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Editor’s note
ก�ำแพงขวางกั้นทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียนก�ำลังจะ
ถูกทลายลงพร้อมกับการก่อก�ำเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
เหล่าบรรดาธุรกิจน้อยใหญ่ต่างเตรียมปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับการรวมเป็นครอบครัว
เดียวกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากแห่งหนึ่งของโลก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศอาเซียนนี้ เป็นเรือ่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ควรให้ความสนใจโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ การมอบของขวัญ ที่ในแต่ละประเทศ
ต่างก็มีส่วนคล้ายและแตกต่างกันอยู่พอสมควร การท�ำความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม
และความต้องการของผู้บริโภคในประเทศสมาชิกจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า
ในตลาดขนาดใหญ่กว่า 600 ล้านคนแห่งนี้ ซึง่ Special Talk ได้รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
เทศกาลของขวัญในอาเซียนเอาไว้อย่างครบครัน
ในส่วนของ Special Report นั้นเราน�ำเสนอแนวคิดของท่านปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ) ต่อวงจรเศรษฐกิจการค้า ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
เพื่อขยายโอกาสการส่งออกในตลาดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
เรื่องของข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเฉลี่ย
ที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ที่ผู้ประกอบการควรรู้
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง
อีกเช่นเคย เนื่องในโอกาสที่ส�ำนักงานในต่างประเทศทั่วโลก น�ำพานักธุรกิจ
ในต่างประเทศมาร่วมงาน THAIFEX ช่วงระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐะปานะ)
ได้ถือโอกาสนี้จัดประชุมเพื่อก�ำหนดเป้าหมายการส่งออกของไทยในปี 2557
รวมทั้ง มอบหมายนโยบายในการท�ำงาน และยังจัดการประชุมหารือระหว่าง
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก ส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
ณ กรุงวอชิงตัน กรุงบลัสเซลล์ และกรุงปักกิ่ง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการค้าที่ส�ำคัญ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
นอกจากนี้แล้ว ในวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยังได้จัดให้มีการ
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาแรงงานเด็ก และ
แรงงานบังคับในไทย ซึ่งมีสินค้า 5 รายงานที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ปลา เครื่องนุ่งห่ม
สื่อลามก กุ้ง และอ้อย
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เรียกได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ พยายามที่จะติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดตั้ง Consultative Unit เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ
สื่อสารกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา เรียกได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่
ไร้รอยต่อจริง ๆ

Special Talk

เทศกาลของขวัญใน AEC
โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

อาเซียนก�ำลังก้าวสู่การเป็น AEC ในปี 2558 นี้แล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นด้าน
วัฒนธรรมยังมีการพูดถึงกันไม่มากนัก ซึ่งอันที่จริงแล้วประเด็นด้านวัฒนธรรมมีส่วน
เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะการจับจ่ายซือ้ หาสินค้าในช่วงเทศกาล
ของขวัญของแต่ละประเทศ
อาเซี ย นเป็ น กลุ ่ ม เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากแห่งหนึ่งของโลก
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจะช่วยให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จในการเจาะตลาด AEC
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของขวัญที่แต่ละประเทศ
มีส่วนคล้ายและแตกต่างกันพอสมควร
ไทย พม่า ลาว และกัมพูชามีวัฒนธรรม
คล้ายกัน เช่น มีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ และผู้คน
ก็นยิ มจัดงานแต่งงานในช่วงปลายปีคล้ายๆ ไทยเรา
ส่วนที่คล้ายกันก็คือผู้คนจะให้ของขวัญกันมาก
ในช่ ว งปี ใ หม่ แ ละช่ ว งงานแต่ ง งานมากกว่า
ช่วงเวลาอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม งานแต่งงานในกัมพูชา
ดูจะมีอะไรทีพ่ เิ ศษมากอยูส่ กั หน่อย โดยว่าทีเ่ จ้าสาว
จะต้องเก็บเนือ้ เก็บตัวกันเป็นเวลา 1 ปีเต็มเลยทีเดียว
ในช่วงดังกล่าวว่าที่เจ้าสาวจะต้องเข้าคอร์สเสริม
ความงามเหมือนกับทีบ่ รรดาผูเ้ ข้าประกวดเทพีนยิ ม
ท�ำกัน แน่นอนว่าวันแต่งงานเจ้าสาวจะต้องสวยสุด
สะดุดตาเป็นพิเศษ จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจจัดงาน
แต่งงานและธุรกิจเสริมความงามเจ้าสาวในกัมพูชา
จะเฟื่องฟูกันมาก
ส�ำหรับเวียดนาม วันปีใหม่ของเวียดนาม
เป็นวันตรุษเต๊ด (Tết) หรือเต็ดเฮงียนด๋าน (Tết
Nguyên Đán) เป็นช่วงเดียวกับตรุษจีน (แน่นอนว่า
ต้องมีอั่งเปาและแจกของขวัญเช่นกัน) โดยแต่ละปี
จะหยุดยาวกันถึง 9 วันเลยทีเดียว เต๊ด หมายถึง
การเริ่มต้นใหม่สอดรับกับการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
โดยทั่วไปจะเริ่มฉลองก่อนวันตรุษเต๊ด 1 สัปดาห์
ด้วยการบูชาองต๋าว (Ông Táo) เทพเจ้าเตาไฟ
ซึง่ เชือ่ ว่าท�ำหน้าทีร่ ายงานความเป็นไปในโลกมนุษย์
ต่อเทพบนสวรรค์หรือองเจ่ย (Ông Trời) ตามมาด้วย
การปล่อยปลาคาร์ฟลงน�้ำซึ่งว่ากันว่าปลาคาร์ฟ
จะแปลงร่างกลายเป็นมังกรพาองต๋าวเหินฟ้ากลับสู่
สรวงสวรรค์เพือ่ เข้าเฝ้าองเจ่ยและน�ำแต่เรือ่ งดีๆ ของ
เจ้าบ้านไปเล่าให้องเจ่ยฟัง ปรกติตรุสเต็ดนิยมไหว้
ด้วยผลไม้ 5 อย่างโดยหนึ่งในนั้นจะเป็นผลเฝิตถู่
(Phật thủ) หรือ “ส้มโอมือ”ภาษาจีนเรียก “ฝอโส่ว”
หมายถึงนิ้วพระพุทธเจ้า (เมืองไทยใช้ท�ำยาดม
ส้มโอมือ) มีรูปร่างคล้ายมือก�ำลังพนมไหว้อยู่

