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การขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้ “Local to Global”
Special Report

		 จับกระแสการเปลีย
่ นแปลง
โครงสร้างการค้าและการลงทุน
		 สแกน มณฑลเอกจีน
แสวงหาโอกาสทางการค้าไทย

Global News

วันโลกแตกทีเ่ วเนซุเอลา

I

02

Editor’s Note

ในช่วงทีผ่ า่ นมากระแสการเลือกตัง้ เริม่ อยูใ่ นความสนใจของประชาชนมากขึน้ มีหลายพรรคการเมืองใหม่ทนี่ า่ จับตามอง ทัง้ พรรคของคนรุน่ ใหม่และการรวมตัว
ของกลุม่ การเมืองเดิม ซึง่ ไม่นานหลังจากนีเ้ ราคงได้เห็นนโยบายของแต่ละพรรคทีม่ คี วามชัดเจนขึน้ แต่ความท้าทายหลังจากนีค้ อื การด�ำเนินนโยบายพรรคอย่างไร
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติทรี่ ฐั บาลในยุคนีไ้ ด้วางรากฐานไว้แล้ว
นโยบายของไทยหลายปีทผี่ า่ นมา เน้นแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจท้องถิน่ Special Talk ฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงกลไกการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้
“Local to Global” ทีจ่ ะสามารถยกระดับสินค้าของชุมชนให้ไปสูต่ ลาดสากลได้
ช่วงนีเ้ ศรษฐกิจการค้าโลกมีการแข่งขันกันสูงมาก การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตา่ งๆ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ Special Report ฉบับนีจ้ งึ พาท่านผูอ้ า่ นมา
จับกระแสการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการค้าและการลงทุน ทีเ่ ริม่ มีการโอนถ่ายจากโลกตะวันตกมาสูโ่ ลกตะวันออก สงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ
อย่างอเมริกาและจีนจะส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยบ้าง ต้องติดตามกัน และเรายังได้มกี ารจัดท�ำบทความวิเคราะห์การแสวงหาโอกาสทางการค้าใน 3 มณฑลเอก
ของจีน ได้แก่ มณฑลกวางตุง้ มณฑลเซียงจู และมณฑลเซีย่ งไฮ้ เพือ่ หาช่องทางเพิม่ มูลค่าการส่งออกไปยังมณฑลทีม่ ศี กั ยภาพเหล่านี้
ในส่วนของคอลัมน์ตา่ งๆ เราก็มกี ารน�ำข้อมูลทางเศรษฐกิจ การค้า และอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญมาอัพเดทให้เหมือนเช่นเคย และปิดท้ายด้วยคอลัมน์ Global News
เกีย่ วกับปัญหาอภิมหาเงินเฟ้อของประเทศเวเนซุเอลา ทีส่ ามารถเป็นข้อเตือนใจให้แก่ประเทศต่างๆ ถึงความเสียหายของการเสพย์ตดิ นโยบายประชานิยม
ทาง สนค. หวังว่า TPSO Journal ฉบับนีค้ งน�ำพาสาระความรูด้ า้ นเศรษฐกิจของไทยและของโลกมาสูท่ า่ นผูอ้ า่ นไม่มากก็นอ้ ย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
															
											กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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บล็อกเชน (Block Chain) คืออะไร?
... ส�ำหรับหลายๆ ท่านที่ติดตามประเด็น
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
คงจะเริ่มคุ้นหูกับค�ำว่า Block Chain กัน
มาบ้างแล้ว
ทีมงาน สนค. ก็เช่นกัน ได้ติดตาม
ความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิด จึงขอสรุป
สั้นๆ ว่า Block Chain เป็นเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัย จัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย
ศูนย์ ไม่ต้องผ่านคนกลางรายหนึ่งรายเดียว
โดยสามารถด�ำเนินการผ่านเงื่อนไขสัญญา
อัตโนมัติ (Smart Contract) ที่ก�ำกับการ
ท� ำ งานให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คนในบล็ อ กเชน
ท�ำตามเงื่อนไขสัญญาโดยไม่ต้องมีคนกลาง
ทีมงาน สนค. ได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยี
Block Chain นี้ จะเข้ามามีผลต่อเศรษฐกิจ
การค้าไทยในอนาคตอันใกล้ จึงได้จดั ท�ำ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดท�ำข้อเสนอเพือ่ พัฒนา
ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา” โดยนางสาวพิมพ์ชนก
วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมคั เดช ส�ำนักงาน
ศูนย์วิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการน�ำ Block Chain มาใช้เพื่อช่วยยกระดับการจดทะเบียน
คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ในยุคดิจิทัลให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว
ปลอดภัย สะดวก เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง ผลลัพธ์จากโครงการศึกษานี้จะน�ำไปสู่การ
สร้างกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนถูกลง ขณะเดียวกันช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปกป้องและบังคับใช้สทิ ธิดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศ และนอกจากนี้ สนค.
จะขยายผลการน�ำ Block Chain ไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วารสาร สนค.

ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 88 พฤศจิกายน 2561
www.tpso.moc.go.th

Contents
03 Special Talk

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้
“Local to Global”

04 Special Report

จับกระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้า
และการลงทุน

06 Special Report

สแกนมณฑลเอกจีน แสวงหาโอกาสทางการค้า

08 Economic Indicator
ภาพรวมเศรษฐกิจ

10 International Trade Focus

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กันยายน 2561

11 Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น
และราคาสินค้าเกษตร : ตุลาคม 2561

12 Global News

วันโลกแตกที่เวเนซุเอลา

บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู ้จัดท�ำ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Trade Policy and Strategy Office

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167

Special Talk

03

โดย : กองวิจยั เศรษฐกิจการค้ามหภาค

การขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้

“Local to Global”

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีความกินดี อยู่ดี โดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันก็เล็งเห็น
ว่าภาคการค้าระหว่างประเทศสามารถเป็นเครื่องมือช่วยสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากหรือท้องถิ่น
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยแนวทางการเชื่อมโยงให้เกิด “Local to Global” ต้องอาศัยการท�ำงานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายของส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ดังนี้
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

•
•
•

ค้นหาสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
ผูป
้ ระกอบการรายย่อย (SME)
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคให้เข้มแข็ง

กลุ่มฐานราก

•
•

สินค้าและบริการมีมล
ู ค่าเพิม
่ ขึน
้
และขยายโอกาสสู่สากล
กระจายโอกาสได้ทั่วถึง

ส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ

•
•
•

ศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ของสินค้าและบริการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตร
เชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการค้า

การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

การเข้าใจสินค้าท้องถิ่นมีบทบาทและความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นจากความส�ำเร็จในระดับท้องถิ่นเป็นหนทางไปสู่ความส�ำเร็จในระดับภูมิภาค
ก่อนขยายสู่ตลาดระหว่างประเทศ (Kotler, Kartajaya & Huan, 2007) ซึ่งวัฒนธรรมเป็นหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม ผ่านการถ่ายทอด
เรื่องราววิถีชีวิตลงในสินค้าเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำท้องถิ่น ขณะเดียวกันการน�ำสินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ และประสบความส�ำเร็จมาต่อยอด
จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการจ้างงานภายในชุมชนท้องถิ่น และสามารถเพิ่มยอดการจ�ำหน่ายสินค้าและตราสินค้าท้องถิ่น
อีกหนึ่งสิ่งที่ส�ำคัญ คือการสร้างมาตรฐานการผลิต การจัดจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดภูมิภาคและพัฒนาสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ผู้บริโภคและกลับมาซื้อซ�้ำ

ข้อสังเกตและแนวทางด�ำเนินการ

หนึ่งในกลุ่มฐานรากที่ส�ำคัญคือ ผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดเล็ก พบว่าในปี 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,028,495 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
99.40 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และเป็นวิสาหกิจขนาดกลางจ�ำนวน 18,298 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.60 แต่เมื่อพิจารณาจ�ำนวนวิสาหกิจที่
ส่งออกของประเทศ มีจ�ำนวน 38,140 ราย คิดเป็น SME จ�ำนวน 25,139 ราย1 ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมีการส่งออกน้อยมาก
แสดงให้เห็นว่ายังสามารถพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกมาก
ดังนั้น เพื่อให้ เป้าหมายการขับเคลื่อน ‘Local to Global’ เกิดขึ้นได้จริง ผู้ประกอบการต้องก้าวข้ามข้อจ�ำกัด 6 ด้าน ดังนี้ 1) แผนธุรกิจไม่อยู่บน
ฐานของการตลาด 2) ระบบเริ่มต้นการบ่มเพาะธุรกิจไม่ทั่วถึงและครบวงจร 3) ไม่พัฒนาสมรรถนะให้สอดรับกับกลุ่มธุรกิจ 4) เครือข่ายวิสาหกิจมีความร่วมมือ
แบบหลวมๆ 5) มีการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างจ�ำกัด และ 6) ขาดทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนการด�ำเนินการของภาครัฐ อาจก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน เช่น 1) การยกระดับความสามารถด้านการสร้างสรรค์มูลค่าหรือความแตกต่าง
ของธุรกิจการค้าระดับชุมชน ผ่านการจัดท�ำข้อมูลตลาดตามศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด 2) เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ
ผ่านการสนับสนุนให้ธรุ กิจการค้ารายใหญ่เชือ่ มโยงห่วงโซ่คณ
ุ ค่ามาสูธ่ รุ กิจระดับชุมชน เป็นต้น และสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการควบคูก่ นั ไปคือ การเชื่อมโยงกับภายนอก
ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกต่อไป

