
TPS
J URNAL
วารสาร สนค.  ปีท่ี 5    ฉบับที่ 47    มิถุนายน 2558

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
พฤษภาคม 2558

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
เมษายน 2558

ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการค้าและการลงทนุ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไทย-ออสเตรเลีย : พันธมิตรสู่การเป็น 
Trading Nation ด้านอาหาร

ตลาดดาวเด่น
ออสเตรเลยี
เครื่องปรับอากาศไทย



2 TPSO

ไทย-ออสเตรเลีย : พันธมิตรสู่การเป็น 
Trading Nation ด้านอาหาร 3

ออสเตรเลีย...
ตลาดดาวเด่นเครื่องปรับอากาศไทย 4-5

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6-7

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 8

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 9

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
เมษายน 2558 10

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :  
พฤษภาคม 2558 11

Global News 12

Editor’s note 

Contents

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000  
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

หลังสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นครัวไทยสู่ครัวโลกได้เป็นผลส�าเร็จ วันนี ้
ประเทศไทยของเราก�าลงัมุง่ยกระดบัสูก่ารเป็น “ครัวคณุภาพของโลก” และประเทศทีน่่าจะเป็น 
แหล่งซัพพลายวัตถุดิบด้านอาหารของไทยได้เป็นอย่างดีประเทศหนึ่ง คือ ออสเตรเลีย 
ประเทศน้ีมีศักยภาพอย่างไร ไฉนจึงเนื้อหอมดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุน 
เป็นจ�านวนมาก และไทยเราจะใช้ข้อตกลง TAFTA ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร อ่านเพิม่เตมิได้ที่ 
คอลัมน์ Special Talk 

ขณะเดยีวกนั ออสเตรเลยีกย็งัเป็นตลาดส่งออกเครือ่งปรบัอากาศทีส่�าคญัของไทย เราจงึน�า 
ผลการศึกษาตลาดที่มีความโดดเด่นนี้มาน�าเสนอในคอลัมน์ Special Report 1 โดยเฉพาะ 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ทีเ่หมอืนแยกชิน้ส่วนตลาดเครือ่งปรบัอากาศให้ผูอ่้านได้เหน็ภาพ 
อย่างถึงแก่น สิ่งไหนดี…รักษาไว้ สิ่งไหนต้องปรับปรุง…ต้องเร่งแก้ไข รวมทั้งพัฒนาธุรกิจ  
ปรับกลยุทธ์การแข่งขันให้สอดรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แล้วคุณจะชนะ 
ในทุกเวทีการค้า

ส�าหรับตลาดในประเทศนั้น พื้นที่ที่น่าจับตามองคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ดัชนี 
ความเชือ่มัน่ด้านการค้าและการลงทนุในพืน้ทีจ่ะออกมาต�า่เหมอืนเดมิ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบทีป่ะทขุึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรกด็ ีทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงคนไทยทัง้ประเทศ  
ต่างคาดหวังว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จะขยายตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 เพราะกิจกรรมและมาตรการ 
ช่วยเหลอืต่างๆ ทีท่างรฐับาลได้จัดส่งลงไปช่วยเหลือและกระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ที ่พร้อมแผนรกัษา 
ความมั่นคงของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยคืนความสุข ความสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้กลับคืนมาในเร็ววัน 
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ในเดือนพฤษภาคม 2558 ทีผ่่านมา หนึง่ในมหกรรมงานทีย่ิง่ใหญ่ 
ระดบัประเทศ คงหนีไม่พ้นงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015  
ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า  
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีซึง่ภายในงานมีผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศจากทัว่โลกเข้าร่วมงานเพือ่พบปะเจรจาการค้าและต่อยอด
ธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม “แวะพัก ส่งความรัก ที่  
Riceberry Cuisine” ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพิ่มผลผลิต 
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีอนิทรีย์ เพือ่ส่งเสรมิและยกระดบัมาตรฐานคณุภาพ รวมท้ัง 
การตลาดข้าวไรซ์เบอร์ร่ีอนิทรีย์ โดยทีบุ่คลากรชาว สนค. ได้เป็นหนึง่ 

Getting Around with TPSO

ในทีมงานของการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
นับเป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่บุคลากรรุ่นใหม่ได้ให้ความส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งระดับภายในประเทศ 

และสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  



3TPSO

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการเป็น Kitchen of the World แต่ปัจจัยการผลิตหลายอย่างของไทยกลับลดลงอย่างน่าตกใจ เช่น 
โคและกระบือ ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกได้หันไปหาออสเตรเลียในการ Sourcing อาหารให้กับประเทศของตนเอง และประเทศทั่วโลก 
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ออสเตรเลยีอาจเป็นแหล่ง Supplier ป้อนสายการผลติด้านอาหารของไทย และยังสามารถช่วยส่งเสรมิไทยก้าวสูก่ารเป็น  
Trading Nation ด้านอาหารได้ด้วยเช่นกัน 

Special Talk

ไทย-ออสเตรเลีย : พันธมิตรสู่การเป็น 
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จากข้อมลูของสหประชาชาตริะบวุ่าในอกี 37 ปีข้างหน้าจ�านวนประชากรโลก 
จะเพ่ิมขึ้นจาก 7,000 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 9,700 ล้านคนในปี 2593 โดยความ
ต้องการปริมาณอาหารโลกจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 70% ในอนาคต ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารยังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของโลก 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมตีลาดทีส่�าคญัและมขีนาดใหญ่ในเอเชยีเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง อาเซียน และจีน

ปัจจุบันออสเตรเลียเริ่มมีบทบาทในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส�าคัญ 
ของโลกมากขึ้น อาทิเช่น ในกรณีของเพื่อนบ้านเราอย่างบรูไนยังพึ่งพาตนเอง 
ด้านอาหารไม่ได้มากนกั โดยกว่า 80% ของการบรโิภคต้องน�าเข้า ดงันัน้ รัฐบาลบรไูน 
จึงได้เข้าไปลงทุนด้านปศุสัตว์ในออสเตรเลียบนพื้นที่ 5,860 ตารางกิโลเมตร  
(ใหญ่กว่าประเทศบรไูนมาก) เพือ่เป็นแหล่งผลติอาหารป้อนตลาดภายในบรไูนเป็นหลกั  
แต่ในความเป็นจริงแล้วบรูไนคงมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น บรูไนเป็นประเทศผู้ผลิต 
น�้ามันเช่นเดียวกับประเทศในตะวันออกกลาง (ซึ่งต้องน�าเข้าอาหารเช่นกัน) และม ี
ความใกล้ชิดกับประเทศโลกมุสลิม อีกทั้งบรูไนเองก็ต้องการสร้างความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจนอกสาขาน�้ามันอีกด้วย ดังน้ัน การพัฒนาอาหารแบรนด์ฮาลาลบรูไน 
จงึเป็นนโยบายหลกัของบรไูนในการเจาะตลาดอาหารฮาลาลโลกทีม่ปีระชากรมสุลมิ
ถึง 1,600 ล้านคน