ถือเป็นไม้มงคลซึ่งใช้บูชาบรรพบุรุษ นอกจากนั้น
ก็มสี ม้ โอหมายถึงแผ่นดินหรือความบริบรู ณ์ ลูกพลับ
ตัวแทนความรุง่ เรือง และส้มคือความอุดมสมบูรณ์
แต่ระยะหลังคนรุ่นใหม่ก็ดัดแปลงเอาผลไม้ใหม่ๆ
ไปไหว้ด้วย บางคนก็นิยมไหว้ด้วยขนุนและทุเรียน
จากประเทศไทย นัยว่ารูปร่างคล้ายหมอนช่วย
หนุนดวงและช่วยให้ปัญญาแหลมคม
ส�ำหรับเทศกาลตรุษจีนในอาเซียนก็มี
ฉลองกันแทบทุกประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและ
สิงคโปร์ที่มีชาวจีนอยู่กันมาก หลายคนก็นิยมมา
ฉลองกันที่หาดใหญ่บ้านเรา ส่งผลให้เศรษฐกิจ
หาดใหญ่คกึ คักกันเป็นพิเศษ แต่ทพี่ เิ ศษในระยะหลัง
เห็นจะเป็นจีนใหม่จากประเทศจีนที่มาตั้งฐาน
ท�ำธุรกิจกันมากที่รัฐยะโฮใกล้กับสิงคโปร์ก็ผสมโรง
เข้ามาเที่ยวหาดใหญ่ด้วย นอกจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์แล้ว ต่อไปนี้เทศกาลตรุษจีนในอาเซียน
ทุกประเทศจะมีเงินสะพัดมากเป็นพิเศษ เนือ่ งจากมี
FDI จากจีนไหลทะลักเข้ามาในอาเซียนมากมาย
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะในพม่า ลาว และ
กัมพูชาทีม่ ี FDI จากจีนแซงหน้าเป็นอันดับ 1 ไปแล้ว
ส่วนในไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ FDI จีน
ก็อยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน ดังนั้นพนักงานที่ท�ำงาน
กับเถ้าแก่จีน แม้ไม่ใช่คนจีน แต่ก็คงได้เงินอั่งเปา
ไปฉลองด้วยเช่นกันไม่มากก็น้อย
ลองไปดูเพือ่ นบ้านอย่างอินโดนีเซียกันบ้าง
แม้อนิ โดนีเซียจะฉลองปีใหม่ดว้ ยแต่กม็ เี ทศกาลอืน่ ๆ
ทีใ่ หญ่กว่า เทศกาลทีใ่ หญ่มากของอินโดนีเซียจะเป็น
ช่วงรอมฎอน ในเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์
หรือปฏิทินอิสลาม (มักจะเป็นช่วงใกล้ๆ เทศกาล
กินเจของบ้านเรา) เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอด
ทัง้ เดือน ด้วยเหตุนจี้ งึ เรียกกันอีกชือ่ หนึง่ ว่าเดือนบวช
และถือว่าเป็นเดือนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เดือนหนึง่ ชาวมุสลิม
จะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้นึกถึงคนที่ไม่ได้รับ
การดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และ
เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทาน
ลงมาเป็นทางน�ำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องศึกษา
คัมภีรอ์ ลั กุรอานเรียนรูส้ งิ่ ทีพ่ ระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์
ท�ำตัวอย่างไร

เมื่ อ สิ้ น เดื อ นรอมฎอนแล้ ว จะมี ก าร
เฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดลุ ฟิฏริ
หรือวันอีดเล็กเป็นวันแห่งรางวัลและการตอบแทน
(วันแห่งเทศกาลการเฉลิมฉลอง ) พร้อมกับมีการ
บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ขัดสน มอบของขวัญแก่
คนที่นับถือและเด็กๆ จึงเป็นช่วงจับจ่ายของขวัญ
เพื่อคนอันเป็นที่รักของชาวอินโดนีเซีย ในช่วงนี้
จึงเป็นช่วงที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะคับคั่งกันมาก
เป็นพิเศษเหมาะกับการเปิดตัวสินค้าไทยเป็นอย่างยิง่
วันอีดุลฟิฏริในมาเลเซีย สิงคโปร์และ
บรูไนก็เป็นช่วงเทศกาลของขวัญเช่นกัน แต่
ผู้ส่งออกไปมาเลเซียคงจะต้องเน้นการเจาะตลาด
ด้วยวิธี Shopping Online มากเป็นพิเศษ เนือ่ งจาก
ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ในมาเลเซียเริ่มถึง
จุดอิ่มตัว ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันไปซื้อของ
Online กันมากขึ้น โดยพบว่าการค้า Online มีการ
เติ บ โตถึ ง 13% ต่ อ ปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ น ค้ า ที่
คนมาเลเซียนิยมซื้อหา Online กว่า 90% จะเป็น
เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน เสือ้ ผ้า อิเล็กทรอนิกส์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ คนมาเลเซีย
ส่วนใหญ่ชอบอาหารไทยเนื่องจากรสชาติคล้าย
อาหารพื้ น เมื อ งของมาเลเซี ย และนิ ย มอาหาร
ฮาลาลไทย แต่ไม่นิยมชอปอาหาร Online จึงควร
น�ำเสนอโดยวิธีเดิมๆ ตามห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านอาหารเป็นหลัก นอกจากนั้น ในมาเลเซียยังมี
ชาวฮินดูอินเดียราว 2 ล้านคนที่นิยมฉลองปีใหม่
อินเดียช่วงดิวาลี (ประมาณเดือนตุลาคม) แน่นอนว่า
การแจกของขวัญและอั่งเปาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ในเทศกาลนี้
เพือ่ นบ้านทีใ่ กล้ชดิ กับเรามากประเทศหนึง่
(หน้าตาก็คล้ายกันมาก) คือฟิลิปปินส์ ประเทศ
แคธอลิคหนึ่งเดียวของอาเซียน ชาวฟิลิปปินส์ฉลอง
คริสต์มาสกันยิ่งใหญ่โอฬารตระการตายาวนาน
เป็นพิเศษถึง 3 เดือน โดยเขาจะเริ่มฉลองกันตั้งแต่
เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ห้างสรรพสินค้า
ขนาดยักษ์ที่มีอยู่มากมายจะเปิดขายจนถึงเที่ยงคืน
แทบทุกแห่ง ในทุกปีคนฟิลิปปินส์ที่ท�ำงานอยู่
ต่างประเทศซึ่งมีอยู่ราว 13 ล้านคนทั่วโลกจะเริ่ม
ทยอยกลับไปเยีย่ มบ้านกันตัง้ แต่เดือนตุลาคม อีกทัง้
ครอบครัวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่
การซื้อของขวัญติดตัวมากๆ ตอนกลับไปเยี่ยมบ้าน
ไม่สะดวกนัก ส่วนใหญ่จงึ นิยมขนเงินดอลลาร์กนั มา
เต็มกระเป๋ากลับไปซื้อตามห้างหรูในฟิลิปปินส์
ดังนัน้ ใครจะไปเปิดตัวสินค้าในฟิลปิ ปินส์กค็ วรไปกัน
ตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม
ซึ่งโอกาสประสบความส�ำเร็จจะมีสูงมาก
ความหลากหลายด้านเทศกาลของขวัญใน
AEC ช่วยสร้างสีสันและโอกาสทางการค้ามากมาย
ที่ผู้ส่งออกไม่ควรมองข้ามในตลาดที่มีขนาด 600
ล้านคนแห่งนี้
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศไทย
โดย อิทธิเดโช เมตตา
ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า

