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Editor’s note 

Getting Around with TPSO
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Getting Around with TPSO ฉบับน้ีมีเรื่องน่ำสนใจมำฝำกเช่นเคยค่ะ โดยเม่ือวันท่ี 21 ก.พ. ที่ผ่ำนมำ 
ปลดักระทรวงพำณิชย์ (นำงศรรีตัน์  รษัฐปำนะ) ได้น�ำทพัผู้บรหิำรกระทรวงไปพบปะหำรอืกับหอกำรค้ำไทยและสภำ 
หอกำรค้ำแห่งประเทศไทย น�ำโดยนำยอสิระ  ว่องกุศลกิจ  ณ Grand Four Wings Hotel ถ.ศรนีครนิทร์ บำงกะปิ กทม. 

ในกำรนี้ ปลัดกระทรวงได้แจ้งให้ภำคเอกชนทรำบถึงแนวทำงกำรพัฒนำกระทรวงพำณิชย์รูปแบบใหม่  
หรอื Modernized MOC โดยจะเพ่ิมระดบักำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้กับภำคเอกชนมำกย่ิงขึน้ และเพ่ือเตรยีม 
ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู ่AEC เช่น กำรตัง้ศนูย์ธุรกิจประชำคม AEC (AEC Business Support Center) ท้ังในส่วนกลำง 

และภูมิภำค 76 จังหวัด รวมถึงในประเทศสมำชิกอำเซียนอีก 9 ประเทศ กำรยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-MOC Services) กำรต้ังศูนย์แก้ไข 
ปัญหำข้อพิพำททำงกำรค้ำ (Trade Dispute Solution Service) ตลอดจนกำรปรับปรุงกฎหมำย และกำรพัฒนำองค์กร ได้แก่ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรกระทรวง และ 
กำรยกระดับสถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ ซึ่งเป็นสถำบันกำรฝึกอบรม ให้เป็นสถำบันกำรศึกษำวิจัยฯ ที่จะมีผลงำนที่กว้ำงขวำงขึ้น

ในส่วนของภำคเอกชนได้ขอให้กระทรวงปรับบทบำทจำกกำรควบคุมรำคำเป็นกำรส่งเสริมกำรแข่งขันกำรค้ำในประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมระบบกำรค้ำชำยแดน  
และขอให้เร่งเจรจำ FTA เพ่ือสนับสนุน SMEs ให้สำมำรถแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศ พร้อมกับกำรปรับปรุงระบบกำรย่ืนจดทะเบียนธุรกิจให้มีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น  
ซึ่งกำรหำรือดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำกระทรวงฯ ท�ำงำนใกล้ชิดกับภำคเอกชนในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และปรับปรุงแนวทำงด�ำเนินงำนอยู่เสมอ ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำ 
อย่ำงไรจะได้น�ำเสนอต่อไปในโอกำสหน้ำนะคะ  

ส�านักบริหารกลาง

ย่ิงใกล้วันก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ( AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบ 
ในปี 2558 ข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียนก็ย่ิง
คึกคัก ทุกภำคส่วนต่ำงเตรียมพร้อมวำงแผนรุกและรับเพ่ือที่จะสำมำรถแข่งขันได้โดย 
ไม่เสียเปรียบ ซึ่งวำรสำรของเรำก็พร้อมสนับสนุนข้อมูลกำรค้ำ กำรลงทุนที่เจำะลึก 
รอบด้ำน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่ดี

อย่ำงเช่นอตุสำหกรรมหนึง่ของไทยท่ีได้รบักำรจบัตำมองด้วยควำมเป็นห่วงยำม
เม่ือ AEC มำเยือน คอื อตุสำหกรรมปำล์มน�ำ้มนัและน�ำ้มนัปำล์ม เน่ืองจำกมอีนิโดนเีซยี
และมำเลเซียเป็นกระดูกชิ้นโต แต่คอลัมนิสต์ของเรำก็มีข้อมูลเปรียบเทียบแบบหมัด 
ต่อหมัดว่ำศักยภำพของอุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันของเรำนั้นไม่ได้ด้อยกว่ำชำติใดเลย 
ทั้งยังมีโอกำสท่ีจะเติบโตได้อีกมำก หำกได้รับกำรส่งเสริมในรูปของพลังงำนทดแทน 
ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องกำรของตลำดโลก เพียงแต่เรำจะมีก�ำลังผลิตเพียงพอหรือไม่เท่ำนั้น

ควำมเน้ือหอมของอำเซียน ยังท�ำให้มหำอ�ำนำจอย่ำงจีนถึงขั้นพลิกกระดำน
วำงแผนใหม่ จำกที่เคยเน้นผลิตแบบพึ่งพำตนเองภำยในประเทศ กลับกลำยขยำยฐำน
กำรผลิตมำยังอำเซียนด้วย ซึ่งประเทศไทยก็เป็น 1 ใน 3 ดำวเด่นท่ีจีนให้ควำมสนใจ 
เป็นพิเศษ ติดตำมได้ในคอลัมน์ Special Talk  ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภำพยุโรป 
(EU) ส่งสัญญำณกำรฟื้นตัวที่ดีตำมล�ำดับ จึงเป็นโอกำสส�ำหรับภำคกำรส่งออกของ
ไทยท่ีจะขยำยตัวเติบโตตำมอำนิสงส์ เพียงแต่ยังมีประเด็นบำงประกำรท่ีต้องติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งผู้ส่งออกสำมำรถอ่ำนเพ่ิมเติมและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ได้เปรียบ 
ก่อนใครที่คอลัมน์ Special Report

 

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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Special Talk

สมดุลของการค้าโลกก�าลังเคลื่อนย้าย 
สูเ่อเชยี และจีนเองก็ตระหนักถงึความจรงิในข้อน้ี  
เน่ืองจำกเป็นท่ีคำดว่ำคนชัน้กลำงในเอเชยีจะมขีนำด  
1.75 พนัล้ำนคนภำยในปี 2563 ซึง่จนีจะได้ประโยชน์ 
เต็ม ๆ จำกแนวโน้มดังกล่ำว สิ่งน้ีนับเป็นแรงดึงดูด 
ส�ำคัญต่อจีนในกำรขยำยฐำนกำรผลิตสู่อำเซียน 

ปัจจุบันนโยบำยเศรษฐกิจของจีนได้
เปลีย่นแปลงไปจำกเดมิโดยได้พุ่งเป้ำไปสูก่ำรพ่ึงพำ 
ตลำดภำยในประเทศอนัมภีำคบรกิำรและเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์เป็นหัวใจของเศรษฐกิจมำกกว่ำกำรเป็น 
ฐำนกำรผลิตเพ่ือส่งออกเช่นอดีต และเริ่มมีกำร
ส่งออกกำรลงทุนสู ่อำเซียนมำกข้ึน ซึ่งจะช่วย 
สร้ำงโอกำสในกำรส่งออกอย่ำงมำกให้กับอำเซียน   
ผลที่จะตำมมำ คือ อำเซียน (ซึ่งก�ำลังก้ำวสู่กำรเป็น 
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีนในปี 2558) จะกลำยเป็น 
อีกหน่ึงกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 
ด้วยประชำกรกว่ำ 600 ล้ำนคน และผลติภัณฑ์มวลรวม 
ภำยในประเทศกว่ำ 21 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 
จะท�ำให้อำเซียนกลำยเป็นหนึ่งในตลำดผู้บริโภค 
ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในช่วง 2 ทศวรรษข้ำงหน้ำ

นำยบรูช อัลแตร์ ผู้บริหำรระดับสูงของ 
ธนำคำรฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ประจ�ำประเทศจนี กล่ำวว่ำ  
จีนจะไม่ใช่คู่แข่งของอาเซียนในตลาดโลก 
เช่นในอดีตอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นพันธมิตร 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เพือ่การเตบิโต 
ในด้ำนหนึ่งจีนก�ำลังกลำยเป็นตลำดผู ้บริโภค
ขนำดมหึมำส�ำหรับอำเซียน ขณะท่ีอำเซียน
ก็ก�ำลังกลำยเป็นฐำนกำรผลิตให้กับจีนแทน  
เหตุผลหนึ่งก็เพ่ือหลีกเลี่ยงภำษี AD และ CVD ท่ี 
ประเทศตะวันตกโจมตีสินค้ำจีนอย่ำงหนัก  ทุนจีน 
ได้ไหลบ่ำสู่อำเซียนและไทยมำกมำยอย่ำงไม่เคย 
เป็นมำก่อน เช่น เวียดนำมที่จีนได้ย้ำยฐำนกำรผลิต 
สมำร์ทโฟนเข้ำไปในเวียดนำมเรียบร้อยแล้ว ขณะที ่
จนีกก็ลำยเป็นผูล้งทนุอนัดับ 2 ในไทยตำมหลงัญ่ีปุน่ 
มำตดิ ๆ นอกจำกนัน้ ทนุจนียงัหลัง่ไหลสูอ่นิโดนเีซยี  
ฟิลิปปินส์ เวียดนำมและกัมพูชำเพ่ิมขึ้นอย่ำงม ี
นยัส�ำคญัเพ่ือใช้ประโยชน์ด้ำนแรงงำนรำคำถูกและ 
สิทธิพิเศษ GSP ของประเทศดังกล่ำว

ความสัมพันธ์ด้านการค้าจีน - อาเซียน 
เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยขยำยตัวถึง 8 เท่ำในช่วง  
10 ปีท่ีผ่ำนมำ จำกประมำณ 54,770 ล้ำนเหรียญ 

สหรัฐ ในปี 2545 เป็น 4.43 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ในปี 2556 ขยำยตวัถึง 10.8% เมือ่เทียบกับปี 2555  
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกควำมตกลง FTA อำเซียน- 
จีน และคำดว่ำกำรค้ำอำเซียนจีนจะพุ่งสู่ระดับ  
1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐภำยในปี 2563 ขณะท่ี 
กำรลงทุนระหว่ำงกันจะขยำยตัวสูงถึงระดับ 1.5  
แสนล้ำนเหรียญสหรัฐภำยใน 8 ปีข้ำงหน้ำ