ออสเตรเลยีเป็นประเทศ 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโลกทีน่กัลงทุนจากต่างประเทศ 
เลือกท่ีจะเข้าไปลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนด้านเกษตร ในช่วงปี 2550-2557  
การลงทนุด้านการเกษตรจากต่างประเทศในออสเตรเลยีมมีลูค่า 12.6 พนัล้านดอลลาร์
ออสเตรเลยี (คดิเป็นร้อยละ 1.5 ของมลูค่าการลงทนุจากต่างประเทศในออสเตรเลยี
ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่า 844.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) โดยอันดับ 1 เป็น แคนาดา  
( 24.8% ) อังกฤษ ( 21.6%) สหรัฐฯ (11.8%) และนิวซีแลนด์ ( 4.3%) และ 
ตั้งแต่ปี 2555 สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์และจนีได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ลงทุนด้าน 
การเกษตรรายใหม่ที่ส�าคัญของออสเตรเลีย

ปัจจบุนัต่างชาตถิอืครองทีด่นิเพ่ือการเกษตรในออสเตรเลยี 12% อย่างไรกต็าม  
ทีด่นิท่ีมชีาวต่างชาติเป็นเจ้าของเพิม่ข้ึนจาก 45 ล้านเฮกตาร์ในปี 2553 เป็น 50 ล้าน 
เฮกตาร์ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในรัฐควีนส์แลนด์ และรัฐนอร์ทเทิร์นแทริทอรี่  
โดยต่างชาตสิามารถเช่าทีด่นิได้ยาวนานถงึ 99 ปี ปัจจบุนัมบีรษิทัต่างชาต ิ45 บริษัท
ครอบครองพ้ืนทีก่ารเกษตร (Farmland) ในออสเตรเลยี ส่วนใหญ่ใช้ในการเลีย้งแกะ 
โคเนื้อ และปลูกธัญพืช

ส�าหรับจนีกเ็ข้าไปลงทนุด้านการเล้ียงแกะ และแปรรปูเนือ้แกะเพือ่ส่งกลบัไป 
ขายในจีนเอง โดยจีนมีการน�าเข้าจากออสเตรเลียถึงปีละ 110,000 ตัว ส�าหรับการ 
ลงทนุด้านธญัพชื หลังจากทีร่ฐับาลออสเตรเลยีได้ผ่อนคลายกฎระเบยีบด้านการตลาด 
และข้อตกลงเรื่องการส่งออกสินค้าธัญพืชในปี 2551 ท�าให้นักลงทุนต่างชาติสนใจ 
ลงทุนในด้านนี้จ�านวนมาก ในปี 2552-2553 บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในสาขานี ้
ได้แก่ บริษัท Cargill ของสหรัฐอเมริกาและบริษัท Glencore ของสวิสเซอร์แลนด์  
(คดิเป็นร้อยละ 18 และ 16 ตามล�าดบั ของการผลติธญัพชืในออสเตรเลยี) นอกจากน้ัน 
บริษัท Sumitomo ได้ซ้ือหุ้นของบริษัท Emerald Grain ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็น 

อนัดับท่ี 5 ของออสเตรเลยี และบริษทั Mitsui ซือ้หุน้ของบรษิทั Plum Grove เพือ่ขาย
สนิค้าธญัพืชให้แก่ตลาดญีปุ่น่ จนี และประเทศอืน่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยสนิค้าเกษตร อาท ิเนือ้ววั เนือ้แกะ และธญัพืช สามารถใช้สิทธ ิFTA ทีอ่อสเตรเลยี 
มกัีบหลายประเทศ เช่น อาเซียนและจีน ในการเข้าสูต่ลาด เป็นผลให้นักลงทนุต่างชาติ 
สนใจการเข้าไปลงทุนในออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าค่าแรงขั้นต�่าในออสเตรเลีย 
จะสูง แต่ออสเตรเลียก็มีทุ่งหญ้าท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นจ�านวนมาก จึงช่วยประหยัด 
ค่าอาหารสัตว์ได้อย่างมาก

ในส่วนของไทยเราได้รับประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ
ออสเตรเลยี หรอื Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) อย่างมาก 
โดยนกัลงทนุไทยสามารถเข้าไปลงทนุในธรุกจิทกุประเภทได้ร้อยละ 100 ยกเว้นธรุกจิ
หนงัสอืพมิพ์ การกระจายเสยีง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน แม้ว่าการลงทนุ 
ของไทยในภาคเกษตรในออสเตรเลียจะไม่มาก แต่ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ในอีกด้านหน่ึงประเทศไทยยังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีสามารถกระจายสินค้า
อาหารสู่ตลาดใหญ่ๆ ท้ังอาเซียน อินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนได้เป็นอย่างดี  
ดงันัน้ การเชือ่มโยงห่วงโซ่คณุค่าด้านอาหารกบัออสเตรเลยีจงึมส่ีวนส�าคญัต่อการสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่การเป็น Kitchen of the World ของไทยในอนาคต 
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โดย นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ และนายยศธร วัฒนะพิทักษ์สกุล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการSpecial Report

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเคร่ืองปรับอากาศรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 90 
เป็นการผลิตเพื่อส่งออก รวมท้ังเป็นฐานการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศแบรนด์ชั้นน�าของโลกทั้งจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อาทิ  
มิตซูบิชิ พานาโซนิค ซัมซุง แอลจี และซันโย อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและช�านาญในการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง-ขนาดเล็ก  
(ไม่เกิน 60,000 BTU) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและอายุการใช้งาน แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง 
อย่างจนีก็ตาม แต่สินค้าไทยกลบัเป็นดาวเด่นในตลาดออสเตรเลยี โดยเครือ่งปรบัอากาศเป็นหนึง่ในเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีส่ร้างรายได้จากการส่งออก 
สูงสุดของไทย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจท�าการศึกษาอยู่ไม่น้อย

ออสเตรเลยี...

ตลาดดาวเด่นเครือ่งปรบัอากาศไทย

1. การเลือกสินค้า
การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 

2557 มีมูลค่า 23,583.26 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว  
ร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเป็นการส่งออกเครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบ 
มากท่ีสุด มีมูลค่าเท่ากับ 4,609.83 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ขยายตัวร้อยละ 2.29 หรือคิดเป็นร้อยละ19.54 ของ 
การส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าท้ังหมดเมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนั 
ของปีก่อน ดังนั้น จึงเลือกท�าการศึกษาเฉพาะสินค้า 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
ของไทยที่ท�าการผลิตและส่งออกมีหลายประเภท  
ประกอบด้วย 1) แบบตดิหน้าต่างและฝาผนงั (HS code 
841510) 2) แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจร 
ความร้อน (HS code 841581) 3) แบบขึน้ด้วยมอเตอร์ 
เปลี่ยนอุณหภูมิและความร้อน (HS code 841520) 
และ 841582) 4) แบบแยกหน่วยท�าความเย็น (HS code 
841583) และ 5) ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  
(HS code 841590) ทั้งนี้แบบติดหน้าต่างและ 
ฝาผนังมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยปี 
2552-2557 เท่ากับร้อยละ 54.56

2. ตลาดส่งออก
ตลาดส่งออกเครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบ 

