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ขยำยภำพใหญ่ไปมองที่เศรษฐกิจโลกกันบ้ำง	วำรสำร	สนย.	ฉบับน้ี	มีบทวิเครำะห	์
‘มองเศรษฐกิจโลกปี	2558’	มำน�ำเสนอ	แต่ละประเทศ	แต่ละโซน	ต่ำงผลักดันโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ	ออกมำขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	ซึง่แน่นอนว่ำบำงมำตรกำรย่อมส่งผลดี-ผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของไทย	ทั้งน้ี	มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเมื่อจบปี	GDP	ของแต่ละประเทศจะเป็นไป
ในทิศทำงบวก	แต่จะเป็นดังคำดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะรักษำโอกำสท่ีมี	และพลิกวิกฤต 
เป็นโอกำสได้อย่ำงไร	ติดตำมได้ในคอลัมน์	Special	Report	

โดยเฉพำะสนิค้ำเกษตรและเกษตรแปรรปู	ซึง่ประเทศเกษตรกรรมอย่ำงไทยเรำถอืว่ำมี
ศักยภำพในกำรผลิตสูง	อย่ำงไรก็ดี	บริบทกำรค้ำโลกในช่วง	10	ปีที่ผ่ำนมำ	มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงต่อเนื่อง	คอลัมน์	Special	Report	2	จึงน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์	ทันต่อเหตุกำรณ์ 
มำน�ำเสนอ	ด้วยหวังว่ำผู้ประกอบกำรและเกษตรกรไทยจะน�ำไปปรับใช้วำงแผนกำรผลิตให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดโลกต่อไป
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ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 โดยส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ	 
ร่วมกับศูนย์กำรศึกษำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	จัดสัมมนำเรื่อง	
“อนำคตค้ำปลกีไทยภำคใต้	AEC	”ณ	โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ด	กรงุเทพฯ	เมือ่วนัที่	 
17	กมุภำพนัธ์	2558	ซึง่มผีูเ้ข้ำร่วมสมัมนำทัง้จำกภำครฐัภำคเอกชนและสือ่มวลชน	รวมทัง้สิน้	 
150	คน	โดยมีนำงอัมพวัน	พิชำลัย	รองปลัดกระทรวงพำณิชย์	ให้เกียรติเป็นประธำน 
เปิดงำนฯ	กำรจัดสัมมนำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ดัชนีค้ำปลีก
ที่เป็นเครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจด้ำนกำรบริโภคภำยในประเทศ	และติดตำมภำวกำรณ์ 
ด้ำนกำรค้ำปลีก	ด้ำนกำรตลำดในระดับจังหวัดและภูมิภำค	ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำง 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งตลอดจนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ภำยในประเทศ	  
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โดย	ดร.ไพศำล	มะระพฤกษ์วรรณ		กองวิจัยสินค้ำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร

รถไฟไทยเดนิหน้าเตม็ตวัเมือ่รฐับาลชกัชวนทัง้จนีและญ่ีปุน่เข้ามาพัฒนาเส้นทางรถไฟเชือ่มโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ญีปุ่น่และจนีก�าลงัคดิ
อะไรอยูแ่ละไทยจะได้อะไรจากความร่วมมอืดงักล่าว 

Special Talk

ส�ำหรับจีน	 เส ้นทำงเหนือ-ใต ้ดูจะได้รับ
ควำมสนใจเป็นพิเศษ	(หนองคำย-โครำช-แก่งคอย-
มำบตำพดุ)	เนือ่งจำกจนีคำดหวงัให้ไทยเป็นจดุเชือ่มโยง 
ห่วงโซ่อุปทำนของจีนกับอำเซียน	ส่วนญี่ปุ ่นดูจะ 
สนใจเส้นทำงตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นพเิศษ	(แม่สอด-
พษิณโุลก-เพชรบรูณ์-ขอนแก่น-มุกดำหำร	เชือ่มกำร
ค้ำชำยแดนและรองรบัเขตเศรษฐกจิพิเศษมกุดำหำร		
และสำยบำ้นพนุ�ำ้รอ้น-กำญจนบรุ-ีกรงุเทพฯ-ระยอง	
เชื่อมโยงกำรขนส่งด้ำนใต้	จำกท่ำเรือแหลมฉบัง-
ท่ำเรอืทวำย)	เนือ่งจำกเป็นเส้นทำงเชือ่มโยงเมืองท่ำ/
เมืองอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญของอำเซียนเข้ำด้วยกัน	
จึงมีศักยภำพในกำรพัฒนำหลำยๆ	 ด้ำน	 ทั้งนิคม
อุตสำหกรรม	เขตเมืองใหม่	โรงไฟฟ้ำและโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนอืน่ๆ	ซึง่ญีปุ่น่มีเทคโนโลยรีะดบัสงูพร้อมทีจ่ะขำย 
อยูแ่ล้ว	เพือ่รองรบักำรลงทนุของญีปุ่น่ท่ีจะย้ำยฐำนมำ
ประเทศไทยมำกขึน้	ส่วนสำยกรงุเทพฯ-เชยีงใหม่ญีปุ่น่ก็
ให้ควำมสนใจเช่นกนัเนือ่งจำกชำวญีปุ่น่นยิมมำพกัอำศยั
กนัมำกนอกเหนอืจำกทีม่ำบตำพดุทีก่ลำยเป็น	Japan	
town	ไปแล้ว	คำดว่ำปลำยปี	2558	นี	้โครงกำรดงักล่ำว
จะเร่ิมเป็นรปูเป็นร่ำงมำกขึน้

สำเหตสุ�ำคญัทีญ่ีปุ่น่สนใจเส้นทำงรถไฟตะวนั
ออก-ตะวนัตกเนือ่งจำก	(1)	เม่ือต้นปี	2557	รฐับำล
ญีปุ่น่ได้ประกำศยทุธศำสตร์	Made	WITH	Japan	ซึง่
เป็นยุทธศำตร์เชิงรุกด้ำนอำหำรญี่ปุ่นสู่ตลำดท่ีก�ำลัง
เติบโตโดยเฉพำะตลำดที่มีควำมตกลงหุ้นส่วนทำง
เศรษฐกจิกบัญีปุ่น่	(ควำมตกลง	EPA	เช่น	JTEPA	ไทย-
ญีปุ่น่	และ	AJCEP	อำเซยีน-ญีปุ่น่	EPA	ซึง่มลีกัษณะ
คล้ำย	FTA)	และตลำดภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วน 
ยทุธศำสตร์เศรษฐกจิเอเชีย-แปซฟิิก	(TPP)	แสดงให้เหน็ 
ว่ำญ่ีปุน่ก�ำลงัหนัไปเน้นกำรส่งออกกำรลงทนุด้ำนกำร
แปรรปูอำหำรเพ่ิมมำกข้ึน	ในขณะทีภ่ำคอตุสำหกรรม	 
เช่น	 รถยนต์เริ่มชะลอตัว	 เน่ืองจำกเศรษฐกิจโลก 
เปรำะบำง	และในญีปุ่น่เองยงัไม่สำมำรถเปิดโรงไฟฟ้ำพลงั 
นวิเคลยีร์	(ทีปิ่ดไป)	ได้	ทัง้นีเ้ป็นทีค่ำดว่ำมลูค่ำตลำด
อำหำรโลกปี	2563	จะมขีนำด	680	ล้ำนเยน	หรอื	2	เท่ำ
จำกปี	2552	ส่วนตลำดเอเชียปี	2563	จะมขีนำด	229	
ล้ำนเยนหรอืเพิม่	3	เท่ำจำกปี	2552	โดยเฉพำะอำเซยีน	

ท�าไมญี่ปุ่นสนใจพัฒนาเส้นทางรถไฟไทย 

เชื่อมพม่าและCLMV

จีน	และอนิเดยี	เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำกำรประกำศนโยบำย	
Made	WITH	Japan	ดังกล่ำวเกิดขึน้ก่อนหน้ำทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงรฐับำลในหลำยประเทศในเอเชียได้ไม่นำน	
เช่น	อินเดียมีนำยกฯ	ใหม่นำยโมดี้	เมื่อต้นปี	2557	
อนิโดนเีซยีกม็นีำยกฯ	ใหม่นำยโจโคว	ีเมือ่ปลำยปี	2557	
ส่วนประเทศไทยเองก็มรีฐับำลใหม่ด้วยเช่นกนั	รฐับำล
ใหม่มำพร้อมนโยบำยใหม่ซึง่ทัง้สำมประเทศต่ำงให้ควำม 
ส�ำคัญกับกำรปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำน	โดย 
เฉพำะระบบโลจสิตกิส์กำรเกษตรเป็นพเิศษ	สอดคล้อง 
กับ	Made	WITH	Japan	ดูรำวกับว่ำญี่ปุ่นสำมำรถ
พยำกรณ์ได้ล่วงหน้ำถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะ
เกดิขึน้ในประเทศต่ำงๆ	ในส่วนของอินเดยีนัน้กำรพฒันำ 
โลจิสติกส์/ห้องเย็นกำรเกษตรเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งยวด 
ต่อรฐับำลโมดี	้เนือ่งจำกผลผลติกำรเกษตรของอนิเดยี
ในแต่ละปีจะสูญเสียถงึร้อยละ	40	ระหว่ำงกำรขนส่ง
เนือ่งจำกระบบกำรขนส่งอินเดียทียั่งล้ำหลงั	ส่วนเหตุผล
ที	่(2)	คือเป็นกำรเชือ่มโยงห่วงโซ่อปุทำนของญีปุ่น่ทัง้
ด้ำนเกษตรและอตุสำหกรรมไปท่ัวโลก	อำทิเช่น	ช้ินส่วน

ยำนยนต์ของรถญีปุ่น่ในไทยสำมำรถส่งออกผ่ำนท่ำเรอื
ทวำยไปยงัโรงงำนประกอบรถยนต์โตโยต้ำในบงักะลอร์ 
ของอนิเดยี	(ผ่ำนท่ำเรือเจนไน)	โดยไม่ต้องผ่ำนท่ำเรอื
สิงคโปร์	แต่ส่ิงทีไ่ทยไม่ควรมองข้ำมคอืกำรพฒันำเขต
เศรษฐกจิพเิศษชำยแดน	เช่น	กำรพฒันำอตุสำหกรรม
แปรรปูอำหำรญีปุ่น่เพือ่ป้อนตลำดท่องเทีย่วในพม่ำและ	
CLMV	ทีก่�ำลงัเตบิโต	กำรพฒันำอตุสำหกรรมชิน้ส่วน
ยำนยนต์ชำยแดนเพ่ือเช่ือมกบัอตุสำหกรรมยำนยนต์
ทีก่�ำลงัจะเกิดข้ึนในเวยีดนำมและพม่ำ

