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Editor’s Note
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
โดยกระทรวงพาณิชย์นอกจากจะเป็นหน่วยงานแนวหน้าทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ในเวลาเดียวกันก็อยู่เบื้องหลังการจัดท�ำข้อมูลเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจส�ำคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) และดัชนีเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการตัดสินใจด�ำเนินนโยบาย ‘รุก’ และ ‘รับ’ ของภาครัฐ
และเอกชน การจัดท�ำข้อมูลจึงต้องด�ำเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าก็พร้อมสนับสนุนการจัดท�ำข้อมูลด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
เศรษฐกิจโดยภาพรวมจะดีขนึ้ ได้ เศรษฐกิจฐานรากก็ตอ้ งเข้มแข็ง ดัง่ ตึกสูงต้องการเสาเข็มทีแ่ ข็งแรง
คอลัมน์ Special Report 1 น�ำเสนอบทวิเคราะห์ ‘ห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น : จากแนวคิด
ถึงแนวทาง’ ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีไม่ควรพลาดด้วยประการทัง้ ปวง เพราะจะได้รบั ทราบถึง
แนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมๆ และก้าวสู่การเป็นเอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจของตน
ให้เติบโต และร่วมมือกับพันธมิตรใส่เกียร์เดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าให้ส่องกล้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ รถจักรยานยนต์คันใหญ่ที่เรียกว่า Big Bike
นอกจากน่ามอง น่าขี่ ยังเป็นธุรกิจที่น่าจับตา คาดว่าจะเติบโตได้ดีทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน คอลัมน์ Special Talk ยินดีเป็นฐานข้อมูล
ให้นักลงทุนหรือนักธุรกิจไทยได้ใช้วิเคราะห์ เพื่อวางแผนธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สนค. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จดั สัมมนาเรือ่ ง “ปรับทางธุรกิจ
ก�ำหนดทิศอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกสนใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
การสัมมนาในครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน
และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังทีท่ ราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทยก�ำลังก้าวสูก่ ารเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แนวทางทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้ไทยยืนหยัดอยูใ่ นตลาดโลกและเป็นผูน้ ำ� ทางการค้าใน
AEC ได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน คือจะต้องก้าวไปสูก่ ารเป็นชาติการค้าทีใ่ ช้การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ
เป็นตัวขับเคลือ่ นห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนและ CLMV
เพื่อสร้างและรักษาความเป็นผู้น�ำทางการค้าส�ำหรับกลุ่มสินค้าและตลาดเป้าหมาย ผลจากการสัมมนา
และข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุมจะถูกน�ำไปประมวลเพือ่ ประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า
การลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมของไทยต่อไป
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Big Bike

โอกาสใหม่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ไทยเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2557
มีมลู ค่าสูงกว่า 3 หมืน่ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อุตสาหกรรมยานยนต์นนั้ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็นสินค้าหลัก
3 ชนิด ได้แก่ 1) รถยนต์ 2) รถจักรยานยนต์ และ3) ชิน้ ส่วน อุปกรณ์ ซึง่ รถยนต์จะหมายถึงรถยนต์นงั่ รถแวน
และรถปิคอัพ ซึง่ เมือ่ รวมกันแล้วจะมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ในมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ถงึ ประมาณ
ร้อยละ 80
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านรถยนต์ทเี่ ริม่ รุนแรงขึน้
ท�ำให้ไทยจ�ำเป็นต้องหาสินค้าอืน่ มาทดแทนมูลค่าทีล่ ดลง
ในสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์จงึ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ทีน่ า่ สนใจในการผลักดันเป็นสินค้าหลักของไทย ปี 2556
ไทยผลิตจักรยานยนต์ได้มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน
เป็นรองเพียงอินโดนีเซีย และเวียดนาม อย่างไรก็ดหี ากไทย
คิดทีจ่ ะแข่งขันกับสองประเทศดังกล่าว อาจจะเป็นไปได้ยาก
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านค่าแรง ยกเว้นแต่ไทยจะต้องปรับเปลีย่ น
โครงสร้างการผลิตรถจักรยานยนต์ใหม่ จากรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็กเป็นรถจักรยานยนต์ทมี่ ขี นาดใหญ่ สมรรถนะสูง
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นรถจักรยานยนต์ทสี่ องประเทศข้างต้น
ยังไม่มีความช�ำนาญในการผลิตเทียบเท่าไทย

Big Bike คืออะไร

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ ‘บิก๊ ไบค์’ (Big Bike)
เป็นชือ่ เรียกรถมอเตอร์ไซค์ทมี่ ขี นาดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์
ทัว่ ไป โดยพิจารณาจากขนาดของโครง เครือ่ งยนต์ และล้อรถ
ซึง่ ทัว่ ไปแล้วขนาดเครือ่ งยนต์ของ Big Bike จะมีความจุ
ตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปจนถึง 2,400 ซีซี และในแต่ละรุ่น
แต่ละยีห่ อ้ ก็จะมีรปู แบบของเครือ่ งยนต์และระบบส่งก�ำลัง
ทีแ่ ตกต่างกันออกไปอีก ซึง่ จะมีตงั้ แต่สบู เดีย่ ว ไปจนถึง 6 สูบ
จากการที่ Big Bike มีความแตกต่างกันออกไปในเรื่อง
รูปทรง

สถานการณ์การผลิต และการค้า Big Bike

ตามข้อมูลของสถาบันยานยนต์ พบว่า ตั้งแต่ปี
2549 จ�ำนวนการผลิต Big Bike มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดด จากที่ผลิตได้ 89,339 คันในปี 2550
เป็นผลิตได้ 156,222 คันในปี 2551 สาเหตุมาจากความต้องการ
Big Bike ทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั ต่างชาติเห็นโอกาสในการ
เจาะตลาดรถจักรยานยนต์ประเภทดังกล่าว จึงเข้ามา
ลงทุนในไทยเพื่อตั้งเป็นฐานการผลิต ในการจ�ำหน่าย
ภายในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ตามการผลิต
Big Bike เกิดการชะงักงันในช่วงปี 2552 และ 2553
เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นแค่ช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเหตุการณ์เริ่มคลี่คลาย จ�ำนวนการ
ผลิต Big Bike ก็กลับมาเพิม่ ขึน้ ในปี 2554 และมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศที่มีมูลค่าการน�ำเข้า
รถจักรยานยนต์จากไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
แต่หากพิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศที่มีสัดส่วนการน�ำเข้ารถจักรยานยนต์จากไทย
มากที่สุด คือ อินโดนีเซีย รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และลาว ตามล�ำดับ
แม้วา่ อินโดนีเซียจะมีสดั ส่วนการน�ำเข้าจักรยานยนต์

จากไทยสูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน แต่หากพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวแล้วจะพบว่า มีการหดตัวในการน�ำเข้า
เป็นอย่างมากถึงร้อยละ 49.53 และเมือ่ เทียบกับประเทศ
ที่มีสัดส่วนน้อยอย่างเมียนมาร์และเวียดนาม จะพบว่า
ทั้งสองประเทศดังกล่าวมีการขยายตัวการน�ำเข้าถึง
ร้อยละ 162.01 และ 108.49 ตามล�ำดับ แสดงถึงตลาด
รถจักรยานยนต์ของทั้งสองประเทศข้างต้นยังสามารถ
ที่จะเติบโตไปได้อีกมากในอนาคต

การเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จ�ำนวนชนชั้นกลาง
และสูงที่เพิ่มขึ้น แต่อุปสรรคส�ำคัญคือนโยบายของ
บริษัทอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ถูกก�ำหนดโดย
บริษทั แม่ในต่างประเทศ ท�ำให้มโี อกาสย้ายฐานการผลิต
ออกจากประเทศไทยได้ตลอดเวลาหากมีข้อเสนอจาก
ประเทศอื่นที่ดึงดูดกว่า
สัดส่วนการน�ำเข้ารถจักรยานยนต์จากไทย
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ภาพที่ 2 : สัดส่วนการน�ำเข้ารถจักรยานยนต์จากไทยของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
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ภาพที่ 1 : ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ที่มา : ประมวลผลโดยข้อมูลจากสถาบันยานยนต์

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
ของไทยในสินค้ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ :
กรณีศกึ ษาเวียดนาม

เวียดนามถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองส�ำหรับ
Big Bike กล่าวคือ เวียดนามมีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน
และวิถีชีวิตคนเวียดนามนิยมใช้รถจักรยานยนต์ใน
การเดินทาง โดยมีจำ� นวนรถจักรยานยนต์สงู เป็นอันดับ 4
ของโลก นอกจากนั้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจ
เวียดนามมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก (GDP ขยายตัว
ร้อยละ 6 ต่อปี) ท�ำให้เวียดนามมีรายได้เข้าประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลถึงรายได้ของประชาชนเวียดนาม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย (รายได้ตอ่ หัวอยูท่ ี่ 2,052.3 เหรียญสหรัฐ)
นอกจากนัน้ BCG เผยว่าในช่วงปี 2556-2563 ชนชัน้ กลาง
และชนชั้นบนของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 12
ล้านคน ในปัจจุบนั เป็น 33 ล้านคน ท�ำให้มกี ลุม่ ทีม่ แี นวโน้ม
เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับ
สินค้าแบรนด์เนมและสินค้าราคาแพง โดยหากวิเคราะห์
SWOT อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทยจะพบว่า
ประเทศไทยมีจดุ แข็งด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และมีหว่ งโซ่
อุปทาน (supply chain) ยานยนต์ทแี่ ข็งแกร่ง Big bike
ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และแรงงานไทยมีทักษะสูง
ด้านจุดอ่อน เป็นด้านค่าแรงทีส่ งู กว่าเพือ่ นบ้าน แรงงาน
ที่มีทักษะเฉพาะด้านยังมีจ�ำกัด และยังมีหน่วยงานให้
บริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในจ�ำนวนจ�ำกัด
ด้านโอกาส ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่มี

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

1. ภาคการผลิตจะต้องเตรียมพร้อมปรับตัวกับ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยมลพิษทาง
อากาศและเสียง ทีค่ าดว่าจะมีความเข้มงวดในการควบคุม
มากขึ้นในอนาคต โดยภาคการผลิตสามารถปรับตัวได้
โดยการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณด้านการใช้จ่าย
เพือ่ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา เช่น สร้างศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือจัดตั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
นอกจากจะท�ำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เทคโนโลยีของภูมภิ าคแล้ว ยังสามารถดึงดูดให้ชาวต่างชาติ
มาลงทุนที่ไทยเพิ่มขึ้นด้วย
3. ภาครัฐควรเร่งสร้างจ�ำนวนแรงงานให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด และต้องมีความสามารถเพียงพอ
ในการเป็นแรงงานที่มีทักษะ โดยทักษะที่ควรพัฒนาแก่
แรงงานไทย คือ ทักษะด้านภาษาที่ 2 และ 3 ตามประเทศ
ของนักลงทุนส�ำคัญ เป็นต้น
4. ภาครัฐควรมีการร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาค
เอกชนในการสร้างแบรนด์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ทีเ่ ป็นของไทยเอง เพือ่ เตรียมรับมือกับปัญหาการย้ายฐาน
การผลิตของบริษัทต่างชาติ เช่น รถจักรยานยนต์
แบรนด์ CRS และไทยรุ่งที่เป็นแบรนด์ของคนไทย และ
มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การผลิต Big Bike
ข้อมูลอ้างอิง
1) วารสาร AUTOMOTIVE NAVIGATOR ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2015,
สถาบันยานยนต์ 2) ข้อมูลศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์ 3) ข้อมูล
The World Bank 4) ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 5) โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์
บริหารนโยบายการน�ำเข้าของไทย, พฤษภาคม 2548 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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ห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น :
จากแนวคิด ถึงแนวทาง

ภาวะกับดักรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล�้ำได้น�ำพาประเทศมาถึงจุดที่เป็นวิกฤตและโอกาส ทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลต่างมุ่งที่จะ
ปรับสมดุลเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในไม่เพียงแต่การกระตุ้นการหมุนเวียนภายในประเทศเท่านั้น นโยบาย Local Economy จะผลักดันให้วิสาหกิจทุกระดับ
ได้เกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า ทั้งในท้องถิ่นและในภูมิภาคที่กว้างขึ้นเป็นล�ำดับ
ในระดับนานาชาติ แนวคิดดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนภายใต้แนวคิด Inclusive Global Value Chain
เพือ่ การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจ
ระดับฐานรากและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ ถึง
อย่างไรก็ดี แนวคิดและนโยบายดังกล่าวจะตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายใดและมีสถานะอย่างไร การขับเคลื่อน
ในทางปฏิบตั จิ ะมีรปู แบบใด ยังเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความนี้ได้พยายามประมวลข้อมูล
เพื่อตอบค�ำถามเหล่านี้
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ในจ�ำนวน SMEs ประมาณ 2.76 ล้านรายเป็นวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก (S) มากถึง 2.75 ล้านราย ครอบคลุมทั้งที่
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล ทะเบียนพาณิชย์ และบุคคลธรรมดา
รวมถึงวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งกว่า 80%
อยูใ่ นภาคธุรกิจการค้าและภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ
ค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมบ�ำรุงยานยนต์ และก่อสร้าง
ข้อมูลของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ยังสะท้อนถึงข้อจ�ำกัดต่างๆ ของ
วิสาหกิจฐานราก ดังนี้
(1) วิสาหกิจในภาคเกษตรยังมีจำ� นวนน้อยมาก
เพียง 34,280 ราย คิดเป็น 1.21% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
น้อยมากเทียบกับจ�ำนวนคนวัยท�ำงานในภาคเกษตรทีม่ ี
มากถึง 17 ล้านคนหรือ 39% ของทัง้ หมด สะท้อนว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบการผลิตแบบรับจ้าง (Price Taker)
มากกว่าที่จะเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
(Export Value Chains) และต่อยอดสู่ธุรกิจการค้า
และบริการ
(2) มีจดุ อ่อนด้านการบริหารและการสร้างสรรค์
มูลค่า ในขณะทีม่ วี สิ าหกิจขนาดเล็กจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ได้
ภาคการเกษตร
34,280
(1.21%)

อืน่ ๆ
696
(0.02%)

