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การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ:

วิเคราะห์ด้วยแบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ

พาณิชย์รวมใจ
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
2554

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย I สถานการณ์ราคาสินค้าสำ�คัญ

วารสารรายเดือน
สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

พฤศจิกายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

Editor’s Note
วารสาร สนย. ฉบับที่ 4 มาพร้อมกับสถานการณ์นำ�ท่วมที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ได้สร้างความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ประสบภัยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่ตามมาคือการ
หดตัวของภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเรายังโชคดีที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างร่วมมือและสามัคคีกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ รวมทั้ง
ยังหามาตรการเพื่อฟื้นฟูและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
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ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เอง ได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย ทางด้านการดูแลราคา
สินค้าให้เกิดความเป็นธรรม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
ของประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งศึกษาหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก
ผู้ค้าส่งค้าปลีก รวมถึงผู้ประกอบการในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบหลังนำ�ท่วมอีกด้วย ความร่วมมือ
ร่วมใจของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลัง
นำ�ท่วม จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตได้ในไม่ช้านี้
สำ�หรับวารสาร สนย. ฉบับที่ 4 นี้ ขอนำ�เสนอการดำ�เนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
สู่สากล ตามนโยบายเร่งด่วนในการสร้างความสมดุลด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังมี
บทวิเคราะห์เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงภายในประเทศและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ โดยใช้แบบจำ�ลอง
เพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
นอกจากนีว้ ารสาร สนย. ฉบับที่ 4 ยังคงนำ�เสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้าทีส่ �ำ คัญ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์ราคาสินค้าทีส่ ำ�คัญ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ� น�ำ มัน
อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ�และคำ�ติชมต่างๆ จากผู้อ่านทุกท่าน
บรรณาธิการ
Getting Around with TPSO

สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.)
โดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพาณิชย์ หัวหน้าคณะเดินทางฯ ร่วมกับ
พาณิชย์จงั หวัดทีม่ สี นิ ค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ทมี่ ศี กั ยภาพ
ในจังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุรนิ ทร์
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด พัทลุง สุพรรณบุรี และปทุมธานี
ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2554 โดยได้ประชุมหารือกับบริษัทผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า และ
ผู้ค้าข้าวรายใหญ่ใน 2 ประเทศ ประกอบด้วย บริษัท FUGA AG, บริษัท Swiss Agri-Trading (SAT)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Soufflet Group, บริษัท TANG FRERES Import-Export และ
ร้านอาหาร Oriental Kitchen กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้นำ�เสนอข้อมูลข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าวของแต่ละจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการนำ�เข้า-ส่งออกสินค้าข้าวเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทย ซึ่งมีคุณลักษณะ คุณภาพ และการนำ�ไปใช้แปรรูปได้หลากหลาย อาทิ ข้าวสังข์
หยด ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบา สามารถป้องกันโรค
อัลไซเมอร์ได้ ข้าวอินทรีย์ (Organic) ของจังหวัดสุรินทร์ ข้าวหอมปทุม ซึง่ มีคณ
ุ ภาพไม่แพ้ขา้ วหอมมะลิ
และมีราคาอยู่ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวขาว นมผงที่แปรรูปจากข้าว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

