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Editor’s note

หลั ง รั ฐ บาลไฟเขี ย วแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคม
ของประเทศ พ.ศ. 2558-2565 เพือ่ ขับเคลือ่ นระบบขนส่งคมนาคมให้เชือ่ มต่อกันทุกมิติ ทัง้ ถนน
น�ำ้ ราง อากาศ และเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคอาเซียน ประเทศผูผ้ ลิตเทคโนโลยี
อย่างญีป่ นุ่ และจีน ก็แสดงความสนใจการพัฒนาเส้นทางรถไฟในบ้านเราทันที เพราะต่างก็มงุ่ หวัง
ที่จะบริหารจัดการระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในการแข่งขัน
และเพิม่ โอกาสในการค้าขายระหว่างประเทศ เบือ้ งหลังความคิดของสองชาติยกั ษ์ใหญ่คอื อะไร
ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Special Talk
ขยายภาพใหญ่ไปมองที่เศรษฐกิจโลกกันบ้าง วารสาร สนย. ฉบับนี้ มีบทวิเคราะห์
‘มองเศรษฐกิจโลกปี 2558’ มาน�ำเสนอ แต่ละประเทศ แต่ละโซน ต่างผลักดันโยบายและ
มาตรการต่างๆ ออกมาขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ซึง่ แน่นอนว่าบางมาตรการย่อมส่งผลดี-ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าเมื่อจบปี GDP ของแต่ละประเทศจะเป็นไป
ในทิศทางบวก แต่จะเป็นดังคาดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษาโอกาสที่มี และพลิกวิกฤต
เป็นโอกาสได้อย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์ Special Report
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ซึง่ ประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยเราถือว่ามี
ศักยภาพในการผลิตสูง อย่างไรก็ดี บริบทการค้าโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Special Report 2 จึงน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์
มาน�ำเสนอ ด้วยหวังว่าผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยจะน�ำไปปรับใช้วางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกต่อไป
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

Getting Around with TPSO
ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า  โดยส� ำ นั ก ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า 
ร่วมกับศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง
“อนาคตค้าปลีกไทยภาคใต้ AEC ”ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทัง้ จากภาครัฐภาคเอกชนและสือ่ มวลชน รวมทัง้ สิน้
150 คน โดยมีนางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานฯ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดัชนีค้าปลีก
ที่เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการบริโภคภายในประเทศ และติดตามภาวการณ์
ด้านการค้าปลีก ด้านการตลาดในระดับจังหวัดและภูมิภาค ส�ำหรับใช้เป็นแนวทาง
การเสริมสร้างความเข็มแข็งตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ภายในประเทศ
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
: กุมภาพันธ์ 2558
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Global News
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุ รี 1 ต.บางกระสอ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Special Talk

ท�ำไมญี่ปุ่นสนใจพัฒนาเส้นทางรถไฟไทย

เชื่อมพม่าและCLMV

รถไฟไทยเดินหน้าเต็มตัวเมือ่ รัฐบาลชักชวนทัง้ จีนและญีป่ นุ่ เข้ามาพัฒนาเส้นทางรถไฟเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ญีป่ นุ่ และจีนก�ำลังคิด
อะไรอยูแ่ ละไทยจะได้อะไรจากความร่วมมือดังกล่าว

ส� ำ หรั บ จี น เส้ น ทางเหนื อ -ใต้ ดู จ ะได้ รั บ
ความสนใจเป็นพิเศษ (หนองคาย-โคราช-แก่งคอยมาบตาพุด) เนือ่ งจากจีนคาดหวังให้ไทยเป็นจุดเชือ่ มโยง
ห่วงโซ่อุปทานของจีนกับอาเซียน ส่วนญี่ปุ่นดูจะ
สนใจเส้นทางตะวันออก-ตะวันตกเป็นพิเศษ (แม่สอดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-มุกดาหาร เชือ่ มการ
ค้าชายแดนและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  
และสายบ้านพุนำ�้ ร้อน-กาญจนบุร-ี กรุงเทพฯ-ระยอง
เชื่อมโยงการขนส่งด้านใต้ จากท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือทวาย) เนือ่ งจากเป็นเส้นทางเชือ่ มโยงเมืองท่า/
เมืองอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของอาเซียนเข้าด้วยกัน
จึงมีศักยภาพในการพัฒนาหลายๆ ด้าน ทั้งนิคม
อุตสาหกรรม เขตเมืองใหม่ โรงไฟฟ้าและโครงสร้าง
พืน้ ฐานอืน่ ๆ ซึง่ ญีป่ นุ่ มีเทคโนโลยีระดับสูงพร้อมทีจ่ ะขาย
อยูแ่ ล้ว เพือ่ รองรับการลงทุนของญีป่ นุ่ ทีจ่ ะย้ายฐานมา
ประเทศไทยมากขึน้ ส่วนสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ญปี่ นุ่ ก็
ให้ความสนใจเช่นกันเนือ่ งจากชาวญีป่ นุ่ นิยมมาพักอาศัย
กันมากนอกเหนือจากทีม่ าบตาพุดทีก่ ลายเป็น Japan
town ไปแล้ว คาดว่าปลายปี 2558 นี้ โครงการดังกล่าว
จะเริม่ เป็นรูปเป็นร่างมากขึน้
สาเหตุสำ� คัญทีญ
่ ปี่ นุ่ สนใจเส้นทางรถไฟตะวัน
ออก-ตะวันตกเนือ่ งจาก (1) เมือ่ ต้นปี 2557 รัฐบาล
ญีป่ นุ่ ได้ประกาศยุทธศาสตร์ Made WITH Japan ซึง่
เป็นยุทธศาตร์เชิงรุกด้านอาหารญี่ปุ่นสู่ตลาดที่ก�ำลัง
เติบโตโดยเฉพาะตลาดที่มีความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจกับญีป่ นุ่ (ความตกลง EPA เช่น JTEPA ไทยญีป่ นุ่ และ AJCEP อาเซียน-ญีป่ นุ่ EPA ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้าย FTA) และตลาดภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ (TPP) แสดงให้เห็น
ว่าญีป่ นุ่ ก�ำลังหันไปเน้นการส่งออกการลงทุนด้านการ
แปรรูปอาหารเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรม
เช่น รถยนต์เริ่มชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
เปราะบาง และในญีป่ นุ่ เองยังไม่สามารถเปิดโรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ (ทีป่ ดิ ไป) ได้ ทัง้ นีเ้ ป็นทีค่ าดว่ามูลค่าตลาด
อาหารโลกปี 2563 จะมีขนาด 680 ล้านเยน หรือ 2 เท่า
จากปี 2552 ส่วนตลาดเอเชียปี 2563 จะมีขนาด 229
ล้านเยนหรือเพิม่ 3 เท่าจากปี 2552 โดยเฉพาะอาเซียน

