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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
การค้าระหว่างประเทศของไทย I สถานการณ์ราคาสินค้าสำาคัญ  

การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ:
วิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาต ิ 

พาณิชย์รวมใจ

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
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Editor’s Note

วารสาร สนย. ฉบับที่ 4 มาพร้อมกับสถานการณ์นำาท่วมที่กำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  ที่ได้สร้างความ 
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ประสบภัยอย่างมหาศาล  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่ตามมาคือการ
หดตัวของภาวะเศรษฐกิจของไทย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเรายังโชคดีที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
และเอกชนต่างร่วมมือและสามัคคีกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้  รวมทั้ง 
ยังหามาตรการเพื่อฟืนฟูและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย  

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เอง ได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย ทางด้านการดูแลราคา
สินค้าให้เกิดความเป็นธรรม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับบริจาคสิ่งของและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
ของประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งศึกษาหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
ผู้ค้าส่งค้าปลีก รวมถึงผู้ประกอบการในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบหลังนำาท่วมอีกด้วย ความร่วมมือ
ร่วมใจของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและฟืนฟูเศรษฐกิจไทยภายหลัง 
นำาท่วม จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตได้ในไม่ช้านี้

สำาหรบัวารสาร สนย. ฉบบัที ่4 นี ้ขอนำาเสนอการดำาเนนิโครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ภายในประเทศ
สู่สากล ตามนโยบายเร่งด่วนในการสร้างความสมดุลด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งยังมี 
บทวเิคราะหเ์กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภายในประเทศและผลกระทบตอ่ภาคเศรษฐกจิ  โดยใชแ้บบจำาลอง
เพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 

นอกจากนีว้ารสาร สนย. ฉบบัที ่4  ยงัคงนำาเสนอภาพรวมเศรษฐกจิไทย ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการคา้ทีส่ำาคญั 
สถานการณก์ารคา้ระหวา่งประเทศ และสถานการณร์าคาสนิคา้ทีส่ำาคญั เชน่ สนิคา้เกษตร ทองคำา นำามนั 
อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำาและคำาติชมต่างๆ จากผู้อ่านทุกท่าน

                                                                                                         บรรณาธิการ

สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) 
โดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพาณิชย์ หัวหน้าคณะเดินทางฯ ร่วมกับ
พาณชิยจ์งัหวดัทีม่สีนิคา้ขา้วและผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ
ในจังหวัด ประกอบดว้ย นครสวรรค์ เพชรบูรณ ์สรุนิทร ์
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด พัทลุง สุพรรณบุรี และปทุมธานี 
ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2554 โดยได้ประชุมหารือกับบริษัทผู้ผลิต ผู้นำาเข้า 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  และได้นำาเสนอข้อมูลข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าวของแต่ละจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการนำาเข้า-ส่งออกสินค้าข้าวเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทย ซึ่งมีคุณลักษณะ คุณภาพ และการนำาไปใช้แปรรูปได้หลากหลาย อาทิ ข้าวสังข์
หยด ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบา สามารถป้องกันโรค 
อลัไซเมอรไ์ด้  ขา้วอนิทรยี ์(Organic) ของจงัหวัดสรุินทร์ ขา้วหอมปทมุ ซึง่มคีณุภาพไมแ่พ้ขา้วหอมมะล ิ
และมีราคาอยู่ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวขาว นมผงที่แปรรูปจากข้าว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 
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Special Talk

 กระทรวงพาณิชย์มีแนวนโยบายในการพัฒนาการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้ดำาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศสู่ 
สากล โดยมุ่งยกระดับสินค้าที่มีศักยภาพของแต่ละภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ ในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้
ค้า สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพในระดับโลก และเป็นสินค้าที่แต่ละภูมิภาคมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา  
สามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ  สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (สนย.) โดยนางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดที่มีสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในจังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด พัทลุง สุพรรณบุรี และปทุมธานี ได้ประชุมหารือกับบริษัทผู้ผลิต ผู้นำาเข้า และผู้ค้าข้าวรายใหญ่  
ประกอบด้วย บริษัท FUGA AG, บริษัท Swiss Agri-Trading (SAT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Soufflet Group, บริษัท TANG FRERES Import-Export  
และร้านอาหาร Oriental Kitchen กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  โดยได้นำาเสนอข้อมูลข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของแต่ละจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการนำาเข้า- 
ส่งออกสินค้าข้าวเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทย ซึ่งมีคุณลักษณะ คุณภาพ และการนำาไปใช้แปรรูปได้หลากหลาย อาทิ ข้าวสังข์หยด ของจังหวัด
พัทลุง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบา สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้  ข้าวอินทรีย์ (Organic) ของจังหวัดสุรินทร์ ข้าวหอมปทุม ซึ่ง
มีคุณภาพไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ และมีราคาอยู่ระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวขาว นมผงที่แปรรูปจากข้าว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ซึ่ง บริษัทเป้าหมายต่างให้ 
ความสนใจกับข้าวไทย ท้ังข้าวคุณภาพดีราคาสูงซึ่งเหมาะกับตลาดที่มีกำาลังซ้ือ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ และข้าวคุณภาพปานกลาง ที่มีระดับราคา 
รองลงมา เช่น ข้าวหอมปทุม หรือข้าวหัก เป็นต้น

จากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนำาเข้า-ส่งออกข้าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส พบว่า 
ผู้ประกอบการทุกรายมีความกังวลเรื่องการกำาหนดนโยบายรับจำานำาข้าวของรัฐบาลไทยว่าจะส่งผลให้ 
ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ข้าวไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบ
กับข้าวจากประเทศอ่ืน ท่ีราคาตำากว่า เช่น เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และประเทศในทวีป 
แอฟริกา โดยคณะฯ ได้ชี้แจงว่าการรับจำานำาข้าวของรัฐบาลไทยมีการกำาหนดระดับราคาที่แตกต่างกัน  
เช่น ราคารับจำานำา 20,000 บาทต่อตัน เป็นราคารับจำานำาของข้าวเปลือกหอมมะลิเท่าน้ัน หากเป็น 
ข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ จะรับจำานำาในราคาลดหลั่นลงมา เป็นต้น ดังนั้น นโยบายการรับจำานำาข้าวของไทย
อาจส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นบ้าง แต่จะไม่กระทบต่อราคาข้าวทุกชนิด นอกจากน้ี จากการ
สำารวจตลาดสินค้าข้าว ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตตะวันตก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และซูเปอร์มาร์เก็ต 
เอเชียรายใหญ่ในปารีส (Tang Freres) พบว่ามีสินค้าข้าวจากประเทศไทยหลายชนิดวางจำาหน่าย อาทิ 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวดำา แต่มีข้อสังเกตว่าบรรจุภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ ข้าวหอมปทุม ฯลฯ แม้จะระบุว่ามาจากประเทศไทย แต่ไม่มีสัญลักษณ์เป็นการรับประกันว่าได้บรรจุ

ถุงจากไทยอย่างแท้จริง อาจมีการปลอมปนข้าวไทยกับข้าวจากประเทศอื่นซ่ึงมีคุณภาพตำากว่าได้  ทำาให้ภาพลักษณ์ของข้าวไทยเสียหาย ไม่ได้คุณภาพตามความ
คาดหวังของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• จากความกังวลของผู้ประกอบการต่างประเทศในประเด็นเรื่องราคาข้าวไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่อง
มาจากนโยบายรบัจำานำาขา้ว ประกอบกับทิศทางการเจรจาในข้อตกลงทางการค้าของ WTO ทีต่้องการลด
อปุสรรค และการบดิเบอืนทางการค้าของประเทศสมาชิก  รัฐบาลไทยควรพจิารณาปจัจยัสนบัสนนุการคา้
ข้าวในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านราคาโดยตรงด้วย เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน 
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว (R&D) และเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปข้าว เพื่อเป็นการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย อันจะทำาให้เกษตรกรของไทยมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นอย่าง
แท้จริง มากกว่าการชดเชยด้านราคาแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อปริมาณและมูลค่าการ 
ส่งออกที่อาจลดลง เพราะลูกค้าหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า
• ผู้นำาเข้าบางรายยังมีความเข้าใจในโครงการจำานำาราคาข้าวไม่ถูกต้อง อาทิ เข้าใจว่ารัฐบาลไทยรับจำานำา
ข้าวเปลือกทุกประเภท 20,000 บาทต่อตัน  ซึ่งในความจริงแล้ว เป็นราคาจำานำาข้าวเปลือกหอมมะลิ
เท่านั้น ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงควรทำาความเข้าใจกับผู้นำาเข้า ถึงรายละเอียดของโครงการฯ ผ่านสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้นำาเข้าข้าว 
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อการส่งออกข้าวของไทย
• ประการสำาคญัในการรกัษาภาพลกัษณข์า้วไทยซึง่เปน็ทีย่อมรบัไปทัว่โลก คอืการรกัษามาตรฐาน  ขา้วทีม่คีณุภาพในทกุบรรจภุณัฑท์ีร่ะบวุา่เปน็ขา้วจากประเทศไทย 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประสบปัญหาการปลอมปนของ  ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิกับข้าวจากประเทศอื่นที่มีคุณภาพตำากว่า นำาไปขายในราคามาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ไทย ส่งผลให้ภาพลักษณ์คุณภาพข้าวไทยเสียหาย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงจำาเป็นต้องติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานของข้าวบรรจุถุงของไทย ที่นำาไปวางขายใน
ตลาดต่างประเทศด้วย เพื่อความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้าว และผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวังในคุณภาพของข้าวไทย

พาณิชย์นำาข้าวไทยไปยุโรป..
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การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ:
วิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ
ดร.ฤทัยชนก จริงจิตร    : สำานักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์มหภาค

แบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 
Diamond Model of National Advantage  
โดย Michael E. Porter

ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม (Factor Conditions)

 การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์บริบทการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ ซึ่งได้เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวม

ทั้งการพัฒนาประเทศโดยรวม  ถึงแม้ว่าประเด็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้สร้างจุดแข็งที่เป็นพ้ืนฐานสำาหรับการเติบโตและเป็นโอกาสสำาหรับการพัฒนาประเทศ  

หลายประเดน็กเ็ปรยีบเสมอืนจดุออ่นซึง่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขและนบัเปน็ความเสีย่งทีภ่าครฐัตอ้งมกีารออกแบบนโยบายและยทุธศาสตรเ์พือ่เตรยีมความพรอ้มในการรบัมอื 

 แบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติได้ถูกนำามาใช้เป็น 

กรอบความคิดหลักในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งนำามาจากทิศทาง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้การเลือกใช้แบบจำาลองเพชรฯ ก็เพื่อประโยชน์ใน

การประเมินศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ  ซึ่งเป็นวิธีการที่ 

เหมาะสมสำาหรับพิจารณาสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลบริบทประกอบการ 

ตดัสนิใจ ในการออกแบบยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธส์ำาหรบัการพัฒนาเศรษฐกจิและ

ภาคธุรกิจของประเทศไทยต่อไป แบบจำาลองเพชรฯ มีส่วนประกอบที่สำาคัญคือ

ปัจจัยในการดำาเนินงานที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ 1 ประเด็น

หลักที่สัมพันธ์กัน และบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นประเด็นสนับสนุน 

           

           แผนภาพ 1: แบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ

1. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 

1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญคือ

การท่ีโครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากร

วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง สภาพัฒน์ฯ ระบุว่าโครงสร้างประชากรวัยเด็กของ

ไทยมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากร

ชะลอตัวลง   ทำาให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง ในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะกลายเป็นสังคม 

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 เมื่อประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนร้อยละ 20  

ในขณะที่เด็กจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 18

ผลติภาพแรงงาน ประเทศไทยยงัประสบปญัหาเกีย่วกบัคณุภาพการศกึษา

ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำาให้ผลิตภาพในวัยแรงงานมีอัตราค่อน

ข้างตำา นอกจากน้ันการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนประชากรสูงอายุอาจส่งผลลบต่อ

ผลิตภาพแรงงานเนื่องจากกำาลังคนในวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วนที่น้อยลง และสังคม 

ผูส้งูอายอุาจนำาไปสูภ่าวะขาดแคลนกำาลงัคนในอนาคต ซึง่กระทบตอ่ภาคการผลติ

ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะในภาคเกษตรซึง่ประสบปญัหาจากการขาดแคลน

แรงงานในวัยหนุ่มสาว

1.2 โครงสรา้งตลาดแรงงานขาดความสมดุล นอกจากการท่ีโครงสรา้งประชากร

เขา้สู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ประเทศไทยยังประสบปญัหาดา้นทรพัยากรมนษุยเ์นือ่งจาก

โครงสร้างตลาดแรงงานขาดความสอดคลอ้งระหวา่งอปุสงคก์บัอปุทานของกำาลงั

คนในประเทศ ทัง้นีเ้ปน็เพราะการผลติแรงงานในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่ามัก

เน้นหนักในสาขาที่ไม่ตอบรับกับความต้องการส่วนใหญ่ของตลาดแรงงาน

2. ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) 

2.1 ทรพัยากรธรรมชาต ิไทยยงัคงประสบกบัปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ชัดเจนคือการ

เปลีย่นแปลงในเชงิพืน้ที ่อาท ิการเพิม่สงูขึน้ของอุณหภมูใินเขตลุม่แมน่ำาเจา้พระยา

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าปริมาณนำาฝน 

ในระยะ 20 ปขีา้งหนา้อาจลดตำาลง ทรพัยากรกายภาพทีถ่กูทำาลายจากภาวะโลก

ร้อนครอบคลุมในหลายมิติและส่งผลทางลบโดยตรงต่อหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะ

เป็นการประมง การท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งสูญเสียผลผลิตจากการเกิดภัย

แล้งหรือนำาท่วมนับเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นยังสูญเสีย

ปัจจัยการผลิตซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพของภาคการผลิต 

กลยุทธ์ โครงสร้าง
และการแข่งขัน

ปัจจัยด้านสภาวะ
แวดล้อม

ความต้องการ
ของตลาด

บทบาท
ของภาครัฐ

อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

และสนับสนุน
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2.2 การพึ่งพาพลังงานจากภายนอก ในด้านพลังงาน ไทยยังคงมีความ 

เปราะบางตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นปรมิาณและราคาจากอปุทานภายนอกเนือ่งจาก 

ยังมคีวามจำาเปน็ตอ้งพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศในสดัสว่นท่ีสงูมาก สภาพัฒนฯ์ 

ประเมนิวา่ในปี 2552  มีการนำาเขา้พลงังานเชงิพาณชิยข์ัน้ตน้ถงึรอ้ยละ 56 ทำาให้

ไทยมคีวามออ่นไหวตอ่ราคานำามนัดบิในตลาดโลกซึง่มแีนวโนม้ขยบัตวัสงูขึน้อยา่ง 

ต่อเน่ืองและมนียัสำาคญัตอ่ตน้ทนุการผลติ เนือ่งจากอปุทานนำามนัมีแนวโนม้ลดลง 

จงึสวนทางกบัอปุสงคท์ีพุ่ง่ขึน้จากความตอ้งการของเศรษฐกจิใหม ่อาท ิกลุม่ BRICs

การส่งเสริมการผลิตพลังงานในประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึง

ปัญหาด้านพลังงานจึงมีความพยายามส่งเสริมการผลิตพลังงานภายในประเทศ

เพื่อลดปริมาณการนำาเข้า รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

อีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยเน้นการ

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าการส่งเสริมการผลิตพลังงานภายในประเทศยังไม่

ประสบความสำาเร็จมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังมีความขัดแย้งระหว่าง

การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน นอกจากนั้นการศึกษาเพ่ือเตรียมการผลิต 

ยังใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

รวมถึงการพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆ 

2.3 ความเสีย่งจากการพึง่พาวตัถดุบิจากภายนอก ถงึแมว้า่ทีผ่า่นมาอตุสาหกรรม

ในประเทศมกีารเตบิโตในอตัราสงู ภาคอุตสาหกรรมกำาลงัประสบปัญหาจากการ

พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเป็นจำานวนมาก ซึ่งทำาให้โครงสร้างมีความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ียากต่อการควบคุม จึงเป็นความเสี่ยง 

ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาได้มี

ความเปลีย่นแปลงในทิศทางทีดี่ขึน้ซึง่เปน็ผลจากการทีไ่ด้มกีารประยกุตใ์ชป้รชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ทีส่ำาคญัคอืภาคธรุกจิไดเ้ลง็เหน็ถึงความสำาคัญของความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

2.4 สถานที่ตั้งที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ไทยมีที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อการเป็น

ศนูยก์ลางของอาเซยีนจงึถอืเปน็จดุยทุธศาสตรข์องภมูภิาค ไทยตัง้อยูใ่นทวปีเอเชยี

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตบ้รเิวณคาบสมทุรอนิโดจนี ทีต่ัง้ของประเทศไทย

จงึนบัวา่มีคณุลกัษณะทีด่แีละสง่ผลเชงิบวกในหลายดา้นโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ  

เน่ืองจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรหนาแน่นจึงถือเป็นตลาดที่

สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก  นอกจากนั้นยังมีปริมาณทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้าง

มากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ  จึงนับเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตและแหล่ง

เกษตรกรรมที่สำาคัญของโลก การท่ีไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคจึงเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อการส่งออกและการจัดหาวัตถุดิบสำาหรับการผลิต

3. ทรัพยากรความรู้ (Knowledge Resources)

3.1 ความเสีย่งจากการพึง่พาทรพัยากรความรูจ้ากภายนอก ในลกัษณะเดยีวกนั

กับการใช้วัตถุดิบจากภายนอกประเทศเป็นจำานวนมาก ประเทศไทยก็พึ่งพาทุน

องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้าง

อุตสาหกรรมไทยขาดความมั่นคงและมีลักษณะเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลง

ภายนอก ปัญหานี้เกิดขึ้นในภาคเกษตรด้วยเช่นกัน ซึ่งทำาให้ระบบการผลิตต้อง

ใช้วิธีการนำาเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเป็นจำานวนมากส่งผลให้มีต้นทุน

การผลิตสูง 

3.2 แนวโนม้ในเชงิบวก การรบัเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชก้ไ็ดน้ำา

มาซึง่ความเปลีย่นแปลงโดยสง่เสรมิประเดน็การพฒันาองคค์วามรู้จากภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองโดยเฉพาะในภาคธรุกจิและภาค

เกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีการใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริซึ่งช่วยเพิ่ม

รายไดแ้ละลดรายจา่ยของเกษตรกร  อกีหนึง่ในพฒันาการทีด่ดีา้นทรพัยากรความ

รูค้อืการทีภ่าครฐัใหค้วามสำาคญัอยา่งจรงิจงัมากขึน้กบัการเสรมิสร้างองคค์วามรู้

และกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่เหน็ไดจ้ากการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐานและระดับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

4. ทรัพยากรทุน (Capital Resources) ในบริบทของทรัพยากรทุน นับตั้งแต่

วกิฤตเศรษฐกจิสิน้สดุลงในป ี2540 จนถงึปจัจบุนั ภาคการเงนิของไทยไดท้วคีวาม

เข้มแข็งขึ้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำาหนด

ทิศทางของภาคการเงินต่อไปในระยะนี้ ได้แก่

4.1 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (2553 - 2557) ส่งผลในด้าน

แหล่งทุนโดยเฉพาะการเพ่ิมปริมาณธนาคาร จึงทำาให้การแข่งขันของสถาบัน

การเงินมีความเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ

ระดับจุลภาค (Micro Finance) เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้อย่างกว้างขวาง โดยเน้น

แกป้ญัหาการขาดแคลนทนุในการประกอบอาชพีของผูม้รีายไดน้อ้ยทีไ่ม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ 

4.2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย (2552 - 2556) ส่งผลต่อบริบทของทรัพยากร

ทุนในด้านต้นทุน เน่ืองจากแผนฯ น้ีให้ความสำาคัญกับการเพิ่มการแข่งขัน 

โดยยกเลิกการผูกขาดการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ และเปิดการซื้อขาย

ให้แก่ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ใช่สมาชิก รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก

ตลาด โดยมวีตัถปุระสงค์ในการลดตน้ทนุทางการเงนิและการทำาธรุกรรมเพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยโดยช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง

ตลาดได้ง่ายและทั่วถึง มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นอกจาก

นัน้ยังมุง่เนน้การเช่ือมโยงกบัตลาดทนุโลกเพือ่ลดขอ้จำากดัในการเตบิโตของตลาด

ทุนไทย และการเปลี่ยนตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลในรูปบริษัทมหาชนจำากัด

แผนภาพ 2: องค์ประกอบของแบบจำาลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ

ความต้องการ
ของตลาด

ลักษณะความต้องการ
ของผู้ซื้อในประเทศ

ขนาดของความต้องการ

และรูปแบบการเติบโต

การขยายตัวสู่ความ

ต้องการในต่างประเทศ

ปัจจัยความต้องการ
ที่เกื้อหนุนกัน

ปัจจัยด้านสภาวะ
แวดล้อม

ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรกายภาพ

ทรัพยากรความรู้

ทรัพยากรทุน

โครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

และสนับสนุน

ความได้เปรียบ
ในอุตสาหกรรม

ผู้ผลิต

ความได้เปรียบ
ในอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ์ โครงสร้าง
และ

การแข่งขัน

เป้าหมาย

การแข่งขัน
ภายในประเทศ
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ความต้องการของตลาด (Demand Conditions)

5. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) 

5.1 สถาบันวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงด้วยโลกาภิวัตน์ ความเปล่ียนแปลงที่ 

เด่นชัดที่สุดประการหนึ่งเกิดข้ึนกับสถาบันทางวัฒนธรรมของไทยซึ่งได้มีการ

เชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาประเทศ สาเหตุสำาคัญคือกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่โลกได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม

และสงัคมฐานความรู ้นอกจากนัน้ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศกช็ว่ย

ให้วัฒนธรรมต่างๆ แพร่เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์คือการที่วัฒนธรรม

ไทยมีการเปล่ียนแปลงและเกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย  นอกจากนั้น 

คนไทยก็มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำาคัญ

กบัการแสวงหาความสุขให้กับตนเอง ตลอดจนการสรา้งอตัลกัษณส์ว่นบคุคล การ

สรา้งเครอืขา่ยสงัคมทางอนิเตอรเ์นต็อยา่งกว้างขวางก็ทำาใหม้วัีฒนธรรมยอ่ยของ

บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย

5.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขาดความสมดุล การพัฒนาของโครงสร้าง

