกกำรสูงข้ึนของ 
หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ร้อยละ 2.0 หมวดผลติภัณฑ์คอนกรตี ร้อยละ 4.4  
ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ร้อยละ 0.2 หมวดกระเบือ้งสูงข้ึนร้อยละ 0.1 และวัสดกุ่อสร้ำง 
อื่นๆ ร้อยละ 2.7 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉำบผิวไม่เปลี่ยนแปลง  ส่วนที่ลดลง ได้แก่  
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำร้อยละ 1.0 หมวดซีเมนต์ร้อยละ 1.6 หมวด 
สุขภัณฑ์ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลง 
ร้อยละ 0.2 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - พฤษภำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2  

ที่มำ : ศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
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การส่งออก
เดอืนเมษายน  2557 มมีลูค่ำ 17,249.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 0.87  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดย สินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร 
ภำพรวมลดลงร้อยละ 7.2 โดยยำงพำรำ (-27.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-12.1%) 
น�ำ้ตำล (-37.2%) ในขณะท่ี ข้ำว (+16.2%) ผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงั (+5.6%) ไก่สด 
แช่แขง็และแปรรปู (+0.9%) ส่วนสนิค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญั ภำพรวมลดลงร้อยละ 0.2   
โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ (-1.0%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (-7.5%)  น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู  
(-8.8%) เคมภีณัฑ์ (-3.4%) ในขณะที ่เมด็พลำสตกิ (+14.1%) ตลำดส่งออกส�ำคญั 
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-9.5%) สหรัฐอเมริกำ (+0.6%) ญ่ีปุ่น (-4.5%) 
มำเลเซีย (+10.3%) และฮ่องกง (-7.5%) 

ระยะ 4 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) มมีลูค่ำ 73,460.5 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
ลดลงร้อยละ 0.97 โดย สนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 7.2  
โดยยำงพำรำ (-18.0%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-25.3%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป  
(-2.3%) น�้ำตำล (-31.5%) ในขณะที่ ข้ำว (+7.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง  
(+16.6%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 โดยรถยนต ์
และอปุกรณ์ฯ (+2.0%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+0.6%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั  
(+42.1%) เมด็พลำสตกิ (+7.1%) ในขณะท่ี น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-13.6%) ตลำดส่งออก 
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน  (-5.6%) ญ่ีปุ่น  (+0.5%) สหรัฐอเมริกำ  
(+0.6%) มำเลเซีย (+2.4%) และฮ่องกง (-3.0%) 

การน�าเข้า
เดือนเมษายน  2557 มีมูลค่ำ 18,702.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 

ร้อยละ 14.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำโดยเป็นกำรลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-13.8%) เครื่องจักรกลฯ (-5.1%) เคมีภัณฑ์ (-8.0%) เหล็ก เหล็กกล้ำ 
และผลิตภัณฑ์ (-22.5%) ในขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (+3.5%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญ 
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-2.4%) ญ่ีปุ่น (-19.0%) สหรัฐอเมริกำ (-3.2%)  
มำเลเซีย (+7.5%) และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-46.5%)

ระยะ 4 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) มมีลูค่ำ 74,208.0 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ   
ลดลงร้อยละ 15.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของน�้ำมันดิบ (-6.7%) เครื่องจักรกลฯ (-9.5%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-5.4%) เหล็ก  
เหลก็กล้ำ และผลติภณัฑ์ (-22.3%) ในขณะท่ี เคมภีณัฑ์ (+3.4%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญั 
ของไทย 5 อันดับแรก  ได้แก่ ญี่ปุ่น  (-21.5%)  จีน  (-3.5%) สหรัฐอเมริกำ (-8.5%)  
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-26.5%) และมำเลเซีย (-4.0%)