จีน และอินเดีย เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าการประกาศนโยบาย
Made WITH Japan ดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนหน้าทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงรัฐบาลในหลายประเทศในเอเชียได้ไม่นาน
เช่น อินเดียมีนายกฯ ใหม่นายโมดี้ เมื่อต้นปี 2557
อินโดนีเซียก็มนี ายกฯ ใหม่นายโจโควี เมือ่ ปลายปี 2557
ส่วนประเทศไทยเองก็มรี ฐั บาลใหม่ดว้ ยเช่นกัน รัฐบาล
ใหม่มาพร้อมนโยบายใหม่ซงึ่ ทัง้ สามประเทศต่างให้ความ
ส�ำคัญกับการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน โดย
เฉพาะระบบโลจิสติกส์การเกษตรเป็นพิเศษ สอดคล้อง
กับ Made WITH Japan ดูราวกับว่าญี่ปุ่นสามารถ
พยากรณ์ได้ล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะ
เกิดขึน้ ในประเทศต่างๆ ในส่วนของอินเดียนัน้ การพัฒนา
โลจิสติกส์/ห้องเย็นการเกษตรเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งยวด
ต่อรัฐบาลโมดี้ เนือ่ งจากผลผลิตการเกษตรของอินเดีย
ในแต่ละปีจะสูญเสียถึงร้อยละ 40 ระหว่างการขนส่ง
เนือ่ งจากระบบการขนส่งอินเดียทีย่ งั ล้าหลัง ส่วนเหตุผล
ที่ (2) คือเป็นการเชือ่ มโยงห่วงโซ่อปุ ทานของญีป่ นุ่ ทัง้
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมไปทัว่ โลก อาทิเช่น ชิน้ ส่วน

ยานยนต์ของรถญีป่ นุ่ ในไทยสามารถส่งออกผ่านท่าเรือ
ทวายไปยังโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในบังกะลอร์
ของอินเดีย (ผ่านท่าเรือเจนไน) โดยไม่ตอ้ งผ่านท่าเรือ
สิงคโปร์ แต่สงิ่ ทีไ่ ทยไม่ควรมองข้ามคือการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารญีป่ นุ่ เพือ่ ป้อนตลาดท่องเทีย่ วในพม่าและ
CLMV ทีก่ ำ� ลังเติบโต การพัฒนาอุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
ยานยนต์ชายแดนเพือ่ เชือ่ มกับอุตสาหกรรมยานยนต์
ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในเวียดนามและพม่า
นอกจากนั้น ญี่ปุ่นยังได้มีแผนพัฒนา Food
Value Chain/cold chain logistics ในอีกหลาย
ประเทศ อาทิเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ดูไบ (เน้น
อาหารฮาลาล) จีน อเมริกากลาง/อเมริกาใต้ รัสเซีย
และเอเชียกลาง จึงเป็นโอกาสส�ำคัญต่อไทยในฐานะ
Kitchen of the World ในการร่วมพัฒนาอาหารญีป่ นุ่
และอาศัยเครือข่ายโลจิสติกส์ภายใต้นโยบาย  Made
WITH Japan เจาะตลาดโลกด้านอาหารต่อไป

TPSO
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Special Report

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

มองเศรษฐกิจโลกปี 2558
เศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการฟื้นตัวนี้น�ำ
โดยประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่างๆอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า โดยการฟื้นตัว เกิดจากการเร่ง
อัดฉีดเงินปริมาณมหาศาลเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจทัง้ สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน และญีป่ นุ่ โลกในยุคนีจ้ งึ เป็นโลกแห่งเงินด่วน (easy money)
อย่างแท้จริง
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
1. เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีอนาคต
สดใส เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท�ำนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเชิง
ปริมาณ (Quantitative Easing: QE) โดยธนาคารกลาง
ของสหรัฐอเมริกา ได้อัดฉีดเงินเข้าจ�ำนวนมหาศาลสู่
ระบบ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 โดย World Bank
คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอัตราการขยายตัวของ
GDP อยู่ที่ 3.2% ในปี 2558 และ 3.0% ในปี 2559
ซึ่งถือว่าสูงมากตามมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้ว
2. เศรษฐกิจสหรัฐฯยังมีความเสีย่ งสูง การเติบโต
ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯนี้ ยั ง แฝงไปด้ ว ยความเสี่ ย ง
และความเปราะบาง โดยความเสีย่ งในระยะสัน้ เกิดจาก
อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำที่ 1.2% ซึ่งต�่ำกว่าค่า
เป้าหมายที่ 2% อยูม่ าก และการลงทุนในประเทศทีล่ ด
ลงเนือ่ งจากการชะลอการลงทุนของธุรกิจการผลิตน�ำ้ มัน
ดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) และปัจจัยเสี่ยงใน
ระยะยาวคือปัญหาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงเป็น
ประวัติการณ์ และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้
อยู่สูงกว่า  18 ล้านล้านเหรียญ หรือมากกว่า  100%
ของ GDP ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐฯจึงจ�ำเป็นต้อง
ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินที่โดนอัดฉีด
เข้าไปในระบบจ�ำนวนมหาศาล และเพื่อลดจ�ำนวนหนี้
สาธารณะที่มีทีท่าว่าจะเพิ่มอย่างไม่หยุดยั้ง  
3. การขึ้นดอกเบี้ยที่น่าจะเกิดในช่วงปลายปีนี้
อาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯจากค่าเงินสหรัฐฯที่
แข็งค่า การขึน้ ดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ อาจจะท�ำให้เงินทุน
ไหลเข้าสหรัฐฯ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จะท�ำให้คา่ เงินสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ และ
อาจท�ำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เองที่ขยายตัวอย่างต่อ
เนื่องหยุดชะงักลง ดังนั้น การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ
สหรัฐฯ จะต้องท�ำอย่างรอบคอบและน่าจะเกิดขึน้ ในช่วง
ปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ส�ำคัญที่สุด
ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
4. การขึ้นดอกเบี้ยอาจจะส่งผลดีต่อไทยที่น่า
จะสามารถส่งออกได้มากขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทจะ
อ่อนค่าลง จากการที่เงินทุนไหลออกจากไทยกลับสู่
สหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากประเทศคูแ่ ข่ง
ของไทยก็จะมีคา่ เงินที่อ่อนค่าลงด้วย จึงท�ำให้ไทยอาจ
จะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่
น่าจะเกิดในช่วงปลายปีนี้มากนัก
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เศรษฐกิจยูโรโซน
1. เศรษฐกิจยูโรโซนมีสญ
ั ญาณทีฟ่ น้ื ตัวแบบช้าๆ อย่างต่อเนือ่ ง สัญญาณการฟืน้ ตัวของยูโรโซน ปรากฏให้เห็น
จากการใช้จ่ายในประเทศของยูโรโซน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความเสี่ยงคืออัตราเงินเฟ้อเริ่มต�่ำลงตั้งแต่ปลายปี
2555 ซึง่ ท�ำให้ธนาคารกลางแห่งยุโรปประกาศนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิม่ เติมเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ ส่ง
ผลดีต่อเศรษฐกิจ ท�ำให้ GDP ของยูโรโซนขยายตัวต่อเนื่องมา 6 ไตรมาสติดต่อกัน อย่างไรก็ตามอัตราการขยาย
ตัวตลอดช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 0.2% ต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าต�่ำมาก
2. ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดของยูโรโซน คือความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน
ติดลบต่อเนื่องมาสองเดือนแล้ว ส่งผลให้ธนาคารกลางแห่งยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยจนต�่ำเป็นประวัติการณ์
อยู่ที่ 0.05% เมื่อปี 2557 และตัดสินใจใช้นโยบาย QE เลียนแบบสหรัฐอเมริกาโดยการรับซื้อพันธบัตรรัฐบาล
มูลค่า 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เป็นเวลา 19 เดือน (รวมมูลค่าทั้งหมด 1.14 ล้านล้านยูโร) เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
นี้เป็นต้นไป
3. การใช้มาตรการ QE ของยูโรโซนจะเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการส่งออกไทย การอัดฉีดเงินจ�ำนวนมหาศาลเข้า
สูร่ ะบบจากการท�ำ QE ถูกคาดหวังว่าจะไปเพิม่ อุปสงค์ของเศรษฐกิจ นอกจากนีจ้ ะท�ำให้คา่ เงินยูโรอ่อนค่าลง เป็น
ผลดีต่อการส่งออกของยูโรโซน แต่จะท�ำให้การส่งออกจากไทยไปยูโรโซนยากล�ำบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากค่าเงิน
บาทอาจจะแข็งค่าขึน้ ได้ เนือ่ งจากการอัดฉีดเงินพร้อมทัง้ อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ ติดดินจะท�ำให้เงินทุนจ�ำนวนมหาศาล
จะไหลจากยุโรปมายังประเทศก�ำลังพัฒนารวมทั้งไทย ท�ำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น
4. การใช้นโยบาย QE จะส่งผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจยูโรโซนจริงหรือไม่ ต้องคอยติดตามดูต่อไป
แต่คาดการณ์ว่ายังไม่น่าจะเกิดผลในระยะสั้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใช้นโยบาย QE มาตั้งแต่ปี 2551 และเพิ่ง
ยกเลิกเมือ่ ปี 2557 รวมเวลา 6 ปี เศรษฐกิจยุโรปเองก็นา่ จะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ซึง่ น่าจะนานกว่ากรณีสหรัฐฯ
นอกจากนี้ยุโรปยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคมากกว่าสหรัฐอเมริกา เป็นต้นว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ท�ำให้การส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ก�ำลัง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนีย้ โุ รปยังมีปญ
ั หาการว่างงานมากกว่าสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากตลาด
แรงงานในยุโรปมีความยืดหยุน่ น้อยกว่าสหรัฐอเมริกาทัง้ ในเชิงการเคลือ่ นย้ายแรงงานทีท่ ำ� ได้ยากกว่าเนือ่ งจากความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมและสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งกว่า นอกจากนี้ GDP ของสหภาพยุโรปยังมีขนาด
ใหญ่กว่า GDP ของสหรัฐอเมริกา  ดังนัน้ จึงยังเร็วไปทีจ่ ะบอกว่าเศรษฐกิจยุโรปจะดีขนึ้ เหมือนสหรัฐอเมริกาจากการ
ท�ำมาตรการ QE โดย World Bank คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจยุโรปจะขยายตัวเพียง 1% ในปี 2558 และ 1.6% ในปี
2559 แต่ผลกระทบทีน่ า่ จะเห็นผลในระยะสัน้ คือค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึน้ ท�ำให้การส่งออกไทยไปยังยุโรปลดลง

