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ก้าวเข้าสูส่ิน้ไตรมาสที ่1 พร้อมกบักระแสความร้อนแรงของการเลือกต้ังท่ีใกล้เข้ามาทุกที และความขัดแย้งของสหรัฐฯ และจนีท่ียงัคงด�าเนนิไปอย่างยดืเยือ้ ประเทศ
ทีเ่ศรษฐกจิต้องพึง่พาการส่งออกเป็นหลักอย่างไทย กย็งัคงต้องอยู่ท่ามกลางมรสมุแห่งความขดัแย้งของสองยกัษ์ใหญ่นีไ้ปอกีสกัระยะ ปีนีห้ลายนกัวชิาการหลายส�านกั 
รวมถงึ สนค. ต่างกค็าดการณ์ว่าการส่งออกของไทยในปีนีย้งัคงเตบิโตได้ด ีแต่อาจจะชะลอตวัลงบ้างจากปัจจยัแวดล้อมภายนอก และเราอาจต้องท�าการบ้านหนักข้ึน
ในการปรบัตวัให้อยูร่อด ท่ามกลางภาวะของความขดัแย้งทีท่กุฝ่ายต่างกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นน้ี

วารสาร สนค. ฉบบัน้ี จงึขอน�าเสนอบทความเร่ือง “ผอ.สนค. น�ำทัพผูเ้ชีย่วชำญถกทศิทำงกำรส่งออกไทยปี 2562” ซึง่ได้รวบรวมประเดน็ส�าคญัท่ีได้จากการ 
จดังานเสวนา ‘มองโลก มองไทย : ทศิทางการส่งออกปี 2562’ ท่ีผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านมาให้ความเหน็เก่ียวกบัการปรบัตวัท่ามกลางความขดัแย้งของสองประเทศ และ 
ในส่วน สนค. ขอน�าเสนอการเจาะตลาดใหญ่อย่างจนีเป็นรายมณฑลด้วย “3 แนวคดิ 7 แนวทำง รกุตลำดจนี” ซึง่จะเป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัของไทยในการเพิม่ศกัยภาพ
การส่งออกได้ นอกจากน้ี เรายงัได้รบัเกยีรตจิากผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ มาอพัเดทเรือ่งราวน่ารูเ้กีย่วกับ “อกีก้ำว...ของมำตรกำรตอบโต้
ทำงกำรค้ำไทย” ซึง่เป็นการปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือป้องกนัไทยจากการเป็นแหล่งหลบเลีย่งอากรจากการตอบโต้ทางการค้า ซึง่น่าจะทวคีวามเสีย่งมากขึน้ในอนาคต

หวงัว่าวารสารฉบบันี ้ จะเป็นประโยชน์แก่ทกุท่านเช่นเคย สดุท้ายนี ้ อย่าลืมว่าหนึง่เสียงของท่านสามารถตัดสินอนาคตของประเทศไทย เลือกคนดเีข้าสภา  
เลอืกนโยบายทีป่ฏิบตัไิด้จรงิ อย่าลืมไปใช้สิทธเิลอืกต้ังกนันะคะ
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เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวง
พาณิชย์ จัดงาน Hackathon ในหัวข้อเรื่อง “โลกป่วน ควรเปลี่ยน” รวมพลนักคิดรุ่นใหม่ร่วมกัน
ระดมสมองเพื่อค้นหาและพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดโลก พร้อมน�าไอเดียต่อยอดธุรกิจจริง โดยร่วมกับ บจก. โบลลิเกอร์ แอนด์  
คอมพาน ี(ประเทศไทย) ซึง่เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศกึษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand 
Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

การจดังานคร้ังน้ีได้น�ารปูแบบ Hackathon มาใช้เพือ่กระตุน้ความคดิและการแสดงความคิดเหน็ 
ของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการ Design Thinking และเทคนิคการท�า 
Business Model Canvas โดยแบ่งผู้เข้าร่วมงานออกเป็น 6 กลุ่ม ในการร่วมกันศึกษาสถานการณ์
ส�าคญัในอนาคต ตลอดจนสถานะปัจจุบนัของเศรษฐกจิอตุสาหกรรม การเกษตร และภาคบรกิารไทย  
เพือ่ระบธุรุกจิบริการและอตุสาหกรรมต้นแบบทีเ่ป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์ แนวทางในการด�าเนนิธุรกิจ 
ที่จะช่วยพลิกฟื้นกิจการ (Turnaround) จากผลกระทบของแนวโน้มส�าคัญต่างๆ และความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส�าหรับการจัดกิจกรรมที่ส่วนกลางในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 80 คน โดย
ตลอดโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่นี้จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและเก็บข้อมูลเชิงลึก (Focus 
Group) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ สุรินทร์ ชุมพร และระยอง ในช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่ออุปสงค์ของตลาด ราคา และคุณภาพที่
ตลาดในประเทศต้องการ ข้อมูลที่ได้รับนี้จะน�ามาจัดท�าแนวทางและยุทธศาสตร์การค้าตามความ
ต้องการของตลาดต่อไป
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พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้บังคับใช้มาครบ 2 ทศวรรษ ในระหว่าง
การใช้กฎหมายตอบโต้ทางการค้าดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์พบว่า 
บริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
การใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทีป่ระกาศใช้ภายใต้พระราชบญัญตันิี้ 
เนือ่งจากผูป้ระกอบการบางรายอาศยัรปูแบบทางการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงการผลิตสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้ (Circumvention)

กระทรวงพาณชิย์จงึได้เสนอแก้ไขกฎหมายดงักล่าวโดยยกร่างเป็น 
ร่างพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจาก 
ต่างประเทศ (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... เพือ่คุม้ครองอตุสาหกรรมภายในทีไ่ด้รบั 
ความเสียหายจากการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุน และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าและยกระดบัการค้าทีเ่ป็นธรรม ในร่างกฎหมายดงักล่าว
ได้มกีารเพิม่หลกักฎหมายที่ส�าคัญซึ่งเป็นการพิจารณาองค์ประกอบของ
การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้าและการด�าเนินการตอบโต ้
การหลบเลี่ยงดังกล่าวเป็นหมวด 10/1 ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

การพิจารณาการหลบเลีย่งมาตรการตอบโต้ทางการค้าจะพจิารณา
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค้าท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตหรือ 
การด�าเนนิธรุกจิโดยไม่มีเหตุอันควร หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุน
อย่างเพยีงพอ แต่เป็นไปเพือ่หลบเลีย่งการเกบ็อากรตอบโต้การทุม่ตลาด
หรอืการอดุหนนุ ซ่ึงการเปลีย่นแปลงรปูแบบทางการค้าดงักล่าวบัน่ทอน

ผลการใช้บงัคบัมาตรการตอบโต้ทางการค้าในด้านราคาหรอืปรมิาณ และ
มีหลักฐานการทุ่มตลาดหรือหลักฐานการอุดหนุน 

ส�าหรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตหรือการด�าเนินธุรกิจที่
เข้าลักษณะการหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้ทางการค้ามีได้หลากหลาย
ลักษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของสินค้าไม่กระทบต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินค้านั้น สินค้ามีการส่งผ่านประเทศที่ไม่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้ทางการค้าสินค้ามีการส่งผ่านผู ้ผลิตหรือผู ้ส ่งออกท่ีไม่ถูก 
เรียกเก็บอากรตอบโต้ทางการค้าหรอืถกูเรยีกเกบ็ในอตัราทีต่�า่กว่า และ
การน�าสินค้ากึ่งส�าเร็จรูปของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า
มาท�าให้ส�าเร็จหรือประกอบช้ินส่วนในประเทศอื่นหรือในประเทศไทย  
ซึ่งในกรณีสุดท้ายนี้จะมีการพิจารณาสัดส่วนมูลค่า (Trigger point)  
ของต้นทุนการผลิต และของมูลค่าส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนท้ังหมด 
ของสินค้า แล้วแต่กรณี

กระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ทางการค้า  
มคีวามคล้ายคลงึกบัการไต่สวนการทุม่ตลาดและการอดุหนนุท่ีกระทรวง
พาณิชย์ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่มีกรอบระยะเวลาการด�าเนินการ
ไต่สวนทีก่ระชบักว่า โดยให้ด�าเนินการไต่สวนให้แล้วเสรจ็ภายใน 9 เดอืน
นบัแต่วนัประกาศไต่สวน และหากมเีหตจุ�าเป็นให้ขยายได้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตอบโต้การทุ ่มตลาดและการอุดหนุนม ี
ค�าวนิจิฉยัชัน้ทีส่ดุ พบว่ามกีารหลบเลีย่งมาตรการตอบโต้ทางการค้า กจ็ะ
ขยายการเรยีกเกบ็อากรตอบโต้กบัการน�าเข้าสนิค้าทีห่ลบเลีย่งมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้า ไม่เกนิอตัราอากรสูงสุดทีเ่รียกเกบ็จากสินค้าทีม่กีารใช้
มาตรการตอบโต้ทางการค้านั้นๆ

คาดว่าร่างกฎหมายฉบบันีจ้ะประกาศใช้ภายในปี 2562 อย่างไรกดี็  
ในกระบวนการไต่สวน การหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้ทางการค้า  
มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล ซึ่งหากมีความชัดเจน
เพียงพอว่าผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียหรือผู ้ประกอบการรายใดๆ ไม่ได้ 
หลบเล่ียงมาตรการตอบโต้ทางการค้า ก็จะไม่ขยายการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้ทางการค้าให้แก่ผู้นั้นเป็นรายๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการภายใน
ประเทศควรตระหนักถึงความส�าคัญของการให้ความร่วมมือให้ข้อมูล 
ในกระบวนการไต่สวน และไม่ควรเพิกเฉยที่จะใช้โอกาสนี้เพ่ือรักษา 
ความสามารถในการแข่งขัน

อกีก้าว...
ของมาตรการตอบโต้
ทางการค้าไทย
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ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ได้ท�าการศกึษาโอกาส
ทางการค้าของไทยใน 10 มณฑลส�าคัญของจีน โดยพิจารณาจากขนาดทาง
เศรษฐกิจ รายได้ต่อหัว จ�านวนประชากร และมลูค่าการน�าเข้า ประกอบด้วย 
กวางตุ้ง เจียงซู เมืองเซี่ยงไฮ้ ซานตง เจ้อเจียง เมืองปักกิ่ง เหอหนาน  
เมอืงเทยีนสินฟเูจ้ียน และเสฉวน โดยมมีลูค่าน�าเข้ารวมคดิเป็น ร้อยละ 84.2 
ของการน�าเข้าท้ังหมดของประเทศจนี และร้อยละ 91.3 ของการน�าเข้าสนิค้า
จากไทยท่ีส่งออกไปจนีทัง้หมด ซ่ึงจะช่วยให้สามารถชีเ้ป้าโอกาสทางการค้าใน
แต่ละมณฑล/เมอืง และสินค้าเป้าหมายของไทย อนัจะน�าไปสูก่ารวางนโยบาย
และก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการเจรจาการค้ากับ
ตลาดศักยภาพ ปรบักลยทุธ์และมาตรการส่งเสรมิการส่งออก เพือ่ขยายตลาดให้
สอดคล้องกบัศกัยภาพการน�าเข้าทีแ่ท้จริงเป็นรายมณฑล/เมอืงได้อย่างเหมาะสม

โดยกำรศกึษำวิเครำะห์ควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของกำรส่งออกสนิค้ำ
ไทยในตลำดโลกเทยีบกบัโครงสร้ำงกำรน�ำเข้ำรำยมณฑลของจนี และสำมำรถ
แบ่งสนิค้ำออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

สินค้ำกลุ่มที่ 1 เป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน 
ตลาดโลกต�า่ อย่างไรกต็าม มปีระเดน็ทีต้่องพจิารณาเพิม่เตมิ เช่น

✓เป็นสินค้ำทีไ่ทยไม่สำมำรถผลติได้ เช่น น�า้มนั แร่ธาตุบางชนดิ พชื
หรืออาหารบางชนิด ซึ่งในสินค้ากลุ่มน้ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมการ 
ส่งออกเน่ืองจากมข้ีอจ�ากดัด้านการผลติ

✓เป็นสนิค้ำทีไ่ทยผลติได้แต่ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัต�ำ่ ซึง่อาจ
จะเกิดจากต้นทนุท่ีสูง หรือเทคโนโลยีทีย่งัไม่ทันสมยัเพยีงพอ เช่น ปาล์มน�า้มนั 
อากาศยาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องพัฒนาหรือหาแนวทางที ่
เหมาะสมในการส่งเสรมิการส่งออกต่อไป

สินค้ำกลุ่มที่ 2 เป็นสินค้ำที่ไทยมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันใน 
ตลำดโลกสงู แต่ส่งออกไปยงัมณฑล/เมอืงนัน้ ต�ำ่กว่ำศกัยภำพของไทยใน
ตลำดโลก ประเดน็ต้องพจิำรณำเพิม่เตมิ คอื 

✓เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม ความสามารถทางการแข่งขันที่ต�่ากว่าใน 
ตลาดโลก อาจเกดิจากการไม่ได้อยูใ่นห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัท่ีผลติในประเทศ
เหล่านัน้ ดงันัน้ การเพิม่การส่งออกกลุม่นีจ้�าเป็นต้องส่งเสรมิการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ 

✓เป็นสนิค้ำเกษตร ความสามารถทางการแข่งขนัทีต่�า่กว่าในตลาดโลก
อาจจะเกดิมาจากประเทศเหล่านัน้มกีารด�าเนนิมาตรการทางภาษที�าให้ต้นทนุ
สนิค้าสงูข้ึน หรอืมาจากการท�าการตลาด/ส่งเสรมิการขายต่างๆ ยงัไม่เพียงพอ 
ดงันัน้ การเพิม่การส่งออกกลุ่มนีเ้น้นการเจรจาเพือ่ลดความเสยีเปรยีบทางการ
แข่งขัน หรือพฒันาบริหารจัดการให้ต้นทุนต่างๆ ลดลง เพือ่จะแข่งขันได้มากขึน้ 

สินค้ำกลุ่มที่ 3 เป็นสินค้ำที่ไทยมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันใน 
ตลำดโลกสงู และส่งออกไปประเทศน้ันสงูกว่ำศักยภำพของไทยในตลำดโลก

✓เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม ความสามารถทางการแข่งขันท่ีสูงกว่าใน 
ตลาดโลก อาจเกิดจากการอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ผลิตในประเทศ 
เหล่านั้น โดยเฉพาะบริษัทลงทุนข้ามชาติที่มีบริษัทลูกในหลายประเทศ  
และมีการน�าเข้าสนิค้าจากบรษิทัลกูโดยตรง การส่งเสรมิการส่งออกในกลุม่นี้ 
เน้นต่อยอดสนิค้าเกีย่วข้องในห่วงโซ่อปุทานมากขึน้ 

✓เป็นสนิค้ำเกษตร ความสามารถทางการแข่งขนัทีส่งูกว่าในตลาดโลก 
อาจเกดิจากการได้รบัความนยิมในสนิค้า และท�าให้มส่ีวนแบ่งทางการตลาดสูง  
ซึ่งจ�าเป็นต้องรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้อยู่ระดับดี
ต่อเน่ือง

ในกำรศกึษำครัง้น้ี ได้เน้นควำมส�ำคญัของกำรเพิม่กำรส่งออกให้ตรง
กับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของไทย โดยเฉพำะสินค้ำกลุ่มที่ 2 ซ่ึง
เป็นสนิค้ำท่ีไทยมคีวำมสำมำรถกำรแข่งขนัสูงแต่ยงัส่งออกต�ำ่กว่ำศกัยภำพ  
ดังนั้น หำกไทยส่งออกให้สอดคล้องกับศักยภำพแล้ว จะท�ำให้มีมูลค่ำกำร 
ส่งออกเพิม่ขึน้ประมำณ 1.29 หมืน่ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ โดยเป็นสินค้ำเกษตร 
1,089 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ

โดย 3 มณฑลแรกทีส่่งออกไปได้ต�า่กว่าศกัยภาพมากทีส่ดุ (หมายถงึโอกาส
ทีจ่ะส่งออกเพ่ิมให้สอดคล้องกบัศักยภาพของไทย) ได้แก่ กวางตุ้ง (4.2 พนัล้าน
เหรียญสหรฐัฯ) เซ่ียงไฮ้ (3.7 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ) และซานตง (1.8 พนัล้าน
เหรียญสหรฐัฯ) 