10 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
ญ่ีปุ ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย อิตาลี 
ซาอดิุอาระเบีย และตรุกี ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาช่วงปี  
2552-2557 จะเห็นว่าตลาดที่มีมูลค่าการส่งออก 
สูงสุด ได้แก่ ออสเตรเลีย ซึ่งจะได้ท�าการวิเคราะห ์
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยเทียบกับคู่แข่ง
ในตลาดนี้

3. แนวคิดในการศึกษา
การศึกษาจะประยุกต์แนวคิด BCG Growth-

Share Matrix ในการประเมินฐานะและความสามารถ 
ในการแข่งขันของสินค ้าเคร่ืองปรับอากาศและ 
ส่วนประกอบ (HS code 8415) เปรยีบเทยีบกบัประเทศ 
คู่แข่งในตลาดออสเตรเลีย

3.1 วิเคราะห์  SWOT Analysis สินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

จุดแข็ง จุดอ่อน 

§  บริษัทต่างชาติยังใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า 
ที่ส�าคัญเนื่องจากมีอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง 
ปลายน�้า

§  ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อันดับต้นๆ ของโลก

§ แรงงานไทยมีประสบการณ์และฝีมือเม่ือเทียบกับ 
คู่แข่ง

§  สินค้าที่ผลิตในไทยมีมาตรฐานและคุณภาพสูง 
เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ

§ ไทยมีแต้มต่อทางภาษีกับคู่ค้าในตลาดหลัก เช่น 
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เนื่องจากมี FTA 
เหล่านี้

§ การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต�่าเป็น 300 บาท/วัน ท�าให ้
เสียเปรียบคู่แข่ง

§ ยังต้องพึ่งพิงการลงทุนและเทคโนโลยีจากบริษัท 
ต่างชาติ

§  ขาดแคลนแรงงานในระดับช่างเทคนิค และการ
ออกแบบ

§  ขาดการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อน�ามาใช้
ต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

§ บรษิทัเครือ่งปรบัอากาศในไทย ส่วนใหญ่เป็นบรษิทั
ข้ามชาติ ซึ่งต้องมีนโยบายสอดคล้องกับบริษัท เช่น 
บริษัทในญี่ปุ่น ท�าให้กลยุทธ์ในการบริหารทางการ
แข่งขันท�าได้ไม่เต็มที่

§ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ายังขาดความชัดเจน

โอกาส ความท้าทาย 

§ การค้าเสรแีละ AEC จะเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ 
ไทยที่จะสามารถขยายฐานลูกค้าและแรงงานในตลาด 
600 ล้านคน 

§ โอกาสในการหาพันธมติรทางการค้าและสนิค้าน�าเข้า  
ถูกลง เนื่องจากไม่มีอุปสรรคทางการค้าในด้านภาษี

§ การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน�้า ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการออกแบบสินค้า

§ การพฒันาและลงทนุสร้างเครอืข่ายคมนาคมโดยการ
พฒันาระบบราง ขยายสนามบินและท่าเรือแหลมฉบัง 

§ นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษและการปรบัปรงุกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของ BOI และศุลกากรจะดึงดูดการลงทุน 
ในกลุ่มสินค้า High Technology มากขึ้น  

§ การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ได้มีการท�า FTA กับคู่ค้าของไทยในตลาด 
เช่น ออสเตรเลีย

§ แนวโน้มในการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมีมากขึ้น 
ซึง่จะส่งผลให้ต้นทนุค่าแรงลดบทบาทจากการตัดสนิใจ 
ลงทุน

§  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบข้อ
บังคับที่รวดเร็ว ท�าให้ผู้ประกอบการและแรงงานปรับ
ตัวไม่ทัน

§ มาตรการทีม่ใิช่ด้านภาษ ีจะถกูน�ามาใช้อย่างเข้มข้น 
เช่น กฎระเบียบ/มาตรฐานสินค้า การผลิตที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

§ การเปิดการค้าเสรี ท�าให้สินค้าต่างประเทศเข้ามา 
ตีตลาด

§ การถกูตัดสทิธพิิเศษทางภาษศีลุกากร (GSP) จาก EU  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ท�าให้ความสามารถ 
ในการแข่งขันลดลง
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Special Report

3.2 วิเคราะห์ BCG Growth-Share Matrix สินค้าเคร่ืองปรับอากาศ 
และส่วนประกอบในตลาดออสเตรเลีย ปี 2552-2557

จากรูปแสดงการวิเคราะห์ BCG Growth-Share Matrix การส่งออก 
เครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบของไทยไปยงัตลาดออสเตรเลยีอยูใ่นสถานะ Cash Cow  
โดยไทยเป็นผูน้�าในตลาดนี ้เนือ่งจากมีอัตราการขยายตวัเฉลีย่และส่วนแบ่งตลาดสงูสดุ  
ส่วนคู่แข่งที่ส�าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ โดยมาเลเซีย  
นิวซีแลนด์ อิตาลี ไต้หวัน และเยอรมนี มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าไทย (6.35%) 
เท่ากับร้อยละ 14.55 7.50 15.55 16.97 และ 32.55 ตามล�าดับ

การที่ไทยเป็นผู้น�าส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบในออสเตรเลีย 
เน่ืองจากไทยมศีกัยภาพในการผลติทีไ่ด้มาตรฐานและมีประสทิธภิาพตามข้อก�าหนด
ของออสเตรเลีย จากภาพจะเห็นได้ว่ามูลค่าน�าเข้าชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศของ
ออสเตรเลยี (พิกดัฯ 841590) จากไทย (อนัดับ 1 ในตลาด) สงูกว่าเครือ่งปรบัอากาศ  
(พิกัดฯ 841510) (เป็นอันดับ 2 รองจากจีน) เกือบเท่าตัว ดังนั้น ไทยอาจต้องปรับ 
กลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Branding) ส�าหรับ 
เครือ่งปรบัอากาศให้มากขึน้เพือ่สร้างการรบัรู ้(Awareness) ภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื 
ในมาตรฐานคณุภาพและตรงกบัความต้องการของตลาดหรอืลกูค้าเป้าหมาย ในขณะเดยีวกนั 
ต้องสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการของออสเตรเลียในด้านการตลาดและ 
ช่องทางการจ�าหน่ายส�าหรบัชิน้ส่วนเครือ่งปรบัอากาศเพือ่ขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้ 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันสภาพอากาศโลกมีการแปรปรวนและผู้บริโภคมีความต้องการ 
สินค้าทีต่อบสนองชวีติประจ�าวนัมากขึน้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลติภณัฑ์พร้อมทัง้ 
สร้างจุดเด่นและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว เช่น พัฒนา 
เครื่องปรับอากาศชนิดที่ท�าความเย็นและความอบอุ่นได้ในตัว เพิ่มฟังก์ชั่นด้านการ 
ฟอกอากาศและระบบท�าความสะอาดด้วยตัวเอง เป็นต้น

