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ในช่วงทีผ่่านมากระแสการเลือกตัง้เริม่อยูใ่นความสนใจของประชาชนมากขึน้ มหีลายพรรคการเมอืงใหม่ท่ีน่าจบัตามอง ท้ังพรรคของคนรุน่ใหม่และการรวมตวั 
ของกลุม่การเมอืงเดมิ ซึง่ไม่นานหลงัจากนีเ้ราคงได้เหน็นโยบายของแต่ละพรรคทีม่คีวามชดัเจนขึน้ แต่ความท้าทายหลงัจากนีค้อืการด�าเนนินโยบายพรรคอย่างไร 
ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ชาตทิีร่ฐับาลในยคุนีไ้ด้วางรากฐานไว้แล้ว

นโยบายของไทยหลายปีทีผ่่านมา เน้นแนวทางการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิท้องถิน่ Special Talk ฉบบันีจ้ะกล่าวถงึกลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากภายใต้ 
“Local to Global” ทีจ่ะสามารถยกระดบัสนิค้าของชมุชนให้ไปสูต่ลาดสากลได้

ช่วงนีเ้ศรษฐกจิการค้าโลกมกีารแข่งขนักนัสงูมาก การปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั Special Report ฉบบันีจ้งึพาท่านผู้อ่านมา 
จับกระแสการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการค้าและการลงทุน ทีเ่ริม่มกีารโอนถ่ายจากโลกตะวันตกมาสูโ่ลกตะวันออก สงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจ
อย่างอเมรกิาและจนีจะส่งผลอย่างไรกบัประเทศไทยบ้าง ต้องตดิตามกนั และเรายงัได้มกีารจดัท�าบทความวเิคราะห์การแสวงหาโอกาสทางการค้าใน 3 มณฑลเอก
ของจนี ได้แก่ มณฑลกวางตุง้ มณฑลเซียงจ ูและมณฑลเซ่ียงไฮ้ เพือ่หาช่องทางเพิม่มลูค่าการส่งออกไปยงัมณฑลทีม่ศีกัยภาพเหล่านี้ 

ในส่วนของคอลัมน์ต่างๆ เรากม็กีารน�าข้อมลูทางเศรษฐกจิ การค้า และอ่ืนๆ ท่ีส�าคญัมาอัพเดทให้เหมือนเช่นเคย และปิดท้ายด้วยคอลมัน์ Global News  
เกีย่วกบัปัญหาอภมิหาเงนิเฟ้อของประเทศเวเนซเุอลา ทีส่ามารถเป็นข้อเตอืนใจให้แก่ประเทศต่างๆ ถงึความเสยีหายของการเสพย์ตดินโยบายประชานิยม

ทาง สนค. หวงัว่า TPSO Journal ฉบบันีค้งน�าพาสาระความรูด้้านเศรษฐกจิของไทยและของโลกมาสูท่่านผูอ่้านไม่มากกน้็อย แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า
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บลอ็กเชน (Block Chain) คอือะไร? 
... ส�าหรับหลายๆ ท่านที่ติดตามประเด็น
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยู ่เสมอ
คงจะเริ่มคุ้นหูกับค�าว่า Block Chain กัน
มาบ้างแล้ว 

ทีมงาน สนค. ก็เช่นกัน ได้ติดตาม
ความเคล่ือนไหวด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิด จึงขอสรุป
สั้นๆ ว่า Block Chain เป็นเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัย จัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย
ศูนย์ ไม่ต้องผ่านคนกลางรายหนึ่งรายเดียว 
โดยสามารถด�าเนินการผ่านเงื่อนไขสัญญา
อัตโนมัติ (Smart Contract) ท่ีก�ากับการ 
ท�างานให้ผู ้เกี่ยวข้องทุกคนในบล็อกเชน 
ท�าตามเงื่อนไขสัญญาโดยไม่ต้องมีคนกลาง 

ทีมงาน สนค. ได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยี 
Block Chain นี้ จะเข้ามามีผลต่อเศรษฐกิจ
การค้าไทยในอนาคตอนัใกล้ จงึได้จดัท�า “โครงการศกึษาความเป็นไปได้และจดัท�าข้อเสนอเพือ่พฒันา
ต้นแบบการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา” โดยนางสาวพมิพ์ชนก 
วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา อคัรราชทตูองักฤษประจ�าประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร.อาณตั ิลมีคัเดช ส�านกังาน
ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไป 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

การศึกษาครั้งน้ีมุ่งหวังให้เกิดการน�า Block Chain มาใช้เพื่อช่วยยกระดับการจดทะเบียน 
คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ในยุคดิจิทัลให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว 
ปลอดภัย สะดวก เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสูง ผลลัพธ์จากโครงการศึกษานี้จะน�าไปสู่การ
สร้างกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนถูกลง ขณะเดียวกันช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปกป้องและบงัคบัใช้สทิธด้ิานทรพัย์สนิทางปัญญาในประเทศ และนอกจากนี ้สนค. 
จะขยายผลการน�า Block Chain ไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิในด้านอืน่ๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
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การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีความกินดี อยู่ดี โดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันก็เล็งเห็น
ว่าภาคการค้าระหว่างประเทศสามารถเป็นเครื่องมือช่วยสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากหรือท้องถิ่น
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยแนวทางการเชื่อมโยงให้เกิด “Local to Global” ต้องอาศัยการท�างานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของส�านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ดังนี้

การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ 
“Local to Global”

1 ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด กลุ่มฐำนรำก ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ
ในต่ำงประเทศ 

•  ค้นหาสินค้าและบริการที่มี
 ศักยภาพ
•  พัฒนาศักยภาพ
 ผูป้ระกอบการรายย่อย (SME) 
•  เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
 ภูมิภาคให้เข้มแข็ง

•  สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิม่ขึน้
 และขยายโอกาสสู่สากล
•  กระจายโอกาสได้ทั่วถึง

•  ศกึษาแนวโน้มความต้องการ
 ของสินค้าและบริการ
•  สร้างเครือข่ายพันธมิตร
•  เชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อ
 เพิ่มโอกาสทางการค้า

กำรพัฒนำสินค้ำท้องถิ่นเพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล
การเข้าใจสินค้าท้องถิ่นมีบทบาทและความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเริ่มต้นจากความส�าเร็จในระดับท้องถิ่นเป็นหนทางไปสู่ความส�าเร็จในระดับภูมิภาค 

ก่อนขยายสู่ตลาดระหว่างประเทศ (Kotler, Kartajaya & Huan, 2007) ซึ่งวัฒนธรรมเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม ผ่านการถ่ายทอด 
เรื่องราววิถีชีวิตลงในสินค้าเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น ขณะเดียวกันการน�าสินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ และประสบความส�าเร็จมาต่อยอด 
จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการจ้างงานภายในชุมชนท้องถิ่น และสามารถเพิ่มยอดการจ�าหน่ายสินค้าและตราสินค้าท้องถิ่น

อีกหนึ่งสิ่งที่ส�าคัญ คือการสร้างมาตรฐานการผลิต การจัดจ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดภูมิภาคและพัฒนาสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม 
ผู้บริโภคและกลับมาซื้อซ�้า

ข้อสังเกตและแนวทำงด�ำเนินกำร
หนึ่งในกลุ่มฐานรากที่ส�าคัญคือ ผู้ประกอบการรายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดเล็ก พบว่าในปี 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3,028,495 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

99.40 ของจ�านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และเป็นวิสาหกิจขนาดกลางจ�านวน 18,298 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.60 แต่เม่ือพิจารณาจ�านวนวิสาหกิจท่ี 
ส่งออกของประเทศ มีจ�านวน 38,140 ราย คิดเป็น SME จ�านวน 25,139 ราย1  ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยมีการส่งออกน้อยมาก 
แสดงให้เห็นว่ายังสามารถพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกมาก

ดังนั้น เพื่อให้ เป้าหมายการขับเคลื่อน ‘Local to Global’ เกิดขึ้นได้จริง ผู้ประกอบการต้องก้าวข้ามข้อจ�ากัด 6 ด้าน ดังนี้ 1) แผนธุรกิจไม่อยู่บน
ฐานของการตลาด 2) ระบบเริ่มต้นการบ่มเพาะธุรกิจไม่ทั่วถึงและครบวงจร 3) ไม่พัฒนาสมรรถนะให้สอดรับกับกลุ่มธุรกิจ 4) เครือข่ายวิสาหกิจมีความร่วมมือ
แบบหลวมๆ 5) มีการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างจ�ากัด และ 6) ขาดทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

ส่วนการด�าเนินการของภาครัฐ อาจก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุน เช่น 1) การยกระดับความสามารถด้านการสร้างสรรค์มูลค่าหรือความแตกต่าง
ของธุรกิจการค้าระดับชุมชน ผ่านการจัดท�าข้อมูลตลาดตามศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด 2) เชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจ  
ผ่านการสนบัสนนุให้ธรุกจิการค้ารายใหญเ่ชือ่มโยงหว่งโซ่คณุคา่มาสูธ่รุกิจระดบัชุมชน เป็นตน้ และสิง่ทีต้่องด�าเนนิการควบคูก่นัไปคอื การเชื่อมโยงกบัภายนอก 
ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกต่อไป



Special Report

TPSO Journal

04
 โดย : ชนิกานต์ ดิศผดุง นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

จบักระแสการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการค้าและการลงทนุ
บริบทการค้าโลก และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการค้าการลงทุน