แนวคิดและวิธีการจัดท�ำดัชนีราคาตามที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ต่างประเทศได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นเวลากว่า 120 ปี
และเมื่อได้พัฒนาจนอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว จึงได้มีการน�ำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 70 ปีเศษที่ผ่านมา
ในชั้นแรก ก่อนที่จะมาเป็นดัชนีที่สมบูรณ์
นักสถิติและนักเศรษฐศาสตร์ของยุโรปได้พยายาม
คิดค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น นาย Irving
Fisher สังเกตเห็นว่า สงครามนโปเลียนท�ำให้ราคา
สินค้าเปลี่ยนแปลงรุนแรง จึงต้องการทราบค่า
ที่แท้จริงของสินค้าหลังสงครามและต่อมาในปี
พ.ศ. 2406 ในประเทศอังกฤษ นาย Jevon ต้องการ
วัดค่าทองค�ำในอนาคต เพราะมีการขุดพบทองค�ำ
ในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ แต่เหตุการณ์ทนี่ บั ได้วา่ เป็นการปฏิวตั ิ
ของการจัดท�ำดัชนีที่แท้จริงก็คือในปี พ.ศ. 2407
นักสถิตชิ อื่ นาย Laspeyres ได้จดั ท�ำวิธกี ารค�ำนวณ
ดัชนีราคาของเมืองแฮมบรูกเป็นครั้งแรก และในปี
พ.ศ. 2417 นาย Prasche ได้ปรับปรุงวิธกี ารค�ำนวณ
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ดัชนีราคาใหม่ โดยพัฒนามาจากสูตรนาย Laspeyres
แต่ผลสุดท้ายสูตรของนาย Laspeyres ได้กลายเป็น
สูตรมาตรฐานที่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย
เลือกใช้ในการค�ำนวณดัชนีประเภทต่างๆ ในปัจจุบนั
เพราะมีความสะดวกและท�ำให้การค�ำนวณเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ
ส�ำหรับประเทศไทยจากหลักฐานทีค่ น้ คว้าได้
พบว่ามีความสนใจในการที่จะวัดการเปลี่ยนแปลง
ของระดับราคาสินค้ามานานแล้ว อย่างน้อยที่สุด
ได้พบว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (ไม่อาจ
ระบุชื่อได้ เพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลางค่อนข้างน้อยและเป็นช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จึงค่อนข้างมีความสับสนในเรื่องชื่อ) ได้เริ่ม

รวบรวมสถิตริ าคามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2481 และต่อมา
ได้มคี วามริเริม่ ทีจ่ ะท�ำดัชนีราคาขึน้ โดยกรมการสนเทศ
เมื่อปี พ.ศ. 2486
ก่อนจะมาเป็นดัชนีราคาผูผ้ ลิตนัน้ ได้มกี าร
จัดท�ำดัชนีราคาขายส่งมาก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486
ใช้ชอื่ ว่า “ดัชนีราคาขายส่งของประเทศไทย” โดยใช้
ปีฐาน 2481 มีวัตถุประสงค์เพือ่ เป็นเครื่องชี้วัดการ
เปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายจ�ำนวนมาก
ในช่วงแรกของตลาดหรือจุดแรกจากโรงงานหรือ
ผูผ้ ลิตเพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบจากค่าขนส่งและภาษี
การบริโภค และเพื่อให้สามารถสะท้อนทั้งภาวะ
การผลิตและการค้าของประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ
เป็นการจัดเก็บราคาในขั้นตอนของการขายส่ง คือ
จัดเก็บราคาจากผู้ค้าส่ง บางรายการใกล้เคียงกับ

ราคาขายปลีก ซึ่งผิดกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท�ำให้
เกิดแนวคิดในการจัดท�ำดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับจริงๆ ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า
“ดัชนีราคาผู้ผลิต” โดยเริ่มจัดท�ำดัชนีราคาผู้ผลิต
อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528
ดัชนีราคาผู้ผลิต หมายถึง ตัวเลขที่ใช้วัด
การเปลีย่ นแปลงของสินค้าทีผ่ ผู้ ลิตในประเทศได้รบั
เปรียบเทียบกับระยะเวลา ณ ปีฐาน

ส�ำหรับประเทศไทยจากหลักฐานที่ค้นคว้าได้ พบว่ามี
ความสนใจในการทีจ่ ะวัดการเปลีย่ นแปลงของระดับราคาสินค้า
มานานแล้ว อย่างน้อยทีส่ ดุ ได้พบว่ากระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เศรษฐกิจ ได้เริม่ รวบรวมสถิตริ าคามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2481 และ
ต่อมาได้มคี วามริเริม่ ทีจ่ ะท�ำดัชนีราคาขึน้ โดยกรมการสนเทศ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2486

