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สถานการณ์ไข่ไก่และ
แนวโน้มอาหารทะเลกระป๋องฯ

ภ�พรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจก�รค้� 

ก�รค้�ระหว่�งประเทศของไทย I สถ�นก�รณ์ร�ค�สินค้�สำ�คัญ



	 สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้�	 ดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลื่อน
เศรษฐกจิภ�ยในประเทศต�มนโยบ�ยรฐับ�ลอย�่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีีส่�ม			โดยในปงีบประม�ณ	
2556	ที่เริ่มต้นม�ตั้งแต่เดือนตุล�คม	2555	นั้น	 	ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมโครงก�รสำ�คัญๆ	 
ลงสู่จังหวัดท่ัวทุกภูมิภ�ค	 ได้แก่โครงก�รพัฒน�สินค้�ข้�วและผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ภ�คเหนือ		ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ		โครงก�รพัฒน�ระบบตล�ด/ขย�ยช่องท�งก�รค้�
สินค้�เด่นของแต่ละภ�ค		เช่น	ผลไม้สด	ผลไม้แปรรูป	อ�ห�รทะเล	เป็นต้น	

	 ก�รดำ�เนินโครงก�รในปีงบประม�ณใหม่นี้	จะเน้นก�รเชื่อมโยงตล�ดประเทศ
เพื่อนบ้�น	 	 เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนให้ม�กยิ่งข้ึน	 โดยจะเน้น 
ก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�ร	 ก�รยกระดับสินค้�เด่นในแต่ละภูมิภ�ค	 ก�รสร้�ง 
คว�มสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้�น	 เพื่อขย�ยช่องท�งก�รตล�ด	 	 ซ่ึงจะเป็นก�ร 
บรูณ�ก�รรว่มกนัของ	สำ�นกัง�นพ�ณชิยจั์งหวัดทัว่ประเทศ	หนว่ยง�นต�่งๆ	และภ�คเอกชน 
ในจังหวัด	กลุ่มจังหวัด		รวมทั้ง	กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ	ในก�รจัดกิจกรรม
แสดงสินค้�	 และเจรจ�ธุรกิจในภ�คต่�งๆ	 ท่ัวประเทศ	 รวมท้ังนำ�ผู้ประกอบก�รใน 
ภูมิภ�คเข้�ร่วมแสดงสินค้�น�น�ช�ติในประเทศเพื่อนบ้�น	 และพบปะเจรจ�สร้�ง 
เครือข่�ยธุรกิจก�รค้�กับนักธุรกิจในประเทศเพ่ือนบ้�น	 เพ่ือรองรับก�รเปิดเสรี 
ของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	ในปี	2558

	 ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว	 สำ�นักง�นฯ	 มั่นใจว่�จะส่งผลให้ผู้ประกอบก�รไทย 
ซึ่งดำ�เนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด	 จะตื่นตัวและเรียนรู้	 เพื่อที่จะพัฒน�
ตนเองและพัฒน�สินค้�ให้ส�ม�รถแข่งขันได้	 และส�ม�รถขย�ยเครือข่�ยธุรกิจของตน	 
ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศได้ในที่สุด
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Editor’s Note

วารสารสนย.ฉบับนี้ ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านปลัดกระทรวง 

วัชรี วิมุกตายน  ปลัดกระทรวงหญิงคนแรกของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นผู้นำา 

กระทรวงพาณิชย์ ให้เดินไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการดูแล 

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย ให้ขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน  เพื่อ 

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศ 

 สำาหรบัวารสารสนย.ฉบบันี ้ขอนำาเสนอบทความเกีย่วกบัสถานการณไ์ขไ่ก ่และแนวโนม้ 

อาหารทะเลกระป๋องฯ ซึง่เป็นสนิค้าเกษตร และอตุสาหกรรมการเกษตร ทีม่บีทบาทสำาคญั 

ท้ังการบริโภคภายใน และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเป็นการวิเคราะห์ สถานการณ์  

ด้านการผลิต การตลาด  รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการทางการค้า

 นอกจากนี้ วารสารสนย. ฉบับที่ 16 ยังคงนำาเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชี้วัด 

เศรษฐกิจการค้าที่สำาคัญ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และสถานการณ์ราคา 

สินค้าที่สำาคัญ เช่น  สินค้าเกษตร  ทองคำา  นำามัน อีกเช่นเคย และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะ 

รับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำาและคำาติชมต่างๆ จากผู้อ่านทุกท่าน

                        บรรณาธิการ
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Special Talkจดหมายจากอินโด
ยาญ่าน้องรัก

ต่�งๆ	 น่�จะเป็นเพร�ะเข�มีภูเข�ไฟม�ก	 ทำ�ให้พื้นดินมีคว�มอุดมสมบูรณ์ 
เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูก			

	 คนไทยที่ไปเยือนอินโดนีเซียมักไปเยี่ยมเยือนช้�งสำ�ริดของไทย 
ท่ีหน้�พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 ในกรุงจ�ก�ร์ต�ร์	 หรือท่ีช�วอินโดนิเซีย 
เรียกกันว่�	 "กิดัง	 ก�จ�ห์"	 (Gedung	 Gajah)	 ซึ่งแปลว่�	 "ตึกช้�ง"	 
เป็นช้�งท่ีล้นเกล้�รัชก�ลท่ี	 ๕	 ทรงพระร�ชท�นให้แก่ประเทศอินโดนิเซีย	 
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2414	 (ค.ศ.	 1871)	 พี่ได้มีโอก�สไปสำ�รวจเส้นท�งก�รค้�ด้วย	 
ทีแ่รกทีพ่ีไ่ปคอืพระสถปูบุโรพทุโธ	(Borobudur)	เจดยีหิ์นแบบเดยีวกบันครวดั
และวดัในอนิเดยีตอนใตส้มยัร�ชวงศป์�ลวะ	และร�ชวงศโ์จละของอนิเดยี	เจดยีน์ี ้
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงยอกย�ก�รต์�		โดยตอ้งนัง่เครือ่งบนิจ�กจ�ก�รต์�ไปอกี	1	ช่ัวโมง	
ว�่กนัว�่ในอดตีอ�ณ�จกัรของอนิเดยีใตแ้ผข่ย�ยเข�้ม�ถงึแถบสวุรรณภมู	ิเขมร	
ศรีวิชัย	 และอินโดนีเซียด้วย	 ก็เลยนิยมทำ�อ�ค�รจ�กหินเหมือนกัน	 เจดีย์ 
แหง่นีเ้ปน็เจดยีเ์ก�่แกแ่ละสำ�คญัยิง่ของอนิโดนเีซยี	สร�้งต�มแผนภมูขิองจกัรว�ล
ต�มคติท�งพุทธศ�สน�ลดหลั่นเป็นช้ันๆ	 ช้ันล่�งสุดแกะสลักลวดล�ยเป็น 
เรือ่งร�วของโลกมนษุย	์สงูขึน้ไปกเ็ปน็สวรรคข์องเทวด�ชัน้ต�่งๆ	จนชัน้สงูสดุ
เปน็ชัน้ของก�รบรรลนุพิพ�น		ขึน้ไปถงึชัน้นีจ้ะรูส้กึไดถ้งึคว�มง�มของทวิทศัน์
และคว�มสงบสขุอย�่งน�่อัศจรรย	์	สมแลว้ทีย่เูนสโกยกยอ่งให้เปน็มรดกโลก

												อินโดฯ	ในอดีตได้รับอิทธิพลท�งอ�รธรรมจ�กชมพูทวิปม�กม�ย 
ทั้งด้�นศ�สน�	 ภ�ษ�และวัฒนธรรมทำ�นองเดียวกันกับไทย	 	 ก็เลยมีอะไร
คล้�ยไทยหล�ยอย่�ง	เช่น	คำ�ว่�	น�ม�	แปลว่�ชื่อ	จ�ลัน	แปลว่�ถนน	คล้�ยๆ	
กับคำ�ว่�จร�จร		น่�จะมีร�กศัพท์ม�จ�กสันสกฤตเหมือนกัน	แม้แต่สกุลเงิน 
ก็เรยีกรเูปีย๊	(อนิเดียเรยีกรปู	ีถ�้รเูดือนเปน็ของปลอม)	อกีสิง่หน่ึงท่ีไมค่วรพล�ด
คือระบำ�คะชัก	หรือระบำ�ลิง	(คงม�จ�กเสียงลิงร้องเจียกๆ)	โดยมักจะแสดง
เป็นตอนพลว�นรของหนุม�นไปช่วยน�งสีด�ม�จ�กทศกัณฐ์ได้	ก็เลยต้องนั่ง
ลอ้มวงรอ้งเพลงเฉลมิฉลองโดยมนี�งสดี�ร�่ยรำ�อยูก่ล�งวง			เวล�รอ้งเพลงหมู ่
ก็โยกซ้�ยโยกขว�ร้องเจี้ยกๆ	 ไม่ร้องเหมือนชะนี	 (ใครรู้ว่�ชะนีร้องอย่�งไร	
ยกมือขึ้น)	 ไม่สวมเสื้อ	 ชูสองแขนปล่อยกลิ่นเรโซน่�ใต้วงแขนกันตลอดเวล�	
คงได้รับสปอนเซอร์จ�กย�ดับกลิ่นเป็นแน่

