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Editor’s Note
วารสาร สนย. ฉบับที่ 15 นี้ ขอต้อนรับปี(งบประมาณ)ใหม่ 2556 ขอให้ทกุ ท่าน
เริ่มการท�ำงานด้วยความราบรื่น ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้การงานก้าวหน้า
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 เม.ย. 55 ที่ว่า “...ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน  
หากต้องพิจารณาให้เห็นความส�ำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน
ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของ
แผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำ� เนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ทพี่ งึ ประสงค์ คือ
ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”
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วารสาร สนย. ฉบับนีน้ ำ� เสนอเรือ่ ง “ยางพาราไทย และอาเซียน ในตลาดโลก”
และ “ยุทธการช่วงชิงความเป็นหนึง่ ในตลาดรถยนต์ AEC” เราจะได้เห็นว่ายางพารา และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ของไทยอยู่ต�ำแหน่งใด ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศผู้ค้ารายใหญ่ในอาเซียน และไทยจะ
ก้าวต่อไปอย่างไรเมื่อเปิดเสรี AEC และยังพบกับคอลัมน์ประจ�ำเช่นเคย
วารสาร สนย.ยังต้องการข้อแนะน�ำและค�ำติชมต่างๆ จากผู้อ่านทุกท่าน
เพื่อพัฒนาวารสาร สนย.ต่อไป
บรรณาธิการ

Getting Around with TPSO
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับมือภาคเอกชน ร่วมกับส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดรับฟังความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพการยกระดับด่านสิงขร เป็น
จุดผ่านแดนถาวร พร้อมลงบันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กับหอการค้าจังหวัดมะริด สหภาพเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านสิงขรเป็นด่านถาวรที่ ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปลายปีนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านตามโครงการ 1 ด่านชายแดน 1 ประตูการค้า ตามนโยบายของ
นายกรั ฐ มนตรี ณ ห้ อ งประชุ ม ศาลากลางจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยมี นายวี ร ะ
ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไพศาล มะระพฤกษวรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธาน
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางสหภาพเมียนมาร์มี MR.TUN TUN WIN รองประธาน
หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมะริด และนักธุรกิจจากสหภาพเมียนมาร์ กว่า 40
คน ได้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งนักธุรกิจชาวไทยทั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดต่างๆ กว่า 50 คนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่าน
แดนถาวรในปลายปีนี้

TPSO Journal

เรื่องเล่าจากเวียดนาม

Special Talks

นฤมล สกุลรัตนศักดิ์
ส�ำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

การเปิดประตูการค้าให้กับธุรกิจภาคเหนือ 17 จังหวัด ในประเทศลาวและเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25
สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2555 กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านนพดล สระวาสี ทีป่ รึกษาการพาณิชย์
(ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์) และนางสาวลีนา พงษ์พฤกษา รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้น�ำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด
ของไทย และข้าราชการส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 74 คน เดินทางส�ำรวจเส้นทางการค้าระยะทางกว่า
1,306 กิโลเมตร พร้อมทั้ง เข้าร่วมหารือประชุมเจรจาธุรกิจการค้ากับภาครัฐและเอกชน เมืองท่าแขก
แขวงค�ำม่วน สปป. ลาว และหลายเมืองส�ำคัญของประเทศเวียดนาม ได้แก่ นครวิน จังหวัดเหงะอาน
เมืองฮาติง เมืองด่งเหย จังหวัดกว๋างบิ๋ง เมืองดงฮา เมืองเว้ นครดานัง เมืองฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม  
ความส�ำเร็จในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากจะสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนแล้ว
ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในระดับย่อยหลายรายประสบความส�ำเร็จในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า
บริการระหว่างกัน ซึ่งเคล็ดลับของผู้ประกอบการที่สามารถเจรจาการค้าได้ สรุปรวบรวมมาแล้วมีดังนี้ค่ะ

รู้เขารู้เรา เริ่มต้นก่อนเดินทางผู้ประกอบการหลายท่าน ได้ศึกษาภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้บริโภค รวมถึงส�ำรวจความต้องการ
หรือความสนใจคู่เจรจาการค้าในตลาดที่ต้องการจะเจาะตลาดไว้ล่วงหน้า ท�ำให้
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างการเจรจาราบรืน่ มีความเป็นกันเอง สามารถ
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์
มีแหล่งรวบรวมข้อมูลในเวปไซด์ และมีหน่วยงานในต่างประเทศ พร้อมที่จะ
อ�ำนวยความสะดวกทั้งข้อมูลการตลาด ข้อมูลการค้า และข้อมูลด้านการพาณิชย์
โดยสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนของผู้ประกอบการได้ในเบื้องต้น