ดุลการค้า
เดือนเมษายน 2557 ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,453.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะ 4 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) ขำดดุลกำรค้ำมลูค่ำ 747.5 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน  2557 อยู่ที่ 98.9 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนี
รำคำส่งออกในหมวดสนิค้ำ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสนิค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตร  ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 
0.1 ขณะที่ หมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8   

ราคาสินค้าน�าเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนเมษายน 2557 อยู่ท่ี 98.1 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 0.9 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ
น�ำเข้ำหมวดสนิค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเรจ็รปู ลดลงร้อยละ 2.7 หมวดยำนพำหนะและ
อุปกรณ์กำรขนส่ง ร้อยละ 2.9 ขณะที่ดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดสินค้ำเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 หมวดสนิค้ำทนุ และหมวดสนิค้ำอปุโภคบรโิภค เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 และ 
0.0 ตำมล�ำดับ 

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: เมษายน 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เมษายน 57
ม.ค.-เม.ย. 

2557
เมษายน 57

ม.ค.-เม.ย. 
2557

ส่งออก 17,249 73,461 -0.87 -0.97

น�าเข้า 18,703 74,208 -14.54 -15.19

ดุลการค้า -1,453 -748   

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

1,723 -1.0 10.0 จีน 1,847 -9.5 10.7

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,317 -7.5 7.6 สหรัฐ 
อเมริกา

1,786 0.6 10.4

เม็ดพลาสติก 834 14.1 4.8 ญี่ปุ่น 1,658 -4.5 9.6

น�้ามันส�าเร็จรูป 801 -8.8 4.6 มาเลเซยี 1,089 10.3 6.3

เคมีภัณฑ์ 731 -3.4 4.2 ฮ่องกง 818 -7.5 4.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 เม.ย. 57 ม.ค. - เม.ย. 57

ส่งออก -0.2 0.4 0.0 -1.0 -1.4

น�าเข้า 0.1 0.0 -0.4 -0.9 -1.2

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 2,755 -13.8 14.7 จีน 3,029 -2.4 16.2 

เครือ่งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,856 -5.1 9.9 ญี่ปุ่น 2,979 -19.0 15.9 

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ

1,307 3.5 7.0 สหรัฐ 
อเมริกา

1,123 -3.2 6.0 

เคมภัีณฑ์ 1,210 -8.0 6.5 มาเลเซยี 1,095 7.5 5.9 

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

1,065 -22.5 5.7 สหรัฐ
อาหรบัฯ

804 -46.5 4.3 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2557

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2557

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า



11TPSO

ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำในเดือนพฤษภำคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้ไม่มำกนกั โดยเฉลีย่อยู่ท่ี 19,895.65 บำท  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.02 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ รำคำทองค�ำได้รบัอำนิสงส์ จำกกำรอ่อนค่ำของ 
เงินบำท ประกอบกับในช่วงสองสัปดำห์แรกของเดือน นักลงทุน มีควำมกังวลต่อสถำนกำรณ ์
ควำมรุนแรงในยูเครน ซึ่งกระตุ้นให้ควำมต้องกำรทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  
นอกจำกน้ี ยังคงต้องจบัตำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงในประเทศอย่ำงใกล้ชดิ หำกสถำนกำรณ์ 
กำรเมืองไม่คลีค่ลำย จะสง่ผลให้ทิศทำงค่ำเงนิบำทอ่อนคำ่ลง ซึ่งเป็นอกีปัจจัยทีห่นุนให้รำคำ 
ทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น 

ราคาน�้ามัน
รำคำน�ำ้มนัดบิในเดอืนพฤษภำคมปรบัตวัเพ่ิมขึน้ โดยรำคำน�ำ้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยู่ท่ี  

