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การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  
โดยกระทรวงพาณชิย์นอกจากจะเป็นหน่วยงานแนวหน้าท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย  
ในเวลาเดียวกันก็อยู่เบื้องหลังการจัดท�าข้อมูลเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจส�าคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค  
(CPI) และดชันเีศรษฐกจิอืน่ๆ ทีม่คีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจด�าเนนินโยบาย ‘รกุ’ และ ‘รบั’ ของภาครฐั 
และเอกชน การจดัท�าข้อมลูจงึต้องด�าเนนิการอย่างละเอยีด รอบคอบ กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิ 
การค้าก็พร้อมสนับสนุนการจัดท�าข้อมูลด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

เศรษฐกจิโดยภาพรวมจะดขีึน้ได้ เศรษฐกจิฐานรากกต้็องเข้มแขง็ ดัง่ตกึสงูต้องการเสาเขม็ท่ีแขง็แรง  
คอลัมน์ Special Report 1 น�าเสนอบทวิเคราะห์ ‘ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือเศรษฐกิจท้องถิ่น : จากแนวคิด 
ถงึแนวทาง’ ผูอ่้านทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ปวง เพราะจะได้รับทราบถึง 
แนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมๆ และก้าวสู่การเป็นเอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจของตน 
ให้เติบโต และร่วมมือกับพันธมิตรใส่เกียร์เดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ 

ถ้าให้ส่องกล้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ รถจักรยานยนต์คันใหญ่ที่เรียกว่า Big Bike  
นอกจากน่ามอง น่าขี่ ยังเป็นธุรกิจที่น่าจับตา คาดว่าจะเติบโตได้ดีทั้งตลาดในประเทศและตลาด 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน คอลัมน์ Special Talk ยินดีเป็นฐานข้อมูล 
ให้นักลงทุนหรือนักธุรกิจไทยได้ใช้วิเคราะห์ เพื่อวางแผนธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2558 สนค. ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จดัสมัมนาเรือ่ง “ปรบัทางธรุกจิ  
ก�าหนดทิศอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกสนใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

การสัมมนาในครัง้นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการจัดท�ายทุธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทนุ  
และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นโครงการร่วมกันระหว่างส�านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ดงัทีท่ราบกันดแีล้วว่า ประเทศไทยก�าลงัก้าวสูก่ารเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหรอื AEC 
ในวนัที ่31 ธันวาคม 2558 แนวทางทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้ไทยยนืหยดัอยูใ่นตลาดโลกและเป็นผูน้�าทางการค้าใน   
AEC ได้อย่างม่ันคงยัง่ยนื คอืจะต้องก้าวไปสูก่ารเป็นชาตกิารค้าท่ีใช้การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป็นตวัขบัเคลือ่นห่วงโซ่คณุค่าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีนและ CLMV  
เพื่อสร้างและรักษาความเป็นผู้น�าทางการค้าส�าหรับกลุ่มสินค้าและตลาดเป้าหมาย ผลจากการสัมมนา 
และข้อคิดเหน็จากทีป่ระชมุจะถกูน�าไปประมวลเพ่ือประกอบการจดัท�ายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า 
การลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมของไทยต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัด้านรถยนต์ทีเ่ริม่รนุแรงขึน้  
ท�าให้ไทยจ�าเป็นต้องหาสินค้าอืน่มาทดแทนมลูค่าทีล่ดลง 
ในสนิค้ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์จงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืก 
ทีน่่าสนใจในการผลักดนัเป็นสนิค้าหลกัของไทย ปี 2556  
ไทยผลิตจักรยานยนต์ได้มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน  
เป็นรองเพยีงอนิโดนีเซีย และเวยีดนาม อย่างไรกด็หีากไทย 
คดิทีจ่ะแข่งขนักบัสองประเทศดงักล่าว อาจจะเป็นไปได้ยาก 
เนือ่งจากข้อจ�ากัดด้านค่าแรง ยกเว้นแต่ไทยจะต้องปรบัเปลีย่น 
โครงสร้างการผลติรถจกัรยานยนต์ใหม่ จากรถจกัรยานยนต์ 
ขนาดเลก็เป็นรถจกัรยานยนต์ทีม่ขีนาดใหญ่ สมรรถนะสงู  
เพิม่มากขึน้ ซ่ึงเป็นรถจกัรยานยนต์ทีส่องประเทศข้างต้น
ยังไม่มีความช�านาญในการผลิตเทียบเท่าไทย
Big Bike คอือะไร

รถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่หรอื ‘บิก๊ไบค์’ (Big Bike)  
เป็นชือ่เรยีกรถมอเตอร์ไซค์ทีม่ขีนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์ 
ทัว่ไป โดยพจิารณาจากขนาดของโครง เครือ่งยนต์ และล้อรถ  
ซึง่ทัว่ไปแล้วขนาดเครือ่งยนต์ของ Big Bike จะมคีวามจ ุ
ตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปจนถึง 2,400 ซีซี และในแต่ละรุ่น
แต่ละยีห้่อกจ็ะมรูีปแบบของเคร่ืองยนต์และระบบส่งก�าลงั 
ทีแ่ตกต่างกนัออกไปอกี ซึง่จะมีตัง้แต่สบูเดีย่ว ไปจนถงึ 6 สบู  
จากการที่ Big Bike มีความแตกต่างกันออกไปในเร่ือง
รูปทรง 
สถานการณ์การผลติ และการค้า Big Bike

ตามข้อมูลของสถาบันยานยนต์ พบว่า ตั้งแต่ปี 
2549 จ�านวนการผลิต Big Bike มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างก้าวกระโดด จากที่ผลิตได้ 89,339 คันในปี 2550  
เป็นผลิตได้ 156,222 คนัในปี 2551 สาเหตมุาจากความต้องการ 
Big Bike ทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้บริษทัต่างชาติเห็นโอกาสในการ 
เจาะตลาดรถจักรยานยนต์ประเภทดังกล่าว จึงเข้ามา 
ลงทุนในไทยเพื่อตั้งเป็นฐานการผลิต ในการจ�าหน่าย 
ภายในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ตามการผลิต  
Big Bike เกิดการชะงักงันในช่วงปี 2552 และ 2553 
เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นแค่ช่วง 
ระยะเวลาสั้นๆ เม่ือเหตุการณ์เร่ิมคล่ีคลาย จ�านวนการ 
ผลติ Big Bike กก็ลบัมาเพิม่ขึน้ในปี 2554 และมแีนวโน้ม 
เพิม่ขึน้มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงประเทศที่มีมูลค่าการน�าเข้า 
รถจักรยานยนต์จากไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
แต่หากพิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ประเทศที่มีสัดส่วนการน�าเข้ารถจักรยานยนต์จากไทย 
มากที่สุด คือ อินโดนีเซีย รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และลาว ตามล�าดับ

แม้ว่าอนิโดนเีซยีจะมสีดัส่วนการน�าเข้าจักรยานยนต์ 

จากไทยสงูทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีน แต่หากพจิารณาจาก 
อตัราการขยายตัวแล้วจะพบว่า มกีารหดตัวในการน�าเข้า 
เป็นอย่างมากถงึร้อยละ 49.53 และเมือ่เทยีบกบัประเทศ
ท่ีมีสัดส่วนน้อยอย่างเมียนมาร์และเวียดนาม จะพบว่า 
ทั้งสองประเทศดังกล่าวมีการขยายตัวการน�าเข้าถึง 
ร้อยละ 162.01 และ 108.49 ตามล�าดับ แสดงถึงตลาด 
รถจักรยานยนต์ของทั้งสองประเทศข้างต้นยังสามารถ 
ที่จะเติบโตไปได้อีกมากในอนาคต

การเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จ�านวนชนชั้นกลาง 
และสูงที่เพ่ิมขึ้น แต่อุปสรรคส�าคัญคือนโยบายของ 
บริษัทอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ถูกก�าหนดโดย 
บรษัิทแม่ในต่างประเทศ ท�าให้มโีอกาสย้ายฐานการผลิต 
ออกจากประเทศไทยได้ตลอดเวลาหากมีข้อเสนอจาก 
ประเทศอื่นที่ดึงดูดกว่า

ข้อมูลอ้างอิง
1) วารสาร AUTOMOTIVE NAVIGATOR ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2015, 
สถาบันยานยนต์  2) ข้อมูลศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์  3) ข้อมูล  
The World Bank  4) ข้อมลูศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดั
กระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร  5) โครงการจัดท�ายทุธศาสตร์
บรหิารนโยบายการน�าเข้าของไทย, พฤษภาคม 2548 ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์

Big Bike 
โอกาสใหม่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Special Talk