การค้าโลกมีปัจจยัขบัเคลือ่นส�าคญั 3 ด้าน คอื ปัจจยัเชงิโครงสร้างและ
เทคโนโลย ี (Technological and Structural forces) กระแสโลกาภวิตัน์ 
(Globalization) และการเมอืง (Political Force) โดยในช่วง 70 ปีทีผ่่านมา  
ซึง่เป็น “ยคุที ่2 ของกระแสโลกาภวิฒัน์”1 (ค.ศ. 1945 – ปัจจบุนั) การค้าโลกมกีาร
ขยายตวัอย่างก้าวกระโดดจากปัจจยัทางเทคโนโลย ีนัน่คอื การปฏวิตัด้ิานการขนส่ง
และการสือ่สารทีช่่วยลดต้นทนุการขนส่งและการตดิต่อข้ามประเทศจนเกอืบเป็น
ศูนย์ เช่นเดยีวกนักบัปัจจยักระตุน้ทางการเมอืง คอืการทีส่หรัฐฯ กลายเป็นประเทศ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิหลงัจากทีป่ระเทศต่างๆ ฟ้ืนตวัจาก Great Depression 
ในปี 1930 และมกีารจดัตัง้ระบบความร่วมมอืระหว่างประเทศเพ่ือรักษาเสถยีรภาพ
ด้านการเงนิ การรวมตวัทางเศรษฐกจิ และการเปิดเสรีทางการค้า อาท ิธนาคารโลก 
(World Bank) กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) องค์การการค้าโลก (WTO) 

กระแสโลกาภวิฒัน์ ยคุท่ี 2 ส่งผลให้การผลติ และรูปแบบความสมัพนัธ์ของ
การค้าการลงทนุเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ

•  World Factory - รปูแบบการผลติมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เมือ่ต้นทนุ
การขนส่งและการสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป การผลิตจึงถูกโอนย้ายไปยัง
แหล่งทีม่ต้ีนทนุแรงงานถกูทีส่ดุ และการผลติมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ (Division 
of Labor in each stage of production) กลายเป็นห่วงโซ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกนัในทกุ
ขัน้ตอนการผลติ 

• The Rise of Multinational Corporations and FDI - เมือ่ห่วงโซ่ 
แตกขยายไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น การลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นฐาน 
การผลติสนิค้าและบรกิารจงึขยายตวัอย่างกว้างขวาง 

• Rising of New Economic Power - การย้ายการผลติจากประเทศพฒันา
แล้วมายงัประเทศก�าลงัพฒันา ท�าให้เกดิการปรับโครงสร้างจากประเทศเกษตรกรรม
สูก่ารเป็นประเทศผูส่้งออกสนิค้าอตุสาหกรรมในช่วง 1980s และ 1990

ในระยะ 30 ปีทีผ่่านมา การค้าโลกขยายตวัในระดบัสงูจาก 7.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 1991 เป็น 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2017 หรอื
คดิเป็นอตัราการขยายตวัเฉลีย่ 6.1% ต่อปี สงูกว่าอตัราการขยายตวัของ 
GDP โลกทีร้่อยละ 2.8% 

ท่ีมา: IMF และ World Bank

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
สะท้อนให้เหน็ถึงววิฒันาการของการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย�า้ถงึการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างการค้า การลงทนุโลกทีข่ัว้อ�านาจทางเศรษฐกจิเริม่
โอนถ่ายจากโลกตะวนัตกมาสูโ่ลกตะวนัออก

บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการค้าระหว่างประเทศเริ่ม
ลดน้อยลง ขณะทีป่ระเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศได้เข้ามามบีทบาทต่อ
การค้ามากยิ่งขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนการค้าโลกของประเทศพัฒนาแล้ว 
(Advanced Economies) ลดลงจาก 75% ของมลูค่าการค้าโลก ในปี 2001 
เหลอื 60% ในปี 2017 ในขณะทีป่ระเทศเกดิใหม่และประเทศก�าลงัพฒันา 
(Emerging and Developing Economies) มสีดัส่วนในการค้าโลกเพิม่ขึน้ 
จาก 25% ของมลูค่าการค้าโลก ในปี 2001 เป็น 40% ในปี 2017 (ทีม่า: IMF) 
โดยประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย เริม่เข้ามามบีทบาททางการค้ามากขึน้ เหน็ได้จากสดัส่วนการ 
ส่งออกและการน�าเข้าทีเ่พิม่สงูข้ึนในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา (ทีม่า: WTO) 

การขยายตัวของการค้าโลกในระยะที่ผ่านมา ถูกสนับสนุนด้วย
การลดก�าแพงภาษีระหว่างกัน (Tariff) เพ่ือเอื้อต่อความเช่ือมโยง
ของห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนที่เคลื่อนย้ายไปหาแหล่งการผลิตที่มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ อย่างไรก็ตาม เม่ือก�าแพงภาษลีดลง มาตรการทีไ่ม่ใช่
ภาษ ี (Non-Tariff Measures: NTMs) กลบัถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย
มากขึน้ อาท ิ มาตรการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Measures) 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) มาตรการตอบโต้การ
อดุหนนุ (Countervailing Duty) มาตรการอปุสรรคทางเทคนคิต่อการค้า 
(Technical Barrier to Trade) และมาตรการสขุอนามัย (Sanitary and 
Phytosanitary Measures) เป็นต้น และบางครั้งหากน�ามาใช้อย่าง 
เข้มงวดจนเกนิไปกอ็าจกลายเป็นอปุสรรคทางการค้าทีม่ใิช่ภาษี (Non-Tariff 
Barriers: NTBs) ได้

ผูท้้าชงิต�าแหน่งผูน้�าเศรษฐกจิโลก และการรกัษาอ�านาจของผูม้อี�านาจเดมิ
จีนเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตในซีกโลกตะวันออกที่ชัดเจน

ทีส่ดุ สามารถเร่งอตัราการเตบิโตได้เทยีบเท่าประเทศอืน่ในซกีโลกตะวนัตก 
ในเวลาเพยีงไม่กีส่บิปี โดยการทีจ่นีเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์การการค้าโลก 
(WTO) ในปี 2001 ส่งผลให้สดัส่วนการค้าโลกของจนีขยายตวัอย่าง
ชัดเจน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) เพ่ือเป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นการใช้แรงงาน 

ประเทศส่งออกหลกั

ประเทศน�าเข้าหลกั

(ท่ีมา: WTO Secretariat)
1กระแสโลกาภวิฒัน์ ยคุที ่ 1 (ก่อนปี ค.ศ. 1945) มปีระเทศในแถบยโุรปเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจ ก่อนเข้าสู่ภาวะทีเ่ศรษฐกิจ การเมอืงและการเงนิของโลก 
ไร้เสถยีรภาพ ในช่วง Great Depression สงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2  
กระแสโลกาภวิฒัน์ ยคุที ่2 (ปี ค.ศ. 1945 - ปัจจบุนั) มสีหรฐัฯ เป็นผูน้�าทางเศรษฐกจิภายหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิและสงครามโลก
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(Labor Intensive) และสนิค้าขัน้กลาง (Intermediate Products) ทีมี่การใช้
เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อนมากนกั โดยจีนมข้ีอได้เปรยีบจากการมทีรพัยากรมหาศาล 
ค่าแรงราคาถกู ตลาดขนาดใหญ่ส�าหรบัสินค้าอปุโภคและบรโิภค อกีทัง้เป็นจดุ
เชือ่มต่อไปยงัประเทศอืน่ในภมูภิาคเอเชยีด้วยความเชือ่มโยงทางประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม โดยข้อมลูจาก UNCTAD ระบวุ่า ในช่วงปี 2011 - 2017 จนีมกีาร
ลงทนุทางตรง (FDI) เป็นอนัดบั 4 รองจากสหรฐัฯ ฮ่องกง และสหราชอาณาจกัร

การเปิดเสรีการค้าของจีน ส่งผลให้การค้าระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ 
ในเอเชยีขยายตวัในระดบัสงู การค้าภายในภูมิภาคเอเชยี (Regional Trade) 
มีแนวโน้มสูงขึ้นและกระจุกตัวอย่างเข้มข้น โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง จีนใช้
ประเทศอืน่ในภมิูภาคเป็นแหล่งผลติสนิค้าขัน้กลาง (Intermediates Goods) 
ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ คือ สินค้าคอมพิวเตอร์ และ 
ส่วนประกอบ เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ โดยจีนแยกผลติชิน้ส่วน
ไปในประเทศต่างๆ ตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ จะเหน็ว่าภมูภิาค
เอเชยี มีสดัส่วนมลูค่าการค้าช้ินส่วนและส่วนประกอบกระจุกตวัภายในภมิูภาค 
มากกว่าการค้าระหว่างภมูภิาค และสัดส่วนการค้าภายในภูมภิาค (Regional 
Trade) ของเอเชยีสงูกว่าภมูภิาคอ่ืนๆ อย่าง อเมรกิาเหนอื อเมรกิากลางและใต้ 
และยโุรป (ทีม่า: WTO Secretariat) 