ปัจจบัุนผูผ้ลติเคร่ืองปรบัอากาศในออสเตรเลยีมแีนวโน้มน�าเข้าส่วนประกอบ 
จากไทยมากขึน้เพือ่น�าไปประกอบและจ�าหน่ายในประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA 
ไทย-ออสเตรเลีย และ FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสส�าหรับการส่งออก 
ชิน้ส่วน/ส่วนประกอบของเคร่ืองปรบัอากาศ รวมทัง้ยงัมนีกัลงทนุต่างประเทศเข้าไป
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรทางตอนเหนือของออสเตรเลียมากขึ้น เช่น บรูไน  
จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งในส่วนของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นอาจส่งผลให้มี 
ความต้องการเครือ่งปรบัอากาศเพ่ิมสงูข้ึนเป็นเงาตามตัว จึงจัดเป็น Niche Market 
ที่ไทยควรให้ความส�าคัญ

4. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ทีม่า : ส�านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั กรมส่งเสรมิ 
การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย World Trade Atlas และ http://www.ops3.moc.go.th/infor
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การน�าเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของออสเตรเลีย
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าเคร่ืองปรับอากาศและ

ส่วนประกอบของไทย ประกอบด้วย
 4.1 ภาครัฐและภาคเอกชนต้องประสานความร่วมมือและเร่งปรับตัว 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 4.2 แสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนตลาดเดิม เช่น อินเดีย 

ตะวันออกกลาง อาเซียน และรัสเซีย เป็นต้น
 4.3 การลงทุนส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือจัดตั้งองค์กร

ท�าหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทย 
ให้ทันสมยัและเป็นท่ียอมรับ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานรกัษาสขุภาพ 
และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบฟอกอากาศ ก�าจัดกลิ่นอับ ลดการ 
กระจายตัวของแบคทีเรียและเชื้อรา เป็นต้น 

 4.4 การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การขนส่งสินค้า รวมท้ังการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือเป็นการอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้า

 4.5 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยจะต้องปรับให้เอื้อต่อการลงทุน 
ใหม่ๆ เพื่อสามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นๆ

 4.6 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added) ส�าหรับกลุ่มลูกค้า 
ที่มีรายได้สูง ท�าให้จ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

 4.7 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รู้จักและเกิดความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคสินค้าหรือตลาดเป้าหมาย

 4.8 จดักจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ  
โดยรัฐร่วมกับเอกชน/ผู้ประกอบการ เช่น Road Show, Trade Fair, Business 
Matching เป็นต้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 4.9 ส่งเสริมความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4.10 มีมาตรการช่วยเหลือ/สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มี 
ศกัยภาพในการผลติสนิค้าเพือ่การส่งออก อาท ิแหล่งเงินทนุ เทคโนโลย ีตลาด คณุภาพ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการขนส่ง เป็นต้น 

ไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน  

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ได้ทวีความรุนแรงและยังคงอยู่อย่างต่อเน่ือง 
นบัตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปัจจบุนั ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิและความเชือ่มัน่ของภาคการค้าและการลงทุน ก่อให้เกดิปัญหาการว่างงาน  
ความยากจนและปัญหาสังคมในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง  ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการสร้างสันติสุขถาวร สร้างความเข้าใจ ขจัดความหวาดระแวง เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น เพื่อให้ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์ต่อการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ศอ.บต. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
ด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้สอดคล้องกับศกัยภาพของพืน้ที ่วถิชีวีติและความต้องการของประชาชน โดยได้รบั 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างความเช่ือมั่น 
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

เพื่อให้กระบวนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมและ 
ครบถ้วน จ�าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงสถิต ิ
ความเชือ่มัน่ด้านการค้าและการลงทุนจากสถาบนัท่ีเชือ่ถอืได้ เพือ่ให้การพฒันาเศรษฐกจิ 
พิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน 

ศอ.บต. ได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบักระทรวง 
พาณิชย์ ซึ่งมีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการจัดท�าข้อมูลดัชนีชี้วัดทิศทางเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญของประเทศในแต่ละสาขา และมีความพร้อมในเชิงพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม  
2555  เพื่อจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
ในการบริหารจัดการและก�าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึง 
เป็นการประเมินผลการด�าเนินภารกิจของรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ดัชนคีวามเช่ือมัน่ด้านการค้าและการลงทุนในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เริม่จดัท�า 
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 จนถงึปัจจบัุน สะท้อนให้เห็นความเช่ือม่ันของผูป้ระกอบการ 
ในสามจังหวัดดังกล่าวว่ายังอยู่ในช่วงท่ีขาดความเช่ือมั่น ทุกคร้ังที่มีเหตุการณ์ 
ไม่สงบเกดิขึน้ และมีความเชือ่มัน่ดข้ึีนเม่ือหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องให้ความร่วมมอื 
ในการดแูลรกัษาความปลอดภัยและร่วมกันฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการ  
มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านเงินทุน จัดหาตลาด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
ท่องเที่ยวซึ่งจะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ
โลกและในภูมภิาคอาเซยีน ย่อมมผีลกระทบต่อการพฒันาประเทศในทุกมิต ิและตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม น�ามาสู่การก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ ตามแนวคดิ “New Growth Model สร้างฐานเศรษฐกจิทีม่ัน่คงและย่ังยืน” 
ประกอบด้วย ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง ด้านการลดความเหลื่อมล�้า ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ประเทศไทยจะก้าวข้ามจุดนั้นได้ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือสมานฉันท์ 
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกคน เพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัดท�าดัชนีความเชื่อมั่น 
ด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้า 
และการลงทุนของผูป้ระกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวางกรอบแนวทาง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม 15 กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่ ยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ การขายส่ง การขายปลีก ทีพ่กัแรมบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
ข้อมลูข่าวสารและการสือ่สาร กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย์ กจิกรรมทางวชิาชพีวทิยาศาสตร์ 
และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิงและ 
นันทนาการ กิจกรรมบริการอื่นๆ การผลิต การจัดการและการบ�าบัดน�้าเสีย 
ของเสียและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้าและกิจกรรม 
ด้านโรงพยาบาลเอกชน 

การจดัท�าดชันฯี ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลเป็นประจ�าทกุเดอืน โดยสอบถาม 
ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีประมาณ 1,000 รายและได้รบัแบบตอบกลบัจากผูป้ระกอบการ 
ประมาณ 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 สอบถามเร่ืองภาวะเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
โดยรวม ภาวะธรุกจิ (ยอดขาย/รายรบั/ก�าไร) การขยายธรุกจิ/การลงทนุ การจ้างงาน 
ในธุรกิจ และสถานการณ์ในพื้นที่

ต้ังแต่เริ่มด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและ 
การลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับท่ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ 
ไม่มคีวามเชือ่มัน่ด้านการค้าและการลงทนุ เนือ่งจากค่าดชันตี�า่กว่า 50 มาโดยตลอด