นอกจำกน้ัน	ญ่ีปุ่นยังได้มีแผนพัฒนำ	Food	
Value	Chain/cold	chain	logistics	ในอีกหลำย
ประเทศ	อำทิเช่น	มำเลเซีย	อินโดนีเซีย	ดูไบ	(เน้น
อำหำรฮำลำล)	จีน	อเมริกำกลำง/อเมริกำใต้	รัสเซีย	
และเอเชียกลำง	จงึเป็นโอกำสส�ำคัญต่อไทยในฐำนะ	
Kitchen	of	the	World	ในกำรร่วมพฒันำอำหำรญีปุ่น่
และอำศยัเครอืข่ำยโลจสิติกส์ภำยใต้นโยบำย		Made	
WITH	Japan	เจำะตลำดโลกด้ำนอำหำรต่อไป	  
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เศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการฟื้นตัวนี้น�า
โดยประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่างๆอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า โดยการฟื้นตัว เกิดจากการเร่ง
อดัฉดีเงนิปรมิาณมหาศาลเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิทัง้สหรฐัอเมรกิา ยโูรโซน และญีปุ่่น โลกในยคุนีจ้งึเป็นโลกแห่งเงนิด่วน (easy money) 
อย่างแท้จริง

กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค	ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำSpecial Report

มองเศรษฐกจิโลกปี 2558

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
1.	เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำมีแนวโน้มขยำยตัว

ต่อเนื่อง	สหรัฐอเมริกำเป็นประเทศเดียวที่มีอนำคต
สดใส	เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	
และมีส่วนอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก	ซึ่ง
เป็นผลมำจำกกำรท�ำนโยบำยกำรเงนิแบบผ่อนปรนเชงิ
ปรมิำณ	(Quantitative	Easing:	QE)	โดยธนำคำรกลำง
ของสหรัฐอเมริกำ	ได้อัดฉีดเงินเข้ำจ�ำนวนมหำศำลสู ่
ระบบ	ต้ังแต่เดือนกันยำยน	2551	โดย	World	Bank	
คำดกำรณ์ว่ำสหรัฐอเมริกำจะมีอัตรำกำรขยำยตัวของ	
GDP	อยู่ที่	3.2%	ในปี	2558	และ	3.0%	ในปี	2559	
ซึ่งถือว่ำสูงมำกตำมมำตรฐำนของประเทศพัฒนำแล้ว

2.	เศรษฐกจิสหรัฐฯยงัมคีวำมเสีย่งสงู	กำรเตบิโต 
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯนี้ ยังแฝงไปด้วยควำมเสี่ยง 
และควำมเปรำะบำง	โดยควำมเส่ียงในระยะส้ันเกดิจำก
อัตรำเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำที่	1.2%	ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยท่ี	2%	อยูม่ำก	และกำรลงทนุในประเทศทีล่ด
ลงเน่ืองจำกกำรชะลอกำรลงทนุของธรุกจิกำรผลติน�ำ้มนั
ดิบจำกชั้นหินดินดำน	(Shale	oil)	และปัจจัยเส่ียงใน
ระยะยำวคือปัญหำหนี้สำธำรณะท่ีอยู่ในระดับสูงเป็น
ประวัติกำรณ์	และยังคงสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ 
อยู่สูงกว่ำ	18	ล้ำนล้ำนเหรียญ	หรือมำกกว่ำ	100%	 
ของ	GDP	ดังนั้นธนำคำรกลำงสหรัฐฯจึงจ�ำเป็นต้อง
ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูดซับสภำพคล่องส่วนเกินที่โดนอัดฉีด
เข้ำไปในระบบจ�ำนวนมหำศำล	และเพื่อลดจ�ำนวนหน้ี
สำธำรณะที่มีทีท่ำว่ำจะเพิ่มอย่ำงไม่หยุดยั้ง		

3.	กำรข้ึนดอกเบี้ยที่น่ำจะเกิดในช่วงปลำยปีนี้
อำจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกจิสหรัฐฯจำกค่ำเงินสหรัฐฯที่
แขง็ค่ำ	กำรขึน้ดอกเบีย้ของสหรฐัฯ	อำจจะท�ำให้เงนิทนุ
ไหลเข้ำสหรฐัฯ	เป็นจ�ำนวนมำก	ซึง่จะท�ำให้ค่ำเงนิสหรฐัฯ
แข็งค่ำขึน้	ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของสหรัฐฯ	และ
อำจท�ำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ	เองที่ขยำยตัวอย่ำงต่อ
เนื่องหยุดชะงักลง	ดังนั้น	กำรขึ้นดอกเบ้ียนโยบำยของ
สหรัฐฯ	จะต้องท�ำอย่ำงรอบคอบและน่ำจะเกดิขึน้ในช่วง
ปลำยปีนี้	ซึ่งจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ส�ำคัญที่สุด
ที่จะต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด

4.	กำรขึ้นดอกเบี้ยอำจจะส่งผลดีต่อไทยที่น่ำ
จะสำมำรถส่งออกได้มำกขึ้นเนื่องจำกค่ำเงินบำทจะ
อ่อนค่ำลง	จำกกำรที่เงินทุนไหลออกจำกไทยกลับสู่
สหรฐัอเมรกิำ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	เนือ่งจำกประเทศคูแ่ข่ง
ของไทยก็จะมีคำ่เงินที่อ่อนค่ำลงด้วย	จึงท�ำให้ไทยอำจ
จะไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรอ่อนค่ำของค่ำเงินบำทที่
น่ำจะเกิดในช่วงปลำยปีนี้มำกนัก

เศรษฐกิจยูโรโซน
1.	เศรษฐกจิยโูรโซนมสีญัญำณทีฟ้ื่นตวัแบบช้ำๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง	สญัญำณกำรฟ้ืนตวัของยโูรโซน	ปรำกฏให้เหน็	

จำกกำรใช้จ่ำยในประเทศของยูโรโซน	เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	แต่ควำมเสี่ยงคืออัตรำเงินเฟ้อเริ่มต�่ำลงตั้งแต่ปลำยปี	
2555	ซ่ึงท�ำให้ธนำคำรกลำงแห่งยโุรปประกำศนโยบำยกำรเงนิแบบผ่อนคลำยเพิม่เตมิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ	ซึง่ส่ง
ผลดีต่อเศรษฐกิจ	ท�ำให้	GDP	ของยูโรโซนขยำยตัวต่อเนื่องมำ	6	ไตรมำสติดต่อกัน	อย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรขยำย
ตัวตลอดช่วง	6	ไตรมำสที่ผ่ำนมำจะอยู่ที่	0.2%	ต่อปีเท่ำนั้น	ซึ่งถือว่ำต�่ำมำก

2.	ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดของยูโรโซน	คือควำมเสี่ยงที่จะเข้ำสู่ภำวะเงินฝืด	โดยอัตรำเงินเฟ้อของยูโรโซน
ติดลบต่อเนื่องมำสองเดือนแล้ว	ส่งผลให้ธนำคำรกลำงแห่งยุโรปตัดสินใจลดอัตรำดอกเบี้ยจนต�่ำเป็นประวัติกำรณ ์
อยู่ท่ี	0.05%	เมื่อปี	2557	และตัดสินใจใช้นโยบำย	QE	เลียนแบบสหรัฐอเมริกำโดยกำรรับซื้อพันธบัตรรัฐบำล
มูลค่ำ	6	หมื่นล้ำนยูโรต่อเดือน	เป็นเวลำ	19	เดือน	(รวมมูลค่ำทั้งหมด	1.14	ล้ำนล้ำนยูโร)	เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม
นี้เป็นต้นไป

3.	กำรใช้มำตรกำร	QE	ของยโูรโซนจะเป็นปัจจัยเสีย่งต่อกำรส่งออกไทย	กำรอดัฉดีเงินจ�ำนวนมหำศำลเข้ำ
สูร่ะบบจำกกำรท�ำ	QE	ถกูคำดหวงัว่ำจะไปเพิม่อปุสงค์ของเศรษฐกจิ	นอกจำกนีจ้ะท�ำให้ค่ำเงนิยโูรอ่อนค่ำลง	เป็น
ผลดีต่อกำรส่งออกของยูโรโซน	แต่จะท�ำให้กำรส่งออกจำกไทยไปยูโรโซนยำกล�ำบำกมำกยิ่งขึ้น	เนื่องจำกค่ำเงิน
บำทอำจจะแขง็ค่ำข้ึนได้	เนือ่งจำกกำรอดัฉดีเงนิพร้อมทัง้อตัรำดอกเบีย้ทีต่�ำ่ติดดินจะท�ำให้เงินทนุจ�ำนวนมหำศำล
จะไหลจำกยุโรปมำยังประเทศก�ำลังพัฒนำรวมทั้งไทย	ท�ำให้ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นในระยะสั้น

4.	กำรใช้นโยบำย	QE	จะส่งผลกระทบในทำงบวกต่อเศรษฐกิจยูโรโซนจริงหรือไม่	ต้องคอยติดตำมดูต่อไป	
แต่คำดกำรณ์ว่ำยังไม่น่ำจะเกิดผลในระยะสั้น	เนื่องจำกสหรัฐอเมริกำใช้นโยบำย	QE	มำตั้งแต่ปี	2551	และเพิ่ง
ยกเลกิเมือ่ปี	2557	รวมเวลำ	6	ปี	เศรษฐกจิยโุรปเองกน่็ำจะต้องใช้เวลำอกีพอสมควร	ซึง่น่ำจะนำนกว่ำกรณสีหรฐัฯ	
นอกจำกนี้ยุโรปยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้ำงที่เป็นอุปสรรคมำกกว่ำสหรัฐอเมริกำ	เป็นต้นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
ประเทศสมำชิกที่ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้	ท�ำให้กำรส่งออกไม่สำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ก�ำลัง
ประสบปัญหำเศรษฐกจิได้อย่ำงเตม็ที	่นอกจำกนีย้โุรปยงัมปัีญหำกำรว่ำงงำนมำกกว่ำสหรัฐอเมริกำ	เนือ่งจำกตลำด
แรงงำนในยโุรปมคีวำมยดืหยุน่น้อยกว่ำสหรัฐอเมริกำท้ังในเชงิกำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนท่ีท�ำได้ยำกกว่ำเนือ่งจำกควำม
แตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรมและสหภำพแรงงำนที่เข้มแข็งกว่ำ	นอกจำกนี้	GDP	ของสหภำพยุโรปยังมีขนำด
ใหญ่กว่ำ	GDP	ของสหรฐัอเมริกำ		ดังนัน้	จึงยงัเร็วไปทีจ่ะบอกว่ำเศรษฐกจิยโุรปจะดีข้ึนเหมอืนสหรัฐอเมรกิำจำกกำร
ท�ำมำตรกำร	QE	โดย	World	Bank	คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกจิยโุรปจะขยำยตวัเพยีง	1%	ในปี	2558	และ	1.6%	ในปี	
2559	แต่ผลกระทบทีน่่ำจะเห็นผลในระยะสัน้คอืค่ำเงินบำทน่ำจะแข็งค่ำข้ึน	ท�ำให้กำรส่งออกไทยไปยงัยโุรปลดลง
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Special Report