ภาคบริการ
1,087,571
(38.23%)
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ขนาดกลาง
13,247 ราย
0.5%

ขนาดกลาง
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ผูส้ ง่ ออก
ไม่เป็นผูส้ ง่ ออก

นิตบิ คุ คล
684,730 ราย
24.8%

นิตบิ คุ คล
ไม่ใช่นติ บิ คุ คล

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

จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเข้าถึงการพัฒนาและส่งเสริม
ตลาดให้เต็มศักยภาพ
(3) มักจ�ำกัดตลาดอยูภ่ ายในประเทศ โดยมี SMEs
ทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกโดยตรงเพียง 0.9% ในขณะทีต่ อ้ งอยูร่ อด
ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นกับธุรกิจรายใหญ่ทั้งของไทย
และต่างชาติที่เข้ามามากขึ้นทุกขณะ
(4) ไม่เติบโตต่อเนือ่ งเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (M)
ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวนของวิสาหกิจขนาดกลางในสัดส่วน
เพียง 0.5% แต่มีสัดส่วนมากถึง 32% ใน GDP ของ
SMEs

การพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น

รัฐบาลในอดีตได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในคูข่ นานไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่
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

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการค้า
1,206,497
(42.41%)
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ผูส้ ง่ ออกโดยตรง
24,944 ราย
0.9%

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

ภาคการค้า
ภาคบริการ
Small
2,750,750

Medium
13,247

Large
7,349

Community Others
72,715
696

Total SMEs = 2,763,997
ภาพที่ 1 : จ�ำนวนของวิสาหกิจของไทยจ�ำแนกตามขนาดและสาขา ที่มา : สสว., 2557
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ภาคอุตสาหกรรม
515,713
(18.13%)

Total Enterprises
2,844,757

สัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP ประเทศ
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การส่งออก ในปัจจุบนั รัฐบาลได้ให้นำ�้ หนักกับการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคมากขึ้น โดยมีแนวทางที่
เชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบระหว่างวิสาหกิจรายใหญ่ SMEs
และเครือข่ายวิสาหกิจฐานราก โดยไม่จ�ำกัดเพียงตลาด
ภายในประเทศเท่านัน้ (Local - Global Value Chains)
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้
1. ก�ำหนดคลัสเตอร์ยทุ ธศาสตร์ โดยพิจารณาจาก
ความได้เปรียบของไทยและห่วงโซ่ทเี่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งถึง
เศรษฐกิจท้องถิ่น อาทิ เกษตรแปรรูปและอาหาร และ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยมีสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ
วิสาหกิจรายใหญ่และวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มาลงทุน
ในพื้นที่ (Local Investment) รวมถึงมีการพัฒนาคน
เทคโนโลยี โครงสร้างพืน้ ฐาน และกฎระเบียบควบคูก่ นั ไป
2. เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจจากต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้
โดยยกระดับความสามารถของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
และกลุม่ อาชีพ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
มาตรฐานของกลุ่มสินค้าศักยภาพข้างต้น สามารถผลิต
และส่งต่อสินค้าให้กบั วิสาหกิจในช่วงกลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ ได้
ซึ่งอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

การด�ำเนินการที่ผ่านมาและข้อจ�ำกัด

การพัฒนาคลัสเตอร์ให้เชือ่ มกับเศรษฐกิจท้องถิน่
มีพนื้ ฐานมาตัง้ แต่ปี 2547 อาทิ โครงการแผนทีค่ ลัสเตอร์
โดย สศช. และโครงการยกระดับคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทัง้ โครงการ Biz Club
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจในระยะ
บ่มเพาะและธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ อาทิ เกษตร
และอาหาร เครือ่ งส�ำอาง และแฟชัน่ (สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม

โดย ธนภัท แสงอรุณ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ)
อย่างไรก็ดี รูปแบบธุรกิจฐานเครือข่ายดังกล่าว
ยังไม่พฒ
ั นาเต็มทีเ่ มือ่ เทียบกับหลายประเทศ อาทิ อินเดีย
(Jewelry Valley) ฝรั่งเศส (Cosmetic Valley) และ
เนเธอร์แลนด์ (Food Valley) ในขณะทีต่ วั ชีว้ ดั ของ WEF
สะท้อนว่าระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ของไทย (State of
Cluster Development) ยังต้องเพิม่ ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการผลักดันให้กา้ วไปอีกขัน้ หนึง่ และขยายผล
ไปในกลุม่ สินค้า/บริการต่างๆ เพือ่ ยกระดับผลิตภาพและ
มูลค่าเพิม่ ให้สงู ขึน้ ทัง้ นี้ พบว่ามีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ
ทีต่ อ้ งปรับปรุงในระยะต่อไป อาทิ บทบาทของผูป้ ระสานงาน
ที่เชื่อมโยงความร่วมมือในเครือข่าย (Cluster Agent)
ความต่อเนื่องในการพบปะแลกเปลี่ยนและความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจของสมาชิกในเครือข่าย และการผลักดันความร่วมมือ
เพื่อเข้าสู่ตลาดได้

รูปแบบธุรกิจฐานคลัสเตอร์ (Cluster-based
Enterprises)

เป็นรูปแบบการบริหารธุรกิจร่วมกันของวิสาหกิจ
และพันธมิตรแวดล้อม มีที่มาจากแนวคิดว่าการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันได้ขยายจากระดับหน่วย
ธุรกิจ (Firm Level) ไปสู่ระดับเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคู่ค้าและภาคีตลอดห่วงโซ่ ทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบจากต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ สมาคม มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการเงิน
และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองตลาดเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การร่วมกันวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การปรับแผนการตลาดและการผลิตร่วมกัน
เพื่อรองรับความต้องการและมาตรฐานใหม่ และการหา
ตลาดเพือ่ ค�ำสัง่ ซือ้ ร่วม ซึง่ การรวมกลุม่ วิสาหกิจนีจ้ ะช่วย
ลดข้อจ�ำกัดและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจฐานรากได้
จากการส�ำรวจหาต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจ
ฐานรากที่พัฒนาเป็น Cluster-based Enterprises
(CBEs) ที่เชื่อมโยงจนเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของไทยได้ พบว่า
การพัฒนาและส่งเสริม CBEs สามารถท�ำได้อย่างน้อย 2
ลักษณะ ได้แก่
1. Demand-driven CBEs คือการส่งเสริมให้
กลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ปลายน�้ำพัฒนาเครือข่ายกับพันธมิตร
ที่อยู่ต้นน�้ำ กรณีศึกษาที่ชัดเจน อาทิ โครงการ Sister
Cluster (Otagai) โครงการ Market Access
Partnerships (MAP) for Thai-EU Supply Chains และ
เครือข่ายด้านอุปทาน