Special Talk

พาณิชย์นำ�ข้าวไทยไปยุโรป..
กระทรวงพาณิชย์มีแนวนโยบายในการพัฒนาการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศสู่
สากล โดยมุ่งยกระดับสินค้าที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ ในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้
ค้า สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพในระดับโลก และเป็นสินค้าที่แต่ละภูมิภาคมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา
สามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) โดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดที่มีสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด พัทลุง สุพรรณบุรี และปทุมธานี ได้ประชุมหารือกับบริษัทผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า และผู้ค้าข้าวรายใหญ่
ประกอบด้วย บริษัท FUGA AG, บริษัท Swiss Agri-Trading (SAT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Soufflet Group, บริษัท TANG FRERES Import-Export
และร้านอาหาร Oriental Kitchen กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้นำ�เสนอข้อมูลข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของแต่ละจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการนำ�เข้าส่งออกสินค้าข้าวเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทย ซึ่งมีคุณลักษณะ คุณภาพ และการนำ�ไปใช้แปรรูปได้หลากหลาย อาทิ ข้าวสังข์หยด ของจังหวัด
พัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบา สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ ข้าวอินทรีย์ (Organic) ของจังหวัดสุรินทร์ ข้าวหอมปทุม ซึ่ง
มีคุณภาพไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ และมีราคาอยู่ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวขาว นมผงที่แปรรูปจากข้าว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ซึ่ง บริษัทเป้าหมายต่างให้
ความสนใจกับข้าวไทย ทั้งข้าวคุณภาพดีราคาสูงซึ่งเหมาะกับตลาดที่มีกำ�ลังซื้อ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ และข้าวคุณภาพปานกลาง ที่มีระดับราคา
รองลงมา เช่น ข้าวหอมปทุม หรือข้าวหัก เป็นต้น
จากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนำ�เข้า-ส่งออกข้าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส พบว่า
ผู้ประกอบการทุกรายมีความกังวลเรื่องการกำ�หนดนโยบายรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาลไทยว่าจะส่งผลให้
ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ข้าวไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบ
กับข้าวจากประเทศอื่น ที่ราคาตำ�กว่า เช่น เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และประเทศในทวีป
แอฟริกา โดยคณะฯ ได้ชี้แจงว่าการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาลไทยมีการกำ�หนดระดับราคาที่แตกต่างกัน
เช่น ราคารับจำ�นำ� 20,000 บาทต่อตัน เป็นราคารับจำ�นำ�ของข้าวเปลือกหอมมะลิเท่านั้น หากเป็น
ข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ จะรับจำ�นำ�ในราคาลดหลั่นลงมา เป็นต้น ดังนั้น นโยบายการรับจำ�นำ�ข้าวของไทย
อาจส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นบ้าง แต่จะไม่กระทบต่อราคาข้าวทุกชนิด นอกจากนี้ จากการ
สำ�รวจตลาดสินค้าข้าว ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตตะวันตก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และซูเปอร์มาร์เก็ต
เอเชียรายใหญ่ในปารีส (Tang Freres) พบว่ามีสินค้าข้าวจากประเทศไทยหลายชนิดวางจำ�หน่าย อาทิ
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวดำ� แต่มีข้อสังเกตว่าบรรจุภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ ข้าวหอมปทุม ฯลฯ แม้จะระบุว่ามาจากประเทศไทย แต่ไม่มีสัญลักษณ์เป็นการรับประกันว่าได้บรรจุ
ถุงจากไทยอย่างแท้จริง อาจมีการปลอมปนข้าวไทยกับข้าวจากประเทศอื่นซึ่งมีคุณภาพตำ�กว่าได้ ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของข้าวไทยเสียหาย ไม่ได้คุณภาพตามความ
คาดหวังของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• จากความกังวลของผู้ประกอบการต่างประเทศในประเด็นเรื่องราคาข้าวไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่อง
มาจากนโยบายรับจำ�นำ�ข้าว ประกอบกับทิศทางการเจรจาในข้อตกลงทางการค้าของ WTO ทีต่ ้องการลด
อุปสรรค และการบิดเบือนทางการค้าของประเทศสมาชิก รัฐบาลไทยควรพิจารณาปัจจัยสนับสนุนการค้า
ข้าวในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านราคาโดยตรงด้วย เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว (R&D) และเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปข้าว เพื่อเป็นการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย อันจะทำ�ให้เกษตรกรของไทยมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นอย่าง
แท้จริง มากกว่าการชดเชยด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกที่อาจลดลง เพราะลูกค้าหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า
• ผู้นำ�เข้าบางรายยังมีความเข้าใจในโครงการจำ�นำ�ราคาข้าวไม่ถูกต้อง อาทิ เข้าใจว่ารัฐบาลไทยรับจำ�นำ�
ข้าวเปลือกทุกประเภท 20,000 บาทต่อตัน ซึ่งในความจริงแล้ว เป็นราคาจำ�นำ�ข้าวเปลือกหอมมะลิ
เท่านั้น ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงควรทำ�ความเข้าใจกับผู้นำ�เข้า ถึงรายละเอียดของโครงการฯ ผ่านสำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้นำ�เข้าข้าว
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อการส่งออกข้าวของไทย
• ประการสำ�คัญในการรักษาภาพลักษณ์ขา้ วไทยซึง่ เป็นทีย่ อมรับไปทัว่ โลก คือการรักษามาตรฐาน ข้าวทีม่ คี ณุ ภาพในทุกบรรจุภณั ฑ์ทรี่ ะบุวา่ เป็นข้าวจากประเทศไทย
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประสบปัญหาการปลอมปนของ ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิกับข้าวจากประเทศอื่นที่มีคุณภาพตำ�กว่า นำ�ไปขายในราคามาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทย ส่งผลให้ภาพลักษณ์คุณภาพข้าวไทยเสียหาย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงจำ�เป็นต้องติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานของข้าวบรรจุถุงของไทย ที่นำ�ไปวางขายใน
ตลาดต่างประเทศด้วย เพื่อความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้าว และผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวังในคุณภาพของข้าวไทย
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Special Report

การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ:
วิเคราะห์ด้วยแบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
ดร.ฤทัยชนก จริงจิตร : สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์มหภาค

การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ซึ่งได้เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวม
ทั้งการพัฒนาประเทศโดยรวม ถึงแม้ว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้สร้างจุดแข็งที่เป็นพื้นฐานสำ�หรับการเติบโตและเป็นโอกาสสำ�หรับการพัฒนาประเทศ
หลายประเด็นก็เปรียบเสมือนจุดอ่อนซึง่ ต้องได้รบั การแก้ไขและนับเป็นความเสีย่ งทีภ่ าครัฐต้องมีการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ เตรียมความพร้อมในการรับมือ

แบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
Diamond Model of National Advantage
โดย Michael E. Porter

แบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติได้ถูกนำ�มาใช้เป็น
กรอบความคิดหลักในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งนำ�มาจากทิศทาง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้การเลือกใช้แบบจำ�ลองเพชรฯ ก็เพื่อประโยชน์ใน
การประเมินศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการที่
เหมาะสมสำ�หรับพิจารณาสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลบริบทประกอบการ
ตัดสินใจ ในการออกแบบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส�ำ หรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาคธุรกิจของประเทศไทยต่อไป แบบจำ�ลองเพชรฯ มีส่วนประกอบที่สำ�คัญคือ
ปัจจัยในการดำ�เนินงานที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ 1 ประเด็น
หลักที่สัมพันธ์กัน และบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นประเด็นสนับสนุน