ผูป้ระกอบการไม่มคีวามเชือ่มัน่ด้านการค้าและการลงทนุเป็นผลจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบที่ยังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งเหตุการณ์ลอบวางระเบิดตาม
สถานท่ีต่างๆ การลอบวางเพลิง การลอบยิงเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน สร้างความ
หวาดกลัวให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ นอกจากน้ี เศรษฐกิจในพื้นที่ 
ยังไม่ฟื้นตัว การค้าขายซบเซา เกษตรกรมีรายได้ลดลงจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
ตกต�่าเป็นเวลานาน อีกทั้งสินค้าท่ัวไปมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภค 
ลดลงและระมดัระวงัการใช้จ่ายมากขึน้ แต่อย่างไรกต็าม ยงัคงได้รบัปัจจยับวกจากความ 
ร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการสร้างความเชือ่มัน่และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในพืน้ที่  
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ มีการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ
เกิดการลงทุนและการจ้างงาน ประกอบกับได้รับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาความไม่สงบป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ส่งผลให้คนในพื้นท่ี 
มีขวัญและก�าลังใจ 

เมื่อพิจารณาถึงความเช่ือมั่นด้านเศรษฐกิจในพื้นท่ีโดยรวม อยู่ในระดับที่ 
ผูป้ระกอบการมคีวามเชือ่มัน่ต�า่ เห็นได้จากค่าดชันีความเชือ่มัน่ด้านเศรษฐกจิในพืน้ที ่
โดยรวมในปัจจุบันต�่ากว่า 50 สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง 
ยากล�าบาก การค้าและการลงทนุในพืน้ทีซ่บเซาเป็นเวลานาน ประชาชนจบัจ่ายใช้สอย 
น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความคาดหวังว่า 
เศรษฐกิจในพื้นที่อีก 3 เดือนข้างหน้าจะสามารถขยายตัวได้จากนโยบาย 
และความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  
เพือ่ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดแีละเกดิสนัตสิขุในพืน้ที ่มกีารด�าเนินกจิกรรมต่างๆ  
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนตามนโยบาย “คืนความสุขให้พี่น้องชายแดนใต้”  
ของนายกรัฐมนตรี เช่น การจัดกิจกรรมของดีชายแดนใต้ การส่งเสริมธุรกิจฮาลาล  
ซ่ึงเป็นธรุกจิทีมี่ศกัยภาพ และโอกาสของคนในพืน้ที ่นอกจากนี ้มาตรการขยายสินเชือ่ 
ผ่อนปรน (Soft Loan) ของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้า 
การลงทนุในพ้ืนที ่ท�าให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชพีและรายได้ให้กบัประชาชน อกีท้ัง 
การจดังานในช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากข้ึน สร้างความเชือ่มัน่ 
ให้กับการลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่

ส�าหรับความเชื่อมั่นด้านสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อยู่ในระดับ 
ที่ดัชนีต�่ากว่าเส้น 50 ทั้งดัชนีในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า นับต้ังแต่ 
เร่ิมท�าการส�ารวจข้อมลูจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการไม่มคีวามเชือ่มัน่ 
ต่อสถานการณ์ในพื้นท่ี เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง  
ทั้งเหตุการณ์ระเบิดตามถนนในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน การลอบวางเพลิง 
การลอบท�าร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้เกิดความสญูเสยีทัง้ชีวติและทรพัย์สนิ 
ของประชาชนในพื้นท่ี ท้ังน้ีผู้ประกอบการและประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ ์
ความไม่สงบจะลดลง จากแผนรกัษาความมัน่คงของรัฐบาลทีใ่ห้ความส�าคญักบัปัญหา 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ด้านความมั่นคง

เนือ่งจากในอดตี ทัง้ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีมธีรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมสวยงาม ประชาชนในพ้ืนท่ีอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามัคค ี
นกัเดนิทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศนยิมเข้าไปท่องเทีย่ว สร้างรายได้ให้กบัประเทศ  
จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าในอนาคตสิง่เหล่านีจ้ะกลบัคนืมา ซึง่ทกุฝ่ายต้องร่วมมอืร่วมใจกนั  
ทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติสุข ผู ้คนอยู่ร่วมกัน 
โดยไม่แบ่งฝ่าย เศรษฐกิจการค้ารุ่งเรืองเหมือนในอดีต 
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ดัชนีรวมความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เม.ย. 58=43.2

มี.ค.58=43.8

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม
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38.8 38.3

49.0

47.5 46.9

36.2 35.8

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
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เศรษฐกิจของไทย เดือนเมษายน 2558 ในภาพรวมทรงตัวต่อเนื่อง 
จากเดือนท่ีผ่านมา โดยมีการเคลื่อนไหวที่ส�าคัญดังนี้ การบริโภคภาคเอกชน 
ในภาพรวมขยายตัวดี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาคการส่งออกยังคง 
ชะลอตัว ทั้งน้ีเศรษฐกิจไทยในภาคอุปทานยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค 
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับสูง 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนเมษายน 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมเีสถยีรภาพ ถงึแม้ว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปจะหดตวัต่อเนือ่งจากช่วงทีผ่่านมา 
โดยหดตวัร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของราคาน�า้มันเชือ้เพลงิ อตัราการว่างงาน 
อยู่ระดับต�่าที่ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP  
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 43.3 ซึ่งถือว่าสถานะหน้ี 
ของไทยยังมีความมั่นคง และต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังท่ีตั้งไว้  
คอืไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนเมษายน 2558  
อยู่ในระดับมั่นคง สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง 
ท่ี 161.1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ซึง่สามารถรองรบัความเส่ียงจากความผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอปุทาน เดอืนเมษายน 2558 ในภาพรวมชะลอตวัลง สะท้อนได้จาก 
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 13.3  
และ 7.5 ตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก อาทิ ข้าวเปลือก 
ยางพาราและปาล์มน�้ามัน ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเช่นกัน  
โดยหดตัวร้อยละ 5.3 อย่างไรก็ตามภาคอุปทานยังได้รับแรงสนับสนุนจาก
ภาคการท่องเที่ยว โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูง 
ที่ร้อยละ 18.3 ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่ง 
และเป็นแรงสนับสนุนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย

การบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษายน 2558 ขยายตัวเล็กน้อย  
สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และปริมาณน�าเข้า 
สนิค้าอปุโภคขยายตัวต่อเน่ืองจากเดอืนทีผ่่านมา โดยขยายตวัร้อยละ 2.5 และ 
1.0 ตามล�าดับ ส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งและยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์  
หดตัวร้อยละ 24.7 และ 18.4 ตามล�าดบั เนือ่งจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก  
และเศรษฐกจิภายในประเทศทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน ส่งผลให้ประชาชนยงัไม่กล้า 
จับจ่ายใช้สอยเท่าที่ควร 

การลงทุนภาคเอกชน เดอืนเมษายน 2558 ทรงตวัต่อเนือ่งจากเดอืน 
ที่ผ่านมา โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องมือ 
เคร่ืองจกัรชะลอตัวลง สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายปนูซเีมนต์ และยอดจ�าหน่าย 
รถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 3.3 และ 27.3 ตามล�าดับ  อย่างไรก็ดี  
ภาษธีรุกรรมอสังหารมิทรพัย์ยงัคงขยายตวัต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา โดยขยายตวั 
ร้อยละ 9.4 