1 ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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โดย : ชนิกานต์ ดิศผดุง นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จับกระแสการเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างการค้าและการลงทุน
บริบทการค้าโลก และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการค้าการลงทุน
การค้าโลกมีปจั จัยขับเคลือ่ นส�ำคัญ 3 ด้าน คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและ
เทคโนโลยี (Technological and Structural forces) กระแสโลกาภิวตั น์
(Globalization) และการเมือง (Political Force) โดยในช่วง 70 ปีทผี่ า่ นมา
ซึง่ เป็น “ยุคที่ 2 ของกระแสโลกาภิวฒ
ั น์”1 (ค.ศ. 1945 – ปัจจุบนั ) การค้าโลกมีการ
ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากปัจจัยทางเทคโนโลยี นัน่ คือ การปฏิวตั ดิ า้ นการขนส่ง
และการสือ่ สารทีช่ ว่ ยลดต้นทุนการขนส่งและการติดต่อข้ามประเทศจนเกือบเป็น
ศูนย์ เช่นเดียวกันกับปัจจัยกระตุน้ ทางการเมือง คือการทีส่ หรัฐฯ กลายเป็นประเทศ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจหลังจากทีป่ ระเทศต่างๆ ฟืน้ ตัวจาก Great Depression
ในปี 1930 และมีการจัดตัง้ ระบบความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ด้านการเงิน การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ธนาคารโลก
(World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การการค้าโลก (WTO)
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ยุคที่ 2 ส่งผลให้การผลิต และรูปแบบความสัมพันธ์ของ
การค้าการลงทุนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
• World Factory - รูปแบบการผลิตมีความซับซ้อนมากขึน้ เมือ่ ต้นทุน
การขนส่งและการสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป การผลิตจึงถูกโอนย้ายไปยัง
แหล่งทีม่ ตี น้ ทุนแรงงานถูกทีส่ ดุ และการผลิตมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ (Division
of Labor in each stage of production) กลายเป็นห่วงโซ่ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกันในทุก
ขัน้ ตอนการผลิต
• The Rise of Multinational Corporations and FDI - เมือ่ ห่วงโซ่
แตกขยายไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น การลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นฐาน
การผลิตสินค้าและบริการจึงขยายตัวอย่างกว้างขวาง
• Rising of New Economic Power - การย้ายการผลิตจากประเทศพัฒนา
แล้วมายังประเทศก�ำลังพัฒนา ท�ำให้เกิดการปรับโครงสร้างจากประเทศเกษตรกรรม
สูก่ ารเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วง 1980s และ 1990
ประเทศส่งออกหลัก

ประเทศน�ำเข้าหลัก

ในระยะ 30 ปีทผี่ า่ นมา การค้าโลกขยายตัวในระดับสูงจาก 7.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 1991 เป็น 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 หรือ
คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลีย่ 6.1% ต่อปี สูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
GDP โลกทีร่ อ้ ยละ 2.8%

ทีม่ า: IMF และ World Bank

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
สะท้อนให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย�ำ้ ถึงการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการค้า การลงทุนโลกทีข่ วั้ อ�ำนาจทางเศรษฐกิจเริม่
โอนถ่ายจากโลกตะวันตกมาสูโ่ ลกตะวันออก
บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการค้าระหว่างประเทศเริ่ม
ลดน้อยลง ขณะทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การค้ามากยิ่งขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนการค้าโลกของประเทศพัฒนาแล้ว
(Advanced Economies) ลดลงจาก 75% ของมูลค่าการค้าโลก ในปี 2001
เหลือ 60% ในปี 2017 ในขณะทีป่ ระเทศเกิดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา
(Emerging and Developing Economies) มีสดั ส่วนในการค้าโลกเพิม่ ขึน้
จาก 25% ของมูลค่าการค้าโลก ในปี 2001 เป็น 40% ในปี 2017 (ทีม่ า: IMF)
โดยประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย เริม่ เข้ามามีบทบาททางการค้ามากขึน้ เห็นได้จากสัดส่วนการ
ส่งออกและการน�ำเข้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมา (ทีม่ า: WTO)

การขยายตัวของการค้าโลกในระยะที่ผ่านมา ถูกสนับสนุนด้วย
การลดก�ำแพงภาษีระหว่างกัน (Tariff) เพื่อเอื้อต่อความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนที่เคลื่อนย้ายไปหาแหล่งการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมือ่ ก�ำแพงภาษีลดลง มาตรการทีไ่ ม่ใช่
ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) กลับถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย
มากขึน้ อาทิ มาตรการด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Measures)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุน (Countervailing Duty) มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(Technical Barrier to Trade) และมาตรการสุขอนามัย (Sanitary and
Phytosanitary Measures) เป็นต้น และบางครั้งหากน�ำมาใช้อย่าง
เข้มงวดจนเกินไปก็อาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (Non-Tariff
Barriers: NTBs) ได้
ผูท้ า้ ชิงต�ำแหน่งผูน้ ำ� เศรษฐกิจโลก และการรักษาอ�ำนาจของผูม้ อี ำ� นาจเดิม
จีนเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตในซีกโลกตะวันออกที่ชัดเจน
ทีส่ ดุ สามารถเร่งอัตราการเติบโตได้เทียบเท่าประเทศอืน่ ในซีกโลกตะวันตก
ในเวลาเพียงไม่กสี่ บิ ปี โดยการทีจ่ นี เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
(WTO) ในปี 2001 ส่งผลให้สดั ส่วนการค้าโลกของจีนขยายตัวอย่าง
ชั ด เจน และดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นการใช้แรงงาน

(ทีม่ า: WTO Secretariat)

