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วารสาร สนย. ฉบับประจ�าเดือนพฤศจิกายนนี้ มีการปรับรูปโฉมใหม่เล็กน้อยตั้งแต่ 
หน้าปกไปจนถึงเนื้อใน เพื่อเพ่ิมอรรถรสในการอ่านและเตรียมเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2558  
แต่เนื้อหายังคงครบถ้วนด้วยสารประโยชน์ ซ่ึงผู้จัดท�าใส่ใจคัดสรรมาน�าเสนอให้ตรงใจผู้อ่าน
มากขึ้น

เริ่มด้วยการจับตาดูประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซีย เกี่ยวกับนโยบายเพื่อน�าประเทศ
มาเลเซยีไปสูก่ารเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563  ซ่ึงยทุธศาสตร์การพฒันานีเ้ป็นท่ีน่าศึกษา
ส�าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย เพือ่ให้ประเทศก้าวสูก่ารเป็นแนวหน้าทาง
เศรษฐกิจในเวทีอาเซียนและในตลาดโลกได้ รายละเอียดติดตามได้ใน คอลัมน์ Special Talk

ส�าหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ที่ต้องติดตามคือ การตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปต่อ 
การส่งออกของไทยซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปการตัดสิทธิดังกล่าวย่อม 
ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยอย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะเป็นภาวะวิกฤตแต่ก็ยังมีช่องทาง
หรือโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยเช่นกัน เพียงแค่ผู้ส่งออกมีการปรับตัวและเตรียมรับมืออย่างมีสติ 
ย่อมผ่านพ้นปัญหาน้ีไปได้ และหากผู้ประกอบการไทยน�าสูตรเด็ดเคล็ดลับยกระดับความ
สามารถแข่งขันของไทยไปประยุกต์ใช้ ย่อมประสบความส�าเร็จแน่นอน สูตรเด็ดเคล็ดลับ 
ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Special Report

ส่วนคอลัมน์ประจ�าเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทางผู้จัดท�ายังคงน�ามาให้ผู้อ่าน
ได้ update กันเช่นเดิม

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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วารสาร สนย. ฉบับนีต้้องขอแสดงความยนิดกีบัท่านอมัพวนั พชิาลยั ทีป่รึกษา
การพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
ทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ เป็นรองปลดักระทรวงพาณิชย์ คนล่าสดุ และ ผอ.ประโยชน์ เพ็ญสตุ 
ผู้อ�านวยการส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด�ารงต�าแหน่ง
อคัรราชทตู (ฝ่ายการพาณชิย์) ณ กรงุวอชิงตัน ดีซ ี รวมท้ังข่าวดีๆ ของชาว สนย. คอื 
การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่....) พ.ศ. ... (การจัดตั้งส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า) เพ่ือท�าหน้าที่เป็นเสนาธิการ หรือเป็นคลังสมองของกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณารายมาตรา ภายใน 30 วนั หลงัจากนัน้จะน�าเข้าท่ีประชมุ สนช. เพือ่พจิารณา
ในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
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โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ  กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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มาเลเซยีก�าลงัก้าวสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแล้วเช่นเดยีวกับสิงคโปร์ ขณะทีป่ระเทศไทยก็มจีดุแข็งในด้านการเป็นศูนย์กลางของภมูภิาค 
การรู้เขารู้เราจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อน�ามาพัฒนายุทธศาสตร์การแข่งขันของไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศชั้นแนวหน้าในอาเซียนต่อไป

Special Talk

หากพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน จะพบว่า
มาเลเซียน�าหน้าประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ ข้อมูลในปี 2556 รายได้ประชาชาติ
ต่อคนต่อปีของมาเลเซยีอยูท่ี ่10,400 USD ขณะท่ีไทยอยูท่ี่ 5,370 USD, ล�าดบัความ
สามารถในการแข่งขนัในระดบัโลกโดย IMD Business School ได้จดัอันดบัให้มาเลเซยี
อยูท่ีล่�าดบัที ่12 ของโลก ส่วนไทยอยู่ที่ล�าดับที่ 29 เป็นต้น

มาเลเซียได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศจากการผลิตท่ี
ใช้แรงงานเข้มข้นสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าไฮเทคและบริการ เช่น สินค้า
อเิลก็ทรอนกิส์ กลุม่พลงังาน และการเป็น Trading Nation โดยปัจจยัส�าคญัทีน่�าไปสู ่
ความส�าเร็จส�าคัญของมาเลเซียเกิดจากความมั่นคงทางการเมืองและการก�าหนด
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีช่ดัเจน โดย ดร.มหาเธร์ โมฮมัหมดั อดตีนายกรฐัมนตรี
ได้ประกาศ Vision 2020 (2563) เมือ่ปี 2534 เป็นนโยบายระยะ 30 ปี เพ่ือน�าประเทศ
มาเลเซยีไปสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแล้วในปี 2563 และมตีวัชีว้ดัความส�าเรจ็ท่ีชดัเจน 
เป็นรูปธรรมคือ เศรษฐกิจจะต้องโตปีละ 7% ตลอดระยะเวลา 30 ปี (2533-2563) 
และ GDP จะใหญ่ขึน้ 8 เท่าจากปี 2533 ซึง่ม ีGDP อยูท่ี ่115 พนัล้านรงิกติ จะขยายตวั 
เป็น 920 พันล้านริงกิตในปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มาเลเซียบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งแล้ว และเร็วกว่าที่ก�าหนด โดย GDP ในปี 2556 อยู่ที่ 986.7 พันล้านริงกิต

Vision 2020 (2563) ได้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาประเทศให้เป็นสงัคม
แห่งวิทยาศาสตร์ โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ คือ การสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ MultimediaSuper Corridor (MSC) ไว้ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อดึงดูดบริษัท 
ในอุตสาหกรรม IT ระดับโลกเข้าไปตั้งโรงงานและค้นคว้าวจิยัในประเทศ เช่น พืน้ที่ 
ในเขตกรงุกวัลาลัมเปอร์ปตุราจายา ไซเบอร์จายา และพอร์ทกลัง โดยเขตเศรษฐกิจ
พเิศษดงักล่าวได้จดัให้มตีวัแทนหน่วยงานของภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง (one stop service) 
และบริษัทผูน้�าทางธรุกิจ IT จากทัง้ในประเทศและทัว่โลก โดยมสิีทธปิระโยชน์ในการ
ลงทุนและประกอบธุรกิจ 10 ประการ ได้แก่

1. อนุญาตให้แรงงานฝีมือทั้งจากในและจากต่างประเทศเข้ามาท�างาน 
ได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด

2. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพที่เพียบพร้อมในระดับโลก

3. อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์ในบริษัทที่มาต้ังในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้ได้โดยไม่ต้องมีชาวมาเลเซียร่วมถือหุ้น

4. ให้เสรีภาพในการน�าเงินทุนจากท่ัวโลกเข้ามาลงทุนได้ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนี้