Special Report
เศรษฐกิจจีน
1. เศรษฐกิจจีนก�ำลังอยู่ในช่วง Soft-landing
โดยรัฐบาลจีนก�ำลังเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่
จากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสูง มาเป็นเศรษฐกิจที่
พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการ
ส่งออกมีสดั ส่วนประมาณ 25% ของ GDP จีน ซึง่ ถือว่า
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
อาทิ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมีสัดส่วนการส่งออก
ใน GDP  11% และ 16% ตามล�ำดับ เท่านั้น (ไทย
มีสัดส่วนถึง 70% ของ GDP) ดังนั้นเศรษฐกิจจีนจึงได้
รับผลกระทบพอสมควรจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่ำใน
ช่วงนี้ ในขณะที่ การบริโภคยังมีสัดส่วนค่อนข้างต�่ำใน
GDP จีน โดยมีสัดส่วนที่ประมาณ 35% ในขณะที่ไทย
ญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกามีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 54% 61% และ
68% ตามล�ำดับ
2. พลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจีนทีแ่ ท้จริงอยูท่ กี่ าร
ลงทุนภายในประเทศ โดยการลงทุนมีสัดส่วนถึง 46%
ของ GDP และโอกาสในการเพิ่มการลงทุนในประเทศ
ก็ยังมีอยู่มากจากการยกระดับในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพืน้ ฐาน การลงทุนในด้าน
สิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นเมือง นอกจากนี้
รัฐบาลจีนมีหนี้สาธารณะสัดส่วนเพียง 40% ของ GDP
เท่านั้นในขณะที่ มีการออมของภาคเอกชนจีนสูงถึง
50% ของ GDP รวมไปถึงการมีทุนส�ำรองเงินตราต่าง
ประเทศมากทีส่ ดุ ในโลกสูงถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
3. การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจจีนจากการ
พึ่งพาการส่งออกสูงมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีจ่ ะท�ำให้สำ� เร็จโดยง่าย เนือ่ งจากมีปจั จัย
เสีย่ งจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากนีไ้ ป แรงงานจีน
อพยพจากภาคชนบทเข้าสู่เมืองอาจจะไม่ได้มีจ�ำนวน
มากดังเช่นที่ผ่านมา และปัญหาประชากรจีนสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียว
จึงมีประชากรเกิดใหม่ที่น้อยลงและส่งผลให้ชาวจีนใน
วัยท�ำงานมีน้อยลง
4. กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจจีนขณะนี้อยู่ในช่วง
ขาลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และจากนี้ไป เศรษฐกิจจีน
คงจะไม่เติบโตอย่างหวือหวาเหมือนในอดีต โดย World
Bank คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวที่ 7.1% ใน
ปี 2558 และ 7.0% ในปี 2559 เนื่องจากเศรษฐกิจจีน
อยู่ในขาลง ท�ำให้การส่งออกของไทยไปจีนไม่ขยายตัว
มากเหมือนในอดีต
เศรษฐกิจญี่ปุ่น
1. เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
หลังจากนายชินโซ อาเบะ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรี โดยนายอาเบะประกาศใช้นโยบายลูกศร
3 ดอก ประกอบด้วย 1) การใช้นโยบายการเงินกระตุน้
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอัตราเงินเฟ้อให้ได้ในระดับ 2% 2)
การใช้นโยบายการคลังเพิ่มการลงทุนของรัฐบาล และ
3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2. เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการ
ด�ำเนินนโยบายอาเบะโนมิกส์ แต่การขึ้น VAT ท�ำให้
เศรษฐกิจเข้าสูภ่ าวะถดถอยทางเทคนิค ส�ำหรับนโยบาย
การคลัง รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศการลงทุนมูลค่า  10.3
ล้านล้านเยน และส�ำหรับนโยบายการเงิน ธนาคาร