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่สร้างรายได้ให้แก่ไทยเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2557  

มมูีลค่าสงูกว่า 3 หมืน่ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั อตุสาหกรรมยานยนต์นัน้สามารถจ�าแนกออกได้เป็นสนิค้าหลกั 

3 ชนดิ ได้แก่ 1) รถยนต์ 2) รถจกัรยานยนต์ และ3) ช้ินส่วน อปุกรณ์ ซึง่รถยนต์จะหมายถงึรถยนต์นัง่ รถแวน  

และรถปิคอพั ซึง่เม่ือรวมกนัแล้วจะมสีดัส่วนมากท่ีสดุในมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงประมาณ 

ร้อยละ 80 

การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ของไทยในสนิค้ารถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ : 
กรณีศึกษาเวียดนาม

เวียดนามถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองส�าหรับ  
Big Bike กล่าวคอื เวียดนามมปีระชากรมากกว่า 90 ล้านคน  
และวิถีชีวิตคนเวียดนามนิยมใช้รถจักรยานยนต์ใน 
การเดนิทาง โดยมจี�านวนรถจกัรยานยนต์สงูเป็นอนัดบั 4  
ของโลก นอกจากนั้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจ 
เวยีดนามมกีารเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมาก (GDP ขยายตวั 
ร้อยละ 6 ต่อปี) ท�าให้เวียดนามมีรายได้เข้าประเทศ 
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลถึงรายได้ของประชาชนเวียดนาม 
ทีเ่พิม่ขึน้ตามไปด้วย (รายได้ต่อหัวอยู่ที ่2,052.3 เหรียญสหรัฐ)  
นอกจากนัน้ BCG เผยว่าในช่วงปี 2556-2563 ชนชัน้กลาง 
และชนชั้นบนของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 12 
ล้านคน ในปัจจบุนัเป็น 33 ล้านคน ท�าให้มกีลุม่ทีม่แีนวโน้ม 
เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับ 
สนิค้าแบรนด์เนมและสินค้าราคาแพง โดยหากวเิคราะห์  
SWOT อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทยจะพบว่า  
ประเทศไทยมจีดุแขง็ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และมห่ีวงโซ่ 
อปุทาน (supply chain) ยานยนต์ทีแ่ขง็แกร่ง Big bike  
ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และแรงงานไทยมีทักษะสูง  
ด้านจดุอ่อน เป็นด้านค่าแรงท่ีสงูกว่าเพือ่นบ้าน แรงงาน 
ที่มีทักษะเฉพาะด้านยังมีจ�ากัด และยังมีหน่วยงานให้
บริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในจ�านวนจ�ากัด  
ด้านโอกาส ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่ม ี

ภาพที่ 1 : ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ที่มา : ประมวลผลโดยข้อมูลจากสถาบันยานยนต์
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ภาพท่ี 2 : สดัส่วนการน�าเข้ารถจกัรยานยนต์จากไทยของประเทศในภูมิภาคอาเซยีน
ที่มา : ประมวลผลโดยข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สดัส่วนการน�าเข้ารถจักรยานยนต์จากไทย

อนิโดนเีซยี
38%

ฟิลปิปินส์
17%

มาเลเซยี
16%

เมยีนมาร์
12%

เวยีดนาม
9%

ลาว
8%

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็
1. ภาคการผลิตจะต้องเตรียมพร้อมปรับตัวกับ 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษทาง 
อากาศและเสยีง ทีค่าดว่าจะมคีวามเข้มงวดในการควบคุม
มากขึ้นในอนาคต โดยภาคการผลิตสามารถปรับตัวได ้
โดยการวจัิยและพฒันาผลติภัณฑ์ให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

2. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณด้านการใช้จ่าย 
เพือ่สนบัสนนุการวจิยัและพัฒนา เช่น สร้างศนูย์ทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ หรือจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนดังกล่าว 
นอกจากจะท�าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
เทคโนโลยขีองภมูภิาคแล้ว ยงัสามารถดงึดดูให้ชาวต่างชาติ 
มาลงทุนที่ไทยเพิ่มขึ้นด้วย

3. ภาครฐัควรเร่งสร้างจ�านวนแรงงานให้เพยีงพอ 
ต่อความต้องการของตลาด และต้องมคีวามสามารถเพยีงพอ 
ในการเป็นแรงงานท่ีมีทักษะ โดยทักษะที่ควรพัฒนาแก ่
แรงงานไทย คอื ทักษะด้านภาษาที ่2 และ 3 ตามประเทศ 
ของนักลงทุนส�าคัญ เป็นต้น

4. ภาครฐัควรมกีารร่วมมอืเชงิบรูณาการกบัภาค
เอกชนในการสร้างแบรนด์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ ่
ทีเ่ป็นของไทยเอง เพือ่เตรยีมรบัมอืกบัปัญหาการย้ายฐาน 
การผลิตของบริษัทต่างชาติ เช่น รถจักรยานยนต ์
แบรนด์ CRS และไทยรุ่งที่เป็นแบรนด์ของคนไทย และ 
มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การผลิต Big Bike 

โดย มนตรี โกมลทัต
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Special Report

ในระดับนานาชาติ แนวคิดดังกล่าวได้รับการ 
สนับสนุนภายใต้แนวคดิ Inclusive Global Value Chain 
เพือ่การพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกจิ 
ระดับฐานรากและขยายโอกาสทางเศรษฐกจิอย่างทัว่ถงึ 
อย่างไรก็ดี แนวคิดและนโยบายดังกล่าวจะตอบสนอง 
กลุ่มเป้าหมายใดและมีสถานะอย่างไร การขับเคลื่อน 
ในทางปฏบิติัจะมรีปูแบบใด ยงัเป็นสิง่ทีท้่าทายของทกุฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความนี้ได้พยายามประมวลข้อมูล 
เพื่อตอบค�าถามเหล่านี้

จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ในจ�านวน SMEs ประมาณ 2.76 ล้านรายเป็นวิสาหกิจ 
ขนาดเล็ก (S) มากถึง 2.75 ล้านราย ครอบคลุมทั้งที่ 
จดทะเบียนนติบิคุคล ทะเบยีนพาณชิย์ และบคุคลธรรมดา 
รวมถึงวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งกว่า 80%  
อยูใ่นภาคธรุกจิการค้าและภาคบรกิาร โดยเฉพาะธรุกจิ 
ค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมบ�ารุงยานยนต์ และก่อสร้าง

ขอ้มูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ยังสะท้อนถึงข้อจ�ากัดต่างๆ ของ
วิสาหกิจฐานราก ดังนี้

(1) วสิาหกจิในภาคเกษตรยังมจี�านวนน้อยมาก 
เพียง 34,280 ราย คิดเป็น 1.21% ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่ 
นอ้ยมากเทยีบกบัจ�านวนคนวยัท�างานในภาคเกษตรทีม่ี 
มากถึง 17 ล้านคนหรอื 39% ของทัง้หมด สะท้อนว่าเกษตรกร 
ส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบการผลติแบบรบัจ้าง (Price Taker)  
มากกว่าท่ีจะเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก 
(Export Value Chains) และต่อยอดสู่ธุรกิจการค้า 
และบริการ 

(2) มจีดุอ่อนด้านการบรหิารและการสร้างสรรค์
มลูค่า ในขณะทีมี่วสิาหกจิขนาดเลก็จ�านวนมากทีย่งัไม่ได้ 

ภาพที่ 1 : จ�านวนของวิสาหกิจของไทยจ�าแนกตามขนาดและสาขา  ที่มา : สสว., 2557

ภาพที่ 2 : GDP ของ SMEs ไทย, ปัญหา Missing M, และ จ�านวนผู้ส่งออกที่เป็น SMEs ที่มา : สสว., 2557

จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเข้าถึงการพัฒนาและส่งเสริม 
ตลาดให้เต็มศักยภาพ

(3) มกัจ�ากดัตลาดอยู่ภายในประเทศ โดยม ีSMEs 
ทีเ่ป็นผู้ส่งออกโดยตรงเพยีง 0.9% ในขณะท่ีต้องอยูร่อด
ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นกับธุรกิจรายใหญ่ทั้งของไทย
และต่างชาติที่เข้ามามากขึ้นทุกขณะ

(4) ไม่เตบิโตต่อเนือ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลาง (M)  
ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนของวิสาหกิจขนาดกลางในสัดส่วน
เพียง 0.5% แต่มีสัดส่วนมากถึง 32% ใน GDP ของ  
SMEs 

การพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น 
รัฐบาลในอดีตได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจภายในคูข่นานไปกบัการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่ 