5. ยกเว้นภาษ ี100% สงูสดุถึง 10 ปี หรอื ยกเว้นภาษีการลงทนุสงูสดุถงึ 5 ปี  
และยกเว้นภาษีน�าเข้าสินค้าอุปกรณ์ multimedia

6. รัฐบาลมาเลเซียจะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และบังคับ 
ใช้กฎหมาย Cyber Law อย่างเต็มที่

7. รับประกันเสรีภาพในการสื่อสารให้แก่บริษัทเหล่านี้ว่าจะไม่มี Internet 
Censorship

8. คิดภาษีในอัตราที่แข่งขันได้ในระดับโลก
9. ให้ข้อเสนอพเิศษทีเ่ป็นสญัญาในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานให้กบับรษิทัชัน้น�า

ที่จะใช้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางของส�านักงานในภูมิภาคนี้

10. จัดตั้ง The Multimedia Development Corporation (MDeC)  
เป็นศูนย์บริการข้อมูลเบ็ดเสร็จในจุดเดียวในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษน้ี เพื่ออ�านวยความสะดวกในทุกด้านให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุน  
และแรงงานที่มาท�างานในบริษัทเหล่านี้

ฉะนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ เช่น อาจน�าแนวทางของมาเลเซียมาปรับใช้  รวมท้ังควรมีการศึกษาวิจัย
เชงิลึกลงไปในแต่ละ sector ว่ากลุ่มอตุสาหกรรมใดทีไ่ทยโดดเด่น เป็นทีต้่องการของ
ตลาดโลก มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปสู่ระดับโลก และสามารถสร้างเมด็เงนิเข้าประเทศ
ได้เป็นจ�านวนมาก

นอกจากนัน้ ด้วยจดุแขง็ของประเทศไทยในด้านการมพีรมแดนตดิกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านใน AEC มากทีส่ดุ ประเทศไทยในปัจจบุนัจงึได้มแีนวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออ�านวยความสะดวกและเพ่ิมปริมาณการค้าบริเวณชายแดน 
พร้อมกบัปรบัปรงุระบบโลจสิติกส์ทัง้ระบบ ( อาทิ รถไฟทางคู ่พฒันาเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกิจ ทวาย – บางใหญ่ – พนมเปญ – โฮจิมินฮ์ซิตี้) เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ 
CLMV มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซ่ึงจะช่วยให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ AEC 
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  และพัฒนาเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่งเริ่มต้นในอุตสาหกรรมปลายน�า้ท่ีเน้นแรงงานเข้ม
ข้น จ�าเป็นต้องน�าเข้าสนิค้าในอตุสาหกรรมต้นน�า้ และกลางน�า้จากไทยเป็นอย่างมาก 
ขณะท่ีไทยต้องการปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาแปรรูปเพ่ือส่งออก เช่น 
ประมง อัญมณ ีและถ่านหนิ เป็นต้น) ซึง่จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนการเป็น Trading  
Nation ของไทย โดยจะน�าร่องก่อนใน 5 แห่ง ได้แก่ 1) อ.แม่สอด จ.ตาก 2) จ.มกุดาหาร 
3) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และ 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 
และมีแผนที่จะด�าเนินการในพ้ืนที่ชายแดนที่ส�าคัญอื่นๆ ในระยะต่อไป ได้แก่ พื้นที ่
ในเขตจงัหวดักาญจนบรุ ีเชยีงราย นครพนม และหนองคาย ทัง้นี ้สทิธพิเิศษในเขตฯ  
ดังกล่าวควรดึงดูดใจนักลงทุนเฉกเช่นเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซีย เพื่อให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น

นอกจากนัน้ เพือ่เป็นการน�าจดุแขง็ของประเทศไทย (เช่น การเป็นศนูย์กลาง
ของภมูภิาคอาเซยีน, Kitchen of the World และ Medical & Wellness Tourism  
Hub เป็นต้น) มาพัฒนาความสามารถในการแข่งขันท�านองเดียวกับมาเลเซีย  
รวมทัง้หาแนวทางร่วมพฒันาอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพของไทย ทัง้นีก้ระทรวงพาณชิย์
โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน 
ในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของไทย จงึได้ผนกึก�าลงักบัภาคเอกชน ในการ
พฒันายทุธศาสตร์การค้าแห่งชาตภิายใต้โครงการ AEC Connect ซึง่คาดว่าโครงการ 
AEC Connect จะสร้างยทุธศาสตร์ออกมาได้ภายในปี 2558 และจะสามารถผลกัดนั 
ประเทศไทยสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ด้าน คือ 1) การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) 2) การพัฒนา Value Chain รายสาขาท่ีมีศักยภาพสู่ตลาดโลก
และ 3) การพัฒนาสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจบริการในอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย
ก้าวสู่ประเทศแนวหน้าทางเศรษฐกิจท้ังในเวทีอาเซียนและในตลาดโลกอย่างมั่นคง
ยั่งยืนต่อไป 
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ผลกระทบการตดัสทิธ ิGSP 
สหภาพยโุรปต่อการส่งออกไทย

สหภาพยุโรปจะตัดสิทธิ GSP ที่ให้แก่ประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่ 1 มกราคม 2558  
เป็นต้นไป เน่ืองจากธนาคารโลกจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง 
ติดต่อกันเกิน 3 ปี ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัวในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดยีวกนักค็วรแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดอืน่ 
เป็นการทดแทน

(1) ระดับของผลกระทบ ได้แบ่งสินค้าเป็น  
4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบ 
จากการถูกตัดสิทธิ EU GSP มากที่สุด คือ มีการ 
พึง่พาตลาด EU สูงและมกีารใช้สทิธิ EU GSP สงูด้วย  
ได้แก่ ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย์ ปลาหมึกสด 
แช่เย็นแช่แขง็ รถจกัรยานยนต์ 250 – 500 cc และ
ยางนอกรถจกัรยาน ส�าหรบัสนิค้าท่ีได้รบัผลกระทบ 
จากการถูกตดัสทิธ ิEU GSP รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที ่2  
ซึ่งมีสัดส่วนการขอใช้สิทธิ EU GSP สูง แต่มีสัดส่วน 
การส่งออกไปตลาด EU ไม่มากนกั ได้แก่ กุง้สดแช่เยน็ 
แช่แข็ง รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน เครื่องปรับอากาศ 
ติดหน้าต่างหรือผนัง ยางนอกรถยนต์นั่ง กระสอบ/ 
ถุง/กรวยพลาสติก มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์ และ 
พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มนี้ 
ยงัมตีลาดอืน่เป็นทางเลอืกในการส่งออก และกลุม่ที ่3  
มีการพึ่งพาตลาด EU เป็นหลักแต่มีสัดส่วนการขอใช ้
สิทธิ EU GSP ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น ได้แก่  
น�้ามันปาล์ม เคร่ืองปรับอากาศที่มีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม  
เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีหน่วยท�าความเย็น และ 
รถจักรยานยนต์ 500-800 cc ส่วนกลุม่ท่ี 4 จะได้รบั
ผลกระทบจากการถูกตดัสิทธ ิEU GSP น้อยทีส่ดุ คอื  
มีการพึ่งพาตลาด EU และมีการขอใช้สิทธิ EU GSP  
ไม่มากนัก ได้แก่ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่  
เครือ่งรบัวทิยทุีใ่ช้กบัยานยนต์ และของอืน่ๆ ทีท่�าด้วย 
พลาสติก