พื้นฐานยังมีความไม่เท่าเทียมอยู่มากเมื่อพิจารณาในระดับภาค พื้นที่ และชุมชน 

เนือ่งจากแหลง่อตุสาหกรรมและแหลง่จ้างงานหลกัของประเทศยงัคงหนาแนน่ใน

กรงุเทพฯ ปรมิณฑล และฝังทะเลตะวนัออก ซึง่มบีทบาทสำาคญัตอ่เศรษฐกจิของ

ประเทศ ในปี 2551 มูลค่าผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพฯ และภาคกลางรวมกันสูงถึง

ร้อยละ 70.04 ในขณะที่ภาคอื่นๆ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำากัดและเศรษฐกิจ

มีขนาดเล็ก จึงส่งผลถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ คนจนส่วนมาก

ยังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 

ร้อยละ 27.8 ของปริมาณคนจนทั้งหมด

5.3 การเปลีย่นแปลงสูค่วามเปน็เมอืงเรง่รดัความจำาเปน็ การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากไทยมีแนวโน้มที่จะ

เปลีย่นแปลงสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) ในอตัราทีเ่รว็ขึน้เชน่เดยีวกบัหลาย

ประเทศกำาลังพัฒนาซึ่งเศรษฐกิจขยายตัวจึงมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับการเติบโต มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรเมืองจะเพิ่มข้ึนจาก 

ร้อยละ 39.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 47.2 ในปี 2570 ซึ่งนับเป็นโอกาสใน

การขยายฐานเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ทว่ากรุงเทพฯ  

ยงัคงเปน็เมอืงโตเดีย่วซึง่โครงสรา้งพืน้ฐานเอือ้ตอ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

เนื่องจากสัดส่วนภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 40 ของภาคบริการทั้งประเทศ ส่วน

เมืองขนาดกลางมีเพียง 10 เมือง จึงยังเป็นข้อจำากัดในการเชื่อมโยงระหว่างการ

พัฒนาเมืองและชนบท รวมถึงการกระจายความเจริญ 

5.4 จุดอ่อนของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านธรรมาภิบาลและเสถียรภาพทางการเมือง 

ประเทศไทยมคีวามจำาเปน็ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นธรรมาภบิาลในการ

บริหารจัดการประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านเสถียรภาพทางการเมืองและ

ลดคอรปัชัน่ ดชันธีรรมาภบิาลของธนาคารโลกแสดงใหเ้หน็วา่เสถยีรภาพทางการ

เมืองของไทยลดลง การคอรัปชั่นก็มีแนวโน้มรุนแรง/ซับซ้อนขึ้นและกระจายใน

วงกว้าง ซึ่งจุดอ่อนคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ทำาให้ประเทศ

มีต้นทุนการพัฒนาสูง อีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั้ง 

นักท่องเที่ยวก็ไม่มั่นใจกับสถานการณ์  ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ

1. ลักษณะความต้องการ 

1.1 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยด้านตลาดที่ทวีความสำาคัญใน

ปจัจบุนัคอืลกัษณะความตอ้งการของสนิคา้และบรกิาร สิง่หนึง่ทีเ่ปลีย่นแปลงคอื

อปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้และบรกิารทีม่กีารใชน้วตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการทำาธุรกิจที่ต้องใช้ความ

คิดสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น แฟชั่น ภาพยนตร์ อนิเมชั่น 

ซอฟท์แวร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ

1.2 ความคาดหวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้ม

หลักอีกประการหนึ่งคือการที่สังคมและผู้บริโภคผู้บริโภคมีบทบาทในการ

กำาหนดตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำาคัญและมีความคาดหวังต่อความ 

รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ธรุกจิซึง่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้เพยีงการสรา้งกำาไรสงูสดุ

แตใ่หค้วามสำาคญักบัการผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเพือ่แกป้ญัหาหรือพฒันาชุมชน

และสิ่งแวดล้อม กลายเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนในสังคมและผู้บริโภค 

จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการ 

หันมาดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2. ขนาดและการเตบิโตของความตอ้งการ ประเทศไทยมแีนวโนม้การเปล่ียนแปลง

สูค่วามเปน็เมอืง (Urbanization) เรว็ขึน้เชน่เดยีวกบักระแสโลก ซึง่กระตุ้นการใช้

จา่ยทางเศรษฐกจิ การบริโภค และการลงทนุโดยเฉพาะในโครงสรา้งพืน้ฐานและ

อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้หมายถงึกำาลงัซือ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ซึง่จะนำาไปสู่การขยายขนาด

ของความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของความต้องการ ข้อมูลของสภา

พัฒน์ฯ ชีใ้หเ้หน็ว่าสัดส่วนคนยากจนมอัีตราลดลงอย่างต่อเน่ืองในเกือบทกุภูมภิาค 

จากร้อยละ 9.5 ในปี 2549 เหลือร้อยละ 8.9 ในปี 2551 แต่ปัญหาความไม่เท่า

เทียมกันของรายได้ระหว่างภูมิภาคยังคงมีอยู่เนื่องจากคนจนส่วนใหญ่ยังกระจุก

ตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

3. การขยายตวัสูค่วามตอ้งการในตา่งประเทศ ไทยมสีนิคา้หลากหลายประเภทที่

เปน็ทีต่อ้งการของตลาดโลก การบรกิารและการทอ่งเทีย่วรวมถงึสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

นบัเปน็สิง่ทีโ่ดดเดน่เมือ่พจิารณาดา้นศกัยภาพของการขยายตวัสูค่วามต้องการใน

ต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาภาค บริการและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตเศรษฐกิจและความไม่สงบในประเทศ แต่ก็ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิ ทีส่ำาคญัในบริบทของอาเซยีน ไทยมศีกัยภาพสูงในการเปน็ “ศนูยก์ลาง

การบรกิารและการทอ่งเทีย่ว” ของภมูภิาค เนือ่งจากไทยเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ด้

รับความนิยม รวมทั้งมีโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นการที่โลกกำาลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นโอกาสของไทยซึ่งมีความพร้อมที่จะรองรับความ