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

 
 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

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

ม.ค. - เม.ย. 2558 ปี 57 Q1 ปี 58

ไทย -0.65 0.9 3.0

มาเลเซีย 1.0 6.0 5.6

ฟิลิปปินส์ 2.4 6.1 -

สิงคโปร์ -0.4 2.9 2.1

จีน 1.1 7.4 7.0

อินโดนีเซีย 6.61 5.0 4.7

อินเดีย 5.95 7.1 -

เวียดนาม 0.75 6.0 6.0

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

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 2.1 3.0 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 14.2 9.8 8.2 2.2 -

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

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 1.1 -0.5 -0.6 -1.0

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.7 1.5 1.3 1.0

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 45.8 46.8 43.3 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.6 0.9 1.0 0.9

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 1.6 -4.7 -4.5 -1.7

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -5.6 -6.4 -5.9 -6.8

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -4.5 -5.2 -11.9 -13.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -9.6 -7.2 -7.6 -7.5

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 -2.4 -3.4 -1.7 -5.3

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 7.0 23.5 25.5 18.3

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 -0.9 1.0 7.3 2.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -27.9 -12.5 -13.4 -24.7

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 -7.8 10.9 18.1 -18.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 8.8 10.8 5.2 1.0

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 -7.6 0.9 -6.9 5.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -15.8 -11.3 -10.6 -27.3

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 3.4 6.9 6.2 9.4

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -4.8 -2.5 0.6 -3.3

Economic Highlight

ปี 58ปี 57
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2558 มีค่าเท่ากับ  
106.53 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2558 ดชันสูีงขึน้ร้อยละ 0.17 จากการปรบัตวัสงูขึน้ 
ของราคาผลไม้สด และผักสด ที่ส�าคัญ ได้แก่ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน มังคุด ต้นหอม  
ถัว่ฝักยาว และพริกสด ไข่ไก่ ไก่สด เครือ่งดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเล่าเรยีน ค่าธรรมเนยีม
การศกึษา รวมทัง้การปรบัตวัสงูขึน้ของค่าเช่าบ้าน และเมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2557  
อตัราเงนิเฟ้อลดลงร้อยละ 1.27 จากเดอืนก่อนหน้าทีล่ดลงร้อยละ 1.04 ตามการปรบัตัว 
ลดลงของราคาน�า้มันเชือ้เพลิงขายปลกี ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91 95 น�า้มนัดีเซล และน�า้มัน 
เบนซิน 95 ค่ากระแสไฟฟ้า (คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานมีมติให้ปรับอัตรา 
ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) ลง 9.35 สตางค์/หน่วย มผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม 
2558) เนือ้สุกร อาหารโทรสัง่ (delivery) และอาหารประเภทผกัสดและผลไม้บางชนดิ
ทีป่รับราคาลดลง ได้แก่ เงาะ และมะนาว ส�าหรบัดชันีราคาผู้บรโิภคเทยีบเฉลีย่ 5 เดอืน 
(มกราคม-พฤษภาคม) 2558 กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.77

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ 0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤษภาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 104.0 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 4.8 จากการลดลงของหมวดผลผลติเกษตรกรรม  
ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 5.7 ตามการลดลงของผลผลติการเกษตรร้อยละ 5.5 สตัว์มชีวีติ 
และผลติภณัฑ์ร้อยละ 4.0 ปลาและสัตว์น�า้ร้อยละ 4.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมอืง ดัชนรีาคา 
สงูขึน้ร้อยละ 5.9 ตามการสูงขึน้ของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ 5.3  
แร่โลหะและแร่อืน่ๆ ร้อยละ 1.6 หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 4.8 
ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบร้อยละ 0.9 สิ่งทอและ 
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอร้อยละ 0.3 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.7 ไม้และ 
ผลิตภณัฑ์จากไม้ร้อยละ 0.2 ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมร้อยละ 23.6 เคมภัีณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
ร้อยละ 2.4 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 5.4 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.2  
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.3 เครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ ์
ร้อยละ 0.1 เครือ่งใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ร้อยละ 3.4 สินค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
ร้อยละ 1.2 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงข้ึนได้แก่ เยื่อกระดาษ  
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.4 ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.2 เฉลี่ยช่วงเดือน 
(มกราคม-พฤษภาคม 2558) เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 5.1

ดชันรีาคาวสัดุก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2558 มค่ีาเท่ากับ 121.5 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.3 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รบัตวัลดลง ได้แก่ หมวดเหลก็ 
และผลติภณัฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 13.6 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 5.1 
หมวดซเีมนต์ ลดลงร้อยละ 3.5 หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรตี ลดลงร้อยละ 0.4 และหมวด
ดัชนีราคาที่สูงข้ึน ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 หมวดกระเบ้ือง  
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากต้นทุนที่สูงข้ึน ส�าหรับหมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์  
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการก่อสร้าง 
ชะลอตัวทัง้ภาครัฐและเอกชน เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้าดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างปรบัตวั 
ลดลง ร้อยละ 0.2 และเฉลี่ยเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.9 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex

indexindex %YoY

index
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การส่งออก

เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 16,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.70  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 3.9 โดยยางพารา (-25.9%) ข้าว (-2.9%) และอาหารทะเลแช่แข็ง 
และแปรรปู (-14.1%) ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (+41.1%) ผกั ผลไม้สดแช่แขง็  
และแปรรูป (+2.4%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+5.4%) และน�้าตาล (+16.0%) 
สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 0.3 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+9.0%) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+2.3%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-16.8%) เม็ดพลาสติก (-18.3%) 
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+8.4%) จีน (+1.2%) 
ญี่ปุ่น (-3.0%) ฮ่องกง (+4.0%) มาเลเซีย (-24.6%)  

ระยะ 4 เดือนของปี 58 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 70,265 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงร้อยละ 3.99 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 8.0  
โดยยางพารา (-34.1%) ข้าว (-1.6%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-13.1%) ในขณะที ่
น�้าตาล (+5.8%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+6.0%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป  
(+2.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.8 โดยคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ (-0.5%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-4.0%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-24.7%)  
เม็ดพลาสติก (-14.9%) ในขณะท่ีรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+6.3%) ตลาดส่งออก 
ส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+6.3%) จนี (-11.0%) ญ่ีปุ่น (-7.8%) 
ฮ่องกง (-8.4%) และมาเลเซีย (-17.2%) 

การน�าเข้า

เดือนเมษายน 2558 มีมูลค่า 17,423 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.84  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ (-28.8%)
เคร่ืองจักรกลฯ (-9.9%) เคมีภัณฑ์ (-0.5%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-4.1%) และเหล็ก 
(-19.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+7.3%) ญีปุ่น่ (-11.6%) 
สหรัฐอเมริกา (+9.8%) มาเลเซีย (-1.1%)  สหรัฐอาหรับฯ (+17.7%) 

ระยะ 4 เดือนของปี 58 (ม.ค.-เม.ย.) มมีลูค่า 69,359 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลง
ร้อยละ 6.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ  
(-43.2%) เครื่องจักรกลฯ (-8.6%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-6.4%) เคมีภัณฑ์ 
(-2.7%) ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+0.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก   
ได้แก่ จีน (+10.7%) ญี่ปุ่น (-5.7%) สหรัฐอเมริกา (+3.1%) มาเลเซีย (-4.8%)  
และสหรัฐอาหรับฯ (-33.9%)