TPSO Journal

1กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ยุคที่ 1 (ก่อนปี ค.ศ. 1945) มีประเทศในแถบยุโรปเป็นผูน้ ำ� ทางเศรษฐกิจ ก่อนเข้าสูภ่ าวะทีเ่ ศรษฐกิจ การเมืองและการเงินของโลก
ไร้เสถียรภาพ ในช่วง Great Depression สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ยุคที่ 2 (ปี ค.ศ. 1945 - ปัจจุบนั ) มีสหรัฐฯ เป็นผูน้ ำ� ทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสงครามโลก
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(Labor Intensive) และสินค้าขัน้ กลาง (Intermediate Products) ทีม่ กี ารใช้
เทคโนโลยีไม่ซบั ซ้อนมากนัก โดยจีนมีขอ้ ได้เปรียบจากการมีทรัพยากรมหาศาล
ค่าแรงราคาถูก ตลาดขนาดใหญ่สำ� หรับสินค้าอุปโภคและบริโภค อีกทัง้ เป็นจุด
เชือ่ มต่อไปยังประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเอเชียด้วยความเชือ่ มโยงทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรม โดยข้อมูลจาก UNCTAD ระบุวา่ ในช่วงปี 2011 - 2017 จีนมีการ
ลงทุนทางตรง (FDI) เป็นอันดับ 4 รองจากสหรัฐฯ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร
การเปิดเสรีการค้าของจีน ส่งผลให้การค้าระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ
ในเอเชียขยายตัวในระดับสูง การค้าภายในภูมภิ าคเอเชีย (Regional Trade)
มีแนวโน้มสูงขึ้นและกระจุกตัวอย่างเข้มข้น โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง จีนใช้
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเป็นแหล่งผลิตสินค้าขัน้ กลาง (Intermediates Goods)
ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ คือ สินค้าคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยจีนแยกผลิตชิน้ ส่วน
ไปในประเทศต่างๆ ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ จะเห็นว่าภูมภิ าค
เอเชีย มีสดั ส่วนมูลค่าการค้าชิน้ ส่วนและส่วนประกอบกระจุกตัวภายในภูมภิ าค
มากกว่าการค้าระหว่างภูมภิ าค และสัดส่วนการค้าภายในภูมภิ าค (Regional
Trade) ของเอเชียสูงกว่าภูมภิ าคอืน่ ๆ อย่าง อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและใต้
และยุโรป (ทีม่ า: WTO Secretariat)
นอกจาก จีนจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนโยบายดึงดูดการ
ลงทุน ทีท่ ำ� ให้บริษทั ชัน้ น�ำในต่างประเทศทัง้ สหรัฐฯ ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ต่างย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าไปในจีนแล้ว จีนยังได้เรียนรูแ้ ละรับการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี (Technology Transfer) จากบริษทั ต่างชาติอกี ด้วย
การปฏิรปู เศรษฐกิจของจีนตามยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ทีม่ งุ่
ยกระดับให้จีนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่อาศัยเทคโนโลยีซับซ้อนหรือ
สร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึน้ รวมถึงการเริม่ ต้นพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ของ
ตนเอง เช่น สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ท�ำให้บทบาท
ของจีนในเวทีโลกเปลี่ยนไปและยิ่งจะทวีความส�ำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตสินค้าเอง อาจท�ำให้จนี ลดการน�ำเข้าชิน้ ส่วนจาก
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าค และอาจท�ำให้หว่ งโซ่อปุ ทานภายในภูมภิ าคสัน้ ลง รูปแบบ
การค้าในช่วงทีผ่ า่ นมา บ่งชีว้ า่ จีนยังคงพึง่ พาวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบอืน่ จาก
ประเทศในภูมภิ าค
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของจีน
กลับกลายเป็นประเด็นทีส่ ร้างความกังวลต่ออ�ำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบาย “America First” และน�ำ
มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีมาใช้มากขึน้ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของผูผ้ ลิตและ
อุตสาหกรรมในประเทศ จากการแข่งขันของต่างชาติ (Foreign Competition)
โดยอ้างเหตุผลเรื่องการขาดดุลการค้าในระดับสูงและการปฏิบัติการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของคูค่ า้ ส�ำคัญ โดยเฉพาะจีน ซึง่ สหรัฐฯ เรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหา
การขาดดุล และการปฏิบตั ทิ างการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรมด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
นวัตกรรม และการบังคับให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้
เพิม่ เติมกฎระเบียบการลงทุนของต่างชาติในสหรัฐฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
เพือ่ ป้องกันการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มงวดมากขึน้ ด้วย
ทัง้ นี้ หลายฝ่ายกล่าวว่าการเคลือ่ นไหวของมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเดิมนี้
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสกัดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและโอกาสการขยาย
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจของจีน
แนวโน้มและโอกาสของไทย
ตามทีก่ ล่าวข้างต้น จะเห็นว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างและเทคโนโลยี กระแส
โลกาภิวตั น์ และการเมือง เป็นปัจจัยหลักทีข่ บั เคลือ่ นรูปแบบการค้าการลงทุน
โลกให้เปลีย่ นผ่านไปตามสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ ในขณะนี้ ปัจจัยทาง
ด้านการเมือง คือ การช่วงชิงความเป็นผูน้ ำ� ระหว่างมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ
และจีน ได้เข้ามามีอทิ ธิพลและเป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง

ทางการค้าและการลงทุนอีกครัง้ หนึง่ การออกมาตรการปกป้องทางการค้าและ
การตอบโต้ทางการค้าอาจท�ำให้รปู แบบและโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศเปลีย่ นไป (Trade Realignment) และอาจท�ำให้เกิดการ
เคลือ่ นย้ายการลงทุน (Investment Flow) เนือ่ งจากกลุม่ ประเทศทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบมีแรงจูงใจแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพือ่ กระจาย
ความเสีย่ ง และรักษาเสถียรภาพการค้าในระยะยาว
ภาคธุรกิจและเอกชนทีเ่ ข้าไปลงทุนในประเทศจีนเริม่ แสดงความกังวล
ต่อผลกระทบจากความยืดเยือ้ ของสงครามการค้าทีไ่ ม่มวี แี่ ววได้ขอ้ ยุตใิ นระยะ
อันใกล้นี้ ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของสมาคมภาคธุรกิจ และเอกชนในภูมภิ าค
ต่างๆ รวมทัง้ สมาคมฯ ในจีนเอง ระบุวา่ บริษทั ยุโรปกว่า 50% มองว่าการตอบโต้
มาตรการการค้าระหว่างกันจะส่งผลเสียต่อห่วงโซ่อปุ ทานโลก และ 10% อยู่
ระหว่างพิจารณาเคลือ่ นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปประเทศอืน่ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลปิ ปินส์) และภูมภิ าค
เอเชียใต้2 จากข้อได้เปรียบเรือ่ งต้นทุนแรงงาน เช่นเดียวกันกับนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่
ระบุวา่ การขึน้ ภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีน ท�ำให้ธรุ กิจสหรัฐฯ ในจีนกว่า 75% ได้รบั
ผลกระทบจากภาระต้นทุนทีส่ งู ขึน้ และมีความเสีย่ งจากความต้องการสินค้าที่
ลดลงและเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มชะลอตัว โดยผูผ้ ลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า
และเครือ่ งนุง่ ห่ม อุปกรณ์และเครือ่ งใช้ภายในบ้าน และของเล่นเด็ก มีโอกาส
ทีจ่ ะย้ายฐานการผลิตมากทีส่ ดุ 3 อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตสินค้าในกลุม่ เทคโนโลยี
เริม่ ส่งสัญญาณเตรียมการโยกย้ายฐานการผลิตเร็วกว่าผูผ้ ลิตสินค้าประเภท
อืน่ ๆ โดยบริษทั Delta Electronics ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนแบตเตอรีใ่ ห้แก่บริษทั
Apple ได้ทำ� การขยายบริษทั ในเครือในประเทศไทยชือ่ ว่า Delta Electronics
(Thailand) อินเดีย และสโลเวเนีย เพือ่ กระจายความเสีย่ งและลดทอนผลกระ
ทบจากสงครามการค้า
ประเทศไทยอาจได้รบั ผลประโยชน์จากสถานการณ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะ
การดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้ขยายก�ำลังการผลิตหรือย้ายการลงทุน
มายังไทย โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
แรงงานมีทักษะเพียงพอและมีความหลากหลาย รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับ
ประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและระหว่างภูมภิ าค นอกจากนีแ้ ล้ว ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังถือเป็นข้อได้เปรียบของไทยในด้านความ
พร้อมส�ำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ซึง่ สอดรับกับแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตซึง่
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ สินค้า High-Tech หรือสาขาทีใ่ กล้เคียงกับอุตสาหกรรม S-Curve
ทีเ่ ป็นเป้าหมายการพัฒนา ทัง้ นี้ เมือ่ รูปแบบของการลงทุนเข้าสูว่ วิ ฒั นาการรอบใหม่
แล้วนัน้ ความเปลีย่ นแปลงอีกสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะตามมา คือ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางการค้าและการส่งออกของไทย ดังนัน้ ไทยจึงควรรุดหน้าศึกษาแนวโน้มของ
ตลาดศักยภาพและวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึน้ และรักษาอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศต่อไป

2ผลการส�ำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจและผูล้ งทุนโดย The European Union Chamber of Commerce
3ผลการส�ำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจและผูล้ งทุนโดย American Chamber of Commerce in Beijing and Shanghai
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Special Report

โดย : ณรงค์ คงสังข์ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองวิจยั เศรษฐกิจการค้ามหภาค