ประโยชน์ของดัชนีราคาผู้ผลิต
ภาครัฐบาล
1. ใช้ในการปรับมูลค่าการผลิต และหรือ
มูลค่าเพิ่ม และหรือค่าใช้จ่ายขั้นกลางจากราคา
ปัจจุบนั เป็นราคาคงที่ หรือราคา ณ ปีฐาน เพือ่ ใช้วดั
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP)
2. ใช้เป็นเครือ่ งชีแ้ นวโน้มภาวะเงินเฟ้อของ
ประเทศ
3. ใช้เป็นเครื่องชี้ภาวะการค้าของประเทศ
4. ใช้เป็นแนวทางก�ำหนดงบประมาณ
รายจ่ายและนโยบายการเงิน
5. ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
การผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการค้าของ
ประเทศ
ภาคเอกชน
1. ใช้เป็นตัวปรับสัญญาซื้อขายระยะยาว
2. ใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและ
การตลาด โดยใช้ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยเฉลี่ย ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้สามารถทราบ
ภาวะการค้าของกลุ่มสินค้านั้นๆ กล่าวคือ
• ถ้าดัชนีราคาผูผ้ ลิตสูงขึน้ เล็กน้อย แสดงว่า
ภาวะการค้าของสินค้าหรือสภาพของธุรกิจนั้นๆ
ค่อนข้างมั่นคง
• ถ้าดัชนีราคาผูผ้ ลิต สูงขึน้ หรือลดลงมาก
ผิดปกติ แสดงว่าภาวะการค้าของสินค้าหรือสภาพ
ธุรกิจนัน้ ๆ เริม่ จะมีปญ
ั หาเนือ่ งจากเกิดภาวะเงินเฟ้อ
หรื อ เงิ น ฝื ด เพราะการที่ ร าคาสิ น ค้ า สู ง ขึ้ น มาก
จะมีผลให้ประชาชนลดการบริโภค ซึ่งเมื่อความ
ต้องการ (Demand) ลดลงจะมีผลต่อการลงทุน
(Investment) ในธุรกิจนัน้ ๆ เป็นลูกโซ่ไป ถ้าสินค้านัน้
ลดลงมาก หมายถึงภาวะการแข่งขันสูงขึน้ หรือความ
ต้องการลดลงซึ่งมีผลต่อการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
เช่นเดียวกัน
การเผยแพร่ดัชนี
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทย เผยแพร่
เป็นประจ�ำทุกเดือนในวันท�ำการแรกของเดือนถัดไป
โดยสื่อต่างๆ ดังนี้
• เอกสาร
• โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0 2507 5818
• ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Mail)
หมายเลข 0 2507 7000
• Internet http://www.price.moc.go.th
และ E-mail
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วงจรเศรษฐกิจการค้า

(Trade Value Chain)
โดย กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ขอน�ำแนวความคิดของท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ)
ที่ได้กล่าวถึงวงจรเศรษฐกิจการค้า (Trade Value Chain) ในหลายโอกาส อาทิ การมอบนโยบายแก่ทูตพาณิชย์ การประชุมร่วมกับ
ภาคเอกชน และการบรรยายในโอกาสต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของวงจรเศรษฐกิจการค้า
สิทธิประโยชน์
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

สิทธิประโยชน์จากข้อตกลง
เขตการค้าเสรี / การให้สทิ ธิ
พิเศษทางภาษี

มาตรการปกป้องของไทย
(AD/CVD/SG)

มาตรการกีดกัน
ทางการค้าของ
ต่างประเทศ

ตลาดภายในประเทศ
การลงทุน
• การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ
• การลงทุนโดยคนไทย
• การตั้งส�ำนักงานตัวแทน

การน�ำเข้า

การผลิตสินค้า/
การให้บริการ

การค้า
ภายในประเทศ

• การน�ำเข้าสินค้า                    • การผลิตสินค้า
   - การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(วัตถุดิบ, สินค้ากึ่ง
ส�ำเร็จรูป, สินค้าส�ำเร็จรูป,
> การออกแบบและสร้าง
เครื่องจักร, เชื้อเพลิง)
แบรนด์
• การน�ำเข้าบริการ
> การพัฒนามาตรฐาน
- ธุรกิจบริการ
> การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
   - ลิขสิทธิ/์ สิทธิบตั ร/เฟรนไชส์
> การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
   - บุคคล (วิชาชีพ, แรงงาน)
> การส่งเสริมทรัพย์สิน

• การพัฒนาตลาดและ
ช่องทางการค้า
   - ตลาดสินค้าเกษตร
- ตลาดค้าส่งค้าปลีก
   - ย่านการค้า
   - การค้าออนไลน์
   - ตลาดการค้าอื่นๆ เช่น
ตลาดล่วงหน้า
ทางปัญญา
• การค้าชายแดน &
  - การพัฒนาผูป้ ระกอบการ Localized AEC
SMEs
• การดูแลค่าครองชีพ
     > Smart Enterprise
• การรักษาเสถียรภาพและ
      > Young Entrepreneurs
ควบคุมราคาสินค้า
• การให้บริการ
• โลจิสติกส์ทางการค้า
   - การพัฒนาธุรกิจบริการ (ในประเทศ)
   - การสร้างแบรนด์
• การอ�ำนวยความสะดวก
   - การพัฒนาจิตบริการ
ทางการค้า
   - การส่งเสริมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

การเจรจาเปิดตลาด
แก้ ไขปัญหาการค้า/
การส่งเสริมการค้า

การส่งออก

• การเจรจาเปิดตลาด และ
แก้ไขปัญหาทางการค้า
   - ข้อตกลงเขตการค้าเสรี /                       
     การให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษี
   - ประเด็นส�ำคัญทางการค้า
เช่น การค้ากับแรงงาน/
สิ่ ง แวดล้ อ ม/สั ง คม/
ทรัพย์สินทางปัญญา
   - มาตรการกีดกันทางการค้า
   - ความสัมพันธ์ระดับสูง
• การส่งเสริมการส่งออก
   - กิจกรรมการตลาด
   - การค้าออนไลน์
   - การจับคู่ธุรกิจ
   - การสร้างเครือข่าย
   - การสร้างภาพลักษณ์
สินค้าและประเทศ

• การช�ำระเงิน
(อัตราแลกเปลี่ยน)
• โลจิสติกส์ทางการค้า
(ระหว่างประเทศ)
• การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า
• การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ทางการค้า

หน่วยงาน
ภายใน

พค. / จร. /
สป. / สนย.