โครงการ Farmer Shop ซึง่ เป็นรูปแบบทีเ่ น้นการบูรณาการ
ในแนวดิ่งเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าตลอดห่วงโซ่
โดยตัวอย่างของโครงการ MAP มีธรุ กิจปลายน�ำ้ (สมาคม
ธุรกิจบริการน�ำเทีย่ ว) มีบทบาทน�ำ (Chain Captain) ใน
การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าและภาคีต่างๆ ในธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย-ยุโรป และช่วยยกระดับให้กลุ่มวิสาหกิจ
ในท้องถิน่ ให้พร้อมทีจ่ ะเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่มลู ค่า
ระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมธุรกิจในไทย
และใน EU รวมถึงสถาบันการศึกษา และ NGOs ด้วย
งบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ EU
Commission โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) สนับสนุนให้ธรุ กิจปลายน�ำ้ ท�ำโครงการศึกษา
แนวโน้ ม ความต้ อ งการของตลาดในยุ โ รป โดยมี
นักวิชาการช่วยประสานงานระหว่างสมาคมธุรกิจในไทย
และสมาคมตัวแทนจ�ำหน่ายในตลาดเป้าหมาย
(2) ภาคเอกชนและวิสาหกิจในท้องถิ่นร่วมกัน
ค้นคิดแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา CBEs ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(3) ให้คำ� ปรึกษา/ฝึกอบรมแก่ CBEs เพือ่ ยกระดับ
มูลค่าของสินค้าและบริการ ตามที่ตลาดต้องการ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดโซ่อปุ ทาน (จัดหา-ผลิต/
จัดเก็บ-กระจาย-ตรวจสอบย้อนกลับ)
(4) จัดท�ำสินค้า/บริการน�ำร่อง (Familiarization
Trip) โดยเชิญตัวแทนธุรกิจท่องเทีย่ วจากยุโรปมาทดลอง
ใช้บริการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ก่อนน�ำไป
ส่งเสริมตลาดในต่างประเทศ
(5) ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์โดยน�ำเสนอ
ในงานระดับนานาชาติ อาทิ งาน Thai Travel Mart และ
เผยแพร่ความส�ำเร็จของโครงการเพื่อขยายผลให้เกิด
โมเดลธุรกิจนี้ในพื้นที่อื่นๆ
2. Supply-driven CBEs รูปแบบธุรกิจนี้มี
ศูนย์กลางอยูท่ อี่ งค์กรเพือ่ สังคม อาทิ สหกรณ์ ธุรกิจเพือ่
สังคม (Social Enterprises) วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
กรณี ศึ ก ษาที่ ชั ด เจน ได้ แ ก่ โครงการ Sus-Chain
และโครงการ Short Food Supply Chains ในยุโรป
โครงการ Contract Farming สหกรณ์ไทย-ญีป่ นุ่ (Teikei
System) โครงการคลัสเตอร์มันโคราช และสหกรณ์
คลัสเตอร์หตั ถศิลป์อสี านในประเทศไทย ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ให้องค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจต้นน�ำ้ -ปลายน�ำ้ และหน่วยงานต่างๆ โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงาน ดังนี้

โซ่อุปทานระบบธุรกิจ Farmer Shop

ภาคี
หุน้ ส่วน

ภาคี
หุน้ ส่วน

เครือข่าย
ผูป้ ระกอบการ
รายย่อย

เครือข่าย
เกษตรกร

ข้อตกลงการ
จัดส่งวัตถุดบิ

เครือข่ายด้านอุปสงค์
สมาชิก

ร้าน
Farmer Shop

ข้อตกลงการ
จัดส่งสินค้า

เครือข่าย
ผูบ้ ริโภค
ข้อตกลงการ
อุดหนุนสินค้า
เป็นประจ�ำ

(1) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่าย
และประสานงานแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความต้ อ งการ
ของวิสาหกิจฐานรากและผู้ซื้อที่มีแนวทางการท�ำธุรกิจ
แบบ Fair Trade
(2) ประสานองค์กรภาคีเพื่อยกระดับการผลิต
สินค้าและบริการของสถาบันเกษตรกร (Suppliers)
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ
(3) จัดหาหุน้ ส่วนการผลิตและการค้า เพือ่ ขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายและก�ำลังการผลิต อาทิ การหาผูร้ ว่ ม
ลงทุน สมาชิกผู้บริโภค และสหกรณ์ที่อยู่ต่างภาคและ
ต่างประเทศ เพือ่ แลกเปลีย่ นสินค้าหรือเป็นเครือข่ายการผลิต
และกระจายสินค้าระหว่างกัน อาทิ ห่วงโซ่มลู ค่าสหกรณ์
ไทย-อาเซียน และสหกรณ์ไทย-ญี่ปุ่น
(4) ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละตราสินค้า
อาทิ การจัดเทศกาลและการประกวด การท่องเที่ยว
โดยชุมชน และการเป็นแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับภาครัฐและ
เอกชน

จากการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ทางการแข่งขันของวิสาหกิจฐานราก รวมถึงแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและการด�ำเนินการที่ผ่านมา
พบว่าธุรกิจฐานคลัสเตอร์เป็นรูปแบบธุรกิจทีค่ วรพัฒนา
ให้ครบวงจรในลักษณะตลาดน�ำการผลิต และส่งเสริม
ให้แพร่หลายในวงกว้างไปในกลุม่ สินค้าและบริการต่างๆ
ซึง่ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาควิชาการสามารถด�ำเนิน
มาตรการต่างๆ ร่วมกันได้ อาทิ
(1) ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์โดยใช้ตลาดน�ำ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย SMEs ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการวางแผนการตลาดและ
ผลิตร่วมกันทีส่ อดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ทัง้ ในอาเซียน
และตลาดโลก โดยประสานชักน�ำให้วสิ าหกิจปลายน�ำ้ เข้า
มาร่วมพัฒนา Suppliers โดยเฉพาะในกลุม่ สินค้าทีม่ หี ว่ งโซ่
มูลค่าเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงวิสาหกิจฐานราก ทั้งนี้ อาจ
ต่อยอดจากการด�ำเนินโครงการ Thailand Food Valley
ทีม่ งุ่ สร้างนวัตกรรมการผลิตและมูลค่าเพิม่ จากส่วนต้นน�ำ้
แต่ยงั ไม่ได้มงุ่ เน้นการเชือ่ มโยงกับธุรกิจการค้าเพือ่ ตลาด
ส่งออกอย่างเต็มที่ (Demand Chain Management)
(2) เพิ่มจ�ำนวนคลัสเตอร์ในธุรกิจการค้าและ
บริการ ขยายผลโครงการเครือข่ายธุรกิจ และต่อยอด
การพัฒนาย่านการค้าในจังหวัดต่างๆ เพือ่ ให้มเี ครือข่าย
วิสาหกิจทีม่ คี วามร่วมมืออย่างใกล้ชดิ เกิดขึน้ ทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ อาจน�ำร่องในจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 10 แห่ง โดยอาศัยภาคีต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น วิสาหกิจเพื่อสังคม และ โครงการ CSR ของ
วิสาหกิจรายใหญ่ ในการผลักดันกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย
ให้พร้อมเกาะเกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า
(3) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาด
ส�ำหรับ CBEs ส่งเสริมบทบาทของ Farm Outlet และ
ศูนย์กระจายสินค้าในการสนับสนุนช่องทางส�ำหรับการค้า
ของ CBEs รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก Cooperative
Distribution Center ทีม่ อี ยูเ่ พือ่ แลกเปลีย่ นสินค้าระหว่าง
CBEs ในจังหวัดและภาคต่างๆ ที่มีความต้องการสินค้า
ที่สอดรับกัน
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เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า…