ดาวเด่นที่จีนให้ความสนใจพิเศษใน 
อาเซียน คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์  
ซึ่งแน่นอนว่ำจีนมองไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต 
และกระจำยสินค้ำในอำเซียนไม่ต่ำงจำกแนวคิด 
Thailand-Plus-One Policy ของญี่ปุ่นสักเท่ำใดนัก 
ขณะท่ีมำเลเซยีและสงิคโปร์ก็เหมำะส�ำหรบักระจำย
สินค้ำจีนสู่ประเทศเอเชียอื่น ๆ และทั่วโลก

จีนมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรค้ำกับ 
อำเซยีนให้มำกขึน้ ตัวอย่ำงเช่น กำรค้ำจนี-มำเลเซยี  
ในปี 2556 สูงเป็นประวัติกำรณ์ถึง 1.06 แสนล้ำน 
เหรียญสหรฐั ขยำยตวั 11.8% เมือ่เทยีบกบัป ี2555  
ทัง้นี ้ท้ังสองประเทศได้ประกำศแผนกำรทีจ่ะส่งเสรมิ 
กำรค้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญผ่ำนมำตรกำร อำทิเช่น  
กำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนกำรลงทุนในนิคม 
อุตสำหกรรมของท้ังสองฝ่ำย ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้ 
เกิดกำรขยำยตวัด้ำนกำรค้ำระหว่ำงกันเป็น 1.6 แสนล้ำน 
เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นกว่ำ 50% ภำยในปี 2560   
ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้ำอันดับ 3 ของจีนในอำเซียน  
รองจำกมำเลเซียและสงิคโปร์ โดยมมีลูค่ำกำรค้ำรวม  
7 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2556

ส�ำหรบัในจนีเอง ควำมเป็นสงัคมเมอืงขยำยตวั 
มำกขึ้น ครอบครัวคนชั้นกลำงเพ่ิมมำกข้ึน และกำร 
อนุญำตให้ครอบครัวคนจีนมีลูกคนที่ 2 ได้ จะก่อให ้
เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบกำร 
ใช้ชวิีตของชำวจนีและส่งผลต่อควำมต้องกำรสนิค้ำ 
น�ำเข้ำที่มีคุณภำพสูงข้ึน สินค้ำฟุ่มเฟือย และธุรกิจ 
บริกำร (เช่น กำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ) จะมีควำม 
ต้องกำรเพิ่มมำกขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรส่งออกของ 
อำเซียนโดยรวม 

ปัจจุบันอำเซียนได้แซงหน้ำออสเตรเลีย  
สหรัฐอเมริกำ และรัสเซีย จนกลำยเป็นประเทศ 
 เป้ำหมำยด้ำนกำรลงทุนต่ำงประเทศอนัดบั 4 ของจนี  
โดยในปี 2555 จีนลงทุนในอำเซียนสูงถึง 4.42  
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 52% จำกปีก่อนหน้ำ  

โดยประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ยังคงเป็นสิงคโปร์  
รองลงมำเป็น กัมพูชำ พม่ำ อินโดนีเซีย และลำว  
ตำมล�ำดบั ขณะท่ีอำเซยีนเองก็ก้ำวสูก่ำรเป็นอนัดบั 3  
ของผู้ลงทุนในจีน 

ในอีกด้านหนึง่ จีนก็ให้ความส�าคัญกับการ 
เชือ่มโยงเศรษฐกิจกบัอาเซยีนให้มากย่ิงขึน้ในแง่ 
การลงทุนเพือ่เชือ่มระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น  
ถนน และรถไฟควำมเร็วสงู โดยได้ก�ำหนดไว้ในแผน 
ยุทธศำสตร์ด้ำนรถไฟของจีนเชื่อมโยงมหำนคร 
ฉงชิ่งผ่ำนคุนหมิงไปยังลำว เวียดนำม กัมพูชำ พม่ำ 
ประเทศไทย มำเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งแน่นอนว่ำ 
ประเทศไทยจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในกำรเชือ่มโยงจนี 
กับอำเซียนทั้งมวล  

ความสัมพันธ์สองฝ่ายท่ีใกล้ชิดจะ 
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ แก่อาเซยีนในกำรส่งออก 
สินค้ำอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสินค้ำ 
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ครอบคลุมทั้งด้ำนเกษตร  
อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเสื้อผ้ำและสิ่งทอ อำเซียน 
เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่ส�ำคัญให้กับจีน  
อกีท้ังยังเป็นตลำดผูบ้รโิภคขนำดใหญ่และมโีครงกำร 
เก่ียวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมำกมำยส�ำหรบั 
บริษัทก่อสร้ำงของจีน ตัวอย่ำงเช่น อินโดนีเซียก็ม ี
ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ 
เป็นอย่ำงมำกและต้องกำรท่ีจะขยำยโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งเป็นอย่ำงมำก ส่วนมำเลเซีย 
ก็มีโอกำสในโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค
ขนำดใหญ่ท่ีน่ำสนใจจ�ำนวนมำกส�ำหรับจีน เช่น  
โรงไฟฟ้ำ ระบบรถไฟ และกำรผลิตน�้ำมัน
และก๊ำซธรรมชำติ  ส�ำหรับประเทศไทย จีน
สนใจเข ้ำมำร ่วมมือในด้ำนกำรใช ้ไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์ ศูนย์กลำงกำรผลิต 
อำหำร สินค้ำเกษตร (เช่น ยำงพำรำและผลไม้)  
พลังงำนและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม รวมไปถึง 
สินแร่/เซรำมิก อุตสำหกรรมเบำ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ 
โลหะและเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์  
เคมีภัณฑ์และกระดำษ และกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน

และเมื่อมองภำพรวม อำเซียนและจีน  
มีขนำดตลำดถึง 1.9 พันล้ำนคนย่อมจะส่งผลต่อ 
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอนำคตอันใกล ้
ไม่มำกก็น้อยเลยทีเดียว 

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

จีน-อำเซียน : 
พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเวทีการค้าโลก

จีนก�ำลังถึงจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญด้วยกำรมุ่งหน้ำสู่กำรย้ำยฐำนกำรผลิตเข้ำมำในอำเซียนเพื่อใช้อำเซียนเป็นประตูสู่เอเชีย
ที่ก�ำลังกลำยเป็นตลำดส�ำคัญของโลกในอนำคตอันใกล้   
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กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) ในปี 2558 ย่อมมีผลกระทบต่อสินค้ำเกษตร
ของไทย ท้ังด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่งอำจเป็นทั้ง
โอกำสและอุปสรรคต่อกำรค้ำสินค้ำเกษตรของ
ไทย ดังน้ัน ทุกฝ่ำยจะต้องมีกำรปรับตัว เพ่ือรองรับ
กำรแข่งขันที่จะเกิดข้ึนในอนำคต โดยเฉพำะสินค้ำ  
“ ปำล์มน�ำ้มนั” ท่ีหลำยฝ่ำยมคีวำมกังวล หรอืบำงฝ่ำย 
ก็เห็นว่ำ ไทยอำจจะไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก  
หำกไทยยังคงใช้มำตรกำรในกำรช่วยเหลือ 
อตุสำหกรรมปำล์มน�ำ้มันภำยในประเทศ โดยกำรให้ 
หน่วยงำนของรฐั คือ องค์กำรคลงัสนิค้ำ เป็นหน่วยงำน 
น�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มในอัตรำภำษีร้อยละ 0 ได้เพียง 
หน่วยงำนเดียว ท�ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณ 
กำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัปำล์มท่ีจะทะลกัเข้ำมำจำกมำเลเซยี  
และอินโดนีเซียได้ ทั้งน้ี ยังเป็นกำรช่วยให้โรงสกัด 
น�้ำมันปำล์มของไทยมีเวลำในกำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรผลิต ซึ่งหำกโรงสกัดน�้ำมันปำล์มดิบสำมำรถ 
ลดต้นทนุกำรผลติ จนระดบัรำคำน�ำ้มนัปำล์มเทียบเท่ำ 
รำคำตลำดโลก จะมส่ีวนช่วยให้โรงกลัน่น�ำ้มนัปำล์ม 
บริสุทธ์ิ และโรงงำนผลิตไบโอดีเซล มีวัตถุดิบใน 
กำรผลิตที่มีรำคำถูกลง เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพใน 
กำรแข่งขันของประเทศ และช่วยให้ผู้บริโภคใน 
ประเทศได้รับผลประโยชน์จำกรำคำที่ลดลงอีกด้วย

การผลิตปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มของโลกและ
อาเซียน

อำเซยีนถือได้ว่ำเป็นแหล่งผลิตปำล์มน�ำ้มนั 
รำยใหญ่ของโลก โดยอินโดนีเซีย มีพื้นที่ปลูกปำล์ม 
น�ำ้มนัมำกท่ีสดุ 47 ล้ำนไร่ รองลงมำ ได้แก่ มำเลเซยี  
(29 ล้ำนไร่) และไทย (4 ล้ำนไร่) ซึง่มสีดัส่วนกำรผลติ 
รวมกันกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณกำรผลิตน�้ำมัน 
ปำล์มดบิของโลก โดยอนิโดนเีซยี มสีดัส่วนกำรสกัด 
น�ำ้มนัปำล์มดบิสงูทีส่ดุ ร้อยละ 55.1 รองลงมำ ได้แก่  
มำเลเซยี (33.77) และไทย (3.73) ตำมล�ำดบั ส�ำหรบั 
ประเทศไทยมีสัดส่วนกำรสกัดน�้ำมันปำล์มดิบ 
น้อยมำกเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมำเลเซีย  
เนือ่งจำกในอดตีพ้ืนทีเ่พำะปลกูปำล์มน�ำ้มนัของไทย 
มเีฉพำะทำงภำคใต้เท่ำนัน้และมพ้ืีนท่ีปลกูปำล์มน�ำ้มนั 
ไม่มำกนัก จึงท�ำให้ผลผลิตมีน้อย อย่ำงไรก็ตำม  
ปัจจุบันรัฐบำลไทยได้มีแผนพัฒนำอุตสำหกรรม 
ปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม โดยกำรเพ่ิมพ้ืนที่ 
เพำะปลกูปำล์ม เพ่ือใช้เป็นพืชพลงังำนแล้ว ส่งผลให้ 
กำรเพำะปลกูปำล์มน�ำ้มนักระจำยไปทัว่ทกุภำคของไทย 