สินค้าตัวอย่างที่น่าดึงดูดใจ ส�ำหรับผู้ประกอบการหลายรายที่เป็นกลุ่มสินค้า
น�ำสมัยหรือสินค้า Creative ต่างๆ ซึง่ กังวลเรือ่ งการถูกลอกเลียนแบบสินค้า จะน�ำ
โบร์ชัวร์เป็นตัวอย่างการน�ำเสนอสินค้าที่ผลิต และน�ำตัวอย่างสินค้าที่มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะใกล้เคียงกันไปน�ำเสนอแทน โดยโบร์ชัวร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น
จะได้รับความสนใจมากกว่าค่ะ แต่บูธสินค้าที่ดึงดูดความสนใจทุกครั้ง คือ
กลุม่ สินค้าเกษตรอาหารแปรรูป เพราะนอกจากจะได้ลมิ้ ลองตัวอย่างอาหารแปรรูป
ที่ แ สนอร่ อ ยแล้ ว ผู ้ ที่ ม าเยี่ ย มชมยั ง สามารถซื้ อ สิ น ค้ า ตั ว อย่ า งที่ บ รรจุ อ ยู ่ ใ น
บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบอย่างทันสมัย ท�ำให้หลายคนสามารถซื้อติดไม้ติดมือ
ไปทดสอบเพิ่มเติมได้

การตั้งราคาจ�ำหน่ายที่เหมาะสม : ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะตั้งราคาขายโดยคิดจากราคาต้นทุน และค�ำนวณ

เป็นเงินด่อง โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลีย่ นของตลาดในแต่ละวันและปัดเศษขึน้ เพียงเล็กน้อยเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ของอัตราแลกเปลีย่ น โดยผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการขนส่งได้ ส่วนใหญ่จะได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้
กลับมาด้วย เพราะคู่เจรจาสามารถตัดสินใจได้ในทันที    

การใช้ล่าม คู่ค้าที่นิยมใช้ภาษาท้องถิ่นในการเจรจาซื้อขายสินค้า ผู้ประกอบการควรเลือก“ล่าม” ที่มีความรู้เกี่ยวกับ

ศัพท์ทางการค้า พร้อมทั้งขอให้ “ล่าม” ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท สินค้า และศัพท์เทคนิคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
เพื่อท�ำให้การสื่อสารระหว่างคู่เจรจาเป็นไปอย่างเข้าใจถูกต้องตรงกัน มีความชัดเจน และผู้ซื้อมีความเข้าใจในสินค้า
ที่จะเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดตลาดต่างประเทศไม่ยาก เพียงศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวล่วงหน้า เพียงแค่นี้ความส�ำเร็จในเวทีการค้าไม่ไกล “แค่เอื้อม” ค่ะ

วารสาร สนย .
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Special Report

ยางพาราไทย และอาเซียน ในตลาดโลก
ญาณี ศรีมณี
ทวีพล  จันทนะสาโร
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

    อาเซียนเป็นผู้ส่งออกยางพาราออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 80  มีประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศ
ผู้ส่งออกรายใหญ่ 4 อันดับแรกของโลก  ในปี 2553 ไทยและอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 60% ของการส่งออกยางพาราทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า
สูงถึง 15,225 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยไทยมีสว่ นแบ่งตลาด 33.1%  ตามด้วย อินโดนีเซีย ทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน 30.7%  ส่วนมาเลเซียและเวียดนามตามมา
เป็นอันดับ 3 และ 4 โดยทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 20.8% (มาเลเซีย 12% และเวียดนาม 8.8%) ซึ่งถ้าน�ำมูลค่าการส่งออกยางพาราของทั้ง
4 ประเทศมารวมกันพบว่ามีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 84.6% ของการส่งออกยางพาราทั้งหมด
    ยางพาราที่แต่ละประเทศส่งออกนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องคุณภาพและประเภทของยางพารา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น�้ำยางธรรมชาติ
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ยางเครป และยางสกิม) และยางอื่นๆ (เช่น ยางบาลาตา ยางไม้สีขาว และชิเคิล)
มูลค่าส่งออกยางพาราแยกตามประเภทของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
ไปยังตลาดโลก ปี 2553
ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