ส่วนสินค้ำเกษตรส�ำคัญ ซึ่งจะสำมำรถส่งออกเพิ่มข้ึนได้เพื่อให้
สอดคล้องกบัศกัยภำพของไทย เช่น

3 แนวคดิ 
7 แนวทาง 
รกุตลาดจนี
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• ข้ำว มลูค่ำ 213 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ไปยงักวางตุง้ เซีย่งไฮ้ และฟเูจ้ียน 
มลูค่า 148.0, 48.0 และ 9.8 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ตามล�าดบั

• ไก่แช่เยน็/แช่แขง็ มลูค่ำ 51 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ไปยงักวางตุง้ เซีย่งไฮ้ 
และเจียงซ ูมลูค่า 33.0, 16.0 และ 1.3 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ตามล�าดบั

• ยำงธรรมชำต ิข้ันปฐม มูลค่ำ 640 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ไปยงัซานตง 
เจยีงซ ูและกวางตุง้มลูค่า 448.0, 64.5 และ 60.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ตามล�าดบั

ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรส่งออกระยะยำวที ่1 แสนล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2570
เป้าหมายการส่งออกรวมในปี 2570 ทัง้ 10 มณฑล จะอยูท่ี ่1.0 - 1.1 แสน

ล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากมูลค่าการน�าเข้าในปัจจบุนัประมาณ 28,000 - 39,000 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดย 3 มณฑลทีม่ลูค่าสงูสดุ ประกอบด้วย กวางตุง้ (3.13 - 
3.30 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) เซีย่งไฮ้  (3.06 - 3.15 หม่ืนล้านเหรียญสหรฐัฯ) 
และซานตง (1.54 - 1.65 หมืน่ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) ตามล�าดบั

ขบัเคลือ่นกำรส่งออกโดย “ยุทธศำสตร์กำรค้ำออกไทย-จนีรำยมณฑล”
การก�าหนดยทุธศาสตร์การค้าไทย-จนีรายมณฑล มกีารวเิคราะห์เชือ่มโยง

หลายมิต ิเช่น วเิคราะห์โครงสร้างความต้องการสนิค้าน�าเข้าของจนี ว่าสอดคล้อง
กบัความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไทยหรอืไม่ วเิคราะห์ศกัยภาพ
การน�าเข้า/การค้าท่ีมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงหรือ 
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ ตามนโยบายเศรษฐกจิท่ีเชือ่มโยงกนัหลายมิตขิองรฐับาล
จนี โดยเฉพาะนโยบายเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative: BRI) และ
นโยบายการปฏริปูและเปิดประเทศของจนีทีค่รบรอบ 40 ปี ตลอดจนการเดนิหน้า 
ปฏริปูเศรษฐกจิในช่วงต่อไป รวมทัง้การให้ความส�าคญักับการส่งเสริมอคีอมเมร์ิซ
ข้ามพรมแดนของจีน เป็นต้น และน�ามาสูก่ารเสนอยทุธศาสตร์การค้าไทยจีน 
ภายใต้ “3 แนวคดิ 7 แนวทำง รกุตลำดจนี” ซึง่ประกอบด้วย
“3 แนวคิด” คอื กรอบกำรก�ำหนดเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ ประกอบด้วย 

 แนวคดิที ่1 คอื ก�ำหนดสนิค้ำท่ีมศีกัยภำพ ประกอบด้วยสนิค้า 3 กลุม่  
ตามท่ีกล่าวข้างต้น  

 แนวคดิที ่2 คอื ประสำนนโยบำยกำรพฒันำท่ีส�ำคญัของสองประเทศ 
เช่น ยทุธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจนี กบั โครงกำรพฒันำ
ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
และ Thailand 4.0 ของไทย ท�าให้เหน็แนวโน้มการพฒันาเฉพาะด้านของแต่ละ
มณฑล ท�าให้เห็นถึงโอกาสทีจ่ะเชือ่มโยงสนิค้า ความร่วมมอื และการลงทนุของ
ไทยในแต่ละพืน้ท่ีอย่างเหมาะสม โดยนโยบายทีส่�าคัญของจนี เช่น

• ยทุธศำสตร์ Belt and Road Initiative ซ่ึงจะเป็นการยกระดบัมณฑล
เหล่านัน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบราง ทางอากาศ 
และทางเรอื เป็นต้น 

• นโยบำย “13 Megalopolises” ซึง่เป็นการพัฒนาเชงิพ้ืนที ่โดยเน้น
การกระจายความเจรญิจากเมอืงใหญ่ไปสูเ่มืองรองรอบๆ เพือ่สร้างการขยายตัว
ของเมอืงและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 

• นโยบำย 37 เมืองทีไ่ด้รบัให้จดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษด้ำนกำรค้ำ
ออนไลน์ข้ำมพรมแดน “Pilot Cities for Cross-Border E-commerce” ซึง่
เมอืงเหล่านีจ้ะมโีอกาสการค้าระหว่างประเทศผ่าน e-commerce สงู

• นโยบำย “144 Hours China Visa Free Transit” โดยมจี�านวน  
11 มณฑล/เมือง ซึ่งทางการจีนประกาศอนุมัตินโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส�าหรับคนต่างชาตจิาก 53 ประเทศ ท่ีเดนิทางเข้าจนีผ่านสนามบนิและท่าเรอื  
โดยสามารถเข้าพักอาศัยได้เป็นเวลา 144 ชัว่โมง หรือ 6 วนั 

แนวคดิที ่ 3 คอื ควำมถนดั ควำมเชีย่วชำญ หรอืเอกลักษณ์ (DNA) 
เฉพำะของแต่ละเมอืง เช่น ซึง่จนีมกีารก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแต่ละเมอืงส�าคญัไว้แล้ว โดยเฉพาะทีอ่ยูบ่นเส้นทาง BRI ซึง่สามารถจบัคู่ 
ได้กบับางพืน้ท่ีหรอืบางจังหวดัของไทย

“ยทุธศำสตร์ 7 แนวทำง”
แนวทำงที่ 1 ส�ำหรับสินค้ำท่ีส่งออกได้ต�่ำกว่ำศักยภำพ (สินค้ำ 

กลุม่ที ่2) เน้นท�ำตลำดในแต่ละมณฑลอย่ำงตรงเป้ำหมำยและสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัของไทย โดยเฉพำะสินค้ำเกษตร เช่น กวำงตุง้ 
ประกอบด้วย ข้าว (148 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) และสิง่สกดัจากมอลต์ (48 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ) เป็นต้น ส่วนเมอืงเซีย่งไฮ้ ประกอบด้วย มันส�าปะหลงั (48 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ) ข้าว (48 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) รวมทัง้ยางพาราและผลติภณัฑ์ 
(231 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) เป็นต้น

แนวทำงที ่2 ส�ำหรบัสนิค้ำส่งออกได้สูงกว่ำศกัยภำพ (สนิค้ำกลุม่ที ่3) 
เน้นรกัษามาตรฐานสนิค้า ต่อยอดความนยิมในสนิค้าเกษตรไปยงัสนิค้าเกษตร
หรอืผลไม้อืน่ๆ เช่น มงัคดุและล�าไย รวมทัง้น�าสนิค้าท่ีเป็นทีน่ยิมอยูแ่ล้วไปขาย
ในเมืองอืน่ๆ

แนวทำงที ่3 ส�ำหรบัสินค้ำทีมี่ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัต�ำ่ (สนิค้ำ
กลุ่มที่ 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศท่ี 3  
เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น อากาศยาน หรือพัฒนาสินค้าให้เป็นที่
ต้องการของตลาดมากขึน้ 

แนวทำงที ่4 เน้นเจำะพ้ืนทีร่ำยเมืองทีม่ศีกัยภำพสงู เช่น เมอืงเซีย่งไฮ้ 
เน้นพืน้ที ่“Greater Shanghai” เมอืงซโูจวและเมอืงเซีย่งไฮ้ และมณฑลซำนตง  
เน้นพืน้ที ่ “Shandong peninsula” โดยเฉพาะเมอืงจีห้นานและเมืองชงิเต่า 
เป็นต้น