การส่งออก ในปัจจบุนัรฐับาลได้ให้น�า้หนกักบัการพฒันา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคมากขึ้น โดยมีแนวทางที ่
เชือ่มโยงอย่างเป็นระบบระหว่างวสิาหกจิรายใหญ่ SMEs 
และเครือข่ายวิสาหกิจฐานราก โดยไม่จ�ากัดเพียงตลาด 
ภายในประเทศเท่านัน้ (Local - Global Value Chains)   
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้

1. ก�าหนดคลสัเตอร์ยทุธศาสตร์ โดยพจิารณาจาก 
ความได้เปรยีบของไทยและห่วงโซ่ท่ีเชือ่มโยงต่อเนือ่งถงึ
เศรษฐกิจท้องถิ่น อาทิ เกษตรแปรรูปและอาหาร และ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยมีสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ
วิสาหกิจรายใหญ่และวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มาลงทุน
ในพื้นที่ (Local Investment) รวมถึงมีการพัฒนาคน 
เทคโนโลย ีโครงสร้างพืน้ฐาน และกฎระเบยีบควบคูก่นัไป

2. เชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิจากต้นน�า้ถงึปลายน�า้ 
โดยยกระดับความสามารถของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
และกลุม่อาชพี ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
มาตรฐานของกลุ่มสินค้าศักยภาพข้างต้น สามารถผลิต 
และส่งต่อสนิค้าให้กบัวสิาหกิจในช่วงกลางน�า้ ปลายน�า้ได้  
ซึ่งอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 

การด�าเนินการที่ผ่านมาและข้อจ�ากัด
การพฒันาคลสัเตอร์ให้เชือ่มกบัเศรษฐกิจท้องถิน่

มพีืน้ฐานมาตัง้แต่ปี 2547 อาท ิโครงการแผนทีค่ลัสเตอร์ 
โดย สศช. และโครงการยกระดบัคลสัเตอร์อตุสาหกรรม 
โดยกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม รวมทัง้โครงการ Biz Club  
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจในระยะ 
บ่มเพาะและธรุกจิในเครอืข่ายวสิาหกจิต่างๆ อาท ิเกษตร 
และอาหาร เครือ่งส�าอาง และแฟชัน่ (สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม  

ห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น :
จากแนวคิด ถึงแนวทาง

ภาวะกับดักรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล�้าได้น�าพาประเทศมาถึงจุดที่เป็นวิกฤตและโอกาส ทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลต่างมุ่งที่จะ 

ปรับสมดุลเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในไม่เพียงแต่การกระตุ้นการหมุนเวียนภายในประเทศเท่านั้น นโยบาย Local Economy จะผลักดันให้วิสาหกิจทุกระดับ 

ได้เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า ทั้งในท้องถิ่นและในภูมิภาคที่กว้างขึ้นเป็นล�าดับ 

Total Enterprises
2,844,757

ภาคอุตสาหกรรม
515,713 
(18.13%)

ภาคการเกษตร
34,280
(1.21%)

อืน่ๆ
696

(0.02%) ภาคการเกษตร

S=3,365  M=180  L=73  C=30,662 Total=34,280

S=473,777  M=4,661  L=2,775  C=34,500 Total=515,713

S=1,198,062  M=3,008  L=2,060  C=3,367 Total=1,206,497

S=1,075,546  M=5,398  L=2,441  C=4,186 Total=1,087,571

Small
2,750,750

Total SMEs = 2,763,997

Medium
13,247

Large
7,349

Community
72,715

Others
696

ภาคอตุสาหกรรม

ภาคการค้า

ภาคบรกิาร

ภาคบรกิาร
1,087,571
(38.23%)

ภาคการค้า
1,206,497
(42.41%)

41
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สดัส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP ประเทศ

High Income Economy
SME GDP เฉลีย่อยูท่ี ่50%

ขนาดกลาง
13,247 ราย
0.5%

ผู้ส่งออกโดยตรง
24,944 ราย
0.9%

นติบิคุคล
684,730 ราย
24.8%

ขนาดกลาง ผู้ส่งออก นติบิคุคล

ขนาดย่อม ไม่เป็นผู้ส่งออก ไม่ใช่นติบิคุคล
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โซ่อุปทานระบบธุรกิจ Farmer Shop

โดย ธนภัท แสงอรุณ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) 
อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจฐานเครือข่ายดังกล่าว 

ยงัไม่พฒันาเตม็ทีเ่มือ่เทยีบกับหลายประเทศ อาท ิอนิเดยี  
(Jewelry Valley) ฝรั่งเศส (Cosmetic Valley) และ
เนเธอร์แลนด์ (Food Valley) ในขณะทีต่วัชีว้ดัของ WEF  
สะท้อนว่าระดบัการพฒันาคลสัเตอร์ของไทย (State of  
Cluster Development) ยังต้องเพิม่ความร่วมมอืของทุก
ภาคส่วนในการผลกัดนัให้ก้าวไปอกีขัน้หนึง่ และขยายผล
ไปในกลุม่สนิค้า/บรกิารต่างๆ เพือ่ยกระดับผลติภาพและ 
มลูค่าเพิม่ให้สงูข้ึน ท้ังนี ้พบว่ามข้ีอจ�ากดัหลายประการ 
ทีต้่องปรับปรงุในระยะต่อไป อาทิ บทบาทของผูป้ระสานงาน 
ที่เชื่อมโยงความร่วมมือในเครือข่าย (Cluster Agent) 
ความต่อเน่ืองในการพบปะแลกเปล่ียนและความไว้เนื้อ 
เชือ่ใจของสมาชกิในเครอืข่าย และการผลกัดันความร่วมมอื 
เพื่อเข้าสู่ตลาดได้

รปูแบบธรุกจิฐานคลสัเตอร์ (Cluster-based 
Enterprises) 

เป็นรูปแบบการบรหิารธรุกจิร่วมกนัของวสิาหกจิ
และพันธมิตรแวดล้อม มีที่มาจากแนวคิดว่าการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันได้ขยายจากระดับหน่วย
ธุรกิจ (Firm Level) ไปสู่ระดับเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างคู่ค้าและภาคีตลอดห่วงโซ่ ทั้งในแนวดิ่งและ 
แนวราบจากต้นน�า้ถงึปลายน�า้ รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
อาท ิสมาคม มหาวทิยาลัย ศูนย์การเรียนรู ้สถาบนัการเงนิ 
และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองตลาดเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การร่วมกันวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การปรับแผนการตลาดและการผลิตร่วมกัน 
เพื่อรองรับความต้องการและมาตรฐานใหม่ และการหา 
ตลาดเพือ่ค�าสัง่ซือ้ร่วม ซึง่การรวมกลุม่วิสาหกิจนีจ้ะช่วย
ลดข้อจ�ากัดและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจฐานรากได้

จากการส�ารวจหาต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจ
ฐานรากท่ีพัฒนาเป็น Cluster-based Enterprises 
(CBEs) ท่ีเช่ือมโยงจนเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของไทยได้ พบว่า 
การพฒันาและส่งเสรมิ CBEs สามารถท�าได้อย่างน้อย 2  
ลักษณะ ได้แก่

1. Demand-driven CBEs คือการส่งเสริมให้
กลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ปลายน�้าพัฒนาเครือข่ายกับพันธมิตร
ที่อยู่ต้นน�้า กรณีศึกษาท่ีชัดเจน อาทิ โครงการ Sister  
Cluster (Otagai) โครงการ Market Access  
Partnerships (MAP) for Thai-EU Supply Chains และ 

โครงการ Farmer Shop ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่น้นการบรูณาการ 
ในแนวดิ่งเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าตลอดห่วงโซ่  
โดยตัวอย่างของโครงการ MAP มธีรุกิจปลายน�า้ (สมาคม
ธรุกจิบรกิารน�าเทีย่ว) มบีทบาทน�า (Chain Captain) ใน
การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าและภาคีต่างๆ ในธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย-ยุโรป และช่วยยกระดับให้กลุ่มวิสาหกิจ
ในท้องถิน่ให้พร้อมทีจ่ะเข้าเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่มลูค่า
ระดับสากล ภายใต้การสนบัสนนุของสมาคมธรุกจิในไทย
และใน EU รวมถึงสถาบันการศึกษา และ NGOs ด้วย
งบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ EU 
Commission โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

(1) สนับสนุนให้ธรุกจิปลายน�า้ท�าโครงการศกึษา 
แนวโน้มความต้องการของตลาดในยุโรป โดยมี 
นกัวชิาการช่วยประสานงานระหว่างสมาคมธรุกจิในไทย 
และสมาคมตัวแทนจ�าหน่ายในตลาดเป้าหมาย