	 	 อินโดนีเซียเข�เป็นต้นตำ�รับมัสมั่นนะจ๊ะ	 เข�เรียกเร็นดัง	 
(Rendang)	 โดยจะนิยมมัสมั่นเนื้อเป็นหลัก	 	 แต่พี่ว่�มัสมั่นร้�นเจ๊ฟ�ริด๊ะ 
ทีต่ล�ดท�่นำ�นนทอ์รอ่ยกว�่เยอะ	กม็สัมัน่ไทยเปน็อ�ห�รทีอ่รอ่ยทีส่ดุในโลกนีน่�	 
ร�ยก�รที่สองไม่ควรพล�ดคือบะหมี่ผัด	 "บักหมี่โกเร็ง"	 ที่นี่เข�มีข้�วมันไก่
รสเด็ดด้วยนะ		แต่พี่ชอบสุกี้ร้�นโคค�ของไทยที่เข�ม�เปิดส�ข�ที่นี่ม�กกว่�	 
อร่อยอย่�บอกใคร	 	 ตอนนี้คนไทยม�ลงทุนที่นี่หล�ยร�ย	 จัดเป็นนักลงทุน 
อันดับ	 15	 ไม่เลวทีเดียว	 ส่วนใหญ่ก็เป็นก�รลงทุนด้�นอุตส�หกรรมประมง	 
ปิโตรเคมี	 เหมืองแร่	 และถ่�นหิน	 บริษัทไทยก็เป็นร�ยบิ๊กๆ	 นะ	 เช่น	 ซีพี	 
เครือซีเมนต์ไทย	 บ้�นปู	 ธน�ค�รกรุงเทพ	 ล�นน�ลิกไนต์	 และ	 ปตท.	 
น่�ภูมิใจมักมั่ก			

	 ม�ออกร้�นที่อินโดนีเซียเที่ยวนี้	 พ่อค้�ไทย	happy	กันถ้วนหน้�	
ทำ�ยอดข�ยพลิกล๊อกถล่มทล�ยกันน่�ดู	สินค้�ที่ข�ยดี	หลักๆ	ก็เป็น	อ�ห�ร
พร้อมปรุง	 เครื่องปรุงรส	 นำ�ผลไม้	 ชิ้นส่วนย�นยนต์	 ผลิตภัณฑ์พล�สติก 
ในครัวเรือน	 และของตกแต่งบ้�น	 แต่พี่เสียด�ยอย่�งเดียวยังห�หนังสือ 
เรื่องอิเหน�	Version	ต้นฉบับไม่ได้	

	 	 	 	 	 	 		ณ	เดชน์
	 	 	 	 	 	 		มัสหมั่น

	 เพิ่งกลับจ�กสิงคโปร์ไม่น�น	 ชีพจรก็ลงเท้�อีกแล้ว	 จดหม�ย 
ฉบับนี้พี่เขียนจ�กอินโดนีเซียจ๊ะ	 พี่ได้มีโอก�สติดต�มคณะ	 สนย.	 ของ
กระทรวงพ�ณชิยไ์ปออกร้�นและจบัคูธุ่รกจิก�รค�้ทีห่�้งดัง	“The	Parogon”	 
ใจกล�งกรุงจ�ก�ร์ต�ของอินโดนีเซีย	

	 อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดและมีประช�กรม�กที่สุด 
ของอ�เซียน	 (ประม�ณ	 248	 ล้�นคน)	 และยังเป็นประเทศที่มีช�วมุสลิม
ม�กท่ีสุดในโลกด้วย	 จึงจะเป็นโอก�สอันดีสำ�หรับประเทศไทยในก�ร
เจ�ะตล�ดสินค้�ฮ�ล�ล	 เมื่อประเทศไทยเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียน	 
ในปี	2558		ภ�ษ�ประจำ�ช�ติของอินโดนีเซียคือบ�ฮ�ซ�	จะว่�ไปแล้วภ�ษ� 
บ�ฮ�ซ�กม็กี�รใชก้นัในหล�ยประเทศ	ไมว่�่จะเปน็ม�เลเซยี	สงิคโปร	์และบรไูน	 
ดังนัน้นกัธรุกจิไทยจะศกึษ�ภ�ษ�น้ีเปน็ภ�ษ�ทีส่องเพือ่ทำ�ธรุกจิกบัประเทศ
เหล่�นี้ก็ไม่ผิดกติก�	 อินโดนีเซียเคยเป็นเมืองข้ึนของเนเธอร์แลนด์อยู่น�น 
ถึง	 301	 ปี	 (ฟิลิปปินส์ก็เป็นเมืองขึ้นของสเปนถึง	 300	 ปีเช่นกัน)	 เพิ่ง 
ได้รับเอกร�ชเมื่อปี	 2489	 นี้เอง	 เร�จึงส�ม�รถพบเห็นร่องรอยอ�รยธรรม
ดัตซ์ม�กม�ย	 เช่น	 สิ่งก่อสร้�ง	 และคว�มนิยมก�รใช้จักรย�นยังมีอยู่ม�ก 
โดยเฉพ�ะแถบชนบทของอินโดนีเซีย

	 เศรษฐกิจอินโดนีเซียพึ่งพ�นำ�มันค่อนข้�งม�ก	 ส�ม�รถทำ� 
ร�ยไดม้ห�ศ�ลใหก้บัประเทศในแต่ละปี	โดยในปี	2554	อินโดนเีซยีมปีรมิ�ณ 
นำ�มันสำ�รอง	 4	 พันล้�นบ�ร์เรล	 และมีก�รส่งออกนำ�มันและผลิตภัณฑ์ 
เปน็อันดับ	1	ด้วยมูลค่�	68,921	ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ	นอกจ�กนัน้อินโดนเีซยียงัม ี
แนวโนม้จะเปน็ผูส้ง่ออกนำ�มนัป�ลม์อนัดบั	1	ของอ�เซยีนแชงหน้�ม�เลเซยี
ในอน�คตอันใกล้	เนือ่งจ�กม�เลเซยีมพีืน้ทีเ่พ�ะปลกูจำ�กดั	กอปรกบัอปุสงค์
นำ�มันป�ล์มในตล�ดโลกพุ่งสูงกว่�อุปท�นอย่�งน่�ตกใจ	ขณะที่อินโดฯ	เอง
ก็มีพื้นท่ีท่ีส�ม�รถปลูกป�ล์มนำ�มันอย่�งเหลือเฟือกว่�	 17	 ล้�นเฮกเตอร์	
อินโดนีเซียจะได้รวยสองเด้งแล้วละครับพี่น้อง

	 นอกจ�กน้ีอินโดนีเซียยังเป็นประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญอันดับ	 3	 
ของไทยในอ�เซียน	 รองจ�กม�เลเซียและสิงคโปร์	 และเป็นคู่ค้�อันดับที่	 8	 
ของไทยในโลก	โดยในป	ี2554	มูลค�่ก�รค�้ทวภิ�ครีะหว�่งไทย	กบัอนิโดนีเซยี	
เท่�กับ	17,454	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 เป็นก�รส่งออกไปอินโดนีเซีย	10,078	
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 ก�รนำ�เข้�จ�กอินโดนีเซีย	 7,375	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	
และไทยได้ดุลก�รค้�	 2,702	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 สินค้�ส่งออกของไทย 
ไปอนิโดนเีซยีทีส่ำ�คญั	ไดแ้ก	่รถยนต	์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ	เม็ดพล�สตกิ	
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	นำ�ต�ลทร�ย	 เคมีภัณฑ์	 และข้�ว	 สินค้�
นำ�เข้�จ�กอินโดนีเซียที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 นำ�มันดิบ	 ถ่�นหิน	 สินแร่โลหะอื่นๆ	 
เศษโลหะและผลิตภัณฑ์	 นำ�มันดิบ	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 และ	
เคมีภัณฑ์

	 ท่ีอินโดนีเซยีคนเยอะม�ก	หนัไปท�งไหนมแีตผู่ค้นในกรงุจ�ก�รต์�ร	์	 
หรือชื่อเดิมคือปัตต�เวีย	 มีแต่ตึกระฟ้�สูงๆ	 ม�กม�ย	 เพร�ะคว�มเจริญ 
กระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงเพียงแห่งเดียว	 และเมื่ออ�เซียนรวมตัวกันเป็น	 
AEC	 แล้ว	 ซึ่งเป็นก�รรวมตัวเป็นตล�ดเดียว	 ไม่มีภ�ษีศุลก�กรระหว่�งกัน	 
ส่งผลให้ตอนนี้นักลงทุนเร่ิมเข้�ม�ลงทุนในอินโดนีเซียกันคึกคัก	 เพร�ะ 
อินโดฯ	เป็นตล�ดใหญ่	ข�ยในประเทศก็ได้	ส่งต่อไปประเทศในอ�เซียนก็ดี	 
ได้ประโยชน์สองต่อ

	 อินโดนีเซียมีทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้�นนำ�มัน	
ก๊�ซธรรมช�ติ	ป่�ไม้	(ม�กที่สุดในอ�เซียน)	ประมง	อีกทั้งยังส�ม�รถทำ�ก�ร
เกษตรได้หล�กหล�ยไม่ว่�จะเป็นข้�ว	 ย�สูบ	 ข้�วโพด	 และเครื่องเทศ

3วารสาร สนย.