แนวทำงที ่ 5 เน้นกำรท�ำตลำดแบบ O2O โดยด้านออฟไลน์ เน้นการ
แสดงสนิค้าตามจดุยทุธศาสตร์ และตัง้เป้าเพิม่ความหลากหลายของสนิค้าไทยให้ 
มากข้ึน ส่วนด้านออนไลน์ ท�าการส่งเสรมิการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ 37 เมอืง 
ทีไ่ด้รบัการอนมุตัเิป็นเมอืงต้นแบบด้านการค้าอคีอมเมร์ิซข้ามพรมแดน (Cross-
Border E-commerce) เช่น หางโจว เจิง้โจว ฝโูจ และกวางโจ เป็นต้น

แนวทำงที่ 6 ร่วมก่ออิฐสร้ำงเมืองใหญ่ โดยให้ผู้ประกอบการหรือ 
นกัลงทนุไทยเข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาเมอืงทีย่งัมีการน�าเข้าไม่มากนกั หรอื
สร้างสายสัมพนัธ์กบัธรุกจิในเมอืงเหล่านีท่ี้มีแนวโน้มจะน�าเข้าเพิม่ขึน้จากการ
ปฏริปูเศรษฐกิจ เช่น เสฉวน และเหอหนาน เป็นต้น

แนวทำงที ่7 มุง่เน้นและเร่งสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในทกุมติ ิเช่น
• ระดบัประเทศกบัระดบัมณฑล ใช้ต้นแบบจากความร่วมมอืระหว่าง

สิงคโปร์กับมณฑลส�าคัญของจีน เช่น ความร่วมมือภายใต้โครงการ The 
Singapore-Shandong Business Council ในปี 2536 เป็นต้น

• ระดบัเมอืง/มณฑลกบัเมอืง เช่น มณฑลเจ้อเจยีงมีเมอืงคูมิ่ตร (Sister 
Cities) กับ 114 เมอืง ใน 86 ประเทศ รวมทัง้กบัจงัหวดัพษิณโุลก (Zhejiang- 
Phitsanulok) และจงัหวัดนครปฐมของไทย (Hangzhou-Nakorn Pathom) 

• บริกำรกบับริกำร เช่น Wedding Destination ระหว่างเมอืงชงิเต่ากบั
แหล่งท่องเทีย่วส�าคญัของไทย
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โดย : กลุม่วเิครำะห์เศรษฐกจิกำรค้ำต่ำงประเทศ กองวจิยัเศรษฐกจิกำรค้ำมหภำค

เม่ือวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ทำงกำรค้ำ (สนค.) กระทรวงพำณชิย์ เป็นเจ้ำภำพจดังำนเสวนำ “มองโลก 
มองไทย : ทศิทำงกำรส่งออกปี 2562” โดยได้เชญิวทิยำกรผูท้รงคณุวฒุทิัง้
ภำครัฐ เอกชน และวิชำกำร ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้ำนกำรส่งออกไทย
ปี 2562 พร้อมปัจจัยและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้ควำมไม่แน่นอน
ต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจกำรค้ำ ควำมมั่นคง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

ในกำรบรรยำยพิเศษหัวข้อ “อนำคตกำรค้ำไทยภำยใต้ระเบียบ
โลกใหม่” รศ.ดร. สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ นักวิชำกำรอิสระ ชี้ให้เห็นว่า

“ผอ.สนค. น�าทัพผูเ้ชีย่วชาญ 
ถกทศิทางการส่งออกไทยปี 2562”

ระเบยีบโลกเก่ายคุหลงัสงครามเยน็ ซึง่เป็นรากฐานกฎกตกิาสากลและองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ก�าลังถูกท้าทายจากหลากหลายปัจจัย เช่น กระแส 
การร่วมกลุม่ทางเศรษฐกจิการค้าและกระแสชาตนิยิม (Nationalism) ทีเ่กดิขึน้ 
พร้อมกัน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Rivalry) เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ทรัพย์สินทางปัญญา 
การมีบทบาทของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  ซึ่งบริบทโลกเหล่านี้
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย และไทยต้องท�าความเข้าใจและปรับกลยุทธ์
การค้าให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ที่ก�าลังก่อตัวขึ้นนี้

 
 นำงสำวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรค้ำ ฉายภาพรวมการส่งออกว่า ในปี 2561 เติบโตต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 6.7 และมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 2.5 
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกไทยขยายตัวในระดับสูง 
ในทุกกลุ่มสินค้าและหลายตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป แต่การส่งออกชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะสินค้า
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จากปัจจัยภายนอก 
อาทิ ผลของสงครามการค้า ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ และการชะลอของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส�าหรับ 
การส่งออกไทยปี 2562 นั้น ประเมินว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่ต้องเผชิญกับ 
ความท้าทายภายนอกที่ยังคงมีอยู่
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ด้าน ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะได้รับ 
แรงกดดนัจากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอลง (Weakening Global 
Expansion) ภาคการส่งออกไทยยังอยู่ในเกณฑ์บวกแม้จะเติบโตไม่มาก 
สาเหตุมาจากสงครามการค้าที่ไทยส่งออกสินค้าบางอย่างได้ลดลงเพราะ
เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานจีน นอกจากน้ี ดร.สมประวิณ ยังเน้นย�้าถึง 
Megatrend ส�าคัญ 5 ด้านที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อม คือ 
1. ผูซ้ื้อในประเทศก�าลงัพฒันาจะจ�านวนมากขึน้กว่าประเทศพฒันาแล้ว (The 
rise of non-OECD) 2. สินค้าต้องตอบโจทย์สังคมสูงอายุ (Aging Society) 
3. สินค้าต้องรองรับกลุ่มผู้บริโภคแบบคนเมืองมากขึ้น (Urbanization)  
4. สายการผลิตต้องยืดหยุ่นเพ่ือตอบโจทย์ชนชั้นกลางที่นิยมสินค้าที่แสดง
ความเป็นตัวตน (Middle class and Individualism) 5. ไทยต้องมองไกล
ถึงเครือข่ายของคู่ค้า เพื่อหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพราะวัฏจักรธุรกิจจะหมุนไวขึ้น
จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างฉบัพลนั (Technology Disruption)

คุณปริญญ์ พำนิชภักดิ์ กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่บรษิทัหลกัทรพัย์ CLSA  กล่าวเสรมิว่า ท่ามกลาง
ความผันผวนในปัจจุบัน ประเด็นท่ีไทยต้องให้ความส�าคัญมากคือ การลด 
ความเหลื่อมล�้า เพื่อลดความรุนแรงจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เช่น ระบบการเงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถูกท้าทายด้วย
ธนาคารกลางจีนและเงินสกุลดิจิทัล โดยในระดับชาติ ไทยสามารถประยุกต์
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อาทิ ระบบ Blockchain ที่ช่วยท�าให้คนเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน และลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจมาช่วยลด 
ช่องว่างทางรายได้ ส่วนในระดับโลกก็ยังต้องพึ่งพากลไก WTO ต่อไป 

ด้าน รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันศึกษำควำม
มั่นคงและนำนำชำติ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย น�าเสนอ 
มมุมองเชิงภูมริฐัศาสตร์ว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจนีนัน้ เป็นความ
ขัดแย้งเชงิยทุธศาสตร์ในการก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจของโลกและแข่งขนักัน
เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ ท้ังยังได้ประเมินว่า ความขัดแย้งน้ีจะยืดเยื้อต่อไป 
อีกซักระยะ และสหรัฐฯ น่าจะกดดันจีนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง หรือแม้กระทั่งการทหาร ดังนั้น การด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน
ของไทยในปีนี้จะเผชิญกับความท้าทายท่ีส�าคัญ และภาคส่งออกไทยต้อง 
ไม่พ่ึงพาค่าเงินหรือค่าแรงเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเน้นคุณภาพการผลิต 
การพัฒนาทักษะแรงงาน และการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวด้วย

ดร.อำร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวด้วยอัตรา
การเติบโตร้อยละ 6.6 จะเป็นเรื่องระยะยาว เพราะรัฐบาลจีนด�าเนินนโยบาย