102.32 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพ่ิมข้ึนจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ท่ี 102.07 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล หลงัจำกรำยงำนตวัเลขปรมิำณน�ำ้มนัดบิคงคลงัท่ีลดลง เนือ่งจำกเข้ำสูช่่วงฤดกูำล 
ท่องเที่ยวของสหรัฐฯ ท�ำให้ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกำรส่งออกน�้ำมันของ 
ลเิบยีท่ียังมคีวำมไม่แน่นอนว่ำจะกลบัมำเพ่ิมข้ึนได้ หลงัแหล่งผลติน�ำ้มนัดบิถูกกลุม่ผูป้ระท้วง 
เข้ำปิดกำรด�ำเนินงำน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำทในเดือนพฤษภำคมปรับตัวอ่อนค่ำ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.53 บำทต่อเหรียญ 

สหรัฐฯ อ่อนค่ำจำก 32.32 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำร 
คงนโยบำยสนับสนุนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกำรเดินหน้ำปรับลดวงเงินซื้อ 
พันธบัตร (QE) อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะจบโครงกำรน้ี หำกเศรษฐกิจสหรัฐฯขยำยตัวตำม 
เป้ำหมำย จะส่งผลให้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่ำขึน้ กดดันค่ำเงินบำท อย่ำงไรก็ด ีปัจจยัส�ำคัญ 
ยังคงเป็นเรือ่งของสถำนกำรณ์กำรเมอืงในประเทศ ท่ียังคงมกีำรชมุนุมต่อต้ำนกำรรฐัประหำร  
หำกสถำนกำรณ์ยังไม่คลี่คลำย คำดว่ำทิศทำงของค่ำเงินบำทจะยังคงอ่อนค่ำลงอีก 

สินค้าเกษตร 
ข้าว รำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตวัลดลงจำก 1,130.56 บำท/100 กิโลกรมั  

เป็น 1,116.67 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกผูส่้งออกมสีตอ็กข้ำวสงู แต่ประเทศคูค้่ำสัง่ซือ้ข้ำว 
ในปริมำณน้อย ท�ำให้รำคำในประเทศปรับตัวลดลง ในขณะที่รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ  
100% ชัน้ 2 ทรงตวัที ่2,870.00 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกควำมต้องกำรข้ำวหอมมะลชิะลอตวั  
หลังถูกแย่งตลำดจำกข้ำวทีป่ลอมปนในสหรฐัฯ และจนี ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนมถุินำยน คำดว่ำ 
รำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกรณีพิพำท 
ระหว่ำงจีนและเวียดนำม อำจท�ำให้จีนผู้น�ำเข้ำรำยใหญ่ของโลกหันมำน�ำเข้ำข้ำวจำกไทย 
มำกขึ้น ขณะเดียวกันข้ำวเปลือกนำปรังจำกภำคกลำงเริ่มออกสู่ตลำด (มิ.ย.-ส.ค.) อำจท�ำให้ 
รำคำข้ำวลดลง 

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอื 
กรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนพฤษภำคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 67.48 บำท และ  
55.59 บำท ตำมล�ำดบั ปรบัตวัลดลงจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกได้รบัแรงกดดนัจำกกระแสข่ำว 
กำรระบำยยำงในสต๊อค 2 แสนตันของรัฐบำล ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรบำงรำยชะลอซื้อ  
เพรำะมองว่ำมีควำมได้เปรียบในกำรต่อรองรำคำ ประกอบกับนักลงทุนมีควำมกังวลเกี่ยวกับ 
สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองภำยในประเทศไทย อีกท้ัง สถำนกำรณ์ตลำด 
ต่ำงประเทศค่อนข้ำงซบเซำ ท�ำให้ยำงขำยออกยำก ส�ำหรับรำคำยำงในเดือนมิถุนำยน 2557  
คำดว่ำรำคำยำงจะปรับตัวลดลง เนื่องจำกนักลงทุนมีควำมกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจโลก  
จึงชะลอกำรซื้อและเทขำยเพื่อลดควำมเสี่ยง 

 

 & Fx
Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

รำคำสินค้ำรำยเดือน

เม.ย.-57 พ.ค.-57
%Δ 

(MOM)
ม.ค.-พ.ค.

56
ม.ค.-พ.ค.