Special Report
มนิสา  นวลเต็ม

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ก�รผลิต
●	 ไกไ่ข	่มกี�รเลีย้งกนัอย�่งแพรห่ล�ยทัว่ภูมิภ�คของไทย	แตแ่หลง่เลีย้งขน�ด 
	 ใหญ่ที่สุดอยู่ในพื้นที่ภ�คกล�ง	โดยในปี	2555	สศก.	 ได้ค�ดก�รณ์ว่�จะ 
	 มีก�รเลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ	 จำ�นวน	 40.85	 ล้�นตัว	 ให้ผลผลิต	 11,015 
	 ล้�นฟอง	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2554	ถึงร้อยละ	11.79	
●	 อัตร�ก�รให้ไข่ของแม่ไก่ไข่ยืนกรง	ในปี	2555	จะอยู่ที่	270	ฟอง/ตัว/ปี 
	 เพิ่มข้ึน	 26	 ฟอง/ตัว/ปี	 จ�กปี	 2554	 (244	 ฟอง/ตัว/ปี)	 เนื่องจ�ก 
	 ก�รเลีย้งไกไ่ขใ่นปจัจบุนัมกี�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง	โดยมกี�รนำ�เทคโนโลย ี
	 ที่ทันสมัยม�ปรับปรุงพันธุ์และวิธีก�รเลี้ยง	 จึงส่งผลให้ประสิทธิภ�พ 
	 ก�รผลิตไข่ไก่ของแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพิ่มขึ้น	
●	 ต้นทนุก�รผลติไขไ่ก่	แยกเปน็ตน้ทุนค่�อ�ห�รสงูถงึร้อยละ	74	โดยวตัถดุบิ 
	 ทีใ่ชใ้นก�รผลติอ�ห�รสัตวท์ีส่ำ�คญั	ไดแ้ก	่ข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ก�กถัว่เหลอืง 
	 และปล�ป่น	เป็นต้น		ซึ่งปัจจุบันร�ค�อ�ห�รสัตว์เหล่�นี้ปรับตัวสูงขึ้น

●	 ร�ค�	 :	 ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ในปี	 2554	 เฉลี่ยอยู่ท่ี	 3.01	 บ�ท/ฟอง 
	 (ต้นทุนก�รผลิต2.61	 บ�ท/ฟอง)	 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	 13.63	 	 จ�กปี	 	
	 2553	ซึ่งมีร�ค�เฉลี่ยอยู่ที่	2.65	บ�ท/ฟอง	(ต้นทุนก�รผลิต	2.26	บ�ท/ 
	 ฟอง)	เนือ่งจ�กปญัห�โรคระบ�ดตัง้แตป่ล�ยปี	2553	ประกอบกบัปล�ยป ี
	 2554	 เกิดอุทกภัยทำ�ให้คว�มต้องก�รบริโภคไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้น	 ส่งผลให้ 
	 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังคงข�ยได้กำ�ไร	 สำ�หรับปี	 2555	 ในช่วงเดือน 
	 ม.ค.-ก.ค.55	พบว่�เกษตรกรผูเ้ลีย้งไกไ่ขย่งัคงข�ยไดก้ำ�ไรเชน่กนั		โดยร�ค� 
	 ทีเ่กษตรกรข�ยได	้ในชว่ง	ม.ค.-ก.ค.55	เฉลีย่อยูท่ี	่2.62	บ�ท/ฟอง	(ตน้ทนุ 
	 ก�รผลิต	 อยู่ที่	 2.53	 บ�ทต่อฟอง)	 เนื่องจ�กก�รใช้ม�ตรก�รขอคว�ม 
	 ร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ปลดแม่ไก่ไข่เร็วขึ้น	 	 และขอคว�มร่วมมือให้ชะลอ 
	 ก�รฟักลูกไก่ไข่ของกลุ่มผู้ผลิตและจำ�หน่�ยพันธุ์	 เพ่ือแก้ไขปัญห�ร�ค� 
	 ไข่ไก่ตกตำ�ที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.55	 เพร�ะมีปริม�ณแม่ไก่ 
	 ยืนกรงเพิ่มข้ึน	 จ�กก�รเปิดเสรีนำ�เข้�พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่	 ตั้งแต่ปี	 2553	 
	 เป็นต้นม�	 ประกอบกับร�ค�วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ก็เพิ่มสูงขึ้นต�มทิศท�ง 
	 ของร�ค�พลังง�นโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
●	 ร�ค�ส่งออกไข่ไก่	:	ตั้งแต่ปี	ม.ค.	2552	–	ก.ค.	2555	ร�ค�ส่งออกไข่ไก่ 
	 เฉลี่ยอยู่ที่	 2.88	 บ�ท/ฟอง	 ซึ่งตำ�กว่�ร�ค�ข�ยปลีกในประเทศม� 
	 โดยตลอด	(ร�ค�ข�ยปลีกเฉลี่ยอยู่ที่	3.49	บ�ท/ฟอง)	เนื่องจ�กผู้ส่งออก 
	 ไข่ไก่ยอมส่งออกในร�ค�ที่ข�ดทุน	เพร�ะต้องก�รระบ�ยผลผลิตส่วนเกิน 
	 ออกสู่ตล�ด		เพื่อรักษ�ระดับร�ค�ในประเทศไว้	สะท้อนให้เห็นว่�ตล�ด 
	 ภ�ยในประเทศให้ผลกำ�ไรที่ดีกว่�ตล�ดต่�งประเทศ	ดังนั้น	ก�รขย�ยก�ร 
	 ส่งออกไข่ไก่อ�จจะทำ�ได้ค่อนข้�งย�ก	 เนื่องจ�กร�ค�ไม่จูงใจให้ผู้ส่งออก 
	 ขย�ยก�รส่งออก

ก�รตล�ด 
●	 ก�รใช้ภ�ยในประเทศ	 :	 ผลผลิตไข่ไก่ร้อยละ	 97	 ใช้บริโภคในประเทศ	 
	 โดยปริม�ณก�รบริโภคไข่ไก่ทั้งประเทศ	 ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.55	 อยู่ที่ 
	 7,305	 ล้�นฟอง	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.66	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
	 ปกีอ่นหน�้	(ในชว่งเดอืนม.ค.-ส.ค.54	อยูท่ี	่6,542	ล�้นฟอง)	ส่วนหนึง่เปน็ 
	 ผลจ�กก�รท่ีกรมก�รค้�ภ�ยใน	 กระทรวงพ�ณิชย์	 รณรงค์ให้	 ปี	 2555 
	 เป็นปีแห่งก�รบริโภคไข่ไก่	

●	 ก�รส่งออกไข่ไก่	 :	 ประเทศไทยส่งออกไข่ไก่เพียงร้อยละ	 3	 ของผลผลิต 
	 ทั้งหมดเท่�นั้น		เนื่องจ�กต้องก�รระบ�ยผลผลิตส่วนเกินเพื่อรักษ�ระดับ 
	 ร�ค�ภ�ยในประเทศ	โดยตล�ดส่งออกหลักมีเพียงตล�ดเดียว	คือ	ตล�ด
	 ฮ่องกง	 ซ่ึงมีสัดส่วนมูลค่�ก�รส่งออกเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	 84.04	 ในช่วงปี	 
	 2548-2554	

.

วิเคร�ะห์ปัญห�ด้�นก�รผลิต

●	 พนัธุไ์กไ่ข ่: ก�รวจิยัพนัธุ	์ปรบัปรงุพนัธุ	์และขย�ยพนัธุส์ตัว	์แมว้�่จะมกี�รนำ� 
	 เข้�เทคโนโลยีที่ทันสมัย	แต่ก�รพัฒน�ก็ยังไม่ก้�วหน้�เท่�ที่ควร	เนื่องจ�ก 
	 ข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณและบุคล�กร	 ส่งผลให้ต้องมีก�รนำ�เข้�พ่อ-แม่ 
	 พันธุ์ไก่ไข่จ�กต่�งประเทศ	 ซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งสูง	 ส่งผลให้ต้นทุนก�ร 
	 ผลิตไข่ไก่สูงขึ้น

●	 โรคระบ�ด :	 ก�รเกิดโรคระบ�ด	 เช่น	 โรคนิวคล�สเซิล	 หลอดลมอักเสบ 
	 ติดต่อในไก่	 ฝีด�ษไก่และอหิว�ต์โรคไก่	 เป็นต้น	 ทำ�ให้อัตร�ก�รให้ไข่ของ 
	 แม่ไก่ลดลง	ในขณะที่แม่ไก่ยังคงกินอ�ห�รเท่�เดิม	อีกทั้งค่�ใช้จ่�ยในก�ร 
	 ดูแลรักษ�แม่ไก่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย	 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร 
	 ผู้เลี้ยงไก่ไข่

●	 ร�ค�อ�ห�รสัตว์ :			ค่�วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในก�รเลี้ยง 
	 ไก่ไข่	 	 ซึ่งปัจจุบันร�ค�อ�ห�รสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น	 ต�มทิศท�งของร�ค� 
	 พลังง�นโลก	ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องประสบกับภ�วะข�ดทุน