นอกจาก จีนจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนโยบายดึงดูดการ
ลงทนุ ทีท่�าให้บรษิทัชัน้น�าในต่างประเทศทัง้สหรฐัฯ ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และไต้หวนั 
ต่างย้ายฐานการผลติสนิค้าเข้าไปในจนีแล้ว จนียงัได้เรยีนรูแ้ละรบัการถ่ายทอด
วทิยาการและเทคโนโลย ี(Technology Transfer) จากบรษิทัต่างชาตอิกีด้วย 
การปฏริปูเศรษฐกิจของจีนตามยทุธศาสตร์ Made in China 2025 ทีมุ่่ง 
ยกระดับให้จีนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีอาศัยเทคโนโลยีซับซ้อนหรือ 
สร้างมลูค่าเพิม่สูงขึน้ รวมถงึการเริม่ต้นพฒันาสนิค้าเทคโนโลยภีายใต้แบรนด์ของ
ตนเอง เช่น สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ท�าให้บทบาท
ของจีนในเวทีโลกเปล่ียนไปและยิ่งจะทวีความส�าคัญมากขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยแีละผลติสินค้าเอง อาจท�าให้จีนลดการน�าเข้าชิน้ส่วนจาก
ประเทศอืน่ในภมูภิาค และอาจท�าให้ห่วงโซ่อปุทานภายในภมูภิาคสัน้ลง รปูแบบ
การค้าในช่วงทีผ่่านมา บ่งชีว่้าจนียงัคงพึง่พาวตัถดุบิหรอืส่วนประกอบอืน่จาก
ประเทศในภมูภิาค 

อ�านาจทางเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของจีน 
กลับกลายเป็นประเดน็ทีส่ร้างความกงัวลต่ออ�านาจทางเศรษฐกจิของประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบาย “America First” และน�า
มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษมีาใช้มากขึน้ เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของผูผ้ลติและ
อตุสาหกรรมในประเทศ จากการแข่งขนัของต่างชาต ิ(Foreign Competition) 
โดยอ้างเหตุผลเรื่องการขาดดุลการค้าในระดับสูงและการปฏิบัติการค้าที่ไม่
เป็นธรรมของคูค้่าส�าคญั โดยเฉพาะจีน ซึง่สหรฐัฯ เรยีกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหา
การขาดดลุ และการปฏบิตัทิางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมด้านทรพัย์สินทางปัญญา 
นวัตกรรม และการบังคับให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได ้
เพ่ิมเตมิกฎระเบยีบการลงทนุของต่างชาตใินสหรฐัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
เพือ่ป้องกนัการบังคบัถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมให้เข้มงวดมากขึน้ด้วย 
ทัง้นี ้หลายฝ่ายกล่าวว่าการเคลือ่นไหวของมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิเดมิน้ี 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสกัดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและโอกาสการขยาย
อ�านาจทางเศรษฐกจิของจนี

แนวโน้มและโอกาสของไทย
ตามท่ีกล่าวข้างต้น จะเหน็ว่าปัจจัยเชงิโครงสร้างและเทคโนโลย ี กระแส

โลกาภวัิตน์ และการเมือง เป็นปัจจยัหลกัทีข่บัเคลือ่นรปูแบบการค้าการลงทนุ
โลกให้เปลีย่นผ่านไปตามสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ในขณะนี ้ ปัจจยัทาง
ด้านการเมอืง คอื การช่วงชิงความเป็นผู้น�าระหว่างมหาอ�านาจอย่างสหรฐัฯ 
และจนี ได้เข้ามามอีทิธพิลและเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ทางการค้าและการลงทนุอกีครัง้หนึง่ การออกมาตรการปกป้องทางการค้าและ
การตอบโต้ทางการค้าอาจท�าให้รปูแบบและโครงสร้างความสมัพนัธ์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศเปลีย่นไป (Trade Realignment) และอาจท�าให้เกดิการ
เคลือ่นย้ายการลงทนุ (Investment Flow) เนือ่งจากกลุม่ประเทศทีไ่ด้รบัผล 
กระทบมแีรงจงูใจแสวงหาพนัธมติรทางการค้าและแหล่งลงทนุใหม่ๆ เพือ่กระจาย
ความเสีย่ง และรกัษาเสถียรภาพการค้าในระยะยาว

ภาคธรุกจิและเอกชนทีเ่ข้าไปลงทนุในประเทศจนีเริม่แสดงความกงัวล
ต่อผลกระทบจากความยดืเยือ้ของสงครามการค้าทีไ่ม่มวีีแ่ววได้ข้อยตุใินระยะ
อนัใกล้นี ้ผลการส�ารวจความคิดเหน็ของสมาคมภาคธุรกิจ และเอกชนในภมูภิาค
ต่างๆ รวมทัง้สมาคมฯ ในจีนเอง ระบวุ่า บรษิทัยุโรปกว่า 50% มองว่าการตอบโต้
มาตรการการค้าระหว่างกันจะส่งผลเสยีต่อห่วงโซ่อปุทานโลก และ 10% อยู่
ระหว่างพจิารณาเคลือ่นย้ายฐานการผลติออกจากจนีไปประเทศอืน่ในภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (อาท ิมาเลเซยี เวียดนาม และฟิลปิปินส์) และภมูภิาค
เอเชยีใต้2 จากข้อได้เปรยีบเรือ่งต้นทนุแรงงาน เช่นเดยีวกนักบันกัธรุกจิสหรฐัฯ ที่
ระบวุ่าการข้ึนภาษรีะหว่างสหรฐัฯ-จนี ท�าให้ธุรกิจสหรฐัฯ ในจนีกว่า 75% ได้รบั 
ผลกระทบจากภาระต้นทนุทีส่งูขึน้ และมคีวามเสีย่งจากความต้องการสนิค้าท่ี
ลดลงและเศรษฐกิจทีมี่แนวโน้มชะลอตวั โดยผูผ้ลติสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ เสือ้ผ้า
และเครือ่งนุง่ห่ม อปุกรณ์และเครือ่งใช้ภายในบ้าน และของเล่นเดก็ มีโอกาส
ทีจ่ะย้ายฐานการผลติมากทีส่ดุ3 อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลติสนิค้าในกลุม่เทคโนโลยี
เริม่ส่งสญัญาณเตรยีมการโยกย้ายฐานการผลติเรว็กว่าผูผ้ลติสนิค้าประเภท
อืน่ๆ โดยบรษิทั Delta Electronics ซึง่เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนแบตเตอรีใ่ห้แก่บรษิทั 
Apple ได้ท�าการขยายบรษิทัในเครอืในประเทศไทยชือ่ว่า Delta Electronics 
(Thailand) อนิเดยี และสโลเวเนยี เพ่ือกระจายความเสีย่งและลดทอนผลกระ
ทบจากสงครามการค้า

ประเทศไทยอาจได้รบัผลประโยชน์จากสถานการณ์ดงักล่าว โดยเฉพาะ
การดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้ขยายก�าลังการผลิตหรือย้ายการลงทุน
มายงัไทย โดยอาศยัข้อได้เปรยีบด้านความมเีสถยีรภาพของเศรษฐกิจมหภาค 
แรงงานมีทักษะเพียงพอและมีความหลากหลาย รวมไปถึงความเช่ือมโยงกับ
ประเทศอืน่ๆ ทัง้ภายในและระหว่างภมิูภาค นอกจากนีแ้ล้ว ระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังถือเป็นข้อได้เปรียบของไทยในด้านความ
พร้อมส�าหรบัการพฒันาเทคโนโลย ีซึง่สอดรบักบัแนวโน้มการย้ายฐานการผลติซึง่ 
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่สนิค้า High-Tech หรอืสาขาทีใ่กล้เคยีงกบัอตุสาหกรรม S-Curve 
ท่ีเป็นเป้าหมายการพัฒนา ท้ังนี ้เมือ่รปูแบบของการลงทุนเข้าสูวิ่วัฒนาการรอบใหม่
แล้วนัน้ ความเปลีย่นแปลงอีกสิง่หนึง่ท่ีจะตามมา คอื การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ทางการค้าและการส่งออกของไทย ดังนัน้ ไทยจงึควรรุดหน้าศกึษาแนวโน้มของ
ตลาดศกัยภาพและวางแผนกลยทุธ์การตลาด เพ่ือรองรบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะ
เกดิขึน้ และรกัษาอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศต่อไป

  2ผลการส�ารวจความคดิเหน็นกัธรุกิจและผูล้งทนุโดย The European Union Chamber of Commerce
  3ผลการส�ารวจความคดิเหน็นกัธรุกิจและผูล้งทนุโดย American Chamber of Commerce in Beijing and Shanghai
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สแกน มณฑลเอกจนี แสวงหาโอกาสทางการค้า
ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับต้นของไทย โดยในปี 2560 มีมูลค่าการ 

น�าเข้าจากไทยสงูถงึ 2.95 หมืน่ล้าน USD จากทีร่ฐับาลมนีโยบายเจาะตลาด
จนีในรายมณฑล ซึง่จนีแบ่งเขตการปกครองเป็น 31 มณฑล (ประกอบด้วย 22 
มณฑล/จงัหวดั 5 เขตปกครองตนเอง และ 4 มหานครเมอืง ทัง้นี ้ยงัไม่รวม 
2 เขตบรหิารพเิศษ ได้แก่ ฮ่องกง และมาเก๊า และไม่รวมไต้หวนั) โดยแต่ละ
มณฑลมศีกัยภาพทางการค้าและความต้องการสนิค้าทีแ่ตกต่างกนั บทความ
ชิน้นีว้เิคราะห์โครงสร้างความต้องการน�าเข้าในมณฑลเอก 3 มณฑล ได้แก่ 
มณฑลกวางตุง้ มณฑลเซยีงจ ูและเมอืงเซีย่งไฮ้ และพจิารณาความสอดคล้อง
กบัการส่งออกของไทย เพือ่หาช่องว่างทางการค้า และแนวทางเพิม่มลูค่าการ
ส่งออกให้สงูขึน้ 