กลางญีป่ นุ่ ได้ตดั สินใจด�ำเนินนโยบาย QE ด้วยการรับซือ้
พันธบัตรรัฐบาลปีละ 60-70 ล้านเยนต่อปี ซึ่งนโยบาย
สองข้ อ นี้ มี ส ่ ว นอย่ า งมากที่ ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ญี่ ปุ ่ น มี
สัญญาณสดใสอีกครัง้ ส่งผลให้อปุ สงค์ในประเทศเร่งตัว
ขึน้ มาก ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ท�ำให้การส่งออกเพิม่ มาก
ขึน้ และท�ำให้แนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึน้ แต่เริม่ หดตัวลงใน
ระยะต่อมา และเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ได้เข้าสูภ่ าวะถดถอยทาง
เทคนิค (GDP หดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส) สืบเนือ่ งจาก
การเพิ่มภาษีมูลค่าครั้งแรกในรอบ 17 ปีจาก 5% เป็น
8% เมื่อเดือนเมษายน 2557  จึงท�ำให้ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นขยายขนาดของการท�ำ QE เป็น 80 ล้านล้านเยน
ต่อปี โดยไม่ก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และรัฐบาลญี่ปุ่น
เลื่อนการขึ้น VAT จาก 8% เป็น 10% ออกไปอีก 18
เดือนจากก�ำหนดการเดิมในเดือนตุลาคม 2558
3. แนวโน้มระยะยาวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นขึ้น
อยู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่นการลดภาษี
นิติบุคคลจาก 35% ให้เหลือต�่ำกว่า  30% การเพิ่ม
แรงงานสตรีในก�ำลังแรงงานของประเทศ และการต่อ
รองให้นายจ้างเพิม่ ค่าแรง แต่อย่างไรก็ตามเป็นการยาก
ที่จะประสบความส�ำเร็จ (และถ้าประสบความส�ำเร็จก็
คงต้องใช้เวลานาน) เนื่องจากนโยบายเหล่านี้ไม่น่า
จะทดแทนผลกระทบลบจากภาวะขาดแคลนแรงงาน
สูง และการที่ญี่ปุ่นอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
โดยญี่ปุ่นเริ่มมีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้นในการรับ
แรงงานต่างชาติเข้ามาท�ำงานในญี่ปุ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยการยกเลิกการท�ำวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ส่งผลในทางบวกต่อเศรษฐกิจมากนัก
และเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวหรือดีขนึ้ เล็ก
น้อย โดย World Bank คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจญีป่ นุ่ จะ
ขยายตัวที่ 1.2% ในปี 2558 และ 1.6% ในปี 2559
เศรษฐกิจอาเซียน
1. อาเซียนยังคงรักษาแนวโน้มขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียน
จะเติบโตประมาณ 5.2% ในปี 2558 ซึง่ ถูกปรับลดลงมา
จากค่าคาดการณ์เมือ่ เดือนตุลาคม 2557 ที่ 5.4% โดย
กลุม่ ประเทศ CLMV ทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงสุด ระหว่าง
5.6%-8.5% ได้แก่ กัมพูชา 7.5% ลาว 6.4% เมียนมาร์
8.5% และเวียดนาม 5.6% ในขณะที่กลุ่มอาเซียนเดิม
เติบโตระหว่าง 3.0-6.5% ได้แก่ บรูไน 3.0% สิงคโปร์
3.0% มาเลเซีย 4.7% อินโดนีเซีย 5.2% และฟิลปิ ปินส์
6.5%
2. ราคาน�้ำมันที่ลดลงอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดย
มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกน�้ำมันรายใหญ่ และเป็นประเทศ
เดียวในอาเซียนที่เป็นผู้ส่งออกน�้ำมันสุทธิและมีรายได้
จากการส่งออกน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติสุทธิเท่ากับ
16 พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 6% ของ GDP โดย
ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียได้ปรับลดค่าคาดการณ์อัตรา
การขยายตัวของ GDP จาก 5-6% มาเป็น 4.5-5.5%
ส�ำหรับอินโดนีเซีย ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศผู้น�ำเข้า
น�้ำมันสุทธิ แต่ก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่
เช่น น�้ำมันปาล์ม ถ่านหิน ที่ได้รับผลกระทบจากราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงในตลาดโลก ซึ่งผลโดยรวมอาจ
จะท�ำให้ดลุ บัญชีเดินสะพัดของอินโดนีเซียยังคงขาดดุล

ดังนั้น การส่งออกของไทยไปยังประเทศเหล่านี้อาจจะ
ประสบปัญหาได้ โดยตลาดมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
รวมกันแล้วมีสัดส่วนเกือบ 10% ของมูลค่าการส่งออก
รวมของไทย
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตในระดับ 3.04.0% โดยเศรษฐกิจไทยยังขาดตัวขับเคลื่อนที่จะท�ำให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ถึงระดับศักยภาพ เนื่องจากการใช้
จ่ายภาคครัวเรือนยังคงถูกกดดันจากภาวะหนีค้ รัวเรือน
และราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ การลงทุนของภาคเอกชน
ยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ เนือ่ งจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และ
ปัญหานโยบายการลงทุนภาครัฐทีย่ งั ไม่ชดั เจน กอปรกับ
ก�ำลังการผลิตส่วนเกินยังมีเหลืออยูม่ าก ส่วนการส่งออก
ก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต�่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกมีความไม่แน่นอนสูง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ยังอยู่ในระดับต�่ำตามราคาน�้ำมันที่ลดลง ดังนั้น แรง
ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยจึงเหลือเพียงการลงทุน
ภาครัฐตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในปี
นี้ ซึ่งถ้าการลงทุนภาครัฐมีความชัดเจนขึ้นย่อมส่งผลดี
ต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและสามารถดึงดูดการ
ลงทุนให้เกิดขึ้นได้
ตารางสรุปการคาดการณ์อตั ราการขยายตัวของ GDP
ประเทศ/ภูมิภาค

การคาดการณ์อัตราการ
ขยายตัวของ GDP (%)
2558

2559

โลก

3.0-3.5

3.3-3.7

สหรัฐอเมริกา

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

อาเซียน1

5.2

5.3

ไทย

3.5

4.0

2

ที่มา: Global Economic Prospect January 2015
World Economic Outlook Update January 2015
World Economic Situation and Prospect January
2015
1 ข้อมูลจาก World Economic Outlook Update
January 2015
2 ข้อมูลจาก Global Economic Prospect January 2015

TPSO

5

Special Report

กองวิจัยสินค้าเกษตร

โครงสร้างการค้าสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปของโลกและไทย
โครงสร้างการค้าสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปไทย ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 10 ปีก่อน เป็นผลจากบริบทการค้าโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย
เฉพาะการปรับตัวด้านการผลิต ซึ่งจะต้องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปค่อนข้างมากเนือ่ งจาก
สภาพอากาศที่แปรปรวน การแพร่ระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพชื ทีม่ แี นวโน้มรุนแรงมากขึน้ อีกทัง้ ปัจจุบนั
พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกได้เข้ามามี
บทบาทมากขึ้น มีการน�ำพืชอาหาร เช่น ปาล์มน�้ำมัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส�ำปะหลัง เป็นต้น มาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนมากขึน้ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร
ส�ำคัญปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับจ�ำนวนประชากรโลก
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง หลายประเทศทั่วโลกเกิดความ
กังวลถึงความมั่นคงด้านอาหาร จึงมีการน�ำเข้าสินค้า
อาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาปริมาณสินค้า
อาหารในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
ส�ำรองไว้ยามเกิดสภาวการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่ เหตุการณ์เหล่านี้
ท�ำให้นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าอนาคตราคาอาหาร
จะสูงขึน้ มาก อาจน�ำไปสูว่ กิ ฤตอาหารโลกได้ แต่สำ� หรับ
ประเทศไทยแล้วนับว่าเป็นโอกาสทีด่ ี เนือ่ งจากไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม มีความพร้อมในเรือ่ งวัตถุดบิ และ
เทคโนโลยีการผลิต สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า 
กองวิจัยสินค้าเกษตร ได้ศึกษาทิศทาง และโครงสร้าง
การค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของโลกและไทย
เพือ่ ดูแนวโน้มความต้องการในตลาดโลก และศักยภาพ
ในการส่งออกของไทย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร และ
ผู้ส่งออกสามารถน�ำไปวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลกได้
1.โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ของโลก
โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปของโลก ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วน
การน�ำเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการน�ำพืชอาหาร
ไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ท�ำให้หลายประเทศ
เริ่มกังวลถึงความมั่นคงด้านอาหาร จึงเร่งน�ำเข้าสินค้า
เกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารแปรรูป ส่ง
ผลให้ สั ด ส่ ว นการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า เกษตร และเกษตร
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แปรรูปเพิ่มขึ้นจนเกือบใกล้เคียงกัน (กราฟ 1 และ 2)
2.โครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย
โครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย (กราฟ 3 และ 4) ช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา 
สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรมีมากกว่าเกษตรแปรรูป แต่ปจั จุบนั สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพิม่ ขึน้
จนเกือบใกล้เคียงกับสินค้าเกษตรและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน�ำเข้าของโลก