ที่ม�	:	กรมก�รค้�ภ�ยใน,	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	กระทรวงพ�ณิชย์
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ที่ม�	:	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	กระทรวงพ�ณิชย์
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ม�ตรก�รและนโยบ�ยท�งก�รค้�
●	ม�ตรก�รท�งก�รค้�	
	 ✦	ม�ตรก�รด้�นภ�ษี	 :	 ไทยไม่มีก�รเก็บภ�ษีอ�กรข�ออก	 ในขณะที่มีก�ร 
กำ�หนดอตัร�ภ�ษนีำ�เข�้ทัว่ไป	ต�มขอ้ผกูพนัองคก์�รก�รค�้ค�้โลก	(WTO)	และ	
ข้อตกลงเขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	(AFTA)	
	 ✦	 ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี	 :	 ไทยมีก�รเปิดเสรีในก�รส่งออกและนำ�เข้�ไข่ไก่	 
แต่ก�รส่งออกจะต้องมีหนังสือรับรองสุขอน�มัย	 (Health	 Certificate)	 จ�ก
กรมปศุสัตว์ประกอบกับก�รส่งออกด้วย	ในขณะที่ก�รนำ�เข้�ก็จะต้องมีหนังสือ
รับรองสุขอน�มัย	(Health	Certificate)	จ�กประเทศผู้ส่งออกม�ประกอบกับ
ก�รนำ�เข้�เช่นกัน

●	นโยบ�ยก�รเปิดเสรีนำ�เข้�พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่	 :	 รัฐบ�ลได้ยกเลิกก�รควบคุม
ก�รนำ�เข้�พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎ�คม	 2553	 	 โดยให้เหตุผลว่�
ม�ตรก�รในก�รควบคุมนำ�เข้�ที่ให้โควต�นำ�เข้�แก่ผู้ประกอบก�รเพียง	9	 ร�ย	
อ�จก่อให้เกิดก�รผูกข�ด	 เข้�ข่�ยผิดพ.ร.บ.ก�รแข่งขันท�งก�รค้�	 พ.ศ.2542	
และขัดต่อก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	 ภ�ยใต้กรอบข้อตกลงเขตก�รค้�เสรีอ�เซียน	
(AFTA)	และองค์ก�รก�รค้�ค้�โลก	(WTO)	

●	 ก�รเปิด	AEC	ทำ�ให้อ�เซียนกล�ยเป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิตเดียวกัน	ส่งผล
ให้ก�รเคลื่อนย้�ยสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์	 ก�รเคลื่อนย้�ยวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์	
ก�รเคลื่อนย้�ยก�รลงทุน	ตลอดจนก�รเคลื่อนย้�ยบุคคล�กรท�งด้�นก�รผลิต
ปศุสัตว์เป็นไปอย่�งเสรีระหว่�งประเทศในกลุ่มอ�เซียน	รวมไปถึงกลุ่มอ�เซียน
+3	และอ�เซียน+6	ด้วย

วิเคร�ะห์ปัญห�ด้�นก�รตล�ด

●	ก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	 :	 อัตร�ก�รบริโภคไข่ไก่ของไทยอยู่ใน 
	 อัตร�ที่ตำ�	 (150	 ฟอง/คน/ปี)	 เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภ�คเดียวกัน 
	 อย่�งเช่น	ม�เลเซีย	220	ฟอง/คน/ปี	 	ญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	จีน	 เฉลี่ยที่	 300	 
	 ฟอง/คน/ปี	เป็นต้น	เนื่องจ�กประช�ชนส่วนใหญ่เชื่อว่�ก�รบริโภคไข่ไก่ 
	 ในปรมิ�ณทีม่�กเกนิไป	อ�จก่อใหเ้กิดปญัห�สขุภ�พ	เช่น	โรคหลอดเลอืด 
	 หัวใจ	 ไขมันในหลอดเลือดอุดตัน	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้	 ฐ�นก�รบริโภค 
	 ไข่ไก่อยู่ที่นักเรียน	 และเย�วชนที่อยู่ในวัยศึกษ�	 จึงทำ�ให้ปริม�ณก�ร 
	 บริโภคผันแปรไปต�มฤดูก�ลเปิด-ปิดภ�คก�รศึกษ�		
●	 ก�รสง่ออก	:	ผูส้ง่ออกไขไ่กข่องไทยตอ้งยอมสง่ออกไขไ่กใ่นร�ค�ทีข่�ดทนุ	 
	 เพือ่ใหส้�ม�รถแขง่ขนักบั	จนี	และสหรฐัฯ	ในตล�ดฮอ่งกงได	้อกีทัง้ประเทศ 
	 ผู้นำ�เข้�ไข่ไก่ประเทศอื่นๆ	เช่น	ยุโรป	สหรัฐฯ	สิงคโปร์	เป็นต้น	มีคว�ม 
	 เข้มงวดในเรื่องของสุขอน�มัย	จึงเป็นอุปสรรคต่อก�รขย�ยตล�ดส่งออก 
	 ของไทย	
●	 คว�มผันผวนของร�ค�	 :	 ร�ค�มีก�รปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงค่อนข้�ง 
	 รวดเรว็	สง่ผลให้ก�รว�งแผนด�้นก�รผลิต	และก�รห�ตล�ดรองรบัเปน็ไป 
	 ค่อนข้�งย�ก

●	 ก�รเปิดเสรีนำ�เข้�พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่	:	ก�รเปิดเสรีส่งผลให้ปริม�ณพ่อ-แม่พันธุ์ไข่ไก่	พันธุ์ขย�ย	(P.S.)	เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2554	ปริม�ณนำ�เข้�	P.S.	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2553	
จำ�นวน	180,123	ตัว	(ปี	2553	อยู่ที่	405,721	ตัว)	ทำ�ให้ผลผลิตออกสู่ตล�ดเพิ่มขึ้น	จ�กเดิมวันละ	28	ล้�นฟอง	เป็นวันละ	30-32	ล้�นฟอง	ตั้งแต่ปล�ยปี	54	เป็นต้นม�	
ก่อให้เกิดภ�วะไข่ไก่ล้นตล�ด	กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
●	 ก�รเปิด	AEC	จะทำ�ให้ประเทศอื่นๆ	ในกลุ่ม	AEC	มีก�รขย�ยตัวของก�รเลี้ยงไก่ไข่ม�กขึ้น	ทั้งเพื่อก�รบริโภคในประเทศและเพื่อก�รส่งออก	เพร�ะมีค่�แรงง�นและ
ต้นทุนก�รผลิตตำ�กว่�ไทย	นอกจ�กนี้	AEC	อ�จส่งผลให้มีไข่ไก่ร�ค�ถูกจ�กประเทศจีนเข้�ม�ทุ่มตล�ดในไทย	โดยถูกส่งผ่�นม�ท�งประเทศล�ว	เนื่องจ�กร�ค�ส่งออกไข่
ไก่ของจีนถูกกว่�ร�ค�ไข่ไก่ภ�ยในประเทศของไทย

วิเคร�ะห์ปัญห�ด้�นนโยบ�ย

ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ของกรมก�รค้�ภ�ยใน ดังนี้ 

1.	กำ�กับดูแลก�รค้�	 (ร�ค�	 นำ�หนักไข่	 ปิดป้�ย)	 และติดต�มพฤติกรรม 
	 ท�งก�รค้�	
2.	รณรงค์ก�รบริโภคไข่ไก่	โดยกำ�หนดให้ปี	2555	เป็นปีแห่งก�รบริโภคไข่ไก่ 
	 ซึ่งมีเป้�หม�ยเพิ่มก�รบริโภคไข่ไก่	จ�ก	150	ฟอง/คน/ปี	เป็น	200	ฟอง/ 
	 คน/ปี	
3.	แตง่ตัง้คณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลร�ค�ไขไ่ก	่เพือ่จดัทำ�โครงสร�้งตน้ทุนร�ค� 
	 สินค้�ที่เป็นธรรม	ทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและประช�ชนผู้บริโภค
4.	คชก.	อนุมัติเงิน	50	ล้�นบ�ท	ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ	3	ระยะเวล�	3	ปี	 
	 เพื่อช่วยลดต้นทุนด้�นก�รซื้อ/เก็บสต็อกวัตถุดิบฯ	 และปรับปรุง/สร้�ง 
	 โรงเรอืนเกบ็สตอ็กวตัถดุบิฯ	อนมุตัใิหผู้เ้ลีย้งไกไ่ขแ่ลว้	6	ร�ย	รวมวงเงนิ	18.87 
	 ล้�นบ�ท	(วงเงินกู้ยืมรวม	263	ล้�นบ�ท)