การวเิคราะห์เพือ่มองหาความสอดคล้องระหว่างความต้องการน�าเข้า
ของแต่ละมณฑลกบัการส่งออกของไทยในครัง้นี ้มกีารใช้ 2 ตวัแปรทีส่�าคญั คอื

1 สัดส่วนการน�าเข้าของสินค้าต่อการน�าเข้ารวม แบ่งออกเป็น  
3 ระดบั คอื (1) สดัส่วนต่อการน�าเข้ารวมต�า่ คดิเป็นร้อยละ 0-5 ของการ 
น�าเข้ารวม (2) สดัส่วนต่อการน�าเข้ารวมปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 5-10 และ 
(3) สดัส่วนต่อการน�าเข้ารวมสงู คดิเป็นมากกว่าร้อยละ 10

2 อัตราการขยายตัวของการน�าเข้า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  
(1) หดตวั (2) ขยายตวัต�า่ ร้อยละ 0-5 (3) ขยายตวัปานกลาง ร้อยละ 5-10 
และ (4) ขยายตวัสงู มากกว่าร้อยละ 10

วธิกีารนีจ้ะท�าให้เข้าใจสถานการณ์ของตลาดและสนิค้าได้ดขีึน้ รวมทัง้ 
สามารถสแกนหาสินค้าที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนใหม่ (Rising star) ในแต่ละ
มณฑลได้ชดัเจนข้ึน โดยทัว่ไปแล้วสินค้า Rising star จะมลัีกษณะการขยายตวั 
ของการน�าเข้าสงูแต่มีสดัส่วนการน�าเข้าไม่มาก หากไทยมส่ีวนแบ่งตลาดอย่าง
มัน่คงในสนิค้าเหล่านี ้กจ็ะเป็นหลักประกนัทีส่�าคญัว่าการส่งออกไทยจะขยายตวั 
อย่างก้าวกระโดด ในทางกลบักนัหากไทยยงัไม่มกีารจบัจองส่วนแบ่งตลาด
ในสนิค้าเหล่านี ้ กจ็�าเป็นต้องพจิารณาว่าไทยมคีวามสามารถในการผลิตและ
แข่งขัน หรือไม่ หากเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันที่ดีอยู่แล้ว 
แน่นอนว่ามีความจ�าเป็นต้องเพิ่มมาตรการส่งเสริมก�าหนดยุทธศาสตร์หรือ
วางกลยทุธ์ทางการค้าอืน่ๆ เพิม่เตมิ เพือ่จะเพิม่พืน้ทีท่างการค้าให้มากข้ึน 

นอกจากสนิค้า Rising star แล้ว ในตลาดการค้ากป็ระกอบด้วยสินค้า 
Sunset ที่มีลักษณะหดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไทยมีการส่งออกสินค้า 
Sunset ในสดัส่วนสงู กม็คีวามเสีย่งต่อศกัยภาพการส่งออกของไทย และ
จ�าเป็นต้องกระจายการส่งออกสนิค้าเหล่านีไ้ปตลาดอืน่ๆ ทีย่งัมคีวามต้องการ
อยู ่หรอืเร่งพฒันาสนิค้าใหม่เพือ่ทดแทนการส่งออกสนิค้าเหล่านี้ 

มณฑลกวางตุง้ 
มีจดุแขง็การค้าในเกอืบทกุด้าน โดยม ีGDP จ�านวนประชากร และมลูค่า

การน�าเข้า (4.25 แสนล้าน USD) เป็นอนัดบั 1 ของจนี และไทยเป็นแหล่ง
น�าเข้าส�าคญัอนัดบั 8 ของมณฑลกวางตุง้ โดยในปี  2017 มณฑลกวางตุง้มี
การน�าเข้าจากไทยเป็นมลูค่า 1.19 หมืน่ล้าน USD 

โครงสร้างการน�าเข้าสนิค้าของมณฑลกวางตุ้งทีส่�าคัญ มรีายละเอยีดดงันี้ 
• ร้อยละ 55.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่สนิค้าทีก่ารน�าเข้าขยาย

ตวัต�า่ (0-5%) แต่มสีดัส่วนน�าเข้าสงู (>10%) สนิค้าในกลุม่นี ้เช่น เครือ่งจักร/
เครือ่งกล (มลูค่าตลาดสงูถงึ 1.4 แสนล้าน USD และน�าเข้าจากไทยร้อยละ 2.1 ) 
เป็นกลุม่ทีไ่ทยยงัมโีอกาสทางการค้าหากสามารถพฒันาสนิค้าให้ตรงกบั
ความต้องการของตลาดได้มากขึน้

•  ร้อยละ 14.1 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าหดตวั 
และมีสัดส่วนการน�าเข้าต�า่ (0-5 %) สินค้าในกลุ่มน้ี เช่น พลาสตกิ (มลูค่า
ตลาด 1.3 หม่ืน ล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 5.8) อญัมณ ี(7.0 พนัล้าน 
USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 2.0)  และธญัพชื (1.9 พนัล้าน USD น�าเข้าจาก
ไทยร้อยละ 12.7)   ถ้ายังหดตวัต่อจะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการส่งออกของไทย 

• ร้อยละ 8.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าขยายตวั 
สูง (> 10%) แต่มีสัดส่วนการน�าเข้าปานกลาง (5-10 %) สินค้ากลุม่นี ้ เช่น 
เชื้อเพลิง (มูลค่าตลาด 2.7 หม่ืนล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 0.2)  
เป็นกลุ่มสินค้าท่ีไทยมีความสามารถทางการแข่งขันไม่มากนกั

• ร้อยละ 8.0 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าขยายตวั
สูง (> 10%) แต่มีสัดส่วนการน�าเข้าต�า่ (0-5 %) สินค้าส�าคญัในกลุม่นี ้เช่น ไม้ 
(มูลค่าตลาด 3.1 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 37.8)  เคมภีณัฑ์ (มลูค่า
ตลาด 2.6 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 7.6) รถยนต์ (มลูค่าตลาด 
2.6 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 0.8) และกระดาษ (มลูค่าตลาด 2.6 
พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 0.03) กลุ่มสินค้าไม้และเคมภีณัฑ์เป็น
โอกาสทางการแข่งขันของไทย

สรปุ ในภาพรวมโครงสร้างการน�าเข้าของมณฑลกวางตุง้มกีารกระจกุตวั 
ของสนิค้าน�าเข้าสงูมากและสนิค้ากลุม่นีม้กีารขยายตวัของการน�าเข้าต�า่ แสดง
ให้เหน็ว่าการน�าเข้าของมณฑลกวางตุง้มแีนวโน้มขยายตวัไม่สงูนกั และยงั
มคีวามเสีย่งอกีประการหนึง่ คอื สนิค้าทีไ่ทยมศีกัยภาพในการส่งออกเป็น
สนิค้าทีค่วามต้องการน�าเข้ามทีศิทางหดตวั เช่น พลาสตกิ และอญัมณ ีเป็นต้น 

ด้าน Performance โครงสร้างการน�าเข้าสินค้าจากไทย และสนิค้า
ศักยภาพในมณฑลกวางตุง้ ในภาพรวมแล้ว Performance การน�าเข้าจาก
ไทยขยายตวัได้ดกีว่าการน�าเข้ารวม ส่วนสนิค้าทีต่ลาดมคีวามต้องการน�าเข้า
สงูและเป็นโอกาสทางการค้าไทย เช่น รถยนต์ (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 
25.5 มลูค่าตลาด 2.6 พนัล้าน USD) กระดาษ (การน�าเข้าขยายตัวร้อยละ 
10.1 มมีลูค่าตลาด 2.6 พนัล้าน USD) เคมภีณัฑ์อนิทรย์ี (การน�าเข้าขยายตัว
ร้อยละ 13.7 มีมูลค่าตลาด 2.6 พนัล้าน USD) ของปรุงแต่งจากธญัพืชหรอืนม 
(การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 18.8 มมีลูค่าตลาด 1.7 พนัล้าน USD) เครือ่งหอม 

(การน�าเข ้าขยายตัว 
ร้อยละ 30.0 มีมูลค่า 
ตลาด 660 ล้าน USD) 
แ ล ะ ข อ ง ป รุ ง แ ต ่ ง
เบ็ดเตล็ดท่ีบริโภคได้  
(การน�าเข ้าขยายตัว 
ร้อยละ 10.6 มมีลูค่าตลาด 
450 ล้าน USD) เป็นต้น

มณฑลเจยีงซู
มีจุดแข็งการค้าในหลายด้าน โดยมี GDP (อนัดบั 2 จาก 31 มณฑล) 

มีรายได้ต่อหวั (อนัดบั 4) และมีมูลค่าการน�าเข้าสูงถึง 2.73 แสนล้าน USD 
(อนัดบั 3)  และไทยเป็นแหล่งน�าเข้าส�าคญัอนัดบัที ่10 ของมณฑลเจยีงซ ูโดย
ในปี  2017 มณฑลเจียงซูมีการน�าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 5.2 พนัล้าน USD 

โครงสร้างการน�าเข้าสินค้าของมณฑลเจยีงซท่ีูส�าคัญ มีรายละเอยีดดงันี้
•  ร้อยละ 29.9 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าหดตวั
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แต่มสีดัส่วนการน�าเข้าสงู (>10%) สนิค้าทีส่�าคญัในกลุม่นี ้ เช่น เครือ่งจักร/
เครื่องกล (มูลค่าตลาด 5.0 หมื่นล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 1.8)  
การหดตวัของสนิค้ากลุม่นีจ้ะเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการน�าเข้ารวมของตลาด