เครื่องชี้วัดผลงานรัฐบาล
การแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัย ต่างให้ความส�ำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะดูแลรักษา
เสถียรภาพของระดับราคา โดยเฉพาะการดูแลค่าครองชีพของประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย เหตุเพราะหากปล่อยให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ก็จะส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนไพ่โดมิโนที่ไม่ว่าจะล้มไปทางซ้ายหรือขวาก็จะส่งผลกระทบต่อไพ่ใบอื่นๆ ให้ล้มติดต่อกันเป็นลูกโซ่ เช่นเดียวกับปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของเงินเฟ้อจาก
ราคาของกินของใช้ทแี่ พงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนัน้ หากเพิม่ ขึน้
เพียงเล็กน้อย (Mild Inflation) เป็นภาวะที่ระดับราคา
สินค้าและบริการในประเทศค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้
ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเท่าใดนัก ขณะเดียวกันผู้ผลิตมอง
เห็นโอกาสหรือผลก�ำไรที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้
ขยายการผลิตหรือการลงทุน ส่งผลดีตอ่ การกระตุน้ ระบบ
เศรษฐกิจให้ขยายตัว แต่ถา้ ภาวะเงินเฟ้อเกิดขึน้ ในระดับ
รุนแรง (Hyper Inflation) เป็นภาวะทีร่ ะดับราคาสินค้า
และบริการสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มากมายและแสดงถึงการไม่มีเสถียรภาพทางด้านราคา
เพราะอ�ำนาจซื้อของประชาชนลดลงอย่างรวดเร็ว
มักเกิดขึน้ ในภาวะสงคราม เช่น ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
หลายประเทศมักพิมพ์ธนบัตรใช้เองท�ำให้ปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล ส่งผลให้คา่ ของ
เงินลดลง ราคาสินค้าสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับ
ภาวะที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะภาวะทีร่ ฐั บาลขาดวินยั การเงินการคลัง
ปล่อยให้มีปริมาณเงินในระบบมากเกินไป นอกจากนี้
ภาวะราคาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นอาจเกิดได้จาก
ระดับราคาน�ำ้ มันสูงขึน้ อย่างรุนแรง ซึง่ ท�ำให้ระดับราคาสูง
และอาจจะเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
(Stagflation) เป็นต้น ในภาวะเช่นนีท้ ำ� ให้มาตรฐานการ
ครองชีพ ความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชนลดลง เปรียบว่า
เงินเดือน/รายได้ทเี่ ป็นตัวเงินเท่าเดิม แต่ของแพงขึน้ ส่งผล
ให้รายได้ทแี่ ท้จริงลดลง เมือ่ ราคาสินค้าและบริการสูงขึน้
มากเกินกว่าทีป่ ระชาชนจะรับได้ จะส่งผลให้สนิ ค้าทีผ่ ลิต
แล้วไม่สามารถขายได้ ท�ำให้ผผู้ ลิตต้องลดการผลิตและ
การลงทุน และสุดท้ายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศก็จะลดลง นอกจากนี้ ปัญหาเงินเฟ้อยังส่งผล
ต่อดุลการค้าและการช�ำระเงิน เพราะสินค้าทีส่ ง่ ออกไป
ต่างประเทศมีราคาแพงขึ้น ท�ำให้ส่งออกได้น้อยลง
ขณะเดียวกันอาจมีการน�ำสินค้าทดแทนทีม่ รี าคาถูกกว่า
เข้ามามากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผผู้ ลิต/ผูป้ ระกอบการในประเทศ
ต้องปิดกิจการลง โดยสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อนัน้ อาจ
แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1. จากด้านอุปสงค์เป็นตัวดึง
(Demand-Pull Inflation) ซึง่ หมายถึงระบบเศรษฐกิจมี
ความต้องการสินค้าและบริการสูงขึน้ โดยทีป่ ริมาณสินค้า
ในตลาดยังคงเดิม จะเป็นตัวดึงให้ราคาสูงขึน้ เป็นไปตาม
กลไกตลาด 2. ภาวะเงินเฟ้อทีเ่ กิดจากต้นทุนเป็นตัวผลัก
(Cost-Push Inflation) หรือเป็นภาวะที่ราคาสินค้า
ปรับขึน้ จากต้นทุนสูงขึน้ อย่างเช่นในสถานการณ์ทรี่ าคา
น�้ำมันสูงย่อมท�ำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิต
สูงขึน้ ตาม จึงท�ำให้มกี ารปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับ
ต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 3. ภาวะเงิ น เฟ้ อ ที่ เ กิ ด จากพ่ อ ค้ า

ตั้งราคาสูงเกินควร (Mark-up Inflation) เงินเฟ้อ
ในประเภทนี้เกิดจากพ่อค้าผู้ประกอบการเอาก�ำไร
เกินควร ทั้งๆ ที่ภาวะต้นทุนไม่ได้สูงขึ้น มักเกิดจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด หรือในภาวะตลาด
มีลักษณะผูกขาด โดยที่ผู้ซื้อไม่มีอ�ำนาจต่อรอง สภาพ
ตลาดเช่นนี้อาจท�ำให้ผู้ขายในฐานะผู้ผูกขาดปรับเพิ่ม
ราคาขายได้เอง
ในทางกลับกันหากเกิดปัญหาเงินฝืด (Deflation)
ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
ยิง่ ส่งผลกระทบทีเ่ ลวร้ายต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเมือ่ ผูผ้ ลิต
ไม่มั่นใจในอนาคตจนท�ำให้ต้องชะลอการผลิต เพราะ
ระดับราคาสินค้าและบริการลดต�ำ่ ลง ราคาสินค้าไม่คมุ้
ต้นทุน ท�ำให้ลดระดับการผลิตและลดการจ้างงาน ท�ำให้
ประชาชนไม่มรี ายได้ และไม่มกี ำ� ลังซือ้ ทีเ่ พียงพอ ย่อม
ส่งผลให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ อาจน�ำมาซึง่ ปัญหา
ทางสังคมและความมัน่ คงทีจ่ ะตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก

โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และ
เงินเฟ้อ/เงินฝืดนั้น รัฐบาลอาจเลือกใช้นโยบายการเงิน
หรือนโยบายการคลัง ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ โดยหาก
เลือกใช้นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ควบคุมดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยรวมของระบบ
เศรษฐกิจ และใช้อตั ราดอกเบีย้ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ หาก
ใช้นโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง จะเป็นหน่วยงาน
ในการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการใช้รายได้และรายจ่าย
ของรัฐ และมาตรการทางด้านภาษีเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
รวมทั้ ง ภาวะที่ ต ลาดไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ภาวะ

เงินเฟ้อเนื่องจากพ่อค้าตั้งราคาสูงเกินควร รัฐบาลจะ
ใช้วิธีลดเงินเฟ้อด้วยการใช้กฎหมายควบคุมราคาสินค้า
และกฎหมายที่ควบคุมผู้มีสถานะผูกขาดในตลาดให้มี
การตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนีร้ ฐั อาจ
จะใช้แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันมากขึน้ เช่น
สนับสนุนให้มีผู้ขายในตลาดสินค้าที่มีการผูกขาด หรือ
อาจอนุญาตให้มีการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
จะท�ำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคไม่ถูก
เอารัดเอาเปรียบ ทัง้ นี้ การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลนัน้
ล้วนมีเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพราคา
ส่งเสริมการจ้างงาน รักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รักษาดุลการช�ำระเงินระหว่างประเทศ และกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่าการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด มีความ

