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Editor’s Note

ก้าวเข้าสูส่ นิ้ ไตรมาสที่ 1 พร้อมกับกระแสความร้อนแรงของการเลือกตัง้ ทีใ่ กล้เข้ามาทุกที และความขัดแย้งของสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั คงด�ำเนินไปอย่างยืดเยือ้ ประเทศ
ทีเ่ ศรษฐกิจต้องพึง่ พาการส่งออกเป็นหลักอย่างไทย ก็ยงั คงต้องอยูท่ า่ มกลางมรสุมแห่งความขัดแย้งของสองยักษ์ใหญ่นไ้ี ปอีกสักระยะ ปีนหี้ ลายนักวิชาการหลายส�ำนัก
รวมถึง สนค. ต่างก็คาดการณ์วา่ การส่งออกของไทยในปีนยี้ งั คงเติบโตได้ดี แต่อาจจะชะลอตัวลงบ้างจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก และเราอาจต้องท�ำการบ้านหนักขึน้
ในการปรับตัวให้อยูร่ อด ท่ามกลางภาวะของความขัดแย้งทีท่ กุ ฝ่ายต่างก็ได้รบั ผลกระทบเช่นนี้
วารสาร สนค. ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอบทความเรือ่ ง “ผอ.สนค. น�ำทัพผูเ้ ชีย่ วชาญถกทิศทางการส่งออกไทยปี 2562” ซึง่ ได้รวบรวมประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้จากการ
จัดงานเสวนา ‘มองโลก มองไทย : ทิศทางการส่งออกปี 2562’ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญหลายท่านมาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับตัวท่ามกลางความขัดแย้งของสองประเทศ และ
ในส่วน สนค. ขอน�ำเสนอการเจาะตลาดใหญ่อย่างจีนเป็นรายมณฑลด้วย “3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” ซึง่ จะเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของไทยในการเพิม่ ศักยภาพ
การส่งออกได้ นอกจากนี้ เรายังได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ มาอัพเดทเรือ่ งราวน่ารูเ้ กีย่ วกับ “อีกก้าว...ของมาตรการตอบโต้
ทางการค้าไทย” ซึง่ เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ป้องกันไทยจากการเป็นแหล่งหลบเลีย่ งอากรจากการตอบโต้ทางการค้า ซึง่ น่าจะทวีความเสีย่ งมากขึน้ ในอนาคต
หวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทกุ ท่านเช่นเคย สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าหนึง่ เสียงของท่านสามารถตัดสินอนาคตของประเทศไทย เลือกคนดีเข้าสภา
เลือกนโยบายทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง อย่าลืมไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ กันนะคะ
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อีกก้าว...ของมาตรการตอบโต้
ทางการค้าไทย
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์ จัดงาน Hackathon ในหัวข้อเรื่อง “โลกป่วน ควรเปลี่ยน” รวมพลนักคิดรุ่นใหม่ร่วมกัน
ระดมสมองเพื่อค้นหาและพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดโลก พร้อมน�ำไอเดียต่อยอดธุรกิจจริง โดยร่วมกับ บจก. โบลลิเกอร์ แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) ซึง่ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand
Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
การจัดงานครัง้ นีไ้ ด้นำ� รูปแบบ Hackathon มาใช้เพือ่ กระตุน้ ความคิดและการแสดงความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการ Design Thinking และเทคนิคการท�ำ
Business Model Canvas โดยแบ่งผู้เข้าร่วมงานออกเป็น 6 กลุ่ม ในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์
ส�ำคัญในอนาคต ตลอดจนสถานะปัจจุบนั ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเกษตร และภาคบริการไทย
เพือ่ ระบุธรุ กิจบริการและอุตสาหกรรมต้นแบบทีเ่ ป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์ แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะช่วยพลิกฟื้นกิจการ (Turnaround) จากผลกระทบของแนวโน้มส�ำคัญต่างๆ และความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมที่ส่วนกลางในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 80 คน โดย
ตลอดโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่นี้จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและเก็บข้อมูลเชิงลึก (Focus
Group) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ สุรินทร์ ชุมพร และระยอง ในช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่ออุปสงค์ของตลาด ราคา และคุณภาพที่
ตลาดในประเทศต้องการ ข้อมูลที่ได้รับนี้จะน�ำมาจัดท�ำแนวทางและยุทธศาสตร์การค้าตามความ
ต้องการของตลาดต่อไป
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โดย : นางสาวสิรบิ ษุ ย์ อึง๊ ภากรณ์* ผูอ้ ำ� นวยการกองกฎหมาย กรมการค้าต่างประทศ

อีกก้าว...

ของมาตรการตอบโต้
ทางการค้าไทย

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้บังคับใช้มาครบ 2 ทศวรรษ ในระหว่าง
การใช้กฎหมายตอบโต้ทางการค้าดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์พบว่า
บริ บ ททางการค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทีป่ ระกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัตนิ ี้
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการบางรายอาศัยรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงการผลิตสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้ (Circumvention)
กระทรวงพาณิชย์จงึ ได้เสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยยกร่างเป็น
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุม่ ตลาดและการอุดหนุนซึง่ สินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพือ่ คุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายจากการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ
การอุดหนุน และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าและยกระดับการค้าทีเ่ ป็นธรรม ในร่างกฎหมายดังกล่าว
ได้มกี ารเพิม่ หลักกฎหมายที่ส�ำคัญซึ่งเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของ
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้าและการด�ำเนินการตอบโต้
การหลบเลี่ยงดังกล่าวเป็นหมวด 10/1 ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
การพิจารณาการหลบเลีย่ งมาตรการตอบโต้ทางการค้าจะพิจารณา
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
การด�ำเนินธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันควร หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุน
อย่างเพียงพอ แต่เป็นไปเพือ่ หลบเลีย่ งการเก็บอากรตอบโต้การทุม่ ตลาด
หรือการอุดหนุน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบทางการค้าดังกล่าวบัน่ ทอน