เปรียบเทียบศักยภาพการผลิตปาล์มน�้ามันไทย
กับประเทศคู่แข่ง

เมื่อพิจำรณำประเทศคู่แข่งอย่ำงมำเลเซีย 
ทีเ่ป็นผูผ้ลติหลกั จำกตำรำงพบว่ำ ผลผลติปำล์มน�ำ้มนั 
ต่อไร่และปริมำณกำรสกัดน�้ำมันปำล์มดิบต่อไร ่
สูงกว่ำไทยค่อนข้ำงมำก สำเหตุจำกพื้นที่เพำะปลูก 

Special report

นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ปำล์มส่วนใหญ่เป็นของบริษทัเอกชน (คดิเป็นสัดส่วน 
ถึงร้อยละ 61) มีกำรเพำะปลูกแบบครบวงจร กำร 
วำงแผนและควบคุมต้นทุนกำรผลิตจึงเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ท้ังนี้ โรงสกัดและบีบน�้ำมันของ 
มำเลเซียมีกำรสกัดน�้ำมันแยกระหว่ำงเนื้อปำล์ม 
และเนื้อเมล็ดในปำล์ม ซึ่งจะช่วยให้ให้สกัดน�้ำมัน 
ได้มำกกว่ำกำรสกัดท้ังผล รวมถึงนโยบำยสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของรัฐบำลมำเลเซียด้วยกำร 
รับประกันปริมำณอุปทำนของน�้ำมันปำล์มดิบ 
ในประเทศทีจ่ะป้อนเข้ำสูโ่รงงำน เพ่ือส่งเสรมิให้เกิด 
กำรลงทุนในกำรสร้ำงโรงงำนใหม่ ในขณะที่กำร 
เพำะปลูกปำล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รำยย่อยถึงร้อยละ 60 กำรควบคมุกำรผลติและต้นทุน 
จงึท�ำได้ยำก อกีทัง้ ไทยยังขำดกำรบรหิำรจดักำรและ 
นโยบำยท่ีมปีระสทิธิภำพ นอกจำกน้ี กำรสกัดน�ำ้มนั 
ปำล์มดิบส่วนใหญ่ของไทยเป็นกำรสกัดจำกน�้ำมัน 
ทั้งผล จึงท�ำให้ปริมำณกำรสกัดน�้ำมันที่ได้ต่อไร ่
ต�ำ่กว่ำมำเลเซยี และเมือ่พิจำรณำอนิโดนีเซยี พบว่ำ  
ผลผลิตปำล์มน�ำ้มนัต่อไร่และปรมิำณกำรสกัดน�ำ้มนั 
ปำล์มดบิต่อไร่ของอนิโดนเีซยี มสีดัส่วนใกล้เคยีงกับ 
ไทย สะท้อนว่ำไทยกับอินโดนีเซียมีศักยภำพผลิต 
ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ไทยมีพ้ืนที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน 
น้อยกว่ำอินโดนีเซีย จึงท�ำให้ผลผลิตปำล์มน�้ำมัน 
โดยรวมน้อยกว่ำอินโดนีเซีย 

การลงทนุ Contract Farming ในประเทศเพือ่นบ้าน
กำรผลติโดยรวมของไทย นอกจำกศกัยภำพ 

ในกำรผลิตท่ีน้อยกว่ำมำเลเซียน้ัน ยังพบว่ำปัญหำ 
กำรมีพ้ืนท่ีกำรผลติจ�ำกัด ท�ำให้ผลผลติส่วนใหญ่กว่ำ 
ร้อยละ 80 มีไว้เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศ
เหลือผลิตเพ่ือกำรส่งออกเพียงเล็กน้อย จึงท�ำให้
กำรแข่งขันกับผู ้ผลิตหลักอย่ำงมำเลเซียและ
อนิโดนีเซยีในกำรขยำยตลำดท�ำได้ยำก กำรเปิด AEC  
จงึเป็นโอกำสทีด่สี�ำหรบัไทย ทีจ่ะขยำยพ้ืนท่ีเพำะปลกู 
ปำล์มน�้ำมันไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำนโดยจำกงำน 

ศกึษำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่ำแหล่ง 
เพำะปลกูปำล์มน�ำ้มนัทีส่�ำคญัในประเทศต่ำง ๆ และ 
สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

ประเทศพม่า ได้แก่ รฐัตะนำวศร ี(Tanintharyi)  
และ รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) โดยสิทธิประโยชน์ท่ี 
นักลงทุนจะได้รับคือ กำรจ่ำยค่ำเช่ำในอัตรำพิเศษ  
กำรช�ำระภำษีในอัตรำเดียวกับชำวพม่ำ ค่ำจ้ำง 
แรงงำนท่ีมีรำคำต�่ำ นโยบำยส่งเสริมจำกภำครัฐ  
และต้นทุนกำรขนส่งที่ต�่ำกว่ำประเทศอื่น ๆ เป็นต้น 

ประเทศลาว ได้แก่ แขวงสำละวนั (Saravane)  
แขวงจ�ำปำสัก (Champasack) แขวงอัตตะปือ  
(Attapeu) และแขวงเซกอง (Sekong) โดยสิทธิ
ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับคือ ยกเว้นภำษีเงินได้ 
นติบิคุคลเป็นเวลำ 2-4 ปี ยกเว้นภำษส่ีงออกส�ำหรบั 
สินค้ำส่งออก ยกเว้นภำษีน�ำเข้ำวัตถุดิบท่ีน�ำมำใช้ 
ในกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก มีท่ีดินว่ำงจ�ำนวนมำก  
มแีหล่งน�ำ้มำก แรงงำนสำมำรถฝึกฝนได้ค่ำจ้ำงแรงงำน 
รำคำถูก และนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุ เช่น นโยบำย 
ส่งเสรมิกำรเกษตร และ Contract Farming เป็นต้น 

ประเทศกัมพูชา ได้แก่ เมืองพระตะบอง  
(Battambang) เมอืงไพลนิ (Pailin) และเมอืงเกำะกง  
(Koh kong) โดยสิทธิประโยชน์ท่ีนักลงทุนจะได้รับ 
คือ ยกเว้นภำษีเงินได้ ลดภำษีเงินได้ภำยหลังจำก 
กำรยกเว้นภำษีเงินได้ ยกเว้นอำกรน�ำเข้ำเครื่องมือ  
เครือ่งจกัร อปุกรณ์และวัสดกุ่อสร้ำงส�ำหรบัโครงกำร 
ที่ผลิตเพ่ือทดแทนกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ ยกเว้นอำกร 
ส่งออก รวมถึงกำรมนีโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุ และ 
มีทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ เป็นต้น

หำกมีกำรลงทุน Contract Farming ใน 
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ดังที่กล่ำวข้ำงต้นจะส่งผลให ้
ผลผลิตน�้ำมันปำล์มของไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ภำครัฐ 
ควรสนับสนุนให้มีกำรน�ำเกษตรกรไทยไปศึกษำ 
ดงูำนด้ำนกำรเพำะปลกูปำล์มน�ำ้มนัในมำเลเซยี หรอื 
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเพำะปลูกปำล์มน�้ำมันของ 
มำเลเซยีเข้ำมำถ่ำยทอดเทคนิคกำรเพำะปลกูให้กับ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลปำล์มสดและน�้ำมันปำล์มดิบของไทยกับมำเลเซียและอินโดนีเซีย

ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

ผลปาล์มสด น�า้มันปาล์มดบิ ผลปาล์มสด น�า้มันปาล์มดบิ ผลปาล์มสด น�า้มันปาล์มดิบ 

2551 2.73 0.39 3.64 0.73 3.21 0.51

2552 2.68 0.38 3.50 0.70 2.56 0.40

2553 2.73 0.37 3.50 0.67 2.31 0.34

2554 2.67 0.44 3.50 0.75 2.78 0.45

2555 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) 

น�ำ้มันปำล์มเม่ือก้ำวเข้ำสู ่AEC
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เกษตรกรไทยด้วย เพ่ือให้สำมำรถเรียนรู้เทคนิค 
กำรผลิตตั้งแต่กำรเพำะปลูกปำล์มน�้ำมันและกำร 
สกัดน�้ำมันปำล์มดิบจนกระท่ังกำรกลั่นเป็นน�้ำมัน 
ปำล์มบริสุทธ์ิ ซึ่งจะสำมำรถน�ำมำใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตปำล์มน�้ำมัน และ 
น�้ำมันปำล์มให้ใกล้เคียงกับมำเลเซียได้ในอนำคต