(2) ภาคเอกชนและวิสาหกิจในท้องถิ่นร่วมกัน
ค้นคดิแนวทางการพัฒนาสนิค้าและบริการ  เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนา CBEs ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(3) ให้ค�าปรกึษา/ฝึกอบรมแก่ CBEs เพือ่ยกระดบั 
มูลค่าของสินค้าและบริการ ตามที่ตลาดต้องการ และ 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการตลอดโซ่อปุทาน (จัดหา-ผลติ/
จัดเก็บ-กระจาย-ตรวจสอบย้อนกลับ)

(4) จดัท�าสินค้า/บรกิารน�าร่อง (Familiarization 
Trip) โดยเชญิตวัแทนธรุกจิท่องเทีย่วจากยโุรปมาทดลอง 
ใช้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ก่อนน�าไป 
ส่งเสริมตลาดในต่างประเทศ

(5) ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์โดยน�าเสนอ 
ในงานระดบันานาชาต ิอาทิ งาน Thai Travel Mart และ 
เผยแพร่ความส�าเร็จของโครงการเพื่อขยายผลให้เกิด
โมเดลธุรกิจนี้ในพื้นที่อื่นๆ 

2. Supply-driven CBEs รูปแบบธุรกิจนี้มี
ศูนย์กลางอยูท่ีอ่งค์กรเพือ่สังคม อาท ิสหกรณ์ ธรุกจิเพือ่
สงัคม (Social Enterprises) วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั 
ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่  
กรณีศึกษาท่ีชัดเจน ได้แก่ โครงการ Sus-Chain  
และโครงการ Short Food Supply Chains ในยุโรป  
โครงการ Contract Farming สหกรณ์ไทย-ญีปุ่น่ (Teikei  
System) โครงการคลัสเตอร์มันโคราช และสหกรณ์ 
คลัสเตอร์หัตถศิลป์อสีานในประเทศไทย ซึง่เป็นการส่งเสรมิ 
ให้องค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือระหว่าง 
ธรุกิจต้นน�า้-ปลายน�า้ และหน่วยงานต่างๆ โดยมแีนวทาง 
การด�าเนินงาน ดังนี้  

(1) ส่งเสรมิให้สถาบันเกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่าย 
และประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ 
ของวิสาหกิจฐานรากและผู้ซื้อที่มีแนวทางการท�าธุรกิจ
แบบ Fair Trade

(2) ประสานองค์กรภาคีเพ่ือยกระดับการผลิต
สินค้าและบริการของสถาบันเกษตรกร (Suppliers) 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ

(3) จดัหาหุน้ส่วนการผลติและการค้า เพ่ือขยาย
ช่องทางการจ�าหน่ายและก�าลงัการผลติ อาท ิการหาผูร่้วม
ลงทุน สมาชิกผู้บริโภค และสหกรณ์ท่ีอยู่ต่างภาคและ 
ต่างประเทศ เพือ่แลกเปล่ียนสินค้าหรือเป็นเครอืข่ายการผลติ 
และกระจายสนิค้าระหว่างกนั อาท ิห่วงโซ่มลูค่าสหกรณ์ 
ไทย-อาเซียน และสหกรณ์ไทย-ญี่ปุ่น

(4) ประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละตราสนิค้า  
อาทิ การจัดเทศกาลและการประกวด การท่องเที่ยว 
โดยชุมชน และการเป็นแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษา   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับภาครัฐและ
เอกชน 

จากการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ทางการแข่งขนัของวิสาหกิจฐานราก รวมถึงแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและการด�าเนินการท่ีผ่านมา  
พบว่าธรุกจิฐานคลสัเตอร์เปน็รปูแบบธรุกจิทีค่วรพฒันา 
ให้ครบวงจรในลักษณะตลาดน�าการผลิต และส่งเสริม 
ให้แพร่หลายในวงกว้างไปในกลุม่สนิค้าและบรกิารต่างๆ  
ซึง่ภาครฐัและเอกชน รวมถงึภาควชิาการสามารถด�าเนนิ
มาตรการต่างๆ ร่วมกันได้ อาทิ

(1) ส่งเสรมิการพฒันาคลัสเตอร์โดยใช้ตลาดน�า  
ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างเครือข่าย SMEs ในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการวางแผนการตลาดและ
ผลติร่วมกนัท่ีสอดคล้องกบัตลาดเป้าหมาย ท้ังในอาเซียน
และตลาดโลก โดยประสานชักน�าให้วสิาหกจิปลายน�า้เข้า 
มาร่วมพฒันา Suppliers โดยเฉพาะในกลุม่สนิค้าทีมี่ห่วงโซ่ 
มูลค่าเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงวิสาหกิจฐานราก ทั้งนี้ อาจ 
ต่อยอดจากการด�าเนนิโครงการ Thailand Food Valley 
ทีมุ่ง่สร้างนวตักรรมการผลติและมลูค่าเพ่ิมจากส่วนต้นน�า้ 
แต่ยงัไม่ได้มุง่เน้นการเชือ่มโยงกบัธรุกจิการค้าเพ่ือตลาด
ส่งออกอย่างเต็มที่ (Demand Chain Management)

(2) เพิ่มจ�านวนคลัสเตอร์ในธุรกิจการค้าและ 
บริการ ขยายผลโครงการเครือข่ายธุรกิจ และต่อยอด 
การพฒันาย่านการค้าในจงัหวดัต่างๆ เพือ่ให้มเีครอืข่าย
วสิาหกจิทีม่คีวามร่วมมอือย่างใกล้ชดิเกดิขึน้ทัว่ประเทศ 
ทั้งนี้ อาจน�าร่องในจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 10 แห่ง โดยอาศัยภาคีต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น วิสาหกิจเพื่อสังคม และ โครงการ CSR ของ
วิสาหกิจรายใหญ่ ในการผลักดันกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย
ให้พร้อมเกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า

(3) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางการตลาด
ส�าหรับ CBEs ส่งเสริมบทบาทของ Farm Outlet และ
ศนูย์กระจายสนิค้าในการสนับสนุนช่องทางส�าหรับการค้า 
ของ CBEs รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก Cooperative  
Distribution Center ทีม่อียูเ่พือ่แลกเปลีย่นสนิค้าระหว่าง  
CBEs ในจังหวัดและภาคต่างๆ ที่มีความต้องการสินค้า
ที่สอดรับกัน ข้อตกลงการ