สแกน มณฑลเอกจีน แสวงหาโอกาสทางการค้า
ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับต้นของไทย โดยในปี 2560 มีมูลค่าการ
น�ำเข้าจากไทยสูงถึง 2.95 หมืน่ ล้าน USD จากทีร่ ฐั บาลมีนโยบายเจาะตลาด
จีนในรายมณฑล ซึง่ จีนแบ่งเขตการปกครองเป็น 31 มณฑล (ประกอบด้วย 22
มณฑล/จังหวัด 5 เขตปกครองตนเอง และ 4 มหานครเมือง ทัง้ นี้ ยังไม่รวม
2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกง และมาเก๊า และไม่รวมไต้หวัน) โดยแต่ละ
มณฑลมีศกั ยภาพทางการค้าและความต้องการสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน บทความ
ชิน้ นีว้ เิ คราะห์โครงสร้างความต้องการน�ำเข้าในมณฑลเอก 3 มณฑล ได้แก่
มณฑลกวางตุง้ มณฑลเซียงจู และเมืองเซีย่ งไฮ้ และพิจารณาความสอดคล้อง
กับการส่งออกของไทย เพือ่ หาช่องว่างทางการค้า และแนวทางเพิม่ มูลค่าการ
ส่งออกให้สงู ขึน้
การวิเคราะห์เพือ่ มองหาความสอดคล้องระหว่างความต้องการน�ำเข้า
ของแต่ละมณฑลกับการส่งออกของไทยในครัง้ นี้ มีการใช้ 2 ตัวแปรทีส่ ำ� คัญ คือ
1 สัดส่วนการน�ำเข้าของสินค้าต่อการน�ำเข้ารวม แบ่งออกเป็น
3 ระดับ คือ (1) สัดส่วนต่อการน�ำเข้ารวมต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 0-5 ของการ
น�ำเข้ารวม (2) สัดส่วนต่อการน�ำเข้ารวมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5-10 และ
(3) สัดส่วนต่อการน�ำเข้ารวมสูง คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 10
2 อัตราการขยายตัวของการน�ำเข้า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
(1) หดตัว (2) ขยายตัวต�ำ่ ร้อยละ 0-5 (3) ขยายตัวปานกลาง ร้อยละ 5-10
และ (4) ขยายตัวสูง มากกว่าร้อยละ 10
วิธกี ารนีจ้ ะท�ำให้เข้าใจสถานการณ์ของตลาดและสินค้าได้ดขี นึ้ รวมทัง้
สามารถสแกนหาสินค้าที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนใหม่ (Rising star) ในแต่ละ
มณฑลได้ชดั เจนขึน้ โดยทัว่ ไปแล้วสินค้า Rising star จะมีลกั ษณะการขยายตัว
ของการน�ำเข้าสูงแต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าไม่มาก หากไทยมีสว่ นแบ่งตลาดอย่าง
มัน่ คงในสินค้าเหล่านี้ ก็จะเป็นหลักประกันทีส่ ำ� คัญว่าการส่งออกไทยจะขยายตัว
อย่างก้าวกระโดด ในทางกลับกันหากไทยยังไม่มกี ารจับจองส่วนแบ่งตลาด
ในสินค้าเหล่านี้ ก็จำ� เป็นต้องพิจารณาว่าไทยมีความสามารถในการผลิตและ
แข่งขัน หรือไม่ หากเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันที่ดีอยู่แล้ว
แน่นอนว่ามีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มมาตรการส่งเสริมก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือ
วางกลยุทธ์ทางการค้าอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ จะเพิม่ พืน้ ทีท่ างการค้าให้มากขึน้
นอกจากสินค้า Rising star แล้ว ในตลาดการค้าก็ประกอบด้วยสินค้า
Sunset ที่มีลักษณะหดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไทยมีการส่งออกสินค้า
Sunset ในสัดส่วนสูง ก็มคี วามเสีย่ งต่อศักยภาพการส่งออกของไทย และ
จ�ำเป็นต้องกระจายการส่งออกสินค้าเหล่านีไ้ ปตลาดอืน่ ๆ ทีย่ งั มีความต้องการ
อยู่ หรือเร่งพัฒนาสินค้าใหม่เพือ่ ทดแทนการส่งออกสินค้าเหล่านี้
มณฑลกวางตุง
้

มีจดุ แข็งการค้าในเกือบทุกด้าน โดยมี GDP จ�ำนวนประชากร และมูลค่า
การน�ำเข้า (4.25 แสนล้าน USD) เป็นอันดับ 1 ของจีน และไทยเป็นแหล่ง
น�ำเข้าส�ำคัญอันดับ 8 ของมณฑลกวางตุง้ โดยในปี 2017 มณฑลกวางตุง้ มี
การน�ำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 1.19 หมืน่ ล้าน USD
โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าของมณฑลกวางตุง้ ทีส่ ำ� คัญ มีรายละเอียดดังนี้
• ร้อยละ 55.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยาย
ตัวต�ำ่ (0-5%) แต่มสี ดั ส่วนน�ำเข้าสูง (>10%) สินค้าในกลุม่ นี้ เช่น เครือ่ งจักร/
เครือ่ งกล (มูลค่าตลาดสูงถึง 1.4 แสนล้าน USD และน�ำเข้าจากไทยร้อยละ 2.1 )
เป็นกลุม่ ทีไ่ ทยยังมีโอกาสทางการค้าหากสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดได้มากขึน้
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ร้อยละ 14.1 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าหดตัว
และมีสดั ส่วนการน�ำเข้าต�ำ่ (0-5 %) สินค้าในกลุม่ นี้ เช่น พลาสติก (มูลค่า
ตลาด 1.3 หมืน่ ล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 5.8) อัญมณี (7.0 พันล้าน
USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 2.0) และธัญพืช (1.9 พันล้าน USD น�ำเข้าจาก
ไทยร้อยละ 12.7) ถ้ายังหดตัวต่อจะเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการส่งออกของไทย
• ร้อยละ 8.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยายตัว
สูง (> 10%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าปานกลาง (5-10 %) สินค้ากลุม่ นี้ เช่น
เชื้อเพลิง (มูลค่าตลาด 2.7 หมื่นล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 0.2)
เป็นกลุม่ สินค้าทีไ่ ทยมีความสามารถทางการแข่งขันไม่มากนัก
• ร้อยละ 8.0 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยายตัว
สูง (> 10%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าต�ำ่ (0-5 %) สินค้าส�ำคัญในกลุม่ นี้ เช่น ไม้
(มูลค่าตลาด 3.1 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 37.8) เคมีภณ
ั ฑ์ (มูลค่า
ตลาด 2.6 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 7.6) รถยนต์ (มูลค่าตลาด
2.6 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 0.8) และกระดาษ (มูลค่าตลาด 2.6
พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 0.03) กลุม่ สินค้าไม้และเคมีภณ
ั ฑ์เป็น
โอกาสทางการแข่งขันของไทย
สรุป ในภาพรวมโครงสร้างการน�ำเข้าของมณฑลกวางตุง้ มีการกระจุกตัว
ของสินค้าน�ำเข้าสูงมากและสินค้ากลุม่ นีม้ กี ารขยายตัวของการน�ำเข้าต�ำ่ แสดง
ให้เห็นว่าการน�ำเข้าของมณฑลกวางตุง้ มีแนวโน้มขยายตัวไม่สงู นัก และยัง
มีความเสีย่ งอีกประการหนึง่ คือ สินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการส่งออกเป็น
สินค้าทีค่ วามต้องการน�ำเข้ามีทศิ ทางหดตัว เช่น พลาสติก และอัญมณี เป็นต้น
ด้าน Performance โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าจากไทย และสินค้า
ศักยภาพในมณฑลกวางตุง้ ในภาพรวมแล้ว Performance การน�ำเข้าจาก
ไทยขยายตัวได้ดกี ว่าการน�ำเข้ารวม ส่วนสินค้าทีต่ ลาดมีความต้องการน�ำเข้า
สูงและเป็นโอกาสทางการค้าไทย เช่น รถยนต์ (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ
25.5 มูลค่าตลาด 2.6 พันล้าน USD) กระดาษ (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ
10.1 มีมลู ค่าตลาด 2.6 พันล้าน USD) เคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรีย์ (การน�ำเข้าขยายตัว
ร้อยละ 13.7 มีมลู ค่าตลาด 2.6 พันล้าน USD) ของปรุงแต่งจากธัญพืชหรือนม
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 18.8 มีมลู ค่าตลาด 1.7 พันล้าน USD) เครือ่ งหอม
(การน� ำ เข้ า ขยายตั ว
ร้อยละ 30.0 มีมูลค่า
ตลาด 660 ล้าน USD)
แ ล ะ ข อ ง ป รุ ง แ ต ่ ง
เบ็ ด เตล็ ด ที่ บ ริ โ ภคได้
(การน� ำ เข้ า ขยายตั ว
ร้อยละ 10.6 มีมลู ค่าตลาด
450 ล้าน USD) เป็นต้น
มณฑลเจียงซู