คต. / สค. / จร. /
พค. / ทป. / คน. /
สป. / สนย.

สค. / ทป. / พค. /
สป. / สนย.

คน. / พค. / ทป. /
คต. / อคส. / กสล. /
ตสล. / สนย.

จร. / สค. / สป. /
คต. / พค. / สนย.

สค. / จร. / คต. /
สป. / สนย.

หน่วยงาน
ภายนอก

อก.(BOI) /
กษ. / กค.

กษ (มกอช.) /
อก.(สมอ.) / พง. /
รง. / กค. / สธ.

อก. / กษ. / คค. /
ทท. / วช. / วท. /
รง. / พง. / สธ.

คค. / มท. / กค. /
พง. / สธ. / ICT /
วท. / ยธ.

กษ. / อก. /
กค. / กต. / ยธ.

กค. / อก. /
คค. / กษ. / ยธ.

ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
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เนือ่ งจากเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
จะเป็นเศรษฐกิจการค้าที่ไร้พรมแดน (Borderless)
ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และการจัดท�ำข้อ
ตกลงเขตการค้าเสรี (Regional FTAs) ในภูมิภาค
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่างๆ
เข้าด้วยกัน ส่งผลให้การค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่นเป็นวงจรเศรษฐกิจการค้า ประกอบด้วย
• การลงทุน ได้แก่ การลงทุนทางตรงโดย
ต่างประเทศ (FDI) การลงทุนโดยคนไทย การตั้ง
ส�ำนักงานตัวแทน
• การน� ำ เข้ า ได้แก่ การน�ำเข้าสินค้า
(วั ต ถุ ดิ บ /สิ น ค้ า กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป /สิ น ค้ า ส� ำ เร็ จ รู ป /
เครื่องจักร/เชื้อเพลิง) การน�ำเข้าบริการ (ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/เฟรนไชส์/บุคลากร)
• การผลิตสินค้า/การให้บริการ ได้แก่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs การพัฒนาธุรกิจบริการ
• การค้าภายในประเทศ ได้แก่ การพัฒนา
ตลาดและช่องทางการค้า การค้าชายแดน การค้ากับ
อาเซียนเสมือนเป็นตลาดภายในประเทศ (Localized
AEC) การดูแลค่าครองชีพ การรักษาเสถียรภาพและ
ควบคุมราคาสินค้า โลจิสติกส์ทางการค้าและ
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าภายในประเทศ
• การเจรจาเปิดตลาด แก้ไขปัญหาการ
ค้า/การส่งเสริมการค้า ได้แก่
- การเจรจาเปิดตลาดและแก้ไขปัญหา
ทางการค้า ได้แก่ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี/การให้สทิ ธิ
พิเศษทางภาษี ประเด็นส�ำคัญทางการค้า เช่น การค้า
กับแรงงาน/สิง่ แวดล้อม/สังคม/ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
มาตรการกีดกันทางการค้า ความสัมพันธ์ระดับสูง
- การส่งเสริมการค้า ได้แก่ กิจกรรม
การตลาด การค้าออนไลน์ การจับคู่ธุรกิจ การสร้าง
เครือข่าย การสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าและประเทศไทย
• การส่งออก ได้แก่ การช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
และการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ สถานการณ์
การค้าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีประเด็น
การค้าใหม่ๆ (Trade Related Issues) อาทิ การค้า
กับแรงงาน/สิง่ แวดล้อม/ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ทีเ่ ป็น
มาตรการกีดกันทางการค้า และยกระดับมาตรฐาน
เศรษฐกิจการค้าของโลกในอนาคต
ดังนัน้ ประเทศไทยจะต้องปรับตัวและสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มและมาตรฐานข้างต้น ซึ่งภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์ดา้ นการเจรจาเปิดตลาดและแก้ไข
ปัญหาการค้า (Non-Marketing) จะสร้างความ
ได้เปรียบและแต้มต่อทางการค้าของไทย เพราะ
ช่วยในการเปิดตลาดและลดปัญหาอุปสรรคทาง
การค้า ซึ่งจะเสริมความสามารถด้านการตลาด
(Marketing) และท�ำให้ไทยขยายการส่งออกในตลาด
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ ยืน ควรลดพึง่ พาการ
ส่งออก และหันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตลาดการค้าภายใน
ประเทศ โดยการพัฒนาผูป้ ระกอบการ การพัฒนาสินค้า/บริการ
พัฒนาตลาด และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการค้า เพือ่ เร่ง
การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ
ที่ ผ ่ า นมา เศรษฐกิ จ ไทยพึ่ ง พาการค้ า
ระหว่างประเทศสูงมาก โดยภาคการส่งออกเป็น
สัดส่วนถึง 60-70% ของ GDP ท�ำให้เศรษฐกิจไทย
ประสบปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความ
ผั น ผวน ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทย
อย่างยั่งยืน ควรลดพึ่งพาการส่งออก และหันมา
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตลาดการค้าภายใน
ประเทศ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนา
สินค้า/บริการ พัฒนาตลาด และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการค้า เพื่อเร่งการขยายตัวของการ
บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชน ประการส�ำคัญ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็นโอกาส
ส�ำคัญของไทย ในการปรับมุมมองผู้ประกอบการ
ในการรุ ก ตลาด AEC โดยให้ ม องตลาด AEC
เปรียบเสมือนตลาดภายในประเทศ (Localized
AEC) ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาตลาดภายในประเทศ
โดยเฉพาะ การพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ให้ผลิต

สิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานสากล ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น
การยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืนแล้ว
ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้มี
โอกาสได้ใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงขึน้ ด้วย
กล่าวได้วา่ วงจรเศรษฐกิจการค้าจะเกีย่ วข้อง
กับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์ อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงยุติธรรม และภาคเอกชน ซึ่งจะต้องมีการ
บูรณาการการท�ำงานและวางแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และ
เกิดการประสานพลัง (Synergy) ตลอดวงจรการค้า
ระหว่างประเทศ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้
เพื่อน�ำพาประเทศไทยไปสู่ความอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

ประเทศ

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค. - เม.ย. 57 )

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
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ปี 56
ทั้งปี

Q4

Q1

ปี 57
มี.ค.