ข้อเสนอแนะต่อม�ตรก�รกรมก�รค้�ภ�ยใน  
●	 ก�รรณรงคก์�รบรโิภคไขไ่ก	่ควรมกี�รประส�นง�นกบัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง 
	 ในก�รใหอ้งคค์ว�มรู	้ด�้นโภชน�ก�ร	ตลอดจนระดบัก�รบรโิภคทีเ่หม�ะสม
●	ควรรณรงค์ให้ไข่ไก่	 เป็นส่วนหนึ่งของอ�ห�รกล�งวันสำ�หรับเย�วชนใน 
	 วัยศึกษ�ซึ่งจะช่วยเพิ่มก�รบริโภคไข่ไก่ได้	 โดยอ�จจะขอคว�มร่วมมือจ�ก 
	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	อบจ.	และอบต.	ในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	
●	ควรร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในก�รควบคุมและตรวจสอบ 
	 ตน้ทุนก�รผลติไขไ่กอ่ย่�งเขม้งวดและจริงจงั	เพือ่ใหส้�ม�รถกำ�หนดร�ค�ข�ย 
	 ไข่ไก่ที่เป็นธรรมกับทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่	และผู้บริโภคอย่�งแท้จริง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพิ่มเติม
●	 เพิ่มงบประม�ณในก�รวิจัย	พัฒน�	และปรับปรุงพันธุ์สัตว์	(ไก่ไข่)	พร้อมทั้ง 
	 จดัห�ทนุสนบัสนนุเพ่ือก�รศกึษ�ในด�้นก�รปรบัปรงุและขย�ยพนัธ์ุสตัว์ให ้
	 แก่บุคล�กรรุ่นใหม่ๆ
●	 สร�้งคว�มเข�้ใจใหก้บัเกษตรกรผูผ้ลติไกไ่ข	่ในก�รรบัมอืกบัโรคระบ�ดชนดิ 
	 เดิม	และโรคระบ�ดชนิดใหม่ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต	
●	 สร้�งระบบเตือนภัยเกี่ยวกับโรคระบ�ดที่ทันสมัย	ทันต่อเหตุก�รณ์	
●	 จดัตัง้ศนูยร์วบรวมขอ้มลูท้ังด�้นก�รผลติ	และด�้นก�รบรโิภค	เพือ่ใชใ้นก�ร 
	 ว�งแผนก�รผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รบริโภค
●	 ว�งแผนก�รผลิต	 เพื่อรองรับก�รผลิต	 และคว�มต้องก�รบริโภคที่จะเพ่ิม 
	 ขึ้นจ�กก�รเปิด	AEC	
●	พัฒน�คุณภ�พก�รผลิตด้�นสุขอน�มัย	 ก�รบรรจุภัณฑ์	 ขน�ดและร�ค� 
	 เพื่อให้ส�ม�รถเพิ่มยอดข�ยในกลุ่มลูกค้�ของตล�ดฮ่องกงที่มีคว�มใส่ใจ 
	 ต่อสุขภ�พ	
●	 สร�้งม�ตรฐ�นก�รผลติเพือ่รองรบัม�ตรฐ�นของประเทศผูน้ำ�เข�้ไขไ่กอ่ย่�ง 
	 ยุโรป	และสหรัฐอเมริก�	เพร�ะในอน�คตทวีปเอเชียจะกล�ยม�เป็นผู้ผลิต 
	 ไข่ไก่ร�ยใหญ่ที่สุดของโลกแทนทวีปยุโรป	
●	 ออกม�ตรก�ร	หรือกฎหม�ย	รองรับปัญห�ก�รลักลอบนำ�เข้�ไข่ไก่ร�ค�ถูก 
	 จ�กจีนผ่�นท�งประเทศล�วที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รเปิด	AEC

5วารสาร สนย.



Special Report แนวโน้มการส่งออก
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

	 	 ในแตล่ะปีประช�กรกว�่ส�มพนัล�้นคนทัว่โลกบรโิภคอ�ห�รทะเล 
เปน็แหลง่โปรตนี	เฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ	15	ของก�รไดร้บัโปรตนีจ�ก 
สัตวท้ั์งหมด			นอกจ�กนี	้ก�รเพ�ะเลีย้งและจบัสตัว์นำ�ยงัทำ�ใหเ้กดิ 
ก�รจ�้งง�นทัว่โลกกว�่	44.9	ล�้นคน		กอ่ใหเ้กดิ	ก�รผลติ	ก�รแปรรปู	
และอตุส�หกรรมอ�ห�รทะเลตอ่เนือ่งทีม่ผู้ีเกีย่วขอ้งถงึ	540	ล�้นคน 
ในป	ี25511			นอกจ�กนี	้	จ�กก�รทีผ่ลผลติอ�ห�รทะเลในแตล่ะพืน้ที ่
ของโลกประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนในบ�งช่วงเวล�	 ส่งผลให้
ระดับร�ค�ของสินค้�อ�ห�รทะเลปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในชว่งป	ี2551	เหน็ไดจ้�กดชันรี�ค�สนิค�้อ�ห�ร
ทะเล		ซึ่งจัดทำ�โดยองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	
(Food	and	Agriculture	Organization	of	United	Nations	:	
FAO)	(ดังรูปภ�พที่	1)

	 	 อ�ห�รทะเลกระปอ๋งและแปรรปู		เปน็สนิค�้ทีม่มีลูค�่ก�รสง่ออก
สงูสดุของไทยตลอด	10	ป	ี(2545-2554)	ในกลุม่สนิค�้อตุส�หกรรม
ก�รเกษตร	ต�มโครงสร�้งก�รสง่ออกของกระทรวงพ�ณชิย	์โดยในปี	2554	 
ไทยสง่ออกอ�ห�รทะเลกระปอ๋งและ	แปรรปู	คดิเปน็มลูค�่	5,043	
ล�้นเหรยีญสหรฐั	เพิม่ขึน้จ�กปี	2553	รอ้ยละ	22	โดยในช่วง	9	เดอืน
แรกของป	ี2555	(ม.ค.-ก.ย.)	ไทยสง่ออกอ�ห�รทะเลกระปอ๋งและ
แปรรปู	ไปแลว้	3,811	ล�้นเหรยีญสหรฐั		เพิม่ขึน้จ�กชว่งเดยีวกนั
ของปีก่อนร้อยละ	4	โดยมีตล�ดส่งออกสำ�คัญ	ต�มรูปภ�พที่	2

ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการ

นอกเหนือจ�กตล�ดหลักแล้ว	 ยังมีตล�ดศักยภ�พใหม่ที่มีคว�ม
ต้องก�รสินค้�อ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปจ�กไทยในทิศท�ง
ที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 เช่น	 อียิปต์	 ซ�อุดิอ�ระเบีย	 สหรัฐอ�หรับ 
เอมิเรตส์	เป็นต้น	(รูปภ�พที่	3)

  

	 	 บร�ซิล	 ก็นับเป็นตล�ดศักยภ�พใหม่ที่มีมูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�
อ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปจ�กไทยเพิ่มสูงขึ้น	 อย่�งต่อเนื่อง 
ในปี	2554		ไทยสง่ออกอ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรปูไปยงับร�ซลิ	
ด้วยมูลค่�	20.6	ล้�นเหรียญสหรัฐ	(คิดเป็น	ร้อยละ	0.4	ของมูลค่� 
ก�รส่งออกอ�ห�รทะเลกระป๋องฯ)	 และในช่วง	 9	 เดือนแรกของปี	 
2555	 (ม.ค.-ก.ย.)	 	 ไทยส่งออกอ�ห�รทะเลกระป๋องฯ	 ไปยังบร�ซิล 
แล้วถึง	 23.2	 ล้�นเหรียญสหรัฐ	 	 ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 67	 เมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยใน	ปี	2555	ค�ดว่�ไทยจะมีก�ร 
ส่งออกอ�ห�รทะเลกระป๋องฯ	ไปยังบร�ซิล	ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นม�กกว่�
ร้อยละ	 10	 เนื่องจ�กเศรษฐกิจ	 ของบร�ซิลมีแนวโน้มที่จะขย�ยตัว 
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.7-	3	และก�รที่บร�ซิลมีจำ�นวนชนชั้นกล�งเพิ่มขึ้น 
กว่�	 30	 ล้�นคน	 ในช่วงสิบปีที่ผ่�นม�	 ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รสินค้� 
อ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปเพิ่มขึ้น

	 	 อย่�งไรก็ดี	 	 ภ�วะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวจ�กวิกฤตหนี้ 
ส�ธ�รณะในยุโรป	 	 ปัญห�เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริก�	 หรือแม้ก�ร 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น	 	 ส่งผลกระทบต่อก�รส่งออกอ�ห�ร 
ทะเลกระปอ๋งและแปรรูปของไทย		เนือ่งจ�กตล�ดหลกัต่�งๆ	ลดก�ร 
พึ่งพิงก�รนำ�เข้�	 	 และมีก�รอ่อนตัวของอุปสงค์ภ�ยในประเทศ	 
ทำ�ให้กระทรวงพ�ณิชย์ต้องติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด	 	 และ 
ใช้ข้อมูลก�รค�ดก�รณ์ภ�วะเศรษฐกิจในภูมิภ�คต่�งๆ	เป็นดัชนีชี้วัด 
แนวโน้ม	 	 ก�รส่งออกสินค้�ของไทย	 	 เพื่อใช้เป็นปัจจัยวิเคร�ะห์ 
คว�มเชื่อมโยง	และสะท้อนทิศท�งก�รส่งออกสินค้�ในระยะสั้นและ 
ระยะกล�ง

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์โดยใช้แบบจำ�ลองอนุกรมเวล�	 ซึ่งเป็น 
แบบจำ�ลองท�งเศรษฐมิติ	 	 ด้วยวิธี	 Autoregressive	 Integrated	 
Moving	 Average	with	 explanatory	 variables	 (ARIMAX)	 
เพื่อพย�กรณ์มูลค่�ก�รส่งออกสินค้�อ�ห�รทะเลกระป๋องและ 
แปรรูปไปยังตล�ดสำ�คัญๆ	ของไทย

ที่ม�	:	Food	and	Agriculture	Organization	of	United	Nations	:	FAO

1 Fish is food-The FAO’s fish price index.	Food	and	agriculture	Organization	of	
United	Nations	(FAO),	10	May	2012.

สัดสวนตลาดสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปของไทยป 2554 (Jan-Dec)

การสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปไปยังตลาดศักยภาพใหม
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	 	 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกร�คม	2545	ถึงเดือนสิงห�คม	2555	และใช้ดัชนีชี้นำ�ภ�วะเศรษฐกิจ	(Composite	Leading	Indicators	:	 
CLI)	 ของประเทศตล�ดสำ�คัญ	 ระหว่�งเดือนมกร�คม	 2545	 ถึงกรกฎ�คม	 2555	 	 ซึ่งจัดทำ�โดย	 Organization	 for	 Economic	 
Co-operation	 and	Development	 หรือ	OECD	 เป็นปัจจัยชี้นำ�	 (leading	 indicator)	 พบว่�	 ก�รส่งออกอ�ห�รทะเลกระป๋องและ 
แปรรูปไปสหรัฐอเมริก�และยุโรป	 เฉลี่ยช่วง	 10	 เดือนแรกของปี	 2555	 (ม.ค.-ต.ค.)	 มีทิศท�งลดลงร้อยละ	 18.4	 และ	 8.2	 ต�มลำ�ดับ	 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน		ซึ่งแตกต่�งจ�กตล�ดอื่นๆ	รวมทั้ง	ก�รส่งออกในภ�พรวมที่ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น	(ดังรูปภ�พที่	4)	

	 	 ทั้งนี้	 สำ�หรับตล�ดศักยภ�พใหม่	 	 โดยเฉพ�ะประเทศในแถบแอฟริก�และตะวันออกกล�ง	จ�กก�รพย�กรณ์มูลค่�ก�รส่งออกเฉลี่ย 
ในช่วง	10	เดือนแรกของปี	2555		พบว่�มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	(ดังรูปภ�พที่	5)

	 	 ดังนั้น	 	 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลกระป๋องและแปรรูปไทย	 จึงควรขย�ยตล�ดไปยังประเทศที่มีศักยภ�พใหม่ๆ	 
นอกเหนือจ�กตล�ดหลักอย่�งยุโรป	 และสหรัฐอเมริก�	 	 เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	 	 ซึ่งยังไม่มีทีท่� 
จะจบสิ้นลงในระยะเวล�อันใกล้นี้
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Economic  Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทย 	เดือนกันย�ยน	2555	ในภ�พรวมขย�ยตัวต่อเนื่อง

และอยู่ในเกณฑ์ดี	เม่ือเทยีบกบัประเทศต�่งๆ	ในเอเชยี	ทัง้นี	้เป็นผลจ�ก

อปุสงคภ์�ยในประเทศ	โดยเฉพ�ะก�รลงทนุและก�รบรโิภคภ�คเอกชน	 

ท่ียงัคงขย�ยตวัไดด้แีละตอ่เน่ืองจ�กเดอืนทีผ่�่น	ซึง่อตัร�เงนิเฟอ้เฉลีย่เดอืน 

มกร�คม	-	กนัย�ยน	ป	ี2555	อยูท่ีร่อ้ยละ	2.94	เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั		ปกีอ่น	

สำ�หรบัประม�ณก�รแนวโนม้เศรษฐกจิไทย	ป	ี2555	สศช.	ค�ดว�่	จะขย�ยตวั 

ร้อยละ	5.5	-	6.5	และอัตร�เงินเฟ้อ	ปี	2555	กระทรวงพ�ณิชย์ค�ดว่�

จะขย�ยตัวร้อยละ	3.3	-	3.4	

เสถียรภ�พเศรษฐกิจในประเทศ	 เดือนกันย�ยน	 2555	 อัตร�เงินเฟ้อ

ขย�ยตัวที่ร้อยละ	 3.38	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	 สัดส่วนหนี้

ส�ธ�รณะต่อ	GDP	ข้อมูลล่�สุด	ณ	สิ้นเดือนสิงห�คม	2555	อยู่ที่ระดับ	

44.9	สะทอ้นไดว้�่สถ�นะหน้ีส�ธ�รณะของไทยมีคว�มมัน่คงและยงัตำ�กว่�

กรอบคว�มมัน่คงท�งก�รคลงัทีต่ัง้ไวค้อืไมเ่กนิรอ้ยละ	60.0	และอัตร�ก�ร

ว�่งง�นเดอืนสงิห�คม	2555	อยูใ่นระดบัตำ�ท่ีร้อยละ	0.6	ส่วนเสถยีรภ�พ

ภ�ยนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยทุนสำ�รองระหว่�งประเทศเดือน

กันย�ยน	2555	อยู่ในระดับสูงที่	183.6	พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	

ภ�คอปุท�น	เดอืนกนัย�ยน	2555	หดตวัลงเล็กนอ้ย	เนือ่งจ�กยังคงไดร้บั 

ผลกระทบจ�กวกิฤตเิศรษฐกจิยโุรปทีล่กุล�มไปทัว่โลก		ซึง่สง่ผลกระทบ

ตอ่ภ�คก�รผลติของไทย	โดยดชันีผลผลติอตุส�หกรรมหดตวัร้อยละ	13.7	

(สงิห�คม	2555	หดตวัรอ้ยละ	11.3)	เป็นผลทำ�ให้ดชันีคว�มเช่ือม่ันอุตส�หกรรม	 

ปรบัตวัลดลงอยูท่ีร่ะดบั	94.1	จ�กระดบั	98.5	ในเดอืนกอ่นหน�้	และดชันี

ร�ค�สนิค�้เกษตรลดลงรอ้ยละ	11.0	สำ�หรบัดัชนผีลผลติสนิค�้เกษตรและ

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งประเทศขย�ยตัวต่อเนื่องจ�ก		เดือนที่ผ่�นม�ที่ 

ร้อยละ	8.9	และ	7.9	ต�มลำ�ดับ	

ก�รบรโิภคภ�คเอกชน	เดอืนกนัย�ยน	2555	ขย�ยตวัตอ่เนือ่งจ�กเดอืน

ที่ผ่�นม�	 โดยสะท้อนได้จ�กปริม�ณจำ�หน่�ยรถยนต์นั่งที่ยังคงขย�ย

ตัวในระดับสูงท่ีร้อยละ	 67.8	 ยอดก�รจัดเก็บภ�ษีมูลค่�เพ่ิมขย�ยตัว

ร้อยละ	32.6	(สิงห�คม	2555	ขย�ยตัวร้อยละ	9.5)	และปริม�ณนำ�เข้�

สินค้�อุปโภคในรูปของดอลล�ร์สหรัฐ	 ขย�ยตัวร้อยละ	 0.9	 	 ส่วนยอด

จำ�หน่�ยรถจักรย�นยนต์และร�ยได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวท่ีร้อยละ	

1.3	และ	6.0	ต�มลำ�ดับ

ก�รลงทนุภ�คเอกชน	เดอืนกนัย�ยน	2555	ขย�ยตวัไดด้แีละตอ่เนือ่งจ�ก

เดอืนทีผ่�่นม�	โดยยอดจำ�หน�่ยรถยนตเ์ชงิพ�ณชิย	์(เชน่	รถบรรทกุขน�ด	 

1	ตัน)	ขย�ยตัวร้อยละ	39.4	ปริม�ณนำ�เข้�สินค้�ทุนในรูปของดอลล�ร์

สหรัฐขย�ยตัวร้อยละ	 24.5	 ยอดข�ยปูนซีเมนต์ขย�ยตัวร้อยละ	 11.4	

และภ�ษีธุรกรรมอสังห�ริมทรัพย์	ขย�ยตัวร้อยละ	6.6		

y-o-y)

ที่ม�	:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	สำ�นักง�นสถิติของประเทศต่�งๆ
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีร�ค�ผู้บริโภคของประเทศ	 เดือนตุล�คม	2555	เท่�กับ	116.82	
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	 สูงข้ึนร้อยละ	 3.32	 ทั้งนี้เป็นก�ร 
ปรับตัวสูงข้ึนในอัตร�ท่ีชะลอตัวลงของสินค�้หมวดอ�ห�ร	ซ่ึงเปน็ไปต�ม
นโยบ�ยของรฐับ�ลในก�รดแูลร�ค�สนิค�้เพือ่สร�้งคว�มเปน็ธรรมแกผู่้
บริโภค	สำ�หรับสินค้�ประเภทอ�ห�รที่ร�ค�สูงขึ้น	ได้แก่	หมวดผักและ
ผลไม้	อ�ห�รสำ�เร็จรูป	ปล�และสัตว์นำ�	และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	
เป็นต้น	ส่วนสินค้�อื่นๆ	ที่ไม่ใช่อ�ห�รและเครื่องดื่มที่ร�ค�สูงขึ้น	ได้แก่	
หมวดพ�หนะ	ก�รขนสง่และก�รสือ่ส�ร	ย�สบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล	์
และเคหสถ�น	เปน็ตน้	สำ�หรบัดชันรี�ค�ผูบ้รโิภคเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่น
หน้�	(กันย�ยน	2555)	สูงขึ้น	ร้อยละ	0.13	โดยเฉลี่ยมกร�คม	–	ตุล�คม	
2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.99	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

สำ�หรับปี	2555	กระทรวงพ�ณิชย์ค�ดก�รณ์เงินเฟ้อ	ที่ร้อยละ	3.0-3.4	
ภ�ยใต้สมมติฐ�น	ร�ค�นำ�มันดิบดูไบ	95-115	เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล	
อัตร�แลกเปลีย่น	29-33	บ�ทตอ่เหรยีญสหรฐั	และรฐับ�ลยงัคงม�ตรก�ร
ลดภ�ระค่�ครองชีพต่อไป