แบบรักษาเสถียรภาพ (Balancing Policy, weiwen 维稳) เพื่อลดปัญหา
หนี้สูง แก้ปัญหาการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวลง และลดความยากจนด้วย
ภาคบริการ และเพิ่มก�าลังการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ ดร.อาร์ม ช้ีว่า  
ในระยะยาว จีนจะด�าเนินยุทธศาสตร์การแปลงอุตสาหกรรมใช้แรงงานให้
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อรับมือ
กับโครงสร้างประชากรจีนที่เริ่มขาดแรงงานวัยท�างาน และเพื่อดึงดูดห่วงโซ่ 
การผลติสนิค้า High Tech มาไว้ทีจ่นี ซึง่เป็นประเดน็ทีท่�าให้เกดิข้อพพิาททาง 
การค้ากบัสหรฐัฯ ทัง้นี ้ดร.อาร์ม แนะน�าว่า ไทยยงัคงต้องอยูท่่ามกลางการปะทะ 
กนัของสองชาตไิปอกีนาน จงึควรรบัมอืด้วยการเสนอสญัญาซือ้ขายระยะยาวกบั 
ผู้ซื้อที่ไม่ต้องการความผันผวนจากสงครามทางยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐฯ ครั้งนี้

ด้าน นำงสำวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการเติบโตของการส่งออก 
ในปี 2562 ไว้ที่ ร้อยละ 8.0 โดยมองว่าตลาดส่งออกจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตลาดทีม่คีวามท้าทาย ได้แก่ จีน อเมรกิา อยี ูและตลาดศักยภาพ ได้แก่ ตลาด
เอเชียใต้ แอฟริกา และอาเซียน ส�าหรับตลาดอเมริกานั้น สินค้าเกษตรและ
สินค้าไลฟ์สไตล์ ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ท�าตลาดได้ดี ทางด้านตลาดจีน 
และอินเดียนั้น จ�าเป็นต้องวิเคราะห์รายมณฑล/รัฐ และควรเจาะตลาดด้วย
รปูแบบทีแ่ตกต่างกัน นอกจากนี ้ประเภทสนิค้าทีต่อบโจทย์ผูส้งูวยัและสนิค้า
สุขภาพและความงาม (Wellness) ยังคงโตต่อเนื่อง เห็นควรท่ีจะผลักดัน 
เพิ่มเติมในลักษณะ Online to Offline (O2O) เพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อรายย่อย
ในต่างประเทศที่มีจ�านวนมาก ท้ายสุดนั้น ไทยเองมีความสามารถในการ 
เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าว  
โดยผูป้ระกอบการสามารถขอค�าแนะน�าจากกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
ได้ตลอดเวลาและจากทุกช่องทาง

นางสาวพมิพ์ชนก เน้นย�า้เป็นการทิง้ท้ายว่า การก�าหนดยทุธศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศไม่สามารถมองจากมิติของเศรษฐกิจเพียง 
อย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่จะต้องมองให้ครอบคลุมถึงมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยง 
การค้าและการลงทุนให้รอบด้าน เพื่อให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกที่มีความซับซ้อน ผันผวน และเชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นระบบ 
การสมัมนาในวนันีไ้ด้ช่วยฉายภาพอนาคตของเศรษฐกจิการค้าภายใต้ระเบียบ
โลกใหม่ แสดงความเชื่อมโยงของไทยและประเทศต่างๆ ผ่านผลกระทบจาก 
ข้อขัดแย้งทางการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความผันผวนทาง 
การเงิน และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่ง สนค. จะน�าข้อมูลและประเด็นที่ได้
จากการเสวนาในวันนี้ไปประกอบการก�าหนดยุทธศาสตร์ และท่าทีทาง 
การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้จากบริบทปัจจุบัน 
และน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการค้า รวมถึงประเด็นอื่นๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไป
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Economic Indicator
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนกุมภาพนัธ์ 2562

ดัชนีรำคำผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่อง 
จากเดือนที่ผ่านมา คือสินค้ากลุ่มอาหารสดประกอบกับสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกของน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
โดยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.89 โดยเฉพาะข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.15 ตามราคาข้าวสารที่ปรับขึ้น  
และสอดคล้องกับภาวะราคาในตลาดโลก เน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 4.50 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.06 โดยเฉพาะเนื้อสุกร และ 
ไข่ไก่ราคาปรบัสงูขึน้จากมาตรการการแก้ไขปัญหาราคาสนิค้าเกษตรของภาครฐัเป็นส�าคญั เครือ่งประกอบอาหาร สงูขึน้ร้อยละ 2.62 อาหารบรโิภคในบ้าน และ
นอกบ้าน ร้อยละ 0.75 และ 1.84 ตามล�าดับ นอกจากนี้ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และผักสดสูงขึ้นร้อยละ 0.42 ขณะที่ผลไม้ ลดลงร้อยละ 
1.25 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก ส่วนหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.09 ตามการสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ร้อยละ 0.58 (เครื่องแบบนักเรียนหญิง/ชาย) หมวดเคหะสถาน ร้อยละ 0.68 (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  
ร้อยละ 0.34  (ค่าแต่งผมชาย/สตรี น�้ายาระงับกลิ่นกาย แชมพู) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา ร้อยละ 0.29 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 0.01 ขณะที่หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.66 ตามการลดลงของน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นส�าคัญ 

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.24 (MoM) และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.49 (AoA)

ภำพรวม ดัชนีราคาผู ้บริโภค (เงินเฟ้อ
ทัว่ไป) สงูต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา ซึง่การสงูขึน้ 
ของเงินเฟ้อดังกล่าวอยู ่ในระดับท่ีเหมาะสม  
มีเสถียรภาพ โดยมีอัตราการขยายตัวท่ีต�่ากว่า
อัตราค่าจ้างเฉลี่ย และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว
ตามราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ ส�าหรับปัจจัยส�าคัญ
ทีท่�าให้อัตราเงนิเฟ้อสงูขึน้คือ สนิค้ากลุม่อาหารสด  
ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.64 รวมทั้งการปรับขึ้นของ
ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผล
ให้ดัชนีราคากลุ่มพลังงานติดลบน้อยกว่าเดือนท่ี 
ผ่านมา โดยปรับลดลงร้อยละ 0.90 จากเดือน 
ก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 3.51 ในขณะท่ีราคา 
ผลผลิตการเกษตรบางชนิด เช่น ผลไม้สด ลดลง

ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.60 (YoY) การสูงขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าว สอดคล้อง
กบัการเพิม่ขึน้ของราคาทีส่่งผลให้ดชันตีดิลบน้อยลง ทัง้ดชันรีาคาผูผ้ลติทีล่ดลงร้อยละ 0.6 (เดอืนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 1.1) และดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างทีล่ดลง
ร้อยละ 0.1 (เดอืนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 0.3) ประกอบกับดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคปรบัตวัเกนิเกณฑ์ระดบั 50 ตดิต่อกนัเป็นเดอืนที ่2 แสดงถงึความเชือ่มัน่ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายขยายตัว สอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (VAT) ที่จัดเก็บจากการใช้จ่ายที่ขยายตัวสูงขึ้นเช่นกัน 

ดชันรีาคาผู้บริโภคจ�าแนกรายภาค เดือนกมุภาพนัธ์ 2562
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ดชันรีาคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 เท่ากบั  101.1
ดัชนีรำคำผู ้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.60 (YoY)  

จากร้อยละ 1.1 ในเดือนก่อนหน้า ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 ตามการลดลงของหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ลดลงร้อยละ 1.1 ตามราคาสินค้าส�าคัญ เช่น กลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิง 
อปุทานน�า้มนัในตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงูกว่าความต้องการใช้ กลุม่ปิโตรเคมแีละเมด็พลาสตกิ 
ตามราคาน�้ามันซึ่งเป็นสินค้าเก่ียวเน่ือง กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปรับราคาเพื่อเพิ่ม 
ยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ค�าส่ังซ้ือชะลอตัว กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น  
เหลก็เส้นและเหล็กฉาก) และสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ (ทองค�า) ปรบัตามภาวะราคาในตลาดโลก 
กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับลดลงก่อนจะผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ขณะที่
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของกลุ่มสินค้าผลผลิต
การเกษตร (ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส�าปะหลัง) โดยความต้องการยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน�้าว้า ส้มเขียวหวาน ทุเรียน) สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 
(สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ปลาและสัตว์น�้า) เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับมาตรการ
การแก้ไขปัญหาราคาสุกรมีชีวิตและไข่ไก่ของภาครัฐเป็นส�าคัญ หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 
สูงข้ึนร้อยละ 5.2 ตามการสูงข้ึนของก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก ที่ปรับตามภาวะราคาใน
ตลาดโลก  

ดัชนีราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) และเฉลี่ย 
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 (AoA)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 0.1 (YoY) 
จากร้อยละ 0.3 ในเดอืนก่อน ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่2 จากการลดลงของหมวดเหลก็และ
ผลติภัณฑ์เหลก็ทีล่ดลงร้อยละ 5.0 ต่อเนือ่งจากเดอืนทีแ่ล้วทีร้่อยละ 4.7 (เหลก็เส้น เหลก็ตวัซี  
เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบด�า) สาเหตุส�าคัญจากการ
แข่งขันสูง ประกอบกับการน�าเข้าเหล็กทรงยาวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
ลดลงร้อยละ 0.6 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น ยางมะตอย) ในส่วนของยางมะตอย 
ปรบัราคาตามราคาเฉลีย่ของน�า้มนัปิโตรเลยีม หมวดสขุภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า 
ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู่ สายน�้าดี ราวแขวนผ้าติดผนัง) เนื่องจากการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวีซี  
ข้อต่อสามทาง ท่อระบายน�้าเสียพีวีซี) ปรับลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ราคา 
ลดลงตามภาวะราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก ส�าหรับสินค้าส�าคัญที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่  
หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ หมวดซเีมนต์และหมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี โดยสงูขึน้ร้อยละ 10.7, 
0.6 และร้อยละ 2.1 ตามล�าดับ 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) 
และเฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA)

สรปุสถานการณ์เงนิเฟ้อเดอืนกมุภาพันธ์ 2562
การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) สูงขึ้นต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 2 โดยอัตราเงินเฟ้อเดือนก่อนหน้าสูงขึ้นร้อยละ 0.27 รวมทั้งการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีราคากลุ่ม
พลังงานติดลบน้อยลง ส�าหรับราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น รายได้
เกษตรกรและอัตราค่าจ้างเฉลีย่มกีารขยายตวัในอตัราทีส่งูกว่าเงนิเฟ้อ รวมทัง้ความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภครวมอยูใ่นเกณฑ์ทีม่คีวามเชือ่ม่ันเกนิระดบั 50 ตดิต่อกนั  
2 เดือน ส่งผลดีต่อความต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในอนาคต อาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนในระยะต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์
คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อในปี 2562 จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 ส่วนเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลาง
รัฐบาลก�าหนดไว้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 2.5±1.5 

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) เดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 เท่ากบั  107.4



สินค้า 
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

อาวธุ ยุทธปัจจยัฯ 2,133 4,837.5 9.3 จนี 4,634.4 7.2 20.1

น�า้มันดิบ 1,922 -3.1 8.3 สหรฐั
อเมรกิา 3,385.5 186.0 14.7

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,628 4.2 7.1 ญีปุ่น่ 2,826.6 5.6 12.3

เคร่ืองจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,589 -2.5 6.9 ตะวนั

ออกกลาง 1,929.3 8.4 8.4

อปุกรณ์ ส่วนประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อเิล็กทรอนกิส์

1,481 6.8 6.4 สหภาพ
ยโุรป 1,607.3 -15.5 7.0

  
สนิค้ำ

มลูค่ำ Δ สดัส่วน
ประเทศ

มลูค่ำ Δ สดัส่วน

(ล้ำน USD) (%YoY) (%) (ล้ำน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

2,130.64 -5.06 11.22
สหรัฐ

อเมรกิำ
2,327.57 8.27 12.25

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,425.68 -10.11 7.51 ญีปุ่น่ 2,037.47 0.91 10.73

ผลติภัณฑ์ยำง 873.61 -0.73 4.60 จีน 2,001.60 -16.69 10.54

อญัมณแีละ
เครือ่งประดับ

807.46 -16.56 4.25 มำเลเซยี 928.70 -2.03 4.89

เม็ดพลำสตกิ 763.65 -8.86 4.02 เวียดนำม 924.86 -9.13 4.87

 มกราคม 62
 มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ (%YoY)
ส่งออก 18,993.9 -5.65

น�ำเข้ำ 23,026.3 +13.99

ดุลกำรค้ำ -4,032.4
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: มกราคม 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ค. 62

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ม.ค. 62 

ส่งออก
กำรส่งออกของไทยในเดอืนมกรำคม 2562 มมีลูค่ำ 18,993.9 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  

หดตัวที่ร ้อยละ 5.7 โดยได้รับแรงกดดันจำกภำวะกำรค้ำโลกชะลอตัว  
ท�ำให้อปุสงค์ของประเทศคูค้่ำชะงกังนั และจำกประเดน็ข้อพพิำททำงกำรค้ำท่ียงั
ยืดเยือ้ท�ำให้ชะลอค�ำสัง่ซือ้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศเกดิใหม่ (Emerging Markets) 
กำรส่งออกไปสหรัฐฯ ขยำยตวัได้ดต่ีอเนือ่ง ตลำดญ่ีปุน่ อนิเดยี และ CLMV ขยำยตวั 
ในอตัรำทีช่ะลอลง ขณะท่ีกำรส่งออกในตลำดอืน่ๆ หดตวั หากพจิารณาราย
สนิค้า กำรส่งออกสนิค้ำกลุม่เกษตรและอตุสำหกรรมเกษตร หดตวัทีร้่อยละ 2.9 
ผลจากการหดตวัของยางพารา ข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั และน�า้ตาลทราย 
ขณะทีผ่กั ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู และไก่สดแช่แขง็และ
แปรรูป ยงัขยายตวัสูง กำรส่งออกสนิค้ำกลุม่อุตสำหกรรม หดตวัทีร้่อยละ 5.9 จาก
สนิค้าเก่ียวเน่ืองกับน�า้มัน เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสูบและส่วนประกอบ  
เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

กำรส่งออกไปยังตลำดหลักยังขยำยตัวได้ที่ร้อยละ 1.7 โดยการส่งออก
ไปสหรฐัฯ และญ่ีปุน่ ขยายตวัต่อเนือ่งท่ีร้อยละ 8.3 และ 0.9 ตามล�าดบั ขณะที่ 
การส่งออกไปสหภาพยโุรปหดตวัร้อยละ 4.8 ด้านตลาดศกัยภาพหดตวัร้อยละ 
8.1 ซ่ึงหดตวัในตลาดจนี ไต้หวนั และฮ่องกง ทีร้่อยละ 16.7, 15.5 และ 15.3  
ตามล�าดบั ตลำดอำเซียน 5 หดตวัท่ีร้อยละ 7.4 ขณะทีต่ลาด CLMV ยงัขยายตวั
ทีร้่อยละ 0.6 ตลำดศักยภำพระดับรองหดตัวท่ีร้อยละ 5.2 เนือ่งจากการส่งออก
ไปตะวนัออกกลาง ทวปีออสเตรเลยี ลาตินอเมรกิา แอฟรกิา และกลุ่มประเทศ 
CIS หดตัวร้อยละ 8.3, 6.5, 5.2, 4.5 และ 2.5 ตามล�าดบั ขณะท่ีการส่งออกไป 
สวติเซอร์แลนด์หดตวัสูงร้อยละ 56.4 จากการหดตวัของทองค�าเป็นหลกั

กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำภำพรวมกำรส่งออกในปี 2562 ยังเผชญิ
ควำมเสี่ยงจำก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1) การชะลอตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ  
2) ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร มีแนวโน้มอยูใ่นระดบัต�า่ 
เนื่องจากอุปทานและสต๊อกล้นตลาดกดดันรายได้การส่งออกของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถงึไทย 3) แนวโน้มการแขง็ค่าของเงินบาท 
กดดันรายได้ของผู้ส่งออก อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นไม่มากนักเมื่อ 
เทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จะยังท�าให้ไทยรักษาความสามารถทางแข่งขันไว้ได้  
4) ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี ทีย่งัคงกดดนับรรยากาศการค้า 
การลงทุนโลก โดยประกาศทางการของทั้งสองฝ่ายระบุว่าการเจรจาเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี มีการบรรลุหลักการในประเด็นส�าคัญ โดยจะมีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการเจรจาอีกคร้ังในวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 
2562 ที ่กรุงวอชิงตนั ดซี ีท้ังน้ี หลายฝ่ายคาดว่าทัง้สองประเทศจะลงนามบันทกึ 
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างกนัภายหลงัการเจรจา 
และมคีวามเป็นไปได้ว่าสหรฐัฯ อาจยดืเวลาการขึน้ภาษ ี2 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ออกไปจากก�าหนดเดิมในวนัท่ี 1 มีนาคม 2562

