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ยิ่งใกล้วันก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี 2558 ข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนก็ยิ่ง
คึกคัก ทุกภาคส่วนต่างเตรียมพร้อมวางแผนรุกและรับเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้โดย
ไม่เสียเปรียบ ซึ่งวารสารของเราก็พร้อมสนับสนุนข้อมูลการค้า การลงทุนที่เจาะลึก
รอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดี
อย่างเช่นอุตสาหกรรมหนึง่ ของไทยทีไ่ ด้รบั การจับตามองด้วยความเป็นห่วงยาม
เมือ่ AEC มาเยือน คือ อุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์ม เนือ่ งจากมีอนิ โดนีเซีย
และมาเลเซียเป็นกระดูกชิ้นโต แต่คอลัมนิสต์ของเราก็มีข้อมูลเปรียบเทียบแบบหมัด
ต่อหมัดว่าศักยภาพของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันของเรานั้นไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดเลย
ทั้งยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก หากได้รับการส่งเสริมในรูปของพลังงานทดแทน
ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เพียงแต่เราจะมีก�ำลังผลิตเพียงพอหรือไม่เท่านั้น
ความเนื้อหอมของอาเซียน ยังท�ำให้มหาอ�ำนาจอย่างจีนถึงขั้นพลิกกระดาน
วางแผนใหม่ จากที่เคยเน้นผลิตแบบพึ่งพาตนเองภายในประเทศ กลับกลายขยายฐาน
การผลิตมายังอาเซียนด้วย ซึ่งประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 3 ดาวเด่นที่จีนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ ติดตามได้ในคอลัมน์ Special Talk ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
(EU) ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีตามล�ำดับ จึงเป็นโอกาสส�ำหรับภาคการส่งออกของ
ไทยที่จะขยายตัวเติบโตตามอานิสงส์ เพียงแต่ยังมีประเด็นบางประการที่ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ส่งออกสามารถอ่านเพิ่มเติมและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ได้เปรียบ
ก่อนใครที่คอลัมน์ Special Report
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO ฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจมาฝากเช่นเคยค่ะ โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ) ได้นำ� ทัพผูบ้ ริหารกระทรวงไปพบปะหารือกับหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย น�ำโดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ณ Grand Four Wings Hotel ถ.ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.
ในการนี้ ปลัดกระทรวงได้แจ้งให้ภาคเอกชนทราบถึงแนวทางการพัฒนากระทรวงพาณิชย์รูปแบบใหม่
หรือ Modernized MOC โดยจะเพิม่ ระดับการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าให้กบั ภาคเอกชนมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC เช่น การตัง้ ศูนย์ธรุ กิจประชาคม AEC (AEC Business Support Center) ทัง้ ในส่วนกลาง
และภูมิภาค 76 จังหวัด รวมถึงในประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ การยกระดับการให้บริการข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-MOC Services) การตั้งศูนย์แก้ไข
ปัญหาข้อพิพาททางการค้า (Trade Dispute Solution Service) ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย และการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การพัฒนาข้าราชการกระทรวง และ
การยกระดับสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรม ให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยฯ ที่จะมีผลงานที่กว้างขวางขึ้น
ในส่วนของภาคเอกชนได้ขอให้กระทรวงปรับบทบาทจากการควบคุมราคาเป็นการส่งเสริมการแข่งขันการค้าในประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมระบบการค้าชายแดน
และขอให้เร่งเจรจา FTA เพื่อสนับสนุน SMEs ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ พร้อมกับการปรับปรุงระบบการยื่นจดทะเบียนธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ซึ่งการหารือดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระทรวงฯ ท�ำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับปรุงแนวทางด�ำเนินงานอยู่เสมอ ซึ่งมีความก้าวหน้า
อย่างไรจะได้น�ำเสนอต่อไปในโอกาสหน้านะคะ
ส�ำนักบริหารกลาง
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พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเวทีการค้าโลก

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

จีนก�ำลังถึงจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญด้วยการมุ่งหน้าสู่การย้ายฐานการผลิตเข้ามาในอาเซียนเพื่อใช้อาเซียนเป็นประตูสู่เอเชีย
ที่ก�ำลังกลายเป็นตลาดส�ำคัญของโลกในอนาคตอันใกล้
สมดุลของการค้าโลกก�ำลังเคลื่อนย้าย
สูเ่ อเชีย และจีนเองก็ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้
เนือ่ งจากเป็นทีค่ าดว่าคนชัน้ กลางในเอเชียจะมีขนาด
1.75 พันล้านคนภายในปี 2563 ซึง่ จีนจะได้ประโยชน์
เต็ม ๆ จากแนวโน้มดังกล่าว สิ่งนี้นับเป็นแรงดึงดูด
ส�ำคัญต่อจีนในการขยายฐานการผลิตสู่อาเซียน
ปั จ จุ บั น นโยบายเศรษฐกิ จ ของจี น ได้
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมโดยได้พงุ่ เป้าไปสูก่ ารพึง่ พา
ตลาดภายในประเทศอันมีภาคบริการและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นหัวใจของเศรษฐกิจมากกว่าการเป็น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออกเช่นอดีต และเริ่มมีการ
ส่ ง ออกการลงทุ น สู ่ อ าเซี ย นมากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ย
สร้างโอกาสในการส่งออกอย่างมากให้กับอาเซียน
ผลที่จะตามมา คือ อาเซียน (ซึ่งก�ำลังก้าวสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558) จะกลายเป็น
อีกหนึ่งกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศกว่า 21 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และ
จะท�ำให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภค
ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า
นายบรูช อัลแตร์ ผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ประจ�ำประเทศจีน กล่าวว่า
จีนจะไม่ใช่คู่แข่งของอาเซียนในตลาดโลก
เช่นในอดีตอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เพือ่ การเติบโต
ในด้านหนึ่งจีนก� ำลั งกลายเป็นตลาดผู ้ บ ริ โ ภค
ขนาดมหึ ม าส� ำ หรั บ อาเซี ย น ขณะที่ อ าเซี ย น
ก็ ก� ำ ลั ง กลายเป็ น ฐานการผลิ ต ให้ กั บ จี น แทน
เหตุผลหนึ่งก็เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี AD และ CVD ที่
ประเทศตะวันตกโจมตีสินค้าจีนอย่างหนัก ทุนจีน
ได้ไหลบ่าสู่อาเซียนและไทยมากมายอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน เช่น เวียดนามที่จีนได้ย้ายฐานการผลิต
สมาร์ทโฟนเข้าไปในเวียดนามเรียบร้อยแล้ว ขณะที่
จีนก็กลายเป็นผูล้ งทุนอันดับ 2 ในไทยตามหลังญีป่ นุ่
มาติด ๆ นอกจากนัน้ ทุนจีนยังหลัง่ ไหลสูอ่ นิ โดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เวียดนามและกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญเพือ่ ใช้ประโยชน์ดา้ นแรงงานราคาถูกและ
สิทธิพิเศษ GSP ของประเทศดังกล่าว
ความสัมพันธ์ด้านการค้าจีน - อาเซียน
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวถึง 8 เท่าในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา จากประมาณ 54,770 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ในปี 2545 เป็น 4.43 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2556 ขยายตัวถึง 10.8% เมือ่ เทียบกับปี 2555
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความตกลง FTA อาเซียนจีน และคาดว่าการค้าอาเซียนจีนจะพุ่งสู่ระดับ
1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 ขณะที่
การลงทุนระหว่างกันจะขยายตัวสูงถึงระดับ 1.5
แสนล้านเหรียญสหรัฐภายใน 8 ปีข้างหน้า
ดาวเด่น ที่จีน ให้ค วามสนใจพิเศษใน
อาเซียน คื อ ไทย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์
ซึ่งแน่นอนว่าจีนมองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
และกระจายสินค้าในอาเซียนไม่ต่างจากแนวคิด
Thailand-Plus-One Policy ของญี่ปุ่นสักเท่าใดนัก
ขณะทีม่ าเลเซียและสิงคโปร์กเ็ หมาะส�ำหรับกระจาย
สินค้าจีนสู่ประเทศเอเชียอื่น ๆ และทั่วโลก
จีนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการค้ากับ
อาเซียนให้มากขึน้ ตัวอย่างเช่น การค้าจีน-มาเลเซีย
ในปี 2556 สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.06 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.8% เมือ่ เทียบกับปี 2555
ทัง้ นี้ ทัง้ สองประเทศได้ประกาศแผนการทีจ่ ะส่งเสริม
การค้าอย่างมีนัยส�ำคัญผ่านมาตรการ อาทิเช่น
การส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นการลงทุ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
เกิดการขยายตัวด้านการค้าระหว่างกันเป็น 1.6 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% ภายในปี 2560
ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีนในอาเซียน
รองจากมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีมลู ค่าการค้ารวม
7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556
ส�ำหรับในจีนเอง ความเป็นสังคมเมืองขยายตัว
มากขึ้น ครอบครัวคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น และการ
อนุญาตให้ครอบครัวคนจีนมีลูกคนที่ 2 ได้ จะก่อให้
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการ
ใช้ชวี ติ ของชาวจีนและส่งผลต่อความต้องการสินค้า
น�ำเข้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น สินค้าฟุ่มเฟือย และธุรกิจ
บริการ (เช่น การท่องเที่ยวต่างประเทศ) จะมีความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของ
อาเซียนโดยรวม
ปัจจุบันอาเซียนได้แซงหน้าออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย จนกลายเป็นประเทศ
เป้าหมายด้านการลงทุนต่างประเทศอันดับ 4 ของจีน
โดยในปี 2555 จีนลงทุนในอาเซียนสูงถึง 4.42
พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อนหน้า

โดยประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ยังคงเป็นสิงคโปร์
รองลงมาเป็น กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย และลาว
ตามล�ำดับ ขณะทีอ่ าเซียนเองก็กา้ วสูก่ ารเป็นอันดับ 3
ของผู้ลงทุนในจีน
ในอีกด้านหนึง่ จีนก็ให้ความส�ำคัญกับการ
เชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับอาเซียนให้มากยิง่ ขึน้ ในแง่
การลงทุนเพือ่ เชือ่ มระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น
ถนน และรถไฟความเร็วสูง โดยได้กำ� หนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ด้านรถไฟของจีนเชื่อมโยงมหานคร
ฉงชิ่งผ่านคุนหมิงไปยังลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งแน่นอนว่า
ประเทศไทยจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในการเชือ่ มโยงจีน
กับอาเซียนทั้งมวล
ความสั ม พั น ธ์ ส องฝ่ า ยที่ ใ กล้ ชิ ด จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ แก่อาเซียนในการส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสินค้า
อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเสื้อผ้าและสิ่งทอ อาเซียน
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญให้กับจีน
อีกทัง้ ยังเป็นตลาดผูบ้ ริโภคขนาดใหญ่และมีโครงการ
เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานมากมายส�ำหรับ
บริษัทก่อสร้างของจีน ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียก็มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างมากและต้องการที่จะขยายโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งเป็นอย่างมาก ส่วนมาเลเซีย
ก็ มี โ อกาสในโครงการก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค
ขนาดใหญ่ที่น่าสนใจจ�ำนวนมากส�ำหรับจีน เช่น
โรงไฟฟ้ า ระบบรถไฟ และการผลิ ต น�้ ำ มั น
และก๊ า ซธรรมชาติ ส� ำ หรั บ ประเทศไทย จี น
สนใจเข้ า มาร่ ว มมื อ ในด้ า นการใช้ ไ ทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ศูนย์กลางการผลิต
อาหาร สินค้าเกษตร (เช่น ยางพาราและผลไม้)
พลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมไปถึง
สินแร่/เซรามิก อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์
โลหะและเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์และกระดาษ และการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
และเมื่อมองภาพรวม อาเซียนและจีน
มีขนาดตลาดถึง 1.9 พันล้านคนย่อมจะส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอนาคตอันใกล้
ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว
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Special report