เศรษฐกิจจีน
1.	เศรษฐกิจจีนก�ำลังอยู่ในช่วง	Soft-landing	

โดยรฐับำลจนีก�ำลงัเร่งปรบัโครงสร้ำงเศรษฐกิจครัง้ใหญ่	
จำกเศรษฐกิจที่พึ่งพำกำรส่งออกสูง	มำเป็นเศรษฐกิจที่
พ่ึงพำกำรบริโภคภำยในประเทศเพ่ิมมำกขึ้น	โดยกำร
ส่งออกมสีดัส่วนประมำณ	25%	ของ	GDP	จนี	ซึง่ถอืว่ำ 
ค่อนข้ำงสูงเม่ือเทียบกับประเทศเศรษฐกิจขนำดใหญ	่
อำทิ	สหรัฐอเมริกำ	และญี่ปุ ่นมีสัดส่วนกำรส่งออก
ใน	GDP		11%	และ	16%	ตำมล�ำดับ	เท่ำนั้น	(ไทย
มีสัดส่วนถึง	70%	ของ	GDP)	ดังนั้นเศรษฐกิจจีนจึงได้
รับผลกระทบพอสมควรจำกเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่ำใน
ช่วงนี้	ในขณะที่	กำรบริโภคยังมีสัดส่วนค่อนข้ำงต�่ำใน	
GDP	จีน	โดยมีสัดส่วนท่ีประมำณ	35%	ในขณะที่ไทย	
ญีปุ่น่	และสหรฐัอเมรกิำมสีดัส่วนอยูท่ี	่54%	61%	และ	
68%	ตำมล�ำดับ

2.	พลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจีนทีแ่ท้จรงิอยูท่ีก่ำร
ลงทุนภำยในประเทศ	โดยกำรลงทุนมีสัดส่วนถึง	46%	
ของ	GDP	และโอกำสในกำรเพิ่มกำรลงทุนในประเทศ
ก็ยังมีอยู่มำกจำกกำรยกระดับในภำคอุตสำหกรรม	 
กำรพัฒนำเครอืข่ำยโครงสร้ำงพืน้ฐำน	กำรลงทนุในด้ำน
สิ่งแวดล้อม	และกำรสร้ำงควำมเป็นเมือง	นอกจำกนี้
รัฐบำลจีนมีหนี้สำธำรณะสัดส่วนเพียง	40%	ของ	GDP	
เท่ำนั้นในขณะที่	มีกำรออมของภำคเอกชนจีนสูงถึง	
50%	ของ	GDP	รวมไปถึงกำรมีทุนส�ำรองเงินตรำต่ำง
ประเทศมำกทีส่ดุในโลกสงูถงึ	4	ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรฐั	

3.	กำรเปลี่ยนผ่ำนของเศรษฐกิจจีนจำกกำร
พ่ึงพำกำรส่งออกสูงมำพึ่งพำเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีจะท�ำให้ส�ำเร็จโดยง่ำย	เนือ่งจำกมปัีจจยั
เสีย่งจำกปัญหำขำดแคลนแรงงำน	จำกน้ีไป	แรงงำนจนี
อพยพจำกภำคชนบทเข้ำสู่เมืองอำจจะไม่ได้มีจ�ำนวน
มำกดังเช่นที่ผ่ำนมำ	และปัญหำประชำกรจีนสูงอำยุที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	ผลพวงจำกนโยบำยลูกคนเดียว
จึงมีประชำกรเกิดใหม่ที่น้อยลงและส่งผลให้ชำวจีนใน
วัยท�ำงำนมีน้อยลง

4.	กล่ำวโดยสรุป	เศรษฐกิจจีนขณะนี้อยู่ในช่วง
ขำลงแบบค่อยเป็นค่อยไป	และจำกนี้ไป	เศรษฐกิจจีน
คงจะไม่เติบโตอย่ำงหวือหวำเหมอืนในอดตี	โดย	World	
Bank	คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกจิจนีจะขยำยตวัที	่7.1%	ใน
ปี	2558	และ	7.0%	ในปี	2559	เนื่องจำกเศรษฐกิจจีน
อยู่ในขำลง	ท�ำให้กำรส่งออกของไทยไปจีนไม่ขยำยตัว
มำกเหมือนในอดีต	

เศรษฐกิจญี่ปุ่น
1.	เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หลังจำกนำยชินโซ	อำเบะ	ได้รับเลือกตั้งเข้ำมำเป็น
นำยกรฐัมนตร	ีโดยนำยอำเบะประกำศใช้นโยบำยลกูศร	
3	ดอก	ประกอบด้วย	1)	กำรใช้นโยบำยกำรเงนิกระตุน้
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอัตรำเงินเฟ้อให้ได้ในระดับ	2%	2)	
กำรใช้นโยบำยกำรคลังเพ่ิมกำรลงทุนของรัฐบำล	และ	
3)	กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ	

2.	 เศรษฐกิจญ่ีปุ่นมีสัญญำณที่ดีขึ้นจำกกำร
ด�ำเนินนโยบำยอำเบะโนมิกส์	แต่กำรขึ้น	VAT	ท�ำให้
เศรษฐกจิเข้ำสูภ่ำวะถดถอยทำงเทคนคิ	ส�ำหรบันโยบำย
กำรคลัง	รัฐบำลญี่ปุ่นประกำศกำรลงทุนมูลค่ำ	10.3	
ล้ำนล้ำนเยน	และส�ำหรับนโยบำยกำรเงิน	ธนำคำร

กลำงญีปุ่น่ได้ตดัสินใจด�ำเนนินโยบำย	QE	ด้วยกำรรับซือ้
พันธบัตรรัฐบำลปีละ	60-70	ล้ำนเยนต่อปี	ซึ่งนโยบำย
สองข้อนี้มีส่วนอย่ำงมำกท่ีท�ำให้เศรษฐกิจญ่ีปุ ่นมี
สญัญำณสดใสอกีครัง้	ส่งผลให้อปุสงค์ในประเทศเร่งตัว
ขึน้มำก	ค่ำเงนิเยนอ่อนค่ำลง	ท�ำให้กำรส่งออกเพิม่มำก
ขึน้	และท�ำให้แนวโน้มเงนิเฟ้อสงูขึน้	แต่เริม่หดตวัลงใน
ระยะต่อมำ	และเศรษฐกิจญีปุ่น่ได้เข้ำสูภ่ำวะถดถอยทำง
เทคนคิ	(GDP	หดตวัตดิต่อกนั	2	ไตรมำส)	สบืเน่ืองจำก
กำรเพ่ิมภำษีมูลค่ำคร้ังแรกในรอบ	17	ปีจำก	5%	เป็น	
8%	เมื่อเดือนเมษำยน	2557		จึงท�ำให้ธนำคำรกลำง
ญี่ปุ่นขยำยขนำดของกำรท�ำ	QE	เป็น	80	ล้ำนล้ำนเยน
ต่อปี	โดยไม่ก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุด	และรัฐบำลญี่ปุ่น
เลื่อนกำรขึ้น	VAT	จำก	8%	เป็น	10%	ออกไปอีก	18	
เดือนจำกก�ำหนดกำรเดิมในเดือนตุลำคม	2558

3.	แนวโน้มระยะยำวของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นขึ้น
อยู่กับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ	เช่นกำรลดภำษี
นิติบุคคลจำก	35%	ให้เหลือต�่ำกว่ำ	30%	กำรเพิ่ม
แรงงำนสตรีในก�ำลังแรงงำนของประเทศ	และกำรต่อ
รองให้นำยจ้ำงเพิม่ค่ำแรง	แต่อย่ำงไรกต็ำมเป็นกำรยำก
ที่จะประสบควำมส�ำเร็จ	(และถ้ำประสบควำมส�ำเร็จก็
คงต้องใช้เวลำนำน)	เนื่องจำกนโยบำยเหล่ำนี้ไม่น่ำ
จะทดแทนผลกระทบลบจำกภำวะขำดแคลนแรงงำน
สูง	และกำรที่ญ่ีปุ่นอยู่ในสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์	
โดยญี่ปุ่นเร่ิมมีนโยบำยเปิดประเทศมำกขึ้นในกำรรับ
แรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำท�ำงำนในญี่ปุ่นและส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวโดยกำรยกเลิกกำรท�ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น	
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ส่งผลในทำงบวกต่อเศรษฐกิจมำกนัก	
และเศรษฐกจิญีปุ่น่ยงัคงมแีนวโน้มทรงตวัหรือดขีึน้เลก็
น้อย	โดย	World	Bank	คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจญีปุ่น่จะ
ขยำยตัวที่	1.2%	ในปี	2558	และ	1.6%	ในปี	2559

เศรษฐกิจอาเซียน
1.	อำเซียนยังคงรักษำแนวโน้มขยำยตัวทำง

เศรษฐกจิในระดบัสงู	โดย	IMF	คำดว่ำเศรษฐกิจอำเซียน
จะเตบิโตประมำณ	5.2%	ในปี	2558	ซ่ึงถูกปรับลดลงมำ
จำกค่ำคำดกำรณ์เมือ่เดือนตุลำคม	2557	ที	่5.4%	โดย
กลุม่ประเทศ	CLMV	ทีม่อีตัรำกำรเตบิโตสงูสดุ	ระหว่ำง	
5.6%-8.5%	ได้แก่	กมัพชูำ	7.5%	ลำว	6.4%	เมยีนมำร์	
8.5%	และเวียดนำม	5.6%	ในขณะที่กลุ่มอำเซียนเดิม
เติบโตระหว่ำง	3.0-6.5%	ได้แก่	บรูไน	3.0%	สิงคโปร	์
3.0%	มำเลเซีย	4.7%	อนิโดนเีซยี	5.2%	และฟิลปิปินส์	
6.5%	