เม.ย.

2.9

0.6

-0.6

-

-

-2.8
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

3.0
167.2
45.7
0.6

8.2
167.4
46.1
0.9

2.9
167.4
2.11
1.31
46.1
0.9

168.9
2.45
1.66
0.9

-0.31
0.29

-1.03
-7.90

1.00
-15.41

-3.12
-14.19

-0.87
-14.54

0.6

3.0

-3.2
92.6
18.8

-7.1
90.5
9.3

-7.0
85.8
-5.9

1.62
-0.26
-10.4
84.7
-9.4

5.62
-5.78
-3.9
84.0
-1.7

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

-1.0
-39.7
-14.9
-0.2

-0.2
-55.3
-20.8
-3.9

-1.2
-55.8
-18.1
3.3

-1.2
-34.4
-21.5
5.0

-5.9
-8.4
17.9
8.3

-16.6
-24.1
9.1
0.3

-14.1
-36.6
-6.6
-2.4

-15.2
-37.5
-9.4
-3.5

-16.9
-32.3
-7.7
-3.1

เศรษฐกิจของไทย เดือนเมษายน 2557 ในภาพรวมยังคงหดตัว
แต่หดตัวน้อยลงเมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากสถานการณ์การเมือง
ที่ยืดเยื้อ ส่งผลต่ออุปสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศ ท�ำให้การใช้จ่ายและ
การลงทุนของภาครัฐและเอกชนลดลง รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ลดลงตามทิศทางการใช้จา่ ยในประเทศและการส่งออกสินค้า ทัง้ นี้ เศรษฐกิจ
ของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ
ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 สศช. ได้ปรับ
ค่าคาดการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5
จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนเมษายน 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 2.45 อัตราการว่างงานอยู่ระดับต�่ำ
ทีร่ อ้ ยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูล
ล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2557 อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 46.1 ซึง่ สถานะหนีข้ องไทย
ยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557
อยู่ในระดับสูงที่ 168.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้น สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนเมษายน 2557 โดยรวมหดตัว แต่หดตัวน้อยลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัว
ร้อยละ 5.78 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกและยางพารา และดัชนีผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งหดตัวตามอุปสงค์ของตลาดต่างประเทศ
ส่งผลให้ดชั นีความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรมลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 84.0 จากระดับ 84.7
ในเดือนก่อนหน้า ส�ำหรับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังคงหดตัวเช่นกัน
โดยหดตัวร้อยละ 1.7 ซึ่งหดตัวน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่หดตัวร้อยละ 9.4
หลังจากการยกเลิกใช้ พ.ร.บ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษายน 2557 โดยรวมยังคงหดตัว
เมือ่ เทียบกับช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 34.4 และ 21.5 ตามล�ำดับ รวมทั้งยอดการ
จัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ยังคงหดตัวทีร่ อ้ ยละ 1.2 ขณะทีป่ ริมาณ
น�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.0
การลงทุนภาคเอกชน เดือนเมษายน 2557 ยังคงหดตัวต่อเนือ่ งจาก
ช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา ทัง้ การลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและการก่อสร้าง
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการชะลอการลงทุนเพือ่ รอประเมินทิศทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยสะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ
และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ทีห่ ดตัวร้อยละ 16.9 และ 32.3 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดขาย
ปูนซีเมนต์หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 7.7 และ 3.1 ตามล�ำดับ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ, IMF (* คาดการณ์
เดือน ต.ค. 56 และสิงคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPORE)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2557 มีค่า
เท่ากับ 107.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.62 จากการ
สูงขึ้นของราคาอาหารส�ำเร็จรูป ได้แก่ กับข้าวส�ำเร็จรูป ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว
เพราะราคาวัตถุดบิ สูงขึน้ เช่น เนือ้ สุกร ไข่ ผักสด และสัตว์นำ�้ ประกอบกับราคา
พลังงาน เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซหุงต้ม (LPG) ทยอยปรับราคาสูงขึ้นมา
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2556 รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าทีป่ รับราคาสูงขึน้ ตามค่าไฟฟ้า
ผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2557 ดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ 0.40
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 2.21

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะ
ขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ของประเทศ ที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน) เดือนพฤษภาคม 2557
มีค่าเท่ากับ 104.78 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.75
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.13 และเฉลี่ยเดือน
มกราคม - พฤษภาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึน้ ร้อยละ 1.40
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนพฤษภาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 142.7 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมืองที่สูงขึ้นร้อยละ 11.5 ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 13.9 แร่โลหะร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสูงขึน้
ร้อยละ 1.8 ได้แก่ สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอร้อยละ 0.5 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนัง
และรองเท้าร้อยละ 1.2 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.9 เยื่อกระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 15.0
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆร้อยละ 0.2 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคา
ผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.4 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.4
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 127.0
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 2.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ร้อยละ 4.4
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้รอ้ ยละ 0.2 หมวดกระเบือ้ งสูงขึน้ ร้อยละ 0.1 และวัสดุกอ่ สร้าง
อื่นๆ ร้อยละ 2.7 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉาบผิวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ลดลง ได้แก่
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาร้อยละ 1.0 หมวดซีเมนต์ร้อยละ 1.6 หมวด
สุขภัณฑ์ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 0.2 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2

ที่มา : ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: เมษายน 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-เม.ย.
2557

เมษายน 57

ม.ค.-เม.ย.
2557

เมษายน 57

ส่งออก

17,249

73,461

-0.87

-0.97

น�ำเข้า

18,703

74,208

-14.54

-15.19

ดุลการค้า

-1,453

-748

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

1,723

-1.0

10.0

จีน

1,847

-9.5

10.7

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
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�้ำมันส�ำเร็จรูป