ต้องการบริการและสินค้าที่เก่ียวข้องสำาหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ อาทิ โรงพยาบาล 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ การท่องเที่ยวพักผ่อน

4. ปัจจัยความต้องการที่เกื้อหนุนกัน ความต้องการที่หลากหลายในตลาดและ

ความสัมพันธ์ของความต้องการที่เก้ือหนุนกันนับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะความต้องการท่ีสนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรม 

ในกรณขีองไทย ความตอ้งการทีเ่กือ้หนนุกนัทีม่นียัสำาคญัคอือปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ของ

สนิคา้และบรกิารทีใ่ชน้วตักรรมและความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่มลูค่าหรือปรับปรุง

พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองซึ่งกระตุ้นการใช้จ่าย
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน 
(Related and Supporting Industries)

กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขัน 
(Firm Strategy, Structure and Rivalry)

บทบาทของภาครัฐ (Roles of Government)

ประเทศไทยยังขาดอุตสาหรรมสนับสนุนที่จะสร้างศักยภาพการแข่งขัน  

ถงึแมว้า่ไทยจะมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการเปน็ผูผ้ลติสนิคา้ประเภทวัตถดิุบป้อน

ให้กับอุตสาหกรรมหลายประเภท การเชื่อมโยงผลผลิตทางด้านสินค้าเกษตรกับ

ภาคอตุสาหกรรมการเกษตรเพือ่เพิม่มลูคา่ยงัมนีอ้ยและขาดประสทิธภิาพ สาเหตุ

สำาคัญมาจากการพัฒนาแบบแยกส่วน  ยังไม่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ  

ไทยจึงยังมีข้อจำากัดเกี่ยวกับความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะ

การเช่ือมโยงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนกัน 

รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด (Demand Conditions) ในมิติของปัจจัย

ความตอ้งการทีเ่กือ้หนนุกนัเพือ่เปลีย่นกระบวนทศันก์ารดำาเนนิธรุกจิไปสูน่โยบาย

การพัฒนาแบบ Team Thailand (วัชระ, 2554)

จุดอ่อนอีกประการหน่ึงของไทยคือยังไม่มีการให้ความสำาคัญกับการมี

วิธีบริหารจัดการและกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจน   

โดยเฉพาะการกำาหนดเป้าหมายขององค์กรในภาคธุรกิจที่แน่ชัด ซึ่งควรมีความ

เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายในระดับกลุ่มเศรษฐกิจ  

(Sector) และระดับประเทศ 

1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงที่ผ่านมานโยบายของภาค

รฐัทีม่คีวามชดัเจนในการพฒันาประเทศอยา่งโดดเดน่คอืการนำาปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยใช้เป็นแนวคิดในการกำาหนด

ทศิทางและขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล รวมถงึวางระเบยีบเพือ่เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั

ดา้นการคลงัและรกัษาเสถยีรภาพดา้นระบบสถาบนัการเงนิ ทีส่ำาคญัคือการปรบั

โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลระหว่างการพึ่งเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

2. ส่งเสรมิการผลติพชือาหารและพชืพลงังานอยา่งสมดลุ ในปจัจบัุนประเด็น

เรือ่งการสรา้งความสมดลุระหวา่งการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานกำาลงัทวีความ

สำาคัญ ที่ผ่านมาไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหารถึงแม้จะประสบปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ผลผลิตเกษตรโดย

รวมยังเพียงพอสำาหรับการบริโภคและส่งออก แต่การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

ไปสู่พืชพลังงาน อาทิ ปาล์มนำามัน ก็ได้ส่งผลในด้านราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถานที่ต้ังเป็นศักยภาพที่สำาคัญมากของไทย ซึ่งในปัจจุบันยัง 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  การพัฒนาควรมุ่งเน้นด้านระบบโลจิสติกส์  

โดยเฉพาะเพือ่ใชโ้อกาสจากการเปดิเสรดีา้นการคา้และการลงทนุของอาเซยีน   

ในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น Trading Nation

2. การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ควรให้ความ

สำาคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาร่วมกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  และการจัดการมลพิษบริเวณพื้นที่ชายฝัง

ทะเลตะวันออก ซึง่ผลติสนิค้าและบรกิารคิดเปน็รอ้ยละ 16.5 ของผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ

3. การพัฒนาบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ควรเป็นไปในทิศทางที่ตอบรับกับความคาด

หวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำาลังทวีความสำาคัญ

4. ควรให้ความสำาคัญกับความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

โดยเฉพาะการเช่ือมโยงโซค่ณุคา่ (Value Chain) ระหวา่งผลติภณัฑท์ีม่สีว่น

สนับสนุนกัน รวมถึงการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจยุค

ปัจจุบันไปสู่การดำาเนินนโยบายพัฒนาธุรกิจแบบ Team Thailand โดย

มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด (Demand Conditions) ในมิติของปัจจัย

ความต้องการที่เกื้อหนุนกัน

5. การกำาหนดเปา้หมายขององคก์รในภาคธรุกจิ  ควรมคีวามเชือ่มโยง

และเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนักับเปา้หมายในระดบักลุม่เศรษฐกจิ (Sector) 

และระดบัประเทศ นอกจากนัน้ควรมกีารกระตุน้การแขง่ขนัภายในประเทศ

ใหอ้ยูใ่นระดบัสงูเหมอืนในหลายประเทศซึง่เปน็ผูน้ำาของโลกในอตุสาหกรรม

ด้านต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ หรือเยอรมนี

6. ควรกำาหนดแนวนโยบายภาคเกษตรในระดบัประเทศ ทีส่ง่เสรมิการ

ผลติพชือาหารและพชืพลงังานอยา่งสมดุลเพือ่บรรเทาผลกระทบในอนาคต 

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการผลิตของภาคเกษตร
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทยในเดือนกันยายน 2554  ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่