มีจดุ แข็งการค้าในหลายด้าน โดยมี GDP (อันดับ 2 จาก 31 มณฑล)
มีรายได้ตอ่ หัว (อันดับ 4) และมีมลู ค่าการน�ำเข้าสูงถึง 2.73 แสนล้าน USD
(อันดับ 3) และไทยเป็นแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญอันดับที่ 10 ของมณฑลเจียงซู โดย
ในปี 2017 มณฑลเจียงซูมกี ารน�ำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 5.2 พันล้าน USD
โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าของมณฑลเจียงซูทสี่ ำ� คัญ มีรายละเอียดดังนี้
• ร้อยละ 29.9 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าหดตัว
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แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าสูง (>10%) สินค้าทีส่ ำ� คัญในกลุม่ นี้ เช่น เครือ่ งจักร/
เครื่องกล (มูลค่าตลาด 5.0 หมื่นล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 1.8)
การหดตัวของสินค้ากลุม่ นีจ้ ะเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการน�ำเข้ารวมของตลาด
• ร้อยละ 19.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยาย
ตัวสูง (> 10%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าต�ำ่ (0-5 %) เช่น เชือ้ เพลง และไม้
(มูลค่าตลาด 8.2 และ 4.5 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 4.1 และ 1.8
ตามล�ำดับ) เป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นโอกาสทางการค้าของไทย
• ร้อยละ 11.0 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยายตัว
ต�ำ่ (0-5%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าสูง (>10%) เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า (มูลค่าตลาด
1.5 หมืน่ ล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 5.8) เป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นโอกาสทาง
การค้าของไทยและไทยมีสว่ นแบ่งตลาดในเกณฑ์ทดี่ ี
• ร้อยละ 10.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีม่ กี ารน�ำเข้าขยายตัว
สูง (> 10%) และมีสดั ส่วนการน�ำเข้าสูง (>10%) เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ (มีมลู ค่าตลาด
1.7 หมืน่ ล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 3.2 ) เป็น Rising star ของตลาด
และเป็นกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกในตลาดโลกอยู่แล้ว ดังนั้น
หากไทยสามารถเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดในมณฑลเจียงซูได้จะท�ำให้การ
ส่งออกของไทยในมณฑลนีข้ ยายตัวได้ดขี นึ้
สรุป ในภาพรวมแล้วโครงสร้างการน�ำเข้าของมณฑลเจียงซูมีการ
กระจายของกลุ่มสินค้ามากกว่ามณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกใน
ด้านการกระจายความเสี่ยงและสินค้าที่ขับเคลื่อนการน�ำเข้าให้ขยายตัว
มีหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม มณฑลเจียงซูยังมีโอกาสและความเสี่ยง
ทางการค้าของไทย โดยในด้านความเสี่ยง คือ สินค้าส่วนมากของตลาดมี
การน�ำเข้าหดตัว ขณะทีโ่ อกาสทางการค้า คือ สินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพการ
ส่งออกเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามต้องน�ำเข้าเพิม่ สูงขึน้ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
ด้าน Performance โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าจากไทย และสินค้า
ศักยภาพในมณฑลเจียงซู ในภาพรวมแล้ว Performance การน�ำเข้าจากไทย
ขยายตัวได้สงู กว่าตลาดเล็กน้อย ด้านสินค้าทีเ่ ป็น Rising star และจะเป็น
โอกาสทางการค้าของไทย เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 11.6 มี
มูลค่าตลาด 1.7 หมืน่ ล้าน USD) เชือ้ เพลง (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 34.5
มีมลู ค่าตลาด 8.2 พันล้าน USD) พืชน�ำ้ มัน (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 19.6
มีมลู ค่าตลาด 4.5 พันล้าน
USD) ไม้และผลิตภัณฑ์
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อย
ละ 11.3 มีมลู ค่าตลาด 4.5
พั น ล้ า น USD) ยายนต์
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ
12.7 มีมูลค่าตลาด 2.4
พันล้าน USD) เป็นต้น

มีจดุ แข็งการค้าทีส่ ำ� คัญ คือ รายได้ตอ่ หัว (อันดับ 2 จาก 31 มณฑล)
และมีมลู ค่าการน�ำเข้าสูงถึง 2.52 แสนล้าน USD (อันดับ 2) ขณะทีม่ ี GDP
อันดับ 11 และมีประชากรอันที่ 25 จาก 31 มณฑล และไทยเป็นแหล่งน�ำเข้า
ส�ำคัญอันดับที่ 9 มีมลู ค่า โดยในปี 2017 เมืองเซีย่ งไฮ้มกี ารน�ำเข้าจากไทย
เป็นมูลค่า 1.1 หมืน่ ล้าน USD
โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าของเมืองเซีย่ งไฮ้ทสี่ ำ� คัญ มีรายละเอียดดังนี้
• ร้อยละ 29.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยายตัว
สูง (>10%) และมีสดั ส่วนการน�ำเข้าสูง (>10%) สินค้าส�ำคัญในกลุม่ นี้ เช่น
เครือ่ งจักร/เครือ่ งกล (มีมลู ค่าตลาด 1.23 แสนล้าน USD น�ำเข้าจากไทย
ร้อยละ 2.4) เป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นโอกาสทางการค้าของไทยแต่จำ� เป็นต้องเพิม่ ส่วน
แบ่งทางการตลาดให้สงู ขึน้
ร้อยละ 14.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีก่ ารน�ำเข้าขยายตัว
ต�ำ่ (0-5%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าปานกลาง (5-10 %) สินค้าส�ำคัญในกลุม่ นี้
เช่น ยานยนต์ (มีมลู ค่าตลาด 3.4 หมืน่ ล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 0.9)
แม้วา่ ไทยจะมีศกั ยภาพการส่งออกยานยนต์ในตลาดโลกในเกณฑ์ดี แต่ความ
สามารถการแข่งขันในตลาดเซีย่ งไฮ้ยงั อยูใ่ นระดับต�่ำ ท�ำให้ไทยเสียโอกาส
ทางการเพิม่ มูลค่าการค้าในเมืองเซีย่ งไฮ้
• ร้อยละ 12.9 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าขยายตัวปานกลาง
(5-10%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าต�ำ่ (0-5 %) สินค้าทีส่ ำ� คัญในกลุม่ นี้ เช่น
เคมีภณ
ั ฑ์ (มูลค่าตลาด 9.1 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 3.2) เป็น
กลุม่ ทีเ่ ป็นโอกาสทางการค้าของไทย
• ร้อยละ 12.1 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่ สินค้าทีม่ กี ารน�ำเข้าขยายตัว
สูง (>10%) แต่มสี ดั ส่วนการน�ำเข้าต�ำ่ (0-5 %) สินค้าทีส่ ำ� คัญในกลุม่ นี้ เช่น
ยางพารา (มูลค่าตลาด 4 พันล้าน USD น�ำเข้าจากไทยร้อยละ 16.6) เป็นกลุม่
ทีเ่ ป็นโอกาสทางการค้าของไทยและมีสว่ นแบ่งตลาดในเกณฑ์ทดี่ ี
สรุป จากโครงสร้างการน�ำเข้าของเมืองเซีย่ งไฮ้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า
เป็นเมืองแห่งโอกาสทางการค้า เนือ่ งจากสินค้ามีการกระจายตัวดี และสินค้า
ส่วนมากอยูใ่ นทิศทางการขยายตัว
ด้าน Performance /โครงสร้างการน�ำเข้าสินค้าจากไทย/และสินค้า
ศักยภาพในเมืองเซีย่ งไฮ้ ในภาพรวมแล้ว Performance การน�ำเข้าจากไทย
ขยายตัวได้ตำ�่ กว่าตลาดเล็กน้อย เนือ่ งมาจากสินค้าทีข่ ยายตัวสูงเป็นสินค้าที่
ไทยมีสว่ นแบ่งตลาดไม่มากนัก ด้านสินค้า Rising star ของตลาดและจะเป็น
โอกาสทางการค้าของไทย เช่น เครือ่ งจักร (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 11.2 มี
มูลค่าตลาด 1.23 แสนล้าน USD) เชือ้ เพลิง (การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 17.3
มีมลู ค่าตลาด 8.9 พันล้าน
USD) ยางและผลิตภัณฑ์
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ
12.5 มีมลู ค่าตลาด 4.1
พันล้าน USD) เครือ่ งหอม
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ
23.3 มีมลู ค่าตลาด 2.8
พันล้าน) และเครื่องดื่ม
(การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 18.1 มีมลู ค่าตลาด 1.5 พันล้าน) เป็นต้น
จากภาพรวมการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความต้องการน�ำเข้า
ของ 3 มณฑล กับการส่งออกของไทยจะเห็นโครงสร้างสินค้าในแต่ละมณฑล
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน และเห็นถึงสินค้าศักยภาพหรือสินค้า Rising star
ทีจ่ ะเป็นโอกาสทางการค้าของไทยในแต่ละมณฑล ซึง่ จะเป็นช่องทางเพิม่ การ
ส่งออกและรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยอีกมาก
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2561
ภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้า ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในลักษณะชะลอตัวเป็นเดือนที่ 2 เข้าสู่กรอบคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นเดือนที่ 8 โดยมี
ปัจจัยส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน และการผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางชนิด ท�ำให้เงินเฟ้อที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
แบบค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดต่างๆ ทั้งการบริโภคและการใช้จ่าย การจัดเก็บรายได้ ในขณะที่ความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายเพื่อ
ซือ้ สินค้าปรับตัวดีขนึ้ เป็นสัญญาณบ่งชีว้ า่ การเคลือ่ นไหวของเงินเฟ้อยังอยูใ่ นระดับเสถียรภาพ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปโดยเฉลีย่ จะเคลือ่ นไหว
ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 - 1.6
ดัชนีชวี้ ด
ั เศรษฐกิจทีส
่ ำ� คัญ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปและพืน
้ ฐาน เดือนตุลาคม 2561