ดัชนีร�ค�ผู้บริโภคพื้นฐ�นของประเทศ	 (ไม่รวมสินค้�กลุ่มอ�ห�รสด
และพลังง�น)	เดือนตุล�คม	2555	เท่�กับ	108.79	เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน	ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	1.83	และเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้�	(กันย�ยน	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.02	โดยเฉลี่ยมกร�คม	–	ตุล�คม	
2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.15			เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	

ดัชนีร�ค�ผู้ผลิต	เดือนตุล�คม	2555	เท่�กับ	139.9	เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกัน	 ปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 1.1	 จ�กก�รสูงขึ้นของหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม	 ต�มก�รสูงขึ้นของผลผลิตก�รเกษตร	หมวดผลิตภัณฑ์
อุตส�หกรรม	ต�มก�รสงูขึน้			ของผลติภัณฑป์โิตรเลยีม	ผลติภณัฑอ์�ห�ร	
เคร่ืองดื่มและย�สูบ	 เป็นต้น	 และจ�กก�รสูงข้ึนของหมวดผลิตภัณฑ์
จ�กเหมอืง	ต�มก�รสงูขึน้ของแรโ่ลหะ	และเมือ่เทยีบกบัเดอืนกอ่นหน้�	
(กันย�ยน	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.5	โดยเฉลี่ย	มกร�คม	–	ตุล�คม	2555	
สูงขึ้นร้อยละ	1.1	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	

ดชันีร�ค�วสัดกุอ่สร�้ง	เดอืนตลุ�คม	2555	เท�่กับ	124.3	เมือ่เทยีบกบั
เดอืนเดยีวกนัปกีอ่นสูงขึน้รอ้ยละ	2.0	ทัง้นีเ้ปน็ผลจ�กก�รสูงขึน้ของสนิค�้
ในหมวดผลิตภณัฑ์คอนกรตี	เชน่	เส�เข็มคอนกรตี	พ้ืนคอนกรตีสำ�เรจ็รปู	
ค�นคอนกรีต		หมวดวัสดุก่อสร้�งอื่นๆ	เช่น	อิฐมอญ	อิฐโปร่ง	ทร�ย	หิน
ย่อย	และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	 ได้แก่	วงกบประตู-หน้�ต่�ง	บ�น
ประต-ูหน�้ต�่ง	เนือ่งจ�กตน้ทนุ	ก�รผลติปรบัตวัสงูขึน้	และเมือ่เทยีบกบั
เดือนก่อนหน้�	(กันย�ยน	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.5	โดยเฉลี่ยมกร�คม	–	
ตุล�คม	2555	สูงขึ้นร้อยละ	4.0	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	

ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้บริโภค	เดือนตุล�คม	2555	มีค่�	34.5	ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นและต่อเนื่องจ�กเดือนที่ผ่�นม�	(กันย�ยน		2555	อยู่ที่ร้อยละ	30.2)		
แตท้ั่งนีค้�่ดชันยัีงตำ�กว�่	50	สะท้อนใหเ้หน็ว�่ประช�ชนยังมคีว�มกงัวล	
ต่อภ�วะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 	 โดยเฉพ�ะเรื่องค่�ครองชีพ	
สถ�นก�รณ์ก�รเมือง		คว�มไม่สงบในภ�คใต้		ก�รคอรัปชั่น	ย�เสพติด	
และภัยธรรมช�ติ	เป็นต้น	

ที่ม�:	สำ�นักส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจก�รค้�	สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้�	
กระทรวงพ�ณิชย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กันยายน 2555

ก�รส่งออก
เดือนกันย�ยน 2555	 	 มีมูลค่�	 20,788.4	 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ	0.2		โดย	สนิค�้เกษตร/อุตส�หกรรมเกษตร	ภ�พรวมลดลงรอ้ยละ	22.8	 
โดยข้�ว	 (-34.9%)	 ย�งพ�ร�	 (-41.1%)	 กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	 	 (-27.2%)	 
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	 (-11.3%)	ส่วนสินค้�อุตส�หกรรมสำ�คัญ	ภ�พรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.4		โดย	อัญมณีและเครื่องประดับ	(+161.1%)	รถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ	 (+11.9%)	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ	 (-15.6%)	 	 ตล�ดส่งออก
สำ�คัญของไทย	5	ลำ�ดับแรก	ได้แก่	จีน	(-14.7%)	ญี่ปุ่น	(-3.1%)	สหรัฐอเมริก�				
(-1.0%)	ฮ่องกง	(+8.6%)	และออสเตรเลีย	(-58.4%)

ระยะ 9 เดือนของปี 55	(ม.ค.-ก.ย.)	มีมูลค่�	172,347.7	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ		
ลดลงรอ้ยละ	1.1		โดยสินค�้เกษตร/อตุส�หกรรมเกษตร	ภ�พรวมลดลงรอ้ยละ	
11.6	โดย	ข้�ว	(-36.6%)	ย�งพ�ร�	(-31.3%)	กุง้แชแ่ขง็และแปรรปู	(-15.9%)	
ส่วนสินค้�อุตส�หกรรมสำ�คัญ	ภ�พรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.4	โดย	รถยนต์และ 
อุปกรณ์ฯ	(+17.6%)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	(+2.4%)			อัญมณีและเครื่อง
ประดับ	(+10.7%)	น�ำ�มันสำ�เร็จรูป	(+26.1%)

ก�รนำ�เข้� 
เดือนกันย�ยน 2555		มีมูลค่�	19,635.6	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ		ลดลงร้อยละ	
7.7	 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่�นม�	 โดยเป็นก�รลดลงของเหล็ก	
เหลก็กล�้	และผลติภณัฑ์	(-6.7%)	และเคมภีณัฑ์	(-10.6%)	แหลง่นำ�เข�้สำ�คญั
ของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(-6.4%)	จีน	(+5.8%)	ม�เลเซีย	(+23.2%)	
สหรัฐอเมริก�	(-20.6%)		สหรัฐอ�หรับฯ	(-7.8%)

ระยะ 9 เดือนของปี 55	(ม.ค.-ก.ย.)	มีมูลค่�	184,302.2	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.76	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่�นม�	โดยเป็นก�ร
เพิ่มขึ้นของนำ�มันดิบ	(+10.3%)	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	(+29.0%)	
เครื่องจักรไฟฟ้�	(+57.1%)	เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์	(+9.6%)

ดุลก�รค้�
เดือนกันย�ยน 2555	 	 ได้ดุลก�รค้�	 1,152.8	 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ		 
ในรูปเงินบ�ท	 	 มีมูลค่�	 28,516	 ล้�นบ�ท	 ในระยะ	 9	 เดือนของปี	 2555		 
ข�ดดุลก�รค�้มลูค�่	11,954.5	ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในรปูเงนิบ�ท	ข�ดดลุก�รค�้
มูลค่�	436,586.8	ล้�นบ�ท

ร�ค�สินค้�ส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีร�ค�สินค้�ส่งออกเดือนกันย�ยน 2555 		อยู่ที่	128.4	(ปี	2550=100)	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.2	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	จ�กก�รสูงขึ้นของ
หมวดสินค้�อุตส�หกรรม	 	หมวดสินแร่และเชื้อเพลิง	 ร้อยละ	1.6	และ	0.8	 
ต�มลำ�ดับ	 	 ขณะที่หมวดสินค้�เกษตรกรรม	 และหมวดสินค้�อุตส�หกรรม
เกษตร	ลดลงร้อยละ	7.5	และ	2.9	ต�มลำ�ดับ		ส่วนดัชนีร�ค�ส่งออกเฉลี่ย
ในระยะ	 9	 เดือนของปี	 55	 (ม.ค.-	 ก.ย.)	 เทียบกับระยะเดียวกันของปี	 54	 
สูงขึ้นร้อยละ	0.5	

ร�ค�สินค้�นำ�เข้�
ดัชนีร�ค�สินค้�นำ�เข้�เดือนกันย�ยน 2555 	 อยู่ที่	 132.2	 (ปี	 2550=100)	 ลดลงร้อยละ	 0.2	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 จ�กก�รลดลงของ
หมวดวัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป	 ร้อยละ	 2.5	 ขณะที่หมวดสินค้�เชื้อเพลิง	 หมวดสินค้�ทุน	 และหมวดสินค้�อุปโภคบริโภค	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.8,	 1.1	 และ	 0.7	 
ต�มลำ�ดับ	 	 	 ในขณะที่หมวดย�นพ�หนะและอุปกรณ์ขนส่ง	 	 ดัชนีร�ค�ไม่เปลี่ยนแปลง	 	 ส่วนดัชนีร�ค�นำ�เข้�เฉลี่ยในระยะ	 9	 เดือนของปี	 55	 (ม.ค.-	 ก.ย.)	 
เทียบกับระยะเดียวกันของปี	54	สูงขึ้นร้อยละ	2.3	
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กันยายน 2555
สถานการณ์ราคาทองคำา ราคานำามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : ตุลาคม 2555