น�ำ้ มันปาล์มเมือ่ ก้าวเข้าสู่ AEC

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ในปี 2558 ย่อมมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
ของไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งอาจเป็นทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่อการค้าสินค้าเกษตรของ
ไทย ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับ
การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสินค้า
“ปาล์มน�ำ้ มัน” ทีห่ ลายฝ่ายมีความกังวล หรือบางฝ่าย
ก็เห็นว่า ไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
หากไทยยั ง คงใช้ ม าตรการในการช่ ว ยเหลื อ
อุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันภายในประเทศ โดยการให้
หน่วยงานของรัฐ คือ องค์การคลังสินค้า เป็นหน่วยงาน
น�ำเข้าน�้ำมันปาล์มในอัตราภาษีร้อยละ 0 ได้เพียง
หน่วยงานเดียว ท�ำให้สามารถควบคุมปริมาณ
การน�ำเข้าน�ำ้ มันปาล์มทีจ่ ะทะลักเข้ามาจากมาเลเซีย
และอินโดนีเซียได้ ทั้งนี้ ยังเป็นการช่วยให้โรงสกัด
น�้ำมันปาล์มของไทยมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
การผลิต ซึ่งหากโรงสกัดน�้ำมันปาล์มดิบสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต จนระดับราคาน�ำ้ มันปาล์มเทียบเท่า
ราคาตลาดโลก จะมีสว่ นช่วยให้โรงกลัน่ น�ำ้ มันปาล์ม
บริสุทธิ์ และโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีวัตถุดิบใน
การผลิตที่มีราคาถูกลง เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ และช่วยให้ผู้บริโภคใน
ประเทศได้รับผลประโยชน์จากราคาที่ลดลงอีกด้วย
การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มของโลกและ
อาเซียน
อาเซียนถือได้วา่ เป็นแหล่งผลิตปาล์มน�ำ้ มัน
รายใหญ่ของโลก โดยอินโดนีเซีย มีพื้นที่ปลูกปาล์ม
น�ำ้ มันมากทีส่ ดุ 47 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย
(29 ล้านไร่) และไทย (4 ล้านไร่) ซึง่ มีสดั ส่วนการผลิต
รวมกันกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตน�้ำมัน
ปาล์มดิบของโลก โดยอินโดนีเซีย มีสดั ส่วนการสกัด
น�ำ้ มันปาล์มดิบสูงทีส่ ดุ ร้อยละ 55.1 รองลงมา ได้แก่
มาเลเซีย (33.77) และไทย (3.73) ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีสัดส่วนการสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ
น้อยมากเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เนือ่ งจากในอดีตพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันของไทย
มีเฉพาะทางภาคใต้เท่านัน้ และมีพนื้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน
ไม่มากนัก จึงท�ำให้ผลผลิตมีน้อย อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม โดยการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกปาล์ม เพือ่ ใช้เป็นพืชพลังงานแล้ว ส่งผลให้
การเพาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันกระจายไปทัว่ ทุกภาคของไทย
เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตปาล์มน�้ำมันไทย
กับประเทศคู่แข่ง
เมื่อพิจารณาประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซีย
ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตหลัก จากตารางพบว่า ผลผลิตปาล์มน�ำ้ มัน
ต่อไร่และปริมาณการสกัดน�้ำมันปาล์มดิบต่อไร่
สูงกว่าไทยค่อนข้างมาก สาเหตุจากพื้นที่เพาะปลูก

4

TPSO

นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ปาล์มส่วนใหญ่เป็นของบริษทั เอกชน (คิดเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 61) มีการเพาะปลูกแบบครบวงจร การ
วางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิตจึงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โรงสกัดและบีบน�้ำมันของ
มาเลเซียมีการสกัดน�้ำมันแยกระหว่างเนื้อปาล์ม
และเนื้อเมล็ดในปาล์ม ซึ่งจะช่วยให้ให้สกัดน�้ำมัน
ได้มากกว่าการสกัดทัง้ ผล รวมถึงนโยบายสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียด้วยการ
รับประกันปริมาณอุปทานของน�้ำมันปาล์มดิบ
ในประเทศทีจ่ ะป้อนเข้าสูโ่ รงงาน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่ ในขณะที่การ
เพาะปลูกปาล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อยถึงร้อยละ 60 การควบคุมการผลิตและต้นทุน
จึงท�ำได้ยาก อีกทัง้ ไทยยังขาดการบริหารจัดการและ
นโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสกัดน�ำ้ มัน
ปาล์มดิบส่วนใหญ่ของไทยเป็นการสกัดจากน�้ำมัน
ทั้งผล จึงท�ำให้ปริมาณการสกัดน�้ำมันที่ได้ต่อไร่
ต�ำ่ กว่ามาเลเซีย และเมือ่ พิจารณาอินโดนีเซีย พบว่า
ผลผลิตปาล์มน�ำ้ มันต่อไร่และปริมาณการสกัดน�ำ้ มัน
ปาล์มดิบต่อไร่ของอินโดนีเซีย มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับ
ไทย สะท้อนว่าไทยกับอินโดนีเซียมีศักยภาพผลิต
ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมัน
น้อยกว่าอินโดนีเซีย จึงท�ำให้ผลผลิตปาล์มน�้ำมัน
โดยรวมน้อยกว่าอินโดนีเซีย
การลงทุน Contract Farming ในประเทศเพือ่ นบ้าน
การผลิตโดยรวมของไทย นอกจากศักยภาพ
ในการผลิตที่น้อยกว่ามาเลเซียนั้น ยังพบว่าปัญหา
การมีพนื้ ทีก่ ารผลิตจ�ำกัด ท�ำให้ผลผลิตส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 80 มีไว้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เหลือผลิตเพื่อการส่งออกเพียงเล็กน้อย จึงท�ำให้
การแข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ผ ลิ ต หลั ก อย่ า งมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซียในการขยายตลาดท�ำได้ยาก การเปิด AEC
จึงเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับไทย ทีจ่ ะขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ปาล์มน�้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยจากงาน

ศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าแหล่ง
เพาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันทีส่ ำ� คัญในประเทศต่าง ๆ และ
สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
ประเทศพม่า ได้แก่ รัฐตะนาวศรี (Tanintharyi)
และ รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) โดยสิทธิประโยชน์ที่
นักลงทุนจะได้รับคือ การจ่ายค่าเช่าในอัตราพิเศษ
การช�ำระภาษีในอัตราเดียวกับชาวพม่า ค่าจ้าง
แรงงานที่มีราคาต�่ำ นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
และต้นทุนการขนส่งที่ต�่ำกว่าประเทศอื่น ๆ เป็นต้น
ประเทศลาว ได้แก่ แขวงสาละวัน (Saravane)
แขวงจ�ำปาสัก (Champasack) แขวงอัตตะปือ
(Attapeu) และแขวงเซกอง (Sekong) โดยสิทธิ
ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับคือ ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเป็นเวลา 2-4 ปี ยกเว้นภาษีสง่ ออกส�ำหรับ
สินค้าส่งออก ยกเว้นภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบที่น�ำมาใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออก มีที่ดินว่างจ�ำนวนมาก
มีแหล่งน�ำ้ มาก แรงงานสามารถฝึกฝนได้คา่ จ้างแรงงาน
ราคาถูก และนโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น นโยบาย
ส่งเสริมการเกษตร และ Contract Farming เป็นต้น
ประเทศกัมพูชา ได้แก่ เมืองพระตะบอง
(Battambang) เมืองไพลิน (Pailin) และเมืองเกาะกง
(Koh kong) โดยสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ
คือ ยกเว้นภาษีเงินได้ ลดภาษีเงินได้ภายหลังจาก
การยกเว้นภาษีเงินได้ ยกเว้นอากรน�ำเข้าเครื่องมือ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์และวัสดุกอ่ สร้างส�ำหรับโครงการ
ที่ผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้าวัตถุดิบ ยกเว้นอากร
ส่งออก รวมถึงการมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน และ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นต้น
หากมีการลงทุน Contract Farming ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลให้
ผลผลิตน�้ำมันปาล์มของไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐ
ควรสนับสนุนให้มีการน�ำเกษตรกรไทยไปศึกษา
ดูงานด้านการเพาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันในมาเลเซีย หรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกปาล์มน�้ำมันของ
มาเลเซียเข้ามาถ่ายทอดเทคนิคการเพาะปลูกให้กบั

ตารางเปรียบเทียบผลปาล์มสดและน�้ำมันปาล์มดิบของไทยกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ประเทศ
2551
2552
2553
2554
2555