57
%Δ

(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,130.56 1,116.67 -1.23 1,578.58 1,214.87 -23.04

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,870.00 2,870.00 0.00 3,252.43 2,967.73 -8.75

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 70.89 67.48 -4.81 85.04 71.93 -15.41

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 59.65 55.59 -6.80 81.61 62.48 -23.45

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy 
oz.)

1,299.00 1,287.53 -0.88 1,558.00 1,293.57 -16.97

ไทย (THB/Baht) 19,891.67 19,895.65 0.02 21,982.58 19,959.25 -9.20

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 104.74 105.56 0.78 105.41 104.70 -0.67

WTI 102.07 102.32 0.24 93.97 100.11 6.54

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.32 32.53 0.65 29.65 32.57 9.83

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองค�า ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : พฤษภาคม 2557

ที่มา : CEIC



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global news

ข่ำววงใน สปป.ลำวกระซิบว่ำเมื่อเดือน 
มนีำคมทีผ่่ำนมำรฐับำลลำวได้มกีำรแต่งต้ังโยกย้ำย 
ผู้บริหำรระดับสูงเกือบ 20 ต�ำแหน่ง เพ่ือเป็นกำร 
เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูประเทศครัง้ใหญ่ 
อันได้แก่  กำรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ  
25 แห่งรองรับกำรลงทุนจำกจีน ไทยและเวียดนำม  
กำรก่อสร้ำงเขื่อนแม่โขงในส่วนที่อยู่ในดินแดนลำว  
กำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยสวันเขต (ใกล้มกุดำหำร) - 
ลำวบำวเชือ่มท่ำเรอืดำนงัของเวียดนำมเปิดทำงออก 
สูท่ะเลและเร่งผลกัดนัโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเชือ่ม 
จำกจีนถึงเวียงจันทน์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร 
เป็นฮับด้ำนลอจิสติกส์ของภูมิภำค 

ข่ำวด ีEU ลดระดับควำมเข้มงวดกำรตรวจสอบ 
กะหล�ำ่น�ำเข้ำจำกไทยแล้ว อนัเป็นผลจำกไทยมกีำร 
ปรบัปรงุกำรตรวจสอบก่อนส่งออกดขีึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำก EU เป็นตลำดส�ำคัญของไทยและ EU  
ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรมำก  
ผูส่้งออกผกัไป EU จงึควรปรกึษำกรมวิชำกำรเกษตร 
ก่อนส่งออก ทั้งน้ีกรมฯ ได้ก�ำหนดให้ผัก 22 ชนิด 
เป็นสินค้ำควบคุมและต้องได้รับกำรตรวจสอบก่อน 
ส่งออกไป EU 

ข่ำวดีจำกแดนปลำดิบ - ญ่ีปุน่ก�ำลงัพิจำรณำ 
ผ่อนคลำยกฎระเบยีบกำรออกวีซ่ำส�ำหรบับำงสำขำ 
อำชพี เช่น แม่บ้ำน และพ่ีเลีย้งเด็ก โดยจ�ำกัดส�ำหรบั 
ในบำงท้องท่ี ได้แก่ Tokyo, Osaka และ Fukuoka  
ทั้งนี้คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้  

แหล่งข่ำว Food Navigator รำยงำนว่ำ 
ผลกำรวิจัยล่ำสุดพบว่ำคนอังกฤษกว่ำร้อยละ 26  
มีควำมกังวลเกี่ยวกับสำรเจือปนในอำหำรและเรื่อง 
อำหำรเป็นพิษ ดังนั้นครัวไทยสู่ครัวโลกคงต้อง 
ค�ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนน้ีของลูกค้ำในอียู 
โดยเฉพำะอังกฤษกันให้มำก 