อัตราเงินเฟ้อเดือน ตุลาคม 2561
ดัชนี = 102.63

%YOY

%MOM

%AOA

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline Inflation)

1.23

0.06

1.15

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core Inflation)

0.75

0.04

0.72

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ (เฉลี่ย ม.ค. - ก.ย. 2561)
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 102.63
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัวร้อยละ 1.23 (YoY)
ต่อเนือ่ งจากร้อยละ 1.33 ในเดือนก่อน และเป็นการขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 16
ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากราคาในหมวดพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่
23 ร้อยละ 8.11 หมวดอาหารส�ำเร็จรูป และหมวดเคหสถาน ในขณะทีร่ าคาในหมวด
อาหารสด ลดลงร้อยละ -1.48 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ซึ่งเมื่อหักอาหารสด
และพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.75
- เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.06 (MoM)
- เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2561 เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 1.15 (AoA)
และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.72 (AoA)
ปัจจัยส�ำคัญของการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้ มาจาก 3 ปัจจัยหลักๆ
ได้แก่
1. ปัจจัยเร่ง มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย Contribution to
percent change (CPC) ของหมวดพลังงานสูงถึง 0.93 ตามการสูงขึ้นของราคา
น�ำ้ มันดิบดูไบทีป่ รับตัวสูงขึน้ ถึงร้อยละ 45.9 (YoY) ซึง่ เมือ่ หักพลังงานออก จะท�ำให้
เงินเฟ้อเดือนนี้เหลือร้อยละ 0.30 (เทียบกับเดือนกันยายน 2561ที่ร้อยละ 0.40)
(ในเงินเฟ้อร้อยละ 1.23 เป็นพลังงาน 0.93 หักพลังงานแล้วเหลือ 0.30 เป็น
เงินเฟ้อจากด้านอื่นๆ ที่มิใช่พลังงาน)
2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ผลผลิตของกลุ่มอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ราคาหดตัวร้อยละ -1.48
โดยเฉพาะผักสดและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพอากาศ
เหมาะสม ส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สอดคล้องกับ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ -1.56*
- ผลจากราคาในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์เริ่มหมดลง โดยใน
เดือนนี้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.41 ซึ่งในเดือนต่อๆ ไปน่าจะลดลงมากขึ้น (หากไม่มี
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตร)
- อุปสงค์ชะลอตัวลงเล็กน้อย จากมูลค่า VAT ชะลอตัวจากร้อยละ 1.7 ในเดือน
ส.ค. เหลือร้อยละ 0.8 ในเดือน ก.ย. 61 อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขนึ้ จากหดตัวร้อยละ -4.8 ในเดือน ก.ย. เป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2* ในเดือนนี้
เมื่อเทียบกับ CPI ของประเทศต่างๆ เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 61 เท่ากับ
1.14) พบว่า CPI ของไทยยังอยู่ในระดับต�่ำเป็นล�ำดับ 2 รองจากสิงคโปร์ (0.42)
เทียบกับกลุ่มอาเชียน ได้แก่ มาเลเซีย (1.31) อินโดนีเซีย (3.21) เวียดนาม (3.57)
ฟิลปิ ปินส์ (4.96) และกลุม่ อืน่ ๆ เช่น อินเดีย (4.24) ฮ่องกง (2.36) จีน (2.10) ไต้หวัน
(1.62) และเกาหลีใต้ (1.46)

* ประมาณการจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดชั นีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค (CCI) เดือนตุลาคม 2561 ปรับลดลงจากเดือนกันยายน
2561 ที่ระดับ 38.0 มาอยู่ที่ระดับ 35.5 ขณะที่ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
อุปโภค-บริโภคในปัจจุบัน สูงเกินระดับ 50 มาตั้งแต่ต้นปี
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ในเดือนนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 26.5 จาก
เดือนก่อนหน้าที่ระดับ 30.9 โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจและการ
หางานท�ำในปัจจุบันลดลง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต ปรับตัวลดลดมาอยู่ที่ 41.5 จากเดือนก่อน
หน้าที่ระดับ 42.7 โดยภาวะเศรษฐกิจ และการหางานท�ำอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัว
ลดลงระดับความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ�ำเป็นต่อการ
ครองชีพในเดือนนี้ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา ปรับตัวดีขนึ้ จากเดือนก่อนหน้าทีร่ ะดับ 53.0
มาอยู่ที่ 54.5 สูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 103.5 สูงขึน้
ร้อยละ 1.7 (YoY) จากร้อยละ 1.3 ในเดือนก่อนหน้า ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 6 โดยมีสาเหตุส�ำคัญ ดังนี้
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ตามราคา
สินค้าส�ำคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร ข้าวสาร ปลายข้าว
ร�ำข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง เครื่องปรุงรส) จากราคาวัตถุดิบที่
ปรับสูงขึ้น กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิง จากปริมาณการผลิตที่ลดลงของ
ประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มัน กลุม่ สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ ตามราคาน�ำ้ มันซึง่ เป็นสินค้า
เกี่ ย วเนื่ อ ง กลุ ่ ม เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ตามต้ น ทุ น การผลิ ต ที่
เพิ่มขึ้น และกลุ่มเครื่องจักร
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 13.9 สูงขึน้ ตามราคา
น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -0.1 ลดลงเป็นเดือน
ที่ 2 แต่เป็นลักษณะการติดลบที่น้อยลง ตามการลดลงของราคาสินค้า
ส�ำคัญ อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา พืชผัก ปลาและสัตว์น�้ำ
ขณะที่ข้าวเปลือก มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มผลไม้
มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2
(MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (AoA)
ดัชนีราคาราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI) เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ
108.1 เทียบกับเดือนเดียวกันปี 2560 สูงขึ้นขึ้นร้อยละ 1.2 (YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 จากการสูงขึ้นของ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึน้ ร้อยละ 2.0 ชะลอตัวจาก
เดือนทีแ่ ล้วทีร่ อ้ ยละ 2.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย เหล็กฉาก
เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี) จากปริมาณเหล็กเหลือสะสม
จากเดือนที่แล้วและปริมาณการจ�ำหน่ายเหล็กที่ลดลงในช่วงฤดูฝน
หมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.8 (เสาเข็ ม
คอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส� ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตหยาบ ชีทไพล์คอนกรีต)
หมวดซี เ มนต์ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.3 (ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561
ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 3.0 (AoA)
แนวโน้มเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบคาดการณ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ และได้รับอิทธิพลส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ
ทั้งความต้องการและราคาพลังงาน โดยราคาพลังงานมีแนวโน้ม
ผันผวนแต่น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่จ�ำกัด ในขณะที่ค่าเงินบาท
มีโอกาสอ่อนค่าตามแนวโน้มค่าเงินในภูมิภาคและการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยของประเทศส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลสุทธิต่อดุลการช�ำระเงิน
ส�ำหรับราคาสินค้าเกษตรแม้ยังลดลง แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจส�ำคัญที่ราคาปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนและ
ก�ำลังจะเข้าสูฤ่ ดูการเก็บเกีย่ วในช่วงทีเ่ หลือของปี (ข้าว มันส�ำปะหลัง
และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์) ส่งผลดีตอ่ รายได้และก�ำลังซือ้ ของเกษตรกร
คาดว่าเงินเฟ้อในระยะต่อไปจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป และ
เคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ
0.8-1.6 และอยูใ่ นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลาง
ที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กันยายน 2561
ส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2561 หดตัวทีร่ อ้ ยละ 5.2 หรือ
คิดเป็นมูลค่า 20,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่
สหภาพยุโรป (15) สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ และตลาด CLMV ยังคงขยายตัวดี การ
ส่งออกสินค้ากลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวทีร่ อ้ ยละ 0.6 สินค้าที่
ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง เครือ่ งดืม่ และผัก ผลไม้สด
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้ากลุม่ อุตสาหกรรม หดตัว
ร้อยละ 6.7 สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดี ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
การส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี 2561 มีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากความ
ผันผวนและปัจจัยเสีย่ งภายนอกประเทศ อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า และประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน ทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเชือ่ มัน่
ทางการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าการส่งออกในปี 2561 จะ
สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 8 ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ และ
ผูป้ ระกอบการส่งออกส่วนใหญ่ยงั เชือ่ มัน่ ว่าการส่งออกมีแนวโน้มเติบโต สะท้อน
จากโอกาสในการเร่งส่งออกสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ทดแทนสินค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากสงครามการค้า และการกระจายความเสีย่ งการส่งออกไปยังตลาดใหม่
การส่งออกไปตลาดหลัก และตลาด CLMV ยังคงขยายตัวได้ดีที่
ร้อยละ 1.7 และ 17.5 แม้วา่ การส่งออกไปตลาดส�ำคัญอืน่ ๆ ปรับตัวลดลง
โดย ตลาดหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป (15) สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ การส่งออกขยายตัว
ร้อยละ 3.9 1.2 และ 0.2 ตามล�ำดับ ขณะที่ ตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ
1.2 ซึง่ การส่งออกไปตลาดจีนและเอเชียใต้หดตัวร้อยละ 14.1 และ 3.7 ตามล�ำดับ
และ ตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวที่ร้อยละ 6.9 โดยการส่งออกไปทวีป
ออสเตรเลีย กลุม่ ประเทศ CIS และตะวันออกกลางหดตัวร้อยละ 19.3 19.9
และ 0.5 ตามล�ำดับ
ในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการส่งออกในปี 2561 จะ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ ร้อยละ 8 แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอยู่บ้าง
อย่างไรก็ตาม พืน้ ฐานของเศรษฐกิจไทยทีแ่ ข็งแกร่ง สินค้าส่งออกของไทยทีม่ ี
ความหลากหลายและความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูง จะช่วยสนับสนุน
โอกาสในการเร่งผลักดันการส่งออกท่ามกลางความท้าทายในระยะสัน้ -กลางทีไ่ ทย
ต้องเผชิญ โดยผูป้ ระกอบการส่งออกส่วนใหญ่ยงั เชือ่ มัน่ ว่าการส่งออกมีแนวโน้ม
เติบโต สะท้อนจากดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก และดัชนีคาดการณ์ความ
สามารถในการแข่งขัน ไตรมาส 4/2561 เท่ากับ 64.8 และ 61.4 ตามล�ำดับ
ซึง่ ยังสูงกว่าระดับ 50 ทัง้ นี้ คาดว่าการส่งออกในเดือนตุลาคม 2561 จะปรับตัว
ดีขนึ้ จากเดือนกันยายน วัดจากดัชนีมลู ค่าการส่งออก และดัชนีมลู ค่าค�ำสัง่ ซือ้ ใหม่
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อยูท่ ี่ 53.7 และ 53.6 ตามล�ำดับ
แม้วา่ ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าอาจส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ทางการค้าและการลงทุนในระยะสัน้ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ า้ ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีด่ ี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญต่อการ
ส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 อีกทั้งศักยภาพในการส่งออกของไทยและ
การกระจายตัวสูต่ ลาดส่งออกใหม่ๆ จะช่วยลดทอนความเสีย่ ง และสนับสนุน
ให้ ก ารส่ ง ออกไทยขยายตั ว ได้ ต ามเป้ า หมาย ในประเด็ น ความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ส่งออกควรท�ำประกันความเสี่ยงอยู่เป็นระยะเพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทและรักษารายได้การส่งออกในรูป
เงินบาทให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