• ร้อยละ 19.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่สนิค้าทีก่ารน�าเข้าขยาย
ตวัสงู (> 10%) แต่มสีดัส่วนการน�าเข้าต�า่ (0-5 %) เช่น เชือ้เพลง และไม้ 
(มลูค่าตลาด 8.2 และ 4.5 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 4.1 และ 1.8  
ตามล�าดบั) เป็นกลุม่ทีเ่ป็นโอกาสทางการค้าของไทย

• ร้อยละ 11.0 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าขยายตวั 
ต�า่ (0-5%) แต่มสีดัส่วนการน�าเข้าสงู (>10%) เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า (มลูค่าตลาด 
1.5 หมืน่ล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 5.8) เป็นกลุม่ทีเ่ป็นโอกาสทาง 
การค้าของไทยและไทยมส่ีวนแบ่งตลาดในเกณฑ์ทีด่ี

• ร้อยละ 10.5 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่สนิค้าทีม่กีารน�าเข้าขยายตวั 
สงู (> 10%) และมสีดัส่วนการน�าเข้าสงู (>10%) เช่น เคมภีณัฑ์ (มมีลูค่าตลาด 
1.7 หมืน่ล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 3.2 ) เป็น Rising star ของตลาด 
และเป็นกลุ่มที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกในตลาดโลกอยู่แล้ว ดังนั้น  
หากไทยสามารถเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในมณฑลเจยีงซไูด้จะท�าให้การ
ส่งออกของไทยในมณฑลนีข้ยายตวัได้ดขีึน้ 

สรุป ในภาพรวมแล้วโครงสร้างการน�าเข้าของมณฑลเจียงซูมีการ 
กระจายของกลุ่มสินค้ามากกว่ามณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกใน 
ด้านการกระจายความเสี่ยงและสินค้าที่ขับเคล่ือนการน�าเข้าให้ขยายตัว
มีหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม มณฑลเจียงซูยังมีโอกาสและความเสี่ยง
ทางการค้าของไทย โดยในด้านความเส่ียง คือ สินค้าส่วนมากของตลาดมี
การน�าเข้าหดตวั ขณะทีโ่อกาสทางการค้า คอื สนิค้าทีไ่ทยมศีกัยภาพการ 
ส่งออกเป็นกลุม่ทีม่คีวามต้องน�าเข้าเพิม่สงูขึน้ เช่น เคมภีณัฑ์ เป็นต้น 

ด้าน Performance โครงสร้างการน�าเข้าสนิค้าจากไทย และสินค้า
ศกัยภาพในมณฑลเจยีงซ ูในภาพรวมแล้ว Performance การน�าเข้าจากไทย
ขยายตวัได้สงูกว่าตลาดเลก็น้อย ด้านสนิค้าทีเ่ป็น Rising star และจะเป็น
โอกาสทางการค้าของไทย เช่น เคมภีณัฑ์ (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 11.6 มี
มลูค่าตลาด 1.7 หมืน่ล้าน USD) เชือ้เพลง (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 34.5 
มมีลูค่าตลาด 8.2 พันล้าน USD) พชืน�า้มนั (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 19.6 
มมีลูค่าตลาด 4.5 พันล้าน 
USD) ไม้และผลิตภัณฑ ์
(การน�าเข้าขยายตัวร้อย
ละ 11.3 มมีลูค่าตลาด 4.5  
พันล้าน USD) ยายนต์ 
(การน�าเข้าขยายตัวร้อยละ 
12.7 มีมูลค่าตลาด 2.4  
พนัล้าน USD) เป็นต้น

เมืองเซีย่งไฮ้
มีจุดแข็งการค้าทีส่�าคญั คอื รายได้ต่อหวั (อนัดบั 2 จาก 31 มณฑล) 

และมีมูลค่าการน�าเข้าสูงถึง 2.52 แสนล้าน USD (อนัดบั 2) ขณะทีม่ ีGDP 
อนัดบั 11 และมีประชากรอนัที ่25 จาก 31 มณฑล และไทยเป็นแหล่งน�าเข้า
ส�าคญัอนัดบัที ่9 มีมูลค่า โดยในปี  2017 เมืองเซ่ียงไฮ้มีการน�าเข้าจากไทย
เป็นมูลค่า 1.1 หม่ืนล้าน USD 

โครงสร้างการน�าเข้าสนิค้าของเมอืงเซีย่งไฮ้ทีส่�าคญั มรีายละเอยีดดังนี้
• ร้อยละ 29.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าขยายตวั

สูง (>10%) และมีสัดส่วนการน�าเข้าสูง (>10%) สินค้าส�าคญัในกลุม่นี ้ เช่น 
เครือ่งจกัร/เครือ่งกล (มมีลูค่าตลาด 1.23 แสนล้าน USD น�าเข้าจากไทย 
ร้อยละ 2.4) เป็นกลุม่ทีเ่ป็นโอกาสทางการค้าของไทยแต่จ�าเป็นต้องเพ่ิมส่วน
แบ่งทางการตลาดให้สงูขึน้

ร้อยละ 14.6 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าทีก่ารน�าเข้าขยายตวั
ต�า่ (0-5%) แต่มีสัดส่วนการน�าเข้าปานกลาง (5-10 %) สินค้าส�าคญัในกลุม่นี้ 
เช่น ยานยนต์ (มีมูลค่าตลาด 3.4 หม่ืนล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 0.9) 
แม้ว่าไทยจะมศีกัยภาพการส่งออกยานยนต์ในตลาดโลกในเกณฑ์ดี แต่ความ
สามารถการแข่งขนัในตลาดเซีย่งไฮ้ยังอยู่ในระดบัต�่า ท�าให้ไทยเสยีโอกาส
ทางการเพิม่มลูค่าการค้าในเมอืงเซีย่งไฮ้

• ร้อยละ 12.9 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุ่มสินค้าขยายตวัปานกลาง 
(5-10%) แต่มสีดัส่วนการน�าเข้าต�า่ (0-5 %) สนิค้าทีส่�าคญัในกลุม่นี ้ เช่น 
เคมีภณัฑ์ (มูลค่าตลาด 9.1 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 3.2) เป็น 
กลุ่มทีเ่ป็นโอกาสทางการค้าของไทย

• ร้อยละ 12.1 ของส่วนแบ่งตลาด เป็นกลุม่สนิค้าทีม่กีารน�าเข้าขยายตวั 
สูง (>10%) แต่มีสัดส่วนการน�าเข้าต�า่ (0-5 %) สินค้าทีส่�าคญัในกลุม่นี ้เช่น 
ยางพารา (มูลค่าตลาด 4 พนัล้าน USD น�าเข้าจากไทยร้อยละ 16.6) เป็นกลุ่ม
ทีเ่ป็นโอกาสทางการค้าของไทยและมส่ีวนแบ่งตลาดในเกณฑ์ทีดี่

สรปุ จากโครงสร้างการน�าเข้าของเมอืงเซีย่งไฮ้สะท้อนอย่างชดัเจนว่า 
เป็นเมืองแห่งโอกาสทางการค้า เน่ืองจากสินค้ามีการกระจายตวัด ีและสนิค้า
ส่วนมากอยูใ่นทศิทางการขยายตวั

ด้าน Performance /โครงสร้างการน�าเข้าสินค้าจากไทย/และสนิค้า
ศักยภาพในเมืองเซีย่งไฮ้ ในภาพรวมแล้ว Performance การน�าเข้าจากไทย
ขยายตวัได้ต�า่กว่าตลาดเล็กน้อย เน่ืองมาจากสินค้าทีข่ยายตวัสงูเป็นสนิค้าที่
ไทยมีส่วนแบ่งตลาดไม่มากนัก ด้านสินค้า Rising star ของตลาดและจะเป็น
โอกาสทางการค้าของไทย เช่น เครือ่งจกัร (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 11.2 มี
มลูค่าตลาด 1.23 แสนล้าน USD) เชือ้เพลงิ (การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 17.3 
มมีลูค่าตลาด 8.9 พนัล้าน 
USD) ยางและผลติภณัฑ์  
(การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 
12.5 มมีลูค่าตลาด 4.1 
พนัล้าน USD) เคร่ืองหอม 
(การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ
 23.3 มมีลูค่าตลาด 2.8 
พันล้าน) และเคร่ืองดื่ม 
(การน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 18.1 มมีลูค่าตลาด 1.5 พนัล้าน) เป็นต้น

จากภาพรวมการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความต้องการน�าเข้า
ของ 3 มณฑล กับการส่งออกของไทยจะเหน็โครงสร้างสินค้าในแต่ละมณฑล
ทีแ่ตกต่างกันอย่างชัดเจน และเหน็ถงึสินค้าศกัยภาพหรอืสินค้า Rising star 
ทีจ่ะเป็นโอกาสทางการค้าของไทยในแต่ละมณฑล ซ่ึงจะเป็นช่องทางเพิม่การ
ส่งออกและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยอกีมาก
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ภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้า ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในลักษณะชะลอตัวเป็นเดือนที่ 2  เข้าสู่กรอบคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นเดือนที่ 8 โดยมี
ปัจจัยส�าคัญจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน และการผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางชนิด ท�าให้เงินเฟ้อที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
แบบค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดต่างๆ ทั้งการบริโภคและการใช้จ่าย การจัดเก็บรายได้ ในขณะที่ความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายเพื่อ
ซือ้สนิค้าปรบัตวัดขีึน้ เป็นสญัญาณบ่งช้ีว่าการเคลือ่นไหวของเงนิเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัเสถยีรภาพ คาดว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปโดยเฉลีย่จะเคล่ือนไหว
ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 - 1.6