ผลการใช้บงั คับมาตรการตอบโต้ทางการค้าในด้านราคาหรือปริมาณ และ
มีหลักฐานการทุ่มตลาดหรือหลักฐานการอุดหนุน
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตหรือการด�ำเนินธุรกิจที่
เข้าลักษณะการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้ามีได้หลากหลาย
ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสินค้าไม่กระทบต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินค้านั้น สินค้ามีการส่งผ่านประเทศที่ไม่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้ ท างการค้ า สิ น ค้ า มี ก ารส่ ง ผ่ า นผู ้ ผ ลิ ต หรื อ ผู ้ ส ่ ง ออกที่ ไ ม่ ถู ก
เรียกเก็บอากรตอบโต้ทางการค้าหรือถูกเรียกเก็บในอัตราทีต่ ำ�่ กว่า และ
การน�ำสินค้ากึ่งส�ำเร็จรูปของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า
มาท�ำให้ส�ำเร็จหรือประกอบชิ้นส่วนในประเทศอื่นหรือในประเทศไทย
ซึ่งในกรณีสุดท้ายนี้จะมีการพิจารณาสัดส่วนมูลค่า (Trigger point)
ของต้นทุนการผลิต และของมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนทั้งหมด
ของสินค้า แล้วแต่กรณี
กระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้า
มีความคล้ายคลึงกับการไต่สวนการทุม่ ตลาดและการอุดหนุนทีก่ ระทรวง
พาณิชย์ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่มีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการ
ไต่สวนทีก่ ระชับกว่า โดยให้ดำ� เนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน
นับแต่วนั ประกาศไต่สวน และหากมีเหตุจำ� เป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมี
ค�ำวินจิ ฉัยชัน้ ทีส่ ดุ พบว่ามีการหลบเลีย่ งมาตรการตอบโต้ทางการค้า ก็จะ
ขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้กบั การน�ำเข้าสินค้าทีห่ ลบเลีย่ งมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้า ไม่เกินอัตราอากรสูงสุดทีเ่ รียกเก็บจากสินค้าทีม่ กี ารใช้
มาตรการตอบโต้ทางการค้านั้นๆ
คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนีจ้ ะประกาศใช้ภายในปี 2562 อย่างไรก็ดี
ในกระบวนการไต่ ส วน การหลบเลี่ ย งมาตรการตอบโต้ท างการค้า
มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล ซึ่งหากมีความชัดเจน
เพี ย งพอว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หรื อ ผู ้ ป ระกอบการรายใดๆ ไม่ ไ ด้
หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้า ก็จะไม่ขยายการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้ทางการค้าให้แก่ผู้นั้นเป็นรายๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการภายใน
ประเทศควรตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
ในกระบวนการไต่สวน และไม่ควรเพิกเฉยที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน
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โดย : นายณรงค์ คงสังข์ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