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ไทย

ผลปาล์มสด น�ำ้ มันปาล์มดิบ ผลปาล์มสด น�ำ้ มันปาล์มดิบ ผลปาล์มสด น�ำ้ มันปาล์มดิบ
2.73
0.39
3.64
0.73
3.21
0.51
2.68
0.38
3.50
0.70
2.56
0.40
2.73
0.37
3.50
0.67
2.31
0.34
2.67
0.44
3.50
0.75
2.78
0.45
2.67
0.43
3.50
0.75
2.67
0.44
หน่วย ตัน/ไร่
ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014)

เกษตรกรไทยด้วย เพื่อให้สามารถเรียนรู้เทคนิค
การผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกปาล์มน�้ำมันและการ
สกัดน�้ำมันปาล์มดิบจนกระทั่งการกลั่นเป็นน�้ำมัน
ปาล์มบริสุทธิ์ ซึ่งจะสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการผลิตปาล์มน�้ำมัน และ
น�้ำมันปาล์มให้ใกล้เคียงกับมาเลเซียได้ในอนาคต
การบริโภคน�ำ้ มันปาล์มของโลก และอาเซียน
เมือ่ พิจารณาการบริโภคน�ำ้ มันปาล์มดิบของ
โลกในภาพรวม ปี 2556 พบว่า มีปริมาณการบริโภค
รวม 54.84 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 3.78 ล้านตัน
ประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย
(8.4 ล้านตัน) อินโดนีเซีย (7.8 ล้านตัน) และจีน
(6.4 ล้านตัน) ตามล�ำดับ ส�ำหรับการบริโภคของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2556 พบว่า อินโดนีเซีย
(7.8 ล้านตัน) มีการบริโภคสูงสุด รองลงมา ได้แก่
มาเลเซีย (3.2 ล้านตัน) ไทย (1.6 ล้านตัน) สิงคโปร์
(0.7 ล้านตัน) เวียดนาม (0.58 ล้านตัน) และ
ฟิลิปปินส์ (0.13 ล้านตัน) ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคและการผลิต
ของไทย จากการค�ำนวณอัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสม
ต่อปี (CAGR) ของไทย ย้อนหลัง 10 ปี พบว่าการผลิต
ของไทยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี (CAGR)
เท่ากับ 9.87 ในขณะที่การบริโภคของไทยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เท่ากับ 10.66
แสดงให้เห็นว่าการบริโภคมีการอัตราการเติบโต
เฉลีย่ สะสมต่อปี (CAGR) เพิม่ สูงกว่าการผลิต แม้วา่
ในปัจจุบันการผลิตปาล์มน�้ำมันของไทยจะเพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศก็ตาม แต่ในอนาคต
มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยเฉพาะการใช้
ปาล์มน�ำ้ มันเป็นวัตถุดบิ หลัก เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า
พลังงานจากต่างประเทศ จะส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
สถานการณ์ราคาปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม
ของไทยในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาราคาผลปาล์มและน�้ำมัน
ปาล์มดิบรายเดือนใน ปี 2556 พบว่าราคามีความ
ผันผวนไปในทิศทางเดียวกัน จากภาพพบว่าขึน้ อยูก่ บั
เศรษฐกิจของประเทศผูน้ ำ� เข้ารายใหญ่อย่างอินเดีย
และจีน สต็อกน�ำ้ มันปาล์มดิบของประเทศผูผ้ ลิตหลัก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ขณะเดียวกันก็จะขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณผลผลิตของพืชน�ำ้ มันชนิดอืน่ เช่น ถัว่ เหลือง
เป็นต้น รวมถึงระดับราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก
ในระยะสั้นหากราคามีความผันผวนตกต�่ำ
ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือและควบคุมปริมาณ
ผลผลิตภายในประเทศ โดยการใช้นโยบายก�ำหนด
ราคารับซือ้ ผลปาล์มน�ำ้ มันและน�ำ้ มันปาล์มในกรณีที่
ราคาน�ำ้ มันปาล์มผันผวนและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
รวมถึงการรับซือ้ น�ำ้ มันปาล์มออกจากตลาดในกรณีที่
สต็อกน�ำ้ มันปาล์มในประเทศสูงเกินไป โดยมาตรการ
ทีภ่ าครัฐใช้ในปี 2556 คือการอนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการ
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

รับซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด กก.ละ 25 บาท
จ�ำนวน 50,000 ตัน และให้โรงสกัดไปรับซือ้ ผลปาล์มสด
จากเกษตรกรไม่ต�่ำกว่า กก.ละ 4 บาท
การคาดการณ์แนวโน้มน�้ำมันปาล์มในอนาคต
ผลผลิตของโลกมีแนวโน้มขยายตัว โดย
อินโดนีเซียที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกหลักของโลก
โดยคาดว่าปี 2556-2561 จะยังเป็นยุคทองของการ
ขยายตัวของผลผลิตปาล์มโลก โดยคาดว่าผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันของอินโดนีเซียจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 10 ต่อปี
ในขณะที่การบริโภคน�้ำมันปาล์มของโลก
อินเดียและจีนยังเป็นผูก้ ำ� หนดความต้องการของโลก
โดยเฉพาะอินเดียในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาความต้องการ
น�ำ้ มันพืชในประเทศขยายตัวถึงร้อย 62 แต่การขยายตัว
การผลิตในประเทศยังขยายตัวช้ากว่าความต้องการ
บริโภค โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 ต่อปีเท่านั้น
ดังนัน้ จึงต้องน�ำเข้าเพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามการน�ำเข้า
ของอินเดียคาดว่าจะชะลอลดลง เนือ่ งจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีการขยายตัวต�ำ่ ประกอบกับอินเดีย
เริ่มมีการเก็บภาษีน�ำเข้าน�้ำมันปาล์มถึงร้อยละ 2.5
หลังจากไม่ได้เก็บมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อปกป้อง
น�้ ำ มั น ปาล์ ม ภายในประเทศ ขณะที่ จี น เริ่ ม ใช้
มาตรการควบคุมคุณภาพการน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม
ที่เข้มงวดขึ้นอาจท�ำให้การน�ำเข้าชะลอตัวลง
ในภาพรวม การเพิ่มขึ้นของผลผลิตมีการ
ขยายตัวทีม่ ากกว่าความต้องการของโลก จากข้อมูล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) พบว่าความ
ต้องการใช้น�้ำมันไบโอดีเซลของโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยหลายประเทศเริ่มสนับสนุนการผลิต
น�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการใช้น�้ำมันและเพือ่
เชิงพาณิชย์ และคาดว่าความต้องการใช้น�้ำมัน
ไบโอดีเซลจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในระยะ 10 ปี
ข้างหน้าจากการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่งและ
จากสัดส่วนการใช้น�้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
เศรษฐกิจใหม่อย่างอินเดียกับจีน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีการจัดตัง้ สหกรณ์เพือ่ รวมกลุม่ ผูผ้ ลิต
ปาล์มน�ำ้ มัน เนือ่ งจากผูป้ ลูกปาล์มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย จึงควรมีการรวมกลุม่ เพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรอง

2. การสนับสนุนเงินลงทุนในการจัดตั้ง
โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มในพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มใหม่ เช่น
ภาคอีสานจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในด้านการขนส่ง
ให้กับเกษตรกรในการจัดส่งผลปาล์มเข้าสู่โรงงาน
สกัดน�้ำมัน
3. การใช้ประโยชน์จากปาล์มน�้ำมันหลัง
สิ้นสุดกระบวนการผลิต เช่น การใช้ประโยชน์จาก
ไม้ปาล์มน�้ำมันที่ถูกตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ ควรน�ำมา
ท�ำเป็นวัสดุแทนไม้ เช่น ไม้แผ่นแปรรูป ไม้ประสาน
และแผ่นชิน้ ไม้อดั เป็นต้น หรือการน�ำกากหรือเถ้าปาล์ม
มาใช้ในงานคอนกรีตเพื่อแทนปูนซีเมนต์บางส่วน
ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกปาล์ม
น�้ำมันเพิ่มมากขึ้น
4. การบริ ห ารสต็ อ กน�้ ำ มั น ปาล์ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน�้ำมันปาล์มเพียงพอต่อ
ผูบ้ ริโภคในประเทศ โดยจัดตัง้ หน่วยงานควบคุมดูแล
อย่างเป็นระบบ
5. การเข้าถึงข้อมูลปาล์มน�้ำมันและน�้ำมัน
ปาล์ม ควรเก็บรวบรวมไว้ในทีเ่ ดียวสามารถเชือ่ มโยง
ถึงกันได้อย่างครบถ้วน
6. ส่งเสริมให้มาเลเซียเข้ามาร่วมลงทุน
ในธุรกิจน�้ำมันปาล์มดิบ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพือ่ การเรียนรูเ้ ทคนิคการเพาะปลูกปาล์มน�ำ้ มันจาก
มาเลเซีย ซึ่งจะสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตปาล์มน�้ำมันเพื่อลดต้นทุน
7. การสนับสนุนการขยายฐานการผลิต
เข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า
ที่สภาพภูมิศาสตร์เหมาะแก่การปลูกปาล์มน�้ำมัน
ค่าจ้างแรงงานมีราคาถูก จะช่วยลดต้นทุนการผลิต
ปาล์มน�้ำมัน
8. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมน�้ำมัน
ปาล์มตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ไปยังปลายน�ำ้ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจ
กั บ นั ก ลงทุ น และเกษตรกรว่ า การเพิ่ ม ผลผลิ ต
จะไม่ส่งผลให้ก�ำไรหรือรายได้ที่จะได้รับลดลง
9. การพัฒนาศักยภาพน�ำ้ มันปาล์มให้ผา่ น
มาตรฐานการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยัง่ ยืนทัง้ ประเทศ
(Good Agricultural Practices: GAP และ Roundtable
on Sustainable Palm Oil: RSPO) เนือ่ งจากผูน้ ำ� เข้าหลัก
เช่น จีนและอินเดีย เริ่มใช้เป็นมาตรฐานในการ
ก�ำหนดการน�ำเข้าสินค้าน�้ำมันปาล์ม

ราคาผลปาล์มและราคาน�้ำมันปาล์มดิบรายเดือนปี 2556
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ที่มา: กรมการค้าภายในและส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2014)
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นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
ส�ำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

สหภาพยุโรป (EU) เป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ และเป็นตลาดขนาดใหญ่ดว้ ยจ�ำนวนประชากรประมาณ 500 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปีละประมาณ 17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (2012) และเป็นภูมิภาคที่มี GDP สูงที่สุดในโลก EU จึงเป็น
ยักษ์ ใหญ่ในเวทีการค้าโลก และเป็นผู้น�ำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าและที่มิใช่การค้าที่ส�ำคัญของโลก
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา EU ต้องประสบกับ
วิ ก ฤติ ห นี้ ส าธารณะ (Debt Crisis) ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น
มาตั้งแต่ปี 2008 อันเกิดจากปัญหาของสถาบัน
การเงินและการเป็นหนี้ของภาครัฐในกลุ่ม PIIGS
(โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน) ซึ่งเป็น
ความไม่สมบูรณ์ของระบบเงินตราสกุลเดียวที่
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้โครงสร้างพืน้ ฐานและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงวินยั ทางการคลังทีแ่ ตกต่างกันมาก
แต่ต้องใช้นโยบายการเงินเดียวกัน (Monetary
Union) ของประเทศในกลุม่ Euro Zone จึงก่อให้เกิด
ปัญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สมาชิก ประกอบกับในขณะนั้น EU ยังไมมีกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการปัญหา
จนกระทั่งลุกลามกลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจและ
การเงินใน EU ทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2011 เรื่อยมา
จนกระทั่งในปี 2013 ที่เศรษฐกิจ Euro Zone
เริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recovery) และ
นักเศรษฐศาสตร์ต่างมองว่าเศรษฐกิจ Euro Zone
ได้หลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)
แล้ว โดยในปี 2014 เศรษฐกิจ EU มีแนวโน้มฟื้นตัว
ด้วยแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำลง และการ
ฟื้นตัวของภาคส่งออกและภาคการผลิต ซึ่งจะ
เป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ นอกจากนี้
แรงกดดันจากปัญหาหนีส้ าธารณะก็เริม่ คลีค่ ลายลง
บางส่วน ภายหลังบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับสากลต่าง ๆ เริม่ ปรับเพิม่ มุมมองแนวโน้ม รวมถึง
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบางประเทศสูงขึ้น
คาดการณ์เศรษฐกิจ EU ปี 2014
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2014 ไว้ที่ร้อยละ 3.7
นั บ เป็ น การปรั บ เพิ่ ม คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลก
ครั้งแรกของ IMF ในรอบกว่า 2 ปี พร้อมกันนี้ IMF
ได้คงประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2015 ไว้ที่
ร้อยละ 3.9 อย่างไรก็ดี IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจ
ในกลุ่ม Euro Zone จะขยายตัวร้อยละ 1 และ
ร้อยละ 1.4 ในปี 2014 และ 2015 ตามล�ำดับ อัตรา
การว่างงานที่แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ใน
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เกร็ดน่ารู้ :
ล�ำดับเหตุการณ์ Euro Zone
2008 เกิดปัญหา Subprime หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา เป็นจุดเริ่มต้น
ของวิกฤติการเงินของไอร์แลนด์และสเปน ท�ำให้รัฐบาลของ 2 ประเทศ เร่งอัดฉีดเงินเข้าระบบ
เพื่อป้องกันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งล่มสลาย
2009 รัฐบาลกรีซประกาศว่าประสบปัญหาขาดดุลงบประมาณและหนีส้ าธารณะระดับสูง
ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทยอยปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของกรีซอย่างต่อเนือ่ ง
2010 กรีซและไอร์แลนด์ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU และ IMF มูลค่า
110 พันล้านยูโร และ 85 พันล้านยูโร ตามล�ำดับ
2011 โปรตุเกสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 78 พันล้านยูโร จาก EU และ IMF
ขณะที่หลายประเทศในยูโรโซนต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
2012 กรีซได้รับความช่วยเหลือทางการเงินครั้งที่ 2 มูลค่า 130 พันล้านยูโร ขณะที่สเปน
ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 100 พันล้านยูโร เพื่อเข้าช่วยเหลือภาคธนาคารเป็นหลัก
2013 ไซปรัสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 10 พันล้านยูโรจาก EU และ IMF /
นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมนีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 / นาย Enrico Letta
ขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอติ าลี / เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 2 ขยายตัว 0.3% หลังจากหดตัว
6 ไตรมาสติดต่อกัน
• ปัจจุบนั EU มีสมาชิก 28 ประเทศ โดยมี โครเอเชีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกล่าสุดในล�ำดับที่ 28
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
• กลุ่มยูโรโซน (Euro Zone) ประกอบด้วยสมาชิก EU 18 ประเทศ ที่ใช้เงินสกุลยูโร
โดย ลัตเวีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกล่าสุดในล�ำดับที่ 18 ของกลุ่มยูโรโซน เมื่อต้นปี 2557
• สมาชิก EU ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ยูโรโซน 10 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน โปแลนด์ เดนมาร์ค
เช็ก โรมาเนีย ฮังการี โครเอเชีย บัลแกเรีย และลิทัวเนีย
ระดับสูง เนือ่ งจากเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะขยายตัวได้ที่
ร้อยละ 1 ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
จ้างงานได้มากนัก อีกทัง้ ปัญหาหนีส้ าธารณะทีแ่ ม้จะ
คลีค่ ลายลงไปบ้าง แต่กไ็ ม่อาจวางใจได้ โดยเฉพาะ
กรีซและอิตาลี ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่
ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ EU ปี 2014 คณะ
กรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)
คาดการณ์วา่ GDP ของ EU จะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.5
ใน EU และร้อยละ 1.2 ใน Euro Zone และจะ
ขยายตัวเร็วขึ้นในปี 2015 ที่อัตราร้อยละ 2.0 และ
ร้อยละ 1.8 ใน EU และ Euro Zone ตามล�ำดับ
ในขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์
การขยายตัวการส่งออกของไทยในปี 2014 ไว้ที่