การน�ำเข้า

เดือนกันยายน 2561 มีมูลค่า 20,213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 9.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัวของ
น�ำ้ มันดิบ (+68.5%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+10.2%) เครือ่ งเพชร
พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำ (+43.7%) และเคมีภัณฑ์ (+9.0%)
ขณะที่เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-1.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+8.7%) ญีป่ นุ่ (+2.2%) สหรัฐอเมริกา (+2.6%)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (86.0%) และ มาเลเซีย (+9.9%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

กันยายน 2561
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
20,670
-5.2
20,213
9.9
487

ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

ม.ค. - ก.ย. 2561
(%YoY)
มูลค่าล้านเหรียญ
8.1
189,730
15.2
186,892
2,839

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 2561

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก

มูลค่า
Δ สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
สหรั
ฐ
อ
2,360 -7.4 11.4 เมริกา 2,392 1.2 11.56
1,776

4.5

8.6

จีน

2,175

-14.1

10.51

1,288

-42.3

6.2

ญีป่ นุ่

1,932

0.2

9.33

868
829

-2.4
14.0

4.2
4.0

ฮ่องกง
เวียดนาม

1,456
1,153

-7.0
6.5

7.03
5.57

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 2561

สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ สัดส่วน
ประเทศ
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,307 68.5 11.4
จีน
4,034 8.7
20.0

น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ 1,708
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและ
1,622
ส่วนประกอบ
เครือ่ งเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่งและ 1,426
ทองค�ำ
เคมีภณ
ั ฑ์

1,315

10.2

8.5

ญี่ปุ่น

2,764

2.2

13.7

-1.0

8.0

1,290

2.6

6.4

43.7

7.1

สหรัฐ
อเมริกา
สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

1,042

86.0

5.2

9.0

6.5

มาเลเซีย

886

9.9

4.4

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ก.ย. 61
-0.3
0.0
0.2
-0.5

0.1

0.5

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)
ก.ย. 61 ม.ค. - ก.ย. 61
2.4
4.1
5.6

6.6

ดุลการค้า

เดือนกันยายน 2561 เกินดุลการค้ามูลค่า 487 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมดุลการค้า 2561 (ม.ค.-ก.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 2,839 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกันยายน 2561 อยูท่ ี่ 100.8 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 2.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8
และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.9 ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกันยายน 2561 อยูท่ ี่ 93.8 (ปี 2555=100) ขยายตัว
ร้อยละ 5.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาน�ำเข้า
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +34.0 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.2 สินค้า
สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +2.0 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้
ร้อยละ +0.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.2
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
กันยายน 2561

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนตุลาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 18,663.9 บาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ที่เป็นระดับต�่ำสุดในรอบ 33 เดือน
ด้านราคาทองค�ำในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
อยู่ที่ 1,215.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ ส่วนค่าเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี
อยู่ที่ 1,258.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ โดยการกลับมาเป็นบวกของราคา
ทองค�ำเนื่องจากราคามีการปรับลดอย่างต่อเนื่องท�ำให้มีการคาดการณ์ว่าราคา
น่าจะอยู่ระดับต�่ำสุดแล้ว และเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเกร็งก�ำไรเมื่อราคา
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึ้นจาก
ผลกระทบของสงครามทางการค้า ท�ำให้มคี วามต้องการถือสินค้าทรัพย์ปลอดภัย
มากขึ้น ส่วนราคาทองค�ำในโลกปี 2561 ในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เฉลี่ยที่ 1,200 - 1,300
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนตุลาคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.6 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 75.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล เป็นระดับ
สูงสุดในรอบ 47 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ
คว�่ำบาตรอิหร่านอาจจะส่งให้ปริมาณน�้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงมากกว่าที่
คาดการณ์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 2561 ราคาน�้ำมันดิบ
ปรับลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ 63 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล สะท้อนถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในวงจ�ำกัดเท่านั้น ทั้งนี้คาดว่าราคาน�้ำมันดิบ (Dubai)
ในช่วงทีเ่ หลือของปี 2561 คาดการณ์วา่ จะอยูท่ รี่ ะดับ 65.0 - 75.0 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อ บาร์เรล

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนกันยายนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.77 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.5 จากเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ต่อเนือ่ ง และยังส่งสัญญาณจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงในปีหน้าอีกด้วย ขณะที่ 10
เดือนแรกของปี 2561 ค่าเงินเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.21 ส่วนในช่วงทีเ่ หลือของปีมแี นวโน้ม
เคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ 31.5 - 33.5 บาท ต่อ ดอลลาร์ แต่มคี วามเสีย่ งจะมีความผันผวน
เนือ่ งจากความกังวลวิกฤติคา่ เงินในประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศเพิม่ ขึน้ ทัง้
ตุรกี เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา รวมทัง้ ความไม่แน่นอนของการเมืองภายใน
ประเทศสหรัฐฯ ซึง่ จะมีการเลือกตัง้ ในช่วงกลางเดือน พ.ย. 2561 อีกด้วย