ภาพรวมเศรษฐกจิเดอืนตลุาคม 2561

อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปและพืน้ฐาน เดอืนตลุาคม 2561

ดชันชีีวั้ดเศรษฐกจิทีส่�าคญั

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 102.63 
เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัวร้อยละ 1.23 (YoY) 
ต่อเนือ่งจากร้อยละ 1.33 ในเดอืนก่อน และเป็นการขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 16 
ตดิต่อกัน โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากราคาในหมวดพลงังานทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่ 
23 ร้อยละ 8.11 หมวดอาหารส�าเรจ็รปู และหมวดเคหสถาน ในขณะทีร่าคาในหมวด
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�าคัญของการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้ มาจาก 3 ปัจจัยหลักๆ 

ได้แก่ 
1. ปัจจัยเร่ง มาจากราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย Contribution to 
percent change (CPC) ของหมวดพลังงานสูงถึง 0.93 ตามการสูงขึ้นของราคา
น�า้มนัดบิดไูบทีป่รบัตวัสงูขึน้ถงึร้อยละ 45.9 (YoY) ซึง่เมือ่หกัพลงังานออก จะท�าให้
เงินเฟ้อเดือนนี้เหลือร้อยละ 0.30 (เทียบกับเดือนกันยายน 2561ที่ร้อยละ 0.40)

(ในเงินเฟ้อร้อยละ 1.23 เป็นพลังงาน 0.93 หักพลังงานแล้วเหลือ 0.30 เป็น
เงินเฟ้อจากด้านอื่นๆ ที่มิใช่พลังงาน)

2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ผลผลิตของกลุ ่มอาหารสดที่เพ่ิมข้ึน ท�าให้ราคาหดตัวร้อยละ -1.48  

โดยเฉพาะผักสดและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพอากาศ 
เหมาะสม ส่งผลให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สอดคล้องกับ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ -1.56*

- ผลจากราคาในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์เริ่มหมดลง โดยใน
เดือนนี้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.41 ซึ่งในเดือนต่อๆ ไปน่าจะลดลงมากขึ้น (หากไม่มี
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตร)

- อปุสงค์ชะลอตวัลงเลก็น้อย จากมลูค่า VAT ชะลอตวัจากร้อยละ 1.7 ในเดอืน 
ส.ค. เหลือร้อยละ 0.8 ในเดือน ก.ย. 61 อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรมีแนวโน้ม
ปรบัตวัดข้ึีน จากหดตวัร้อยละ -4.8 ในเดอืน ก.ย. เป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2* ในเดอืนนี้ 

    เมื่อเทียบกับ CPI ของประเทศต่างๆ เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 61 เท่ากับ 
1.14) พบว่า CPI ของไทยยังอยู่ในระดับต�่าเป็นล�าดับ 2 รองจากสิงคโปร์ (0.42) 
เทียบกับกลุ่มอาเชียน ได้แก่ มาเลเซีย (1.31) อินโดนีเซีย (3.21) เวียดนาม (3.57) 
ฟิลปิปินส์ (4.96) และกลุม่อืน่ๆ เช่น อนิเดยี (4.24) ฮ่องกง (2.36) จนี (2.10) ไต้หวัน 
(1.62) และเกาหลีใต้ (1.46)

 * ประมาณการจากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ (เฉลี่ย ม.ค. - ก.ย. 2561) 

Economic Indicator

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
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 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (CCI) เดอืนตลุาคม 2561 ปรบัลดลงจากเดอืนกนัยายน 
2561 ที่ระดับ 38.0 มาอยู่ที่ระดับ 35.5 ขณะที่ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
อุปโภค-บริโภคในปัจจุบัน สูงเกินระดับ 50 มาตั้งแต่ต้นปี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ในเดือนนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 26.5 จาก
เดือนก่อนหน้าท่ีระดับ 30.9 โดยผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจและการ 
หางานท�าในปัจจุบันลดลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต ปรับตัวลดลดมาอยู่ที่ 41.5 จากเดือนก่อน
หน้าที่ระดับ 42.7 โดยภาวะเศรษฐกิจ และการหางานท�าอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัว
ลดลงระดับความเช่ือม่ันด้านการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ�าเป็นต่อการ 
ครองชพีในเดอืนนี ้เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อนหน้าทีร่ะดบั 53.0 
มาอยู่ที่ 54.5 สูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี

ดชันรีาคาผูผ้ลติ (PPI) เดอืนตลุาคม 2561 เท่ากบั 103.5 สงูขึน้ 
ร้อยละ 1.7 (YoY) จากร้อยละ 1.3 ในเดือนก่อนหน้า ขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 6 โดยมีสาเหตุส�าคัญ ดังนี้

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ตามราคา
สินค้าส�าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร ข้าวสาร ปลายข้าว 
ร�าข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง เครื่องปรุงรส) จากราคาวัตถุดิบที่
ปรับสูงขึ้น กลุ ่มน�้ามันเชื้อเพลิง จากปริมาณการผลิตที่ลดลงของ
ประเทศผูผ้ลติน�า้มนั กลุม่สนิค้าเคมภีณัฑ์ ตามราคาน�า้มนัซึง่เป็นสินค้า 
เก่ียวเน่ือง กลุ ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามต้นทุนการผลิตที ่
เพิ่มขึ้น และกลุ่มเครื่องจักร 

หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง สงูขึน้ร้อยละ 13.9  สงูขึน้ตามราคา
น�้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -0.1 ลดลงเป็นเดือน
ที่ 2 แต่เป็นลักษณะการติดลบที่น้อยลง ตามการลดลงของราคาสินค้า
ส�าคัญ อาทิ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา พืชผัก ปลาและสัตว์น�้า 
ขณะท่ีข้าวเปลือก มันส�าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มผลไม้  
มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
(MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (AoA)  

ดชันรีาคาราคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) เดอืนตลุาคม 2561 เท่ากบั 
108.1 เทียบกับเดือนเดียวกันปี 2560 สูงข้ึนข้ึนร้อยละ 1.2 (YoY)  
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 จากการสูงขึ้นของ

หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูข้ึนร้อยละ 2.0 ชะลอตวัจาก
เดอืนทีแ่ล้วทีร้่อยละ 2.7 (เหลก็เส้นกลมผวิเรยีบ–ผวิข้ออ้อย เหลก็ฉาก 
เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง  
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี) จากปริมาณเหล็กเหลือสะสม 
จากเดือนที่แล้วและปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กที่ลดลงในช่วงฤดูฝน 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร ้อยละ 0.8 (เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ 
คอนกรีตหยาบ ชีทไพล์คอนกรีต) 

หมวดซีเมนต์ สูงข้ึนร้อยละ 1.3 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561  
ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 3.0 (AoA)

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

แนวโน้มเงินเฟ้อ
      เงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบคาดการณ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ และได้รับอิทธิพลส�าคัญจากการเพิ่มขึ้นของ
ทั้งความต้องการและราคาพลังงาน โดยราคาพลังงานมีแนวโน้ม
ผันผวนแต่น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบท่ีจ�ากัด ในขณะที่ค่าเงินบาท
มีโอกาสอ่อนค่าตามแนวโน้มค่าเงินในภูมิภาคและการปรับอัตรา
ดอกเบ้ียของประเทศส�าคัญ ซ่ึงอาจส่งผลสุทธิต่อดุลการช�าระเงิน 
ส�าหรับราคาสินค้าเกษตรแม้ยังลดลง แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจส�าคัญท่ีราคาปรับตัวดีข้ึนจากปีก่อนและ 
ก�าลงัจะเข้าสูฤ่ดกูารเกบ็เกีย่วในช่วงทีเ่หลอืของปี (ข้าว มนัส�าปะหลงั 
และข้าวโพดเลีย้งสตัว์) ส่งผลดต่ีอรายได้และก�าลงัซือ้ของเกษตรกร 
คาดว่าเงินเฟ้อในระยะต่อไปจะเพิ่มข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป และ
เคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 
0.8-1.6 และอยูใ่นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงนิระยะปานกลาง
ที่รัฐบาลก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้



ดัชนีราคา
การเปล่ียนแปลง (%MoM)  การเปล่ียนแปลง (%YoY)

ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ย. 61 ม.ค. - ก.ย. 61

ส่งออก -0.3 0.0 0.2 2.4 4.1

น�าเข้า -0.5 0.1 0.5 5.6 6.6

สินค้า 
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สัดส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�า้มนัดบิ 2,307 68.5 11.4 จีน 4,034 8.7 20.0

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,708 10.2 8.5 ญี่ปุ่น 2,764 2.2 13.7

เคร่ืองจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,622 -1.0 8.0
สหรัฐ

อเมริกา
1,290 2.6 6.4

เคร่ืองเพชรพลอย 
อญัมณ ีเงนิแท่งและ
ทองค�า

1,426 43.7 7.1
สหรัฐ
อาหรับ
เอมเิรตส์

1,042 86.0 5.2

เคมภีณัฑ์ 1,315 9.0 6.5 มาเลเซีย 886 9.9 4.4

  สินค้า
มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ
มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,360 -7.4 11.4
สหรฐัอ
เมรกิา

2,392 1.2 11.56

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,776 4.5 8.6 จีน 2,175 -14.1 10.51

อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั 1,288 -42.3 6.2 ญีปุ่น่ 1,932 0.2 9.33

ผลติภณัฑ์ยาง 868 -2.4 4.2 ฮ่องกง 1,456 -7.0 7.03
เมด็พลาสตกิ 829 14.0 4.0 เวยีดนาม 1,153 6.5 5.57

 กันยายน 2561 ม.ค. - ก.ย. 2561
 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 20,670 -5.2 189,730 8.1

น�าเข้า 20,213 9.9 186,892 15.2

ดุลการค้า 487 2,839

ดลุการค้า
เดอืนกนัยายน 2561 เกนิดลุการค้ามลูค่า 487 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค.-ก.ย.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,839 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกนัยายน  2561 อยูท่ี ่100.8 (ปี2555=100) สงูขึน้

ร้อยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาส่งออก
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.3 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.8 
และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 29.9 ขณะทีห่มวดสนิค้าอตุสาหกรรม
การเกษตร  หดตวัร้อยละ 2.7

ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนกนัยายน 2561 อยูท่ี ่93.8 (ปี 2555=100) ขยายตวั
ร้อยละ 5.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้า
หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ +34.0 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ +1.2 สนิค้า
สนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ +2.0 หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ +0.4 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง เพิม่ขึน้ร้อยละ +1.2
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ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ย. 2561

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ย. 2561
 

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: กนัยายน 2561

ส่งออก
การส่งออกของไทยในเดอืนกนัยายน 2561 หดตวัทีร้่อยละ 5.2 หรอื

คดิเป็นมลูค่า 20,670 ล้านดอลลาร์สหรฐั การส่งออกไปตลาดหลกั ได้แก่ 
สหภาพยโุรป (15) สหรฐัฯ และญีปุ่น่ และตลาด CLMV ยงัคงขยายตวัด ีการ
ส่งออกสนิค้ากลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร หดตวัทีร้่อยละ 0.6 สนิค้าที่
ขยายตวัได้ด ี ได้แก่ ข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั เครือ่งดืม่ และผกั ผลไม้สด  
แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู ขณะทีก่ารส่งออกสนิค้ากลุม่อตุสาหกรรม หดตวั 
ร้อยละ 6.7 สนิค้าทีข่ยายตวัได้ด ี ได้แก่ เครือ่งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์  
การส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 มแีนวโน้มเผชญิความท้าทายจากความ
ผนัผวนและปัจจยัเสีย่งภายนอกประเทศ อาท ิ การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก 
ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า และประเดน็สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ 
และจนี ทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเชือ่มัน่
ทางการค้าและการลงทนุ อย่างไรกต็าม ประเมนิว่าการส่งออกในปี 2561 จะ
สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 8 ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ และ 
ผูป้ระกอบการส่งออกส่วนใหญ่ยงัเชือ่มัน่ว่าการส่งออกมแีนวโน้มเตบิโต สะท้อน
จากโอกาสในการเร่งส่งออกสนิค้าทีม่ศีกัยภาพเพ่ือทดแทนสนิค้าทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากสงครามการค้า และการกระจายความเสีย่งการส่งออกไปยงัตลาดใหม่

การส่งออกไปตลาดหลัก และตลาด CLMV ยังคงขยายตัวได้ดีท่ี 
ร้อยละ 1.7 และ 17.5 แม้ว่าการส่งออกไปตลาดส�าคญัอืน่ๆ ปรบัตวัลดลง 
โดย ตลาดหลกั ได้แก่ สหภาพยโุรป (15) สหรฐัฯ และญีปุ่น่ การส่งออกขยายตวั 
ร้อยละ 3.9 1.2 และ 0.2 ตามล�าดบั ขณะที ่ตลาดศกัยภาพสงู หดตวัร้อยละ 
1.2 ซึง่การส่งออกไปตลาดจนีและเอเชยีใต้หดตวัร้อยละ 14.1 และ 3.7 ตามล�าดบั 
และ ตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวที่ร้อยละ 6.9 โดยการส่งออกไปทวีป
ออสเตรเลยี กลุม่ประเทศ CIS และตะวนัออกกลางหดตวัร้อยละ 19.3 19.9 
และ 0.5 ตามล�าดบั 

ในภาพรวม กระทรวงพาณชิย์ประเมนิว่าการส่งออกในปี 2561 จะ 
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ ร้อยละ 8 แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอยู่บ้าง 
อย่างไรกต็าม พืน้ฐานของเศรษฐกจิไทยทีแ่ขง็แกร่ง สนิค้าส่งออกของไทยทีม่ี
ความหลากหลายและความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสงู จะช่วยสนบัสนนุ
โอกาสในการเร่งผลกัดนัการส่งออกท่ามกลางความท้าทายในระยะสัน้-กลางทีไ่ทย
ต้องเผชญิ โดยผูป้ระกอบการส่งออกส่วนใหญ่ยงัเชือ่มัน่ว่าการส่งออกมแีนวโน้ม
เตบิโต สะท้อนจากดชันคีาดการณ์ภาวะธรุกจิส่งออก และดชันคีาดการณ์ความ
สามารถในการแข่งขนั ไตรมาส 4/2561 เท่ากบั 64.8 และ 61.4 ตามล�าดบั  
ซึง่ยงัสงูกว่าระดบั 50 ทัง้นี ้คาดว่าการส่งออกในเดอืนตลุาคม 2561 จะปรบัตวั 
ดขีึน้จากเดอืนกนัยายน วดัจากดชันมีลูค่าการส่งออก และดชันมีลูค่าค�าสัง่ซือ้ใหม่ 
ทีป่รบัตวัสงูขึน้อยูท่ี ่53.7 และ 53.6 ตามล�าดบั 

แม้ว่า ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่
ทางการค้าและการลงทนุในระยะสัน้ การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิ
ของประเทศคูค้่าทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานทีด่ ี จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญัต่อการ
ส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 อีกทั้งศักยภาพในการส่งออกของไทยและ
การกระจายตวัสูต่ลาดส่งออกใหม่ๆ จะช่วยลดทอนความเสีย่ง และสนบัสนนุ 
ให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ในประเด็นความเสี่ยงจาก 
อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ส่งออกควรท�าประกันความเสี่ยงอยู่เป็นระยะเพื่อลด 
ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทและรักษารายได้การส่งออกในรูป 
เงนิบาทให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม

                                                                                                     
การน�าเข้า

เดือนกันยายน 2561 มีมูลค่า 20,213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 9.9 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของ
น�า้มนัดิบ (+68.5%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+10.2%) เครือ่งเพชร 
พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�า (+43.7%) และเคมีภัณฑ์ (+9.0%)  
ขณะที่เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-1.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย  
5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี  (+8.7%) ญีปุ่น่ (+2.2%) สหรฐัอเมรกิา (+2.6%)  
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (86.0%) และ มาเลเซยี (+9.9%) 
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนตุลาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 18,663.9 บาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ที่เป็นระดับต�่าสุดในรอบ 33 เดือน  
ด้านราคาทองค�าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  
อยู่ที่ 1,215.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ ส่วนค่าเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี 
อยู่ที่ 1,258.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ โดยการกลับมาเป็นบวกของราคา
ทองค�าเนื่องจากราคามีการปรับลดอย่างต่อเนื่องท�าให้มีการคาดการณ์ว่าราคา 
น่าจะอยู่ระดับต�่าสุดแล้ว และเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเกร็งก�าไรเมื่อราคา 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึ้นจาก 
ผลกระทบของสงครามทางการค้า ท�าให้มคีวามต้องการถอืสนิค้าทรพัย์ปลอดภยั
มากขึ้น ส่วนราคาทองค�าในโลกปี 2561 ในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นเล็กน้อย โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เฉลี่ยที่ 1,200 - 1,300 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดิบเดือนตุลาคมเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.6 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า 

โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 75.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล เป็นระดับ
สูงสุดในรอบ 47 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ
คว�่าบาตรอิหร่านอาจจะส่งให้ปริมาณน�้ามันดิบในตลาดโลกลดลงมากกว่าที่ 
คาดการณ์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 2561 ราคาน�้ามันดิบ 
ปรับลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ 63 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล สะท้อนถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในวงจ�ากัดเท่านั้น ทั้งนี้คาดว่าราคาน�้ามันดิบ (Dubai) 
ในช่วงทีเ่หลือของปี 2561 คาดการณ์ว่าจะอยูท่ีร่ะดับ 65.0 - 75.0 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อ บาร์เรล 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงนิบาทเดอืนกนัยายนเฉลีย่อยูท่ี ่32.77 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า
เล็กน้อยทีร้่อยละ 0.5 จากเดือนก่อนหน้า เนือ่งจากดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า หลงัจาก 
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อเนือ่ง และยงัส่งสญัญาณจะมกีาร
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงในปีหน้าอีกด้วย ขณะที่ 10 
เดอืนแรกของปี 2561 ค่าเงนิเฉลีย่อยูท่ี ่32.21 ส่วนในช่วงทีเ่หลอืของปีมแีนวโน้ม
เคลือ่นไหวอยูท่ี ่31.5 - 33.5 บาท ต่อ ดอลลาร์ แต่มคีวามเสีย่งจะมคีวามผนัผวน
เนือ่งจากความกงัวลวกิฤตค่ิาเงนิในประเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศเพิม่ขึน้ ทัง้ 
ตุรกี เวเนซเุอลา และอาร์เจนตินา รวมทัง้ความไม่แน่นอนของการเมอืงภายใน
ประเทศสหรฐัฯ ซึง่จะมกีารเลอืกตัง้ในช่วงกลางเดอืน พ.ย. 2561 อกีด้วย