801

-8.8

4.6 มาเลเซีย

1,089

10.3

6.3

เคมีภัณฑ์

731

-3.4

4.2

ฮ่องกง

818

-7.5

4.7

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

2,755

-13.8

14.7

จีน

3,029

-2.4

16.2

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,856

-5.1

9.9

ญี่ปุ่น

2,979

-19.0

15.9

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,307

3.5

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,123

-3.2

6.0

เคมีภณ
ั ฑ์

1,210

-8.0

6.5 มาเลเซีย

1,095

7.5

5.9

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,065

-22.5

สหรัฐ
อาหรับฯ

804

-46.5

4.3

5.7

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.พ. 57

มี.ค. 57

ส่งออก

-0.2

0.4

น�ำเข้า

0.1

0.0
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เม.ย. 57

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
เม.ย. 57

ม.ค. - เม.ย. 57

0.0

-1.0

-1.4

-0.4

-0.9

-1.2

การส่งออก
เดือนเมษายน 2557 มีมลู ค่า 17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.87
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2 โดยยางพารา (-27.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-12.1%)
น�ำ้ ตาล (-37.2%) ในขณะที่ ข้าว (+16.2%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+5.6%) ไก่สด
แช่แข็งและแปรรูป (+0.9%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.2
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-1.0%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-7.5%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
(-8.8%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-3.4%) ในขณะที่ เม็ดพลาสติก (+14.1%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-9.5%) สหรัฐอเมริกา (+0.6%) ญี่ปุ่น (-4.5%)
มาเลเซีย (+10.3%) และฮ่องกง (-7.5%)
ระยะ 4 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) มีมลู ค่า 73,460.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 0.97 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2
โดยยางพารา (-18.0%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-25.3%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
(-2.3%) น�้ำตาล (-31.5%) ในขณะที่ ข้าว (+7.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(+16.6%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยรถยนต์
และอุปกรณ์ฯ (+2.0%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+0.6%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ
(+42.1%) เม็ดพลาสติก (+7.1%) ในขณะที่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-13.6%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-5.6%) ญี่ปุ่น (+0.5%) สหรัฐอเมริกา
(+0.6%) มาเลเซีย (+2.4%) และฮ่องกง (-3.0%)
การน�ำเข้า
เดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 18,702.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 14.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-13.8%) เครื่องจักรกลฯ (-5.1%) เคมีภัณฑ์ (-8.0%) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (-22.5%) ในขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+3.5%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-2.4%) ญี่ปุ่น (-19.0%) สหรัฐอเมริกา (-3.2%)
มาเลเซีย (+7.5%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-46.5%)
ระยะ 4 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) มีมลู ค่า 74,208.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 15.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�้ำมันดิบ (-6.7%) เครื่องจักรกลฯ (-9.5%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-5.4%) เหล็ก
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-22.3%) ในขณะที่ เคมีภณ
ั ฑ์ (+3.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-21.5%) จีน (-3.5%) สหรัฐอเมริกา (-8.5%)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-26.5%) และมาเลเซีย (-4.0%)
ดุลการค้า
เดือนเมษายน 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,453.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 4 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-เม.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 747.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน 2557 อยู่ที่ 98.9 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนี
ราคาส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ
0.1 ขณะที่ หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนเมษายน 2557 อยู่ที่ 98.1 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าหมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 2.7 หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 2.9 ขณะที่ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 และ
0.0 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : พฤษภาคม 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,895.65 บาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.02 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำได้รบั อานิสงส์ จากการอ่อนค่าของ
เงินบาท ประกอบกับในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือน นักลงทุน มีความกังวลต่อสถานการณ์
ความรุนแรงในยูเครน ซึ่งกระตุ้นให้ความต้องการทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชดิ หากสถานการณ์
การเมืองไม่คลีค่ ลาย จะส่งผลให้ทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยทีห่ นุนให้ราคา
ทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่
102.32 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 102.07 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล หลังจากรายงานตัวเลขปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังทีล่ ดลง เนือ่ งจากเข้าสูช่ ว่ งฤดูกาล
ท่องเที่ยวของสหรัฐฯ ท�ำให้ปริมาณการใช้น�้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการส่งออกน�้ำมันของ
ลิเบียทีย่ งั มีความไม่แน่นอนว่าจะกลับมาเพิม่ ขึน้ ได้ หลังแหล่งผลิตน�ำ้ มันดิบถูกกลุม่ ผูป้ ระท้วง
เข้าปิดการด�ำเนินงาน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคมปรับตัวอ่อนค่า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.53 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ อ่อนค่าจาก 32.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการ
คงนโยบายสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเดินหน้าปรับลดวงเงินซื้อ
พันธบัตร (QE) อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบโครงการนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวตาม
เป้าหมาย จะส่งผลให้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ กดดันค่าเงินบาท อย่างไรก็ดี ปัจจัยส�ำคัญ
ยังคงเป็นเรือ่ งของสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทีย่ งั คงมีการชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร
หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย คาดว่าทิศทางของค่าเงินบาทจะยังคงอ่อนค่าลงอีก
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,130.56 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,116.67 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากผูส้ ง่ ออกมีสต็อกข้าวสูง แต่ประเทศคูค่ า้ สัง่ ซือ้ ข้าว
ในปริมาณน้อย ท�ำให้ราคาในประเทศปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 ทรงตัวที่ 2,870.00 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากความต้องการข้าวหอมมะลิชะลอตัว
หลังถูกแย่งตลาดจากข้าวทีป่ ลอมปนในสหรัฐฯ และจีน ส�ำหรับแนวโน้มเดือนมิถนุ ายน คาดว่า
ราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรณีพิพาท
ระหว่างจีนและเวียดนาม อาจท�ำให้จีนผู้น�ำเข้ารายใหญ่ของโลกหันมาน�ำเข้าข้าวจากไทย
มากขึ้น ขณะเดียวกันข้าวเปลือกนาปรังจากภาคกลางเริ่มออกสู่ตลาด (มิ.ย.-ส.ค.) อาจท�ำให้
ราคาข้าวลดลง
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤษภาคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 67.48 บาท และ
55.59 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากได้รบั แรงกดดันจากกระแสข่าว
การระบายยางในสต๊อค 2 แสนตันของรัฐบาล ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายชะลอซื้อ
เพราะมองว่ามีความได้เปรียบในการต่อรองราคา ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศไทย อีกทั้ง สถานการณ์ตลาด
ต่างประเทศค่อนข้างซบเซา ท�ำให้ยางขายออกยาก ส�ำหรับราคายางในเดือนมิถุนายน 2557
คาดว่าราคายางจะปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก
จึงชะลอการซื้อและเทขายเพื่อลดความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-พ.ค.
56