การบรโิภคน�า้มันปาล์มของโลก และอาเซยีน  
เมือ่พิจำรณำกำรบรโิภคน�ำ้มนัปำล์มดบิของ 

โลกในภำพรวม ปี 2556 พบว่ำ มปีรมิำณกำรบรโิภค 
รวม 54.84 ล้ำนตนั เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน 3.78 ล้ำนตนั  
ประเทศท่ีมีกำรบริโภคมำกที่สุด ได้แก่ อินเดีย  
(8.4 ล้ำนตัน) อินโดนีเซีย (7.8 ล้ำนตัน) และจีน  
(6.4 ล้ำนตัน) ตำมล�ำดับ ส�ำหรับกำรบริโภคของ 
ประเทศในกลุ่มอำเซียน ปี 2556 พบว่ำ อินโดนีเซีย  
(7.8 ล้ำนตัน) มีกำรบริโภคสูงสุด รองลงมำ ได้แก่ 
มำเลเซีย (3.2 ล้ำนตัน) ไทย (1.6 ล้ำนตัน) สิงคโปร์  
(0.7 ล้ำนตัน) เวียดนำม (0.58 ล้ำนตัน) และ
ฟิลิปปินส์ (0.13 ล้ำนตัน) ตำมล�ำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกำรบริโภคและกำรผลิต 
ของไทย จำกกำรค�ำนวณอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสม 
ต่อปี (CAGR) ของไทย ย้อนหลงั 10 ปี พบว่ำกำรผลติ 
ของไทยมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี (CAGR)  
เท่ำกับ 9.87 ในขณะท่ีกำรบริโภคของไทยมีอัตรำ 
กำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เท่ำกับ 10.66  
แสดงให้เห็นว่ำกำรบริโภคมีกำรอัตรำกำรเติบโต 
เฉลีย่สะสมต่อปี (CAGR) เพ่ิมสงูกว่ำกำรผลติ แม้ว่ำ 
ในปัจจุบันกำรผลิตปำล์มน�้ำมันของไทยจะเพียงพอ 
ต่อกำรบริโภคภำยในประเทศก็ตำม แต่ในอนำคต 
มำตรกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนตำมแผน 
พัฒนำพลงังำนทดแทนของภำครฐั โดยเฉพำะกำรใช้ 
ปำล์มน�ำ้มนัเป็นวัตถุดบิหลกั เพ่ือทดแทนกำรน�ำเข้ำ 
พลังงำนจำกต่ำงประเทศ จะส่งผลให้ควำมต้องกำร 
ใช้ภำยในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

สถานการณ์ราคาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
ของไทยในปัจจุบัน

เมื่อพิจำรณำรำคำผลปำล์มและน�้ำมัน 
ปำล์มดิบรำยเดือนใน ปี 2556 พบว่ำรำคำมีควำม 
ผนัผวนไปในทิศทำงเดยีวกัน จำกภำพพบว่ำขึน้อยู่กับ 
เศรษฐกิจของประเทศผูน้�ำเข้ำรำยใหญ่อย่ำงอนิเดยี 
และจนี สตอ็กน�ำ้มนัปำล์มดบิของประเทศผูผ้ลติหลัก  
อนิโดนีเซยีและมำเลเซยี ขณะเดยีวกันก็จะขึน้อยู่กับ 
ปรมิำณผลผลติของพืชน�ำ้มนัชนดิอืน่ เช่น ถ่ัวเหลอืง  
เป็นต้น รวมถึงระดับรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก 

ในระยะสั้นหำกรำคำมีควำมผันผวนตกต�่ำ  
ภำครัฐจะเข้ำมำช่วยเหลือและควบคุมปริมำณ 
ผลผลิตภำยในประเทศ โดยกำรใช้นโยบำยก�ำหนด 
รำคำรบัซือ้ผลปำล์มน�ำ้มนัและน�ำ้มนัปำล์มในกรณีท่ี 
รำคำน�ำ้มนัปำล์มผนัผวนและส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  
รวมถึงกำรรับซือ้น�ำ้มนัปำล์มออกจำกตลำดในกรณีท่ี 
สตอ็กน�ำ้มนัปำล์มในประเทศสงูเกนิไป โดยมำตรกำร 
ท่ีภำครฐัใช้ในปี 2556 คอืกำรอนมุตัใิห้คณะกรรมกำร 
นโยบำยและมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  

รับซื้อน�้ำมันปำล์มดิบจำกโรงสกัด กก.ละ 25 บำท  
จ�ำนวน 50,000 ตนั และให้โรงสกัดไปรบัซือ้ผลปำล์มสด 
จำกเกษตรกรไม่ต�่ำกว่ำ กก.ละ 4 บำท

การคาดการณ์แนวโน้มน�้ามันปาล์มในอนาคต
ผลผลิตของโลกมีแนวโน้มขยำยตัว โดย

อินโดนีเซียท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกหลักของโลก  
โดยคำดว่ำปี 2556-2561 จะยังเป็นยุคทองของกำร 
ขยำยตัวของผลผลิตปำล์มโลก โดยคำดว่ำผลผลิต 
ปำล์มน�้ำมันของอินโดนีเซียจะเติบโตเพ่ิมขึ้นถึง 
ร้อยละ 10 ต่อปี

ในขณะที่กำรบริโภคน�้ำมันปำล์มของโลก  
อนิเดยีและจนียังเป็นผูก้�ำหนดควำมต้องกำรของโลก  
โดยเฉพำะอนิเดยีในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำควำมต้องกำร 
น�ำ้มนัพืชในประเทศขยำยตวัถึงร้อย 62 แต่กำรขยำยตวั 
กำรผลติในประเทศยังขยำยตัวช้ำกว่ำควำมต้องกำร 
บริโภค โดยขยำยตัวเพียงร้อยละ 1.8 ต่อปีเท่ำนั้น  
ดงัน้ันจงึต้องน�ำเข้ำเพ่ือให้เพียงพอกับควำมต้องกำร 
บริโภคที่เพ่ิมมำกข้ึนทุกปี อย่ำงไรก็ตำมกำรน�ำเข้ำ 
ของอนิเดยีคำดว่ำจะชะลอลดลง เนือ่งจำกเศรษฐกิจ 
ภำยในประเทศมีกำรขยำยตวัต�ำ่ ประกอบกับอนิเดยี
เริ่มมีกำรเก็บภำษีน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์มถึงร้อยละ 2.5  
หลังจำกไม่ได้เก็บมำต้ังแต่ปี 2551 เพ่ือปกป้อง 
น�้ำมันปำล์มภำยในประเทศ ขณะที่จีนเริ่มใช้ 
มำตรกำรควบคุมคุณภำพกำรน�ำเข้ำน�้ำมันปำล์ม 
ที่เข้มงวดขึ้นอำจท�ำให้กำรน�ำเข้ำชะลอตัวลง

ในภำพรวม กำรเพ่ิมขึ้นของผลผลิตมีกำร 
ขยำยตวัทีม่ำกกว่ำควำมต้องกำรของโลก จำกข้อมลู 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (2556) พบว่ำควำม 
ต้องกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซลของโลกมีแนวโน้ม 
เพ่ิมสูงข้ึน โดยหลำยประเทศเริ่มสนับสนุนกำรผลิต 
น�้ำมันไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนกำรใช้น�้ำมันและเพ่ือ 
เชิงพำณิชย์ และคำดว่ำควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน 
ไบโอดีเซลจะเพ่ิมข้ึนกว่ำเท่ำตัวภำยในระยะ 10 ปี
ข้ำงหน้ำจำกกำรขยำยตัวด้ำนคมนำคมขนส่งและ
จำกสัดส่วนกำรใช้น�้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
เศรษฐกิจใหม่อย่ำงอินเดียกับจีน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมกีำรจดัตัง้สหกรณ์เพ่ือรวมกลุม่ผูผ้ลติ 

ปำล์มน�ำ้มนั เนือ่งจำกผูป้ลกูปำล์มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รำยย่อย จงึควรมกีำรรวมกลุม่เพ่ือสร้ำงอ�ำนำจต่อรอง 

2. กำรสนับสนุนเงินลงทุนในกำรจัดตั้ง
โรงงำนสกัดน�ำ้มนัปำล์มในพ้ืนทีป่ลกูปำล์มใหม่ เช่น  
ภำคอสีำนจะเป็นกำรช่วยลดต้นทุนในด้ำนกำรขนส่ง
ให้กับเกษตรกรในกำรจัดส่งผลปำล์มเข้ำสู่โรงงำน
สกัดน�้ำมัน

3. กำรใช้ประโยชน์จำกปำล์มน�้ำมันหลัง 
สิ้นสุดกระบวนกำรผลิต เช่น กำรใช้ประโยชน์จำก 
ไม้ปำล์มน�้ำมันที่ถูกตัดโค่นเพ่ือปลูกใหม่ ควรน�ำมำ
ท�ำเป็นวัสดุแทนไม้ เช่น ไม้แผ่นแปรรูป ไม้ประสำน  
และแผ่นชิน้ไม้อดั เป็นต้น หรอืกำรน�ำกำกหรอืเถ้ำปำล์ม 
มำใช้ในงำนคอนกรีตเพ่ือแทนปูนซีเมนต์บำงส่วน  
ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรปลูกปำล์ม 
น�้ำมันเพิ่มมำกขึ้น

4. กำรบริหำรสต็อกน�้ำมันปำล์มให้ม ี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้มีน�้ำมันปำล์มเพียงพอต่อ 
ผูบ้รโิภคในประเทศ โดยจดัตัง้หน่วยงำนควบคมุดแูล
อย่ำงเป็นระบบ

5. กำรเข้ำถึงข้อมูลปำล์มน�้ำมันและน�้ำมัน 
ปำล์ม ควรเกบ็รวบรวมไว้ในท่ีเดยีวสำมำรถเชือ่มโยง 
ถึงกันได้อย่ำงครบถ้วน 

6. ส่งเสริมให้มำเลเซียเข้ำมำร่วมลงทุน 
ในธุรกิจน�้ำมันปำล์มดิบ และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง 
เพ่ือกำรเรยีนรูเ้ทคนิคกำรเพำะปลกูปำล์มน�ำ้มนัจำก 
มำเลเซีย ซึ่งจะสำมำรถน�ำมำเป็นแนวทำงในกำร 
พัฒนำกำรผลิตปำล์มน�้ำมันเพื่อลดต้นทุน 

7. กำรสนับสนุนกำรขยำยฐำนกำรผลิต 
เข้ำไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น ประเทศพม่ำ 
ที่สภำพภูมิศำสตร์เหมำะแก่กำรปลูกปำล์มน�้ำมัน  
ค่ำจ้ำงแรงงำนมีรำคำถูก จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิต 
ปำล์มน�้ำมัน

8. กำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมน�้ำมัน
ปำล์มต้ังแต่ต้นน�ำ้ไปยังปลำยน�ำ้ เพ่ือให้ควำมมัน่ใจ 
กับนักลงทุนและเกษตรกรว่ำกำรเพ่ิมผลผลิต 
จะไม่ส่งผลให้ก�ำไรหรือรำยได้ที่จะได้รับลดลง

9. กำรพัฒนำศกัยภำพน�ำ้มนัปำล์มให้ผ่ำน 
มำตรฐำนกำรผลิตน�ำ้มนัปำล์มอย่ำงย่ังยนืท้ังประเทศ  
(Good Agricultural Practices: GAP และ Roundtable  
on Sustainable Palm Oil: RSPO) เนือ่งจำกผูน้�ำเข้ำหลกั 
เช่น จีนและอินเดีย เริ่มใช้เป็นมำตรฐำนในกำร 
ก�ำหนดกำรน�ำเข้ำสินค้ำน�้ำมันปำล์ม  

รำคำผลปำล์มและรำคำน�้ำมันปำล์มดิบรำยเดือนปี 2556

ที่มา: กรมการค้าภายในและส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2014)
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Special report

ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ EU ต้องประสบกับ 
วิกฤติหน้ีสำธำรณะ (Debt Crisis) ซึ่งเร่ิมต้น 
มำตั้งแต่ปี 2008 อันเกิดจำกปัญหำของสถำบัน 
กำรเงินและกำรเป็นหนี้ของภำครัฐในกลุ่ม PIIGS  
(โปรตุเกส อิตำลี ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน) ซึ่งเป็น 
ควำมไม่สมบูรณ์ของระบบเงินตรำสกุลเดียวท่ี 
จดัตัง้ข้ึนภำยใต้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและศกัยภำพทำง 
เศรษฐกิจ รวมถึงวินัยทำงกำรคลงัทีแ่ตกต่ำงกันมำก  
แต่ต้องใช้นโยบำยกำรเงินเดียวกัน (Monetary  
Union) ของประเทศในกลุม่ Euro Zone จงึก่อให้เกิด 
ปัญหำควำมไม่สมดลุทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
สมำชิก ประกอบกับในขณะนั้น EU ยังไม่มีกลไก 
ที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรจัดกำรปัญหำ  
จนกระทั่งลุกลำมกลำยเป็นวิกฤติเศรษฐกิจและ 
กำรเงินใน EU ท้ังหมดนับต้ังแต่ปี 2011 เรื่อยมำ  
จนกระทั่งในปี 2013 ที่เศรษฐกิจ Euro Zone  
เริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง (Recovery) และ 
นักเศรษฐศำสตร์ต่ำงมองว่ำเศรษฐกิจ Euro Zone  
ได้หลุดพ้นจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 
แล้ว โดยในปี 2014 เศรษฐกิจ EU มีแนวโน้มฟ้ืนตัว 
ด้วยแรงหนุนจำกอัตรำดอกเบี้ยท่ีต�่ำลง และกำร 
ฟื้นตัวของภำคส่งออกและภำคกำรผลิต ซึ่งจะ 
เป็นกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงช้ำ ๆ นอกจำกน้ี  
แรงกดดนัจำกปัญหำหน้ีสำธำรณะก็เริม่คลีค่ลำยลง 
บำงส่วน ภำยหลังบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ระดบัสำกลต่ำง ๆ  เริม่ปรบัเพ่ิมมมุมองแนวโน้ม รวมถึง 
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบำงประเทศสูงขึ้น

คาดการณ์เศรษฐกิจ EU ปี 2014
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ได้ 

คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2014 ไว้ที่ร้อยละ 3.7  
นับเป็นกำรปรับเพ่ิมคำดกำรณ์เศรษฐกิจโลก 
ครั้งแรกของ IMF ในรอบกว่ำ 2 ปี พร้อมกันนี้ IMF  
ได้คงประมำณกำรเศรษฐกิจโลกปี 2015 ไว้ที ่
ร้อยละ 3.9 อย่ำงไรก็ด ีIMF คำดกำรณ์ว่ำ เศรษฐกิจ 
ในกลุ่ม Euro Zone จะขยำยตัวร้อยละ 1 และ 
ร้อยละ 1.4 ในปี 2014 และ 2015 ตำมล�ำดับ อัตรำ 
กำรว่ำงงำนท่ีแม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ใน 

เกร็ดน่ารู้ :
ล�าดับเหตุการณ์ Euro Zone
2008 เกิดปัญหำ Subprime หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกำ เป็นจุดเริ่มต้น 

ของวิกฤติกำรเงินของไอร์แลนด์และสเปน ท�ำให้รัฐบำลของ 2 ประเทศ เร่งอัดฉีดเงินเข้ำระบบ  
เพื่อป้องกันธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่งล่มสลำย

2009 รฐับำลกรซีประกำศว่ำประสบปัญหำขำดดลุงบประมำณและหนีส้ำธำรณะระดบัสงู  
ส่งผลให้สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถือทยอยปรบัลดอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถือของกรซีอย่ำงต่อเน่ือง

2010 กรีซและไอร์แลนด์ ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก EU และ IMF มูลค่ำ  
110 พันล้ำนยูโร และ 85 พันล้ำนยูโร ตำมล�ำดับ

2011 โปรตุเกสได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินมูลค่ำ 78 พันล้ำนยูโร จำก EU และ IMF  
ขณะที่หลำยประเทศในยูโรโซนต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว

2012 กรีซได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินครั้งท่ี 2 มูลค่ำ 130 พันล้ำนยูโร ขณะที่สเปน 
ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินมูลค่ำ 100 พันล้ำนยูโร เพื่อเข้ำช่วยเหลือภำคธนำคำรเป็นหลัก

2013 ไซปรัสได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินมูลค่ำ 10 พันล้ำนยูโรจำก EU และ IMF /  
นำง Angela Merkel นำยกรัฐมนตรีเยอรมนีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 / นำย Enrico Letta  
ขึน้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรอีติำล ี/ เศรษฐกจิยูโรโซนไตรมำส 2 ขยำยตวั 0.3% หลงัจำกหดตัว  
6 ไตรมำสติดต่อกัน 

• ปัจจบุนั EU มสีมำชกิ 28 ประเทศ โดยม ีโครเอเชยี เข้ำร่วมเป็นสมำชกิล่ำสดุในล�ำดบัที ่28  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2556

• กลุ่มยูโรโซน (Euro Zone) ประกอบด้วยสมำชิก EU 18 ประเทศ ท่ีใช้เงินสกุลยูโร  
โดย ลัตเวีย เข้ำร่วมเป็นสมำชิกล่ำสุดในล�ำดับที่ 18 ของกลุ่มยูโรโซน เมื่อต้นปี 2557

• สมำชกิ EU ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุม่ยูโรโซน 10 ประเทศ คอื องักฤษ สวีเดน โปแลนด์ เดนมำร์ค  
เช็ก โรมำเนีย ฮังกำรี โครเอเชีย บัลแกเรีย และลิทัวเนีย

นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์
ส�านักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

จับตาดูนโยบายการค้า 
EU 2014

สหภำพยโุรป (EU) เป็นมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ และเป็นตลำดขนำดใหญ่ด้วยจ�ำนวนประชำกรประมำณ 500 ล้ำนคน มผีลิตภณัฑ์ 
มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ปีละประมำณ 17 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (2012) และเป็นภูมิภำคท่ีมี GDP สูงท่ีสุดในโลก EU จึงเป็น 
ยักษ์ใหญ่ในเวทีกำรค้ำโลก และเป็นผู้น�ำด้ำนกฎระเบียบและนโยบำยด้ำนกำรค้ำและที่มิใช่กำรค้ำที่ส�ำคัญของโลก 

ระดบัสงู เนือ่งจำกเศรษฐกิจท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัได้ท่ี 
ร้อยละ 1 ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดกำร 
จ้ำงงำนได้มำกนัก อกีทัง้ปัญหำหนีส้ำธำรณะทีแ่ม้จะ 
คลีค่ลำยลงไปบ้ำง แต่ก็ไม่อำจวำงใจได้ โดยเฉพำะ 
กรีซและอิตำลี ที่ยังมีควำมเสี่ยงอยู่

ส�ำหรับเศรษฐกิจ EU ปี 2014 คณะ 
กรรมำธิกำรยุโรป (European Commission: EC)  
คำดกำรณ์ว่ำGDP ของ EU จะขยำยตวัท่ีร้อยละ 1.5  
ใน EU และร้อยละ 1.2 ใน Euro Zone และจะ 
ขยำยตัวเร็วขึ้นในปี 2015 ที่อัตรำร้อยละ 2.0 และ 
ร้อยละ 1.8 ใน EU และ Euro Zone ตำมล�ำดับ