จดัส่งวตัถดุบิ

ภาคี
หุน้ส่วน

เครือข่ายด้านอปุทาน เครือข่ายด้านอปุสงค์

ภาคี
หุน้ส่วน สมาชิก

ข้อตกลงการ
จดัส่งสนิค้า

ข้อตกลงการ
อุดหนนุสนิค้า

เป็นประจ�า

เครอืข่าย
เกษตรกร

ร้าน
Farmer Shop

เครอืข่าย
ผูบ้ริโภค

เครอืข่าย
ผูป้ระกอบการ

รายย่อย
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Special Report

ในเชงิเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของเงนิเฟ้อจาก 
ราคาของกนิของใช้ทีแ่พงขึน้อย่างต่อเนือ่งนัน้ หากเพิม่ขึน้ 
เพียงเล็กน้อย (Mild Inflation) เป็นภาวะที่ระดับราคา
สินค้าและบริการในประเทศค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้
ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเท่าใดนัก ขณะเดียวกันผู้ผลิตมอง
เห็นโอกาสหรือผลก�าไรที่จะเกิดข้ึน จึงเป็นแรงจูงใจให้ 
ขยายการผลิตหรือการลงทุน ส่งผลดีต่อการกระตุ้นระบบ
เศรษฐกจิให้ขยายตวั แต่ถ้าภาวะเงนิเฟ้อเกดิขึน้ในระดบั
รนุแรง (Hyper Inflation) เป็นภาวะทีร่ะดบัราคาสินค้า 
และบรกิารสงูขึน้อย่างรวดเรว็ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
มากมายและแสดงถึงการไม่มีเสถียรภาพทางด้านราคา 
เพราะอ�านาจซื้อของประชาชนลดลงอย่างรวดเร็ว 
มักเกดิข้ึนในภาวะสงคราม เช่น ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
หลายประเทศมักพิมพ์ธนบัตรใช้เองท�าให้ปริมาณเงิน 
ในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้อย่างมหาศาล ส่งผลให้ค่าของ 
เงนิลดลง ราคาสนิค้าสงูขึน้อย่างก้าวกระโดด เช่นเดยีวกบั 
ภาวะท่ีรัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินได้อย่าง 
เหมาะสม โดยเฉพาะภาวะท่ีรฐับาลขาดวนิยัการเงนิการคลงั 
ปล่อยให้มีปริมาณเงินในระบบมากเกินไป นอกจากนี ้
ภาวะราคาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดน้ันอาจเกิดได้จาก 
ระดบัราคาน�า้มนัสงูขึน้อย่างรนุแรง ซึง่ท�าให้ระดบัราคาสงู 
และอาจจะเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน  
(Stagflation) เป็นต้น ในภาวะเช่นนีท้�าให้มาตรฐานการ 
ครองชพี ความอยูด่กีนิดขีองประชาชนลดลง เปรยีบว่า 
เงนิเดอืน/รายได้ท่ีเป็นตวัเงนิเท่าเดิม แต่ของแพงขึน้ ส่งผล 
ให้รายได้ทีแ่ท้จรงิลดลง เมือ่ราคาสนิค้าและบรกิารสงูข้ึน
มากเกนิกว่าทีป่ระชาชนจะรบัได้ จะส่งผลให้สินค้าท่ีผลิต 
แล้วไม่สามารถขายได้ ท�าให้ผูผ้ลติต้องลดการผลติและ
การลงทุน และสุดท้ายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศก็จะลดลง นอกจากนี้ ปัญหาเงินเฟ้อยังส่งผล 
ต่อดลุการค้าและการช�าระเงนิ เพราะสนิค้าท่ีส่งออกไป 
ต่างประเทศมีราคาแพงขึ้น ท�าให้ส่งออกได้น้อยลง  
ขณะเดยีวกันอาจมกีารน�าสนิค้าทดแทนทีม่รีาคาถกูกว่า 
เข้ามามากขึน้ซึง่จะส่งผลให้ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการในประเทศ 
ต้องปิดกจิการลง โดยสาเหตุของการเกดิเงนิเฟ้อนัน้ อาจ 
แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1. จากด้านอุปสงค์เป็นตัวดึง 
(Demand-Pull Inflation) ซึง่หมายถงึระบบเศรษฐกจิมี
ความต้องการสนิค้าและบรกิารสงูขึน้โดยทีป่รมิาณสนิค้า
ในตลาดยงัคงเดมิ จะเป็นตวัดงึให้ราคาสูงขึน้เป็นไปตาม 
กลไกตลาด 2. ภาวะเงนิเฟ้อทีเ่กดิจากต้นทนุเป็นตวัผลกั 
(Cost-Push Inflation) หรือเป็นภาวะที่ราคาสินค้า 
ปรบัขึน้จากต้นทนุสูงข้ึน อย่างเช่นในสถานการณ์ทีร่าคา 
น�้ามันสูงย่อมท�าให้ผู ้ประกอบการมีต้นทุนการผลิต 
สงูขึน้ตาม จงึท�าให้มกีารปรบัราคาสนิค้าให้สอดคล้องกับ 
ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 3. ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพ่อค้า 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า…

เครื่องชี้วัดผลงานรัฐบาล
การแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัย ต่างให้ความส�าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยท่ีจะดูแลรักษา 

เสถยีรภาพของระดับราคา โดยเฉพาะการดูแลค่าครองชีพของประชาชนผูมี้รายได้น้อย  เหตเุพราะหากปล่อยให้เกดิปัญหาเงนิเฟ้อหรอืเงนิฝืด ก็จะส่งผลกระทบในทางลบ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนไพ่โดมิโนที่ไม่ว่าจะล้มไปทางซ้ายหรือขวาก็จะส่งผลกระทบต่อไพ่ใบอื่นๆ ให้ล้มติดต่อกันเป็นลูกโซ่ เช่นเดียวกับปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย

ตั้งราคาสูงเกินควร (Mark-up Inflation) เงินเฟ้อ 
ในประเภทนี้เกิดจากพ่อค้าผู ้ประกอบการเอาก�าไร 
เกินควร ทั้งๆ ที่ภาวะต้นทุนไม่ได้สูงขึ้น มักเกิดจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด หรือในภาวะตลาด 
มีลักษณะผูกขาด โดยท่ีผู้ซื้อไม่มีอ�านาจต่อรอง สภาพ 
ตลาดเช่นนี้อาจท�าให้ผู้ขายในฐานะผู้ผูกขาดปรับเพิ่ม 
ราคาขายได้เอง

ในทางกลบักนัหากเกดิปัญหาเงนิฝืด (Deflation)
ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ  
ยิง่ส่งผลกระทบทีเ่ลวร้ายต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเมือ่ผูผ้ลิต 
ไม่มั่นใจในอนาคตจนท�าให้ต้องชะลอการผลิต เพราะ 
ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารลดต�า่ลง ราคาสนิค้าไม่คุม้ 
ต้นทนุ ท�าให้ลดระดบัการผลิตและลดการจ้างงาน ท�าให้ 
ประชาชนไม่มรีายได้ และไม่มกี�าลังซ้ือทีเ่พียงพอ ย่อม 
ส่งผลให้เกดิการถดถอยทางเศรษฐกจิ อาจน�ามาซึง่ปัญหา 
ทางสงัคมและความมัน่คงทีจ่ะตามมาอีกเป็นจ�านวนมาก
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โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและ 
เงินเฟ้อ/เงินฝืดนั้น รัฐบาลอาจเลือกใช้นโยบายการเงิน
หรือนโยบายการคลัง ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ โดยหาก 
เลือกใช้นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ควบคุมดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยรวมของระบบ
เศรษฐกจิ และใช้อัตราดอกเบีย้เป็นเครือ่งมอืส�าคญั หาก
ใช้นโยบายการคลงั กระทรวงการคลัง จะเป็นหน่วยงาน
ในการก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการใช้รายได้และรายจ่าย
ของรัฐ  และมาตรการทางด้านภาษีเป็นเครื่องมือส�าคัญ  
รวมทั้งภาวะท่ีตลาดไม่มีประสิทธิภาพหรือภาวะ 

ส�าคัญกบัทกุภาคส่วน จนน�ามาสู่การก�าหนดนโยบายของ 
รฐับาลและการบรหิารราชการของภาครฐั ผลส�าเรจ็หรอื
ล้มเหลวของการบรหิารนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาล   
โดยทั่วไปจะมีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ 2 ตัวคือ  
อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
ซึง่ใช้ช้ีวดัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ส่วน 
เสถยีรภาพของระดบัราคา เราจะวดัทีอ่ตัราเงนิเฟ้อเงินฝืด 
ที่ดูได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค  
(CPI)

การบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน (คณะ 
รฐัมนตร ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา) ได้ก�าหนดนโยบาย 
การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการ 
ดแูลเกษตรกรให้มีรายได้ทีเ่หมาะสม ลดอปุสรรคในการส่งออก  
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ประสานนโยบายการเงินและ 
นโยบายการคลงัให้สอดคล้องกนั เพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของราคา 
อย่างเหมาะสม โดยมกีระทรวงต่างๆ น�านโยบายของรฐับาล 
ไปปฏิบตัติามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์ภายใต้การน�าของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ (นางอภริด ีตนัตราภรณ์) ยงัคง 
ด�าเนินการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เดิมท่ีได้ด�าเนินการ 
ไปแล้วให้เห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน และจะเน้นตาม 
แนวนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก 
รฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิ โดยนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง 
พาณิชย์ 4 เรื่อง ได้แก่ การแก้ปัญหาค่าครองชีพ การ
สร้างรายได้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และพัฒนา 
เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) การเร่งผลักดัน 
การส่งออก และการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครฐั 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ปัญหาค่าครองชีพเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพของประชาชน 
โดยดูแลเรื่องราคาสินค้า กรณีราคาน�้ามันลดแต่ราคา 
สินค้ายังไม่ลดตามต้นทุนการผลิต ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
จะเข้าไปก�ากับดูแลอย่างเหมาะสมด้วยความยุติธรรม  
และเป็นไปตามกลไกตลาด “จะต้องไม่มีใครเอารัด 
เอาเปรียบในสงัคม” และส่งเสรมิ Campaign “ฉลาดซ้ือ- 
ประหยัดใช้” แนะน�าผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่มี  
คณุภาพ ราคายตุธิรรม ตลอดจนการดแูลเรือ่งค่าครองชพี 
ของประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหาร 
จัดการเรื่องนี้คือ ต้อง “จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคให้ม ี
ความหลากหลาย ครบถ้วน เพยีงพอ และถงึมอืผู้บรโิภค  
ทุกระดับอย่างสะดวกทั่วถึงและเป็นธรรม” ส่งเสริม 
ให้มี “Outlet” ท่ีเพียงพอ และช่วยลดต้นทุนผู้บริโภค 
ให้เข้าถึง Outlet เหล่านั้นได้

นอกจากภารกิจเกี่ยวกับการดูแลปากท้องของ
ประชาชนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจส�าคัญใน 
การจัดท�า “เครือ่งช้ีวดัเศรษฐกจิการค้า...เคร่ืองชีว้ดัผลงาน 
รฐับาล” โดยในด้านการรักษาเสถียรภาพของระดับราคา   
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส�านักงาน 
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  มหีน้าทีจ่ดัท�าข้อมลูดชันี 
ราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญ 

อย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจด�าเนนินโยบายของทัง้ภาครฐัและ 
เอกชน ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล นานาประเทศให้การยอมรับ 
และใช้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นเครื่องชี้วัด 
ศกัยภาพและความน่าเชือ่ถอืของประเทศ รวมถงึการจดัท�า 
ดชันตีวัอ่ืน ๆ ทีส่ามารถใช้เป็นเครือ่งชีว้ดัทางเศรษฐกจิ 
ต่าง ๆ เช่น ดชันีราคาผูผ้ลิต ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันี 
ราคาส่งออกน�าเข้า ซึง่เกีย่วข้องทัง้ด้านผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ 
ผู้ส่งออก ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มต้นทุนและรายได้ของ 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังได้ 
จัดท�าดัชนีเศรษฐกิจที่เป็นข้อมูลบ่งช้ีเศรษฐกิจระดับ 
มหภาคของประเทศ เพ่ือช่วยให้รู้สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย ดัชนีวัฏจักร 
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
และความเชื่อมั่นผู้บริโภค เครื่องชี้วัดทั้งหลายสามารถ
น�ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งสัญญาณเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเตรยีมตัง้รบักบัอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้

ความส�าคัญของการจัดท�าข้อมูลวิชาการจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในหลักการและมีทฤษฎีรองรับ
กระบวนการการด�าเนินงานทุกข้ันตอน อยู่บนพื้นฐาน
ของความรูท้างวชิาการ ความใส่ใจในทกุรายละเอยีด และ 
การตดิตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึ 
การได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง  
จะท�าให้การจัดท�าข้อมูลถูกต้องเหมาะสมกับภาวะ 
เศรษฐกิจ และสามารถท�าให้รัฐบาลบริหารประเทศ 
ได้อย่างถูกทิศทาง เพราะการส่งสัญญาณที่ถูกต้อง 
จะช่วยให้ประเทศเดนิไปในทศิทางทีถ่กูต้องหรอืสามารถ 
ต้ังรบัได้อย่างทันท่วงท ีตรงกันข้าม หากข้อมลูทีจ่ดัท�าขึน้ 
มีความผิดพลาด ไม ่ว ่าจะด้วยสาเหตุของความ 
ไม่ใส่ใจของผู้เกี่ยวข้อง การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ
การบิดเบือนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จะน�ามา 
ซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดทั้งการบริหารนโยบายใน 
ระดบัประเทศ และภาคเอกชน และภาคประชาชนกจ็ะได้ 
รับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายของภาครัฐ 
ฉะน้ันจึงเป็นความภาคภูมิใจของกองสารสนเทศ 
และดัชนีเศรษฐกิจการค้าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี  
ที่ผ่านมา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนที่ท�าหน้าที่จัดท�า 
ข้อมูลส�าหรับใช้ช้ีวัดผลงานรัฐบาลและเครื่องมือส�าคัญ
ที่ใช้ประกอบการบริหารประเทศ กับความทุ่มเทและ 
การปลูกฝังบุคลากรรุ่นต่อรุ่น โดยยึดหลักความถูกต้อง  
โปร่งใส และเป็นมาตรฐานสากล จนมีผลงานเป็นที ่
ยอมรบัและสร้างความน่าเชือ่ถอืของประเทศในเวทรีะดบั
สากล 

เงินเฟ้อเนื่องจากพ่อค้าตั้งราคาสูงเกินควร รัฐบาลจะ
ใช้วิธีลดเงินเฟ้อด้วยการใช้กฎหมายควบคุมราคาสินค้า 
และกฎหมายท่ีควบคุมผู้มีสถานะผูกขาดในตลาดให้มี 
การตัง้ราคาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนีร้ฐัอาจ 
จะใช้แนวทางการส่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนัมากขึน้ เช่น 
สนับสนุนให้มีผู้ขายในตลาดสินค้าที่มีการผูกขาด หรือ 
อาจอนุญาตให้มีการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง 
จะท�าให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคไม่ถูก 
เอารดัเอาเปรยีบ ทัง้นี ้การด�าเนนินโยบายของรฐับาลนัน้ 
ล้วนมีเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพราคา  
ส่งเสรมิการจ้างงาน รกัษาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
รักษาดลุการช�าระเงนิระหว่างประเทศ และกระจายรายได้ 
ที่เป็นธรรม

จากที่กล่าวมาในข้างต้น  จะเห็นว่าการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด มีความ
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เศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 3 และเดือนกันยายน ปี 2558 ในภาพรวม 
ชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและมีความ 
เปราะบาง สะท้อนจากภาคการส่งออกสินค้า การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
ที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว 
และการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกันยายน 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.8 ของก�าลังแรงงานรวม  
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปหดตัวร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ ก๊าซหุงต้ม 
และค่ากระแสไฟฟ้า สดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนสงิหาคม 2558 
อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและอยู่ในกรอบ 
ความมัน่คงทางการคลังทีต้ั่งไว้คือ ไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ 
เดือนกันยายน 2558 อยู่ในระดบัม่ันคงและสามารถรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวน 
ของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 155.5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนกันยายน 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค 
การท่องเท่ียว โดยจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศยงัคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่งทีร้่อยละ 
8.7 แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทย 
ยังมีความแข็งแกร่งและเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย ถึงแม้ว่าจะเกิด 
เหตกุารณ์ระเบดิในกรงุเทพฯ ในช่วงทีผ่่านมากต็าม ส�าหรบัภาคเกษตรกรรมยงัคงชะลอตวั  
สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 6.3  
และ 4.6 โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว 

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนกนัยายน 2558 ชะลอตวัลงเมือ่เทียบกบั 
เดือนก่อนหน้า เน่ืองจากประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจท้ังภายใน 
และต่างประเทศ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรทรงตัวในระดับต�่า สะท้อนได้จาก 
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่และยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ หดตวัท่ีร้อยละ 25.5 และ 0.7  
ตามล�าดับ ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 5.8 ส�าหรับ 
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.1  

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2558 ส่งสัญญาณชะลอตัว    
สะท้อนได้จากการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง โดยเฉพาะยอดการจัดเก็บภาษี 
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวร้อยละ 12.6 ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD  
หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 20.6 ส�าหรับยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และยอดจ�าหน่าย 
ปูนซีเมนต์ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 และ 0.4 ตามล�าดับ 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลัง, ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, เว็บไซต์ส�านกังานสถิติของประเทศต่างๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 15.4 8.4 6.2 - 2.6 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 155.5 155.8 155.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.2 -1.1

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 1.0 0.9 1.0

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 - 42.8 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -4.7 -5.0 -5.3 -6.7 -5.5

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -15.3 -4.8 -26.2

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.9 -9.9 -9.3 -11.3 -6.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.8 -3.3 -4.6

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 0.1 -7.5 - -8.3 -

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 24.3 25.1 8.7

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.7 -0.7 -2.4 2.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -24.9 -24.0 -25.5

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 -10.6 -6.4 -0.7

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 1.5 10.4 -5.8

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 -10.8 17.9 -20.6

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -0.3 0.9 1.2

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 2.9 -0.5 8.4 -12.6

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 -0.7 -0.6 0.4

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP  (%y-o-y)

ม.ค.-ก.ย. 2558 ปี 57 Q2 ปี 58

ไทย -0.9 0.9 2.8

มาเลเซีย 1.9 6.0 4.9

ฟิลิปปินส์ 1.6 6.1 5.6

สิงคโปร์ -0.4 2.9 1.8

อินโดนีเซีย 6.9 5.0 4.7

เวียดนาม 0.7 6.0 6.4

อินเดีย 4.9 7.1 -

จีน 1.4 7.4 7.0

ปี 57 ปี 58
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ  
106.49 เม่ือเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.20 จากการปรับขึ้น 
ของราคาผกัสด ผลไม้สดหลายชนดิในช่วงเทศกาลกนิเจ ส่งผลให้ราคากบัข้าวส�าเรจ็รปู 
ปรบัตวัสงูขึน้ รวมท้ังราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิขายปลกีในประเทศทีป่รบัสงูขึน้ ได้แก่ น�า้มนัดเีซล  
และแก๊สโซฮอล์ 91 และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ชะลอตัวลดลงร้อยละ 0.77 
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด 
และพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงข้ึนที่ร้อยละ 0.95 (YoY) ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค 
เทียบเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  
ลดลงร้อยละ 0.89