การน�าเข้า
เดอืนมกราคม 2562 มมีลูค่า 23,026.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 

13.99 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการขยายตวัของอาวุธ 
ยทุธปัจจยั และอืน่ๆ (+4,837.5%) เครือ่งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+4.2%) 
และอปุกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (+6.8%) ส่วนสนิค้า
ทีห่ดตวั ได้แก่ น�า้มนัดิบ (-3.1%) และเครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ (-2.5%)  
ขณะทีแ่หล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี  (+7.2%) ญีปุ่น่ (+5.6%) 
สหรัฐอเมริกา (+186.0%) ตะวันออกกลาง (+8.4%) และสหภาพยโุรป (-15.5%) 

ดลุการค้า            
เดอืนมกรำคม 2562 ขำดดุลกำรค้ำมลูค่ำ 4,032.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 

ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดชันรีำคำส่งออก เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 100.3 (ปี 2555 = 100) 

เทยีบกับเดือนมกราคม 2561 ปรบัตวัสงูข้ึนในอตัราทีช่ะลอลงร้อยละ 0.2 (YoY) 

จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกมทีศิทางชะลอตวั ประกอบกับแนวโน้มค่าเงนิบาทมทีศิทาง 
แข็งค่าขึ้น โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย 
หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
และผลิตภัณฑ์ยาง รองลงมาคือ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และข้าว ขณะที่หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรปรับตัว 
ลดลง ได้แก่ น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู และหมวดสนิค้าแร่และ 
เช้ือเพลงิ โดยเฉพาะน�า้มนัส�าเรจ็รูป และน�า้มนัดบิ

ดชันรีำคำน�ำเข้ำ เดอืนมกราคม 2562 เท่ากบั 91.8 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบั
เดอืนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) ปรบัตัวลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 28 เดอืน 
โดยหมวดสินค้ำทีป่รบัลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้ำเชือ้เพลงิ ได้แก่ น�า้มนัดบิ น�า้มนั
ส�าเรจ็รปู และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบยานยนต์และ
อุปกรณ์ ขณะทีห่มวดสนิค้ำท่ีปรับสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้ำทุน ได้แก่ เครือ่งจกัรกล 
และส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์ และการแพทย์  
การทดสอบ และหมวดสินค้ำวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ  
เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ ส�าหรบัหมวดสินค้าที่ 
ดชันรีาคาน�าเข้าไม่มกีารเปลีย่นแปลง คือ หมวดสนิค้าอุปโภคบริโภค

ดัชนีราคา การเปลีย่นแปลง (%MoM)  การเปลีย่นแปลง (%YoY)

 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ค. 62 ดัชนี ม.ค. 62

ส่งออก -0.5 -0.4 0.2 0.7 100.4

น�าเข้า -2.0 -1.1 -0.4 0.4 92.3
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนกุมภาพันธ์ เฉลีย่อยู่ที ่19,412.50 บาท เพิม่ขึน้เล็กน้อย

ร้อยละ 0.12 เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า และเป็นการเพ่ิมข้ึนต่อเนือ่ง 5 เดอืน
ติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาสูงสุดในรอบ 6 เดือน ด้านราคาทองค�าในตลาดโลก 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.19 เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า มาอยู่ที ่1,320.07 เหรียญสหรฐัฯ  
ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน การเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองค�า 
ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากเร่ิมมีการซ้ือสะสมเพ่ือรอเก็งก�าไรอย่างต่อเนือ่ง หลงัจาก
ราคาทองค�าทีค่าดว่าผ่านจุดต�า่สดุแล้ว แต่คาดว่าราคาทองค�าอาจจะไม่ปรบัตวั 
สงูขึน้อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวั ส่วนราคาทองค�าในโลก 
ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงกว่าคาดการณ์เดิมเล็กน้อย 
ซึง่เฉลีย่ที ่1,200 - 1,300 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�า้มัน
ราคาน�า้มนัดบิ WTI เดอืนกมุภาพนัธ์ เฉลีย่อยูท่ี ่ 55.00 เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.60 จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 11.30 เนื่องจากนักลงทุนกังวล 
ผลกระทบจากสงครามการค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และลด
ความต้องการใช้น�า้มันในตลาดโลก ซึง่น�ามาสู่ Over supply ในตลาดน�า้มนั  
ขณะทีร่าคาน�า้มันดบิ (Dubai) ล่าสุดอยู่ทีป่ระมาณ 65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล  
จงึมีการปรบัคาดการณ์ราคาน�า้มันในไตรมาสแรกของปี 2562 มาอยูท่ี่ประมาณ 
60.00 - 70.00 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

อตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.31 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ  

แข็งค่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.60 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการแข็งค่าต่อเนื่อง
เป็นเดอืนที ่ 3 ตดิต่อกัน เนือ่งจากความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจไทยอยูใ่นเกณฑ์ดี  
ขณะทีค่วามผนัผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีทศิทางเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะ 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกยังไม่มี
เสถียรภาพ การยังไม่มีข้อยุติ Brexit ของอังกฤษและสหภาพยุโรป รวมทั้ง
เศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้คาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2562  
อตัราแลกเปลีย่นมีแนวโน้มอยู่ในช่วง 31.00 - 32.00 บาท ต่อเหรยีญสหรฐัฯ 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัว 

ลดลงจากเดอืนมกราคม จากราคา 1,161.82 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,141.32 
บาท/100 กิโลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) 
ปรบัตัวเพ่ิมข้ึนเลก็น้อยจาก 3,322.27 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 3,325.00 บาท/
100 กิโลกรมั ตลาดซือ้ขายข้าวต่างประเทศชะลอตวั เนือ่งจากอยู่ในช่วงเทศกาล 
ตรษุจีน ประกอบกับการซ้ือขายข้าวตลาดในประเทศไม่คึกคัก ท�าให้ในภาพรวม
ราคาข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเล็กน้อย

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอื

กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกุมภาพันธ์ 2562 เฉล่ียอยู่ทีกิ่โลกรัมละ 50.66 
บาท และ 44.83 บาท ตามล�าดบั เพ่ิมข้ึนจากเดือนทีผ่่านมาคิดเป็นร้อยละ 0.64 
และ 0.90 ราคายางเดือนนี้ปรับตัวสูงข้ึนตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศท่ีอยู่ 
ในช่วงขาขึ้นและความต้องการผู้ประกอบการในประเทศ โดยได้รับแรงหนุน 
จากมาตรการแก้ปัญหาราคายางของภาครัฐและราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามค่าเงนิบาทท่ีแข็งค่าข้ึน อาจเป็นปัจจยักดดนัราคายางลงได้

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
กมุภาพนัธ์ 2562

เดือน
ม.ค.-62 ก.พ.-62 %Δ(MOM) ก.พ.-61 ก.พ.-62 %Δ(YOY) 

สินค้ำ

ข้ำว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,161.82 1,141.32 -1.76  1,198.00   1,141.32 -4.73

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,322.27 3,325.00 0.08  3,215.00  3,325.00 3.42

ยำงพำรำ : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 50.34 50.66 0.64 53.55      50.66 -5.39

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.43 44.83 0.90 46.39 44.83 -3.36

ทองค�ำ       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,291.70 1,320.07 2.19  1,331.50 1,320.10 -0.90

ไทย (THB/Baht) 19,389.10 19,412.50 0.12 19,815.00 19,412.50 -2.00

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 51.60 55.00 6.60 62.10 55.00 -11.30

อัตรำแลกเปลี่ยน       

THB/USD 31.80 31.31 -1.60 31.50       31.31 -0.50
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มาเลเซียเป็นตลาดส่งออกอาหารที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการน�าเข้า 
อาหารจ�านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีการน�าเข้าสินค้า
อาหาร 1.12 หม่ืนล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จากปี 2552 มลูค่า 8.9 พนัล้าน
เหรยีญสหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึน 25% ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา นอกจากนี ้ กระแส 
ค้าออนไลน์ในมาเลเซยีกก็�าลงัมาแรง โดยเตบิโตสงูเป็นอันดบั 2 รองจากไทย
ในกลุม่อาเซยีน 