ปี 2557 อียูตัด GSP ไทยเพ่ิมเติม เช่น กุ้ง 
และผลิตภัณฑ์ประมง สิ่งทอ รองเท้ำ อัญมณี และ 
เคร่ืองประดับ และในปี 2558 ไทยจะถูกตัด GSP  
ทกุรำยกำร ดงันัน้ไทยจงึต้องปรับตัวโดยกำรเร่งเจรจำ  
FTA กับอยูีเป็นกำรชดเชย และธุรกิจไทยท่ีใช้แรงงำน 
เข้มข้นอำจต้องปรับตัวโดยกำรย้ำยฐำนไปประเทศ 
เพื่อนบ้ำนที่ยังได้ GSP อยู่ 

ญ่ีปุน่มุง่ลงทุนต่ำงประเทศมำกขึน้โดยเฉพำะ 
ในย่ำนอำเซียนในปี 2557 โดยผลกำรส�ำรวจซีอีโอ 
บรษิทัญ่ีปุน่ชัน้น�ำซึง่จดัท�ำโดย The Nikkei พบว่ำ  1/3  
มแีผนขยำยกำรลงทนุในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้เพ่ิม  
โดยประเทศเป้ำหมำยอันดับ 1 เป็นประเทศไทย  
(37.2%)  รองลงมำเป็น อินโดนีเซีย และเวียดนำม 

ปี 2556 คนชรำและครัวเรือนรำยได้น้อย 
แดนปลำดบิแห่ซือ้สนิค้ำออนไลน์สงูเป็นประวตักิำรณ์  
โดยยอดขำยพุ่งกระฉูดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 11 แล้ว 
อกีท้ังยอดขำยปี 2556 ก็สงูกว่ำปี 2545 ถึง 5.2 เท่ำตวั  
นอกจำกน้ัน 7-eleven ในญ่ีปุน่วำงแผนขยำยบรกิำร 
กว่ำ 500 สำขำตำมสถำนีรถไฟในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ
เพรำะคนญีปุ่น่หันไปใช้รถไฟมำกขึน้ในยุคเศรษฐกิจ 
รัดตัวจึงน่ำจะเป็นช่องทำงใหม่ส�ำหรับผู้ส่งออกไทย 
ในกำรเจำะตลำดญี่ปุ่นได้ 

กำรเจรจำจดัท�ำควำมตกลง Trans-Pacific 
Partnership (TPP) มคีวำมคืบหน้ำพอควรโดยเฉพำะ 
ใน 8 เรื่อง ได้แก่ กำรพัฒนำควำมสอดคล้องของ 
กฎระเบียบ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่อธุรกิจและ 
กำรแข่งขัน  ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำร 
เข้ำเมืองชั่วครำว ควำมร่วมมือและกำรเสริมสร้ำง 
ศกัยภำพ กำรบรหิำรจดักำรควำมตกลง และบำงส่วน 
ของนโยบำยกำรแข่งขัน 

ญ่ีปุน่ตัง้เป้ำเพ่ิมประชำกร 100 ล้ำนคนหรอื 
มำกกว่ำ ใน 50 ปีข้ำงหน้ำ โดยอตัรำกำรเกดิจะต้อง 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 2.07% เน่ืองจำกปัจจบุนัอัตรำกำรเพ่ิมของ 
ประชำกรลดลงอย่ำงน่ำตกใจ ทัง้นีร้ฐับำลจะด�ำเนิน 
นโยบำยกระตุน้อย่ำงจรงิจงั ธุรกิจฮนันมีนู ของเล่นเดก็  
และของใช้คุณแม่คงต้องเตรียมพร้อม 

ญ่ีปุ ่นก�ำลังมองหำแหล่งน�ำเข้ำกล้วย 
นอกเหนือจำกฟิลิปปินส์ เช่น โมแซมบิค และ 
เวียดนำมเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันญ่ีปุ่นน�ำเข้ำจำก 
ฟิลิปปินส์ถึง 90% เปิดโอกำสให้กับผู้ส่งออกไทย 
ในกำรท�ำตลำดในญี่ปุ่น 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ