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2) 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 102.2 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.1 จากการลดลงของหมวดผลผลติเกษตรกรรม  
ร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของราคาสตัว์มชีวีติและผลติภณัฑ์ร้อยละ 2.9 ปลาและสตัว์น�า้ 
ร้อยละ 11.0 ขณะทีผ่ลผลติการเกษตรสูงข้ึนร้อยละ 2.2 หมวดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.0 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม 
และยาสูบร้อยละ 0.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 26.5 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ ์
ร้อยละ 4.2 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 2.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.1  
โลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 4.9 เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ 
เครือ่งอเิล็กทรอนกิส์ร้อยละ 2.1 ส่วนหมวดทีด่ชันรีาคาสูงขึน้ ได้แก่ สิง่ทอและผลติภณัฑ์ 
สิง่ทอร้อยละ 0.7 หนังฟอก ผลติภณัฑ์หนงัและรองเท้าร้อยละ 0.5 ไม้และผลติภัณฑ์จาก 
ไม้ร้อยละ 0.5 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 3.1 เครื่องจักร  
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 0.2 สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ร้อยละ 3.9  
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงข้ึนร้อยละ 2.4 ตามการสูงขึ้นของลิกไนต์ ปิโตรเลียม 
และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่มี 
การเปลีย่นแปลง เฉลีย่ช่วงเดอืน (มกราคม-ตลุาคม 2558) เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557  
ลดลงร้อยละ 4.4

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 118.0  
เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.5 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รบัตวัลดลง ได้แก่  
หมวดซเีมนตล์ดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตีลดลงรอ้ยละ 2.4 หมวดเหลก็ 
และผลติภัณฑ์เหลก็ลดลงร้อยละ 19.5 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 4.1 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากวัตถุดิบราคาลดลงตามราคา 
ปิโตรเลยีม ราคาเหลก็ในตลาดโลกลดลง และมเีหลก็จากจนีเข้าสูต่ลาดในประเทศมาก  
หมวดดัชนีราคาที่สูงข้ึนได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เน่ืองจาก 
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึ้น หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่  
หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.8 และเฉล่ียเดอืน (มกราคม-ตุลาคม 2558)  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.8 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoYindex

index %YoYindex

index

index
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การส่งออก
เดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 18,816 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.51   

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 9.9 จากการลดลงของข้าว (-28.8%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-28.6%) ยางพารา 
(-7.4%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-15.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-2.2%)  
ในขณะทีน่�า้ตาล (+13.1%) ผกั ผลไม้สดแช่แขง็กระป๋องและแปรรปู (+10.1%) ปรบัเพิม่ขึน้ 
ส่วนสินค้าอตุสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของน�า้มนัส�าเรจ็รปู  
(-45.6%) เมด็พลาสตกิ (-11.2%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-5.2%) ในขณะที่รถยนต์
และอุปกรณ์ ปรับเพิ่มขึ้น (+20.6%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่  
สหรัฐอเมรกิา (+1.1%) จนี (-1.8%) ญีปุ่น่ (-6.9%) ฮ่องกง (+1.2%) ออสเตรเลยี (+7.9%) 

ระยะ 9 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 161,563 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 4.98 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.8  
จากการลดลงของยางพารา (-16.2%) ข้าว (-14.2%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป  
(-13.8%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+3.4%) น�้าตาล (+1.2%) ผัก ผลไม้สด 
แช่แข็งและแปรรูป (+0.0%) ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวม  
ลดลงร้อยละ 3.0 จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (-2.9%) น�า้มนัส�าเรจ็รปู  
(-27.2%) เมด็พลาสติก (-13.6%) ในขณะทีร่ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.4%) อญัมณแีละ 
เครื่องประดับ (+10.9%) ปรับเพิ่มขึ้น ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่  
สหรฐัอเมรกิา (+2.7%) จีน (-5.0%) ญ่ีปุ่น (-7.0%) ฮ่องกง (-7.5%) และมาเลเซยี (-17.2%)

การน�าเข้า
เดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 16,022 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.20  

เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มนัดบิ (-46.8%) เคมภัีณฑ์  
(-20.6%) เคร่ืองจักรกลฯ (-17.9%) เคร่ืองจกัรไฟฟ้าฯ (-6.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของ
ไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (-9.0%) ญีปุ่น่ (-21.9%) มาเลเซยี (-12.0%) สหรัฐอเมริกา 
(-46.4%) สหรัฐอาหรับฯ (-30.1%)

ระยะ 9 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 153,805 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 10.46 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มันดบิ  
(-40.2%) เครือ่งจกัรกลฯ (-9.4%) เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-11.1%) เคมภีณัฑ์ 
(-6.5%) ขณะท่ีเครือ่งจักรไฟฟ้าฯ เพิม่ข้ึนเลก็น้อย (+0.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.7%) ญี่ปุ่น (-11.0%) สหรัฐอเมริกา (-0.9%) มาเลเซีย 
(-4.3%) และสหรัฐอาหรับฯ (-30.9%)

ดุลการค้า
เดือนกันยายน 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,794 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 9 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 7,758 ล้านเหรียญ

สหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกนัยายน 2558 อยูท่ี ่95.5 (ปี2555=100) ลดลง

ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก 
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.0 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 13.1 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 6.3 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 3.1

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ 84.0 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา 
น�าเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 42.3 หมวดสินค้า 
ทุนลดลงร้อยละ 3.1 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.5  
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 2.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ 
การขนส่งลดลงร้อยละ 6.4 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กันยายน 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กันยายน 58 ม.ค.-ก.ย. 2558 กันยายน 58 ม.ค.-ก.ย. 2558

ส่งออก 18,816 161,563 -5.51 -4.98

น�าเข้า 16,022 153,805 -26.20 -10.46

ดุลการค้า 2,794 7,758   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,511 20.6 13.4 สหรัฐ
อเมริกา

2,096 1.1 11.1

1,490 -5.2 7.9 จีน 2,082 -1.8 11.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,328 26.7 7.1 ญี่ปุ่น 1,669 -6.9 8.9

แผงวงจรไฟฟ้า 791 2.0 4.2 ฮ่องกง 1,429 1.2 7.6

เม็ดพลาสติก 726 -11.2 3.9 ออสเตรเลยี 908 7.9 4.8

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย.58 ก.ย.58 ม.ค.-ก.ย. 58

ส่งออก -0.6 -0.7 -0.4 -3.1 -2.1

น�าเข้า -0.9 -2.3 -1.6 -12.1 -10.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,552 -17.9 9.7 จนี 3,327 -9.0 20.8

น�้ามันดิบ 1,477 -46.8 9.2 ญี่ปุ่น 2,510 -21.9 15.7

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,296 -6.2 8.1 มาเลเซยี 937 -12.0 5.9

เคมีภัณฑ์ 1,041 -20.6 6.5 สหรัฐ 
อเมรกิา

882 -46.4 5.5

ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์

984 19.5 6.1 สหรัฐ
อาหรบัฯ

691 -30.1 4.3

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 58 

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดือนตุลาคมโดยเฉลีย่อยู่ที ่19,572 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.91 เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า  

ราคาทองค�าปรับตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจากข้อมลูตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ท่ีออกมาน่าผดิหวงักว่าทีห่ลายฝ่าย 
คาดการณ์ไว้ กดดนัให้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอ่อนค่าลง ซึง่ส่งผลดต่ีอราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ซึง่รวมถงึโลหะ 
มค่ีาอย่างทองค�า และจากปัจจัยดงักล่าวท�าให้มกีารประเมนิว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจเลือ่นการปรบัขึน้ 
ดอกเบ้ียออกไป นอกจากนี ้ทองค�ายงัมคีวามน่าสนใจในฐานะเป็นสนิทรพัย์ทีป่ลอดภยั หลงัจาก IMF ปรบัลด 
คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีสู้ร่ะดบั 3.1% ซึง่เป็นระดบัต�า่สดุนบัตัง้แต่เกดิวกิฤตการเงินในปี 2009 

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดบิเดอืนตลุาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่46.39 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล  