2.1 การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังตลาดส�ำคัญ
ตลาดส่งออกของไทยที่ส�ำคัญช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมายังคงเป็นตลาดเดิม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อาเซียน
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกรวมกันมากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และเกษตร
แปรรูปรายตลาด ระหว่างปี 2547 กับปี 2556 (กราฟที่ 6 และ 7) จะเห็นว่าในอดีตตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
ส่วนใหญ่ ต้องการน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยมากกว่าสินค้าเกษตรแปรรูป แต่ปจั จุบนั มีเพียงจีน ตลาดเดียวเท่านัน้
ที่ยังคงต้องการน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ส่วนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ได้หันมา
น�ำเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เท่าตัว ส่วนตลาดอาเซียนน�ำเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจากไทย
ในสัดส่วนที่ลดลง
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2.2 สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยที่มีโอกาส และศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดส่งออก
ส�ำคัญ และตลาดศักยภาพของไทย
การวิเคราะห์วา่ สินค้าใด เป็นสินค้าทีม่ โี อกาส และศักยภาพในการส่งออกของไทย จะพิจารณาจาก 2 ส่วน
คือ อัตราการขยายตัว และสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของไทย/มูลค่าการน�ำเข้าของตลาดส่งออกส�ำคัญ และ
ตลาดศักยภาพ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(1) สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีโอกาสในการส่งออกสูง  (ตลาดส่งออกส�ำคัญ และตลาดศักยภาพ
มีแนวโน้มน�ำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
รายสินค้า ในแต่ละตลาด (สัดส่วนเฉลีย่ 3 ปี >1% และมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งกัน 3 ปี) และอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการน�ำเข้ารายสินค้าเติบโตต่อเนื่องกัน 3 ปี (ใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2554-2556)  
(2) สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออก พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยไปยังโลกเฉลี่ย 3 ปี มีค่ามากกว่า 0.49% (ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการส่งออก
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย)
(3) ระดับศักยภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย พิจารณาเฉพาะสินค้าทีเ่ ป็นทัง้ สินค้ามีโอกาสใน
การส่งออกสูง และสินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการส่งออก โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 4 กลุม่ ตามการเปลีย่ นแปลงของ
สัดส่วน (Δ สัดส่วน) และอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของไทย ดังนี้
กลุ่มที่

ระดับศักยภาพในการส่งออก

1

สูงมาก

2

สูง

3

ปานกลาง

4

ต�่ำ

เกณฑ์การพิจารณา
Δ สัดส่วน และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
Δ สัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่อัตราการขยายตัวลดลง หรือคงที่
Δ สัดส่วนลดลง แต่อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษา
3.1 ตลาดโลกมีความต้องการน�ำเข้าสินค้าเกษตร
เพือ่ ใช้ผลิตพลังงานทดแทนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ไทยควร
มุง่ เน้นการส่งออกสินค้ากลุม่ พืชพลังงานไปยังตลาดทีม่ ี
ความต้องการสูง เช่น เน้นการส่งออกมันส�ำปะหลังไป
ยังตลาดจีน เป็นต้น
3.2 ญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้
แคนาดา และบราซิล มีแนวโน้มน�ำเข้าสินค้าเกษตร
แปรรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้าที่น�ำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพในการส่ ง ออกสู ง มาก (กลุ ่ ม ที่ 1)
เช่น ผักและผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เนื้อไก่
แปรรูป เป็นต้น จึงควรเร่งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจ�ำพวกอาหารทะเล  
เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เพื่อให้สินค้าเหล่านี้มีการเติบโต
ในตลาดดังกล่าวต่อไป
3.3 เกาหลีใต้ ฮ่องกง แคนาดา ไต้หวัน และ
บราซิล เป็นตลาดศักยภาพใหม่ของไทยที่มีอัตราการ
ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงควรส่งเสริมและขยาย
การส่งออกสินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการส่งออกสูงมาก
(กลุ่มที่ 1) ไปยังตลาดเหล่านี้ เช่น (1) เกาหลีใต้ควร
ส่งเสริมและขยายการส่งออกอาหารสุนขั และอาหารแมว
ผักและผลไม้แปรรูป (2) ฮ่องกง : ขนมปัง บิสกิต
ซอสและของปรุงแต่งส�ำหรับท�ำซอส (3) แคนาดา :
ผลไม้ ขนมปัง บิสกิต อาหารปรุงแต่ง เช่น น�้ำเชื่อม
ครีมเทียม เป็นต้น
3.4 กุ ้ ง เนื้ อ ปลาแบบฟิ ล เลแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง
สิง่ สกัดทีท่ ำ� จากมอลต์ และผลไม้ เป็นสินค้าทีม่ โี อกาสใน
การส่งออกสูง แต่มีศักยภาพในการส่งออกต�่ำ (กลุ่มที่
4) จึงควรเร่งศึกษาปัญหา และแก้ไขสถานการณ์อย่าง
เร่งด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก เพราะสินค้า
เหล่านี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกส�ำคัญ/ตลาด
ศักยภาพของไทย

Δ สัดส่วนและอัตราการขยายตัวลดลง

ผลการวิเคราะห์ พบว่า สินค้าที่เป็นทั้งสินค้ามีโอกาสในการส่งออกสูง และสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการ
ส่งออกรายตลาด สามารถแบ่งตามกลุ่มได้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ (1) จีน : มันส�ำปะหลัง และผลไม้  (2) ญี่ปุ่น : อาหารสุนัขและอาหารแมว อาหารปรุงแต่ง
เช่น น�ำ้ เชือ่ ม ครีมเทียม ผักและผลไม้แปรรูป และเนือ้ ไก่แปรรูป (3) สหรัฐอเมริกา : น�ำ้ น�ำ้ แร่ และน�ำ้ อัดลม และ
อาหารปรุงแต่ง เช่น น�้ำเชื่อม ครีมเทียม (4) สหภาพยุโรป : ปลาทูน่ากระป๋องและแปรรูป (5) อาเซียน : อาหาร
สุนัขและอาหารแมว และอาหารปรุงแต่ง เช่น น�้ำเชื่อม ครีมเทียม (6) เกาหลีใต้ : อาหารสุนัขและอาหารแมว
และผักและผลไม้แปรรูป (7) ฮ่องกง : ขนมปัง บิสกิต และซอสและของปรุงแต่งส�ำหรับท�ำซอส (8) แคนาดา : ผล
ไม้ ขนมปัง บิสกิต อาหารปรุงแต่ง เช่น น�้ำเชื่อม ครีมเทียม อาหารสุนัขและอาหารแมว น�้ำ น�้ำแร่ และน�้ำอัดลม
เนือ้ สัตว์แปรรูป ซอสและของปรุงแต่งส�ำหรับท�ำซอส และปลาทูนา่ กระป๋องและแปรรูป และ (9) บราซิล : อาหาร
สุนัขและอาหารแมว และอาหารปรุงแต่ง เช่น น�้ำเชื่อม ครีมเทียม
กลุม่ ที่ 2 ได้แก่ (1) สหรัฐอเมริกา : เนือ้ ปลาแบบฟิลเลแช่เย็นแช่แข็ง ผักและผลไม้แปรรูป และ (2) อาเซียน :
สิ่งสกัดที่ท�ำจากมอลต์
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ (1) ฮ่องกง : อาหารทะเลแปรรูป และพาสตา และ (2) ไต้หวัน : กุ้ง และอาหารปรุงแต่ง
เช่น น�้ำเชื่อม ครีมเทียม
กลุ่มที่ 4 ได้แก่ (1) จีน : กุ้ง และสิ่งสกัดที่ท�ำจากมอลต์ (2) สหรัฐอเมริกา : ผลไม้ (3) เกาหลีใต้ : กุ้ง และ
เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นแช่แข็ง และ (4) แคนาดา : ผักและผลไม้แปรรูป
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Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนมกราคม ปี 2558 ในภาพรวมทรงตัว
เมือ่ เทียบกับช่วงทีผ่ า่ นมา เมือ่ พิจารณาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ พบว่า การบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐบาลปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากรัฐบาล
มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีภ่ าคอุปทานทัง้ การผลิตในภาค
อุตสาหกรรมและภาคการเกษตร รวมถึงการส่งออกยังคงหดตัว    