(2) ผลกระทบทางด้านภาษ ีหลังจากถกูตดั
สิทธิ GSP สินค้า 18 รายการ จะได้รับผลกระทบ
ด้านภาษีรวมกัน มูลค่า 86.88 ล้านเหรียญสหรัฐ  
โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านภาษีสูงท่ีสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน (16.72  
ล้านเหรียญสหรัฐ) ยางนอกรถยนต์น่ัง (11.15  
ล้านเหรียญสหรัฐ) ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย ์
(7.93 ล้านเหรยีญสหรฐั) เครือ่งปรับอากาศตดิหน้าต่าง
หรือผนัง (7.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกุ้งสดแช่เย็น 
แช่แขง็ (6.35 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนสินค้าท่ีเหลือ 
ได้รบัผลกระทบทางภาษค่ีอนข้างน้อยประมาณ 1- 4  
ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง  
รถจักรยานยนต์ 500-800 cc เคร่ืองรับวิทยุท่ีใช ้
กับยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 250-500 cc เครื่อง
ปรับอากาศท่ีมีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม ของอื่นๆ ที่ท�าด้วย 
พลาสติก น�้ามันปาล์ม เครื่องปรับอากาศที่ไม่มี 
หน่วยท�าความเย็น กระสอบ/ถุง/กรวยพลาสติก  
พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน ยางนอกรถจักรยาน และ 
มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์ ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับ 
ผลกระทบทางภาษเีลย เนือ่งจากภาษ ีMFN เป็น 0%  
คือ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่

ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์สามารถสรุปแนวโน้ม 
ผลกระทบท่ีมีต่อสินค้า 18 รายการ ได้เป็น 2 ช่วง  
ได้แก่ 

ในช่วงปัจจบัุน – 31 ธันวาคม 2557 ผูน้�าเข้า  
EU อาจเร่งน�าเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
เกรงว่าจะต้องซื้อสินค้าไทยในราคา (รวมภาษีน�าเข้า)  
ที่สูงขึ้นเมื่อไทยถูกตัดสิทธิ GSP จึงเป็นโอกาสให้ไทย 
สามารถเพิม่ยอดการส่งออกสินค้าในช่วงไตรมาสสดุท้าย 
ของปี 2557 ได้

โดย กองวิจัยสินค้าเกษตร และกองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ Special Report

ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกไทยได้รับประโยชน์จากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของ
สหภาพยโุรป (EU) โดยในช่วง 3 ปีล่าสดุ (2554-2556) ไทยส่งออกไป EU ภายใต้สทิธิ GSP เฉลีย่ปีละ 8,907.16 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิมากกว่า 65% (แต่คิดเป็นเพียง 3.97% ของการส่งออกท้ังหมด 
ของไทย) การที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ทุกสินค้าในปี 2558 ย่อมส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ได้ท�าการวเิคราะห์ผลกระทบจากการตดัสทิธ ิGSP ทีมี่ต่อสนิค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม ซ่ึงมกีารใช้สทิธ ิGSP สูงสดุ 18 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแช่เยน็แช่แข็ง ปลาหมกึสดแช่เยน็ 
แช่แข็ง น�้ามันปาล์ม พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน กระสอบ/ถุง/กรวยพลาสติก ของอื่นๆ ที่ท�าด้วยพลาสติก  
ยางนอกรถยนต์นัง่ ยางนอกรถจกัรยาน ถงุมอืยางทีไ่ม่ใช้ทางการแพทย์ เครือ่งปรบัอากาศติดหน้าต่างหรอืผนงั 
เครือ่งปรับอากาศทีม่รีเีวอร์ซเิบลิฮตีป๊ัม เคร่ืองปรับอากาศทีไ่ม่มีหน่วยท�าความเยน็ มอเตอร์ไม่เกนิ 37.5 วตัต์ 
เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนดิคงท่ี เครือ่งรบัวทิยทุีใ่ช้กับยานยนต์ รถบรรทกุไม่เกนิ 5 ตนั รถจกัรยานยนต์ 250–500 
cc และรถจักรยานยนต์ 500–800 cc ซึ่งสินค้า 18 รายการนี้ ส่วนใหญ่มี EU เป็นตลาดส่งออกส�าคัญ ในช่วง 3 
ปีล่าสุดมีมูลค่าการส่งออกไป EU รวมกันเฉลี่ยปีละ 3,024.07 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการขอใช้สิทธิ GSP สูงถึง 
87.66% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,650.82 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากการวเิคราะห์ผลกระทบจากการถกูตดัสทิธ ิGSP สหภาพยโุรป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) วเิคราะห์
ระดับของผลกระทบ และ (2) ประเมินผลกระทบทางด้านภาษี พบว่า

สัดส่วนการขอใช้สิทธิ EU GSP (%)

หมายเหตุ  1. ขนาดวงกลม = สัดส่วนการส่งออกรายสินค้าเทียบกับการส่งออกทั้งหมด (%)
 2. ประมวลจากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศและ World Trade Atlas

กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 4
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หลังจากที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP ผู้น�าเข้าอาจ
ชะลอการสัง่ซือ้สนิค้าจากไทย และหันไปสัง่ซือ้สนิค้า
จากประเทศคู่แข่งท่ียังได้รับสิทธิ GSP เนื่องจาก 
การน�าเข้าสินค้าไทยต้องเสียภาษีเพิ่มข้ึนจากอัตรา  
GSP เป็นอัตราทั่วไป (MFN) โดยสินค้าที่จะได้รับ 
ผลกระทบมากทีส่ดุ คอื ถงุมือยางทีไ่ม่ใช้ทางการแพทย์  
ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง รถจักรยานยนต์  
250-500 cc และยางนอกรถจกัรยาน เนือ่งจากปัจจุบนั
ต้องพึ่งพิงตลาด EU และมีการใช้สิทธิ GSP สูง ทั้งนี้ 
สนิค้า 18 รายการจะได้รบัผลกระทบด้านภาษรีวมกนั 
ประมาณ 87 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ สภาพ
การแข่งขันในตลาด EU จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากคู่แข่งบางประเทศ เช่น จีน ตุรกี บราซิล 
จะถูกตัดสิทธิ GSP เช่นเดียวกับไทย ในขณะที่คู่แข่ง 
หลายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ จะยังได้รับสิทธิอยู่ ไทยจึงควรเฝ้าระวัง
คู ่แข่งกลุ ่มนี้  เนื่องจากจะมีบทบาทและโอกาส 
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด EU มากขึ้น พร้อมทั้งมองหา
ตลาดอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการส่งออก

Special Report

ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับตัวและเตรียมรับมือกับการตัดสิทธิ GSP มีดังนี้

• ผู้ประกอบการควร   
(1) หาแนวทางกลยุทธ์ปรับตัวรองรับ โดยการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพให้แก่สินค้า เพื่อให้สามารถ

เพิ่มส่วนแบ่งตลาดภายใต้อัตราภาษี MFN ได้ 
(2) ควรใช้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยังได้รับสิทธิ GSP เป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

ไปยังตลาด EU โดยเข้าไปลงทุนด้วยตนเองหรือหาพันธมิตรร่วมลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
• ภาครัฐควร   
(1) เร่งหาตลาดทางเลอืกท่ีมศัีกยภาพทดแทนตลาด EU ท้ังตลาดส่งออกหลกัท่ีขยายตวัดีและตลาด

ส่งออกอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
(2) เร่งหาโอกาสการเจรจากับ EU ในเวทีต่างๆ เพื่อผลักดัน FTA หรือเจรจาให้ EU ก�าหนด

มาตรการผ่อนปรน/ช่วยเหลือ เช่น การคงสิทธิ GSP ในบางสินค้า 

ตารางแสดงผลกระทบด้านภาษีของการถูกตัดสิทธิ EU GSP และตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพรายสินค้า

HS ชื่อสินค้า
อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น

เมื่อถูกตัดสิทธิ 
EU GSP

มลูค่าการขอใช้สิทธิ 
EU GSP เฉลี่ย 
2554-2556 

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ผลกระทบด้านภาษี
เมื่อถูกตัดสิทธิ 

EU GSP 
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตลาดทางเลือกที่มีศักยภาพ

รวม 18 รายการ - 2,650.82 86.88

หมวดเกษตรและเกษตรแปรรูป

030617 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 3.5% 181.55 6.35 เวียดนาม ออสเตรเลีย ไต้หวัน

030749 ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 3.5% 119.26 4.17 แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 

151110 น�้ามันปาล์ม 3.8% 83.80 3.18 อินเดีย

หมวดอุตสาหกรรม

390730 พลาสติกอีพอกไซด์เรซิน 6.5% 37.78 2.46 จีน มาเลเซีย

392321 กระสอบ/ถุง/กรวยพลาสติก 3.5% 73.88 2.59 นิวซีแลนด์

392690 ของอื่นๆ ที่ท�าด้วยพลาสติก 6.5% 50.98 3.31 มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย

401110 ยางนอกรถยนต์นั่ง 4.5% 247.70 11.15 ญี่ปุ่น มาเลเซีย

401150 ยางนอกรถจักรยาน 4.0% 41.33 1.65 พม่า ญี่ปุ่น

401519 ถุงมือยางที่ไม่ใช้ทางการแพทย์ 2.7% 293.84 7.93 ญี่ปุ่น

841510 เครื่องปรับอากาศติดหน้าต่าง/ผนัง 2.7% 288.83 7.80 อินเดีย เวียดนาม ไต้หวัน

841581 เครื่องปรับอากาศที่มีรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม 2.7% 125.84 3.40 ตุรกี นิวซีแลนด์

841583 เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีหน่วยท�าความเย็น 2.7% 112.85 3.05 ออสเตรเลีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

850110 มอเตอร์ไม่เกิน 37.5 วัตต์ 2.7% 52.30 1.41 ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์

850440 เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่ 0.0% 147.39 0.00 มาเลเซีย ไต้หวัน

852721 เครื่องรับวิทยุที่ใช้กับยานยนต์ 4.2% 92.48 3.88 อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้

870421 รถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน 3.5% 477.58 16.72 มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย นิวซีแลนด์

871130 รถจักรยานยนต์ 250 - 500 cc 3.5% 107.81 3.77 ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

871140 รถจักรยานยนต์ 500 - 800 cc 3.5% 115.63 4.05 เวเนซูเอลา

หมายเหตุ 1. อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูกตัดสิทธิ GSP  =  Third Country Duty  -  GSP Duty 
     ค�านวณโดยใช้ข้อมูล Third Country Duty และ GSP Duty จาก Market Access Database, European Commission
 2. มูลค่าการขอใช้สิทธิ EU GSP เฉลี่ย ประมวลจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ
 3. ผลกระทบด้านภาษีเมื่อถูกตัดสิทธิ EU GSP  =  ส่วนต่างภาษี  X  มูลค่าการขอใช้สิทธิ EU GSP เฉลี่ย
 4. ตลาดส่งออกทางเลือกที่มีศักยภาพ หมายถึง (1) ตลาดส่งออกหลักอันดับ 1-3 ที่มิใช่ EU ซึ่งยังขยายตัวดีในช่วงปี 2554-2556 
      และ (2) ตลาดส่งออกอื่นๆ ซึ่งอาจมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนัก แต่มีอัตราเติบโตสูงในช่วงปี 2554-2556
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ปัจจยัวดัความสามารถการแข่งขนัระหว่างประเทศ

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในการ
พฒันาความเจรญิรุง่เรอืงให้แก่ประเทศและประชาชน 
จะดจูากความเจรญิเตบิโต (Growth) ความสามารถใน 
การสร้างรายได้ (Profitability) และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainability) โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการท่ีดีที่มีหลักการส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
มีกลยุทธ์ชัดเจน (Clear Strategy) มีวิสัยทัศน์ 
ระยะยาว (Long term View) และมเีป้าหมายชัดเจน 
(Clear Goal)

การจดัอนัดบัการแข่งขนัของไทย

สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(IMD : Internation-
al Institute for Management Development) 
แห่งเมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดเผยผลการ
จดัอนัดับความสามารถในการแข่งขนัของ 60 ประเทศ
ทัว่โลก ประจ�าปี 2557 พบว่า ประเทศไทยอยูท่ีอ่นัดบั 
29 ลดลงจากทีอ่ยูท่ีอ่นัดบั 27 ในปี 2556 โดยในการ
จัดอนัดับความสามารถในการแข่งขนันัน้ แบ่งออกเป็น 
4 ด้านและใช้เกณฑ์ชีว้ดัรวม 338 เกณฑ์ ซึง่อันดบัของ
ประเทศไทยแต่ละด้าน มอีนัดบัลดลง 3 ด้านและคงที่ 
1 ด้าน ดังนี้ 

• สมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ที่อันดับ 12  
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 9)

• ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่อันดับ 28  
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 22)

• ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่ที่อันดับ 25 
(ปี 2556 อยู่ที่อันดับ 18)

• โครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ 48 เช่นเดิม 

สิง่ทีท้่าทายส�าหรบัประเทศไทยในการเพิม่ความ

สามารถในการแข่งขนั

กรูทูัง้หลายเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงทางการเมือง  
และภาครัฐ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมกันของประชาชนในประเทศ  
รวมท้ังการขจัดปัญหาคอรัปชั่นที่จะท�าให้เกิดความ
เชือ่มัน่แก่ภาคเอกชนและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี 

จากการทีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมงานสมัมนาเรือ่ง “Thailand Competitiveness Conference 2014” เมือ่วนัที ่11 - 12 กนัยายน 
2557 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับ ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตซิึง่ได้มกีารพดูถงึ “สตูรความส�าเรจ็ส�าหรบัประเทศไทย”หรอื “A Recipe for 
Success” ในการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว ในการสมัมนาดงักล่าวมกีรูทูัง้ชาวไทยและต่างประเทศ
มาร่วมเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

โดย นางสาวชนิดา อินปา กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาคSpecial Report

สตูรเด็ดเคลด็ลบั
ยกระดบัความสามารถแข่งขนัของไทย

ให้กบัประเทศในระยะต่อไปแต่ควรจะมสีตูรส�าเรจ็หรอืเคลด็ลบัส�าหรบัประเทศไทย ซึง่จากมมุมองของ Professor  
Arturo Bris (Director, IMD World Competitiveness Center) เห็นว่า ประเทศไทยจะต้องจัดเตรียม 
องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3 ประการ คือ

1) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน
2) การจัดล�าดับความส�าคัญของภารกิจของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีความสอดคล้องและ 

ตรงกัน
3) ช่องทางที่จะท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งที่ส�าคัญ อาทิ คณะกรรมการร่วม

ภาครฐัและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ (กพข.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

นอกจากนี้ยังจะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญอีก 2 ประการ ได้แก่ ผู้น�าและคุณค่า หมายถึง ผู้น�า 
ที่ดี ต้องสามารถเป็นครูที่ดีได้ด้วย นั่นคือ ผู้น�าที่ดีต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน รวมถึงต้องยก
ระดบัของการท�างานภายในองค์กรใหเ้กิดคณุค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้จาก Best Practice กรณีของ 
GE (General Electric) พบว่า ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors) ที่ส�าคัญที่ GE ใช้ในการพัฒนา 
ผู้น�า ประกอบด้วย การมีกลยุทธ์ บทบาท และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของ GE 
นอกจากนี้ GE ยังได้มีหลักสูตร/รูปแบบพัฒนาผู้น�าที่ทันสมัยอยู่เสมอผ่านระบบ e-learning
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Special Report

สตูรเดด็เคลด็ลบัยกระดบัความสามารถแข่งขนั

ของไทย

อาจกล่าวได้ว่า “ไม่มสีตูรส�าเรจ็หรอืมาตรฐาน
ตายตัวทีจ่ะใช้ได้กบัทกุประเทศ” แต่จะมส่ีวนประกอบ
ส�าคัญ (Ingredients) ในการสร้างความส�าเร็จในการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้ ซึง่
ขอเรยีกว่า “สตูรเดด็เคล็ดลบั ยกระดบัความสามารถ
แข่งขันของไทย” ดังนี้

ส่วนประกอบที่ 1: การสร้างผู้น�าที่ย่ังยืน 
ในอนาคต 

(Ingredient I: Nurturing Global Leaders’ 
of the Future)

จากผลการส�ารวจ Future Leader’s 
Competencies ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA) พบว่า สมรรถนะที่ส�าคัญที่สุด
ส�าหรับผู้น�า คือ การมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ความ
สามารถด้านภาษา และความสามารถด้านบรหิารคน 
นอกจากนี้ คุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้น�า คือ  
การเป็นคนดแีละกล้าแสดงออก

ส�าหรบัการพฒันาผูน้�าในยคุ AEC ต้องให้ความ
ส�าคัญทั้งด้านองค์ความรู้ เชื้อชาติ และประสบการณ์ 
เพื่อใหไ้ดผู้้น�าทีม่ีความรู้ความสามารถรอบด้าน รอบรู้ 
มีประสบการณ์ และมองการณ์ไกล เพื่อให้สามารถ
บรหิารองค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ ท้ังองค์กรภายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ส่วนประกอบที่ 2: การขับเคลื่อนการใช้
นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม และอาหาร

(Ingredient II: Driving Innovation in 
the Agro and Food Business)

จากกรณศีกึษา “Food Valley” ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ท่ีส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจไปยังตลาดโลกที่เน้น

ความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และสถาบันวิจัย โดยมีปัจจัยสู่ความส�าเร็จ 
คือ การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ชัดเจนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมี
กระบวนการ 3 ข้ันตอน ได้แก่ การสร้างแรงบันดาล
ใจ (Inspiration) การปฏริปูด้วยนวตักรรม (Evolution)  
และการเติบโตที่เชื่อมโยงสู ่ตลาดโลก (Growth) 
ซึง่ประเทศไทยสามารถน�าแนวคดิข้างต้นมาประยกุต์ใช้ 
เพือ่เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในธุรกิจเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพอย่างยิ่ง

ส่วนประกอบที่ 3: การสร้างไทยให้เป็น 
จุดหมายปลายทางของการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

(Ingredient III: The Making of a Preferred  
Destination)

มปัีจจยัสูค่วามส�าเรจ็คือ การมคีวามสามารถใน
การแข่งขนัอย่างย่ังยืน โดยความเป็นไทยและอปุนสิยั
ใจคอของคนไทย ความคุม้ค่าและราคา ความน่าสนใจ
ของแหล่งท่องเทีย่วและทรพัยากรธรรมชาต ิโครงสร้าง
พื้นฐานในการเดินทาง สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย 
โครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและคมนาคม

ส่วนประกอบที ่4: การท�าให้ประเทศไทยเป็น
สถานที่ส�าหรับประกอบธุรกิจ

(Ingredient IV: Thailand as a Place to 
do Business)

การจะท�าให้ไทยเป็นสถานทีด่งึดดูการท�าธรุกจิ 
การลงทุน และการเข้ามาใช้บริการ ไทยต้องเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและบรกิารท่ีสอดคล้อง
กบัความต้องการของโลก พฒันาความเป็นผู้ประกอบการ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนของไทย ปรับปรุง
และพัฒนากฎระเบียบ รวมทั้ง จัดท�าแผนบูรณาการ 
ท้ังภาพรวมและในรายสาขาธุรกิจท่ีจะส่งเสริม โดย
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ส่วนประกอบที่  5: การสร ้างแบรนด์
ประเทศไทย

(Ingredient V: Branding Thailand)
ข้อเสนอในการสร้างหรอืปรบัแบรนด์ประเทศไทย 

ได้แก่ การปฏิรูปคนไทยท้ังทัศนคติและพฤติกรรม  
โดยเฉพาะการรักส่วนรวมและประเทศชาติมากกว่า 
ตนเองมีรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาล 
ให้ความส�าคัญกับสังคมและส่ิงแวดล้อม การมีแผน 
บูรณาการในการสร้างหรือปรบัแบรนด์ประเทศไทย
ภายใต้การน�าของผู้น�าประเทศที่ให้ความส�าคัญและ
เข้าใจเรื่องการบริหารแบรนด์ได้ดี และจัดให้เป็น 
วาระแห่งชาติหรือยทุธศาสตร์ส�าคญัล�าดับต้น เพือ่เป็น
ตวัตัง้ในการเชือ่มโยงคุณค่าทุกมิติท่ีสอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์อืน่ๆ ทัง้นี ้แบรนด์ประเทศไทยควรจะต้อง
สะท้อนจิตวญิญาณตวัตนและคณุค่าอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของคนไทยและประเทศไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ 
ยุคใหม่ (New Economy) สูตรเด็ดเคล็ดลับดังกล่าว 
จงึเปรยีบเสมอืนเส้นทางสูค่วามส�าเรจ็ ในการยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขัน ที่จะท�าให้ประเทศไทย
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน ในระดับเดียวกับ
ประเทศแนวหน้าทั้งหลายในโลก 
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2557  
ในภาพรวมส่งสัญญาณดีข้ึน โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน  
รวมทัง้จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศเริม่ส่งสญัญาณดขีึน้ ขณะทีภ่าคอปุทาน 
ชะลอตัวลง ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ส�าหรับภาคการส่งออก 
ถึงแม้จะกลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือนกันยายน แต่ในภาพรวมไตรมาสที่ 3  
ยงัคงหดตวั เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกยงัมคีวามเปราะบาง อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการ 
และผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ มคีวามเชือ่ม่ันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและ 
การเมืองมากขึ้น เนื่องจากการด�าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีความชัดเจน  
ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง 

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนกนัยายน 2557 อยูใ่นเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายตวัร้อยละ 1.8 ชะลอตวัลงเลก็น้อย 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า อตัราการว่างงานสูงขึน้เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า 
แต่ยังอยู่ระดับต�่าที่ร้อยละ 0.8 ของก�าลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนสงิหาคม 2557 อยู่ทีร้่อยละ 46.5 ซึง่ถอืว่าสถานะหนี้ 
ของไทยยังมีความมั่นคง และต�า่กว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังท่ีตั้งไว้ คือ 
ไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมีเสถียรภาพเช่นกัน โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2557  
ลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 161.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถ 
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอปุทาน เดอืนกันยายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัวลงเมือ่เทยีบกบั 
เดือนที่ผ่านมา ภาคการเกษตรสะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัว 
ร้อยละ 3.4 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 9.6 ตามการลดลงของราคา 
สินค้าเกษตรในตลาดโลก ส่วนภาคอุตสาหกรรม สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิต 
สนิค้าอตุสาหกรรม หดตวัร้อยละ 3.9  นอกจากนี ้จ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ  
ยังคงหดตัวเช่นกัน แต่หดตัวน้อยลง โดยหดตัวร้อยละ 7.0  

การบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2557 ขยายตัวเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภค และ 
ยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ซึง่ขยายตวัร้อยละ 11.6 และ 4.1  
ตามล�าดับ ส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ หดตัวน้อยลง 
ที่ร้อยละ 35.9 และ 4.4 ตามล�าดับ เนื่องจากการด�าเนินนโยบายต่างๆ ของ 
รฐับาลมีความชดัเจน  ส่งผลให้ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่ต่อสถานการณ์เศรษฐกจิ 
มากขึ้น  

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2557 ส่งสัญญาณดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากปริมาณน�าเข้าสินค้าทุน และ 
ยอดการจดัเก็บภาษธีรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ขยายตวัร้อยละ 17.8 และ 16.1  
ตามล�าดับ  ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างยังคงชะลอตัวลง  
สะท้อนจากยอดขายปูนซีเมนต์และยอดขายเหล็ก ที่หดตัวร้อยละ 5.6 และ  
13.2 ตามล�าดับ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ, 
IMF (* คาดการณ์เดือน ต.ค. 57)

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557  
(ม.ค. - ก.ย. 57)

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย 2.15 2.9 1.0

มาเลเซีย 3.3 4.7 5.9

ฟิลิปปินส์ 4.4 7.2 6.2

สิงคโปร์ 1.4 4.1 3.0

จีน 2.2 7.7 7.4

อินโดนีเซีย 6.4 5.8 5.2

อินเดีย 7.96 4.4 5.6

เวียดนาม 4.61 5.4 5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้งปี Q2 Q3 ส.ค. ก.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.4  - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.45 0.5 -1.5 0.2 -0.9

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 168.2 161.5 167.5 161.6

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.47 2.0 2.1 1.8

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 1.71 1.8 1.8 1.7

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 46.6   46.5 46.5 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 1.0 0.8 0.7 0.8

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 0.30 -1.8 -7.4 3.2

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -12.59 -1.3 -14.2 14.4

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -2.3 4.2 -0.5 -0.2 -3.4

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.8 -6.9 -7.2 -6.5 -9.6

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.3 -4.8 -3.9    -2.6     -3.9

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 -13.4 -10.1 -11.9 -7.0

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 0.3 2.3 -0.9 4.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -37.7 -38.3 -41.2 -35.9

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -18.2 -8.1 -11.4 -4.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 0.4 0.4 -7.0 11.6

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -12.6 0.0 -21.5 17.8

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -30.6 -20.4 -21.2 -18.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.1 -5.9 -2.1 -13.6 16.1

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -3.0 -2.9 -2.7 -5.6

ยอดขายเหล็ก 7.9 3.0 -10.5 -11.4 -13.2

Economic Highlight
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดชันรีาคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนตลุาคม 2557 มค่ีาเท่ากบั 107.32  
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.48 สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจากการลดลงของราคาน�้ามัน 
ขายปลีกตามการลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลกซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกับราคาอาหารสด เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ มีราคาลดลง จากปริมาณ 
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้ 
แรงกดดันเงนิเฟ้ออ่อนตวัลง โดยภาพรวมระดบัราคาอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมมเีสถยีรภาพ  
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.08

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ 
ประเทศ ทีห่กัสนิค้ากลุม่อาหารสดและพลงังาน) เดอืนตลุาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 105.08  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.06 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.57

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 137.9 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  
ดัชนรีาคาลดลงร้อยละ 3.7 ตามการลดลงของผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 4.6 ปลาและ 
สัตว์น�้า ร้อยละ 6.9 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของ 
ราคาลิกไนต์ น�้ามันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 1.7 หมวดผลิตภัณฑ์ 
อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของราคาผลติภณัฑ์อาหาร เครือ่งดืม่และ 
ยาสูบ ร้อยละ 0.2 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งทอ ร้อยละ 0.3 ผลิตภัณฑ ์
ปิโตรเลียม ร้อยละ 2.4 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 11.1 เครื่องใช้ไฟฟ้า  
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.8  สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.7  
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
ร้อยละ 0.4 เคมภัีณฑ์ ผลติภณัฑ์เคม ีร้อยละ 1.3 เครือ่งจักร ส่วนประกอบ และอปุกรณ์  
ร้อยละ 2.0  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5 และเฉล่ียเดือน 
มกราคม – ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนตุลาคม 2557 มค่ีาเท่ากับ 126.2 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รับตวัลดลง ได้แก่ หมวดซเีมนต์  
ลดลงร้อยละ 2.1 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.6 หมวดสุขภัณฑ์  
ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.9 และหมวดดัชนี 
ราคาที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี 
หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ สงูข้ึนร้อยละ 0.9 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรตี สูงขึน้ร้อยละ 0.6  
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 3.1  
ขณะท่ีหมวดวัสดุฉาบผิว ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการก่อสร้างยังคงชะลอตัว 
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.4  
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.1 

ที่มา : ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

index

index

index

index

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

index

index

index

index
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การส่งออก

 เดอืนกนัยายน 2557 มมีลูค่า 19,912 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 3.19 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.8 โดยข้าว (+49.2%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+12.6%) ไก่สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (+13.9%) และน�้าตาล (+21.9%) ในขณะท่ียางพารา (–27.6%) 
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-3.5%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง และแปรรูป (-5.0%) 
สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ -0.4 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ 
(-13.6%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+5.3%) น�้ามันส�าเร็จรูป (+5.0%) อัญมณีและ 
เครือ่งประดับ (-14.6%) เม็ดพลาสติก (+16.9%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก 
ได้แก่ จีน (-1.7%) สหรัฐอเมริกา (+6.2%) ญี่ปุ่น (+1.4%) ฮ่องกง (-6.8%) สิงคโปร์ 
(+32.3%) 
 ระยะ 9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) มมูีลค่า 170,457 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ                                                                                            
ลดลงร้อยละ -0.85 สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ -2.7 
โดยยางพารา (-20.8%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-9.0%) น�้าตาล (-19.0%) 
ในขณะท่ี ข้าว (+16.9%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+14.2%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+15.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4  
โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.4%) เม็ดพลาสติก (+8.6%) ในขณะที่ รถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (-0.8%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-2.0%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-7.0%) ตลาด
ส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (-5.0%) สหรัฐอเมริกา (+3.0%) ญี่ปุ่น
(-1.3%) ฮ่องกง (-5.1%) และมาเลเซีย (-1.8%) 

การน�าเข้า

 เดือนกันยายน  2557 มีมูลค่า 21,711 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ   
14.42 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของเครือ่งจกัรกลฯ 
(+1.1%) อัญมณีและทองค�า (+48.6%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+17.8%) เคมีภัณฑ์ 
(+10.5%) ขณะที่น�้ามันดิบ (-8.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก ่
จีน (+23.0%) ญี่ปุ ่น (+4.8%) สหรัฐอเมริกา (+38.4%) มาเลเซีย (-14.6%)  
สหรัฐอาหรับฯ (-28.5%)  
 ระยะ 9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 171,974 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการ
ลดลงของน�้ามันดิบ (-10.4%) เครื่องจักรกลฯ (-7.8%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ  
(-1.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-12.7%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.2%) 
แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-1.7%) ญี่ปุ ่น (-15.1%) 
สหรัฐอเมริกา (-5.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-25.8%) และมาเลเซีย (-7.4%)      

ดุลการค้า                                                                                                                                              

 เดือนกันยายน  2557  ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,798.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 ระยะ9 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,517.5  
ล้านเหรยีญสหรัฐฯ  

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                               
 ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน  2557 อยู่ที่ 98.6 (ปี2555=100) 
ลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนี
ราคาส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -8.5 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ -0.7 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ -1.7 ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

ราคาสินค้าน�าเข้า                                                                                                                                             

 ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกันยายน  2557 อยู่ที่ 96.1 (ปี 2555=100) 
ลดลงร้อยละ -1.6 จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้า หมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ -5.9 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ -0.2 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส�าเร็จรูปลดลงร้อยละ -0.8 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ -0.4 และ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ -2.8  

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กนัยายน 2557

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กันยายน 57 ม.ค.-ก.ย. 2557 กันยายน 57 ม.ค.-ก.ย. 2557

ส่งออก 19,912 170,457 3.19 -0.85

น�าเข้า 21,711 171,974 14.42 -10.00

ดุลการค้า -1,798 -1,518   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,082 -13.6 10.5 จีน 2,119 -1.7 10.6

1,572 5.3 7.9 สหรัฐ
อเมริกา

2,074 6.2 10.4

น�้ามันส�าเร็จรูป 1,152 5.0 5.8 ญี่ปุ่น 1,793 1.4 9.0

1,048 -14.6 5.3 ฮ่องกง 1,413 -6.8 7.1

เม็ดพลาสติก 817 16.9 4.1 สงิคโปร์ 1,061 32.3 5.3

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ค.57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 ก.ย. 57 ม.ค. - ก.ย. 57

ส่งออก 0.2 -0.1 -0.4 -0.4 -1.0

น�าเข้า 0.0 -0.3 -1.1 -1.6 -0.6

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 2,773 -8.8 12.8 จีน 3,655 23.0 16.8

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,890 1.1 8.7 ญี่ปุ่น 3,212 4.8 14.8

อัญมณีและ
ทองค�า

1,494 48.6 6.9 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,644 38.4 7.6

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,382 17.8 6.4 มาเลเซยี 1,065 -14.6 4.9

เคมภัีณฑ์ 1,311 10.5 6.0 สหรัฐ
อาหรบัฯ

989 -28.5 4.6

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

หมายเหตุ  หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอืนตลุาคมปรบัตวัลดลง ต�า่สดุในรอบ 9 เดอืน โดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,832.69 
บาท ลดลงร้อยละ 0.62 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่า
ของเงินเหรียญสหรัฐ รวมทั้งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา หลังจากสหรัฐ
เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด เป็นเหต ุ
ให้นักลงทุนลดการถือครองทองค�าซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว 
ข้างต้นได้หนุนสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองค�าให้ปรับตัวลดลง

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 84.58 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซ่ึงอยู่ที่ 93.21 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
เนื่องจากการแข็งค่าของเงินสหรัฐฯ หลังการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร
เดอืน ก.ย. ทีป่รบัเพิม่ขึน้มากกว่าทีค่าดไว้ ซึง่สอดคล้องกบัอตัราว่างงานสหรัฐฯ ท่ีปรับตวัลดลง  
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ก�าลังฟื้นตัว นอกจากนั้น ราคาน�้ามันดิบยังถูกกดดันจากความกังวลด้าน
อปุทานส่วนเกนิทีม่แีนวโน้มปรบัตัวเพิม่ข้ึนในตลาดอย่างต่อเนือ่ง หลังประเทศผูผ้ลติในกลุม่โอเปก 
ยงัไม่มท่ีาททีีจ่ะปรบัลดก�าลงัการผลติน�า้มันดิบลง เนือ่งจากแต่ละประเทศผูผ้ลติต่างมคีวามกงัวลว่า 
หากปรับลดก�าลังการผลิตลงแล้วอาจท�าให้ตนสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ได้ 