Commodities 
& Fx

ร�ค�ทองคำ�
ร�ค�ทองคำ�ในเดือนตุล�คมปรับตัวลดลงตลอดทั้งเดือน	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 25,417	 บ�ท	
ลดลงร้อยละ	 0.53	 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้�	 เนื่องจ�กธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ	 (FED)	
ประก�ศจะคงอัตร�ดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมไปจนถึงปี	 2558	 และเข้�ซื้อพันธบัตร 
เดือนละ	4	หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ	ต่อไปจนกว่�เศรษฐกิจจะฟืนตัว	นอกจ�กนี้	ตล�ดหุ้น 
ร่วงลงหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 เผยอัตร�ก�รว่�งง�นเพิ่มขึ้น	 และคว�มไม่แน่นอน
ในข้อตกลงของเยอรมนีและฝร่ังเศสในก�รต่อสู้กับวิกฤตหนี้ยูโรโซน	ทำ�ให้ค่�เงินเหรียญ
สหรัฐฯ	แข็งค่�ขึ้น	

ร�ค�นำ�มัน
ร�ค�นำ�มันดิบในเดือนตุล�คมกลับม�ปรับตัวลดลงอีกครั้ง	 หลังจ�กขึ้นสูงสุดเมื่อ
เดือนท่ีผ่�นม�	 โดยร�ค�นำ�มันดิบ	WTI	 เฉลี่ยอยู่ที่	 89.55	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบ�ร์เรล	
ลดลงจ�กเดือนก่อนหน้�	 ซึ่งอยู่ท่ี	 94.52	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบ�ร์เรล	 เนื่องจ�ก 
ปริม�ณนำ�มันดิบคงคลังสหรัฐฯ	 ปรับเพิ่มขึ้นกว่�	 5.9	 ล้�นบ�ร์เรล	 จ�กก�รนำ�เข้�
ที่เพิ่มขึ้น	 ขณะที่ก�รส่งออกนำ�มันจ�กแหล่งทะเลเหนือจะกลับม�ผลิตได้ต�มปกติ
หลังปิดซ่อมบำ�รุงกว่�	 2	 เดือน	 นอกจ�กนี้	 ยังม�จ�กยอดข�ยไตรม�ส	 3/2555	 ของ 
“ดูปองท์”	 ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ร�ยใหญ่หดตัวอย่�งหนัก	 	 อีกทั้งยังออกม�ตรก�รเลิก
จ้�งง�นถึง	 1,500	 ตำ�แหน่ง	 ส่งผลให้ตล�ดเกิดคว�มกังวลกับสภ�พเศรษฐกิจโลกเติบโต 
อย่�งเชื่องช้�	กดดันให้ร�ค�นำ�มันดิบดิ่งลง

อัตร�แลกเปลี่ยน
ค่�เงินบ�ทในเดือนตุล�คมยังคงแข็งค่�ขึ้น	 โดยเฉล่ียอยู่ท่ี	 30.70	 บ�ทต่อเหรียญสหรัฐฯ	
จ�ก	31.00	บ�ทต่อเหรียญสหรัฐฯ	 เมื่อเทียบจ�กเดือนก่อนหน้�	จ�กข้อมูลภ�คก�รผลิต
และก�รข�ยค้�ปลีกของสหรัฐฯ	 ออกม�ดีกว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้	 ส่งผลให้มุมมองต่อแนวโน้ม
ก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลกดีขึ้น	ประกอบกับเงินบ�ทยังได้รับแรงหนุนจ�กก�รปรับตัวขึ้น
ของดัชนีตล�ดหุ้นในภูมิภ�คด้วย																										

สินค้�เกษตร                                                                            
ข้าว	 ร�ค�ข�ยส่งเฉลี่ยข้�วข�ว	 5%	 (ใหม่)	 ปรับตัวลดลงจ�กเดือนที่ผ่�นม�จ�ก	 1,672.50	 บ�ท/100	 กิโลกรัม	 เป็น	 1,642.62	 บ�ท/100	 กิโลกรัม	
เนื่องจ�กก�รซื้อข�ยมีปริม�ณน้อย	ประกอบกับโรงสีเร่งระบ�ยข้�วออกสู่ตล�ด	ส่วนข้�วหอมมะลิ	 100%	ชั้น	 2	ปรับตัวลดลงจ�ก	3,238.50	บ�ท/100	
กิโลกรัม	 เป็น	 3,186.43	 บ�ท/100	 กิโลกรัม	 เนื่องจ�กผลผลิตข้�วฤดูก�ลใหม่จะทยอยออกสู่ตล�ดในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน	 	จึงเป็นปัจจัยทำ�ให้ร�ค� 
ปรับตัวลดลง		สำ�หรับแนวโน้มเดือนพฤศจิก�ยน	ร�ค�ข้�วข�ว	5%	(ใหม่)	ค�ดว่�จะปรับตัวเพิ่มขึ้น		เนื่องจ�กพื้นที่ปลูกข้�วน�ปีประสบปัญห�ภัยแล้งส่งผล
ให้น�ข้�วเสียห�ยผลผลิตจึงออกสู่ตล�ดน้อย	 ส่วนร�ค�ข้�ว 
หอมมะล	ิ100%	ชัน้	2	ค�ดว�่อ�จจะปรบัตวัเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�ก
ผลผลิตที่ออกม�ในฤดูก�ลใหม่จะไม่ปลอมปนทำ�ให้เป็นที่
ต้องก�รของตล�ด	 อีกทั้ง	 ไตรม�สสุดท้�ยของทุกปีมักจะมี
คำ�สั่งซื้อข้�วหอมมะลิใหม่จ�กลูกค้�ต่�งประเทศ

ยางพารา	 ร�ค�ย�งแผ่นดิบและย�งแผ่นรมควันช้ัน	 3	 
(ไม่อัดก้อน)	ณ	 ตล�ดกล�งย�งพ�ร�สงขล�	 เดือนตุล�คม	
2555	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 86.73	 บ�ท	 และ	 98.45	 บ�ท	 
ต�มลำ�ดับ	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�กเดือนที่ผ่�นม�	 เนื่องจ�กมี
ปัจจัยสนับสนุนจ�กโครงก�รแทรกแซงร�ค�ย�งของรัฐบ�ล
ที่บังคับใช้เมื่อวันที่	1	ต.ค.	55	ที่ผ่�นม�	ประกอบกับเกิดพ�ยุ
ฝนในพื้นที่ปลูกย�ง	จึงทำ�ให้ปริม�ณย�งออกสู่ตล�ดน้อยลง	
อย่�งไรก็ต�ม	 ร�ค�ย�งยังคงมีปัจจัยกดดันจ�กคว�มกังวล
ของนักลงทุนเกี่ยวกับกรณีข้อพิพ�ทระหว่�งจีนและญี่ปุ่น	 
ท่ีอ�จจะส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ร�ยใหญ่ของญ่ีปุ่นประก�ศลดปริม�ณก�รผลิตในจีน	 สำ�หรับร�ค�ในเดือนพฤศจิก�ยน	 2555	 ค�ดว่�จะปรับตัว 
ลดลงเลก็นอ้ย		เนือ่งจ�กม�ตรก�รจำ�กดัปรมิ�ณก�รสง่ออกยังไมม่คีว�มชดัเจนว�่ผูป้ระกอบก�รแตร่�ยจะไดร้บัก�รจดัสรรโควต�จำ�นวนเท�่ใด	ประกอบกบั 
คว�มไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงกดดันให้ร�ค�ย�งปรับตัวลดลงเช่นกัน

ที่ม�	:	CEIC

11วารสาร สนย.



ก�รประชุมและลงน�มคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ 
“1 ด่�นช�ยแดน 1 ประตูก�รค้�”

 สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้� (สนย.) จัดทำ�โครงก�รพัฒน�เศรษฐกิจก�รค้�ภ�ยในประเทศอย่�งมั่นคงและ
ยั่งยืน	 (2554-2558)	 เพื่อสร้�งคว�มสมดุลด้�นก�รค้�ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	 	 โดยหันม�เน้นก�รส่งออกและก�รสร้�ง
พนัธมติรท�งค้�	(Strategic	Alliance)	กบัประเทศเพือ่นบ�้นและประเทศในกลุม่	AEC	ใหม้�กขึน้		ซึง่จะส�ม�รถสร�้งคว�มมัน่คงและ
ยัง่ยนืในกลุม่	AEC		ดว้ยกันเอง		โครงก�รพฒัน�เศรษฐกจิก�รค�้ภ�ยในประเทศอย�่งมัน่คงและยัง่ยนืประกอบดว้ย	3	กจิกรรมหลักคือ		
1)	กิจกรรมพัฒน�และสนับสนุนให้เกิดก�รค้�ก�รลงทุนภ�ยในประเทศ		2)	กิจกรรมเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและ 
เชื่อมโยงก�รผลิตและก�รตล�ดสู่ส�กล	และ	3)	กิจกรรมพัฒน�ตล�ดภ�ยในประเทศสู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 (AEC)	 
ทัง้	3	กจิกรรมเนน้เรือ่งก�รสร�้งพนัธมติรท�งก�รค�้	(Strategic	Alliance)		ซึง่ถือว�่เปน็ก�รสร�้งคว�มม่ันคงในกลุม่ประเทศสม�ชกิ
อย่�งยัง่ยืนย�วน�นกว่�ก�รเปน็คูแ่ขง่ท�งก�รค้�		ซึง่กจิกรรมทีด่ำ�เนนิก�รจะเปน็ก�รแสดงและจำ�หน่�ยสนิค้�กบัประเทศเพือ่นบ้�น 
ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้�น		ก�รทำ�	Business	Matching			และก�รทำ�	Contract	Farming	กับนักธุรกิจประเทศ
เพื่อนบ้�น