ส�ำคัญกับทุกภาคส่วน จนน�ำมาสูก่ ารก�ำหนดนโยบายของ
รัฐบาลและการบริหารราชการของภาครัฐ ผลส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลวของการบริหารนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
โดยทั่วไปจะมีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 2 ตัวคือ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ซึง่ ใช้ชวี้ ดั การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วน
เสถียรภาพของระดับราคา เราจะวัดทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อเงินฝืด
ที่ดูได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI)
การบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน (คณะ
รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กำ� หนดนโยบาย
การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการ
ดูแลเกษตรกรให้มรี ายได้ทเี่ หมาะสม ลดอุปสรรคในการส่งออก
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ประสานนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังให้สอดคล้องกัน เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของราคา
อย่างเหมาะสม โดยมีกระทรวงต่างๆ น�ำนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบตั ติ ามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์ภายใต้การน�ำของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ยังคง
ด�ำเนินการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เดิมที่ได้ด�ำเนินการ
ไปแล้วให้เห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และจะเน้นตาม
แนวนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจ โดยนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง
พาณิชย์ 4 เรื่อง ได้แก่ การแก้ปัญหาค่าครองชีพ การ
สร้างรายได้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) การเร่งผลักดัน
การส่งออก และการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ปัญหาค่าครองชีพเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพของประชาชน
โดยดูแลเรื่องราคาสินค้า กรณีราคาน�้ำมันลดแต่ราคา
สินค้ายังไม่ลดตามต้นทุนการผลิต ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
จะเข้าไปก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสมด้วยความยุติธรรม
และเป็นไปตามกลไกตลาด “จะต้องไม่มีใครเอารัด
เอาเปรียบในสังคม” และส่งเสริม Campaign “ฉลาดซือ้ ประหยัดใช้” แนะน�ำผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพ ราคายุตธิ รรม ตลอดจนการดูแลเรือ่ งค่าครองชีพ
ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหาร
จัดการเรื่องนี้คือ ต้อง “จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มี
ความหลากหลาย ครบถ้วน เพียงพอ และถึงมือผูบ้ ริโภค
ทุกระดับอย่างสะดวกทั่วถึงและเป็นธรรม” ส่งเสริม
ให้มี “Outlet” ที่เพียงพอ และช่วยลดต้นทุนผู้บริโภค
ให้เข้าถึง Outlet เหล่านั้นได้
นอกจากภารกิจเกี่ยวกับการดูแลปากท้องของ
ประชาชนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจส�ำคัญใน
การจัดท�ำ “เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า...เครือ่ งชีว้ ดั ผลงาน
รัฐบาล” โดยในด้านการรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำข้อมูลดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญ

อย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายของทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล นานาประเทศให้การยอมรับ
และใช้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นเครื่องชี้วัด
ศักยภาพและความน่าเชือ่ ถือของประเทศ รวมถึงการจัดท�ำ
ดัชนีตวั อืน่ ๆ ทีส่ ามารถใช้เป็นเครือ่ งชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เช่น ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ดัชนี
ราคาส่งออกน�ำเข้า ซึง่ เกีย่ วข้องทัง้ ด้านผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
ผู้ส่งออก ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มต้นทุนและรายได้ของ
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังได้
จัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจที่เป็นข้อมูลบ่งชี้เศรษฐกิจระดับ
มหภาคของประเทศ เพือ่ ช่วยให้รสู้ ภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย ดัชนีวัฏจักร
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
และความเชื่อมั่นผู้บริโภค เครื่องชี้วัดทั้งหลายสามารถ
น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการส่งสัญญาณเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเตรียมตัง้ รับกับอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
ความส�ำคัญของการจัดท�ำข้อมูลวิชาการจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในหลักการและมีทฤษฎีรองรับ
กระบวนการการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน อยู่บนพื้นฐาน
ของความรูท้ างวิชาการ ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และ
การติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึง
การได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง
จะท�ำให้การจัดท�ำข้อมูลถูกต้องเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ และสามารถท�ำให้รัฐบาลบริหารประเทศ
ได้อย่างถูกทิศทาง เพราะการส่งสัญญาณที่ถูกต้อง
จะช่วยให้ประเทศเดินไปในทิศทางทีถ่ กู ต้องหรือสามารถ
ตัง้ รับได้อย่างทันท่วงที ตรงกันข้าม หากข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้
มี ค วามผิ ด พลาด ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยสาเหตุ ข องความ
ไม่ใส่ใจของผู้เกี่ยวข้อง การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ
การบิดเบือนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จะน�ำมา
ซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดทั้งการบริหารนโยบายใน
ระดับประเทศ และภาคเอกชน และภาคประชาชนก็จะได้
รั บ ผลกระทบจากการด� ำ เนิ น นโยบายของภาครั ฐ
ฉะนั้ น จึ ง เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของกองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจการค้าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี
ที่ผ่านมา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนที่ท�ำหน้าที่จัดท�ำ
ข้อมูลส�ำหรับใช้ชี้วัดผลงานรัฐบาลและเครื่องมือส�ำคัญ
ที่ใช้ประกอบการบริหารประเทศ กับความทุ่มเทและ
การปลูกฝังบุคลากรรุ่นต่อรุ่น โดยยึดหลักความถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นมาตรฐานสากล จนมีผลงานเป็นที่
ยอมรับและสร้างความน่าเชือ่ ถือของประเทศในเวทีระดับ
สากล
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 3 และเดือนกันยายน ปี 2558 ในภาพรวม

ชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและมีความ
เปราะบาง สะท้อนจากภาคการส่งออกสินค้า การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว
และการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกันยายน 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.8 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปหดตัวร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ก๊าซหุงต้ม
และค่ากระแสไฟฟ้า สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2558
อยู่ที่ร้อยละ 42.8 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและอยู่ในกรอบ
ความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ
เดือนกันยายน 2558 อยูใ่ นระดับมัน่ คงและสามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 155.5
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกันยายน 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค
การท่องเทีย่ ว โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ
8.7 แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทย
ยังมีความแข็งแกร่งและเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย ถึงแม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมาก็ตาม ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว
สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 6.3
และ 4.6 โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2558 ชะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับ

เดือนก่อนหน้า เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน
และต่างประเทศ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรทรงตัวในระดับต�่ำ สะท้อนได้จาก
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวทีร่ อ้ ยละ 25.5 และ 0.7
ตามล�ำดับ ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 5.8 ส�ำหรับ
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.1

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2558 ส่งสัญญาณชะลอตัว

สะท้อนได้จากการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง โดยเฉพาะยอดการจัดเก็บภาษี
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวร้อยละ 12.6 ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 20.6 ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และยอดจ�ำหน่าย
ปูนซีเมนต์ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.2 และ 0.4 ตามล�ำดับ