แผนภาพ 1: แบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
กลยุทธ์ โครงสร้าง
และการแข่งขัน

ปัจจัยด้านสภาวะ
แวดล้อม

ความต้องการ
ของตลาด
อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุน
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ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม (Factor Conditions)
1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญคือ
การที่โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง สภาพัฒน์ฯ ระบุว่าโครงสร้างประชากรวัยเด็กของ
ไทยมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากร
ชะลอตัวลง ทำ�ให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 เมื่อประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนร้อยละ 20
ในขณะที่เด็กจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 18
ผลิตภาพแรงงาน ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกีย่ วกับคุณภาพการศึกษา
ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำ�ให้ผลิตภาพในวัยแรงงานมีอัตราค่อน
ข้างตำ� นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุอาจส่งผลลบต่อ
ผลิตภาพแรงงานเนื่องจากกำ�ลังคนในวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วนที่น้อยลง และสังคม
ผูส้ งู อายุอาจนำ�ไปสูภ่ าวะขาดแคลนกำ�ลังคนในอนาคต ซึง่ กระทบต่อภาคการผลิต
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะในภาคเกษตรซึง่ ประสบปัญหาจากการขาดแคลน
แรงงานในวัยหนุ่มสาว
1.2 โครงสร้างตลาดแรงงานขาดความสมดุล นอกจากการทีโ่ ครงสร้างประชากร
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์เนือ่ งจาก
โครงสร้างตลาดแรงงานขาดความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์กบั อุปทานของกำ�ลัง
คนในประเทศ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะการผลิตแรงงานในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามัก
เน้นหนักในสาขาที่ไม่ตอบรับกับความต้องการส่วนใหญ่ของตลาดแรงงาน
2. ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources)
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ไทยยังคงประสบกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ชัดเจนคือการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงพืน้ ที่ อาทิ การเพิม่ สูงขึน้ ของอุณหภูมใิ นเขตลุม่ แม่น�ำ เจ้าพระยา
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าปริมาณนำ�ฝน
ในระยะ 20 ปีขา้ งหน้าอาจลดต�ำ ลง ทรัพยากรกายภาพทีถ่ กู ทำ�ลายจากภาวะโลก
ร้อนครอบคลุมในหลายมิติและส่งผลทางลบโดยตรงต่อหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นการประมง การท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งสูญเสียผลผลิตจากการเกิดภัย
แล้งหรือนำ�ท่วมนับเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นยังสูญเสีย
ปัจจัยการผลิตซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพของภาคการผลิต

แผนภาพ 2: องค์ประกอบของแบบจำ�ลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
ปัจจัยด้านสภาวะ
แวดล้อม

ความต้องการ
ของตลาด

ทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะความต้องการ
ของผู้ซื้อในประเทศ

ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรความรู้
ทรัพยากรทุน
โครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดของความต้องการ
และรูปแบบการเติบโต
การขยายตัวสู่ความ
ต้องการในต่างประเทศ

ปัจจัยความต้องการ
ที่เกื้อหนุนกัน

อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุน

กลยุทธ์ โครงสร้าง
และ
การแข่งขัน

ความได้เปรียบ
ในอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต

เป้าหมาย

ความได้เปรียบ
ในอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง

การแข่งขัน
ภายในประเทศ

2.2 การพึ่งพาพลังงานจากภายนอก ในด้านพลังงาน ไทยยังคงมีความ
เปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงด้านปริมาณและราคาจากอุปทานภายนอกเนือ่ งจาก
ยังมีความจำ�เป็นต้องพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนทีส่ งู มาก สภาพัฒน์ฯ
ประเมินว่าในปี 2552 มีการนำ�เข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขนั้ ต้นถึงร้อยละ 56 ทำ�ให้
ไทยมีความอ่อนไหวต่อราคาน�ำ มันดิบในตลาดโลกซึง่ มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งและมีนยั สำ�คัญต่อต้นทุนการผลิต เนือ่ งจากอุปทานน�ำ มันมีแนวโน้มลดลง
จึงสวนทางกับอุปสงค์ทพี่ งุ่ ขึน้ จากความต้องการของเศรษฐกิจใหม่ อาทิ กลุม่ BRICs
การส่งเสริมการผลิตพลังงานในประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาด้านพลังงานจึงมีความพยายามส่งเสริมการผลิตพลังงานภายในประเทศ
เพื่อลดปริมาณการนำ�เข้า รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
อีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยเน้นการ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าการส่งเสริมการผลิตพลังงานภายในประเทศยังไม่
ประสบความสำ�เร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีความขัดแย้งระหว่าง
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน นอกจากนั้นการศึกษาเพื่อเตรียมการผลิต
ยังใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมถึงการพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆ
2.3 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาวัตถุดบิ จากภายนอก ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรม
ในประเทศมีการเติบโตในอัตราสูง ภาคอุตสาหกรรมกำ�ลังประสบปัญหาจากการ
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งทำ�ให้โครงสร้างมีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ยากต่อการควบคุม จึงเป็นความเสี่ยง
ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำ�หรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาได้มี
ความเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ซึง่ เป็นผลจากการทีไ่ ด้มกี ารประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทีส่ �ำ คัญคือภาคธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
2.4 สถานที่ตั้งที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ไทยมีที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อการเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียนจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมภิ าค ไทยตัง้ อยูใ่ นทวีปเอเชีย
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน ทีต่ งั้ ของประเทศไทย
จึงนับว่ามีคณ
ุ ลักษณะทีด่ แี ละส่งผลเชิงบวกในหลายด้านโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรหนาแน่นจึงถือเป็นตลาดที่
สำ�คัญแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั้นยังมีปริมาณทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้าง
มากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ จึงนับเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตและแหล่ง
เกษตรกรรมที่สำ�คัญของโลก การที่ไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคจึงเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อการส่งออกและการจัดหาวัตถุดิบสำ�หรับการผลิต