2.	รำคำน�้ำมันที่ลดลงอำจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
กำรเติบโตของเศรษฐกิจมำเลเซียและอินโดนีเซีย	โดย
มำเลเซียเป็นผู้ส่งออกน�้ำมันรำยใหญ่	และเป็นประเทศ
เดียวในอำเซียนที่เป็นผู้ส่งออกน�้ำมันสุทธิและมีรำยได้
จำกกำรส่งออกน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติสุทธิเท่ำกับ	
16	พันล้ำนเหรียญ	หรือประมำณ	6%	ของ	GDP	โดย
ล่ำสุดรัฐบำลมำเลเซียได้ปรับลดค่ำคำดกำรณ์อัตรำ
กำรขยำยตัวของ	GDP	จำก	5-6%	มำเป็น	4.5-5.5%	
ส�ำหรับอินโดนีเซีย	ถึงแม้ว่ำจะเป็นประเทศผู้น�ำเข้ำ
น�้ำมันสุทธิ	แต่ก็เป็นผู้ส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์รำยใหญ	่
เช่น	น�้ำมันปำล์ม	ถ่ำนหิน	ที่ได้รับผลกระทบจำกรำคำ
สินค้ำโภคภัณฑ์ที่ลดลงในตลำดโลก	ซึ่งผลโดยรวมอำจ
จะท�ำให้ดลุบญัชเีดนิสะพดัของอนิโดนเีซยียงัคงขำดดลุ	

ประเทศ/ภูมิภาค

การคาดการณ์อัตราการ 
ขยายตัวของ GDP (%)

2558 2559

โลก 3.0-3.5 3.3-3.7

สหรัฐอเมริกำ 2.8-3.6 3.0-3.3

ยูโรโซน 1.1-1.3 1.4-1.7

ญี่ปุ่น 0.6-1.2 0.8-1.6

จีน 6.8-7.1 6.3-7.0

อำเซียน1 5.2 5.3

ไทย2 3.5 4.0

ดังนั้น	กำรส่งออกของไทยไปยังประเทศเหล่ำนี้อำจจะ
ประสบปัญหำได้	โดยตลำดมำเลเซีย	และอินโดนีเซีย	
รวมกันแล้วมีสัดส่วนเกือบ	10%	ของมูลค่ำกำรส่งออก
รวมของไทย

เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกจิไทยในปี	2558	จะเตบิโตในระดบั	3.0-

4.0%	โดยเศรษฐกิจไทยยังขำดตัวขับเคลื่อนที่จะท�ำให้	
เศรษฐกิจเติบโตได้ถึงระดับศักยภำพ	เนื่องจำกกำรใช้
จ่ำยภำคครวัเรือนยังคงถกูกดดนัจำกภำวะหนีค้รวัเรอืน
และรำคำสนิค้ำเกษตรตกต�ำ่	กำรลงทนุของภำคเอกชน
ยงัอยูใ่นระดับต�ำ่	เนือ่งจำกปัญหำขำดแคลนแรงงำน	และ
ปัญหำนโยบำยกำรลงทนุภำครฐัทีย่งัไม่ชดัเจน	กอปรกบั
ก�ำลังกำรผลิตส่วนเกนิยงัมีเหลืออยู่มำก	ส่วนกำรส่งออก
ก็ยังมีแนวโน้มขยำยตัวในระดับต�่ำ	เนื่องจำกเศรษฐกิจ
โลกมีควำมไม่แน่นอนสูง	และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ที่
ยังอยู่ในระดับต�่ำตำมรำคำน�้ำมันท่ีลดลง	ดังนั้น	แรง
ขับเคล่ือนของเศรษฐกิจไทยจึงเหลือเพียงกำรลงทุน
ภำครัฐตำมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล	ซ่ึงขึ้นอยู่
กับประสิทธิภำพของกำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณในปี
น้ี	ซึ่งถ้ำกำรลงทุนภำครัฐมีควำมชัดเจนขึ้นย่อมส่งผลดี
ต่อควำมเช่ือมั่นของภำคธุรกิจและสำมำรถดึงดูดกำร
ลงทุนให้เกิดขึ้นได้	
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ช่วง	10	ปีที่ผ่ำนมำ	ควำมต้องกำรสินค้ำเกษตร 
ในตลำดโลกมกีำรเปลีย่นแปลงไปค่อนข้ำงมำกเนือ่งจำก
สภำพอำกำศที่แปรปรวน	กำรแพร่ระบำดของโรคและ
แมลงศตัรพูชืทีม่แีนวโน้มรนุแรงมำกขึน้	อกีทัง้	ปัจจบุนั
พลังงำนทดแทน	หรือพลังงำนทำงเลือกได้เข้ำมำมี
บทบำทมำกขึ้น	มีกำรน�ำพืชอำหำร	เช่น	ปำล์มน�้ำมัน	
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อย	มันส�ำปะหลัง	เป็นต้น	มำผลิต
เป็นพลงังำนทดแทนมำกขึน้	ส่งผลให้รำคำสนิค้ำเกษตร
ส�ำคัญปรับตัวสูงข้ึน	ประกอบกับจ�ำนวนประชำกรโลก
ที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่สูง	หลำยประเทศท่ัวโลกเกิดควำม
กังวลถึงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร	จึงมีกำรน�ำเข้ำสินค้ำ
อำหำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อรักษำปริมำณสินค้ำ
อำหำรในประเทศให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร	และ
ส�ำรองไว้ยำมเกิดสภำวกำรณ์ฉุกเฉนิ	ซึง่เหตกุำรณ์เหล่ำนี	้ 
ท�ำให้นักวิชำกำรหลำยท่ำนเชื่อว่ำอนำคตรำคำอำหำร
จะสงูขึน้มำก	อำจน�ำไปสูวิ่กฤตอำหำรโลกได้	แต่ส�ำหรบั
ประเทศไทยแล้วนับว่ำเป็นโอกำสทีด่	ีเนือ่งจำกไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม	มคีวำมพร้อมในเรือ่งวตัถุดบิ	และ
เทคโนโลยีกำรผลิต	สำมำรถผลิตเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 
กองวิจัยสินค้ำเกษตร	ได้ศึกษำทิศทำง	และโครงสร้ำง
กำรค้ำสนิค้ำเกษตรและเกษตรแปรรปูของโลกและไทย	
เพือ่ดแูนวโน้มควำมต้องกำรในตลำดโลก	และศักยภำพ
ในกำรส่งออกของไทย	ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร	และ 
ผู้ส่งออกสำมำรถน�ำไปวำงแผนปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดโลกได้

1.โครงสร้างการน�าเข้าสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของโลก

โครงสร้ำงกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและเกษตร
แปรรูปของโลก	ช่วงระยะเวลำ	10	ปีที่ผ่ำนมำ	สัดส่วน
กำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปยังคงเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะปัจจุบันได้มีกำรน�ำพืชอำหำร
ไปใช้ผลิตพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น	ท�ำให้หลำยประเทศ
เริ่มกังวลถึงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร	จึงเร่งน�ำเข้ำสินค้ำ
เกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น	โดยเฉพำะอำหำรแปรรูป	ส่ง
ผลให้สัดส่วนกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตร	 และเกษตร 

โครงสร้างการค้าสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปไทย ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 10 ปีก่อน เป็นผลจากบริบทการค้าโลกที่
มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย
เฉพาะการปรับตัวด้านการผลิต ซึ่งจะต้องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

Special Report

โครงสร้างการค้าสนิค้าเกษตร 
และเกษตรแปรรปูของโลกและไทย

กองวิจัยสินค้ำเกษตร

แปรรูปเพิ่มขึ้นจนเกือบใกล้เคียงกัน	(กรำฟ	1	และ	2)

2.โครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย 
โครงสร้ำงกำรส่งออกสนิค้ำเกษตรและเกษตรแปรรปูของไทย	(กรำฟ	3	และ	4)	ช่วงระยะเวลำ	10	ปีทีผ่่ำนมำ	 

สัดส่วนกำรส่งออกสนิค้ำเกษตรมมีำกกว่ำเกษตรแปรรปู	แต่ปัจจบุนัสดัส่วนกำรส่งออกสนิค้ำเกษตรแปรรปูเพิม่ขึน้
จนเกือบใกล้เคียงกับสินค้ำเกษตรและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรน�ำเข้ำของโลก	

2.1 การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังตลาดส�าคัญ
ตลำดส่งออกของไทยที่ส�ำคัญช่วงระยะเวลำ	10	ปีที่ผ่ำนมำยังคงเป็นตลำดเดิม	ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	อำเซียน	

สหภำพยุโรป	และสหรัฐอเมริกำ	ซึ่งมีสัดส่วนกำรส่งออกรวมกันมำกกว่ำร้อยละ	60	ของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ
เกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยท้ังหมด	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร	และเกษตร
แปรรูปรำยตลำด	ระหว่ำงปี	2547	กับปี	2556	(กรำฟท่ี	6	และ	7)	จะเห็นว่ำในอดีตตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย
ส่วนใหญ่	ต้องกำรน�ำเข้ำสนิค้ำเกษตรจำกไทยมำกกว่ำสนิค้ำเกษตรแปรรปู	แต่ปัจจบุนัมเีพยีงจนี	ตลำดเดยีวเท่ำนัน้
ที่ยังคงต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยเพิ่มขึ้นถึง	2	เท่ำ	ส่วนสหรัฐอเมริกำ	สหภำพยุโรป	และญี่ปุ่น	ได้หันมำ 
น�ำเข้ำสนิค้ำเกษตรแปรรปูเพิม่ขึน้เกอืบ	2	เท่ำตวั	ส่วนตลำดอำเซียนน�ำเข้ำสนิค้ำเกษตรและเกษตรแปรรปูจำกไทย 
ในสัดส่วนที่ลดลง	
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Special Report

กลุ่มที่ ระดับศักยภาพในการส่งออก เกณฑ์การพิจารณา

1 สูงมำก Δ	สัดส่วน	และอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

2 สูง Δ	สัดส่วนเพิ่มขึ้น	แต่อัตรำกำรขยำยตัวลดลง	หรือคงที่

3 ปำนกลำง Δ	สัดส่วนลดลง	แต่อัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

4 ต�่ำ Δ	สัดส่วนและอัตรำกำรขยำยตัวลดลง

2.2 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยท่ีมีโอกาส และศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดส่งออก
ส�าคัญ และตลาดศักยภาพของไทย 

กำรวเิครำะห์ว่ำสนิค้ำใด	เป็นสนิค้ำทีม่โีอกำส	และศักยภำพในกำรส่งออกของไทย	จะพจิำรณำจำก	2	ส่วน	
คือ	อัตรำกำรขยำยตัว	และสัดส่วนของมูลค่ำกำรส่งออกของไทย/มูลค่ำกำรน�ำเข้ำของตลำดส่งออกส�ำคัญ	และ
ตลำดศักยภำพ	ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ	ดังนี้

(1)	สินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีโอกำสในกำรส่งออกสูง		(ตลำดส่งออกส�ำคัญ	และตลำดศักยภำพ
มีแนวโน้มน�ำเข้ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง)	พิจำรณำจำกสัดส่วนมูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูป 
รำยสินค้ำ	ในแต่ละตลำด	(สดัส่วนเฉลีย่	3	ปี	>1%	และมีสดัส่วนเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งกัน	3	ปี)	และอตัรำกำรขยำยตวัของ 
มูลค่ำกำรน�ำเข้ำรำยสินค้ำเติบโตต่อเนื่องกัน	3	ปี	(ใช้ข้อมูลตั้งแต่	ปี	2554-2556)		