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ก.ย. 2558

ปี 57

Q2 ปี 58

ไทย
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
0.9
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
15.4
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
1.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.6
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0.8
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-6.2
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ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
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Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ

106.49 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.20 จากการปรับขึ้น
ของราคาผักสด ผลไม้สดหลายชนิดในช่วงเทศกาลกินเจ ส่งผลให้ราคากับข้าวส�ำเร็จรูป
ปรับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกในประเทศทีป่ รับสูงขึน้ ได้แก่ น�ำ้ มันดีเซล
และแก๊สโซฮอล์ 91 และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ชะลอตัวลดลงร้อยละ 0.77
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด
และพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.95 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค
เทียบเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.89

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะ

ขยายตัวร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2)

index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 102.2 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 3.1 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของราคาสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 2.9 ปลาและสัตว์นำ�้
ร้อยละ 11.0 ขณะทีผ่ ลผลิตการเกษตรสูงขึน้ ร้อยละ 2.2 หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.0 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบร้อยละ 0.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 26.5 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 4.2 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 2.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.1
โลหะขั้ น มู ล ฐานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะร้ อ ยละ 4.9 เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ แ ละ
เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์รอ้ ยละ 2.1 ส่วนหมวดทีด่ ชั นีราคาสูงขึน้ ได้แก่ สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์
สิง่ ทอร้อยละ 0.7 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.5 ไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ร้อยละ 0.5 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ร้อยละ 3.1 เครื่องจักร
ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ร ้ อ ยละ 0.2 สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 3.9
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้นร้อยละ 2.4 ตามการสูงขึ้นของลิกไนต์ ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่มี
การเปลีย่ นแปลง เฉลีย่ ช่วงเดือน (มกราคม-ตุลาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 4.4

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 118.0

เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 6.5 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่
หมวดซีเมนต์ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.4 หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 19.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 4.1
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากวัตถุดิบราคาลดลงตามราคา
ปิโตรเลียม ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง และมีเหล็กจากจีนเข้าสูต่ ลาดในประเทศมาก
หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้นได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เนื่องจาก
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึ้น หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 และเฉลีย่ เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2558)
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.8

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

กันยายน 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

กันยายน 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ก.ย. 2558

กันยายน 58

ม.ค.-ก.ย. 2558

ส่งออก

18,816

161,563

-5.51

-4.98

น�ำเข้า

16,022

153,805

-26.20

-10.46

2,794

7,758

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 58
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,511

20.6

13.4

สหรัฐ
อเมริกา

2,096

1.1

11.1

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

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

908

7.9

4.8

3.9 ออสเตรเลีย

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 58
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

9.7

จีน

3,327

-9.0

20.8

-46.8

9.2

ญี่ปุ่น

2,510

-21.9

15.7

1,296

-6.2

8.1

มาเลเซีย

937

-12.0

5.9

1,041

-20.6

6.5

สหรัฐ
อเมริกา

882

-46.4

5.5

984

19.5

6.1

สหรัฐ
อาหรับฯ

691

-30.1

4.3

มูลค่า

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,552

-17.9

น�้ำมันดิบ

1,477

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภัณฑ์
ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

สินค้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย.58

ส่งออก

-0.6

-0.7

น�ำเข้า

-0.9

-2.3

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ย.58

ม.ค.-ก.ย. 58

-0.4

-3.1

-2.1

-1.6

-12.1

-10.8

เดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 18,816 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.51
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม
ลดลงร้อยละ 9.9 จากการลดลงของข้าว (-28.8%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-28.6%) ยางพารา
(-7.4%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-15.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-2.2%)
ในขณะทีน่ ำ�้ ตาล (+13.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป (+10.1%) ปรับเพิม่ ขึน้
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
(-45.6%) เม็ดพลาสติก (-11.2%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-5.2%) ในขณะที่รถยนต์
และอุปกรณ์ ปรับเพิ่มขึ้น (+20.6%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา (+1.1%) จีน (-1.8%) ญีป่ นุ่ (-6.9%) ฮ่องกง (+1.2%) ออสเตรเลีย (+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�ำปะหลัง (+3.4%) น�้ำตาล (+1.2%) ผัก ผลไม้สด
แช่แข็งและแปรรูป (+0.0%) ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวม
ลดลงร้อยละ 3.0 จากการลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.9%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
(-27.2%) เม็ดพลาสติก (-13.6%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.4%) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (+10.9%) ปรับเพิ่มขึ้น ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา (+2.7%) จีน (-5.0%) ญีป่ นุ่ (-7.0%) ฮ่องกง (-7.5%) และมาเลเซีย (-17.2%)

การน�ำเข้า

เดือนกันยายน 2558 มีมูลค่า 16,022 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.20
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-46.8%) เคมีภณ
ั ฑ์
(-20.6%) เครือ่ งจักรกลฯ (-17.9%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-6.2%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของ
ไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-9.0%) ญีป่ นุ่ (-21.9%) มาเลเซีย (-12.0%) สหรัฐอเมริกา
(-46.4%) สหรัฐอาหรับฯ (-30.1%)
ระยะ 9 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 153,805 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 10.46 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ
(-40.2%) เครือ่ งจักรกลฯ (-9.4%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-11.1%) เคมีภณ
ั ฑ์
(-6.5%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย (+0.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.7%) ญี่ปุ่น (-11.0%) สหรัฐอเมริกา (-0.9%) มาเลเซีย
(-4.3%) และสหรัฐอาหรับฯ (-30.9%)

ดุลการค้า
สหรัฐ

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

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2558 อยูท่ ี่ 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�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ 84.0 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 42.3 หมวดสินค้า
ทุนลดลงร้อยละ 3.1 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.5
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 2.2 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่งลดลงร้อยละ 6.4

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
ตุลาคม 2558

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนตุลาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,572 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.91 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ราคาทองค�ำปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทีอ่ อกมาน่าผิดหวังกว่าทีห่ ลายฝ่าย
คาดการณ์ไว้ กดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซงึ่ รวมถึงโลหะ
มีคา่ อย่างทองค�ำ และจากปัจจัยดังกล่าวท�ำให้มกี ารประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจเลือ่ นการปรับขึน้
ดอกเบีย้ ออกไป นอกจากนี้ ทองค�ำยังมีความน่าสนใจในฐานะเป็นสินทรัพย์ทปี่ ลอดภัย หลังจาก IMF ปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนสี้ รู่ ะดับ 3.1% ซึง่ เป็นระดับต�ำ่ สุดนับตัง้ แต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2009