ทัง้นี ้จำกกำรวิเครำะห์ตลำดมำเลเซยี พบว่ำมปีระเด็นทีน่่ำสนใจ ดงันี้
จดุแขง็ : อำหำรไทยเป็นทีน่ยิมของคนมาเลเซยีมาก โดยพบว่าร้านอาหาร 

ไทยในมาเลเซียมีมากกว่า 5,000 แห่ง (กัวลาลัมเปอร์มีกว่า 1,000 แห่ง)  
และรสชาติอาหารมาเลเซียมีความใกล้เคียงกับอาหารไทย จึงเป็นแต้มต่อ  
ส่วนผลไม้ไทยกม็รีสชาติหวานอร่อย ตรงกับรสนยิมของชาวมาเลเซยีทีช่อบทาน
ผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียนท่ีสกุเตม็ทีจ่นมรีสหวานจัด เป็นต้น

จุดอ่อน : เกษตรกรของไทยยังขำดประสบกำรณ์กำรท�ำตลำดด้วย 
ตวัเอง ส่งผลให้การปรับเปล่ียนรปูแบบผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัตลาดท�าได้ยาก      

โอกำส : เศรษฐกิจมำเลเซียที่ขยำยตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
คนมาเลเซยีมีรายได้สูงขึน้ และมกีารใช้จ่ายด้านอาหารมากเป็นอนัดับ 3 หรอื 
คดิเป็น 14% ของค่าใช้จ่ายรวม (อนัดบั 1 ขนส่ง 23% อนัดบั 2 ทีอ่ยูอ่าศยั 20%) 
ซึง่เกีย่วพนักบัพฤตกิรรมกำรบริโภคทีร่บัประทานอาหารเฉลีย่มากถงึ 5 - 6 มือ้ 
ต่อวนั ประชากรส่วนใหญ่ซึง่เป็นกลุ่มวยัรุน่และวยัท�างาน (อาย ุ 15 - 64 ปี  
มสีดัส่วน 68% ของประชากร) เปิดรบัอาหารแปลกใหม่ ส่วนกลุม่คนอาย ุ40 ปี
ขึน้ไปนยิมทานอาหารเพ่ือสุขภาพ/ออร์แกนคิมากขึน้ รวมถงึอาหารพร้อมทาน  
(Ready to eat) ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นกัน และมาเลเซียยังเป็นประเทศ
ที่มีการบริโภคเนื้อไก่ต่อคนต่อปีสูงที่สุดในโลก คิดเป็น 37 กิโลกรัม/คน/ปี  
ประกอบกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่มาเลเซียที่เป็น Shopaholic (มีความสุข 
กับการซ้ือของ) และนิยมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ส่งผลให้กำรค้ำออนไลน์ 
ของมำเลเซยีเตบิโตสูง โดยการค้าแบบ B2C ในปี 2561 มมีลูค่า 1.94 หมืน่
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ สูงเป็นอนัดบั 2 ในอาเซียน โดยมกีารซือ้แบบ Cross Border  
สงูถงึ 40% ของการค้าออนไลน์รวม นอกจากนี ้นโยบำยภำษีของมำเลเซยีก ็
เอ้ือต่อกำรเติบโตของตลำดอำหำร ด้วยภาษีสินค้าอาหารภายใต้ AFTA  

สนค. แนะเจาะตลาดสินค้าอาหารมาเลเซยี

กระทรวงพำณชิย์ โดยส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ เตรยีมจัดงำน CLMVT Forum ครัง้ที ่3 ในวันที ่24 มิถนุำยน 2562 ภำยใต้แนวคดิ 
ควำมร่วมมอื “CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia” 

การจัดงานครัง้นีเ้ป็นการต่อยอดความส�าเรจ็จากการจัดงาน CLMVT Forum คร้ังที ่1 เม่ือปี 2559 ภายใต้แนวคิด “CLMVT Forum 2016: Towards Shared 
Prosperities” ซ่ึงเป็นครัง้แรกในการเปิดเวทหีารอืระหว่างผูน้�าระดบัสงูภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการของ CLMVT ในการส่งเสรมิและพฒันาความสมัพันธ์ 
ด้านเศรษฐกจิการค้าและการลงทุน เพือ่ให้ก้าวสู่ตลาดโลกและเจรญิเตบิโตไปด้วยกัน  ต่อด้วยการจดังาน CLMVT Forum ครัง้ที ่2 เมือ่ปี 2561 ภายใต้แนวคดิ “CLMVT 
Forum 2018: CLMVT Taking-Off Through Technology” เพือ่สร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้แข่งขันได้ ท่ามกลางความท้าทายและบรบิทเศรษฐกิจการค้าโลกยคุใหม่

โดยกำรจดัประชมุ CLMVT Forum คร้ังที ่ 3 นี ้ ต้ังเป้ำหมำยเพือ่ยกระดบัภมูภิำค CLMVT ให้พร้อมเป็นฐำนหรอืศนูย์กลำงของห่วงโซ่คณุค่ำหรอื 
ห่วงโซ่อปุทำน (Value Chain/Supply Chain) ของอำเซยีน ท้ังเร่ืองการค้า การลงทนุ และเศรษฐกิจฐานบรกิาร เชือ่มโยงกับการลงทุนกับภมิูภาคต่างๆ ของโลก  
เพือ่เตรยีมการรบัมอืผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและความขดัแย้งต่างๆ ท่ัวโลก

ตดิตามความเคลือ่นไหวได้ท่ี Facebook Page “ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” และ www.clmvtforum.com

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

สนค. เตรียมผลกัดนัห่วงโซ่การค้ายคุเศรษฐกิจใหม่
ในงาน CLMVT Forum 2019

ทีเ่ป็น 0% แล้ว มาเลเซยีได้น�าภาษสีนิค้าและบรกิาร (Sale Tax and Service 
Tax: SST) มาใช้แทนภาษมีลูค่าเพิม่ ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 เป็นต้นมา 
ส่งผลให้อัตราภาษีอาหารลดจาก 6% เหลือ 5% ซ่ึงช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย 
ด้านอาหารได้มากขึน้  

อปุสรรค : คนมาเลเซยีเริม่หันไปรบัประทานอาหารแนวตะวนัตกมากขึน้ 
ส่งผลให้ผูผ้ลติอาหารต้องปรบัตวัต่อพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง แต่ยงัคงเคร่งครดั
มาตรฐานฮาลาล 

แนวทำงกำรปรบัตวั
1. ภาครฐัจงึควรสนบัสนนุให้เกษตรกร/ผูผ้ลติอาหารแปรรปู เข้าไปท�า

ตลาดออนไลน์ในมาเลเซีย และช่วยให้เกิดการพัฒนาตลาดแบบการตลาด 
น�าการผลติ (Market Driven)

2. เร่งพัฒนาทักษะด้านตลาดของเกษตรกรของไทย โดยเร่ิมจาก
ระดับประเทศก่อน ด้วยการค้าผ่านร้านค้าประชารัฐที่จะท�าให้เกษตรกรมี
ประสบการณ์ด้านการตลาดมากขึน้

3. การพัฒนาเครอืข่ายร้านอาหารไทยในมาเลเซยีให้เป็นแหล่งกระจาย
สนิค้าอาหาร อาหารออร์แกนกิ และอาหารพร้อมทาน โดยสามารถเจาะตลาด
เมนไูก่ เช่น ข้าวมนัไก่ มสัมัน่ไก่ แกงไก่ และไก่ย่างแบบไทย รวมถงึไก่ทอดสไตล์
ตะวนัตก เพือ่ตอบสนองพฤตกิรรมชอบทานไก่ของชาวมาเลเซยี

4. สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัคุณภาพสนิค้าเกษตร โดยขณะนี ้สนค. ร่วมกบั
เกษตรกรรุน่ใหม่ได้ทดลองน�าระบบ Blockchain มาใช้เพือ่การตรวจสอบท่ีมา
ของสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี ซึง่จะพฒันาไปสูส่นิค้าเกษตรอืน่ๆ ได้

5. การสร้างสรรค์สนิค้าแปรรปูให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคมาเลเซยี 
เช่น การพัฒนาข้าวเป็น Rice Cracker (คล้าย corn flake)  หรือการเจาะตลาด
เฉพาะกลุม่ เช่น ข้าวออร์แกนคิ เป็นต้น 

6. ใช้บรกิารของผูเ้ชีย่วชาญด้านตลาดอาหารมาเลเซีย 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 รวมถงึการให้ความส�าคญัในการผลติสนิค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาล