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนตุลาคมปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉล่ียอยู่ที่ 32.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
อ่อนค่าจาก 32.18 บาทต่อเหรียญสหรฐั เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ซึง่อ่อนค่าลงในทศิทางเดียวกับ 
เงินสกุลในภูมิภาค หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหภาพยุโรปออกมาไม่ดีนัก ส่งผลให้ 
นักลงทุนเร่ิมกลับมาถือครองเงินดอลลาร์เพ่ือการเก็งก�าไร หลังเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน 
ขานรบัข้อมลูเศรษฐกจิสหรัฐฯ ทีแ่ขง็แกร่งขึน้ หลงัรายงานว่าจ�านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานลดลง  
ส่งผลให้เกิดการเก็งก�าไรค่าเงินดอลลาร์กลับมาอีกครั้ง 

สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,264 บาท/100 กิโลกรัม 
เป็น 1,253.64 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากผู้ส่งออกปรับลดราคารับซื้อ ในขณะท่ีราคาขายส่ง
เฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 3,125.5 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 
3,135.0 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ มีความ
ต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่)  
และข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) อาจจะปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจะออกสูต่ลาดมากถงึ 6.5 ล้านตนั แต่การจ�าน�ายุง้ฉางของรฐับาลจะช่วย 
ดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด ซึ่งจะช่วยให้ราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนตลุาคม 2557 เฉล่ียอยู่ทีกิ่โลกรมัละ 52.67 บาท และ 48.75 
บาท ตามล�าดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หลังจากมีรายงานภาคการผลิตเดือนกันยายนของสหรัฐฯ และยูโรโซน 
ชะลอตวั ประกอบกบัจีนผูซ้ือ้ยางรายใหญ่หยดุท�าการวนัที ่1 - 7 ตลุาคม 2557 เนือ่งในวนัชาต ิส�าหรบั 
ราคายางในเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าจะปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากรัฐบาลไทยมีมาตรการ 
ช่วยเหลอืชาวสวนยางทีชั่ดเจนข้ึน ประกอบกับสมาคมยางพาราจาก 5 ประเทศผูผ้ลติยางรายใหญ่  
พร้อมจะร่วมมือไม่ขายยางหากราคาต�่ากว่ากิโลกรัมละ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน รวมทั้ง 
หลายภาคส่วนร่วมมือเพื่อหาแนวทางผลักดันให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น 

ราคาสินค้ารายเดือน

ก.ย.57 ต.ค.57
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ต.ค.

56
ม.ค.-ต.ค.

57
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,264.0 1,253.64 -0.82 1,485.32 1,225.64 -17.48

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,125.5 3,135.0 0.30 3,284.81 3,011.44 -8.32

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 53.45 52.67 -1.48 86.73 65.80 -24.14

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 49.36 48.75 -1.25 78.15 57.29 -26.69

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,238.82 1,225.01 -1.11 1,443.15 1,281.77 -11.18

ไทย (THB/Baht) 18,950.0 18,832.69 -0.62 20,850.19 19,692.25 -5.55

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 96.39 86.49 -10.27 105.33 102.21 -2.97

WTI 93.21 84.58 -9.26 99.00 99.57 0.58

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.18 32.45 0.83 30.47 32.41 6.35

สินค้า

เดือน

สถานการณ์ ราคาทองค�า  
ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร: 
ตุลาคม 2557

11TPso

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า
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เมือ่เร็วๆ นี ้นาย Lin Fei รองนายกเทศมนตรเีมอืงฝโูจว มณฑลฝเูจีย้น  
ได้น�าคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
การค้าการลงทุนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยผ่าน 2 โครงการใหญ่ 
คือ โครงการ “Thailand Hall on Taobao” เพื่อเป็นช่องทางแก่ผู้ส่งออก
อาหารไทยทีจ่ะสามารถเจาะตลาดจนีผ่าน e-Commerce และใช้สทิธปิระโยชน์
ด้านนโยบายต่างๆ ของ Fuzhou Bonded Area (คลังสินค้าทัณฑ์บน) และ  
โครงการท่ี ๒ คือ การจัดตั้งสาขาของ “ศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าอาเซียน 
(ASEAN Marine Products Exchange)” ในประเทศไทย ผู้ส่งออกอาหาร
เตรียมรับทรัพย์กันอีกแล้วคราวนี้ 

โดย ขุณพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

เงินเยนอ่อนค่าส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว 
ญี่ปุ ่นเมื่อนักท่องเที่ยวต่างแห่ช้อปของถูก 
แดนปลาดิบกันมากขึ้น โดยคาดว ่าจะม ี
นักท่องเที่ยวเยือนญ่ีปุ่นปีนี้กว่า 13 ล้านคน  
และนับเป็นครั้งแรกท่ีสัดส่วนต่อ GDP ด้าน 
การท่องเที่ยวสูงกว่าด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ส้มหล่นครัง้มโหฬารเม่ือรสัเซียหันมาน�าเข้า
อาหารไม่อัน้จากประเทศไทย ท�าเอาผู้ผลติอาหาร
รายใหญ่ของไทยรับออเดอร์กันไม่หวาดไม่ไหว 

ควิต่อไปเหน็จะเป็นยางพาราทีร่สัเซยีสนใจ
ยางพาราไทยเพือ่ไปป้อนอตุสาหกรรมรถยนต์ของ
รัสเซียเช่นกัน

So Amazing มากๆ สาวๆ ฟิลปิปินส์ชอบ
เครื่องส�าอางฟรุ้งฟริ้งจากไทยสุดๆ โดยสินค้าไทย
ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เสริมความงามหรือแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้
กบัผม ผลติภณัฑ์เพือ่อนามยัของช่องปากหรอืฟัน 
และผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางปรงุแต่งอืน่ๆ ซึง่ล้วนมี
ส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ 30 ในตลาดทั้งสิ้น 

เห็นอย่างน้ีแล้ว OTOP และผลิตภัณฑ ์
สปาไทยไม่ควรมองข้ามตลาดฟิลิปปินส์ โดย  
TPSO ขอกระซิบว่าผู้ส่งออกควรเน้นเจาะตลาด 
ที่มีก�าลังซ้ือสูงในเมือง IT ชั้นน�า 7 แห่งของ 
ฟิลิปปินส์ อันได้แก่ กรุงมะนิลา ซีบู ดาเวา  
ซานตาโรซา (ลากูน่า) บาโคโล๊ต อิโลอิโล่ และ 
บาเกยีว โดยผ่านช่องทางห้างสรรพสนิค้าเป็นหลกั
เพราะสาวฟิลิปปินส์นิยมเดินช้อปห้างหรูไม่แพ ้
สาวไทยเลยทีเดียว 

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีแผนเชิญ 
ผูแ้ทนจาก 10 ประเทศในอาเซียนไปเยือนญีปุ่่น
เร็วๆ นี ้เพือ่ไปเยือนโรงงานผลิตเครือ่งมือแพทย์
และผลติภัณฑ์อาหารส�าหรบัผูป่้วยและผูส้งูอายุ 
ด้วยเล็งเห็นว ่าธุรกิจบริการด ้านสุขภาพ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ long stay  
ในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยก�าลัง 
โตวันโตคืน