3. ทรัพยากรความรู้ (Knowledge Resources)
3.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาทรัพยากรความรูจ้ ากภายนอก ในลักษณะเดียวกัน
กับการใช้วัตถุดิบจากภายนอกประเทศเป็นจำ�นวนมาก ประเทศไทยก็พึ่งพาทุน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้าง
อุตสาหกรรมไทยขาดความมั่นคงและมีลักษณะเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ปัญหานี้เกิดขึ้นในภาคเกษตรด้วยเช่นกัน ซึ่งทำ�ให้ระบบการผลิตต้อง
ใช้วิธีการนำ�เข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนมากส่งผลให้มีต้นทุน
การผลิตสูง
3.2 แนวโน้มในเชิงบวก การรับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กไ็ ด้น�ำ
มาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงโดยส่งเสริมประเด็นการพัฒนาองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการพึง่ พาตนเองโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและภาค
เกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีการใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำ�ริซึ่งช่วยเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร อีกหนึง่ ในพัฒนาการทีด่ ดี า้ นทรัพยากรความ
รูค้ อื การทีภ่ าครัฐให้ความสำ�คัญอย่างจริงจังมากขึน้ กับการเสริมสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เห็นได้จากการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. ทรัพยากรทุน (Capital Resources) ในบริบทของทรัพยากรทุน นับตั้งแต่
วิกฤตเศรษฐกิจสิน้ สุดลงในปี 2540 จนถึงปัจจุบนั ภาคการเงินของไทยได้ทวีความ
เข้มแข็งขึ้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำ�หนด
ทิศทางของภาคการเงินต่อไปในระยะนี้ ได้แก่
4.1 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (2553 - 2557) ส่งผลในด้าน
แหล่งทุนโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณธนาคาร จึงทำ�ให้การแข่งขันของสถาบัน
การเงินมีความเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ
ระดับจุลภาค (Micro Finance) เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างกว้างขวาง โดยเน้น
แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพของผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีไ่ ม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้
4.2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย (2552 - 2556) ส่งผลต่อบริบทของทรัพยากร
ทุนในด้านต้นทุน เนื่องจากแผนฯ นี้ให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มการแข่งขัน
โดยยกเลิกการผูกขาดการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ และเปิดการซื้อขาย
ให้แก่ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ใช่สมาชิก รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก
ตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลดต้นทุนทางการเงินและการทำ�ธุรกรรมเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยโดยช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง
ตลาดได้ง่ายและทั่วถึง มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นอกจาก
นัน้ ยังมุง่ เน้นการเชือ่ มโยงกับตลาดทุนโลกเพือ่ ลดข้อจำ�กัดในการเติบโตของตลาด
ทุนไทย และการเปลี่ยนตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลในรูปบริษัทมหาชนจำ�กัด
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ความต้องการของตลาด (Demand Conditions)
5. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures)
5.1 สถาบันวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงด้วยโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงที่
เด่นชัดที่สุดประการหนึ่งเกิดขึ้นกับสถาบันทางวัฒนธรรมของไทยซึ่งได้มีการ
เชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาประเทศ สาเหตุสำ�คัญคือกระแสโลกาภิวัตน์
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่โลกได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม
และสังคมฐานความรู้ นอกจากนัน้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศก็ชว่ ย
ให้วัฒนธรรมต่างๆ แพร่เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์คือการที่วัฒนธรรม
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย นอกจากนั้น
คนไทยก็มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
กับการแสวงหาความสุขให้กบั ตนเอง ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์สว่ นบุคคล การ
สร้างเครือข่ายสังคมทางอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางก็ท�ำ ให้มวี ฒ
ั นธรรมย่อยของ
บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย
5.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขาดความสมดุล การพัฒนาของโครงสร้าง
พื้นฐานยังมีความไม่เท่าเทียมอยู่มากเมื่อพิจารณาในระดับภาค พื้นที่ และชุมชน
เนือ่ งจากแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศยังคงหนาแน่นใน
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และฝั่งทะเลตะวันออก ซึง่ มีบทบาทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในปี 2551 มูลค่าผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพฯ และภาคกลางรวมกันสูงถึง
ร้อยละ 70.04 ในขณะที่ภาคอื่นๆ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�กัดและเศรษฐกิจ
มีขนาดเล็ก จึงส่งผลถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ คนจนส่วนมาก
ยังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.3 และ
ร้อยละ 27.8 ของปริมาณคนจนทั้งหมด
5.3 การเปลีย่ นแปลงสูค่ วามเป็นเมืองเร่งรัดความจำ�เป็น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานมีนัยสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากไทยมีแนวโน้มที่จะ
เปลีย่ นแปลงสูค่ วามเป็นเมือง (Urbanization) ในอัตราทีเ่ ร็วขึน้ เช่นเดียวกับหลาย
ประเทศกำ�ลังพัฒนาซึ่งเศรษฐกิจขยายตัวจึงมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเติบโต มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรเมืองจะเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 39.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 47.2 ในปี 2570 ซึ่งนับเป็นโอกาสใน
การขยายฐานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ทว่ากรุงเทพฯ
ยังคงเป็นเมืองโตเดีย่ วซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานเอือ้ ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื่องจากสัดส่วนภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 40 ของภาคบริการทั้งประเทศ ส่วน
เมืองขนาดกลางมีเพียง 10 เมือง จึงยังเป็นข้อจำ�กัดในการเชื่อมโยงระหว่างการ
พัฒนาเมืองและชนบท รวมถึงการกระจายความเจริญ
5.4 จุดอ่อนของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านธรรมาภิบาลและเสถียรภาพทางการเมือง
ประเทศไทยมีความจำ�เป็นในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านเสถียรภาพทางการเมืองและ
ลดคอรัปชัน่ ดัชนีธรรมาภิบาลของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการ
เมืองของไทยลดลง การคอรัปชั่นก็มีแนวโน้มรุนแรง/ซับซ้อนขึ้นและกระจายใน
วงกว้าง ซึ่งจุดอ่อนคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ทำ�ให้ประเทศ
มีต้นทุนการพัฒนาสูง อีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวก็ไม่มั่นใจกับสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ
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1. ลักษณะความต้องการ
1.1 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยด้านตลาดที่ทวีความสำ�คัญใน
ปัจจุบนั คือลักษณะความต้องการของสินค้าและบริการ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงคือ
อุปสงค์ทเี่ พิม่ ขึน้ ของสินค้าและบริการทีม่ กี ารใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทำ�ธุรกิจที่ต้องใช้ความ
คิดสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น แฟชั่น ภาพยนตร์ อนิเมชั่น
ซอฟท์แวร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
1.2 ความคาดหวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้ม
หลักอีกประการหนึ่งคือการที่สังคมและผู้บริโภคผู้บริโภคมีบทบาทในการ
กำ�หนดตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญและมีความคาดหวังต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ธุรกิจซึง่ ไม่ได้มงุ่ เน้นเพียงการสร้างกำ�ไรสูงสุด
แต่ให้ความสำ�คัญกับการผลิตสินค้าหรือให้บริการเพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม กลายเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนในสังคมและผู้บริโภค
จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการ
หันมาดำ�เนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. ขนาดและการเติบโตของความต้องการ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
สูค่ วามเป็นเมือง (Urbanization) เร็วขึน้ เช่นเดียวกับกระแสโลก ซึง่ กระตุน้ การใช้
จ่ายทางเศรษฐกิจ การบริโภค และการลงทุนโดยเฉพาะในโครงสร้างพืน้ ฐานและ
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ หมายถึงกำ�ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารขยายขนาด
ของความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของความต้องการ ข้อมูลของสภา
พัฒน์ฯ ชีใ้ ห้เห็นว่าสัดส่วนคนยากจนมีอตั ราลดลงอย่างต่อเนือ่ งในเกือบทุกภูมภิ าค
จากร้อยละ 9.5 ในปี 2549 เหลือร้อยละ 8.9 ในปี 2551 แต่ปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันของรายได้ระหว่างภูมิภาคยังคงมีอยู่เนื่องจากคนจนส่วนใหญ่ยังกระจุก
ตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
3. การขยายตัวสูค่ วามต้องการในต่างประเทศ ไทยมีสนิ ค้าหลากหลายประเภทที่
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลก การบริการและการท่องเทีย่ วรวมถึงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
นับเป็นสิง่ ทีโ่ ดดเด่นเมือ่ พิจารณาด้านศักยภาพของการขยายตัวสูค่ วามต้องการใน
ต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาภาค บริการและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและความไม่สงบในประเทศ แต่ก็ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ทีส่ �ำ คัญในบริบทของอาเซียน ไทยมีศกั ยภาพสูงในการเป็น “ศูนย์กลาง
การบริการและการท่องเทีย่ ว” ของภูมภิ าค เนือ่ งจากไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้
รับความนิยม รวมทั้งมีโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการที่โลกกำ�ลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นโอกาสของไทยซึ่งมีความพร้อมที่จะรองรับความ
ต้องการบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องสำ�หรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ อาทิ โรงพยาบาล
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การท่องเที่ยวพักผ่อน
4. ปัจจัยความต้องการที่เกื้อหนุนกัน ความต้องการที่หลากหลายในตลาดและ
ความสัมพันธ์ของความต้องการที่เกื้อหนุนกันนับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะความต้องการที่สนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรม
ในกรณีของไทย ความต้องการทีเ่ กือ้ หนุนกันทีม่ นี ยั สำ�คัญคืออุปสงค์ทเี่ พิม่ ขึน้ ของ
สินค้าและบริการทีใ่ ช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ มูลค่าหรือปรับปรุง
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองซึ่งกระตุ้นการใช้จ่าย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
(Related and Supporting Industries)
ประเทศไทยยังขาดอุตสาหรรมสนับสนุนที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ถึงแม้วา่ ไทยจะมีความได้เปรียบในด้านการเป็นผูผ้ ลิตสินค้าประเภทวัตถุดบิ ป้อน
ให้กับอุตสาหกรรมหลายประเภท การเชื่อมโยงผลผลิตทางด้านสินค้าเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่ายังมีนอ้ ยและขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ
สำ�คัญมาจากการพัฒนาแบบแยกส่วน ยังไม่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ
ไทยจึงยังมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนกัน
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด (Demand Conditions) ในมิติของปัจจัย
ความต้องการทีเ่ กือ้ หนุนกันเพือ่ เปลีย่ นกระบวนทัศน์การดำ�เนินธุรกิจไปสูน่ โยบาย
การพัฒนาแบบ Team Thailand (วัชระ, 2554)

กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน
(Firm Strategy, Structure and Rivalry)
จุดอ่อนอีกประการหนึ่งของไทยคือยังไม่มีการให้ความสำ�คัญกับการมี
วิธีบริหารจัดการและกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจน
โดยเฉพาะการกำ�หนดเป้าหมายขององค์กรในภาคธุรกิจที่แน่ชัด ซึ่งควรมีความ
เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายในระดับกลุ่มเศรษฐกิจ
(Sector) และระดับประเทศ

บทบาทของภาครัฐ (Roles of Government)
1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงที่ผ่านมานโยบายของภาค
รัฐทีม่ คี วามชัดเจนในการพัฒนาประเทศอย่างโดดเด่นคือการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยใช้เป็นแนวคิดในการกำ�หนด
ทิศทางและขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาล รวมถึงวางระเบียบเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ด้านการคลังและรักษาเสถียรภาพด้านระบบสถาบันการเงิน ทีส่ �ำ คัญคือการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลระหว่างการพึ่งเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2. ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล ในปัจจุบนั ประเด็น
เรือ่ งการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานกำ�ลังทวีความ
สำ�คัญ ที่ผ่านมาไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหารถึงแม้จะประสบปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ผลผลิตเกษตรโดย
รวมยังเพียงพอสำ�หรับการบริโภคและส่งออก แต่การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก
ไปสู่พืชพลังงาน อาทิ ปาล์มนำ�มัน ก็ได้ส่งผลในด้านราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. สถานที่ตั้งเป็นศักยภาพที่สำ�คัญมากของไทย ซึ่งในปัจจุบันยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การพัฒนาควรมุ่งเน้นด้านระบบโลจิสติกส์
โดยเฉพาะเพือ่ ใช้โอกาสจากการเปิดเสรีดา้ นการค้าและการลงทุนของอาเซียน
ในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น Trading Nation
2. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ควรให้ความ
สำ�คัญกับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และการจัดการมลพิษบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ซึง่ ผลิตสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
3. การพัฒนาบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ควรเป็นไปในทิศทางที่ตอบรับกับความคาด
หวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำ�ลังทวีความสำ�คัญ
4. ควรให้ความสำ�คัญกับความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ระหว่างผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ น
สนับสนุนกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจยุค
ปัจจุบันไปสู่การดำ�เนินนโยบายพัฒนาธุรกิจแบบ Team Thailand โดย
มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด (Demand Conditions) ในมิติของปัจจัย
ความต้องการที่เกื้อหนุนกัน
5. การกำ�หนดเป้าหมายขององค์กรในภาคธุรกิจ ควรมีความเชือ่ มโยง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายในระดับกลุม่ เศรษฐกิจ (Sector)
และระดับประเทศ นอกจากนัน้ ควรมีการกระตุน้ การแข่งขันภายในประเทศ
ให้อยูใ่ นระดับสูงเหมือนในหลายประเทศซึง่ เป็นผูน้ �ำ ของโลกในอุตสาหกรรม
ด้านต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ หรือเยอรมนี
6. ควรกำ�หนดแนวนโยบายภาคเกษตรในระดับประเทศ ทีส่ ง่ เสริมการ
ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุลเพือ่ บรรเทาผลกระทบในอนาคต
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการผลิตของภาคเกษตร
บรรณานุกรม
คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม (2553), “ข่าวคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม” ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 พฤษภาคม 2553
วัชระ พรรณเชษฐ์ (2554), “สรุปบรรยายพิเศษ: ทิศทางการค้าระหว่างประเทศและนัยต่อประเทศไทย”
สัมมนา “แนวโน้มโลกและนัยต่อภาคการค้าของไทย” 15 กุมภาพันธ์ 2554 กรุงเทพฯ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552), “การจัดการเชิงกลยุทธ์” (ฉบับปรับปรุงใหม่)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11”
สำ�นักนโยบายการออมและการลงทุน สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง (2552), “แผนพัฒนาตลาดทุนไทย”
United Nations (2002) “World Population 2002”
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทยในเดือนกันยายน 2554 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่
ชะลอตัวลง และอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ถึงแม้ว่าจะ
ได้รับความเสี่ยงมากขึ้นจากผลกระทบของอุทกภัยครั้งใหญ่และภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัวลง โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 9 เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.75 และ
คาดการณ์ว่าปี 2554 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ
4.1 (ธปท. คาดการณ์ ณ กันยายน 2554) และ 3.2 - 3.7 ตามลำ�ดับ