3 แนวคิด
7 แนวทาง

รุกตลาดจีน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ทำ� การศึกษาโอกาส
ทางการค้าของไทยใน 10 มณฑลส�ำคัญของจีน โดยพิจารณาจากขนาดทาง
เศรษฐกิจ รายได้ตอ่ หัว จ�ำนวนประชากร และมูลค่าการน�ำเข้า ประกอบด้วย
กวางตุ้ง เจียงซู เมืองเซี่ยงไฮ้ ซานตง เจ้อเจียง เมืองปักกิ่ง เหอหนาน
เมืองเทียนสินฟูเจีย้ น และเสฉวน โดยมีมลู ค่าน�ำเข้ารวมคิดเป็น ร้อยละ 84.2
ของการน�ำเข้าทัง้ หมดของประเทศจีน และร้อยละ 91.3 ของการน�ำเข้าสินค้า
จากไทยทีส่ ง่ ออกไปจีนทัง้ หมด ซึง่ จะช่วยให้สามารถชีเ้ ป้าโอกาสทางการค้าใน
แต่ละมณฑล/เมือง และสินค้าเป้าหมายของไทย อันจะน�ำไปสูก่ ารวางนโยบาย
และก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการเจรจาการค้ากับ
ตลาดศักยภาพ ปรับกลยุทธ์และมาตรการส่งเสริมการส่งออก เพือ่ ขยายตลาดให้
สอดคล้องกับศักยภาพการน�ำเข้าทีแ่ ท้จริงเป็นรายมณฑล/เมืองได้อย่างเหมาะสม
โดยการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขันของการส่งออกสินค้า
ไทยในตลาดโลกเทียบกับโครงสร้างการน�ำเข้ารายมณฑลของจีน และสามารถ
แบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
สินค้ากลุ่มที่ 1 เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดโลกต�ำ่ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาเพิม่ เติม เช่น
✓เป็นสินค้าทีไ่ ทยไม่สามารถผลิตได้ เช่น น�ำ้ มัน แร่ธาตุบางชนิด พืช
หรืออาหารบางชนิด ซึ่งในสินค้ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมการ
ส่งออกเนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านการผลิต
✓เป็นสินค้าทีไ่ ทยผลิตได้แต่ความสามารถทางการแข่งขันต�ำ่ ซึง่ อาจ
จะเกิดจากต้นทุนทีส่ งู หรือเทคโนโลยีทยี่ งั ไม่ทนั สมัยเพียงพอ เช่น ปาล์มน�ำ้ มัน
อากาศยาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาหรือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมการส่งออกต่อไป
สินค้ากลุ่มที่ 2 เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดโลกสูง แต่สง่ ออกไปยังมณฑล/เมืองนัน้ ต�ำ่ กว่าศักยภาพของไทยใน
ตลาดโลก ประเด็นต้องพิจารณาเพิม่ เติม คือ
✓เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการแข่งขันที่ต�่ำกว่าใน
ตลาดโลก อาจเกิดจากการไม่ได้อยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ทีผ่ ลิตในประเทศ
เหล่านัน้ ดังนัน้ การเพิม่ การส่งออกกลุม่ นีจ้ ำ� เป็นต้องส่งเสริมการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ
✓เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขันทีต่ ำ�่ กว่าในตลาดโลก
อาจจะเกิดมาจากประเทศเหล่านัน้ มีการด�ำเนินมาตรการทางภาษีทำ� ให้ตน้ ทุน
สินค้าสูงขึน้ หรือมาจากการท�ำการตลาด/ส่งเสริมการขายต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
ดังนัน้ การเพิม่ การส่งออกกลุม่ นีเ้ น้นการเจรจาเพือ่ ลดความเสียเปรียบทางการ
แข่งขัน หรือพัฒนาบริหารจัดการให้ตน้ ทุนต่างๆ ลดลง เพือ่ จะแข่งขันได้มากขึน้
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สินค้ากลุ่มที่ 3 เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดโลกสูง และส่งออกไปประเทศนัน้ สูงกว่าศักยภาพของไทยในตลาดโลก
✓เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ความสามารถทางการแข่งขันที่สูงกว่าใน
ตลาดโลก อาจเกิดจากการอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ผลิตในประเทศ
เหล่านั้น โดยเฉพาะบริษัทลงทุนข้ามชาติท่ีมีบริษัทลูกในหลายประเทศ
และมีการน�ำเข้าสินค้าจากบริษทั ลูกโดยตรง การส่งเสริมการส่งออกในกลุม่ นี้
เน้นต่อยอดสินค้าเกีย่ วข้องในห่วงโซ่อปุ ทานมากขึน้
✓เป็นสินค้าเกษตร ความสามารถทางการแข่งขันทีส่ งู กว่าในตลาดโลก
อาจเกิดจากการได้รบั ความนิยมในสินค้า และท�ำให้มสี ว่ นแบ่งทางการตลาดสูง
ซึ่งจ�ำเป็นต้องรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้อยู่ระดับดี
ต่อเนือ่ ง
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้เน้นความส�ำคัญของการเพิม่ การส่งออกให้ตรง
กับความสามารถทางการแข่งขันของไทย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ 2 ซึ่ง
เป็นสินค้าทีไ่ ทยมีความสามารถการแข่งขันสูงแต่ยงั ส่งออกต�ำ่ กว่าศักยภาพ
ดังนั้น หากไทยส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้ว จะท�ำให้มีมูลค่าการ
ส่งออกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.29 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นสินค้าเกษตร
1,089 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดย 3 มณฑลแรกทีส่ ง่ ออกไปได้ตำ�่ กว่าศักยภาพมากทีส่ ดุ (หมายถึงโอกาส
ทีจ่ ะส่งออกเพิม่ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของไทย) ได้แก่ กวางตุง้ (4.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เซีย่ งไฮ้ (3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และซานตง (1.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)
ส่วนสินค้าเกษตรส�ำคัญ ซึ่งจะสามารถส่งออกเพิ่มขึ้นได้เพื่อให้
สอดคล้องกับศักยภาพของไทย เช่น
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• ข้าว มูลค่า 213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังกวางตุง้ เซีย่ งไฮ้ และฟูเจีย้ น
มูลค่า 148.0, 48.0 และ 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ
• ไก่แช่เย็น/แช่แข็ง มูลค่า 51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังกวางตุง้ เซีย่ งไฮ้
และเจียงซู มูลค่า 33.0, 16.0 และ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ
• ยางธรรมชาติ ขัน้ ปฐม มูลค่า 640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังซานตง
เจียงซู และกวางตุง้ มูลค่า 448.0, 64.5 และ 60.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ
ก�ำหนดเป้าหมายการส่งออกระยะยาวที่ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2570
เป้าหมายการส่งออกรวมในปี 2570 ทัง้ 10 มณฑล จะอยูท่ ี่ 1.0 - 1.1 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าการน�ำเข้าในปัจจุบนั ประมาณ 28,000 - 39,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 3 มณฑลทีม่ ลู ค่าสูงสุด ประกอบด้วย กวางตุง้ (3.13 3.30 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เซีย่ งไฮ้ (3.06 - 3.15 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
และซานตง (1.54 - 1.65 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามล�ำดับ
ขับเคลือ่ นการส่งออกโดย “ยุทธศาสตร์การค้าออกไทย-จีนรายมณฑล”
การก�ำหนดยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีนรายมณฑล มีการวิเคราะห์เชือ่ มโยง
หลายมิติ เช่น วิเคราะห์โครงสร้างความต้องการสินค้าน�ำเข้าของจีน ว่าสอดคล้อง
กับความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไทยหรือไม่ วิเคราะห์ศกั ยภาพ
การน�ำเข้า/การค้าที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงหรือ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายเศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกันหลายมิตขิ องรัฐบาล
จีน โดยเฉพาะนโยบายเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative: BRI) และ
นโยบายการปฏิรปู และเปิดประเทศของจีนทีค่ รบรอบ 40 ปี ตลอดจนการเดินหน้า
ปฏิรปู เศรษฐกิจในช่วงต่อไป รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมอีคอมเมิรซ์
ข้ามพรมแดนของจีน เป็นต้น และน�ำมาสูก่ ารเสนอยุทธศาสตร์การค้าไทยจีน
ภายใต้ “3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” ซึง่ ประกอบด้วย
“3 แนวคิด” คือ กรอบการก�ำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
แนวคิดที่ 1 คือ ก�ำหนดสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ ประกอบด้วยสินค้า 3 กลุม่
ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
แนวคิดที่ 2 คือ ประสานนโยบายการพัฒนาทีส่ ำ� คัญของสองประเทศ
เช่น ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีน กับ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
และ Thailand 4.0 ของไทย ท�ำให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาเฉพาะด้านของแต่ละ
มณฑล ท�ำให้เห็นถึงโอกาสทีจ่ ะเชือ่ มโยงสินค้า ความร่วมมือ และการลงทุนของ
ไทยในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม โดยนโยบายทีส่ ำ� คัญของจีน เช่น
• ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ซึง่ จะเป็นการยกระดับมณฑล
เหล่านัน้ ให้เป็นศูนย์กลางทางการขนส่ง ไม่วา่ จะเป็นด้านระบบราง ทางอากาศ
และทางเรือ เป็นต้น
• นโยบาย “13 Megalopolises” ซึง่ เป็นการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ โดยเน้น
การกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่ไปสูเ่ มืองรองรอบๆ เพือ่ สร้างการขยายตัว
ของเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
• นโยบาย 37 เมืองทีไ่ ด้รบั ให้จดั ตัง้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้า
ออนไลน์ขา้ มพรมแดน “Pilot Cities for Cross-Border E-commerce” ซึง่
เมืองเหล่านีจ้ ะมีโอกาสการค้าระหว่างประเทศผ่าน e-commerce สูง
• นโยบาย “144 Hours China Visa Free Transit” โดยมีจำ� นวน
11 มณฑล/เมือง ซึ่งทางการจีนประกาศอนุมัตินโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับคนต่างชาติจาก 53 ประเทศ ทีเ่ ดินทางเข้าจีนผ่านสนามบินและท่าเรือ
โดยสามารถเข้าพักอาศัยได้เป็นเวลา 144 ชัว่ โมง หรือ 6 วัน
แนวคิดที่ 3 คือ ความถนัด ความเชีย่ วชาญ หรือเอกลักษณ์ (DNA)
เฉพาะของแต่ละเมือง เช่น ซึง่ จีนมีการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแต่ละเมืองส�ำคัญไว้แล้ว โดยเฉพาะทีอ่ ยูบ่ นเส้นทาง BRI ซึง่ สามารถจับคู่
ได้กบั บางพืน้ ทีห่ รือบางจังหวัดของไทย