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน

สินค้า

เดือน

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ก.ย.-61

ต.ค.-61

1,175.00
3,315.00

1,182.62
3,315.00

47.13
44.45

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

ต.ค.-60

ต.ค.-61

0.65
0.00

1,155.53
2,856.05

1,182.62
3,315.00

2.34
16.07

46.87
44.08

-0.55
-0.83

55.49
49.18

48.87
44.08

-11.93
-10.36

1,198.5
18,457.5

1,215.4
18,663.9

1.4
1.1

1,279.5
20,088.6

1,215.4
18,663.9

-5.0
-7.1

70.1

75.4

7.6

51.6

75.4

46.1

32.6

32.8

0.5

33.3

32.8

-1.5

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนตุลาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนกันยายน 2561 จากราคา 1,175.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,182.62
บาท/100 กิโลกรัม ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) มีราคาขายส่ง
เฉลี่ยทรงตัวที่ 3,315.00 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การซื้อขายข้าวต่างประเทศยังมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง มีและมีแนวโน้มทรงตัว
เป็นผลจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดอีกครั้ง

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ
46.87 บาท และ 44.08 บาท ตามล�ำดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และ
ราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.55 และ
0.83 ราคายางปรับตัวลดลงได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุนมีความกังวลจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลักและธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

วันโลกแตกที่

เวเนซุเอลา

ส�ำนักข่าว AFP รายงานว่า คลืน่ อพยพของคนเวเนซุเอลาได้หลัง่ ไหลไปยัง
ประเทศเปรู และบราซิลเป็นจ�ำนวนมาก หลังต้องเผชิญปัญหาอภิมหาเงินเฟ้อ
หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรง (Hyperinflation) ส่งผลให้คา่
ครองชีพสูงมาก เพราะสินค้าต่างๆ ในประเทศราคาพุง่ สูงขึน้ อย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน เช่น กระดาษช�ำระม้วนละ 2.6 ล้านโบลิวาร์ (ประมาณ 340 บาท) ล่าสุด
อัตราเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาทะยานเกิน 100,000 เปอร์เซ็นต์ แล้ว (Cr. www.
sanook.com/money/592187/)
ที่ผ่านมารัฐบาลเวเนซุเอลา ได้ตัดสินใจแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งนี้
ด้วยการเปลีย่ นสกุลเงินจากเดิม Bolivar (โบลิวาร์) เป็นสกุลเงินใหม่เรียกว่า
“Sovereign Bolivar” พร้อมเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศขึ้นอีก 3,000
เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ให้ประชาชนมีเงินเพียงพอในการด�ำรงชีพ อย่างไรก็ดี กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาจะยังคง
รุนแรงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และการแก้ปญ
ั หาของรัฐบาลดังกล่าวมานัน้ จะไม่ชว่ ย
ให้สถานการณ์ของประเทศดีขนึ้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาจะพุง่
แตะ 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ในสิน้ ปี 2018
สถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรง (Hyperinflation) ทีเ่ วเนซุเอลาก�ำลังประสบ
อยู่ ส่งผลให้มลู ค่าของเงินไม่มเี สถียรภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งอพยพไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน สาเหตุส�ำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวคือนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลที่แทรกแซงกลไกตลาด (เมื่อควบคุมราคามากไป
ธุรกิจไม่มกี ำ� ไร ก็เลิกผลิต) ธุรกิจต่างชาติ และระบบเศรษฐกิจของประเทศแบบ
สังคมนิยมตกขอบ โดยเฉพาะด้านการผลิต (Cr. นางสาววศินี ใหญ่สว่าง) หรือ
Supply side ทีพ่ งึ่ พิงอุตสาหกรรมน�ำ้ มันมากไป ส่งผลให้เวเนซุเอลาแทบ
ไม่มกี ระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมอืน่ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน�ำ้ มัน
แหล่งรายได้หลักของประเทศคือรายได้จากการผลิตและส่งออกน�ำ้ มัน (95%
ของรายได้ทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ) และรายได้ดงั กล่าวถูกน�ำมาแจกจ่ายแก่
ประชาชนในรูปของการชดเชยและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการ
จ�ำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่พึ่งพิงการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ (เนือ่ งจากมีการผลิตนอกสาขาน�ำ้ มันน้อย) เมือ่ ราคาน�ำ้ มันโลกมี
การปรับตัวต�ำ่ ลง รายได้ของประเทศครึง่ หนึง่ จึงลดลงตามไปด้วย นอกเหนือ
จากนโยบายประชานิยมแล้ว เวเนซุเอลายังประสบปัญหาจากการถูก sanction
โดยสหรัฐอเมริกา ท�ำให้การส่งออกเป็นไปได้ยาก ถึงแม้วา่ เวเนซุเอลาจะเป็น
ประเทศทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ มันส�ำรองมากทีส่ ดุ ในโลกก็ตาม การแก้ปญ
ั หาด้วยการ
เพิม่ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ 3,000 เปอร์เซ็นต์ (จากเดิมทีเ่ คยขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ บ่อยมากอยู่
แล้ว) เนือ่ งจากในสถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรงนัน้ ถึงแม้วา่ ค่าแรงจะมีการเพิม่ ขึน้
แต่ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคทีส่ ว่ นใหญ่นำ� เข้า ก็ปรับตัวสูงขึน้ มากด้วยเช่นกัน
ท�ำให้ประชาชนสุดทีจ่ ะทนรับไหวจากความไม่มเี สถียรภาพทางการเงิน ทีม่ ลู ค่า
ของเงินมีการเฟ้ออย่างรวดเร็ว ทางแก้ปญ
ั หาทีอ่ าจจะเป็นไปได้มากทีส่ ดุ คือการ
ยกเลิกหน่วยเงิน Bolivar ในปัจจุบนั ซึง่ แม้จะบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ แต่ปญ
ั หา

ด้านความเป็นอยูข่ องประชาชนก็จะยังคงอยูต่ อ่
ไป เวเนซุเอลาจึงจ�ำเป็นต้องฟืน้ ฟูการผลิตภายใน
ประเทศของตัวเองควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ ลดการพึง่ พาการน�ำ
เข้า (Cr. นางสาววศินี ใหญ่สว่าง)
การล่มสลายของเศรษฐกิจเวเนซุเอลา นับเป็นบทเรียนราคาแพงส�ำหรับ
ผูน้ ำ� ทีช่ อบใช้นโยบาย “ประชานิยม” ในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมา
จะมีการใช้นโยบายประชานิยมเป็นบางช่วงเวลา แต่โอกาสที่ไทยจะประสบ
ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อรุนแรงเช่นเดียวกับเวเนซุเอลามีค่อนข้างต�่ำ เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจของไทยยังเน้นอุตสาหกรรมด้านการผลิต ทัง้ ในภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจจึงยังค่อนข้างสมดุลทัง้ ด้านอุปสงค์และ
อุปทาน นอกจากนัน้ ไทยยังมีภาคเกษตรทีค่ อ่ นข้างเข้มแข็ง ท�ำให้ไทยไม่ตอ้ ง
พึง่ พาการน�ำเข้าอาหาร และภาคเกษตรยังเป็นทีร่ องรับแรงงานทีอ่ อกจากภาค

อุตสาหกรรมได้ระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมักจะ
ลางานไปเพาะปลูก/เก็บเกีย่ วเมือ่ ฤดูกาลมาถึง และเมือ่ ถึงคราวถูกเลิกจ้างก็ยงั
สามารถกลับไปท�ำงานในไร่นาของตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งย้ายถิน่ ฐานไปหารายได้
ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ระบบรัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
น่าจะเป็นทางออกทีย่ งั่ ยืนกว่าและไม่ทำ� ลายระบบเศรษฐกิจ ซึง่ ในส่วนของไทย
อยูร่ ะหว่างจัดท�ำร่าง พ.ร.บ.ประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม โดยสนับสนุนโครงการให้บริการทางสังคม ผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึง่ จะช่วยให้ไทยสามารถลดการใช้งบประมาณไปกับ
นโยบายประชานิยมแบบหว่านแห แต่จะท�ำให้งบประมาณภาครัฐถูกน�ำไปใช้จา่ ย
ได้ตรงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีล่ งทะเบียนอย่างเป็นระบบ ซึง่ ช่วยลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ อย่างเป็นรูปธรรม
ภาพประกอบ : AFP, www.elpais.com

ั ศูนย์ขอ้ มูลขา่ วสารของราชการ
บ
ก
บ
พ
02-507-7895

www.tpso.moc.go.th

ั้ 
้ ชี่ น
ไดท
.
13สนค