-

สำ�หรับปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ภาค
การส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การลงทุนภาคเอกชน รวมทั้ง
ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี โดยเดือนกันยายน 2554 การส่งออกขยายตัว
ร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สำ�หรับเฉลี่ย 9 เดือนปี 2554
ขยายตัวร้อยละ 25.5 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 20.0 ขณะที่การนำ�เข้า
ขยายตัวร้อยละ 30.0 เป็นผลให้มยี อดเกินดุลการค้า 5.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ระดับ
40.22 สะท้อนว่าสถานะหนี้สาธารณะของไทยมีความมั่นคงและอยู่ในระดับตำ�
กว่ากรอบความยัง่ ยืนทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของ GDP ส่วนด้าน
เสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุนสำ�รองระหว่างประเทศใน
เดือนกันยายน 2554 อยู่ในระดับสูงที่ 180.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

-

ภาคการท่องเทีย่ ว ในเดือนกันยายน 2554 ขยายตัวได้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง โดยจำ�นวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้าประเทศไทยอยูท่ ี่ 1.5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ
22.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัวร้อยละ 35.4 กลุ่มประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ได้แก่ จีน เกาหลี
และญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนกันยายน 2554 ขยายตัวได้ดี โดยสะท้อน
ได้จากปริมาณจำ�หน่ายรถยนต์นั่ง ที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 29.6 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน (เดือนสิงหาคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 26.4) เนื่องจาก
ห่วงโซ่อุปทานกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดสึนามิในญี่ปุ่น สำ�หรับยอดจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 13.3 ส่วนเฉลี่ย
9 เดือน ขยายตัวร้อยละ 13.5 บ่งชี้ได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอยู่ใน
เกณฑ์ดี ถึงแม้จะมีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ในเดือนกันยายน 2554 โดยยอด
จำ�หน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ขยายตัวร้อยละ 25.7
ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 15.7 สำ�หรับ
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และยอดขายปูนซีเมนต์ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ลงที่ร้อยละ 16.5 และ 12.3 ตามลำ�ดับ
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำ�นักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์สำ�นักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 113.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ 4.19 ทั้งนี้เนื่องจากราคานำ�มันเชื้อเพลิงและภาวะอุทกภัย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารทีร่ าคาสูงขึน้ ได้แก่
หมวดผักสดและผลไม้ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์นำ� ไข่และผลิตภัณฑ์นม และ
หมวดอาหารสำ�เร็จรูป เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2554 สูงขึน้ ร้อยละ 0.19 โดยเฉลีย่
มกราคม – ตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นการ
ขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2554
ใหม่ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 - 3.8 จากเดิม ร้อยละ 3.2 - 3.7
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 106.83 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.89 และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.07 โดย
เฉลี่ยมกราคม-ตุลาคม 2554 เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.28
ซึ่งยังอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 3.0
ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 138.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 4.2 จากการสูงขึ้นของ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ได้แก่ ราคาปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก สำ�หรับหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงเมือ่ เทียบ
กับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตร เป็นหลัก เนือ่ งจาก
ปีทผี่ า่ นมาราคาค่อนข้างอยูร่ ะดับสูงตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก และเมือ่ เทียบ
กับเดือนกันยายน 2554 ดัชนีราคาผูผ้ ลิต สูงขึน้ ร้อยละ 0.5 โดยเฉลีย่ มกราคม-ตุลาคม
2554 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 5.8
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 121.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
7.2 จากการสูงขึ้นของ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และหมวดซีเมนต์ เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในการก่อสร้าง
ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และ
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยเฉลี่ยมกราคม-ตุลาคม 2554
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 6.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนกันยายน 2554 (เบื้องต้น) มีค่า 30.4 สูงกว่าเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
30.2 แต่ทั้งนี้ค่าดัชนียังตำ�กว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ที่มา : สำ�นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
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การส่งออก

การส่งออกเดือนกันยายน 2554 มีมูลค่า 21,511 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้า
เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 51.9 สินค้าที่ยังคงขยายตัว
ต่อเนื่อง ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 126.1
และ 14.3 ตามลำ�ดับ และสินค้าอาหาร โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
ผักผลไม้สดแช่เย็น ขยายตัวร้อยละ 30.3 และ 42.1 ตามลำ�ดับ ส่วน
ข้าว ลดลงร้อยละ 6.1 สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 9.7 สินค้าที่
ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ สิง่ พิมพ์ นาฬิกาและส่วนประกอบ อาหาร
สัตว์เลีย้ ง ผลิตภัณฑ์ยาง และอัญมณีทหี่ กั ทองคำ�ออกแล้ว สินค้าทีส่ ง่ ออก
ลดลง ได้แก่ ทองคำ�ยังไม่ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์เภสัช/เครื่องมือแพทย์ รวมทั้ง
ของเล่น ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ที่ร้อยละ 1.8 เนื่องจากปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ต้องส่งสินค้าไป
ตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งตรวจสอบในประเทศ
มีน้อย ตลอดจนกฎระเบียบการนำ�เข้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
การส่งออกในระยะ 9 เดือนของปี 2554 (มกราคม – กันยายน) มีมูลค่า
179,577 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.5 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น