“ยุทธศาสตร์ 7 แนวทาง”
แนวทางที่ 1 ส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกได้ต�่ำกว่าศักยภาพ (สินค้า
กลุม่ ที่ 2) เน้นท�ำตลาดในแต่ละมณฑลอย่างตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ความสามารถทางการแข่งขันของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น กวางตุง้
ประกอบด้วย ข้าว (148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และสิง่ สกัดจากมอลต์ (48 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เป็นต้น ส่วนเมืองเซีย่ งไฮ้ ประกอบด้วย มันส�ำปะหลัง (48 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ข้าว (48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รวมทัง้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์
(231 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เป็นต้น
แนวทางที่ 2 ส�ำหรับสินค้าส่งออกได้สงู กว่าศักยภาพ (สินค้ากลุม่ ที่ 3)
เน้นรักษามาตรฐานสินค้า ต่อยอดความนิยมในสินค้าเกษตรไปยังสินค้าเกษตร
หรือผลไม้อนื่ ๆ เช่น มังคุดและล�ำไย รวมทัง้ น�ำสินค้าทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มอยูแ่ ล้วไปขาย
ในเมืองอืน่ ๆ
แนวทางที่ 3 ส�ำหรับสินค้าทีม่ คี วามสามารถทางการแข่งขันต�ำ่ (สินค้า
กลุ่มที่ 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศที่ 3
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น อากาศยาน หรือพัฒนาสินค้าให้เป็นที่
ต้องการของตลาดมากขึน้
แนวทางที่ 4 เน้นเจาะพืน้ ทีร่ ายเมืองทีม่ ศี กั ยภาพสูง เช่น เมืองเซีย่ งไฮ้
เน้นพืน้ ที่ “Greater Shanghai” เมืองซูโจวและเมืองเซีย่ งไฮ้ และมณฑลซานตง
เน้นพืน้ ที่ “Shandong peninsula” โดยเฉพาะเมืองจีห้ นานและเมืองชิงเต่า
เป็นต้น
แนวทางที่ 5 เน้นการท�ำตลาดแบบ O2O โดยด้านออฟไลน์ เน้นการ
แสดงสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ และตัง้ เป้าเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าไทยให้
มากขึน้ ส่วนด้านออนไลน์ ท�ำการส่งเสริมการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ 37 เมือง
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั เิ ป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าอีคอมเมิรซ์ ข้ามพรมแดน (CrossBorder E-commerce) เช่น หางโจว เจิง้ โจว ฝูโจ และกวางโจ เป็นต้น
แนวทางที่ 6 ร่วมก่ออิฐสร้างเมืองใหญ่ โดยให้ผู้ประกอบการหรือ
นักลงทุนไทยเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมืองทีย่ งั มีการน�ำเข้าไม่มากนัก หรือ
สร้างสายสัมพันธ์กบั ธุรกิจในเมืองเหล่านีท้ มี่ แี นวโน้มจะน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ จากการ
ปฏิรปู เศรษฐกิจ เช่น เสฉวน และเหอหนาน เป็นต้น
แนวทางที่ 7 มุง่ เน้นและเร่งสร้างความสัมพันธ์ในทุกมิติ เช่น
• ระดับประเทศกับระดับมณฑล ใช้ตน้ แบบจากความร่วมมือระหว่าง
สิงคโปร์กับมณฑลส�ำคัญของจีน เช่น ความร่วมมือภายใต้โครงการ The
Singapore-Shandong Business Council ในปี 2536 เป็นต้น
• ระดับเมือง/มณฑลกับเมือง เช่น มณฑลเจ้อเจียงมีเมืองคูม่ ติ ร (Sister
Cities) กับ 114 เมือง ใน 86 ประเทศ รวมทัง้ กับจังหวัดพิษณุโลก (ZhejiangPhitsanulok) และจังหวัดนครปฐมของไทย (Hangzhou-Nakorn Pathom)
• บริการกับบริการ เช่น Wedding Destination ระหว่างเมืองชิงเต่ากับ
แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญของไทย
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Special Report

โดย : กลุม่ วิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าต่างประเทศ กองวิจยั เศรษฐกิจการค้ามหภาค

“ผอ.สนค. น�ำทัพผูเ้ ชีย่ วชาญ

ถกทิศทางการส่งออกไทยปี 2562”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา “มองโลก
มองไทย : ทิศทางการส่งออกปี 2562” โดยได้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้
ภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการส่งออกไทย
ปี 2562 พร้อมปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจการค้า ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “อนาคตการค้าไทยภายใต้ระเบียบ
โลกใหม่” รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ชี้ให้เห็นว่า
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ระเบียบโลกเก่ายุคหลังสงครามเย็น ซึง่ เป็นรากฐานกฎกติกาสากลและองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ก�ำลังถูกท้าทายจากหลากหลายปัจจัย เช่น กระแส
การร่วมกลุม่ ทางเศรษฐกิจการค้าและกระแสชาตินยิ ม (Nationalism) ทีเ่ กิดขึน้
พร้อมกัน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Rivalry) เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ทรัพย์สินทางปัญญา
การมีบทบาทของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งบริบทโลกเหล่านี้
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย และไทยต้องท�ำความเข้าใจและปรับกลยุทธ์
การค้าให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ที่ก�ำลังก่อตัวขึ้นนี้
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ฉายภาพรวมการส่งออกว่า ในปี 2561 เติบโตต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 6.7 และมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 2.5
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกไทยขยายตัวในระดับสูง
ในทุกกลุ่มสินค้าและหลายตลาดส�ำคัญ โดยเฉพาะอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ
และสหภาพยุโรป แต่การส่งออกชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะสินค้า
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จากปัจจัยภายนอก
อาทิ ผลของสงครามการค้ า ความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ และการชะลอของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส�ำหรับ
การส่งออกไทยปี 2562 นั้น ประเมินว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายภายนอกที่ยังคงมีอยู่
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ด้าน ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะได้รับ
แรงกดดันจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอลง (Weakening Global
Expansion) ภาคการส่งออกไทยยังอยู่ในเกณฑ์บวกแม้จะเติบโตไม่มาก
สาเหตุมาจากสงครามการค้าที่ไทยส่งออกสินค้าบางอย่างได้ลดลงเพราะ
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานจีน นอกจากนี้ ดร.สมประวิณ ยังเน้นย�้ำถึง
Megatrend ส�ำคัญ 5 ด้านที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อม คือ
1. ผูซ้ อื้ ในประเทศก�ำลังพัฒนาจะจ�ำนวนมากขึน้ กว่าประเทศพัฒนาแล้ว (The
rise of non-OECD) 2. สินค้าต้องตอบโจทย์สังคมสูงอายุ (Aging Society)
3. สินค้าต้องรองรับกลุ่มผู้บริโภคแบบคนเมืองมากขึ้น (Urbanization)
4. สายการผลิตต้องยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ชนชั้นกลางที่นิยมสินค้าที่แสดง
ความเป็นตัวตน (Middle class and Individualism) 5. ไทยต้องมองไกล
ถึงเครือข่ายของคู่ค้า เพื่อหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพราะวัฏจักรธุรกิจจะหมุนไวขึ้น
จากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Technology Disruption)
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั หลักทรัพย์ CLSA กล่าวเสริมว่า ท่ามกลาง
ความผันผวนในปัจจุบัน ประเด็นที่ไทยต้องให้ความส�ำคัญมากคือ การลด
ความเหลื่อมล�้ำ เพื่อลดความรุนแรงจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ระบบการเงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถูกท้าทายด้วย
ธนาคารกลางจีนและเงินสกุลดิจิทัล โดยในระดับชาติ ไทยสามารถประยุกต์
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อาทิ ระบบ Blockchain ที่ช่วยท�ำให้คนเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจมาช่วยลด
ช่องว่างทางรายได้ ส่วนในระดับโลกก็ยังต้องพึ่งพากลไก WTO ต่อไป
ด้าน รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันศึกษาความ
มั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำเสนอ
มุมมองเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์วา่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนัน้ เป็นความ
ขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวขึน้ มาเป็นมหาอ�ำนาจของโลกและแข่งขันกัน
เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ ทั้งยังได้ประเมินว่า ความขัดแย้งนี้จะยืดเยื้อต่อไป
อีกซักระยะ และสหรัฐฯ น่าจะกดดันจีนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
การเมือง หรือแม้กระทั่งการทหาร ดังนั้น การด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
ของไทยในปีนี้จะเผชิญกับความท้าทายที่ส�ำคัญ และภาคส่งออกไทยต้อง
ไม่พึ่งพาค่าเงินหรือค่าแรงเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเน้นคุณภาพการผลิต
การพัฒนาทักษะแรงงาน และการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวด้วย
ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวด้วยอัตรา
การเติบโตร้อยละ 6.6 จะเป็นเรื่องระยะยาว เพราะรัฐบาลจีนด�ำเนินนโยบาย