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

ม.ค. 2558 (%y-o-y)

Real GDP ปี 57

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย

-0.41

2.9

1.0

มาเลเซีย

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

เวียดนาม

0.94

5.4

5.5

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมกราคม 2558 อยูใ่ นเกณฑ์ดี

และมีเสถียรภาพ ถึงแม้วา่ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปจะหดตัวลง โดยหดตัวร้อยละ 0.4
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  ตามการลดลงของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก
อัตราการว่างงานสูงขึน้ ร้อยละ 1.1 ของก�ำลังแรงงานรวม สัดส่วนหนีส้ าธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนธันวาคม 2557 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 45.8 ซึง่ ถือว่าสถานะ
หนี้ของไทยยังมีความมั่นคง และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้
คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่ นระดับมัน่ คง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2558 ยังอยูใ่ นระดับสูง
ที่ 155.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ สามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนมกราคม 2558 ในภาพรวมชะลอตัวลง ตามการลดลง
ของดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 1.3 และดัชนีราคาสินค้า
เกษตร หดตัวร้อยละ 11.1 ตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก   
ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม 2557 ยังคง
ขยายตัวที่ร้อยละ 11.8 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร สูงขึ้นร้อยละ 1.2
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมกราคม 2558 ในภาพรวมปรับตัวดีขนึ้

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่
ขยายตัวร้อยละ 14.5 และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งที่หดตัวน้อยลง โดยหดตัว
ร้อยละ 11.4 (เดือนก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 28.0) ส่วนยอดการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค หดตัวที่ร้อยละ 2.0
และ 0.2 ตามล�ำดับ

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมกราคม 2558 ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผา่ นมา สะท้อนได้จากภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยขยายตัวร้อยละ
16.2 และ 3.4 ตามล�ำดับ เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ขณะที่ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัว
ร้อยละ 13.7 และ 5.8 ตามล�ำดับ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ ,IMF (* คาด
การณ์เดือน ต.ค. 57)
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q3

ปี 58
Q4

ธ.ค.

ม.ค.

-

-

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2.9

0.6

0.6

-2.45
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

-0.5
161.6
2.0
1.8
47.2
0.8

9.8
157.1
1.4
1.6
46.1
0.6

5.5
157.1
0.6
1.7
45.8
0.6

155.4
-0.4
1.6
1.1

-0.32
0.17

-1.8
-1.3

1.6
-5.6

1.9
-8.7

-3.5
-13.3

-2.3
-0.8
-3.3
18.8

1.8
-7.2
-3.9
-10.1

-3.5
-9.8
-2.4
7.0

-6.7
-12.5
-0.1
11.8

1.2
-11.1
-1.3
-

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

2.3
-38.3
-8.1
0.4

-0.9
-27.9
-7.8
8.7

-1.9
-28.0
-3.3
18.3

-2.0
-11.4
14.5
-0.2

-5.9
-8.4
18.1
8.3

0.0
-20.4
-2.1
-2.9

-3.1
-15.8
1.6
-4.8

3.5
-16.1
15.6
0.2

3.4
-13.7
16.2
-5.8

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

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีค่าเท่ากับ

106.15 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.12 จากราคาพลังงาน
ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน 95 ก๊าซธรรมชาติ NGV และ
ค่าโดยสารสาธารณะ รวมทัง้ ราคาอาหารสด ผลไม้สด ปลาและสัตว์นำ�้ เป็ด และไก่สำ� เร็จรูป
เนือ่ งจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ สินค้าประเภทเครือ่ งปรุงอาหาร เช่น น�ำ้ มันพืช
และเครือ่ งปรุงรส มีราคาสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ
0.52 และเฉลี่ยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.47  

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีค่าเท่ากับ 102.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.9 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.2 ตามการลดลงของราคาสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 3.4
ปลาและสัตว์น�้ำ ร้อยละ 6.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 13.6
ตามการลดลงของราคาลิ ก ไนต์ ปิ โ ตรเลี ย ม และก๊ า ซธรรมชาติ ร้ อ ยละ 17.2
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.1 ตามการลดลงของราคา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ ร้อยละ 1.0 สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ร้อยละ 0.7
หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ร้อยละ 0.6 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.2
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 30.5 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 4.8 ผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก ร้อยละ 6.8 โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 2.3 เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.9 สินค้าหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ
1.9 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์
กระดาษและสิง่ พิมพ์รอ้ ยละ 0.1ผลิตภัณฑ์อโลหะ ร้อยละ 0.1 เครือ่ งจักรส่วนประกอบและ
อุปกรณ์รอ้ ยละ 2.0 ยานพาหนะและอุปกรณ์รอ้ ยละ 0.1 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 และเฉลี่ยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.2
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีคา่ เท่ากับ 122.1 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 3.8 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 11.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ
5.6 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง ร้อยละ 0.4
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 และหมวด
ดัชนีราคาที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีหมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่หมวด
วัสดุฉาบผิวไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการก่อสร้างชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.9 และเฉลี่ย
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

%YoY

index

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
มกราคม 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
มกราคม 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ธ.ค. 2557

มกราคม 58

ม.ค.-ธ.ค. 2557

ส่งออก

17,249

227,574

-3.46

-0.41

น�ำเข้า

17,705

227,952

-13.33

-8.97

ดุลการค้า

-456.5

-378.7

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 58
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,857

16.1

10.8

สหรัฐ
อเมริกา

1,927

6.0

11.2

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,562

3.7

9.1

จีน

1,750

-19.7

10.1

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�้ำมันส�ำเร็จรูป

656

-28.1

3.8 มาเลเซีย

866

-12.6

5.0

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 58
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

1,668

-55.8

9.4

จีน

3,579

1.7

20.2

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,634

-10.6

9.2

ญีป่ นุ่

2,601

-14.6

14.7

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,239

-7.0

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,428

23.6

8.1

เคมีภณ
ั ฑ์

1,196

-4.7

6.8 มาเลเซีย

1,089

-6.1

6.2

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,032

-10.1

สหรัฐ
อาหรับฯ

716

-48.7

4.0

5.8

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ส่งออก

-0.5

-0.5

น�ำเข้า

-2.1

-2.6

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ม.ค. 58

ม.ค.-ธ.ค. 57

-0.3

-1.7

-1.0

-3.8

-10.8

-1.8

การส่งออก

เดือนมกราคม 2558 มีมลู ค่า 17,249 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.46 เมือ่
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 13.0 โดย ข้าว (-13.0%) ยางพารา (-40.6) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-12.1%)  
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ไม่รวมกุ้ง (-13.8%) และน�้ำตาล (-12.6%) ในขณะ
ที่ กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป (+3.7%) ผัก ผลไม้สด แช่แข็งและแปรรูป (+3.9%)
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+7.3%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.6 โดยรถยนต์และส่วนประกอบ (+16.1%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.7%)
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+9.2%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-28.1%) เม็ดพลาสติก (-14.6%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+6.0%) จีน (-19.7%)
ญี่ปุ่น (-7.5) ฮ่องกง (-8.3%) มาเลเซีย (-12.6%)
ภาพรวมการส่งออกปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมลู ค่า 227,574 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                                            
ลดลงร้อยละ 0.41 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.5
โดยยางพารา (-26.9%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-7.3%) น�้ำตาล (-4.3%)
ในขณะที่ ข้าว (+23.0%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+9.9%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+10.6%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 โดยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (+3.2%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.6%) เม็ดพลาสติก (+8.2%) ในขณะที่
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (-0.1%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-11.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-7.9%) สหรัฐอเมริกา (+4.1%) ญี่ปุ่น (-1.9%) มาเลเซีย
(-1.9%)และฮ่องกง (-4.4%)