ชะลอตัวลง และอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย  ถึงแม้ว่าจะ

ได้รับความเสี่ยงมากขึ้นจากผลกระทบของอุทกภัยครั้งใหญ่และภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีชะลอตัวลง โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 9 เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.75 และ 

คาดการณ์ว่าปี 2554 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 

4.1 (ธปท. คาดการณ์ ณ กันยายน 2554) และ 3.2 - 3.7  ตามลำาดับ 

สำาหรบัปจัจยัทีข่บัเคลือ่นใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่ภาค

การส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การลงทุนภาคเอกชน รวมทั้ง

ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี  โดยเดือนกันยายน 2554 การส่งออกขยายตัว 

ร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สำาหรับเฉลี่ย 9 เดือนปี 2554 

ขยายตัวร้อยละ 25.5 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 20.0 ขณะที่การนำาเข้า

ขยายตวัรอ้ยละ 30.0 เปน็ผลใหม้ยีอดเกนิดลุการคา้ 5.28 พนัลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  

นอกจากนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 

40.22  สะท้อนว่าสถานะหนี้สาธารณะของไทยมีความมั่นคงและอยู่ในระดับตำา

กวา่กรอบความยัง่ยนืทางการคลงัทีต่ัง้ไวไ้มเ่กนิรอ้ยละ 60.0 ของ GDP  สว่นดา้น

เสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี   โดยทุนสำารองระหว่างประเทศใน

เดือนกันยายน 2554 อยู่ในระดับสูงที่ 180.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ   

ภาคการทอ่งเทีย่ว ในเดอืนกนัยายน 2554 ขยายตวัไดด้อียา่งตอ่เนือ่ง โดยจำานวน

นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยอยูท่ี ่1.5 ลา้นคน ขยายตวัร้อยละ 

22.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีกอ่น ขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงจากเดอืนกอ่น

ที่ขยายตัวร้อยละ 35.4 กลุ่มประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ได้แก่ จีน เกาหลี

และญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทย 

การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนกันยายน 2554 ขยายตัวได้ดี โดยสะท้อน 

ได้จากปริมาณจำาหน่ายรถยนต์นั่ง ที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 29.6  เมื่อเทียบ

กับเดือนเดียวกันปีก่อน (เดือนสิงหาคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 26.4)  เนื่องจาก

ห่วงโซ่อุปทานกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดสึนามิในญี่ปุ่น  สำาหรับยอดจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 13.3  ส่วนเฉลี่ย 

9 เดือน ขยายตัวร้อยละ 13.5 บ่งชี้ได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอยู่ใน

เกณฑ์ดี ถึงแม้จะมีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ในเดือนกันยายน 2554 โดยยอด

จำาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ขยายตัวร้อยละ 25.7 

ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 15.7 สำาหรับ

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และยอดขายปูนซีเมนต์ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ

ลงที่ร้อยละ 16.5 และ 12.3 ตามลำาดับ

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำานกังานเศรษฐกจิการคลงั, สำานกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร, เว็บไซต์สำานักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ 

เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 113.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น 

ร้อยละ 4.19 ทั้งนี้เนื่องจากราคานำามันเช้ือเพลิงและภาวะอุทกภัย ซึ่งส่งผล 

กระทบตอ่แหล่งผลิตสินคา้เกษตร  โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทอาหารทีร่าคาสงูขึน้ ไดแ้ก ่

หมวดผักสดและผลไม้  หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์นำา ไข่และผลิตภัณฑ์นม และ

หมวดอาหารสำาเร็จรูป เมือ่เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2554 สงูขึน้รอ้ยละ 0.19  โดยเฉลีย่

มกราคม – ตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 3.79  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น  แต่เป็นการ

ขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงมากนัก  ท้ังน้ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อปี 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 

ผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ  สำาหรบัหมวดผลผลติเกษตรกรรม ดชันรีาคาลดลงเมือ่เทยีบ

กบัเดอืนเดยีวกนัปีกอ่น ตามการลดลงของราคาผลผลติการเกษตร เปน็หลกั เนือ่งจาก

ปทีีผ่า่นมาราคาคอ่นขา้งอยูร่ะดบัสงูตามราคาสนิคา้เกษตรในตลาดโลก และเมือ่เทียบ

กับเดอืนกนัยายน 2554 ดชันรีาคาผูผ้ลติ สงูขึน้รอ้ยละ 0.5 โดยเฉลีย่มกราคม-ตลุาคม 

2554 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 5.8 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  

เดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 121.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 

7.2 จากการสูงขึ้นของ  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

และหมวดซีเมนต์ เป็นหลัก  ท้ังนี้เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในการก่อสร้าง 

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 แต่ทั้งนี้ค่าดัชนียังตำากว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา :  สำานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์  

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 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 126.1 
และ 14.3 ตามลำาดับ และสินค้าอาหาร โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง   
ผักผลไม้สดแช่เย็น ขยายตัวร้อยละ 30.3 และ 42.1 ตามลำาดับ  ส่วน
ข้าว ลดลงร้อยละ 6.1  สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 9.7  สินค้าที่ 
ขยายตวัสงูกวา่ร้อยละ 20 ไดแ้ก ่สิง่พมิพ ์ นาฬกิาและสว่นประกอบ  อาหาร
สตัวเ์ลีย้ง  ผลติภณัฑย์าง  และอญัมณีท่ีหกัทองคำาออกแลว้  สนิคา้ทีส่ง่ออก
ลดลง ได้แก่ ทองคำายังไม่ขึ้นรูป  ผลิตภัณฑ์เภสัช/เครื่องมือแพทย์ รวมทั้ง
ของเล่น ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ที่ร้อยละ 1.8 เนื่องจากปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ต้องส่งสินค้าไป
ตรวจสอบมาตรฐานในต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งตรวจสอบในประเทศ
มีน้อย ตลอดจนกฎระเบียบการนำาเข้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