แบบรักษาเสถียรภาพ (Balancing Policy, weiwen 维稳) เพื่อลดปัญหา
หนี้สูง แก้ปัญหาการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวลง และลดความยากจนด้วย
ภาคบริการ และเพิ่มก�ำลังการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ ดร.อาร์ม ชี้ว่า
ในระยะยาว จีนจะด�ำเนินยุทธศาสตร์การแปลงอุตสาหกรรมใช้แรงงานให้
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อรับมือ
กับโครงสร้างประชากรจีนที่เริ่มขาดแรงงานวัยท�ำงาน และเพื่อดึงดูดห่วงโซ่
การผลิตสินค้า High Tech มาไว้ทจี่ นี ซึง่ เป็นประเด็นทีท่ ำ� ให้เกิดข้อพิพาททาง
การค้ากับสหรัฐฯ ทัง้ นี้ ดร.อาร์ม แนะน�ำว่า ไทยยังคงต้องอยูท่ า่ มกลางการปะทะ
กันของสองชาติไปอีกนาน จึงควรรับมือด้วยการเสนอสัญญาซือ้ ขายระยะยาวกับ
ผู้ซื้อที่ไม่ต้องการความผันผวนจากสงครามทางยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐฯ ครั้งนี้
ด้าน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการเติบโตของการส่งออก
ในปี 2562 ไว้ที่ ร้อยละ 8.0 โดยมองว่าตลาดส่งออกจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ตลาดทีม่ คี วามท้าทาย ได้แก่ จีน อเมริกา อียู และตลาดศักยภาพ ได้แก่ ตลาด
เอเชียใต้ แอฟริกา และอาเซียน ส�ำหรับตลาดอเมริกานั้น สินค้าเกษตรและ
สินค้าไลฟ์สไตล์ ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ท�ำตลาดได้ดี ทางด้านตลาดจีน
และอินเดียนั้น จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์รายมณฑล/รัฐ และควรเจาะตลาดด้วย
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ ประเภทสินค้าทีต่ อบโจทย์ผสู้ งู วัยและสินค้า
สุขภาพและความงาม (Wellness) ยังคงโตต่อเนื่อง เห็นควรที่จะผลักดัน
เพิ่มเติมในลักษณะ Online to Offline (O2O) เพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อรายย่อย
ในต่างประเทศที่มีจ�ำนวนมาก ท้ายสุดนั้น ไทยเองมีความสามารถในการ
เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าว
โดยผูป้ ระกอบการสามารถขอค�ำแนะน�ำจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้ตลอดเวลาและจากทุกช่องทาง
นางสาวพิมพ์ชนก เน้นย�ำ้ เป็นการทิง้ ท้ายว่า การก�ำหนดยุทธศาสตร์
การค้ า ระหว่ า งประเทศไม่ ส ามารถมองจากมิ ติ ข องเศรษฐกิ จ เพี ย ง
อย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่จะต้องมองให้ครอบคลุมถึงมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยง
การค้าและการลงทุนให้รอบด้าน เพื่อให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกที่มีความซับซ้อน ผันผวน และเชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นระบบ
การสัมมนาในวันนีไ้ ด้ชว่ ยฉายภาพอนาคตของเศรษฐกิจการค้าภายใต้ระเบียบ
โลกใหม่ แสดงความเชื่อมโยงของไทยและประเทศต่างๆ ผ่านผลกระทบจาก
ข้อขัดแย้งทางการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความผันผวนทาง
การเงิน และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่ง สนค. จะน�ำข้อมูลและประเด็นที่ได้
จากการเสวนาในวันนี้ไปประกอบการก�ำหนดยุทธศาสตร์ และท่าทีทาง
การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้จากบริบทปัจจุบัน
และน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการค้า รวมถึงประเด็นอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไป
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ภาพรวม ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค (เงิ น เฟ้ อ
ทัว่ ไป) สูงต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา ซึง่ การสูงขึน้
ของเงิ น เฟ้ อ ดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
มีเสถียรภาพ โดยมีอัตราการขยายตัวที่ต�่ำกว่า
อัตราค่าจ้างเฉลี่ย และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว
ตามราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญ ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้อตั ราเงินเฟ้อสูงขึน้ คือ สินค้ากลุม่ อาหารสด
ที่ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.64 รวมทั้ ง การปรั บ ขึ้ น ของ
ราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผล
ให้ดัชนีราคากลุ่มพลังงานติดลบน้อยกว่าเดือนที่
ผ่านมา โดยปรับลดลงร้อยละ 0.90 จากเดือน
ก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 3.51 ในขณะที่ราคา
ผลผลิตการเกษตรบางชนิด เช่น ผลไม้สด ลดลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.60 (YoY) การสูงขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าว สอดคล้อง
กับการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีส่ ง่ ผลให้ดชั นีตดิ ลบน้อยลง ทัง้ ดัชนีราคาผูผ้ ลิตทีล่ ดลงร้อยละ 0.6 (เดือนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 1.1) และดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างทีล่ ดลง
ร้อยละ 0.1 (เดือนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 0.3) ประกอบกับดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคปรับตัวเกินเกณฑ์ระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายขยายตัว สอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (VAT) ที่จัดเก็บจากการใช้จ่ายที่ขยายตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคจ�ำแนกรายภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่อง
จากเดือนที่ผ่านมา คือสินค้ากลุ่มอาหารสดประกอบกับสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกของน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.89 โดยเฉพาะข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.15 ตามราคาข้าวสารที่ปรับขึ้น
และสอดคล้องกับภาวะราคาในตลาดโลก เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ 4.50 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.06 โดยเฉพาะเนื้อสุกร และ
ไข่ไก่ราคาปรับสูงขึน้ จากมาตรการการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของภาครัฐเป็นส�ำคัญ เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้ ร้อยละ 2.62 อาหารบริโภคในบ้าน และ
นอกบ้าน ร้อยละ 0.75 และ 1.84 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และผักสดสูงขึ้นร้อยละ 0.42 ขณะที่ผลไม้ ลดลงร้อยละ
1.25 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก ส่วนหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.09 ตามการสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ร้อยละ 0.58 (เครื่องแบบนักเรียนหญิง/ชาย) หมวดเคหะสถาน ร้อยละ 0.68 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
ร้อยละ 0.34 (ค่าแต่งผมชาย/สตรี น�้ำยาระงับกลิ่นกาย แชมพู) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา ร้อยละ 0.29 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 0.01 ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.66 ตามการลดลงของน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นส�ำคัญ
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.49 (AoA)
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ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต (PPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 101.1
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.60 (YoY)
จากร้อยละ 1.1 ในเดือนก่อนหน้า ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตามการลดลงของหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 1.1 ตามราคาสินค้าส�ำคัญ เช่น กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิง
อุปทานน�ำ้ มันในตลาดโลกอยูใ่ นระดับสูงกว่าความต้องการใช้ กลุม่ ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก
ตามราคาน�้ำมันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปรับราคาเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ค�ำสั่งซื้อชะลอตัว กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น
เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) และสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ (ทองค�ำ) ปรับตามภาวะราคาในตลาดโลก
กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับลดลงก่อนจะผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ขณะที่
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของกลุ่มสินค้าผลผลิต
การเกษตร (ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส�ำปะหลัง) โดยความต้องการยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน�้ำว้า ส้มเขียวหวาน ทุเรียน) สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
(สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ปลาและสัตว์น�้ำ) เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับมาตรการ
การแก้ไขปัญหาราคาสุกรมีชีวิตและไข่ไก่ของภาครัฐเป็นส�ำคัญ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
สูงขึ้นร้อยละ 5.2 ตามการสูงขึ้นของก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก ที่ปรับตามภาวะราคาใน
ตลาดโลก
ดัชนีราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) และเฉลี่ย
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 (AoA)

ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง (CMI) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 107.4
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 0.1 (YoY)
จากร้อยละ 0.3 ในเดือนก่อน ลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 จากการลดลงของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กทีล่ ดลงร้อยละ 5.0 ต่อเนือ่ งจากเดือนทีแ่ ล้วทีร่ อ้ ยละ 4.7 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี
เหล็กฉาก เหล็กรางน�้ำ ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบด�ำ) สาเหตุส�ำคัญจากการ
แข่งขันสูง ประกอบกับการน�ำเข้าเหล็กทรงยาวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ลดลงร้อยละ 0.6 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น ยางมะตอย) ในส่วนของยางมะตอย
ปรับราคาตามราคาเฉลีย่ ของน�ำ้ มันปิโตรเลียม หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า
ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู่ สายน�้ำดี ราวแขวนผ้าติดผนัง) เนื่องจากการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวีซี
ข้อต่อสามทาง ท่อระบายน�้ำเสียพีวีซี) ปรับลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ราคา
ลดลงตามภาวะราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก ส�ำหรับสินค้าส�ำคัญที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดซีเมนต์และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยสูงขึน้ ร้อยละ 10.7,
0.6 และร้อยละ 2.1 ตามล�ำดับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM)
และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA)

สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) สูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 โดยอัตราเงินเฟ้อเดือนก่อนหน้าสูงขึ้นร้อยละ 0.27 รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีราคากลุ่ม
พลังงานติดลบน้อยลง ส�ำหรับราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้
เกษตรกรและอัตราค่าจ้างเฉลีย่ มีการขยายตัวในอัตราทีส่ งู กว่าเงินเฟ้อ รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภครวมอยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ คี วามเชือ่ มัน่ เกินระดับ 50 ติดต่อกัน
2 เดือน ส่งผลดีต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในอนาคต อาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในปี 2562 จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 ส่วนเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลาง
รัฐบาลก�ำหนดไว้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 2.5±1.5
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: มกราคม 2562
ส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2562 มีมลู ค่า 18,993.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หดตั ว ที่ ร ้ อ ยละ 5.7 โดยได้ รั บ แรงกดดั น จากภาวะการค้ า โลกชะลอตั ว
ท�ำให้อปุ สงค์ของประเทศคูค่ า้ ชะงักงัน และจากประเด็นข้อพิพาททางการค้าทีย่ งั
ยืดเยือ้ ท�ำให้ชะลอค�ำสัง่ ซือ้ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets)
การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง ตลาดญีป่ นุ่ อินเดีย และ CLMV ขยายตัว
ในอัตราทีช่ ะลอลง ขณะทีก่ ารส่งออกในตลาดอืน่ ๆ หดตัว หากพิจารณาราย
สินค้า การส่งออกสินค้ากลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.9
ผลจากการหดตัวของยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง และน�ำ้ ตาลทราย
ขณะทีผ่ กั ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป ยังขยายตัวสูง การส่งออกสินค้ากลุม่ อุตสาหกรรม หดตัวทีร่ อ้ ยละ 5.9 จาก
สินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
การส่งออกไปยังตลาดหลักยังขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.7 โดยการส่งออก
ไปสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 8.3 และ 0.9 ตามล�ำดับ ขณะที่
การส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 4.8 ด้านตลาดศักยภาพหดตัวร้อยละ
8.1 ซึง่ หดตัวในตลาดจีน ไต้หวัน และฮ่องกง ทีร่ อ้ ยละ 16.7, 15.5 และ 15.3
ตามล�ำดับ ตลาดอาเซียน 5 หดตัวทีร่ อ้ ยละ 7.4 ขณะทีต่ ลาด CLMV ยังขยายตัว
ทีร่ อ้ ยละ 0.6 ตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 5.2 เนือ่ งจากการส่งออก
ไปตะวันออกกลาง ทวีปออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา และกลุม่ ประเทศ
CIS หดตัวร้อยละ 8.3, 6.5, 5.2, 4.5 และ 2.5 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไป
สวิตเซอร์แลนด์หดตัวสูงร้อยละ 56.4 จากการหดตัวของทองค�ำเป็นหลัก
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ ภาพรวมการส่งออกในปี 2562 ยังเผชิญ
ความเสี่ยงจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1) การชะลอตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ
2) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร มีแนวโน้มอยูใ่ นระดับต�ำ่
เนื่องจากอุปทานและสต๊อกล้นตลาดกดดันรายได้การส่งออกของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงไทย 3) แนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท
กดดันรายได้ของผู้ส่งออก อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จะยังท�ำให้ไทยรักษาความสามารถทางแข่งขันไว้ได้
4) ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีย่ งั คงกดดันบรรยากาศการค้า
การลงทุนโลก โดยประกาศทางการของทั้งสองฝ่ายระบุว่าการเจรจาเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี มีการบรรลุหลักการในประเด็นส�ำคัญ โดยจะมีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์
2562 ที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ทัง้ นี้ หลายฝ่ายคาดว่าทัง้ สองประเทศจะลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างกันภายหลังการเจรจา
และมีความเป็นไปได้วา่ สหรัฐฯ อาจยืดเวลาการขึน้ ภาษี 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
ออกไปจากก�ำหนดเดิมในวันที่ 1 มีนาคม 2562
การน�ำเข้า

เดือนมกราคม 2562 มีมลู ค่า 23,026.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
13.99 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัวของอาวุธ
ยุทธปัจจัย และอืน่ ๆ (+4,837.5%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+4.2%)
และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (+6.8%) ส่วนสินค้า
ทีห่ ดตัว ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (-3.1%) และเครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (-2.5%)
ขณะทีแ่ หล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.2%) ญีป่ นุ่ (+5.6%)
สหรัฐอเมริกา (+186.0%) ตะวันออกกลาง (+8.4%) และสหภาพยุโรป (-15.5%)
ดุลการค้า