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนตุลาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากเดอืนกนัยายน 2561 จากราคา 1,175.00 บาท/100 กโิลกรมั 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�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และ
ราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.55 และ 
0.83 ราคายางปรับตัวลดลงได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุนมีความกังวลจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืงในประเทศเศรษฐกิจหลกัและธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
กนัยายน 2561

เดอืน
สนิค้า ก.ย.-61 ต.ค.-61 %Δ

(MOM) ต.ค.-60 ต.ค.-61 %Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,175.00 1,182.62 0.65 1,155.53 1,182.62 2.34

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,315.00 3,315.00 0.00 2,856.05 3,315.00 16.07

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 47.13 46.87 -0.55 55.49 48.87 -11.93

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.45 44.08 -0.83 49.18 44.08 -10.36

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,198.5 1,215.4 1.4 1,279.5 1,215.4 -5.0

ไทย (THB/Baht) 18,457.5 18,663.9 1.1 20,088.6 18,663.9 -7.1

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 70.1 75.4 7.6 51.6 75.4 46.1

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.6 32.8 0.5 33.3 32.8 -1.5
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Global News

ศนูย์ ข้อมลู ข่าวสาร ของราชการพบกบั ได้ทีช่ัน้  
13  สนค. 

     02-507-7895      www.tpso.moc.go.th

ส�านกัข่าว AFP รายงานว่า คลืน่อพยพของคนเวเนซเุอลาได้หลัง่ไหลไปยงั
ประเทศเปร ูและบราซลิเป็นจ�านวนมาก หลงัต้องเผชญิปัญหาอภมิหาเงนิเฟ้อ 
หรอืเรยีกอย่างเป็นทางการว่าภาวะเงนิเฟ้อรนุแรง (Hyperinflation) ส่งผลให้ค่า
ครองชพีสูงมาก เพราะสินค้าต่างๆ ในประเทศราคาพุง่สงูขึน้อย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน เช่น กระดาษช�าระม้วนละ 2.6 ล้านโบลวิาร์ (ประมาณ 340 บาท) ล่าสดุ
อตัราเงนิเฟ้อในเวเนซเุอลาทะยานเกนิ 100,000 เปอร์เซน็ต์ แล้ว (Cr. www.
sanook.com/money/592187/)

ที่ผ่านมารัฐบาลเวเนซุเอลา ได้ตัดสินใจแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งนี้
ด้วยการเปลีย่นสกลุเงนิจากเดมิ Bolivar (โบลวิาร์) เป็นสกลุเงนิใหม่เรยีกว่า 
“Sovereign Bolivar” พร้อมเพ่ิมค่าแรงข้ันต�่าของประเทศขึ้นอีก 3,000 
เปอร์เซน็ต์ เพือ่ให้ประชาชนมเีงนิเพยีงพอในการด�ารงชพี อย่างไรกด็ ี กองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาจะยังคง
รนุแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง และการแก้ปัญหาของรฐับาลดงักล่าวมานัน้จะไม่ช่วย
ให้สถานการณ์ของประเทศดขีึน้ โดยคาดว่าอตัราเงนิเฟ้อของเวเนซเุอลาจะพุง่
แตะ 1 ล้านเปอร์เซน็ต์ในส้ินปี 2018

สถานการณ์เงนิเฟ้อรนุแรง (Hyperinflation) ทีเ่วเนซเุอลาก�าลงัประสบ
อยู ่ ส่งผลให้มลูค่าของเงนิไม่มเีสถยีรภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอพยพไปยงั
ประเทศเพื่อนบ้าน สาเหตุส�าคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวคือนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลที่แทรกแซงกลไกตลาด (เมื่อควบคุมราคามากไป 
ธรุกจิไม่มกี�าไร กเ็ลิกผลิต) ธุรกจิต่างชาต ิและระบบเศรษฐกจิของประเทศแบบ
สงัคมนยิมตกขอบ โดยเฉพาะด้านการผลติ (Cr. นางสาววศนิ ี ใหญ่สว่าง) หรอื 
Supply side ทีพ่ึง่พงิอตุสาหกรรมน�า้มนัมากไป ส่งผลให้เวเนซเุอลาแทบ
ไม่มกีระบวนการการผลิตในอตุสาหกรรมอืน่นอกเหนอืจากอตุสาหกรรมน�า้มนั 
แหล่งรายได้หลกัของประเทศคอืรายได้จากการผลติและส่งออกน�า้มนั (95% 
ของรายได้ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ) และรายได้ดงักล่าวถกูน�ามาแจกจ่ายแก่
ประชาชนในรูปของการชดเชยและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการ
จ�าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่พึ่งพิงการน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ (เนือ่งจากมกีารผลตินอกสาขาน�า้มนัน้อย) เมือ่ราคาน�า้มนัโลกมี
การปรบัตวัต�า่ลง รายได้ของประเทศครึง่หนึง่จงึลดลงตามไปด้วย นอกเหนอื
จากนโยบายประชานยิมแล้ว เวเนซเุอลายงัประสบปัญหาจากการถกู sanction 
โดยสหรฐัอเมรกิา ท�าให้การส่งออกเป็นไปได้ยาก ถงึแม้ว่าเวเนซเุอลาจะเป็น
ประเทศทีม่ปีรมิาณน�า้มนัส�ารองมากทีส่ดุในโลกกต็าม การแก้ปัญหาด้วยการ
เพิม่ค่าแรงข้ันต�า่ 3,000 เปอร์เซน็ต์ (จากเดมิทีเ่คยขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่บ่อยมากอยู่
แล้ว) เนือ่งจากในสถานการณ์เงนิเฟ้อรนุแรงนัน้ ถงึแม้ว่าค่าแรงจะมกีารเพิม่ขึน้ 
แต่ราคาของสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีส่่วนใหญ่น�าเข้า ก็ปรับตัวสูงขึน้มากด้วยเช่นกนั 
ท�าให้ประชาชนสุดทีจ่ะทนรบัไหวจากความไม่มเีสถยีรภาพทางการเงนิ ทีม่ลูค่า
ของเงนิมกีารเฟ้ออย่างรวดเรว็ ทางแก้ปัญหาทีอ่าจจะเป็นไปได้มากทีส่ดุ คอืการ
ยกเลกิหน่วยเงนิ Bolivar ในปัจจบุนั ซึง่แม้จะบรรเทาปัญหาเงนิเฟ้อ แต่ปัญหา

ด้านความเป็นอยูข่องประชาชนกจ็ะยงัคงอยูต่่อ
ไป เวเนซเุอลาจงึจ�าเป็นต้องฟ้ืนฟกูารผลติภายใน
ประเทศของตวัเองควบคูไ่ปด้วย เพือ่ลดการพึง่พาการน�า
เข้า (Cr. นางสาววศนิ ี ใหญ่สว่าง)   

การล่มสลายของเศรษฐกจิเวเนซเุอลา นบัเป็นบทเรยีนราคาแพงส�าหรบั
ผูน้�าทีช่อบใช้นโยบาย “ประชานยิม” ในส่วนของประเทศไทย ถงึแม้ว่าทีผ่่านมา 
จะมีการใช้นโยบายประชานิยมเป็นบางช่วงเวลา แต่โอกาสที่ไทยจะประสบ
ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อรุนแรงเช่นเดียวกับเวเนซุเอลามีค่อนข้างต�่า เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกจิของไทยยงัเน้นอตุสาหกรรมด้านการผลติ ทัง้ในภาคการเกษตร
และภาคอตุสาหกรรม ระบบเศรษฐกจิจงึยงัค่อนข้างสมดลุทัง้ด้านอปุสงค์และ
อปุทาน นอกจากนัน้ไทยยงัมภีาคเกษตรทีค่่อนข้างเข้มแขง็ ท�าให้ไทยไม่ต้อง
พึง่พาการน�าเข้าอาหาร และภาคเกษตรยงัเป็นทีร่องรบัแรงงานทีอ่อกจากภาค

 วนัโลกแตกท่ี
   เวเนซเุอลำ

อุตสาหกรรมได้ระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมักจะ
ลางานไปเพาะปลกู/เกบ็เกีย่วเมือ่ฤดกูาลมาถงึ และเมือ่ถงึคราวถกูเลกิจ้างกย็งั
สามารถกลบัไปท�างานในไร่นาของตนเองได้ โดยไม่ต้องย้ายถิน่ฐานไปหารายได้ 
ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ระบบรัฐสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  
น่าจะเป็นทางออกทีย่ัง่ยนืกว่าและไม่ท�าลายระบบเศรษฐกจิ ซึง่ในส่วนของไทย
อยูร่ะหว่างจดัท�าร่าง พ.ร.บ.ประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและ
สงัคม โดยสนบัสนนุโครงการให้บรกิารทางสงัคม ผ่านหน่วยงาน มลูนธิ ิ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึง่จะช่วยให้ไทยสามารถลดการใช้งบประมาณไปกบั
นโยบายประชานยิมแบบหว่านแห แต่จะท�าให้งบประมาณภาครฐัถกูน�าไปใช้จ่าย
ได้ตรงกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูม้รีายได้น้อยทีล่งทะเบยีนอย่างเป็นระบบ ซึง่ช่วยลด
ความเหลือ่มล�า้อย่างเป็นรปูธรรม 
ภาพประกอบ : AFP, www.elpais.com