น�้ำยางธรรมชาติ

1,881.9

31.2

168.5

298.1

ยางแผ่นรมควัน

2,309.9

192.5

35.6

90.4

ยางแท่ง

3,066.4

7,102.9

2647.4

647.1

ยางธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ

637.4

0

12.1

1,051.8

0.4

2.5

0

2.5

7,896

7,329.1

2,863.6

2,089.9

อื่นๆ
รวม

ที่มา: ค�ำนวณจากฐานข้อมูล United Nations Commodity Trade Statistics Database

   แต่ละประเทศส่งออกยางพาราแต่ละประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทยถือว่าส่งออกยางมากในเกือบทุกประเภท โดยส่งออกยางแท่งมากที่สุด
ตามด้วย ยางแผ่นรมควัน น�้ำยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ  ในขณะที่อินโดนีเซียเน้นการส่งออกยางแท่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งมูลค่าการส่งออก
ยางแท่งมากกว่าประเทศไทยเกิน 2 เท่า แต่มีการส่งออกยางประเภทอื่นน้อยมาก เช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซียที่เน้นการส่งออกยางแท่งเป็นหลักและส่งออก
ยางประเภทอืน่ น้อยมาก ส่วนประเทศเวียดนาม มีการส่งออกยางธรรมชาติในรูปแบบอืน่ ๆ มากทีส่ ดุ   สาเหตุทแี่ ต่ละประเทศผลิตยางพาราในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
เนื่องจากมีตลาดที่รองรับแตกต่างกันอย่างชัดเจน ประเทศไทยเน้นส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและจีน ซึ่งนิยมใช้ยางแผ่นรมควันจากไทย เนื่องจากมีคุณภาพดี
ความยืดหยุ่นสูงและราคาที่เหมาะสม ยางแท่งจากอินโดนีเซียและมาเลเซียส่งออกไปยุโรปและอเมริกา ส่วนเวียดนามมียางที่คุณภาพดีและราคาถูก ซึ่งส่งออก
ไปจีนเช่นกันแต่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

การวิเคราะห์ต�ำแหน่งทางการตลาดโดยแบบจ�ำลอง BCG Model

ส่วนแบ่งตลาด และสถานะของยางพาราของไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในตลาดโลก ปี 2553
ประเทศ

อัตราขยายตัว (%) ส่วนแบ่งตลาด (%)

สถานะ

ไทย

83.3

33.1

ท�ำเงิน

อินโดนีเซีย

125.9

30.7

ดาวรุ่ง

มาเลเซีย

126.0

12

ดาวรุ่ง

เวียดนาม

88.5

8.8

ไม่ชัดเจน

อื่นๆ

60.5

15.4

แย่

โลก

95.2

ที่มา: ค�ำนวณจากฐานข้อมูล United Nations Commodity Trade Statistics Database

⁕ ประเทศไทยอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ท� ำ เงิ น
(Cash Cow : กลุ่มที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูง และสามารถท�ำเงินได้มาก
แต่อัตราการขยายตัวต�่ำ) เนื่องจาก
ประเทศไทยมี อั ต ราการขยายตั ว
การส่งออกยางพาราน้อยกว่าอัตรา
การขยายตัวการส่งออกยางพารา
ของโลก แต่ประเทศไทยยังสามารถ
ครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดได้ ม ากที่ สุ ด
และสามารถท�ำเงินเข้าประเทศได้
มหาศาล

⁕ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยูใ่ นสถานะดาวรุง่ (Stars: สินค้ามีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง และตลาดมีการเจริญเติบโตดี) เนือ่ งมีอตั ราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกมากกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดโลก
⁕ ประเทศเวียดนามอยู่ในสถานะไม่แน่นอน (Questionable: ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีศักยภาพในการแข่งขันหรือไม่) เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดโลกและส่วนแบ่งตลาดยังมีไม่มากอีกด้วย
⁕ ส่วนประเทศอื่นๆที่ส่งออกยางพาราเช่นเดียวกันนั้นอยู่ในสถานะที่แย่ (Dog :สินค้านั้นมีอัตราการขยายตัวต�่ำ  และส่วนแบ่งตลาดน้อย) เนื่องจากมีอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดโลกมาก และยังมีส่วนแบ่งตลาดที่ถือว่าน้อยมากอีกด้วย ท�ำให้ศักยภาพในการแข่งขัน
กับ 4 ประเทศหลักเป็นไปได้ยากมาก  
แบบจ�ำลอง BCG (The Boston Consulting Group Model) เป็นแบบจ�ำลองศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าต่างๆ โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแบ่งตลาด และ
อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้านัน้ แล้วน�ำมาจัดเป็น 4 กลุม่ ได้แก่กลุม่ ดาวรุง่ (Stars) กลุม่ ท�ำเงิน (Cash cows) กลุม่ ไม่ชดั เจน(Questionable) และ กลุม่ แย่ (Dog)
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การวิเคราะห์ต�ำแหน่งทางการตลาดโดยแบบจ�ำลอง BCG Model
    ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถใช้วิเคราะห์ศักยภาพของสินค้ายางพาราไทยที่ส่งออกไปในตลาดโลก
และตลาดต่างๆ ของผู้น�ำเข้าหลัก  