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนตุลาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 46.39 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 45.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีเท่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงส่งผลให้นักลงทุนที่ถือเงินในสกุลเงินอื่นๆ มองว่าราคาน�้ำมันมีราคาต�่ำลง
อย่างไรก็ตาม ราคาน�ำ้ มันดิบยังได้รบั ปัจจัยบวกจากรายงานปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังสหรัฐฯ ทีป่ รับลดลง
ภายหลังผู้ผลิตน�้ำมันดิบในสหรัฐฯ ยังคงปรับลดการขุดเจาะน�้ำมันดิบลง สวนทางกับความต้องการใช้
น�้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น�้ำมันดิบจะมี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันยังปรับตัวเพิ่มจากการคาดการณ์ว่า
อุปทานอาจลดลง หลังการมีการหารือระหว่างซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย และผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่อื่นๆ
เกี่ยวกับประเด็นราคาน�้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต�่ำ และภาวะอุปทานน�้ำมันดิบล้นตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนตุลาคมแข็งค่า โดยเฉลีย่ อยูท่ ่ี 35.72 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 36.02 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงหลังจากการประกาศ
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทีอ่ อกมาค่อนข้างอ่อนแอส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสเลือ่ น
การปรับขึน้ ดอกเบีย้ ออกไป อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทเคลือ่ นไหวแข็งค่าขึน้ ซึง่ เป็นไปตามค่าเงินในภูมภิ าค
เอเชีย ส่งผลให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลกลับเข้าสูภ่ มู ภิ าคเอเชียอีกครัง้ หนึง่ และด้วยปัจจัยดังกล่าวท�ำให้
เงินสกุลในภูมภิ าคเอเชียไม่วา่ จะเป็น มาเลเซียริงกิต อินโดนีเซียรูเปียห์ ต่างแข็งค่าขึน้ ตามไปด้วย

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 จากราคา
1,147.38 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,199.50 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการค้าข้าวรายใหญ่
มีความต้องการข้าวเพิม่ สูงขึน้ เพือ่ เตรียมสงมอบให้ตามค�ำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศ ในขณะทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย
ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,716.90 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 2,703.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
และเอกชนพยายามผลักดันเรือ่ งการส่งออกข้าวหอมมะลิ เช่น การรักษาส่วนแบง การตลาดขา วหอมมะลิไทย
ในฮอ งกง โดยการประชาสัมพันธเครือ่ งหมายรับรองขา วหอมมะลิไทย การจัดทาํ สือ่ ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ
บริเวณชุมชน การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาขาวหอมมะลิไทยเปนภาษาจีน การจัดการประกวดแขง ขัน
ประกอบอาหารจากขาวไทย และการเชิญนักขา วฮอ งกงมาทาํ สารคดี/บทความเกีย่ วกับขา วไทย เพือ่ เป็นการ
กระตุ้นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 47.28 บาท และ 44.85 บาท ตามล�ำดับ โดยปรับตัว
ลดลงจากเดือนกันยายน 2558 ร้อยละ 2.72 และ 0.92 ตามล�ำดับ ซึ่งการที่ราคายางลดลงน่าจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยลบจากปริมาณยางพาราทีอ่ อกสูต่ ลาดเป็นจ�ำนวนมาก และประเทศจีนทีม่ ปี ริมาณยางพารา
ในสต๊อกจ�ำนวนมาก ราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และยังไม่มปี จั จัยใหม่ๆ มากระตุน้ ตลาดทีจ่ ะท�ำให้
อุปสงค์ยางพาราเพิ่มขึ้นและราคายางพาราสูงขึ้น

ราคาสินค้ารายเดือน

สินค้า
สินค้า

เดือน

ก.ย.58

ต.ค.58

%∆
(MOM)

ม.ค.-ต.ค.
57

ม.ค.-ต.ค
58

%∆
(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

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

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
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

45.34

46.39

2.33

98.42

50.61 -48.58

36.02

35.72

-0.83

32.41

33.92

เดือน
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
สินค้า
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

4.67
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ห้างในบราซิลปิ๊งไอเดียลดโลกร้อน ศูนย์การค้า เอล โดราโด้ (El Dorado) ใน
บราซิล ปลูกผักและสมุนไพรบนดาดฟ้าโดยใช้ปุ๋ยหมักที่ท�ำจากเศษอาหารเหลือจาก
ฟูด้ คอร์ต หวังกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายใต้โครงการนีเ้ รียกว่า Green Roof
หรือหลังคาสีเขียว กระบวนการรีไซเคิลจึงเริ่มต้นที่ฟู้ดคอร์ต โดยพนักงานจะช่วยกัน
คัดแยกเศษอาหารที่เหลือ ก่อนน�ำมาชั่งน�้ำหนัก และเติมเอ็นไซม์ลงไปเพื่อท�ำเป็นปุ๋ย
หมักออร์แกนิค จากนั้นก็นำ� ปุ๋ยหมักที่ได้นี้ไปใช้ปลูกผักปลอดสารพิษบนดาดฟ้าของ
ศูนย์การค้า และนี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้
จากห้างสรรพสินค้า โดยไม่ให้มขี ยะเหล่านีถ้ กู ส่งไปทิง้ ตามทีเ่ ก็บขยะต่างๆ ภายใน 5 ปี
ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งด้วย

โอกาสดีของฮาลาลไทยเมือ่ อียปิ ต์สนใจซือ้ ไก่ไทย โดยนาย Hossam Khalil,
Chairman บริษัท El Masia International Trading Company สนใจ
ที่จะซื้อไก่สดแช่แข็ง (ขนาดน�้ำหนัก 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

จีนพุ่งเป้าสู่การพัฒนาแบรนด์จีน ชูป้าย Made in China ให้ติดตลาด
โลก มุ่งรวบรัดเปลี่ยนการผลิตสินค้า Low-cost สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ระดับ
Premium ป้อนตลาดโลกภายในปี ค.ศ.2568 ทีเ่ น้นสินค้าประเภท E-commerce
พลั ง งานสี เ ขี ย ว ชี ว เคมี รถไฟความเร็ ว สู ง เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์
ยานอวกาศ และอีกมากมาย โดยมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้คุ้มค่าแก่การ
บุกเบิกและการลงทุน ซึ่งจีนเองก็เคยปฏิรูปอุตสาหกรรมจีนสมัยใหม่ส�ำเร็จมา
แล้ว และสินค้าจีนจะไม่ใช่สินค้าราคาถูกอีกต่อไป โดยการเปลีย่ นโฉมหน้าใหม่
ของจีน จะช่วยเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจีน และเพิม่ สัดส่วนสินค้าแบรนด์ทอ้ งถิน่
ให้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากเดิมมีเพียงแค่ 20% เท่านั้น

ฟิลปิ ปินส์ฝนั เป็นฮับรถยนต์แห่งที่ 3 ของอาเซียน (นอกเหนือจากไทยและอินโดนีเซีย) รัฐบาล
ฟิลปิ ปินส์ได้ออกกฎหมาย Executive Order 182 หรือโครงการกลยุทธ์ฟน้ื ฟูอตุ สาหกรรมรถยนต์
เต็มรูปแบบ (Comprehensive Automotive Resurgence Strategy : CARS) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตรถยนต์ในประเทศ ในช่วงระยะเวลา 6 ปี โดยให้สิทธิพิเศษทางด้าน
ภาษีและด้านอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านเปโซต่อปี คาดว่าสิทธิพิเศษดังกล่าวจะท�ำให้เกิด
การสร้างงานเพิ่มกว่า 200,000 ต�ำแหน่ง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม และจะสามารถดึงดูดให้เกิด
การลงทุนด้านโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 27 พันล้านเปโซ ก่อให้เกิดการสร้าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมลู ค่ากว่า 300 พันล้านเปโซ มีการผลิตรถยนต์เกิดขึน้ อย่างน้อย 600,000 คัน
อาจจะส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน
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