(2)	สินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ไทยมีศักยภำพในกำรส่งออก	พิจำรณำจำกสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังโลกเฉลี่ย	3	ปี	มีค่ำมำกกว่ำ	0.49%	(ค่ำเฉลี่ยของสัดส่วนกำรส่งออก
สินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย)	

(3)	ระดับศกัยภำพสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรปูของไทย	พจิำรณำเฉพำะสนิค้ำทีเ่ป็นทัง้สนิค้ำมโีอกำสใน
กำรส่งออกสงู	และสนิค้ำทีไ่ทยมศีกัยภำพในกำรส่งออก	โดยแบ่งสนิค้ำออกเป็น	4	กลุม่	ตำมกำรเปลีย่นแปลงของ
สัดส่วน	(Δ	สัดส่วน)	และอัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรส่งออกของไทย	ดังนี้	

ผลกำรวิเครำะห์	พบว่ำ	สินค้ำที่เป็นทั้งสินค้ำมีโอกำสในกำรส่งออกสูง	และสินค้ำที่ไทยมีศักยภำพในกำร 
ส่งออกรำยตลำด	สำมำรถแบ่งตำมกลุ่มได้	ดังนี้

กลุ่มที่ 1	ได้แก่	(1)	จีน	:	มันส�ำปะหลัง	และผลไม้		(2)	ญี่ปุ่น	:	อำหำรสุนัขและอำหำรแมว	อำหำรปรุงแต่ง	
เช่น	น�ำ้เชือ่ม	ครมีเทยีม	ผกัและผลไม้แปรรปู	และเนือ้ไก่แปรรปู	(3)	สหรัฐอเมรกิำ	:	น�ำ้	น�ำ้แร่	และน�ำ้อัดลม	และ
อำหำรปรุงแต่ง	เช่น	น�้ำเชื่อม	ครีมเทียม	(4)	สหภำพยุโรป	:	ปลำทูน่ำกระป๋องและแปรรูป	(5)	อำเซียน	:	อำหำร
สุนัขและอำหำรแมว	และอำหำรปรุงแต่ง	เช่น	น�้ำเชื่อม	ครีมเทียม	(6)	เกำหลีใต้	:	อำหำรสุนัขและอำหำรแมว	
และผักและผลไม้แปรรูป	(7)	ฮ่องกง	:	ขนมปัง	บิสกิต	และซอสและของปรุงแต่งส�ำหรับท�ำซอส	(8)	แคนำดำ	:	ผล
ไม้	ขนมปัง	บิสกิต	อำหำรปรุงแต่ง	เช่น	น�้ำเชื่อม	ครีมเทียม	อำหำรสุนัขและอำหำรแมว	น�้ำ	น�้ำแร่	และน�้ำอัดลม	 
เนือ้สตัว์แปรรปู	ซอสและของปรงุแต่งส�ำหรบัท�ำซอส	และปลำทนู่ำกระป๋องและแปรรปู	และ	(9)	บรำซลิ	:	อำหำร
สุนัขและอำหำรแมว	และอำหำรปรุงแต่ง	เช่น	น�้ำเชื่อม	ครีมเทียม	

กลุม่ที ่2	ได้แก่	(1)	สหรัฐอเมริกำ	:	เน้ือปลำแบบฟิลเลแช่เยน็แช่แขง็	ผกัและผลไม้แปรรปู	และ	(2)	อำเซยีน	:	 
สิ่งสกัดที่ท�ำจำกมอลต์	

กลุ่มที่ 3	ได้แก่	(1)	ฮ่องกง	:	อำหำรทะเลแปรรูป	และพำสตำ	และ	(2)	ไต้หวัน	:	กุ้ง	และอำหำรปรุงแต่ง	
เช่น	น�้ำเชื่อม	ครีมเทียม	

กลุ่มที่ 4	ได้แก่	(1)	จีน	:	กุ้ง	และสิ่งสกัดที่ท�ำจำกมอลต์	(2)	สหรัฐอเมริกำ	:	ผลไม้	(3)	เกำหลีใต้	:	กุ้ง	และ
เนื้อปลำแบบฟิลเลแช่เย็นแช่แข็ง	และ	(4)	แคนำดำ	:	ผักและผลไม้แปรรูป

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษา
3.1	ตลำดโลกมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำสนิค้ำเกษตร	

เพือ่ใช้ผลติพลงังำนทดแทนเพิม่มำกขึน้	ดงันัน้	ไทยควร
มุง่เน้นกำรส่งออกสนิค้ำกลุม่พชืพลงังำนไปยงัตลำดทีม่ี
ควำมต้องกำรสูง	เช่น	เน้นกำรส่งออกมันส�ำปะหลังไป
ยังตลำดจีน	เป็นต้น	

3.2	ญ่ีปุ่น	สหรฐัอเมรกิำ	สหภำพยโุรป	เกำหลใีต้	
แคนำดำ	และบรำซิล	มีแนวโน้มน�ำเข้ำสินค้ำเกษตร
แปรรูปเพิ่มขึ้น	ซึ่งสินค้ำท่ีน�ำเข้ำส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ
ที่ไทยมีศักยภำพในกำรส่งออกสูงมำก	 (กลุ ่มที่	 1)	
เช่น	ผักและผลไม้แปรรูป	อำหำรทะเลแปรรูป	เน้ือไก่
แปรรปู	เป็นต้น	จงึควรเร่งสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และพฒันำ
ศักยภำพกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรจ�ำพวกอำหำรทะเล		
เนื้อสัตว์	ผักและผลไม้	เพื่อให้สินค้ำเหล่ำนี้มีกำรเติบโต
ในตลำดดังกล่ำวต่อไป	

3.3	เกำหลีใต้	ฮ่องกง	แคนำดำ	ไต้หวัน	และ
บรำซิล	เป็นตลำดศักยภำพใหม่ของไทยที่มีอัตรำกำร
ขยำยตัวเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง	จึงควรส่งเสริมและขยำย
กำรส่งออกสนิค้ำท่ีไทยมีศกัยภำพในกำรส่งออกสงูมำก	
(กลุ่มท่ี	1)	ไปยังตลำดเหล่ำน้ี	เช่น	(1)	เกำหลีใต้ควร 
ส่งเสรมิและขยำยกำรส่งออกอำหำรสนุขัและอำหำรแมว 
ผักและผลไม้แปรรูป	 (2)	ฮ่องกง	 :	ขนมปัง	บิสกิต	
ซอสและของปรุงแต่งส�ำหรับท�ำซอส	(3)	แคนำดำ	:	 
ผลไม้	ขนมปัง	บิสกิต	อำหำรปรุงแต่ง	เช่น	น�้ำเชื่อม	 
ครีมเทียม	เป็นต้น

3.4	 กุ ้ง	 เนื้อปลำแบบฟิลเลแช่เย็นแช่แข็ง	 
สิง่สกดัทีท่�ำจำกมอลต์	และผลไม้	เป็นสนิค้ำทีม่โีอกำสใน
กำรส่งออกสูง	แต่มีศักยภำพในกำรส่งออกต�่ำ	(กลุ่มที่	
4)	จึงควรเร่งศึกษำปัญหำ	และแก้ไขสถำนกำรณ์อย่ำง
เร่งด่วน	เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรส่งออก	เพรำะสินค้ำ
เหล่ำนี้ยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดส่งออกส�ำคัญ/ตลำด
ศักยภำพของไทย	

6.38 3.81

3.52

5.57

4.90

16.69

5.88

7.68

9.59

8.52
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เศรษฐกิจของไทย	 เดือนมกรำคม	ปี	 2558	 ในภำพรวมทรงตัว 
เมือ่เทยีบกับช่วงทีผ่่ำนมำ	เมือ่พจิำรณำเศรษฐกจิในด้ำนต่ำงๆ	พบว่ำ	กำรบรโิภค
ภำคเอกชนและกำรใช้จ่ำยภำครัฐบำลปรับตัวดีขึ้น	ทั้งนี้เป็นผลจำกรัฐบำล 
มมีำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิอย่ำงต่อเนือ่ง	ขณะทีภ่ำคอปุทำนทัง้กำรผลติในภำค
อุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตร	รวมถึงกำรส่งออกยังคงหดตัว				

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ	เดอืนมกรำคม	2558	อยูใ่นเกณฑ์ดี
และมเีสถยีรภำพ	ถงึแม้ว่ำอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปจะหดตัวลง	โดยหดตัวร้อยละ	0.4	 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ	ตำมกำรลดลงของรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก	 
อตัรำกำรว่ำงงำนสูงข้ึนร้อยละ	1.1	ของก�ำลงัแรงงำนรวม	สดัส่วนหนีส้ำธำรณะ
ต่อ	GDP	ข้อมลูล่ำสดุ	ณ	เดอืนธนัวำคม	2557	อยูท่ี่ร้อยละ	45.8	ซ่ึงถือว่ำสถำนะ
หนี้ของไทยยังมีควำมมั่นคง	และต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลังท่ีตั้งไว	้ 
คอืไม่เกนิร้อยละ	60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ	อยูใ่นระดบัม่ันคง	
สะท้อนได้จำกทนุส�ำรองระหว่ำงประเทศเดอืนมกรำคม	2558	ยงัอยูใ่นระดบัสงู
ท่ี	155.4	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั	ซ่ึงสำมำรถรองรบัควำมเส่ียงจำกควำมผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอปุทาน	เดือนมกรำคม	2558	ในภำพรวมชะลอตวัลง	ตำมกำรลดลง 
ของดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม	หดตัวร้อยละ	1.3	และดัชนีรำคำสินค้ำ
เกษตร	หดตัวร้อยละ	11.1	ตำมกำรลดลงของรำคำสินค้ำเกษตรในตลำดโลก			
ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ	ข้อมูลล่ำสุดเดือนธันวำคม	2557	ยังคง
ขยำยตัวที่ร้อยละ	11.8	และดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร	สูงขึ้นร้อยละ	1.2	

การบรโิภคภาคเอกชน	เดอืนมกรำคม	2558	ในภำพรวมปรบัตวัดีขึน้ 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ	สะท้อนได้จำกยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ที ่
ขยำยตัวร้อยละ	14.5	และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์น่ังที่หดตัวน้อยลง	โดยหดตัว 
ร้อยละ	11.4	(เดือนก่อนหน้ำหดตัวร้อยละ	28.0)	ส่วนยอดกำรจัดเก็บภำษี
มูลค่ำเพิ่ม	ณ	รำคำคงที่	และปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำอุปโภค	หดตัวที่ร้อยละ	2.0	
และ	0.2	ตำมล�ำดับ	