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative
Advantage: RCA) ของประเทศผู้ส่งออกหลักไปยังตลาดหลักต่างๆ
ไทย

โลก

จีน

สหรัฐ

25.516

21.964

17.271

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

12.957 8.058

    จากค่า RCA ทั้ง 4 ประเทศมีความได้เปรียบในการส่งออกยางพาราไป
29.295 14.004 67.770 8.251 0.071
ตลาดโลก จีน และ สหรัฐ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ส่งออกยางพารา อินโดนีเซีย
หลัก ในตลาดญี่ปุ่น มีเพียงประเทศไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีความได้เปรียบ มาเลเซีย
9.089
9.000
4.517
0.412
ในการส่งออกยางพาราไปตลาดญี่ปุ่น   เนื่องจากญี่ปุ่นน�ำเข้ายางแผ่นรมควันและ
18.342 36.643 2.918
0.584 7.224
ยางแท่งเพือ่ ไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ส่วนตลาดมาเลเซียมีไทยและ เวียดนาม
   RCA > 1 แสดงว่าประเทศนัน้ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า
เวียดนามที่มีความได้เปรียบในการส่งออกยางพารา

   RCA <1 แสดงว่าประเทศไม่มคี วามได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า

มูลค่าและปริมาณการส่งออกยางพาราไปตลาดโลก
2554

ม.ค.-มี.ค. 2554

ม.ค.-มี.ค. 2555

ปริมาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน $)

ปริมาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน$)

ปริมาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน$)

ไทย

2,997

13,037

968

4,458

1,036

3,331

อินโดนีเซีย

2,557

11,766

405

1,891

359

1,230

มาเลเซีย

946

4,350

259

1,254

191

695

เวียดนาม*
820
3,100
179
798 223
624
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ    ที่มา: ค�ำนวณจากฐานข้อมูล World Trade Atlas

    ในไตรมาสแรกของปี 2555 มูลค่าการส่งออกยางพาราของทั้ง 4
ประเทศลดลงทัง้ หมด ทัง้ ทีบ่ างประเทศสามารถส่งออกในปริมาณทีม่ ากขึน้
สาเหตุมาจากราคายางพาราที่ลดลงอย่างหนักในช่วงไตรมาสแรกของปี
ราคายางพาราที่ลดลงมาจากผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจจีน
ที่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวและรัฐบาลของประเทศจีนต้องการแก้ไขปัญหา
เงินเฟ้อ ท�ำให้ความต้องการยางพาราของประเทศจีนมีลดน้อยลงไปด้วย
รวมไปถึงค่าแรงในประเทศจีนที่เริ่มสูงขึ้น ท�ำให้มีการย้ายฐานการผลิต
ไปประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า

   ปัญหาอีกด้านหนึ่งมาจากปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป ท�ำให้มูลค่าการส่งออกยางพาราไปสหภาพยุโรปในไตรมาสแรก
ของปี 2555 ลดลงถึงร้อยละ 33 การส่งออกของประเทศจีนก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สาธารณของยุโรปท�ำให้ชะลอ
การน�ำเข้ายางพาราที่น�ำไปผลิตเป็นสินค้าส่งออก รวมไปถึงสต๊อกยางที่ยังมีมากอยู่ท�ำให้ผู้ซื้อชาวจีนยังไม่รีบซื้อถึงแม้ว่า
ราคายางจะถูกลงมากก็ตาม อุปทานยางพาราโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกต้นยางพาราเพิ่มขึ้นในหลาย
ประเทศ อีกทั้งประเทศจีนมีการลงทุนปลูกยางนอกประเทศเช่นใน กัมพูชา พม่า และลาว ท�ำให้ราคายางพาราตกต�่ำ 
จากปัญหาราคายางตกต�่ำ รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพยายามพยุงราคายางภายในประเทศไว้ที่กิโลกรัมละ 120 บาท โดยให้
องค์การสวนยางเข้าซื้อในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในวงเงินนี้สามารถซื้อยางพาราได้ประมาณ 83,000 ตัน ซึ่งอาจจะ
ไม่เพียงพอในการพยุงราคาเนื่องจากประเทศไทยส่งออกยางพาราเดือนละประมาณ 300,000 ตัน