ในขณะที่ กระทรวงพำณิชย์ได้คำดกำรณ์ 
กำรขยำยตัวกำรส่งออกของไทยในปี 2014 ไว้ท่ี 

ร้อยละ 5 ภำยใต้สมมติฐำนท่ีเศรษฐกิจโลกม ี
กำรขยำยตัวที่ร้อยละ 3.7 รำคำสินค้ำวัตถุดิบ 
อุตสำหกรรมโลกสูงขึ้นร้อยละ 1.3 และอัตรำ 
แลกเปลี่ยนเงินบำทต่อเหรียญสหรัฐฯ อยู่ท่ี 31.5 
บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ (ปัจจบุนัอตัรำแลกเปลีย่นเงิน
บำทไทยเท่ำกบั 32.94 บำทต่อเหรยีญสหรฐัฯ) และ
มเีป้ำหมำยกำรส่งออกไป EU ให้ขยำยตวัท่ีร้อยละ 5  
(ประมำณ 23,520 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งคำดว่ำ 
กำรส่งออกไป EU จะดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำก 
ได้ผ่ำนช่วงถดถอยมำแล้วในปี 2012 ท่ีกำรส่งออกไทย 
ไป EU หดตัวถึงร้อยละ 9.7 (21,822.3 ล้ำนเหรียญ 
สหรัฐฯ) อันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจำกเหตุกำรณ ์
น�้ำท่วมใหญ่ในไทยเมื่อปี 2011 และเศรษฐกิจโลก 
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ชะลอตวั แต่ในปีท่ีผ่ำนมำกำรส่งออกไป EU ของไทย 
ขยำยตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 2.6 (22,399.6 ล้ำนเหรียญ 
สหรัฐฯ) เน่ืองจำกเศรษฐกิจโดยรวมของ EU  
เริ่มฟื้นตัว แม้จะเป็นกำรฟื้นตัวอย่ำงช้ำ ๆ และยัง 
ไม่เข้ำสู่สภำวะปกติ ภำคกำรผลิตมีกำรขยำยตัว  
เงินลงทนุเริ่มกลบัเข้ำมำในภมูิภำค ควำมมัน่ใจทำง 
ด้ำนเศรษฐกจิของผูบ้รโิภคของประเทศต่ำง ๆ ใน EU  
ซึ่งคำดว่ำจะมีผลต่อจิตวิทยำกำรบริโภคสินค้ำของ 
ผู้บริโภคในปี 2014 นับเป็นสัญญำณท่ีดีส�ำหรับ 
ภำคกำรส่งออกไทยไป EU

EU Trade Policy 2014
จำกทีม่กีำรประเมนิเศรษฐกิจ EU ท้ังในช่วง 

ท่ีผ่ำนมำ และคำดกำรณ์ในปี 2014 ก็ต้องหันมำ 
จับตำดูนโยบำยทำงด้ำนกำรค้ำของ EU ว่ำจะเป็น 
ไปในทิศทำงใด..??

Today’s Context… EU มองว่ำ กำร 
เปลี่ยนแปลงบริบทท่ีส�ำคัญของโลกในช่วงท่ีผ่ำน  
มีทั้งกระแสโลกำภิวัตน์ที่ท�ำให้มีกำรกระจำยตัวของ 
ห่วงโซ่คุณค่ำเกิดขึน้ทกุมมุโลก กำรเกิดพลงัขบัเคลือ่น 
ทำงเศรษฐกิจจำกกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่ท่ีมี 
ศักยภำพทัง้ จนี อนิเดยี และบรำซลิ รวมถึงกำรชะลอตวั 
ทำงเศรษฐกิจท่ีกำรค้ำกลำยเป็นเครื่องมือส�ำคัญ 
ในกำรแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ

The EU in World Trade… เมื่อมอง 
ศกัยภำพของ EU เอง พบว่ำ ในปี 2012 EU มสีดัส่วน 
กำรค้ำสินค้ำของโลกถึงร้อยละ 15 และมีมูลค่ำกำร 

เมื่อเดือนกรกฎำคม 2013 รวม 25 ฉบับ และยัง 
ไม่รวมถึง FTA ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับทุกภูมภิำค 
ทัว่โลกอกีหลำยฉบบัรวมทัง้กบัไทยเอง จงึนับว่ำ EU  
ม ีFTA มำกท่ีสดุ (รำยละเอยีดตำมแผนที)่ ซึง่แสดงถึงว่ำ  
EU จะให้ควำมส�ำคญักับกำรเจรจำกำรค้ำทัง้ในระดบั 
ทวิภำคีและพหุภำคีมำกย่ิงข้ึน และจำกกำรท่ี IMF  
ได้ประมำณกำรว่ำในปี 2014 อุปทำนของโลก 
ร้อยละ 90 จะเกิดจำกภำยนอกภูมภิำคยุโรป จงึเป็น 
เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ EU ต้องเร่งสร้ำงโอกำส 
ในกำรเปิดตลำดให้กลุม่ธุรกิจของ EU โดยกำรเจรจำ 
จัดท�ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี (FTA) กับประเทศ 
ส�ำคัญ อำทิ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ญ่ีปุ่น จีน  
(ควำมตกลงด้ำนกำรลงทุน) รวมถึงภมูภิำคอำเซยีนด้วย  

ดงันัน้ EU จงึคำดหวังว่ำ หำกสำมำรถเจรจำ 
จัดท�ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีกับประเทศคู่เจรจำ 
ทุกประเทศได้ส�ำเร็จ จะท�ำให้เศรษฐกิจ EU ขยำย 
ตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 หรือมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นประมำณ  
275 พันล้ำนยูโร หรือกว่ำ 0.38 ล้ำนล้ำนเหรียญ 
สหรัฐฯ หรอืเทียบเท่ำกับขนำดเศรษฐกิจของประเทศ 
ออสเตรยี หรอืเดนมำร์กน่ันเอง นอกจำกนี ้จะช่วยให้ 
เกิดกำรจ้ำงงำนให้กับประชำชนใน EU กว่ำ 2.2 ล้ำนคน

โอกาสของไทย
จำกแนวโน้มสญัญำณเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ของ  

EU ประกอบกับนโยบำยกำรค้ำท่ี EU มุ่งเน้นเปิด 
เจรจำกำรค้ำเสรกัีบประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลก จะส่งผลให้ 
เศรษฐกิจของ EU ขยำยตวัได้ดขึีน้ ซึง่คงมใิช่มเีพียง 
ประเทศไทยเท่ำนั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่จะรวมถึง 
ประเทศอื่น ๆ ที่ส่งออกไป EU ก็จะได้รับประโยชน ์
เช่นเดียวกัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้ไทยสำมำรถปรับตัว และ 
แข่งขนัได้ทัง้ในตลำด EU และตลำดโลก ผูป้ระกอบกำร 
ควรเร ่งพัฒนำศักยภำพของตนเองโดยเน ้น 
กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำรเพื่อ 
เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำให้ตอบโจทย์ตำมควำมต้องกำร 
ของลกูค้ำและกฎระเบยีบของ EU ทีจ่ะเข้มงวดย่ิงขึน้  
ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีควำมปลอดภัยของสินค้ำ  
กำรผลิตที่ใช้นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  
รวมถึงต้องศกึษำกฎระเบยีบและมำตรกำรด้ำนกำรค้ำ 
ใหม่ ๆ  ของ EU นอกจำกนี ้กำรพัฒนำกระบวนกำรผลติ 
ด้วยเทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology) หรือ 
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนสีเขียว (Green Supply  
Chain) ก็อำจมีส่วนช่วยให้สินค้ำของไทยสำมำรถ 
ตอบโจทย์หลำยประเทศชัน้น�ำใน EU ทีเ่น้นกำรผลติ 
สินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกตลำด EU  
ยังคงเป็นตลำดส�ำคญัและเป็นตลำดทีม่ศีกัยภำพสงู 
ส�ำหรับสินค้ำไทย 

แหล่งอ้างอิง
http://ec.europa.eu/trade/
http://www.dtn.go.th
http://www.exim.go.th
http://www.wto.org

ส่งออกสินค้ำสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่มูลค่ำประมำณ  
1,686 พันล้ำนยูโร หรือประมำณ 2.2 ล้ำนล้ำน 
เหรียญสหรัฐฯ ประเทศคู่ค้ำที่ EU ส่งออกสินค้ำ 
มูลค่ำสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  สหรัฐอเมริกำ จีน  
และสวิสเซอร์แลนด์  และประเทศคู่ค้ำที่ EU น�ำเข้ำ 
สินค้ำมูลค่ำสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จีน รัสเซีย และ 
สหรฐัอเมรกิำ (ข้อมลูจำก WTO ณ กันยำยน 2013)

ส�าหรบัประเทศคูค้่าท่ี EU จะให้ความ 
ส�าคัญในปี 2014 จะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มประเทศ 
เศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ จีน รัสเซีย และบราซิล  
มากขึ้น

Being the leading trade region… EU  
จะรักษำสถำนะกำรเป็นผู้น�ำทำงด้ำนกำรค้ำใน 
เวทีโลก โดยจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดตลำด 
และกำรก�ำหนดกรอบกติกำต่ำง ๆ ให้มคีวำมชดัเจน 
ย่ิงขึ้น ให้ควำมใส่ใจและรับผิดชอบต่อพลเมืองของ  
EU รวมถึงประชำกรโลก รวมทั้งเสริมสร้ำงควำม 
สำมำรถทำงกำรแข่งขันของ EU ในเวทีกำรค้ำโลก 

Reaching beyond the borders…  EU  
ไม่ได้มองว่ำกำรค้ำเป็นเพียงเรื่องกำรลดภำษีสินค้ำ 
ระหว่ำงกันเท่ำนั้น แต่ EU จะมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับ 
เรือ่งมำตรฐำน วธีิปฏบิติัเกีย่วกับกำรออกใบอนญุำต 
ต่ำง ๆ ภำษีในประเทศ และกำรลงทุน รวมทั้งจะให้ 
ควำมส�ำคญักับเรือ่งสิง่แวดล้อม สทิธิมนษุยชน และ 
สทิธิแรงงำน ควบคูไ่ปกับกำรค้ำด้วย ซึง่ปัจจบุนั EU  
มีควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีทั้งระดับทวิภำคีและ 
ระดับภูมิภำคท่ีมีผลบังคับใช้และได้แจ้งต่อ WTO  

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

EU Free Trade Agreements
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เศรษฐกิจของไทย เดือนมกรำคม 2557 ในภำพรวมชะลอตัวลง 
ต่อเน่ืองจำกเดือนที่ผ่ำนมำ ตำมกำรชะลอตัวลงของกำรใช้จ่ำยภำคเอกชน  
กำรลงทุน กำรท่องเท่ียว และกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม ซึ่งภำคธุรกิจและ 
ประชำชนยังกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจท่ีมีควำมอ่อนแอและได้รับผลกระทบ 
จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงมำกข้ึน ท้ังน้ี เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ด ี
เมือ่เทียบกับประเทศต่ำง ๆ ในเอเชยี ส�ำหรบัประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  
ปี 2557 สศช. คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3 - 4  