การลงทุนภาคเอกชน	เดือนมกรำคม	2558	ในภำพรวมปรับตัวดีข้ึน
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผำ่นมำ	สะท้อนได้จำกภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์	และ
ปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำทนุ	ขยำยตวัต่อเนือ่งจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ	โดยขยำยตวัร้อยละ	 
16.2	และ	3.4	ตำมล�ำดับ	เนื่องจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล	 
ขณะที่ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์	และยอดจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์	หดตัว 
ร้อยละ	13.7	และ	5.8	ตำมล�ำดับ	

ทีม่ำ	:	ธนำคำรแห่งประเทศไทย,	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั,	ส�ำนกังำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร,	เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ	,IMF	(*	คำด
กำรณ์เดือน	ต.ค.	57)

 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

ม.ค. 2558 (%y-o-y) ปี 56  (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย -0.41 2.9 1.0

มำเลเซีย 1.1 4.7 5.9

ฟิลิปปินส์ 2.4 7.2 6.2

สิงคโปร์	 -0.4 4.1 3.0

จีน 0.8 7.7 7.4

อินโดนีเซีย 6.96 5.8 5.2

อินเดีย 5.11 4.4 5.6

เวียดนำม 0.94 5.4 5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57 ปี 58

ทั้งปี Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ	 2.9 0.6 0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(พันล้ำน	USD) -2.45 -0.5 9.8 5.5 -

ทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ	(พันล้ำนUSD) 167.2 161.6 157.1 157.1 155.4

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป	(%y-o-y) 2.18 2.0 1.4 0.6 -0.4

อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน	(%y-o-y) 1.00 1.8 1.6 1.7 1.6

หนี้สำธำรณะต่อ	GDP	(%) 45.7 47.2 46.1 45.8 -

อัตรำกำรว่ำงงำน	(%) 0.7 0.8 0.6 0.6 1.1

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่ำกำรส่งออกในรูป	USD -0.32 -1.8 1.6 1.9 -3.5

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำในรูป	USD 0.17 -1.3 -5.6 -8.7 -13.3

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร -2.3 1.8 -3.5 -6.7 1.2

ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร -0.8 -7.2 -9.8 -12.5 -11.1

ดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม -3.3 -3.9 -2.4 	-0.1 -1.3	

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ 18.8 -10.1 7.0 	11.8 - 

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	ณ	รำคำคงที่ -0.7 2.3 -0.9 -1.9 -2.0

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่ง -6.1 -38.3 -27.9 -28.0 -11.4

ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ -6.0 -8.1 -7.8 -3.3 14.5

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำอุปโภคในรูป	USD 4.4 0.4 8.7 18.3 -0.2

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมำณน�ำเข้ำสินค้ำทุนในรูปUSD -5.9 0.0 -3.1 3.5 3.4

ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ -8.4 -20.4 -15.8 -16.1 -13.7

ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ 18.1 -2.1 1.6 15.6 16.2

ยอดขำยปูนซีเมนต์ 8.3 -2.9 -4.8 0.2 -5.8

Economic Highlight
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ	เดือนกุมภำพันธ์	2558	มีค่ำเท่ำกับ	

106.15	เม่ือเทียบกับเดือนมกรำคม	2558	ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ	0.12	จำกรำคำพลังงำน	
ได้แก่	แก๊สโซฮอล์	91	95	E20	น�้ำมันดีเซล	น�้ำมันเบนซิน	95	ก๊ำซธรรมชำติ	NGV	และ 
ค่ำโดยสำรสำธำรณะ	รวมทัง้รำคำอำหำรสด	ผลไม้สด	ปลำและสตัว์น�ำ้	เป็ด	และไก่ส�ำเรจ็รปู	 
เนือ่งจำกเป็นช่วงเทศกำลตรษุจนี	นอกจำกนี	้สนิค้ำประเภทเครือ่งปรงุอำหำร	เช่น	น�ำ้มนัพืช	 
และเครือ่งปรุงรส	มรีำคำสงูขึน้	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดียวกันปีก่อน	อตัรำเงินเฟ้อลดลงร้อยละ	 
0.52	และเฉลี่ยเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์	2558	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2557	 
ลดลงร้อยละ	0.47		 

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558	กระทรวงพำณชิย์คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตวั 
ร้อยละ	0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต	เดือนกุมภำพันธ์	2558	มีค่ำเท่ำกับ	102.9	เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	4.9	จำกกำรลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม	 
ดชันรีำคำลดลงร้อยละ	1.2	ตำมกำรลดลงของรำคำสตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์	ร้อยละ	3.4	 
ปลำและสัตว์น�้ำ	ร้อยละ	6.6	หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง	ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ	13.6	 
ตำมกำรลดลงของรำคำลิกไนต์	 ปิโตรเลียม	 และก๊ำซธรรมชำติ	 ร ้อยละ	 17.2	 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	ดัชนีรำคำลดลงร้อยละ	5.1	ตำมกำรลดลงของรำคำ
ผลติภัณฑ์อำหำร	เครือ่งดืม่และยำสบู	ร้อยละ	1.0	สิง่ทอและผลติภัณฑ์สิง่ทอ	ร้อยละ	0.7	
หนังฟอก	ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ	ร้อยละ	0.6	ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้	ร้อยละ	0.2	
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	ร้อยละ	30.5	เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคม	ีร้อยละ	4.8	ผลิตภัณฑ์ 
ยำงและพลำสตกิ	ร้อยละ	6.8	โลหะขัน้มลูฐำนและผลติภณัฑ์โลหะ	ร้อยละ	2.3	เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	0.9	สินค้ำหมวดอุตสำหกรรมอื่นๆ	ร้อยละ	
1.9	ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ดัชนีรำคำสูงขึ้น	ได้แก่	เยื่อกระดำษ	ผลิตภัณฑ์
กระดำษและส่ิงพมิพ์ร้อยละ	0.1ผลติภณัฑ์อโลหะ	ร้อยละ	0.1	เครือ่งจกัรส่วนประกอบและ 
อปุกรณ์ร้อยละ	2.0	ยำนพำหนะและอปุกรณ์ร้อยละ	0.1	เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อนหน้ำ	ดชันี
รำคำสูงข้ึนร้อยละ	0.6	และเฉลี่ยเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์	2558	เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี	2557	ลดลงร้อยละ	5.2

ดชันีราคาวัสดุก่อสร้าง	เดอืนกมุภำพนัธ์	2558	มค่ีำเท่ำกบั	122.1	เมือ่เทียบกบั 
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	3.8	ซึง่ดชันีรำคำทีป่รบัตวัลดลง	ได้แก่	หมวดเหลก็
และผลิตภัณฑ์เหล็ก	ลดลงร้อยละ	11.0	หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ	ลดลงร้อยละ	 
5.6	หมวดซีเมนต์	ลดลงร้อยละ	3.7	หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ลดลง	ร้อยละ	0.4	 
หมวดสุขภัณฑ์	ลดลงร้อยละ	0.3	หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ	ลดลงร้อยละ	0.2	และหมวด
ดัชนีรำคำท่ีสูงขึ้น	ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกต้นทุนกำรผลิตปรับตัวสูงขึ้น	โดยดัชนีหมวด 
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	สูงข้ึนร้อยละ	1.6	หมวดกระเบื้อง	สูงข้ึนร้อยละ	0.2	ขณะที่หมวด
วัสดุฉำบผิวไม่เปล่ียนแปลง	เนื่องจำกภำวะกำรก่อสร้ำงชะลอตัวจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่ดีขึ้น	เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้ำดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลงร้อยละ	0.9	และเฉลี่ย
เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์	2558	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2557	ลดลงร้อยละ	3.3 

ที่มำ	:	ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex

indexindex %YoY

index
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การส่งออก 

เดอืนมกราคม 2558	มมีลูค่ำ	17,249	ล้ำนเหรยีญสหรฐั	ลดลงร้อยละ	3.46	เมือ่
เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	โดยสนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร	ภำพรวมลดลง
ร้อยละ	13.0	โดย	ข้ำว	(-13.0%)	ยำงพำรำ	(-40.6)	ผลติภณัฑ์มันส�ำปะหลงั	(-12.1%)		
อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป	ไม่รวมกุ้ง	(-13.8%)	และน�้ำตำล	(-12.6%)	ในขณะ
ที่	กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป	(+3.7%)	ผัก	ผลไม้สด	แช่แข็งและแปรรูป	(+3.9%)	 
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	(+7.3%)	สินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ	
0.6	โดยรถยนต์และส่วนประกอบ	(+16.1%)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	(+3.7%)	
อญัมณแีละเครือ่งประดบั	(+9.2%)	น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู	(-28.1%)	เมด็พลำสตกิ	(-14.6%)	 
ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย	5	ล�ำดับแรกได้แก่	สหรัฐอเมริกำ	(+6.0%)	จีน	(-19.7%)	
ญี่ปุ่น	(-7.5)	ฮ่องกง	(-8.3%)	มำเลเซีย	(-12.6%)	

ภาพรวมการส่งออกปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.)	มมีลูค่ำ	227,574	ล้ำนเหรยีญสหรฐั																																																																																												
ลดลงร้อยละ	0.41	โดย	สินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร	ภำพรวมลดลงร้อยละ	2.5	
โดยยำงพำรำ	(-26.9%)	อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป	(-7.3%)	น�้ำตำล	(-4.3%)	 
ในขณะที	่ข้ำว	(+23.0%)	ผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงั	(+9.9%)	ผกั	ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรูป	 
(+10.6%)	ส่วนสนิค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญัภำพรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ	1.1	โดยคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์	(+3.2%)	รถยนต์และอุปกรณ์ฯ	(+0.6%)	เมด็พลำสตกิ	(+8.2%)	ในขณะที	่ 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั	(-0.1%)	น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู	(-11.2%)	ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย	 
5	ล�ำดับแรก	ได้แก่	จีน	(-7.9%)	สหรัฐอเมริกำ	(+4.1%)	ญ่ีปุ่น	(-1.9%)	มำเลเซีย	
(-1.9%)และฮ่องกง	(-4.4%)

การน�าเข้า 

เดือนมกราคม 2558	มีมูลค่ำ	17,705	ล้ำนเหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	13.33																																																																																																											
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	โดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ	(-55.8%)	 
เครื่องจักรกลฯ	(-10.6%)	เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ	(-6.9%)	ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ	(+3.75%)	แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญัของไทย	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	จนี	(+1.7%)	
ญ่ีปุน่	(-14.6%)	สหรฐัอเมรกิำ	(+23.6%)	มำเลเซยี	(-6.1%)	สหรฐัอำหรบัฯ	(-48.7%)								