โอกาสยางพาราไทย

    การส่งออกยางไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปสินค้าขั้นต้น
เช่นน�้ำยางดิบ ยางแท่ง และยางแผ่น ถ้าชาวสวนยาง
สามารถน�ำยางพารามาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้า จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางเอง
และรายได้เข้าประเทศด้วย นอกจากนั้น ประเทศไทย
ยั ง มี โ อกาสในการเพิ่ ม ปริ ม าณการส่ ง ออกยางพารา
ไปประเทศจีนและอินเดียอีกด้วย เนือ่ งจากมีแนวโน้มว่า
ทั้ง 2 ประเทศจะมีการเพิ่มการผลิตยานยนต์อย่างมาก
ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า โดยประเทศจีนและอินเดียสามารถ
ผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึง
ปี 2554 ซึง่ สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกยางพาราไทย
ไปอินเดียและจีน

แนวโน้มความต้องการยางในตลาดโลก

    แนวโน้มความต้องการในตลาดโลกมีความต้องการยางแท่งเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีราคาถูกกว่าและสามารถ
ควบคุมมาตรฐานได้ดีกว่ายางแผ่นรมควัน อีกทั้งยังสะดวกในการขนย้ายและใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
เมือ่ ดูจากตัวเลขแล้วพบว่าประเทศไทยยังมีการผลิตยางแท่งน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียอยูม่ าก เนือ่ งจาก
การผลิตยางแท่งต้องใช้เครื่องจักรในการแปรรูปซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังเป็น
เกษตรกรรายย่อย ท�ำให้ไม่สามารถลงทุนซื้อเครื่องจักรเหล่านี้ได้ จึงยังใช้วิธีการเดิมในการแปรรูปเป็น
ยางแผ่นรมควันทีม่ กี ารลงทุนน้อยกว่า ซึง่ ถ้ายังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตใหม่ เกษตรกรไทย
จะเสียเปรียบในการแข่งขันเนื่องจาก ยางแท่งและยางแผ่นรมควันเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ แต่ต้นทุน
การผลิตยางแท่งถูกกว่ายางแผ่นรมควัน และระยะเวลาในการแปรรูปเป็นยางแท่งน้อยกว่ามาก โดยยางแท่ง
ใช้เวลาในการแปรรูป 1 วัน เทียบกับยางแผ่นรมควันที่ต้องใช้เวลาถึง 4-10 วัน
    จากปัญหานีเ้ กษตรกรควรมีการรวมกลุม่ กันเป็นสหกรณ์เพือ่ ทีจ่ ะสามารถลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรในการผลิต
ยางแท่งได้ หรือรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการให้กู้ยืมเพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันในการส่งออก
ยางพาราได้ในอนาคต
					

วารสาร สนย .
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Special Report

ยุทธการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในตลาดรถยนต์ AEC

นางสาวศุภนาถ   ศิริพงศ์
นายกิตติศักดิ์   ดีเสมอ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