ดุลการค้า    

เดือนเมษายน 2558 ขาดดุลการค้ามูลค่า 523 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 4 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-เม.ย.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 906 ล้านเหรยีญสหรฐั

ราคาสินค้าส่งออก

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนเมษายน 2558 อยูท่ี ่98.9 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก 
ทุกหมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร   
ลดลงร้อยละ 1.3 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 9.9 และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.9

ราคาสินค้าน�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนเมษายน 2558 อยู่ที่ 97.2 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 10.2 จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้า หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลง 
ร้อยละ 36.3 หมวดสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 2.5 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป  
ลดลงร้อยละ 4.2 หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 5.9 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

เมษายน 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เมษายน 58 ม.ค.-เม.ย. 2558 เมษายน 58 ม.ค.-เม.ย. 2558

ส่งออก 16,900 70,265 -1.70 -3.99

น�าเข้า 17,423 69,359 -6.84 -6.53

ดุลการค้า -523 906   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์ และ
ส่วนประกอบ

1,878 9.0 11.1 สหรัฐ 
อเมริกา

1,937 8.4 11.5

1,347 2.3 8.0 จีน 1,869 1.2 11.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

745.6 24.5 4.4 ญี่ปุ่น 1,603 -3.0 9.5

เม็ดพลาสติก 681.4 -18.3 4.0 ฮ่องกง 851.0 4.0 5.0

น�้ามันส�าเร็จรูป 666.7 -16.8 3.9 820.4 -24.6 4.9

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

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

ส่งออก -0.1 0.1 0.0 -1.9 -1.8

น�าเข้า 0.2 -0.6 0.7 -10.2 -10.7

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,964 -28.8 11.3 จนี 3,251 7.3 18.7

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,673 -9.9 9.6 ญี่ปุ่น 2,634 -11.6 15.1

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและส่วน
ประกอบ

1,253 -4.1 7.2 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,233 9.8 7.1

เคมีภัณฑ์ 1,204 -0.5 6.9 มาเลเซยี 1,084 -1.1 6.2

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

861.1 -19.2 4.9 สหรัฐ
อาหรบัฯ

946.1 17.7 5.4

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 58

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

มาเลเซีย
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเดอืนพฤษภาคม 2558 เฉลีย่อยูท่ี ่19,110 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.32 เม่ือเทยีบกับ 
เดอืนก่อนหน้า โดยได้รบัแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ เนือ่งจากการขาดดุล 
การค้าของสหรฐัฯ ท�าให้ทองค�าซึง่ซือ้ขายในรปูสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัมรีาคาถกูลง ดงึดดูใจส�าหรบั 
นักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อทองค�าในฐานะสินทรัพย์ป้องกัน
ความเสีย่ง หลงัตลาดหุน้ยโุรปร่วงลง ซึง่เป็นผลจากความวติกกงัวลเกีย่วกบัปัญหาหนีก้รซี นอกจากนี้ 
ราคาทองค�าในประเทศมปัีจจัยบวกจากแรงหนนุค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง โดยส่วนหนึง่เป็นผลมาจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง

ราคาน�้ามัน

ราคาน�า้มนัดบิเดอืนพฤษภาคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี่ 
59.59 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่54.96 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล  
เนื่องจากตลาดยังมีความกังวลต่ออุปทานน�้ามันดิบที่อาจจะตึงตัวมากข้ึนจากสถานการณ ์
ความไม่สงบในตะวนัออกกลางท่ียงัยดืเยือ้อย่างต่อเน่ือง และยงัคงส่งแรงหนนุต่อราคาน�า้มนัดบิโลก  
รวมถึงปัจจัยบวกต่อราคาน�้ามันดิบ จากรายงานตัวเลขปริมาณน�้ามันดิบคงคลังปรับตัวลดลง 
ของส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA)

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคม 2558 อ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 33.55 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  
อ่อนค่าจาก 32.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทเคล่ือนไหว 
ไปในทิศทางเดียวกับตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย เน่ืองจากได้รับกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า  
ส�าหรับปัจจยัในประเทศ ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงหลงัจากทีม่กีารประกาศผ่อนคลายนโยบาย
ทางการเงินจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรบัตัวลดลงจากเดือนเมษายน 2558 จากราคา  

1,160.28 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,154.56 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่ง 
เฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,734.44 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 2,713.24 บาท/100 กโิลกรัม เนือ่งจากตลาดข้าวชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกจิโลก ประกอบกบั 
ปัจจยัความเสยีเปรยีบจากอตัราแลกเปลีย่นเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวไทย 
อย่างชัดเจน ส�าหรับเดือนมิถุนายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 
อาจจะยังอ่อนตัว เพราะหลายประเทศก�าลังรอดูท่าทีของตลาด ซึ่งจ�านวนสต๊อกข้าวในแต่ละ 
ประเทศยังมีสูง แต่แนวโน้มการส่งออกข้าวจะมีปริมาณมากขึ้นหลังไตรมาส 2 โดยหลายตลาดมี
แนวโน้มน�าเข้าเพ่ิมข้ึนเช่น แอฟรกิา และจนี ซึง่ขณะนีม้สีต๊อกลดลง ส�าหรบัปรมิาณส่งออกข้าวไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 พฤษภาคม 2558 มีปริมาณ 3.593 ล้านตัน มูลค่า 58,845 ล้านบาท 
โดยปริมาณลดลงร้อยละ 4.08 มูลค่าลดลงร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ 
และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤษภาคม 2558 เฉลี่ยอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 61.44 บาท และ 51.80 บาท  
ตามล�าดับ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2558 ร้อยละ 9.85 และ 13.09 ตามล�าดับ  
ซึง่การทีร่าคายางเพิม่ขึน้น่าจะได้รับปัจจยับวกจากปริมาณยางพาราออกสูต่ลาดน้อยลง ด้วยสภาพ
อากาศทางภาคใต้ท่ีเข้าสูฤ่ดูฝน ประกอบกบันโยบายในประเทศโดยการลดอุปทานด้วยการเร่งโค่นยาง  
และสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่มีแนวโน้มปรับตัว 
ในทศิทางทีดี่ขึน้ ส�าหรบัราคายางในเดือนมิถุนายน คาดว่าน่าจะปรบัตัวสงูข้ึนต่อเนือ่ง จากปัจจยั
ที่บวกหลายๆ ประการ  

ราคาสินค้ารายเดือน

เม.ย.58 พ.ค.58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-พ.ค.