ภาพรวมการส่งออกปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.)	มีมูลค่ำ	227,952	ล้ำนเหรยีญสหรฐั							 
ลดลงร้อยละ	8.97	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	โดยเป็นกำรลดลงของน�ำ้มนัดบิ	 
(-15.6%)	เครื่องจักรกลฯ	(-7.8%)	เหล็ก	เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์	(-8.1%)	ขณะที่
เคมภีณัฑ์	(+1.1%)	เครือ่งจกัรไฟฟ้ำฯ	(+0.8%)	แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญัของไทย	5	อนัดบัแรก	 
ได้แก่	จีน	(+2.4%)	ญี่ปุ่น	(+13.1%)	สหรัฐอเมริกำ	(-0.3%)	มำเลเซีย	(-4.0%)	และ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	(-27.0%)

ดุลการค้า 
เดอืนมกราคม 2558	ขำดดุลกำรค้ำมลูค่ำ	457	ล้ำนเหรยีญสหรฐั	ขณะทีภ่ำพรวม 

ดุลกำรค้ำ	2557	(ม.ค.-ธ.ค.)	ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ	378.7	ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก 
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมกราคม 2558	อยู่ที่	97.0	(ปี2555=100)	 

ลดลงร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำ 
ส่งออกหมวดสินค้ำแร่และเช้ือเพลิง	ลดลงร้อยละ	11.9	หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม	 
ลดลงร้อยละ	0.5	และกลุ่มสินค้ำเกษตร	ลดลงร้อยละ	7.1	ขณะที่กลุ่มอุตสำหกรรม
เกษตรขยำยตัวขยำยตัวร้อยละ	0.1	

ราคาสินค้าน�าเข้า 

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนมกราคม 2558	อยู่ที่	87.0	(ปี	2555=100)	 
ลดลงร้อยละ	10.8	จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดหมวดสินค้ำเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ	41.6	หมวดสนิค้ำสนิค้ำวตัถุดบิและกึง่ส�ำเรจ็รปูลดลงร้อยละ	2.4	กลุม่สนิค้ำ
อุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ	0.4	รวมทั้งยำนพำหนะและช้ินส่วน	หดตัวร้อยละ	4.3	  

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

มกราคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มกราคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2557 มกราคม 58 ม.ค.-ธ.ค. 2557

ส่งออก 17,249 227,574 -3.46 -0.41

น�าเข้า 17,705 227,952 -13.33 -8.97

ดุลการค้า -456.5 -378.7   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,857 16.1 10.8 สหรัฐ 
อเมริกา

1,927 6.0 11.2

1,562 3.7 9.1 จีน 1,750 -19.7 10.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

972 9.2 5.6 ญี่ปุ่น 1,671 -7.5 9.7

เม็ดพลาสติก 685 -14.6 4.0 ฮ่องกง 969 -8.3 5.6

น�้ามันส�าเร็จรูป 656 -28.1 3.8 มาเลเซยี 866 -12.6 5.0

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 ม.ค.-ธ.ค. 57

ส่งออก -0.5 -0.5 -0.3 -1.7 -1.0

น�าเข้า -2.1 -2.6 -3.8 -10.8 -1.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,668 -55.8 9.4 จีน 3,579 1.7 20.2

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,634 -10.6 9.2 ญ่ีปุ่น 2,601 -14.6 14.7

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,239 -7.0 7.0 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,428 23.6 8.1

เคมีภัณฑ์ 1,196 -4.7 6.8 มาเลเซยี 1,089 -6.1 6.2

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

1,032 -10.1 5.8 สหรัฐ
อาหรบัฯ

716 -48.7 4.0

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 58

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ	มูลค่ำ	:	ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

รำคำทองค�ำเดอืนกมุภำพนัธ์โดยเฉลีย่อยูท่ี	่19,017.39	บำท	ลดลงร้อยละ	2.03	เมือ่เทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้ำ	 รำคำทองค�ำได้รับแรงกดดันจำกกำรที่นักลงทุนเทขำยทองค�ำและหันไป 
ลงทนุในตลำดหุน้	เนือ่งจำกทีต่ลำดหุน้ยโุรปและสหรัฐฯ	ปรบัตวัดข้ึีน	จำกกำรท่ีกระทรวงแรงงำน
สหรัฐฯ	เปิดเผยจ�ำนวนผูข้อรบัสวสัดกิำรว่ำงงำนเพิม่ข้ึนมำกกว่ำท่ีคำดกำรณ์	เป็นสญัญำณว่ำตลำด
แรงงำนสหรฐัฯ	ยงัคงฟ้ืนตัว	จนท�ำให้ประเดน็กำรปรับขึน้อัตรำดอกเบ้ียนโยบำยกลบัมำเป็นกระแส 
กดดันต่อรำคำทองค�ำอีกคร้ัง	ประกอบกับแรงซื้อทองค�ำในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง	 
หลังจำกตลำดลดควำมกังวลต่อประเด็นกำรเจรจำปัญหำหนี้ของกรีซและควำมขัดแย้งในยูเครน

ราคาน�้ามัน

รำคำน�้ำมันดิบเดือนกุมภำพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น	โดยรำคำน�้ำมันดิบ	WTI	เฉลี่ยอยู่ที่	50.92	
เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล	เพิม่ขึน้จำกเดอืนก่อนหน้ำซึง่อยูท่ี	่46.67	เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล	ซึง่เป็นผล 
จำกกำรเปิดเผยข้อมูลของ	Baker	Huges	เก่ียวกบักำรขดุเจำะน�ำ้มนัดบิของโลกทีล่ดลง	สอดคล้องกบั 
ปรมิำณกำรขดุเจำะน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ	ที่ลดลงตอ่เนื่อง	ส่งผลให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมัน่ว่ำรำคำ
น�ำ้มันดบิจะปรบัตวัดขีึน้และเริม่กลบัเข้ำมำในตลำดเพือ่ซือ้-ขำยน�ำ้มนัเพือ่ท�ำก�ำไรมำกขึน้	นอกจำกนี้	 
รำคำน�้ำมันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นยังได้รับปัจจัยบวกจำกประเด็นควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในลิเบีย 
ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบลดลง	กระทบต่ออุปทำนน�้ำมันดิบในลิเบีย

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่ำเงนิบำทเดอืนกมุภำพันธ์แขง็ค่ำขึน้โดยเฉลีย่อยูท่ี่	32.57	บำทต่อเหรยีญสหรฐั	แข็งค่ำจำก	 
32.73	บำทต่อเหรยีญสหรฐั	เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้ำ	เนือ่งจำกค่ำเงนิดอลลำร์สหรฐัอ่อนค่ำลงมำ 
หลงัจำกทีก่ลุม่โอเปกได้ปรบัลดคำดกำรณ์ยอดกำรผลติน�ำ้มนันอกกลุม่ประเทศผู้ผลติลง	ส่งผลให้ 
ทัง้รำคำน�ำ้มนัดบิและสกลุเงนิของประเทศผูส่้งออกน�ำ้มนัปรับตัวแข็งค่ำข้ึนเมือ่เทยีบกบัค่ำเงนิดอลลำร์	
อย่ำงไรกดี็	กำรแขง็ค่ำขึน้ของค่ำเงนิบำทยงัได้รบัปัจจยับวกจำกกำรแขง็ค่ำขึน้ของค่ำเงินในภมูภิำค	
หลังนักลงทุนมองภำพตลำดเอเชียดีขึ้น	

สินค้าเกษตร 

ข้าว	รำคำขำยส่งเฉล่ียข้ำวขำว	5%	(ใหม่)	ปรบัตวัลดลงจำก	1,239	บำท/100	กโิลกรัม	เป็น	 
1,225	บำท/100	กโิลกรมั	เนือ่งจำกภำครฐัมกีำรระบำยข้ำวในสต๊อกของรัฐบำล	ผู้ซือ้จึงต้องรอดู
สถำนกำรณ์	ส่งผลให้รำคำข้ำวขำวปรบัลดลง	ในขณะทีร่ำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวหอมมะลิ	100%	ชัน้	2	(ใหม่)	 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจำก	2,898.5	บำท/100	กิโลกรมั	เป็น	2,925	บำท/100	กโิลกรมั	เพรำะได้รบัแรงหนุน 
จำกควำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศคู่ค้ำ	เช่น	ญีปุ่น่	ได้ซือ้ข้ำวสำรเมล็ดยำวจำกไทย	(Global	quota)	
จ�ำนวน	14,000	ตนั	(10	ก.พ.58)	เป็นต้น	ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนมนีำคมคำดว่ำรำคำจะปรบัตวัสงูขึน้	 
เนือ่งจำกผลผลติข้ำวนำปรงัจะออกสูต่ลำดน้อยลง	เพรำะขณะนีช้ำวนำภำคกลำงลดพืน้ทีเ่พำะปลกู 
ลงประมำณร้อยละ	30	จำกควำมกังวลเรื่องปัญหำภัยแล้ง

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้	3	และรำคำยำงแท่ง	STR	20	(รำคำเฉลีย่	ณ	ท่ำเรอืกรงุเทพฯ	
และท่ำเรอืสงขลำ)	เดอืนกมุภำพันธ์	2558	เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ	59.92	บำท	และ	48.91	บำท	ตำมล�ำดับ	 
ในขณะทีร่ำคำยำงแผ่นรมควนัช้ัน	3	ปรับตวัสงูข้ึน	(+7.70)	แต่รำคำยำงแท่ง	STR	20	ได้ปรบัตวัลดลง	 
(-0.25)	จำกเดอืนมกรำคม	2558	ซึง่ภำพรวมรำคำยำงมแีนวโน้มทรงตัวหรอืเปลีย่นแปลงในช่วงแคบๆ	 
ซึ่งมำจำกทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ	โดยมีปัจจัยบวกจำกโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำ 
เสถยีรภำพรำคำยำง	(Buffer	Funds)	รำคำน�ำ้มนัปรบัตวัสงูขึน้และอุปทำนยำงออกสูต่ลำดน้อยลง	 
เพรำะหลำยพืน้ทีเ่ริม่หยดุกรดีในฤดยูำงผลดัใบ	ประกอบกบัข่ำวจนีปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เพือ่กระตุน้
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว	ขณะที่ปัจจัยลบมำจำกเงินบำทแข็งค่ำและรำคำชี้น�ำตลำดโตเกียวค่อนข้ำง
ผนัผวน	รวมท้ังนกัลงทุนวติกกังวลภำวะเศรษฐกจิโลก	ส�ำหรบัเดอืนมีนำคม	รำคำยำงน่ำจะทรงตวั
และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก	อันเนื่องมำจำกปัจจัยของภำวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซำ	   

ราคาสินค้ารายเดือน

ม.ค.-58 ก.พ.-58
%Δ

(MOM) 
ก.พ.-57 ก.พ.-58

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้ำวขำว	5%	(ใหม่)	 1,239.00 1,225.00 -1.13 1,339.74 1,225.00 -8.56

ข้ำวหอมมะลิ	100%	ชั้น	2 2,898.50 2,925.00 0.91 3,007.11 2,925.00 -2.73

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน	ชั้น3	(f.o.b) 55.63 59.92 7.70 70.31 59.92 -14.78

ยำงแท่ง	STR20	(f.o.b) 49.03 48.91 -0.25 62.31 48.91 -21.50

ทองค�า

ลอนดอน	PM	
(USD/Troy	oz.)