การน�ำเข้า

เดือนมกราคม 2558 มีมูลค่า 17,705 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.33                                                                                                           
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-55.8%)
เครื่องจักรกลฯ (-10.6%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-6.9%) ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ (+3.75%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+1.7%)
ญีป่ นุ่ (-14.6%) สหรัฐอเมริกา (+23.6%) มาเลเซีย (-6.1%) สหรัฐอาหรับฯ (-48.7%)        
ภาพรวมการส่งออกปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมลู ค่า 227,952 ล้านเหรียญสหรัฐ       
ลดลงร้อยละ 8.97 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ
(-15.6%) เครื่องจักรกลฯ (-7.8%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-8.1%) ขณะที่
เคมีภณ
ั ฑ์ (+1.1%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+0.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (+2.4%) ญี่ปุ่น (+13.1%) สหรัฐอเมริกา (-0.3%) มาเลเซีย (-4.0%) และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-27.0%)

ดุลการค้า

เดือนมกราคม 2558 ขาดดุลการค้ามูลค่า 457 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะทีภ่ าพรวม
ดุลการค้า 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 378.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมกราคม 2558 อยู่ท่ี 97.0 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 11.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.5 และกลุ่มสินค้าเกษตร ลดลงร้อยละ 7.1 ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวขยายตัวร้อยละ 0.1

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมกราคม 2558 อยู่ท่ี 87.0 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 10.8 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 41.6 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 2.4 กลุม่ สินค้า
อุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.4 รวมทั้งยานพาหนะและชิ้นส่วน หดตัวร้อยละ 4.3

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

กุมภาพันธ์ 2558

ราคาทองค�ำ

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,017.39 บาท ลดลงร้อยละ 2.03 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า  ราคาทองค�ำได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทองค�ำและหันไป
ลงทุนในตลาดหุน้ เนือ่ งจากทีต่ ลาดหุน้ ยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวดีขนึ้ จากการทีก่ ระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ เปิดเผยจ�ำนวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานเพิม่ ขึน้ มากกว่าทีค่ าดการณ์ เป็นสัญญาณว่าตลาด
แรงงานสหรัฐฯ ยังคงฟืน้ ตัว จนท�ำให้ประเด็นการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายกลับมาเป็นกระแส
กดดันต่อราคาทองค�ำอีกครั้ง ประกอบกับแรงซื้อทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง
หลังจากตลาดลดความกังวลต่อประเด็นการเจรจาปัญหาหนี้ของกรีซและความขัดแย้งในยูเครน

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 50.92
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 46.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึง่ เป็นผล
จากการเปิดเผยข้อมูลของ Baker Huges เกีย่ วกับการขุดเจาะน�ำ้ มันดิบของโลกทีล่ ดลง สอดคล้องกับ
ปริมาณการขุดเจาะน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมัน่ ว่าราคา
น�ำ้ มันดิบจะปรับตัวดีขนึ้ และเริม่ กลับเข้ามาในตลาดเพือ่ ซือ้ -ขายน�ำ้ มันเพือ่ ท�ำก�ำไรมากขึน้ นอกจากนี้
ราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังได้รับปัจจัยบวกจากประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในลิเบีย
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบลดลง กระทบต่ออุปทานน�้ำมันดิบในลิเบีย

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน
สินค้า

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์แข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก
32.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมา
หลังจากทีก่ ลุม่ โอเปกได้ปรับลดคาดการณ์ยอดการผลิตน�ำ้ มันนอกกลุม่ ประเทศผูผ้ ลิตลง ส่งผลให้
ทัง้ ราคาน�ำ้ มันดิบและสกุลเงินของประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันปรับตัวแข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับค่าเงินดอลลาร์
อย่างไรก็ดี การแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาทยังได้รบั ปัจจัยบวกจากการแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินในภูมภิ าค
หลังนักลงทุนมองภาพตลาดเอเชียดีขึ้น

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,239 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,225 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากภาครัฐมีการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ผูซ้ อื้ จึงต้องรอดู
สถานการณ์ ส่งผลให้ราคาข้าวขาวปรับลดลง ในขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 2,898.5 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,925 บาท/100 กิโลกรัม เพราะได้รบั แรงหนุน
จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประเทศคูค่ า ้ เช่น ญีป่ นุ่ ได้ซอื้ ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (Global quota)
จ�ำนวน 14,000 ตัน (10 ก.พ.58) เป็นต้น ส�ำหรับแนวโน้มเดือนมีนาคมคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึน้
เนือ่ งจากผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสูต่ ลาดน้อยลง เพราะขณะนีช้ าวนาภาคกลางลดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ลงประมาณร้อยละ 30 จากความกังวลเรื่องปัญหาภัยแล้ง
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 59.92 บาท และ 48.91 บาท ตามล�ำดับ
ในขณะทีร่ าคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ปรับตัวสูงขึน้ (+7.70) แต่ราคายางแท่ง STR 20 ได้ปรับตัวลดลง
(-0.25) จากเดือนมกราคม 2558 ซึง่ ภาพรวมราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลีย่ นแปลงในช่วงแคบๆ
ซึ่งมาจากทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ โดยมีปัจจัยบวกจากโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษา
เสถียรภาพราคายาง (Buffer Funds) ราคาน�ำ้ มันปรับตัวสูงขึน้ และอุปทานยางออกสูต่ ลาดน้อยลง
เพราะหลายพืน้ ทีเ่ ริม่ หยุดกรีดในฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับข่าวจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ เพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่ปัจจัยลบมาจากเงินบาทแข็งค่าและราคาชี้น�ำตลาดโตเกียวค่อนข้าง
ผันผวน รวมทัง้ นักลงทุนวิตกกังวลภาวะเศรษฐกิจโลก ส�ำหรับเดือนมีนาคม ราคายางน่าจะทรงตัว
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อันเนื่องมาจากปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซา 

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

สินค้า

ม.ค.-58

ก.พ.-58

%∆
(MOM)

ก.พ.-57

ก.พ.-58

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,239.00

1,225.00

-1.13

1,339.74

1,225.00

-8.56

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,898.50

2,925.00

0.91

3,007.11

2,925.00

-2.73

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

55.63

59.92

7.70

70.31

59.92 -14.78

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

49.03

48.91

-0.25

62.31

48.91 -21.50

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

46.67

50.92

9.11

100.82

32.73

32.57

-0.49

32.65

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI

50.92 -49.49

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

32.57

-0.24
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News
เริ่มเคานต์ดาวน์ AEC ด้วยภาษาจีน
กันดีกว่า ภาษาจีนนั้นก็ใช้ในอาเซียนได้ทุก
ประเทศเช่นกัน ต้าเจียห่าว (สวัสดีทุกท่าน)
หว่อเจี้ยวขุนพาณิชย์ (ผมชื่อขุนพาณิชย์ฯ)
เหิ่นเกาซิ่งเหรินซื่อหนี่ (ยินดีที่ได้รู้จักครับ)
เชี่ยๆ หนี่เหมิน (ขอบคุณ)