57
ม.ค.-พ.ค.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,160.28 1,154.56 -0.49  1,215.09   1,195.15 -1.64

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,734.44 2,713.24 -0.78  2,967.73   2,815.33 -5.14

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 55.93 61.44 9.85      71.93       58.28 -18.99

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 45.80 51.80 13.09      62.34       48.58 -22.08

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,198.84 1,199.05 0.02 1,293.57 1,211.11 -6.37

ไทย (THB/Baht) 18,495.45 19,110.00 3.32  19,955.96  18,858.22 -5.50

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 54.96 59.59 8.43 100.10 52.11 -47.94

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.51 33.55 3.21 32.57 32.80 0.72

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
พฤษภาคม 2558
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ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

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

Global News

ข่าวดี! ต่อไปน้ีใครกินข้าวโพดอย่าได้ท้ิงเปลือกเป็นอันขาด อาจโชคดีมีสิทธิ์ได้อยู่บ้านไม้กันฟรีๆ เพราะ 
นักวิจัยจุฬาฯ ได้คิดค้นพัฒนาเปลือกข้าวโพดมาท�าเป็นวัสดุทดแทนไม้ได้แล้ว ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าไม้จริง  
จะทุบ จะเจาะ จะเลื่อยได้ทั้งนั้น ขอบอก แถมไม่บิด ไม่งอ แม้เจอน�้า อีกทั้งปลวกหากเจอไม้นี้อาจตายยกรังแน่  
เพราะเจอฤทธิ์พลาสติกเข้าให้ เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับงานตกแต่งคอนโดหรูริมน�้าที่มีความชื้นสูง การตกแต่ง 
เรอืส�าราญ และทีแ่น่ๆ ตตีลาดโลกได้สบาย สนใจก็ตดิต่อ  ดร.สรนิทร ลิม่ปนาท ได้โดยตรงทีศู่นย์วิจยัเทคโนโลยี
วัสดุท้องถิ่น สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

คบเศรษฐไีม่ต้องกลวัยมืตงัค์ ทีแ่น่ๆ เศรษฐนี�า้มนับรูไนก�าลงัจีบนกัลงทุนไทย 
ไปลงทุนหลายอย่าง เช่น การท่องเที่ยว และอาหารฮาลาลเพื่อตีตลาดโลก บรูไน
ก�าลังพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน�้ามัน 
เป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากบ่อน�้ามัน 
ก�าลังจะเหือดแห้งไปภายใน 20 ปี ท�าให้บรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม 
การลงทนุจากต่างประเทศ และมีมาตรการเปิดเสรีด้านการค้า และสร้างบรรยากาศ 
ที่เอื้ออ�านวยต่อการลงทุน โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์บริการ 
การค้าและการท่องเที่ยว (Service Hub for Trade and Tourism-SHUTT  
2003 Vision) เป็นตลาดการขนถ่ายสินค้าที่ส�าคัญของ AEC ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือของกลุ่ม Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East ASEAN 
Growth Area (BIMP-EAGA) และเป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติ (Brunei  
International Financial Center : BIFC) จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย 

รัฐบาลเวียดนามมีแผนสร้างรถไฟความเร็วสูง (300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)  
เชือ่มต่อกรงุฮานอย-วนิห์-ดานงั-นาตรงั-โฮจมินิห์ ใช้เวลาทัง้สิน้ 5 ชัว่โมง 30 นาที  
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ อย่างไรก็ตาม เวียดนามอาจไม่ต้อง 
รอนานนัก เนื่องจากเกาหลีใต้ก็เริ่มสนใจในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ของเวียดนามเช่นกัน หลังจากซัมซุงได้ตั้งฐานการผลิตสมาร์ทโฟนและอู่ต่อเรือ
ในเวียดนามไปแล้ว นอกจากนั้น นครโฮจิมินห์ยังอยู่ในระหว่างสร้างรถไฟใต้ดิน  
(Metro) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2020 เชื่อมโยง 4 เขตของโฮจิมินห์  
(เขต 1, 2, 9 เขต Bình Thạnh และ Thủ Đức) เขต Di An ของจงัหวดับนิห์เยอืง  
เผลอแผลบเดียวเพื่อนมาหายใจรดต้นคอเราเสียแล้ว 

รัฐบาลสิงคโปร์อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของประเทศ (Economic Restructuring) จากทีพ่ึง่พาอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
เป็นหลกั ซึง่เป็นอุตสาหกรรมประเภท Low Value Added Sector ไปสูอ่ตุสาหกรรม 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงและใช้เทคโนโลยีข้ันสูง (High Value Added, Technology  
Intensive Industries) ได้แก่ Biomedical Manufacturing; Specialty  
Chemicals และ Precision Engineering ด้วยการดงึดดูการลงทนุจากบรษิทัข้ามชาติ 
และการลงทุนจากต่างประเทศ โดยสิงคโปร์ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก รวมถึงแรงงานที่มีทักษะสูง ส่งผลให้บริษัท 
ข้ามชาติยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 95 ราย เข้าไปลงทุนเพื่อใช้สิงคโปร์เป็น HQ  
และศูนย์กลางการผลิตและวิจัยในภูมิภาค 

กมัพูชาต้ังเป้าหมาย GDP ปี 2558 ที ่7% โดยมภีาคอตุสาหกรรมการผลิต  
(เสื้อผ้าและรองเท้า) (9.7%) ภาคบริการ (ท่องเที่ยว พลังงาน ก่อสร้าง) (6.6%)  
และภาคการเกษตร (4.3%) เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต 
ของเศรษฐกจิกมัพชูา นอกจากนัน้ ยงัได้ประกาศวสิยัทศัน์การพฒันาอตุสาหกรรม 
ของกัมพชูาในรอบ 10 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศ 
ในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเพิ่มความ 
หลากหลายทางเศรษฐกิจ (Economic Diversification) สู่สาขาใหม่ๆ อาทิ 
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ และการแปรรปูอาหาร โดยรฐับาลอยูร่ะหว่างการจดัท�า 

สงกรานต์เมษาฮาวายที่ผ่านมาชาวโยเดียยกทัพโยธาไปกรุงหงสากันคับคั่ง  
มไิด้ไปตามหามะเมียะแต่ไปทัวร์ไหว้พระ นอกจากอิม่บุญแล้ว ยงัอิม่อร่อยกนัถ้วนหน้า 
เพราะทุกร้านอาหารแม้จะเป็นร้านของคนหงสา แต่ก็ท�าอาหารไทยได้รสชาต ิ
เฉียบขาดไม่แพ้คนไทย ลองย่องเข้าไปดูในครัวไม่เห็นพ่อครัวไทยสักคน เห็นแต ่
หม่องกุโสดอกับซองโลโบ รสดี ฯลฯ เป็นกะตั้ก เลยถึงบางอ้อ แหม อย่างนี ้
เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว 

ทีจ่ะเข้าไปลงทุน/ร่วมลงทุน 
ในสาขาดังกล่าว รวมทั้ง
การก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานต่างๆ 

แผนนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรม 
ส�าหรับปี 2558-2568 (Industrial 
Development Policy 2015-2025) 
สอดคล้องกับ IMF ที่คาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวสูงถึง 
ร้อยละ 7.3 ในปี 2558 ซึง่เป็นอตัรา 
การขยายตัวสูงสุดเป็นอันดับ 2  
ในภมูภิาคอาเซยีน รองจากเมยีนมาร์ 
อกีประเทศทีน่่าจบัตามองคอื ฟิลปิปินส์  
ที่ GDP จะเข้าใกล้ 7% เช่นกัน 
ในปี 2558 แหม จะรวยกันไปถึงไหน?