ร้ อ ยละ 5 ภายใต้ ส มมติ ฐ านที่ เ ศรษฐกิ จ โลกมี
การขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 ราคาสินค้าวัตถุดิบ
อุ ต สาหกรรมโลกสู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.3 และอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ 31.5
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ปัจจุบนั อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
บาทไทยเท่ากับ 32.94 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) และ
มีเป้าหมายการส่งออกไป EU ให้ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 5
(ประมาณ 23,520 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งคาดว่า
การส่งออกไป EU จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก
ได้ผา่ นช่วงถดถอยมาแล้วในปี 2012 ทีก่ ารส่งออกไทย
ไป EU หดตัวถึงร้อยละ 9.7 (21,822.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) อันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์
น�้ำท่วมใหญ่ในไทยเมื่อปี 2011 และเศรษฐกิจโลก

EU Free Trade Agreements

Source: http://ec.europa.eu/trade/

ชะลอตัว แต่ในปีทผี่ า่ นมาการส่งออกไป EU ของไทย
ขยายตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 2.6 (22,399.6 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ) เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ โดยรวมของ EU
เริ่มฟื้นตัว แม้จะเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และยัง
ไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ภาคการผลิตมีการขยายตัว
เงินลงทุนเริ่มกลับเข้ามาในภูมิภาค ความมัน่ ใจทาง
ด้านเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภคของประเทศต่าง ๆ ใน EU
ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อจิตวิทยาการบริโภคสินค้าของ
ผู้บริโภคในปี 2014 นับเป็นสัญญาณที่ดีส�ำหรับ
ภาคการส่งออกไทยไป EU
EU Trade Policy 2014
จากทีม่ กี ารประเมินเศรษฐกิจ EU ทัง้ ในช่วง
ที่ผ่านมา และคาดการณ์ในปี 2014 ก็ต้องหันมา
จับตาดูนโยบายทางด้านการค้าของ EU ว่าจะเป็น
ไปในทิศทางใด..??
Today’s Context… EU มองว่า การ
เปลี่ยนแปลงบริบทที่ส�ำคัญของโลกในช่วงที่ผ่าน
มีทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้มีการกระจายตัวของ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเกิดขึน้ ทุกมุมโลก การเกิดพลังขับเคลือ่ น
ทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพทัง้ จีน อินเดีย และบราซิล รวมถึงการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจที่การค้ากลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
The EU in World Trade… เมื่อมอง
ศักยภาพของ EU เอง พบว่า ในปี 2012 EU มีสดั ส่วน
การค้าสินค้าของโลกถึงร้อยละ 15 และมีมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่มูลค่าประมาณ
1,686 พันล้านยูโร หรือประมาณ 2.2 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ประเทศคู่ค้าที่ EU ส่งออกสินค้า
มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา จีน
และสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศคู่ค้าที่ EU น�ำเข้า
สินค้ามูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จีน รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจาก WTO ณ กันยายน 2013)
ส�ำหรับประเทศคูค่ า้ ที่ EU จะให้ความ
ส�ำคัญในปี 2014 จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ จีน รัสเซีย และบราซิล
มากขึ้น
Being the leading trade region… EU
จะรักษาสถานะการเป็นผู้น�ำทางด้านการค้าใน
เวทีโลก โดยจะให้ความส�ำคัญกับการเปิดตลาด
และการก�ำหนดกรอบกติกาต่าง ๆ ให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อพลเมืองของ
EU รวมถึงประชากรโลก รวมทั้งเสริมสร้างความ
สามารถทางการแข่งขันของ EU ในเวทีการค้าโลก
Reaching beyond the borders… EU
ไม่ได้มองว่าการค้าเป็นเพียงเรื่องการลดภาษีสินค้า
ระหว่างกันเท่านั้น แต่ EU จะมุ่งให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งมาตรฐาน วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ ภาษีในประเทศ และการลงทุน รวมทั้งจะให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน และ
สิทธิแรงงาน ควบคูไ่ ปกับการค้าด้วย ซึง่ ปัจจุบนั EU
มีความตกลงเขตการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและ
ระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้และได้แจ้งต่อ WTO