Surprise อีกแล้วเมื่อกระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดหมูในรัสเซียส�ำเร็จ เมื่อ
Far East Meat Association ผูน้ ำ� เข้ารายใหญ่รสั เซีย (ส�ำนักงานใหญ่อยูท่ วี่ ลาดิ
วอสตอกใกล้เกาหลีเหนือ) ตกลง Ok ซื้อหมูไทย 2-3 ตู้คอนเทนเนอร์ในลอตแรก
และจะซือ้ ต่อเนือ่ ง 2-3 ตูต้ อ่ เดือนเช่นกัน ส่วนสินค้าประมงคาดว่าจะซือ้ จากไทย
เช่นกันในเร็วๆ นี้  เมืองวลาดิวอสตอกนี้ต่อไปจะเป็นเมืองส�ำคัญในการซื้อขาย
ระหว่างรัสเซีย-อาเซียนเนื่องจากอยู่ใกล้อาเซียนที่สุด อีกทั้งรัสเซียมีสัมพันธ์ที่ดี
กับอาเซียนโดยเฉพาะกับเวียดนาม และเมืองนีก้ ม็ เี ส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย
เชือ่ มไปยังมอสโควโดยตรง แหล่งข่าวจากรัสเซีย (Рейтинг@Mail.ru) รายงานว่า
ส่วนใหญ่รสั เซียเป็นประเทศผูน้ ำ� เข้าอาหารเป็นหลักเนือ่ งจากมีฤดูหนาวทีย่ าวนาน
ถึง 6 เดือนในแต่ละปี  

มีเฮอีกแล้วพี่น้องที่แดนกิมจิเมื่อเกาหลีใต้ไฟเขียวให้น�ำเข้าไก่ไทยได้เมื่อ
เดือนมกราคม 2558 หลังจากห้ามน�ำเข้ามายาวนานอันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาไข้
หวัดนก คาดว่าในกลางปี 2558 นี้น่าจะ
เริม่ ส่งออกได้แล้วเมือ่ ขัน้ ตอนด้านเอกสาร
ส�ำเร็จเสร็จสิน้ ผูส้ ง่ ออกเตรียมรับทรัพย์กนั
ได้แล้ว

ชาวโรตีขี้ร้อนประทุจุดเดือดแห่ซื้อแอร์กันเป็นทิวแถว โดยเฉพาะช่วงฤดู
ร้อนยอดขายพุง่ ขึน้ สูง 100% ในหลายเมือง โดยไทยเป็นผูน้ ำ� ในตลาดอินเดียด้วย
ยอดขาย 40 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ถึง 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ทีส่ ำ� คัญอย่าลืมใช้สทิ ธิภายใต้ FTA ไทย-อินเดีย และ FTA อาเซียน-อินเดีย
ด้วยนะจ๊ะ

เทร็ น เสื้ อ ผ้ า เรี ย บหรู ดู ดี ร าคามิ ต รภาพ
(High Commodity) ก�ำลังมาแรงในแดนปลาดิบ
ในยุคเศรษฐกิจเบีย้ น้อยเบีย้ เล็ก จึงเป็นโอกาสให้แก่
ธุรกิจเสือ้ ผ้าไทยแต่จะต้องเน้นด้านดีไซน์และราคา
ไม่แพง ในอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายการ
ลงทุนมาในไทยมากขึ้นภายใต้นโยบาย Thailand
Plus One ด้วยเหตุผลที่ไทยมีจุดแข็งคือ ความ
เพียบพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
ความพรั่งพร้อมของวัตถุดิบและวัสดุ อีกทั้งยัง
สามารถใช้ไทยเป็นจุดเชือ่ มโยงกับประเทศรอบด้าน
เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวที่มีการเติบโตสูง
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สหรัฐสนใจเครือ่ งประดับสไตล์วถิ ไี ทย เช่น เครือ่ งประดับถักทอด้วยเส้นลวด
เงินแท้เป็นเข็มกลัดรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ ด้วยติดใจฝีมอื ขัน้ เทพของ OTOP ไทย
ผูส้ นใจติดต่อคุณฟิลปิ ส์แห่งบริษทั Royal Chain ได้เลยที่ Phillip@royalchain.com  

ปี 2558 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโต
สูงกว่า 7% ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย
แทนจีนค่อนข้างแน่นอน จะท�ำให้ตลาดแห่งนี้
น่าจับตาไม่น้อย สินค้าไทยที่มีศักยภาพได้แก่
เครื่องส�ำอาง (ไทยเป็นผู้น�ำตลาด) อาหารและ
เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง
อีกสินค้าที่น่าสนใจจะเป็นสินค้าเด็กเนื่องจาก
ฟิลปิ ปินส์มปี ระชากรทะลุ 100 ล้านคนไปแล้ว

ตลาดเมียนมาร์โตไม่หยุดฉุดไม่อยูเ่ มือ่ เมียนมาร์เร่งพัฒนาประเทศและต้อง
น�ำเข้าสินค้าเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะจากประเทศไทยเนื่องจากยังผลิตเองไม่ค่อย
ได้  สินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่  เครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด อาหารส�ำเร็จรูป
อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม snack และเครื่องส�ำอาง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉิงตู (มณฑลเสฉวน) ของจีนตั้งเป้าผลิตรถยนต์
1 ล้านคันในปี 2558 ปัจจุบันเฉิงตูเป็นฐานการผลิตของ Big  3  ได้แก่ โฟล์ค
โตโยตา และวอลโว คาดว่าหลังจากมีการเชือ่ มโยงเส้นทางรถไฟไทย-จีนแล้วจะมี
การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่าง
ไทย-จีนเพิม่ ขึน้ แบบพุง่ กระฉูด เนือ่ งจาก
หลายค่ายทัง้ ของจีนและต่างประเทศต่าง
ก็มีฐานการผลิตในไทยเช่นกัน

ตรุษจีนปีนี้ชาวจีนหลบออกนอกประเทศเป็นทิวแถว แหล่งข่าว CTRIP.
com และสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวจีนรายงานว่าปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่นิยม
ท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ประเทศยอดนิยมอันดับหนึ่งหนีไม่พ้น
ประเทศไทย ถึงว่าทุกวันนีอ้ าหมวยอาตีถ๋ งึ ได้เต็มวัดพระแก้ว ด้วยติดใจหนัง lost
in Thailand รองลงมาเป็นญีป่ นุ่ และเกาหลี ส่วนสหรัฐและออสเตรเลียชาวจีนก็
สนใจเช่นกันแต่กไ็ ปกันไม่บอ่ ยนักเพราะระยะทางไกล พ่อค้าแม่คา้ ไทยเห็นจะต้อง
หัดพูดภาษาจีนกันแล้ว เขออี่มา OK?

อิตาลีมแี นวโน้มน�ำเข้าน�ำ้ ผึง้ มากขึน้ เนือ่ งจากผลิตได้เองน้อยลงอันเป็นผลมา
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แมลงศัตรูพชื เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกสรดอกไม้
ที่เป็นอาหารผึ้งถูกกัดกิน และถูกหมีพูป่า 100 เอเคอร์แอบกินหมด ท�ำให้การ
ผลิตน�ำ้ ผึง้ บางชนิดลดลงถึง 50% ส่งผลให้มกี ารน�ำเข้าน�ำ้ ผึง้ เพิม่ ขึน้ 17% ในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2557 โดย 33% น�ำเข้าจากฮังการี และ 15% น�ำเข้าจากจีน

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