1,251.85 1,227.19 -1.97 1,301.53 1,227.19 -5.71

ไทย	(THB/Baht) 19,411.54 19,017.39 -2.03 20,060.87 19,017.39 -5.20

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI	 46.67 50.92 9.11 100.82 50.92 -49.49

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.73 32.57 -0.49 32.65 32.57 -0.24

สินค้า

เดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
กุมภาพันธ์ 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า
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โดย	ขุนพำณิชย์บำงกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

Surprise	อีกแล้วเมื่อกระทรวงพำณิชย์เปิดตลำดหมูในรัสเซียส�ำเร็จ	เมื่อ	
Far	East	Meat	Association	ผูน้�ำเข้ำรำยใหญ่รสัเซยี	(ส�ำนกังำนใหญ่อยู่ทีว่ลำดิ
วอสตอกใกล้เกำหลีเหนือ)	ตกลง	Ok	ซื้อหมูไทย	2-3	ตู้คอนเทนเนอร์ในลอตแรก
และจะซือ้ต่อเนือ่ง	2-3	ตูต่้อเดอืนเช่นกัน	ส่วนสนิค้ำประมงคำดว่ำจะซ้ือจำกไทย
เช่นกันในเร็วๆ	น้ี		เมืองวลำดิวอสตอกนี้ต่อไปจะเป็นเมืองส�ำคัญในกำรซื้อขำย
ระหว่ำงรัสเซีย-อำเซียนเนื่องจำกอยู่ใกล้อำเซียนที่สุด	อีกทั้งรัสเซียมีสัมพันธ์ที่ดี
กับอำเซยีนโดยเฉพำะกบัเวยีดนำม	และเมอืงน้ีกม็เีส้นทำงรถไฟสำยทรำนส์ไซบเีรยี
เช่ือมไปยงัมอสโควโดยตรง	แหล่งข่ำวจำกรัสเซีย	(Рейтинг@Mail.ru)	รำยงำนว่ำ
ส่วนใหญ่รัสเซียเป็นประเทศผูน้�ำเข้ำอำหำรเป็นหลกัเนือ่งจำกมฤีดหูนำวทีย่ำวนำน
ถึง	6	เดือนในแต่ละปี		

มีเฮอีกแล้วพี่น้องที่แดนกิมจิเมื่อเกำหลีใต้ไฟเขียวให้น�ำเข้ำไก่ไทยได้เม่ือ
เดือนมกรำคม	2558	หลังจำกห้ำมน�ำเข้ำมำยำวนำนอันเก่ียวเนื่องกับปัญหำไข้

ชำวโรตีขี้ร้อนประทุจุดเดือดแห่ซ้ือแอร์กันเป็นทิวแถว	โดยเฉพำะช่วงฤดู
ร้อนยอดขำยพุ่งข้ึนสงู	100%	ในหลำยเมอืง	โดยไทยเป็นผู้น�ำในตลำดอนิเดยีด้วย
ยอดขำย	40	ล้ำนเหรยีญสหรฐัในปี	2557	เพิม่ขึน้จำกปี	2556	ถงึ	10	ล้ำนเหรยีญ
สหรฐั	ทีส่�ำคญัอย่ำลืมใช้สิทธิภำยใต้	FTA	ไทย-อนิเดยี	และ	FTA	อำเซียน-อนิเดยี
ด้วยนะจ๊ะ

เทร็นเสื้อผ้ำเรียบหรูดูดีรำคำมิตรภำพ	
(High	Commodity)	ก�ำลังมำแรงในแดนปลำดิบ
ในยคุเศรษฐกจิเบีย้น้อยเบ้ียเลก็	จงึเป็นโอกำสให้แก่
ธรุกจิเสือ้ผ้ำไทยแต่จะต้องเน้นด้ำนดไีซน์และรำคำ
ไม่แพง	ในอีกด้ำนหนึ่งญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยำยกำร
ลงทุนมำในไทยมำกขึ้นภำยใต้นโยบำย	Thailand	
Plus	One	ด้วยเหตุผลที่ไทยมีจุดแข็งคือ	ควำม
เพียบพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนอุตสำหกรรม	
ควำมพร่ังพร้อมของวัตถุดิบและวัสดุ	 อีกท้ังยัง
สำมำรถใช้ไทยเป็นจุดเชือ่มโยงกบัประเทศรอบด้ำน
เช่น	กัมพูชำ	เมียนมำร์	และลำวที่มีกำรเติบโตสูง

เริ่มเคำนต์ดำวน	์AEC	ด้วยภำษำจีน
กันดีกว่ำ	ภำษำจีนนั้นก็ใช้ในอำเซียนได้ทุก
ประเทศเช่นกัน	ต้ำเจียห่ำว	(สวัสดีทุกท่ำน)	
หว่อเจี้ยวขุนพำณิชย์	(ผมชื่อขุนพำณิชย์ฯ)	
เหิ่นเกำซ่ิงเหรินซื่อหนี่	(ยินดีที่ได้รู้จักครับ)	
เชี่ยๆ	หนี่เหมิน	(ขอบคุณ)	

สหรฐัสนใจเครือ่งประดับสไตล์วถิไีทย	เช่น	เครือ่งประดบัถกัทอด้วยเส้นลวด 
เงนิแท้เป็นเขม็กลดัรปูสตัว์ในป่ำหมิพำนต์	ด้วยตดิใจฝีมอืขัน้เทพของ	OTOP	ไทย	
ผูส้นใจตดิต่อคุณฟิลปิส์แห่งบริษทั	Royal	Chain	ได้เลยที	่Phillip@royalchain.com		

ตลำดเมยีนมำร์โตไม่หยดุฉดุไม่อยูเ่มือ่เมยีนมำร์เร่งพฒันำประเทศและต้อง
น�ำเข้ำสินค้ำเกือบทุกชนิดโดยเฉพำะจำกประเทศไทยเนื่องจำกยังผลติเองไมค่่อย
ได้		สินค้ำที่มีศักยภำพ	ได้แก่		เครื่องจักรกลกำรเกษตรทุกชนิด	อำหำรส�ำเร็จรูป	
อำหำรพร้อมรับประทำน	เครื่องดื่ม	snack	และเครื่องส�ำอำง	

ตรุษจีนปีนี้ชำวจีนหลบออกนอกประเทศเป็นทิวแถว	แหล่งข่ำว	CTRIP.
com	และสถำบันวิจัยกำรท่องเที่ยวจีนรำยงำนว่ำปัจจุบันชำวจีนส่วนใหญ่นิยม
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศมำกกว่ำในประเทศ	ประเทศยอดนิยมอันดับหนึ่งหนีไม่พ้น
ประเทศไทย	ถงึว่ำทกุวนันีอ้ำหมวยอำตีถ๋งึได้เตม็วัดพระแก้ว	ด้วยตดิใจหนงั	lost	
in	Thailand	รองลงมำเป็นญ่ีปุน่	และเกำหล	ีส่วนสหรัฐและออสเตรเลยีชำวจนีก็
สนใจเช่นกนัแต่กไ็ปกนัไม่บ่อยนักเพรำะระยะทำงไกล	พ่อค้ำแม่ค้ำไทยเหน็จะต้อง
หัดพูดภำษำจีนกันแล้ว	เขออี่มำ	OK?

ปี	2558	เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโต
สูงกว่ำ	7%	ขึ้นแท่นเป็นอันดับ	1	ของเอเชีย
แทนจีนค่อนข้ำงแน่นอน	จะท�ำให้ตลำดแห่งนี้
น่ำจับตำไม่น้อย	สินค้ำไทยที่มีศักยภำพได้แก่	
เครื่องส�ำอำง	(ไทยเป็นผู้น�ำตลำด)	อำหำรและ
เคร่ืองดื่ม	ช้ินส่วนยำนยนต์	และวัสดุก่อสร้ำง	
อีกสินค้ำที่น่ำสนใจจะเป็นสินค้ำเด็กเนื่องจำก
ฟิลปิปินส์มีประชำกรทะล	ุ100	ล้ำนคนไปแล้ว	

หวัดนก	คำดว่ำในกลำงปี	2558	นี้น่ำจะ
เริม่ส่งออกได้แล้วเมือ่ขัน้ตอนด้ำนเอกสำร
ส�ำเรจ็เสรจ็สิน้	ผูส่้งออกเตรยีมรับทรัพย์กัน
ได้แล้ว

เขตพัฒนำเศรษฐกิจเฉิงตู	 (มณฑลเสฉวน)	ของจีนตั้งเป้ำผลิตรถยนต์	 
1	ล้ำนคันในปี	2558	ปัจจุบันเฉิงตูเป็นฐำนกำรผลิตของ	Big		3		ได้แก่	โฟล์ค	 
โตโยตำ	และวอลโว	คำดว่ำหลงัจำกมกีำรเชือ่มโยงเส้นทำงรถไฟไทย-จนีแล้วจะมี

กำรแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยำนยนต์ระหว่ำง
ไทย-จนีเพิม่ขึน้แบบพุง่กระฉดู	เนือ่งจำก
หลำยค่ำยทัง้ของจนีและต่ำงประเทศต่ำง
ก็มีฐำนกำรผลิตในไทยเช่นกัน

อติำลมีแีนวโน้มน�ำเข้ำน�ำ้ผึง้มำกขึน้เนือ่งจำกผลติได้เองน้อยลงอันเป็นผลมำ
จำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	แมลงศัตรพูชืเพิม่มำกขึน้ท�ำให้เกสรดอกไม้
ที่เป็นอำหำรผึ้งถูกกัดกิน	และถูกหมีพูป่ำ	100	เอเคอร์แอบกินหมด	ท�ำให้กำร
ผลติน�ำ้ผึง้บำงชนดิลดลงถงึ	50%	ส่งผลให้มกีำรน�ำเข้ำน�ำ้ผึง้เพิม่ขึน้	17%	ในช่วง	
9	เดือนแรกของปี	2557	โดย	33%	น�ำเข้ำจำกฮังกำรี	และ	15%	น�ำเข้ำจำกจีน	