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 รวม 25 ฉบับ และยัง
ไม่รวมถึง FTA ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจากับทุกภูมภิ าค
ทัว่ โลกอีกหลายฉบับรวมทัง้ กับไทยเอง จึงนับว่า EU
มี FTA มากทีส่ ดุ (รายละเอียดตามแผนที)่ ซึง่ แสดงถึงว่า
EU จะให้ความส�ำคัญกับการเจรจาการค้าทัง้ ในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีมากยิ่งขึ้น และจากการที่ IMF
ได้ประมาณการว่าในปี 2014 อุปทานของโลก
ร้อยละ 90 จะเกิดจากภายนอกภูมภิ าคยุโรป จึงเป็น
เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ EU ต้องเร่งสร้างโอกาส
ในการเปิดตลาดให้กลุม่ ธุรกิจของ EU โดยการเจรจา
จัดท�ำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศ
ส�ำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น จีน
(ความตกลงด้านการลงทุน) รวมถึงภูมภิ าคอาเซียนด้วย
ดังนัน้ EU จึงคาดหวังว่า หากสามารถเจรจา
จัดท�ำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจา
ทุกประเทศได้ส�ำเร็จ จะท�ำให้เศรษฐกิจ EU ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ
275 พันล้านยูโร หรือกว่า 0.38 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรีย หรือเดนมาร์กนัน่ เอง นอกจากนี้ จะช่วยให้
เกิดการจ้างงานให้กบั ประชาชนใน EU กว่า 2.2 ล้านคน
โอกาสของไทย
จากแนวโน้มสัญญาณเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ของ
EU ประกอบกับนโยบายการค้าที่ EU มุ่งเน้นเปิด
เจรจาการค้าเสรีกบั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก จะส่งผลให้
เศรษฐกิจของ EU ขยายตัวได้ดขี นึ้ ซึง่ คงมิใช่มเี พียง
ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่จะรวมถึง
ประเทศอื่น ๆ ที่ส่งออกไป EU ก็จะได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อให้ไทยสามารถปรับตัว และ
แข่งขันได้ทงั้ ในตลาด EU และตลาดโลก ผูป้ ระกอบการ
ควรเร่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองโดยเน้ น
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตอบโจทย์ตามความต้องการ
ของลูกค้าและกฎระเบียบของ EU ทีจ่ ะเข้มงวดยิง่ ขึน้
ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยของสินค้า
การผลิตที่ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงต้องศึกษากฎระเบียบและมาตรการด้านการค้า
ใหม่ ๆ ของ EU นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply
Chain) ก็อาจมีส่วนช่วยให้สินค้าของไทยสามารถ
ตอบโจทย์หลายประเทศชัน้ น�ำใน EU ทีเ่ น้นการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตลาด EU
ยังคงเป็นตลาดส�ำคัญและเป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง
ส�ำหรับสินค้าไทย
แหล่งอ้างอิง
http://ec.europa.eu/trade/
http://www.dtn.go.th
http://www.exim.go.th
http://www.wto.org
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Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

เฉลีย่ ปี 2557 (ม.ค.)

Real GDP ปี 57

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน 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
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56

Q3

ปี 56
Q4

ธ.ค.

ปี 57
ม.ค.
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เศรษฐกิจของไทย เดือนมกราคม 2557 ในภาพรวมชะลอตัวลง
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ตามการชะลอตัวลงของการใช้จ่ายภาคเอกชน
การลงทุน การท่องเที่ยว และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคธุรกิจและ
ประชาชนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนแอและได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางการเมืองมากขึน้ ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
เมือ่ เทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี 2557 สศช. คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 - 4
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมกราคม 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.93 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน อัตราการว่างงาน ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม 2556
อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.6 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วนหนีส้ าธารณะ
ต่อ GDP อยู่ในระดับต�่ำเช่นกันที่ร้อยละ 45.7 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมี
ความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2557 อยูใ่ นระดับสูงที่
166.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น สามารถ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนมกราคม 2557 ในภาพรวมมีทศิ ทางทีช่ ะลอตัวลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
การเมือง โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 0.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.7 ดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 6.4 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 86.9 จากระดับ 88.3 ในเดือนก่อนหน้า
ซึง่ ต�ำ่ สุดในรอบ 55 เดือน ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีราคาสินค้า
เกษตร ขยายตัวร้อยละ 3.23 และ 3.22 ตามล�ำดับ
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมกราคม 2557 ในภาพรวมชะลอตัว
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง และ
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา
โดยหดตัวร้อยละ 55.9 และ 30.3 ตามล�ำดับ และปริมาณน�ำเข้าสินค้า
อุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริง และยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 3.4 และ 2.7 ตามล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมกราคม 2557 ในภาพรวมชะลอตัวลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและ
การก่อสร้าง โดยสะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวร้อยละ 19.3 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 36.2
ยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดขายปูนซีเมนต์ หดตัว
ร้อยละ 5.5 และ 1.4 ตามล�ำดับ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF
(* คาดการณ์เดือน ต.ค. 56 และสิงคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPOR)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีค่า
เท่ากับ 106.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.96
ตามการสูงขึ้นของสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
เนือ้ สัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์นำ�้ ผักสดและผลไม้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม อาหารส�ำเร็จรูป
เป็นต้น ส�ำหรับสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศโดยเฉลี่ยลดลง ส่วนสินค้า
ที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เป็นต้น เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.23 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.95

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นการค�ำนวณจากสินค้า
และบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน) เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีค่าเท่ากับ 104.14 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคา
สูงขึ้นร้อยละ 0.27 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.13
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีคา่ เท่ากับ 141.4 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง ตามการสูงขึน้ ของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ตามการสูงขึ้นของราคาปลาและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตามการสูงขึน้ ของราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีค่าเท่ากับ 126.9
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.9 จากการสูงขึน้ ของหมวดซีเมนต์
ตามการสูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคาเสาเข็มคอนกรีต พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
คอนกรีตบล็อก หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ยางมะตอย และหมวดสุขภัณฑ์
เนือ่ งจากต้นทุนวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ดัชนี
ราคาลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก นอกจากนี้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาลดลง ตามการชะลอตัวของ
ภาคการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้น
ร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.0
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