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนมกรำคม 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปขยำยตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.93 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันปีก่อน อัตรำกำรว่ำงงำน ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนธันวำคม 2556    
อยู่ในระดับต�ำ่ทีร้่อยละ 0.6 ของก�ำลงัแรงงำนรวม และสดัส่วนหน้ีสำธำรณะ 
ต่อ GDP อยู่ในระดับต�่ำเช่นกันที่ร้อยละ 45.7 ซึ่งสถำนะหน้ีของไทยยังมี 
ควำมมั่นคงและต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง  
สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศเดอืนมกรำคม 2557 อยู่ในระดบัสูงที่  
166.7 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ำหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้น สำมำรถ 
รองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 

ภาคอปุทาน เดอืนมกรำคม 2557 ในภำพรวมมทีศิทำงท่ีชะลอตัวลง 
เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำง 
กำรเมอืง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเท่ียว ทัง้น้ี จ�ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศ 
ขยำยตัวร้อยละ 0.1 ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำที่ขยำยตัวร้อยละ 6.7 ดัชนี 
ผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม หดตัวร้อยละ 6.4 ส่งผลให้ดัชนีควำมเชื่อมั่น 
อตุสำหกรรมปรบัตวัลดลงอยู่ท่ีระดบั 86.9 จำกระดับ 88.3 ในเดอืนก่อนหน้ำ   
ซึง่ต�ำ่สดุในรอบ 55 เดอืน ส่วนดชันีผลผลติสนิค้ำเกษตร และดชันีรำคำสนิค้ำ 
เกษตร ขยำยตัวร้อยละ 3.23 และ 3.22 ตำมล�ำดับ 

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมกรำคม 2557 ในภำพรวมชะลอตัว 
ต่อเน่ืองจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ สะท้อนได้จำกยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่ง และ 
ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ ที่หดตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกช่วงท่ีผ่ำนมำ  
โดยหดตัวร้อยละ 55.9 และ 30.3 ตำมล�ำดับ  และปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำ 
อุปโภคในรูปดอลลำร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ส่วนรำยได้เกษตรกรที่แท้จริง และยอดกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม  
ณ รำคำคงที่  ขยำยตัวร้อยละ 3.4 และ 2.7 ตำมล�ำดับ

การลงทนุภาคเอกชน เดอืนมกรำคม 2557 ในภำพรวมชะลอตวัลง 
เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ ทั้งกำรลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและ 
กำรก่อสรำ้ง โดยสะท้อนได้จำกปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำทนุในรปูดอลลำร์สหรฐั  
หดตัวร้อยละ 19.3 ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ หดตัวร้อยละ 36.2  
ยอดกำรจดัเก็บภำษธุีรกรรมอสงัหำรมิทรัพย์ และยอดขำยปูนซเีมนต์ หดตวั
ร้อยละ 5.5 และ 1.4 ตำมล�ำดับ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, เวบ็ไซต์ส�านักงานสถิตขิองประเทศต่าง ๆ, IMF 
(* คาดการณ์เดอืน ต.ค. 56 และสงิคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPOR)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉล่ียปี 2557 (ม.ค.) ปี 56  (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

ไทย 1.93 2.9 5.0

มาเลเซีย 1.80 4.7 3.7

ฟิลิปปินส์ 4.20 7.2 6.3

สิงคโปร์ 1.40 4.1 3.0

จีน 2.50 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 8.22 5.8 5.5

อินเดีย 8.79 - 5.4

เวียดนาม 5.45 5.4 5.4

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 56
ปี 56 ปี 57

Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค.

Real GDP (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 2.7 0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD) -2.8 -0.9 5.2 2.5 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD) 167.2 172.3 167.2 167.2 166.7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 - - 1.67 1.93

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 - - 0.91 1.04

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.5 45.7 45.7 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.8 0.6 0.6 -

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.31 -1.65 -1.03 1.87 -1.98

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.29 -2.01 -7.90 -9.90 -15.50

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.6 -2.9 3.0 1.61 3.23

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - - - 5.18 3.22

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -3.5 -7.1 -6.3 -6.4

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) - - - 88.3 86.9

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19.6 26.1 10.7 6.7 0.1

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -7.3 -1.0 2.9 2.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -24.8 -39.7 -28.3 -55.9

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -8.7 -14.9 -17.2 -30.3

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง -3.2 -4.8 - 3.8 3.4

ปรมิาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 6.2 -0.2 -1.9 -5.3

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -7.9 -16.6 -15.9 -19.3

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -26.2 -24.1 -14.5 -36.2

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 17.9 22.0 9.1 9.1 -5.5

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 3.0 0.3 -1.3 -1.4
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภำพันธ์ 2557 มีค่ำ 
เท่ำกับ 106.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงข้ึนเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.96  
ตำมกำรสูงขึ้นของสินค้ำหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่  
เน้ือสตัว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�ำ้ ผักสดและผลไม้ ไข่และผลติภัณฑ์นม อำหำรส�ำเรจ็รปู  
เป็นต้น ส�ำหรับสินค้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย  
เนื่องจำกรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงขำยปลีกในประเทศโดยเฉลี่ยลดลง ส่วนสินค้ำ 
ท่ีปรับรำคำสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้ำ หมวดเคหสถำน  
หมวดกำรตรวจรกัษำและบรกิำรส่วนบคุคล เป็นต้น เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ 
ดชันรีำคำสงูข้ึนร้อยละ 0.23 และเฉลีย่เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.95

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำ 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นกำรค�ำนวณจำกสินค้ำ 
และบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศท่ีหักสินค้ำกลุ่มอำหำรสด 
และพลังงำน) เดือนกุมภำพันธ์ 2557 มีค่ำเท่ำกับ 104.14 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.27 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.13

ดชันีราคาผู้ผลิต เดอืนกุมภำพันธ์ 2557 มค่ีำเท่ำกับ 141.4 เมือ่เทียบกับ 
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 1.1 จำกกำรสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ ์
จำกเหมอืง ตำมกำรสงูขึน้ของรำคำลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำต ิแร่โลหะ  
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำปลำและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิต 
และผลติภัณฑ์ และหมวดผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม ตำมกำรสงูข้ึนของรำคำผลติภัณฑ์ 
ปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์หนงัและรองเท้ำ ไม้และผลติภัณฑ์จำกไม้ เป็นต้น เมือ่เทยีบกับ 
เดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม -  
กุมภำพันธ์ 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภำพันธ์ 2557 มีค่ำเท่ำกับ 126.9  
เมือ่เทียบกับเดือนเดยีวกันปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 0.9 จำกกำรสงูข้ึนของหมวดซเีมนต์  
ตำมกำรสงูขึน้ของรำคำปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม หมวดผลติภัณฑ์ 
คอนกรีต ตำมกำรสูงข้ึนของรำคำเสำเข็มคอนกรีต พ้ืนคอนกรีตส�ำเร็จรูป  
คอนกรีตบล็อก หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่น ๆ ได้แก่ ยำงมะตอย และหมวดสุขภัณฑ์  
เน่ืองจำกต้นทนุวัตถุดบิปรบัตวัสงูขึน้ ส่วนหมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหล็ก ดชันี 
รำคำลดลงตำมรำคำเหล็กในตลำดโลก นอกจำกนี้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ 
ประปำ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีรำคำลดลง ตำมกำรชะลอตัวของ 
ภำคกำรก่อสร้ำง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.0  

ที่มา : ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
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การส่งออก
เดอืนมกราคม  2557 มมีลูค่ำ 17,907.5 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 1.98  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร  
ภำพรวมลดลงร้อยละ 7.5 โดยข้ำว (-6.8%) ยำงพำรำ (-11.7%) กุ้งแช่แขง็และแปรรปู  
(-34.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-7.6%) น�้ำตำล (-18.8%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ ์
มันส�ำปะหลัง (+27.2%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมลดลงร้อยละ 0.2  
โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ (-17.1%) น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-1.9%) ในขณะทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร์ 
และอปุกรณ์ (+8.1%) อญัมณีและเครือ่งประดบั (+83.5%) เมด็พลำสติก (+5.1%)  
ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-0.8%) ญ่ีปุ่น (+1.8%) 
สหรัฐอเมริกำ (+0.4%) มำเลเซีย (-3.9%) และฮ่องกง (-14%) 

การน�าเข้า
เดอืนมกราคม 2557 มมีลูค่ำ 20,428.1 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 15.50  

เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลงของเครือ่งจกัรกลฯ (-16%)  
เครือ่งจกัรไฟฟ้ำฯ (-6%) เหลก็ เหลก็กล้ำ และผลติภณัฑ์ (-14.3%) ในขณะท่ีน�ำ้มนัดบิ  
(+18.8%) เคมภัีณฑ์ (+4.6%)  แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี  
(+3.4%) ญ่ีปุ่น (-22.5%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-2.2%) มำเลเซีย (+1.7%) และ
สหรัฐอเมริกำ (-39.9%)

ดุลการค้า
เดือนมกราคม 2557 ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 2,520.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                                                
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมกราคม 2557 อยู่ที่ 98.7 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.6 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ 
ส่งออกทกุหมวดสนิค้ำ ได้แก่ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม  ลดลงร้อยละ 5.7 หมวดสนิค้ำ 
อตุสำหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงร้อยละ 0.5  
และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง  ลดลงร้อยละ 1.2

ราคาสินค้าน�าเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนมกราคม  2557 อยู่ที่ 97.5 (ปี 2555=100) 