การส่งออกในระยะ 9 เดือนของปี 2554 (มกราคม – กันยายน) มีมูลค่า 
179,577 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.5 จากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น  

การนำาเข้า
การนำาเข้าในเดือนกันยายน 2554   มีมูลค่า 21,273 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.9 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกนัของปกีอ่น โดยการนำาเขา้มี
การขยายตวัทกุหมวด ไดแ้ก ่เชือ้เพลงิ ทนุ วตัถดุบิและกึง่สำาเรจ็รปู อปุโภค
บรโิภค และยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนสง่ ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 53.1, 8.4, 
69.2, 20.5 และ 12.2 ตามลำาดับ แหล่งนำาเข้าสำาคัญของไทย 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สวิตเซอร์แลนด์  สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การนำาเข้าในระยะ 9 เดือนของปี 2554 (มกราคม– กันยายน) มีมูลค่า 
174,297 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 

ดุลการค้า
เดือนกันยายน 2554 ไทยเกินดุลการค้า 238 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนใน 
ชว่งเดอืนมกราคม – กนัยายน ไทยไดด้ลุการคา้รวม 5,280ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2554 อยู่ที่ 128.2 (ปี 2550=100) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสูงข้ึน
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 

ราคาสินค้านำาเข้า
ดชันรีาคาสนิคา้นำาเข้าเดือนกนัยายน 2554 อยูท่ี ่132.5 (ปี 2550=100) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.1 เมื่อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปกี่อน จากการสงูขึน้ของดชันี
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 37.7 ทุน ร้อยละ 2.1 วัตถุดิบและกึ่งสำาเร็จรูป ร้อยละ 7.8 สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 6.7 และยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ร้อยละ 4.5 ดัชนีราคานำาเข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน 2554 สูงขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน   
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Commodities & Fx

ราคาทองคำา
ราคาทองคำาโดยเฉลี่ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 24,421.15 บาท ลดลงร้อยละ 5.12  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหนา้  โดยมปีจัจยัหลกัจากความไมแ่นน่อนของมาตรการแกไ้ข
วกิฤตหนีย้โุรปในการประชมุสดุยอดผูน้ำาสหภาพยโุรปทีม่ขีึน้ในช่วงปลายเดอืนตลุาคม
นี ้สง่ผลใหค้า่เงนิเหรยีญสหรฐัฯ แขง็คา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัยโูร     ประกอบกบัเศรษฐกจิ
จนีซึง่เปน็ผูซ้ือ้ทองคำารายใหญข่องโลกชะลอตวัลง โดยจีดพีขีองจนีไตรมาส 3/2554 
ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน น้อยกว่า 2 ไตรมาสแรก 
ที่ขยายตัวร้อยละ 9.7 และ 9.5 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาทองคำา 
ยังคงเพิ่มขึ้นจากความต้องการซื้อของอินเดียและจีนในช่วงปลายปี 

ราคานำามัน
เดือนตุลาคม ราคานำามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 86.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 85.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการแก้ปัญหาหน้ียุโรปหลังสหภาพยุโรปและธนาคารกลาง
ออกมาตรการตา่งๆ เพือ่ชว่ยแกปั้ญหาหนี ้ ประกอบกบัขา่วการเสยีชวีติของกดัดาฟี 
สง่ผลใหต้ลาดมคีวามมัน่ใจมากขึน้วา่ลเิบยีจะสามารถกลบัมาผลตินำามนัดบิไดเ้รว็ขึน้

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดอืนตลุาคมเคลือ่นไหวในกรอบแคบ เฉลีย่อยูท่ี ่30.85 บาทตอ่เหรยีญ
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  
ปรบัตวัสงูขึน้จากเดอืนทีแ่ลว้ เนือ่งจากนโยบายรบัจำานำา
ขา้วของรฐับาลทีส่ง่ผลใหพ้อ่คา้ขา้วเขา้มาแยง่ซือ้ขา้วจาก
ชาวนา เพื่อรอขายในราคารับจำานำา จึงทำาให้ราคาข้าว
ปรบัตวัสงูขึน้ อยา่งไรกต็าม ในเดอืนนีร้าคาขา้วคอ่นขา้ง
ทรงตวั ไมผ่นัผวนมากนกั  เนือ่งจากสถานการณ์นำาทว่ม 
ทีส่ง่ผลใหภ้าวะการคา้ขา้วชะลอตวั สำาหรบัราคาในเดอืน
หน้า คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะผลผลิต
ข้าวออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์นำาท่วมที่ 
เกดิขึน้ สรา้งความเสยีหายตอ่ผลผลติและระบบการขนสง่ 

ยางพารา  ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 
(ไมอ่ดักอ้น) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาเดอืนตลุาคม 
2554 เฉลีย่กโิลกรมัละ 111.99 บาท และ 127.33 บาท 
ตามลำาดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว เนื่องจากช่วง
ต้นเดือนคำาสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับจีน ผู้บริโภครายใหญ่หยุดทำาการ 10 วัน  เนื่องจากวันชาติ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสัญญาก่อนวันหยุดยาว 
นอกจากนี้ สถานการณ์นำาท่วมในไทยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในไทยได้รับความเสียหาย ต้องระงับการผลิต ทำาให้ความต้องการใช้
ยางลดลง สำาหรับราคาในเดอืนพฤศจกิายน 2554  คาดว่าจะปรบัตวัลดลง เนือ่งจากสถานการณน์ำาทว่มในไทยทีส่ง่ผลกระทบตอ่เนือ่ง ประกอบกบั
นักลงทุนยังไม่มั่นใจในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในยูโรโซน  เนื่องจากที่ประชุมผู้นำาสหภาพยุโรปไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในการแก้ไขวิกฤตหนี้
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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการพาณิชย  กระทรวงพาณิชย

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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