1,116.67

-1.23

1,578.58

1,214.87

-23.04

2,870.00

0.00

3,252.43

2,967.73

-8.75

เม.ย.-57

พ.ค.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,130.56

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,870.00

สินค้า

ม.ค.-พ.ค.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

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

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

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (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

32.32

32.53

0.65

29.65

32.57

9.83

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News

ญีป่ นุ่ ตัง้ เป้าเพิม่ ประชากร 100 ล้านคนหรือ
มากกว่า ใน 50 ปีขา้ งหน้า โดยอัตราการเกิดจะต้อง
ไม่ตำ�่ กว่า 2.07% เนือ่ งจากปัจจุบนั อัตราการเพิม่ ของ
ประชากรลดลงอย่างน่าตกใจ ทัง้ นีร้ ฐั บาลจะด�ำเนิน
นโยบายกระตุน้ อย่างจริงจัง ธุรกิจฮันนีมนู ของเล่นเด็ก
และของใช้คุณแม่คงต้องเตรียมพร้อม

ข่าววงใน สปป.ลาวกระซิบว่าเมื่อเดือน
มีนาคมทีผ่ า่ นมารัฐบาลลาวได้มกี ารแต่งตัง้ โยกย้าย
ผู้บริหารระดับสูงเกือบ 20 ต�ำแหน่ง เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการฟืน้ ฟูประเทศครัง้ ใหญ่
อันได้แก่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ
25 แห่งรองรับการลงทุนจากจีน ไทยและเวียดนาม
การก่อสร้างเขื่อนแม่โขงในส่วนที่อยู่ในดินแดนลาว
การก่อสร้างทางรถไฟสายสวันเขต (ใกล้มกุ ดาหาร) ลาวบาวเชือ่ มท่าเรือดานังของเวียดนามเปิดทางออก
สูท่ ะเลและเร่งผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม
จากจีนถึงเวียงจันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เป็นฮับด้านลอจิสติกส์ของภูมิภาค
ข่าวดีจากแดนปลาดิบ - ญีป่ นุ่ ก�ำลังพิจารณา
ผ่อนคลายกฎระเบียบการออกวีซา่ ส�ำหรับบางสาขา
อาชีพ เช่น แม่บา้ น และพีเ่ ลีย้ งเด็ก โดยจ�ำกัดส�ำหรับ
ในบางท้องที่ ได้แก่ Tokyo, Osaka และ Fukuoka
ทั้งนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้
ข่าวดี EU ลดระดับความเข้มงวดการตรวจสอบ
กะหล�ำ่ น�ำเข้าจากไทยแล้ว อันเป็นผลจากไทยมีการ
ปรับปรุงการตรวจสอบก่อนส่งออกดีขนึ้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก EU เป็นตลาดส�ำคัญของไทยและ EU
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารมาก
ผูส้ ง่ ออกผักไป EU จึงควรปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ก่อนส่งออก ทั้งนี้กรมฯ ได้ก�ำหนดให้ผัก 22 ชนิด
เป็นสินค้าควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบก่อน
ส่งออกไป EU

ญีป่ นุ่ มุง่ ลงทุนต่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในย่านอาเซียนในปี 2557 โดยผลการส�ำรวจซีอีโอ
บริษทั ญีป่ นุ่ ชัน้ น�ำซึง่ จัดท�ำโดย The Nikkei พบว่า 1/3
มีแผนขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่
โดยประเทศเป้าหมายอันดับ 1 เป็นประเทศไทย
(37.2%) รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ญี่ ปุ ่ น ก� ำ ลั ง มองหาแหล่ ง น� ำ เข้ า กล้ ว ย
นอกเหนือจากฟิลิปปินส์ เช่น โมแซมบิค และ
เวียดนามเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันญี่ปุ่นน�ำเข้าจาก
ฟิลิปปินส์ถึง 90% เปิดโอกาสให้กับผู้ส่งออกไทย
ในการท�ำตลาดในญี่ปุ่น

ปี 2556 คนชราและครัวเรือนรายได้น้อย
แดนปลาดิบแห่ซอื้ สินค้าออนไลน์สงู เป็นประวัตกิ ารณ์
โดยยอดขายพุ่งกระฉูดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว
อีกทัง้ ยอดขายปี 2556 ก็สงู กว่าปี 2545 ถึง 5.2 เท่าตัว
นอกจากนัน้ 7-eleven ในญีป่ นุ่ วางแผนขยายบริการ
กว่า 500 สาขาตามสถานีรถไฟในช่วง 5 ปีข้างหน้า
เพราะคนญีป่ นุ่ หันไปใช้รถไฟมากขึน้ ในยุคเศรษฐกิจ
รัดตัวจึงน่าจะเป็นช่องทางใหม่ส�ำหรับผู้ส่งออกไทย
ในการเจาะตลาดญี่ปุ่นได้
แหล่งข่าว Food Navigator รายงานว่า
ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าคนอังกฤษกว่าร้อยละ 26
มีความกังวลเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารและเรื่อง
อาหารเป็นพิษ ดังนั้นครัวไทยสู่ครัวโลกคงต้อง
ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการด้ า นนี้ ข องลู ก ค้ า ในอี ยู
โดยเฉพาะอังกฤษกันให้มาก
การเจรจาจัดท�ำความตกลง Trans-Pacific
Partnership (TPP) มีความคืบหน้าพอควรโดยเฉพาะ
ใน 8 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาความสอดคล้องของ
กฎระเบียบ การอ�ำนวยความสะดวกต่อธุรกิจและ
การแข่งขัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
เข้าเมืองชั่วคราว ความร่วมมือและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ การบริหารจัดการความตกลง และบางส่วน
ของนโยบายการแข่งขัน

ปี 2557 อียูตัด GSP ไทยเพิ่มเติม เช่น กุ้ง
และผลิตภัณฑ์ประมง สิ่งทอ รองเท้า อัญมณี และ
เครื่องประดับ และในปี 2558 ไทยจะถูกตัด GSP
ทุกรายการ ดังนัน้ ไทยจึงต้องปรับตัวโดยการเร่งเจรจา
FTA กับอียเู ป็นการชดเชย และธุรกิจไทยทีใ่ ช้แรงงาน
เข้มข้นอาจต้องปรับตัวโดยการย้ายฐานไปประเทศ
เพื่อนบ้านที่ยังได้ GSP อยู่

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