การนำ�เข้า

การนำ�เข้าในเดือนกันยายน 2554 มีมูลค่า 21,273 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยการนำ�เข้ามี
การขยายตัวทุกหมวด ได้แก่ เชือ้ เพลิง ทุน วัตถุดบิ และกึง่ สำ�เร็จรูป อุปโภค
บริโภค และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ทีข่ ยายตัวร้อยละ 53.1, 8.4,
69.2, 20.5 และ 12.2 ตามลำ�ดับ แหล่งนำ�เข้าสำ�คัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การนำ�เข้าในระยะ 9 เดือนของปี 2554 (มกราคม– กันยายน) มีมูลค่า
174,297 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

ดุลการค้า

เดือนกันยายน 2554 ไทยเกินดุลการค้า 238 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใน
ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน ไทยได้ดลุ การค้ารวม 5,280ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2554 อยู่ที่ 128.2 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึ้น
ของดัชนีทุกหมวด ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ร้อยละ 12.6 อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 8.0 อุตสาหกรรม ร้อยละ 3.2 และแร่และเชื้อเพลิง
ร้อยละ 17.4 ดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ราคาสินค้านำ�เข้า

ดัชนีราคาสินค้านำ�เข้าเดือนกันยายน 2554 อยูท่ ี่ 132.5 (ปี 2550=100) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงขึน้ ของดัชนี
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 37.7 ทุน ร้อยละ 2.1 วัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป ร้อยละ 7.8 สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 6.7 และยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ร้อยละ 4.5 ดัชนีราคานำ�เข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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ราคาทองคำ�

ราคาทองคำ�โดยเฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 24,421.15 บาท ลดลงร้อยละ 5.12
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปจั จัยหลักจากความไม่แน่นอนของมาตรการแก้ไข
วิกฤตหนีย้ โุ รปในการประชุมสุดยอดผูน้ �ำ สหภาพยุโรปทีม่ ขี นึ้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
นี้ ส่งผลให้คา่ เงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับยูโร ประกอบกับเศรษฐกิจ
จีนซึง่ เป็นผูซ้ อื้ ทองคำ�รายใหญ่ของโลกชะลอตัวลง โดยจีดพี ขี องจีนไตรมาส 3/2554
ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน น้อยกว่า 2 ไตรมาสแรก
ที่ขยายตัวร้อยละ 9.7 และ 9.5 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาทองคำ�
ยังคงเพิ่มขึ้นจากความต้องการซื้อของอินเดียและจีนในช่วงปลายปี

ราคานำ�มัน

เดือนตุลาคม ราคานำ�มันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 86.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 85.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปหลังสหภาพยุโรปและธนาคารกลาง
ออกมาตรการต่างๆ เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาหนี้ ประกอบกับข่าวการเสียชีวติ ของกัดดาฟี่
ส่งผลให้ตลาดมีความมัน่ ใจมากขึน้ ว่าลิเบียจะสามารถกลับมาผลิตน�ำ มันดิบได้เร็วขึน้

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคมเคลือ่ นไหวในกรอบแคบ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 30.85 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจาก 30.42 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อนหน้า จากความ
ไม่มั่นใจต่อมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรป รวมทั้งเงินบาทยังถูกกดดันจากปัญหา
อุทกภัยครั้งรุนแรงที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมาก
แนวโน้มค่าเงินบาทในเดือนหน้ายังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากปัญหาหลัก
จากข้างต้นที่ยังคงมีอยู่

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาข้าว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 ราคาเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ 1,718.08
บาท/100 กิโลกรัม และ 3,063.46 บาท/100 กิโลกรัม
ปรับตัวสูงขึน้ จากเดือนทีแ่ ล้ว เนือ่ งจากนโยบายรับจำ�นำ�
ข้าวของรัฐบาลทีส่ ง่ ผลให้พอ่ ค้าข้าวเข้ามาแย่งซือ้ ข้าวจาก
ชาวนา เพื่อรอขายในราคารับจำ�นำ� จึงทำ�ให้ราคาข้าว
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนนีร้ าคาข้าวค่อนข้าง
ทรงตัว ไม่ผนั ผวนมากนัก เนือ่ งจากสถานการณ์น�ำ ท่วม
ทีส่ ง่ ผลให้ภาวะการค้าข้าวชะลอตัว สำ�หรับราคาในเดือน
หน้า คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะผลผลิต
ข้าวออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์นำ�ท่วมที่
เกิดขึน้ สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและระบบการขนส่ง
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3
(ไม่อดั ก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาเดือนตุลาคม
2554 เฉลีย่ กิโลกรัมละ 111.99 บาท และ 127.33 บาท
ตามลำ�ดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากช่วง
ต้นเดือนคำ�สั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีน ผู้บริโภครายใหญ่หยุดทำ�การ 10 วัน เนื่องจากวันชาติ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสัญญาก่อนวันหยุดยาว
นอกจากนี้ สถานการณ์นำ�ท่วมในไทยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในไทยได้รับความเสียหาย ต้องระงับการผลิต ทำ�ให้ความต้องการใช้
ยางลดลง สำ�หรับราคาในเดือนพฤศจิกายน 2554 คาดว่าจะปรับตัวลดลง เนือ่ งจากสถานการณ์น�ำ ท่วมในไทยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเนือ่ ง ประกอบกับ
นักลงทุนยังไม่มั่นใจในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในยูโรโซน เนื่องจากที่ประชุมผู้นำ�สหภาพยุโรปไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในการแก้ไขวิกฤตหนี้
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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