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

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ม.ค. 57

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ม.ค. 57

ส่งออก

18,757.2

18,439.7

17,907.5

-4.08

1.87

-1.98

น�ำเข้า

19,314.2

18,724.7

20,428.1

-8.60

-9.90

-15.50

-557.0

-285.0

-2,520.6

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

1,600.1

-17.1

8.9

จีน

2,178.4

-0.8

12.2

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,507.0

8.1

8.4

ญี่ปุ่น

1,846.2

1.8

10.3

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

912.7

-1.9

5.1

สหรัฐฯ 1,818.9

0.4

10.2

อัญมณี และ
เครื่องประดับ

889.5

83.5

5.0 มาเลเซีย

990.1

-3.9

5.5

เม็ดพลาสติก

801.9

5.1

4.5

895.2

-14.0

5.0

ฮ่องกง

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

3,776.3

18.8

18.5

จีน

3,518.1

3.4

17.2

เครื่องจักรกลฯ

1,828.5

-16.0

8.9

ญี่ปุ่น

3,045.6

-22.5

14.9

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,330.7

-6.0

6.5

สหรัฐ 1,395.4
อาหรับฯ

-2.2

6.8

เคมีภัณฑ์

1,255.2

4.6

6.1 มาเลเซีย 1,159.8

1.7

5.7

เหล็ก เหล็กกล้า 1,147.9
และผลิตภัณฑ์

-14.3

1,155.3

-39.9

5.7

5.6

สหรัฐฯ

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ม.ค. 57

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ส่งออก

-0.3

-0.1

-0.1

-1.3

-1.4

-1.6

น�ำเข้า

-0.3

-0.2

-0.1

-1.5

-1.3

-1.4
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ม.ค. 57

การส่งออก
เดือนมกราคม 2557 มีมลู ค่า 17,907.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.98
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.5 โดยข้าว (-6.8%) ยางพารา (-11.7%) กุง้ แช่แข็งและแปรรูป
(-34.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-7.6%) น�้ำตาล (-18.8%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง (+27.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.2
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-17.1%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-1.9%) ในขณะทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (+8.1%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+83.5%) เม็ดพลาสติก (+5.1%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-0.8%) ญี่ปุ่น (+1.8%)
สหรัฐอเมริกา (+0.4%) มาเลเซีย (-3.9%) และฮ่องกง (-14%)
การน�ำเข้า
เดือนมกราคม 2557 มีมลู ค่า 20,428.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.50
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของเครือ่ งจักรกลฯ (-16%)
เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-6%) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-14.3%) ในขณะทีน่ ำ�้ มันดิบ
(+18.8%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+4.6%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(+3.4%) ญี่ปุ่น (-22.5%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-2.2%) มาเลเซีย (+1.7%) และ
สหรัฐอเมริกา (-39.9%)
ดุลการค้า
เดือนมกราคม 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 2,520.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมกราคม 2557 อยู่ที่ 98.7 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.7 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.5
และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.2
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมกราคม 2557 อยู่ที่ 97.5 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ1.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าหมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ร้อยละ 3.5 และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 4.1 ขณะทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ
0.3 หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : กุมภาพันธ์ 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,060.87 บาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.27 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาทองค�ำเฉลีย่ ในแต่ละสัปดาห์ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาทองค�ำในตลาดโลก ราคาทองค�ำ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองค�ำจึงกลับมาได้รับความสนใจ รวมทั้งภาวะวิกฤต
การเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ยังคงหนุนราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง
ทองค�ำ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกอื่น ๆ เช่น แรงหนุนจากอุปสงค์ทองค�ำจากตลาดเอเชีย
โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ผูน้ ำ� เข้าทองค�ำอันดับ 1 และ 2 ของโลกและสถานการณ์ความรุนแรง
ในยูเครน ที่ท�ำให้ให้ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้น

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่
100.81 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 94.55 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.62 เนือ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศซึง่ เป็นผูผ้ ลิต
น�้ำมันดิบรายใหญ่ ได้แก่ ลิเบีย เวเนซุเอลา และซูดานใต้ ส่งผลต่ออุปทานน�้ำมันดิบที่หายไป
จากตลาด ขณะที่จากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำมัน
เพื่อท�ำความอบอุ่นเพิ่มขึ้น ราคาน�้ำมันจึงปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้น�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวแข็งค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.65 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ แข็งค่าจาก 32.94 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าติดต่อกันในช่วง 3 สัปดาห์แรก และปรับตัวอ่อนค่าในสัปดาห์สุดท้าย โดยถูก
กดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย อย่างไรก็ดีภาพรวมเฉลี่ย
ของทั้งเดือนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท�ำให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน และสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของการเดินหน้าลดวงเงินซื้อสินทรัพย์
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,295.00 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,339.74 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากราคาข้าวไทยใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น อินเดีย และ
เวียดนาม ท�ำให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลงจาก 3,192.50 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 3,007.11 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากประเทศคูค่ า้ ปรับเปลีย่ นการซือ้ ข้าวคุณภาพ ไปยัง
ประเทศคูแ่ ข่งของไทย จึงท�ำให้ราคาในประเทศอ่อนตัว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนมีนาคม ผลผลิต
ข้าวนาปรังเริม่ เก็บเกีย่ ว แต่โครงการรับจ�ำน�ำของรัฐบาลได้สนิ้ สุดลง ท�ำให้ผลผลิตออกสูต่ ลาด
ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 ปรับตัวลดลง
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 70.31
บาท และ 62.31 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสต็อกยางที่มีอยู่
ในระดับสูงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการซื้อ ส�ำหรับ
ราคายางในเดือนมีนาคม 2557 คาดว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
เริ่มแห้งแล้ง เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ก.พ.
57

1,339.74

3.45

1,637.97

1,317.37

-19.57

3,007.11

-5.81

3,264.82

3,099.80

-5.05

ม.ค. 57

ก.พ. 57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,295.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

3,192.50

สินค้า

ม.ค.-ก.พ.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

77.24

70.31

-8.97

97.78

73.77

-24.55

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

71.22

62.31

-12.51

91.41

66.76

-26.97

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,244.80

1,301.53

4.56

1,649.27

1,273.16

-22.80

ไทย (THB/Baht)

19,425.00

20,060.87

3.27

23,490.68

19,742.93

-15.95

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

103.63

105.26

1.57

109.64

104.45

-4.73

WTI

94.55

100.81

6.62

95.03

97.68

2.79

32.94

32.65

-0.87

29.94

32.80

9.52

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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งานมหกรรมการค้าลุ่มน�้ำโขง
กระทรวงพาณิชย์ โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับส�ำนักพัฒนาการพาณิชย์ และส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 จังหวัด ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน�้ำโขง” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ และลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
- การจัดสัมมนาเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับผู้ประกอบการไทย
- การจัดและจ�ำหน่ายสินค้า OTOP
- การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน
(สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เช่น การพัฒนาจุดผ่านแดนทางการค้า การอ�ำนวยความสะดวกในการข้ามแดน และการร่วมมือกันจัดและจ�ำหน่ายสินค้า โดยจัดท�ำ
เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่างกันด้วย
- การจัดท�ำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract Farming) รวมทั้งสิ้น 50 สัญญา 45 ชนิดสินค้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,075.7 ล้านบาท
- การเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) จ�ำนวน 61 ฉบับ 19 ประเภทธุรกิจ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 454 ล้านบาท
การจัดงานครั้งนี้มี ผวจ.อุบลราชธานี (นายวันชัย สุทธิวรชัย) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ผวจ. พระวิหาร (ท่านอุม มารา) ประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา รองเจ้า
แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว ( ท่านบัวสอน วงสองคอน) ประธานร่วมฝ่ายสปป.ลาว รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างนาม (ท่าน ดร.เหงวีย๋ น หงอก กวาง)
ประธานร่วมฝ่ายเวียดนาม และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง) และที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สนย. (นางอัมพวัน พิชาลัย) เข้าร่วม
สังเกตการณ์

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