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 45.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 
อ่อนค่าลงเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีเท่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ค่าเงิน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงส่งผลให้นักลงทุนที่ถือเงินในสกุลเงินอื่นๆ มองว่าราคาน�้ามันมีราคาต�่าลง 
อย่างไรกต็าม ราคาน�า้มนัดบิยงัได้รับปัจจยับวกจากรายงานปริมาณน�า้มันดบิคงคลังสหรฐัฯ ทีป่รบัลดลง  
ภายหลังผู้ผลิตน�้ามันดิบในสหรัฐฯ ยังคงปรับลดการขุดเจาะน�้ามันดิบลง สวนทางกับความต้องการใช้
น�้ามันเบนซินในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น�้ามันดิบจะมี 
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ราคาน�้ามันยังปรับตัวเพ่ิมจากการคาดการณ์ว่า 
อุปทานอาจลดลง หลังการมีการหารือระหว่างซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย และผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่อื่นๆ  
เกี่ยวกับประเด็นราคาน�้ามันดิบที่อยู่ในระดับต�่า และภาวะอุปทานน�้ามันดิบล้นตลาด 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดือนตุลาคมแขง็ค่า โดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.72 บาทต่อเหรยีญสหรฐั แขง็ค่าจาก 36.02 บาท 

ต่อเหรยีญสหรฐั ในเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัปรบัตวัอ่อนค่าลงหลังจากการประกาศ 
ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ทีอ่อกมาค่อนข้างอ่อนแอส่งผลให้ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) มโีอกาสเลือ่น
การปรบัขึน้ดอกเบีย้ออกไป อย่างไรกต็าม ค่าเงนิบาทเคลือ่นไหวแขง็ค่าขึน้ซ่ึงเป็นไปตามค่าเงนิในภมูภิาค 
เอเชยี ส่งผลให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลกลับเข้าสู่ภมูภิาคเอเชยีอกีครัง้หน่ึง และด้วยปัจจยัดงักล่าวท�าให้ 
เงนิสกลุในภมูภิาคเอเชียไม่ว่าจะเป็น มาเลเซยีรงิกิต อินโดนเีซยีรเูปียห์ ต่างแขง็ค่าข้ึนตามไปด้วย 

สินค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 จากราคา  

1,147.38 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,199.50 บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจากผูป้ระกอบการค้าข้าวรายใหญ่ 
มคีวามต้องการข้าวเพิม่สงูขึน้ เพ่ือเตรยีมส่งมอบให้ตามค�าสัง่ซือ้จากต่างประเทศ ในขณะทีผ่ลผลติออกสูต่ลาดน้อย  
ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) ปรบัตวัลดลงจาก 2,716.90 บาท/100 กิโลกรมั  
เป็น 2,703.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ  
และเอกชนพยายามผลกัดนัเรือ่งการส่งออกข้าวหอมมะล ิเช่น การรกัษาส่วนแบ่งการตลาดข้าวหอมมะลไิทย 
ในฮ่องกง โดยการประชาสัมพนัธ์เครือ่งหมายรับรองข้าวหอมมะลไิทย การจดัท�าสือ่ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 
บรเิวณชมุชน การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจนี การจัดการประกวดแข่งขนั 
ประกอบอาหารจากข้าวไทย และการเชญินกัข่าวฮ่องกงมาท�าสารคดี/บทความเกีย่วกบัข้าวไทย เพือ่เป็นการ 
กระตุ้นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ  
และท่าเรือสงขลา) เดอืนตลุาคม 2558 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 47.28 บาท และ 44.85 บาท ตามล�าดบั โดยปรับตวั 
ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 2.72 และ 0.92 ตามล�าดับ ซึ่งการที่ราคายางลดลงน่าจะได้รับ 
อทิธพิลจากปัจจยัลบจากปรมิาณยางพาราทีอ่อกสูต่ลาดเป็นจ�านวนมาก และประเทศจนีทีม่ปีรมิาณยางพารา 
ในสต๊อกจ�านวนมาก ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง และยงัไม่มปัีจจยัใหม่ๆ มากระตุน้ตลาดทีจ่ะท�าให้ 
อุปสงค์ยางพาราเพิ่มขึ้นและราคายางพาราสูงขึ้น 

ราคาสินค้ารายเดือน

ก.ย.58 ต.ค.58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ต.ค.

57
ม.ค.-ต.ค 

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,147.38 1,199.50 4.54 1,225.64   1,185.08 -3.31

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,716.90 2,703.50 -0.49 3,011.44 2,768.25 -8.08

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 48.60 47.28 -2.72 65.80 55.89 -15.05

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 45.26 44.85 -0.92 57.29 48.50 -15.34

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,124.58 1,160.05 3.15 1,281.77 1,176.92 -8.18

ไทย (THB/Baht) 19,205.77 19,572.00 1.91 19,692.25 18,923.60 -3.90

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 45.34 46.39 2.33 98.42 50.61 -48.58

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 36.02 35.72 -0.83 32.41 33.92 4.67

สินค้า

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

ตุลาคม 2558

สินค้า

เดือน
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Global News

ฟิลปิปินส์ฝันเป็นฮบัรถยนต์แห่งที ่3 ของอาเซยีน (นอกเหนอืจากไทยและอนิโดนีเซยี) รฐับาล
ฟิลปิปินส์ได้ออกกฎหมาย Executive Order 182 หรอืโครงการกลยทุธ์ฟ้ืนฟอูตุสาหกรรมรถยนต์
เตม็รูปแบบ (Comprehensive Automotive Resurgence Strategy : CARS) ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตรถยนต์ในประเทศ ในช่วงระยะเวลา 6 ปี โดยให้สิทธิพิเศษทางด้าน
ภาษีและด้านอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านเปโซต่อปี คาดว่าสิทธิพิเศษดังกล่าวจะท�าให้เกิด
การสร้างงานเพิ่มกว่า 200,000 ต�าแหน่ง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม และจะสามารถดึงดูดให้เกิด
การลงทุนด้านโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 27 พันล้านเปโซ ก่อให้เกิดการสร้าง 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิมมีลูค่ากว่า 300 พนัล้านเปโซ มกีารผลติรถยนต์เกดิขึน้อย่างน้อย 600,000 คัน  
อาจจะส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน 

ห้างในบราซิลปิ๊งไอเดียลดโลกร้อน ศูนย์การค้า เอล โดราโด้ (El Dorado) ใน
บราซิล ปลูกผักและสมุนไพรบนดาดฟ้าโดยใช้ปุ๋ยหมักที่ท�าจากเศษอาหารเหลือจาก
ฟูด้คอร์ต หวงักระตุน้ให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื ภายใต้โครงการนีเ้รยีกว่า Green Roof 
หรือหลังคาสีเขียว กระบวนการรีไซเคิลจึงเริ่มต้นที่ฟู้ดคอร์ต โดยพนักงานจะช่วยกัน
คัดแยกเศษอาหารที่เหลือ ก่อนน�ามาชั่งน�้าหนัก และเติมเอ็นไซม์ลงไปเพื่อท�าเป็นปุ๋ย
หมักออร์แกนิค จากนั้นก็น�าปุ๋ยหมักท่ีได้นี้ไปใช้ปลูกผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้าของ 
ศูนย์การค้า และนี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ 
จากห้างสรรพสนิค้า โดยไม่ให้มขียะเหล่านีถู้กส่งไปทิง้ตามท่ีเก็บขยะต่างๆ ภายใน 5 ปี
ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งด้วย 

จีนพุ่งเป้าสู่การพัฒนาแบรนด์จีน ชูป้าย Made in China ให้ติดตลาด
โลก มุ่งรวบรัดเปลี่ยนการผลิตสินค้า Low-cost สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ระดับ  
Premium ป้อนตลาดโลกภายในปี ค.ศ.2568 ทีเ่น้นสนิค้าประเภท E-commerce 
พลังงานสีเขียว ชีวเคมี รถไฟความเร็วสูง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
ยานอวกาศ และอีกมากมาย โดยมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้คุ้มค่าแก่การ 
บุกเบิกและการลงทุน ซึ่งจีนเองก็เคยปฏิรูปอุตสาหกรรมจีนสมัยใหม่ส�าเร็จมา
แลว้ และสินค้าจนีจะไม่ใช่สินค้าราคาถูกอกีตอ่ไป โดยการเปลีย่นโฉมหน้าใหม่
ของจนี จะช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจนี และเพิม่สดัส่วนสนิค้าแบรนด์ท้องถิน่
ให้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากเดิมมีเพียงแค่ 20% เท่านั้น 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

โอกาสดขีองฮาลาลไทยเมือ่อยีปิต์สนใจซือ้ไก่ไทย โดยนาย Hossam Khalil, 
Chairman บริษัท El Masia International Trading Company สนใจ 
ที่จะซื้อไก่สดแช่แข็ง (ขนาดน�้าหนัก 1.00-1.30 กก.) และไก่ถอดกระดูก และ 
ตั้งเป้าว่าจะซื้อปีละ 100-150 คอนเทนเนอร์ สนใจติดต่อที่ เลขที่ 5 Ibrahim 
Abo El Mago, Nasr City, Cairo, Egypt โทร. : +202 24034171 มือถือ : 
+ (20100) 1435272 Fax : +202 24034171 Email : elmasia.imp.exp@
gmail.com 
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