ลดลงร้อยละ1.4  เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ 
น�ำเข้ำหมวดสนิค้ำวัตถดิุบและกึง่ส�ำเรจ็รปู   ร้อยละ 3.5  และหมวดยำนพำหนะและ 
อปุกรณ์กำรขนส่ง ร้อยละ 4.1  ขณะทีด่ชันรีำคำน�ำเข้ำหมวดสนิค้ำทนุ สงูขึน้ร้อยละ  
0.3  หมวดสนิค้ำเชือ้เพลงิและหมวดสนิค้ำอปุโภคบรโิภค  ดชันรีำคำไม่เปลีย่นแปลง  

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: มกราคม 2557

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�ำเข้ำ 19,314.2 18,724.7 20,428.1 -8.60 -9.90 -15.50

ดุลกำรค้ำ    -557.0      -285.0 -2,520.6    

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(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�้ามันส�าเร็จรูป 912.7  -1.9 5.1  สหรัฐฯ 1,818.9 0.4 10.2

อัญมณี และ
เครื่องประดับ

889.5 83.5 5.0 มาเลเซยี 990.1 -3.9 5.5

เม็ดพลาสติก 801.9   5.1 4.5 ฮ่องกง 895.2 -14.0 5.0

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57

ส่งออก -0.3 -0.1 -0.1 -1.3 -1.4 -1.6

น�าเข้า -0.3 -0.2 -0.1 -1.5 -1.3 -1.4

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 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
อาหรับฯ

1,395.4  -2.2 6.8

เคมีภัณฑ์ 1,255.2  4.6 6.1 มาเลเซีย 1,159.8 1.7 5.7

เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลิตภัณฑ์

1,147.9 -14.3 5.6 สหรัฐฯ 1,155.3 -39.9 5.7

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2557

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2557

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า
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ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำในเดอืนกุมภำพันธ์ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 20,060.87 บำท เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 3.27 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้ำ โดยรำคำทองค�ำเฉลีย่ในแต่ละสปัดำห์ปรบัตวัเพ่ิมข้ึน 
ต่อเน่ืองตลอดทั้งเดือน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำคำทองค�ำในตลำดโลก รำคำทองค�ำ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเน่ืองจำกรำยงำนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมำไม่ดีเท่ำที่ควร  
ส่งผลให้สกุลเงินดอลลำร์อ่อนค่ำลง ทองค�ำจึงกลับมำได้รับควำมสนใจ รวมท้ังภำวะวิกฤต 
กำรเงินในประเทศตลำดเกิดใหม่ ก็เป็นอีกปัจจัยท่ียังคงหนุนรำคำสินทรัพย์ปลอดภัยอย่ำง 
ทองค�ำ นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยบวกอ่ืน ๆ เช่น แรงหนุนจำกอุปสงค์ทองค�ำจำกตลำดเอเชีย 
โดยเฉพำะจนีและอินเดยี ผูน้�ำเข้ำทองค�ำอนัดบั 1 และ 2 ของโลกและสถำนกำรณ์ควำมรนุแรง 
ในยูเครน ที่ท�ำให้ให้รำคำทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ราคาน�้ามัน
รำคำน�ำ้มนัดบิในเดอืนกุมภำพันธ์ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ โดยรำคำน�ำ้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยู่ที่  

100.81 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพ่ิมข้ึนจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ที่ 94.55 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.62 เน่ืองจำกเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบในหลำยประเทศซึง่เป็นผูผ้ลติ 
น�้ำมันดิบรำยใหญ่ ได้แก่ ลิเบีย เวเนซุเอลำ และซูดำนใต้ ส่งผลต่ออุปทำนน�้ำมันดิบที่หำยไป 
จำกตลำด ขณะท่ีจำกสภำวะอำกำศที่หนำวเย็นในสหรัฐฯ ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน 
เพื่อท�ำควำมอบอุ่นเพิ่มขึ้น รำคำน�้ำมันจึงปรับเพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำทในเดือนกุมภำพันธ์ปรับตัวแข็งค่ำโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 32.65 บำทต่อเหรียญ 

สหรัฐ แข็งค่ำจำก 32.94 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ทั้งน้ีค่ำเงินบำท 
ปรับตัวแข็งค่ำติดต่อกันในช่วง 3 สัปดำห์แรก และปรับตัวอ่อนค่ำในสัปดำห์สุดท้ำย โดยถูก 
กดดันจำกควำมกังวลเก่ียวกับสถำนกำรณ์กำรเมืองของไทย อย่ำงไรก็ดีภำพรวมเฉลี่ย 
ของทั้งเดือนค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้น  ทั้งนี้ เป็นผลจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท�ำให ้
ธนำคำรกลำงสหรฐัฯ ประกำศปรบัลดวงเงินมำตรกำรผ่อนคลำยเชงิปรมิำณ (QE) กำรชะลอตวั 
ของเศรษฐกิจจีน และสัญญำณที่บ่งชี้ถึงควำมต่อเนื่องของกำรเดินหน้ำลดวงเงินซื้อสินทรัพย ์
ของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 

สินค้าเกษตร 
ข้าว รำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จำก 1,295.00 บำท/100 กโิลกรมั  

เป็น 1,339.74 บำท/100 กิโลกรัม เนื่องจำกรำคำขำ้วไทยใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น อินเดีย และ 
เวียดนำม ท�ำให้ข้ำวไทยแข่งขันในตลำดโลกได้มำกขึ้น จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำด ในขณะที่ 
รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลงจำก 3,192.50 บำท/100 กิโลกรัม  
เป็น 3,007.11 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกประเทศคูค้่ำปรบัเปลีย่นกำรซือ้ข้ำวคณุภำพ ไปยัง 
ประเทศคูแ่ข่งของไทย จงึท�ำให้รำคำในประเทศอ่อนตวั ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนมนีำคม ผลผลิต 
ข้ำวนำปรงัเริม่เก็บเก่ียว แต่โครงกำรรบัจ�ำน�ำของรฐับำลได้สิน้สดุลง ท�ำให้ผลผลติออกสูต่ลำด 
ทั้งหมด ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100%  
ชั้น 2 ปรับตัวลดลง

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลี่ย  
ณ ท่ำเรือกรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนกุมภำพันธ์ 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 70.31 
บำท และ 62.31 บำท ตำมล�ำดับ ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสต็อกยำงที่มีอยู ่
ในระดับสูงมำกท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรชะลอกำรซื้อ  ส�ำหรับ 
รำคำยำงในเดือนมีนำคม 2557 คำดว่ำรำคำยำงจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจำกสภำพอำกำศ 
เริ่มแห้งแล้ง เป็นอุปสรรคต่อกำรกรีดยำง ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง 

 & Fx
Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

รำคำสินค้ำรำยเดือน

ม.ค. 57 ก.พ. 57
%Δ 

(MOM)
ม.ค.-ก.พ.

57
ม.ค.-ก.พ.

57
%Δ

(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,295.00 1,339.74 3.45 1,637.97 1,317.37 -19.57

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,192.50 3,007.11 -5.81 3,264.82 3,099.80 -5.05

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

ทองค�า

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

น�้ามันดิบ : (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

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.94 32.65 -0.87 29.94 32.80 9.52

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองค�า ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : กุมภาพันธ์ 2557

ที่มา : CEIC



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

งานมหกรรมการค้าลุ่มน�้าโขง
กระทรวงพำณิชย์ โดยส�ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ร่วมกับส�ำนกัพัฒนำกำรพำณิชย์ และส�ำนกังำนพำณิชย์จงัหวัดในภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

20 จังหวัด ร่วมกันจัดงำน “มหกรรมกำรค้ำลุ่มน�้ำโขง” ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 – 27 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลรำชธำนี  เพ่ือเชื่อม 
ควำมสัมพันธ์ และลดปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงไทย สปป.ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม  โดยภำยในงำนประกอบด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ 

- กำรจัดสัมมนำเรื่องกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกควำมตกลงทำงกำรค้ำภูมิภำค เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ให้กับผู้ประกอบกำรไทย  
- กำรจัดและจ�ำหน่ำยสินค้ำ OTOP
- กำรประชุมเชื่อมควำมสัมพันธ์เพ่ือลดอุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงคณะผู้แทนภำครัฐและผู้ประกอบกำรภำคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพ่ือนบำ้น 

(สปป.ลำว  กัมพูชำ และเวียดนำม) เช่น กำรพัฒนำจดุผ่ำนแดนทำงกำรค้ำ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรข้ำมแดน และกำรร่วมมอืกันจดัและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ โดยจดัท�ำ 
เป็นบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงกันด้วย

- กำรจัดท�ำข้อตกลงสินค้ำเกษตร (Contract Farming) รวมทั้งสิ้น 50 สัญญำ 45 ชนิดสินค้ำ มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 1,075.7 ล้ำนบำท 
- กำรเจรจำจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ (Business Matching) จ�ำนวน 61 ฉบับ 19 ประเภทธุรกิจ มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 454 ล้ำนบำท
กำรจัดงำนครั้งนี้มี ผวจ.อุบลรำชธำนี (นำยวันชัย สุทธิวรชัย) เป็นประธำนร่วมฝ่ำยไทย ผวจ. พระวิหำร (ท่ำนอุม มำรำ) ประธำนร่วมฝ่ำยกัมพูชำ รองเจ้ำ

แขวงจ�ำปำสกั สปป.ลำว ( ท่ำนบวัสอน วงสองคอน) ประธำนร่วมฝำ่ยสปป.ลำว รองประธำนคณะกรรมกำรประชำชนจงัหวดักว่ำงนำม (ท่ำน ดร.เหงวีย๋น หงอก กวำง) 
ประธำนร่วมฝ่ำยเวียดนำม และรองปลัดกระทรวงพำณิชย์ (นำงสำวอุรวี เงำรุ่งเรือง) และที่ปรึกษำกำรพำณิชย์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.สนย. (นำงอัมพวัน  พิชำลัย) เข้ำร่วม
สังเกตกำรณ ์