เดือนมกราคม 2562 ขาดดุลการค้ามูลค่า 4,032.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 100.3 (ปี 2555 = 100)
เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ปรับตัวสูงขึน้ ในอัตราทีช่ ะลอลงร้อยละ 0.2 (YoY)
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มกราคม 62
มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

18,993.9
23,026.3

-4,032.4

(%YoY)
-5.65
+13.99

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 62

มูลค่า

สินค้า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

รถยนต์ อุปกรณ์และ 2,130.64 -5.06 11.22 สหรัฐ 2,327.57 8.27
ส่วนประกอบ
อเมริกา
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ 1,425.68 -10.11 7.51 ญีป่ นุ่
2,037.47 0.91
และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
873.61 -0.73 4.60 จีน
2,001.60 -16.69
อัญมณีและ
807.46 -16.56 4.25 มาเลเซีย 928.70 -2.03
เครือ่ งประดับ
เม็ดพลาสติก
763.65 -8.86 4.02 เวียดนาม 924.86 -9.13

(%)
12.25
10.73
10.54
4.89
4.87

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 62

สินค้า
อาวุธ ยุทธปัจจัยฯ
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ สัดส่วน
ประเทศ
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,133 4,837.5
9.3 จีน
4,634.4
7.2 20.1
สหรัฐ
1,922
-3.1
8.3 อเมริ
3,385.5 186.0 14.7
กา
1,628

4.2

7.1

1,589

-2.5

1,481

6.8

ญีป่ นุ่

2,826.6

5.6

12.3

ตะวัน
6.9 ออกกลาง

1,929.3

8.4

8.4

6.4 สหภาพ
ยุโรป

1,607.3

-15.5

7.0

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
-0.5
-0.4
0.2
-2.0

-1.1

-0.4

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)
ม.ค. 62 ดัชนี ม.ค. 62
0.7
100.4
0.4

92.3

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทศิ ทางชะลอตัว ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาทมีทศิ ทาง
แข็งค่าขึ้น โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และผลิตภัณฑ์ยาง รองลงมาคือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง และข้าว ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรปรับตัว
ลดลง ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง โดยเฉพาะน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และน�ำ้ มันดิบ
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 91.8 (ปี 2555 = 100) เทียบกับ
เดือนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) ปรับตัวลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 28 เดือน
โดยหมวดสินค้าทีป่ รับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบยานยนต์และ
อุปกรณ์ ขณะทีห่ มวดสินค้าทีป่ รับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์
การทดสอบ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับหมวดสินค้าที่
ดัชนีราคาน�ำเข้าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง คือ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกุมภาพันธ์ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,412.50 บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ร้อยละ 0.12 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง 5 เดือน
ติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาสูงสุดในรอบ 6 เดือน ด้านราคาทองค�ำในตลาดโลก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.19 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ 1,320.07 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน การเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองค�ำ
ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากเริม่ มีการซือ้ สะสมเพือ่ รอเก็งก�ำไรอย่างต่อเนือ่ ง หลังจาก
ราคาทองค�ำทีค่ าดว่าผ่านจุดต�ำ่ สุดแล้ว แต่คาดว่าราคาทองค�ำอาจจะไม่ปรับตัว
สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ส่วนราคาทองค�ำในโลก
ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์เดิมเล็กน้อย
ซึง่ เฉลีย่ ที่ 1,200 - 1,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เดือนกุมภาพันธ์ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 55.00 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60 จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 11.30 เนื่องจากนักลงทุนกังวล
ผลกระทบจากสงครามการค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และลด
ความต้องการใช้นำ�้ มันในตลาดโลก ซึง่ น�ำมาสู่ Over supply ในตลาดน�ำ้ มัน
ขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบ (Dubai) ล่าสุดอยูท่ ปี่ ระมาณ 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
จึงมีการปรับคาดการณ์ราคาน�ำ้ มันในไตรมาสแรกของปี 2562 มาอยูท่ ปี่ ระมาณ
60.00 - 70.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.31 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.60 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการแข็งค่าต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ ต่อเศรษฐกิจไทยอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ขณะทีค่ วามผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีทศิ ทางเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจโลกยังไม่มี
เสถียรภาพ การยังไม่มีข้อยุติ Brexit ของอังกฤษและสหภาพยุโรป รวมทั้ง
เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้คาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2562
อัตราแลกเปลีย่ นมีแนวโน้มอยูใ่ นช่วง 31.00 - 32.00 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

ม.ค.-62

ก.พ.-62

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,161.82

1,141.32

-1.76

1,198.00

1,141.32

-4.73

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

3,322.27

3,325.00

0.08

3,215.00

3,325.00

3.42

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัว
ลดลงจากเดือนมกราคม จากราคา 1,161.82 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,141.32
บาท/100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก 3,322.27 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,325.00 บาท/
100 กิโลกรัม ตลาดซือ้ ขายข้าวต่างประเทศชะลอตัว เนือ่ งจากอยูใ่ นช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ประกอบกับการซือ้ ขายข้าวตลาดในประเทศไม่คกึ คัก ท�ำให้ในภาพรวม
ราคาข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเล็กน้อย

50.34

50.66

0.64

53.55

50.66

-5.39

ยางพารา

44.43

44.83

0.90

46.39

44.83

-3.36

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)

%∆(MOM)

ก.พ.-61

ก.พ.-62

%∆(YOY)

1,291.70

1,320.07

2.19

1,331.50

1,320.10

-0.90

19,389.10

19,412.50

0.12

19,815.00

19,412.50

-2.00

51.60

55.00

6.60

62.10

55.00

-11.30

31.80

31.31

-1.60

31.50

31.31

-0.50

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 50.66
บาท และ 44.83 บาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมาคิดเป็นร้อยละ 0.64
และ 0.90 ราคายางเดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่อยู่
ในช่วงขาขึ้นและความต้องการผู้ประกอบการในประเทศ โดยได้รับแรงหนุน
จากมาตรการแก้ปัญหาราคายางของภาครัฐและราคาน�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ อาจเป็นปัจจัยกดดันราคายางลงได้
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โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ

สนค. แนะเจาะตลาดสินค้าอาหารมาเลเซีย
มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกอาหารที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการน�ำเข้า
อาหารจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีการน�ำเข้าสินค้า
อาหาร 1.12 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 มูลค่า 8.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึน้ 25% ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา นอกจากนี้ กระแส
ค้าออนไลน์ในมาเลเซียก็กำ� ลังมาแรง โดยเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 รองจากไทย
ในกลุม่ อาเซียน
ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์ตลาดมาเลเซีย พบว่ามีประเด็นทีน่ า่ สนใจ ดังนี้
จุดแข็ง : อาหารไทยเป็นทีน่ ยิ มของคนมาเลเซียมาก โดยพบว่าร้านอาหาร
ไทยในมาเลเซียมีมากกว่า 5,000 แห่ง (กัวลาลัมเปอร์มีกว่า 1,000 แห่ง)
และรสชาติอาหารมาเลเซียมีความใกล้เคียงกับอาหารไทย จึงเป็นแต้มต่อ
ส่วนผลไม้ไทยก็มรี สชาติหวานอร่อย ตรงกับรสนิยมของชาวมาเลเซียทีช่ อบทาน
ผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียนทีส่ กุ เต็มทีจ่ นมีรสหวานจัด เป็นต้น
จุดอ่อน : เกษตรกรของไทยยังขาดประสบการณ์การท�ำตลาดด้วย
ตัวเอง ส่งผลให้การปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดท�ำได้ยาก
โอกาส : เศรษฐกิ จ มาเลเซี ย ที่ ข ยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้
คนมาเลเซียมีรายได้สงู ขึน้ และมีการใช้จา่ ยด้านอาหารมากเป็นอันดับ 3 หรือ
คิดเป็น 14% ของค่าใช้จา่ ยรวม (อันดับ 1 ขนส่ง 23% อันดับ 2 ทีอ่ ยูอ่ าศัย 20%)
ซึง่ เกีย่ วพันกับพฤติกรรมการบริโภคทีร่ บั ประทานอาหารเฉลีย่ มากถึง 5 - 6 มือ้
ต่อวัน ประชากรส่วนใหญ่ซงึ่ เป็นกลุม่ วัยรุน่ และวัยท�ำงาน (อายุ 15 - 64 ปี
มีสดั ส่วน 68% ของประชากร) เปิดรับอาหารแปลกใหม่ ส่วนกลุม่ คนอายุ 40 ปี
ขึน้ ไปนิยมทานอาหารเพือ่ สุขภาพ/ออร์แกนิคมากขึน้ รวมถึงอาหารพร้อมทาน
(Ready to eat) ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นกัน และมาเลเซียยังเป็นประเทศ
ที่มีการบริโภคเนื้อไก่ต่อคนต่อปีสูงที่สุดในโลก คิดเป็น 37 กิโลกรัม/คน/ปี
ประกอบกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่มาเลเซียที่เป็น Shopaholic (มีความสุข
กับการซื้อของ) และนิยมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ส่งผลให้การค้าออนไลน์
ของมาเลเซียเติบโตสูง โดยการค้าแบบ B2C ในปี 2561 มีมลู ค่า 1.94 หมืน่
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน โดยมีการซือ้ แบบ Cross Border
สูงถึง 40% ของการค้าออนไลน์รวม นอกจากนี้ นโยบายภาษีของมาเลเซียก็
เอื้อต่อการเติบโตของตลาดอาหาร ด้วยภาษีสินค้าอาหารภายใต้ AFTA

ทีเ่ ป็น 0% แล้ว มาเลเซียได้นำ� ภาษีสนิ ค้าและบริการ (Sale Tax and Service
Tax: SST) มาใช้แทนภาษีมลู ค่าเพิม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา
ส่งผลให้อัตราภาษีอาหารลดจาก 6% เหลือ 5% ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย
ด้านอาหารได้มากขึน้
อุปสรรค : คนมาเลเซียเริม่ หันไปรับประทานอาหารแนวตะวันตกมากขึน้
ส่งผลให้ผผู้ ลิตอาหารต้องปรับตัวต่อพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง แต่ยงั คงเคร่งครัด
มาตรฐานฮาลาล
แนวทางการปรับตัว
1. ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้เกษตรกร/ผูผ้ ลิตอาหารแปรรูป เข้าไปท�ำ
ตลาดออนไลน์ในมาเลเซีย และช่วยให้เกิดการพัฒนาตลาดแบบการตลาด
น�ำการผลิต (Market Driven)
2. เร่งพัฒนาทักษะด้านตลาดของเกษตรกรของไทย โดยเริ่มจาก
ระดับประเทศก่อน ด้วยการค้าผ่านร้านค้าประชารัฐที่จะท�ำให้เกษตรกรมี
ประสบการณ์ดา้ นการตลาดมากขึน้
3. การพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารไทยในมาเลเซียให้เป็นแหล่งกระจาย
สินค้าอาหาร อาหารออร์แกนิก และอาหารพร้อมทาน โดยสามารถเจาะตลาด
เมนูไก่ เช่น ข้าวมันไก่ มัสมัน่ ไก่ แกงไก่ และไก่ยา่ งแบบไทย รวมถึงไก่ทอดสไตล์
ตะวันตก เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมชอบทานไก่ของชาวมาเลเซีย
4. สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั คุณภาพสินค้าเกษตร โดยขณะนี้ สนค. ร่วมกับ
เกษตรกรรุน่ ใหม่ได้ทดลองน�ำระบบ Blockchain มาใช้เพือ่ การตรวจสอบทีม่ า
ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึง่ จะพัฒนาไปสูส่ นิ ค้าเกษตรอืน่ ๆ ได้
5. การสร้างสรรค์สนิ ค้าแปรรูปให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมาเลเซีย
เช่น การพัฒนาข้าวเป็น Rice Cracker (คล้าย corn flake) หรือการเจาะตลาด
เฉพาะกลุม่ เช่น ข้าวออร์แกนิค เป็นต้น
6. ใช้บริการของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านตลาดอาหารมาเลเซีย เช่น ตลาดค้าส่ง
Nilai 3, China Town, Central Market, Cold Storage group, GIANT, Tesco
Extra, Jusco และ The Store, Li & Fung Ltd., Tian Ma Universal Alliance
เป็นต้น รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาล

ทีม่ า: nst.com.my/FitchSolutions/ETDA/Kasikorn Research/โครงการ AEC Connect ของ สนค.

สนค. เตรียมผลักดันห่วงโซ่การค้ายุคเศรษฐกิจใหม่
ในงาน CLMVT Forum 2019

กระทรวงพาณิชย์ โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เตรียมจัดงาน CLMVT Forum ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 ภายใต้แนวคิด
ความร่วมมือ “CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia”
การจัดงานครัง้ นีเ้ ป็นการต่อยอดความส�ำเร็จจากการจัดงาน CLMVT Forum ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “CLMVT Forum 2016: Towards Shared
Prosperities” ซึง่ เป็นครัง้ แรกในการเปิดเวทีหารือระหว่างผูน้ ำ� ระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของ CLMVT ในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เพือ่ ให้กา้ วสูต่ ลาดโลกและเจริญเติบโตไปด้วยกัน ต่อด้วยการจัดงาน CLMVT Forum ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “CLMVT
Forum 2018: CLMVT Taking-Off Through Technology” เพือ่ สร้างความร่วมมือในภูมภิ าคให้แข่งขันได้ ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่
โดยการจัดประชุม CLMVT Forum ครัง้ ที่ 3 นี้ ตัง้ เป้าหมายเพือ่ ยกระดับภูมภิ าค CLMVT ให้พร้อมเป็นฐานหรือศูนย์กลางของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าหรือ
ห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain/Supply Chain) ของอาเซียน ทัง้ เรือ่ งการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจฐานบริการ เชือ่ มโยงกับการลงทุนกับภูมภิ าคต่างๆ ของโลก
เพือ่ เตรียมการรับมือผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงและความขัดแย้งต่างๆ ทัว่ โลก
ติดตามความเคลือ่ นไหวได้ที่ Facebook Page “ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” และ www.clmvtforum.com
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