5 ประเทศผูผ้ ลิตรถยนต์ชว่ งชิงความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดอาเซียน ใครจะรุง่ ใครจะร่วง ภายหลังอาเซียนรวมกลุม่ เป็น AEC
ในปี 2558 และประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใดนับเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
     ค่ายรถยนต์ยกั ษ์ใหญ่ทงั้ จากค่ายญีป่ นุ่ ยุโรป และสหรัฐฯ ต่างเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทสี่ ำ� คัญ
เนือ่ งด้วยปัจจัยพืน้ ฐานหลายประการ เช่น ต�ำแหน่งทีต่ งั้ นโยบายส่งเสริมการลงทุน หรือศักยภาพแรงงาน จนท�ำให้ไทย
กลายเป็นผูผ้ ลิตรถยนต์ทสี่ ำ� คัญหลากหลายชนิดในภูมภิ าค ทัง้ นี้ รถยนต์ทมี่ กี ารผลิตในประเทศไทย สามารถแบ่งออก
เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) รถยนต์เพื่อการโดยสาร (van & bus) และ
รถเพือ่ การพาณิชย์ (commercial vehicle)  ในส่วนของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลนัน้ บริษทั โตโยต้า เป็นบริษทั ทีม่ กี ำ� ลัง
การผลิตมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ บริษทั ฮอนด้า บริษทั มิตซูบชิ ิ และบริษทั นิสสัน  โดยทัง้ สีบ่ ริษทั รถยนต์ยกั ษ์ใหญ่
จากญี่ปุ่นมีก�ำลังการผลิตรวมกันกว่า 790,000 คันต่อปี หรือ 84% ของก�ำลังการผลิตภายในประเทศทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีบริษทั รถยนต์จากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ทีม่ ฐี านการผลิตรถยนต์ในไทย เช่น บริษทั Autoalliance,
BMW และเมอร์ซิเดส เบนซ์ ดังนั้น ในภาพรวม ไทยมีก�ำลังการผลิตรถยนต์นั่งสูงถึง 947,200 คันต่อปี
    ส�ำหรับรถกระบะ  1 ตัน และกระบะอนุพันธ์ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะ (pick up) ขนาด 1 ตัน
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทย 7 ราย โดยโตโยต้า ผลิตได้สูงสุด ตามด้วย มิตซูบิชิ อีซูซุ
กลุ่มAutoalliance และนิสสัน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ และอินเดีย ได้แก่ GM และ
น้องใหม่ล่าสุด ทาทา โดยรวมแล้ว ไทยผลิตรถกระบะได้ทั้งสิ้น 1,305,000 คันต่อปี
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
   ในปี 2554 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการส่งออกถึง 22,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกยานยนต์ 12,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
การส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 9,721 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
    ในปี 2555 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าการผลิตรถยนต์ของไทย
จะขยายตัวสูง เนือ่ งจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ท�ำให้บริษทั รถยนต์
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินสายการผลิตได้ จึงท�ำให้ในปี 2555 บริษทั รถยนต์ตอ้ งเร่ง
ก�ำลังการผลิตเพื่อส่งมอบรถให้กับลูกค้าให้เร็วที่สุด
    ในเดือนพฤษภาคม 2555 ไทยผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 200,000 คันเป็นครัง้ แรก
ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 50 ปี ท�ำให้ยอดขายภายในประเทศสูงตามไปด้วย
นอกจากนี้ ไทยยังเพิม่ สายการผลิต โดยเริม่ ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-car)
ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไทย รวมทั้ง เพิ่มเงินลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
ปี 2554
เช่น มิตซูบชิ ิ เปิดโรงงานแห่งใหม่เพือ่ รองรับการผลิต
Eco-car 200,000 คันต่อปี และส่งออกไปทั่วโลก
แต่โตโยต้า และนิสสัน ได้ยา้ ยฐานการผลิตบางส่วน
ไปยังต่างประเทศ เช่น จีน บราซิล และโตโยต้าจะลด
ปริมาณการผลิตภายในประเทศไทยลงร้อยละ 10
ในขณะที่นิสสันจะลดปริมาณการผลิตลงร้อยละ
15 ซึง่ สะท้อนถึงการเจริญเติบโตและความสามารถ
ในการผลิตรถยนต์ของไทย  
ที่มา: สถาบันยานยนต์

ที่มา: สถาบันยานยนต์ และข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ

การบริโภครถยนต์ภายในประเทศ
    มีการเติบโตเช่นเดียวกับอัตราการผลิต โดยได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในเรือ่ ง
นโยบายรถคันแรก โดยการคืนภาษีให้กับประชาชนที่ซื้อรถคันแรกขนาดไม่เกิน
1,500 ซีซี และเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในประเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศทีม่ กี ารจ�ำหน่ายรถยนต์ภายใน
ประเทศมากทีส่ ดุ ในอาเซียน โดยปี 2554 จ�ำหน่ายได้ถงึ 796,123 คัน ยิง่ เป็นปัจจัย
เสริมในการขยายการลงทุนของต่างชาติ และแม้หลายประเทศจะให้ความสนใจ
กับรถประหยัดพลังงาน (Eco-car) แต่ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ตลาดรถกระบะ
(Pick up) 1 ตัน ยังคงท�ำยอดจ�ำหน่ายได้สูงที่สุด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รถบรรทุกขนาดเล็กจึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่า ประกอบกับรัฐบาลจัดเก็บภาษีรถกระบะขนาด 1 ตันในอัตรา
ร้อยละ 3 ท�ำให้ราคาจ�ำหน่ายภายในประเทศต�่ำ ซึ่งกระตุ้นยอดจ�ำหน่ายที่ดี
  นอกจากญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐฯ
จะครองตลาดรถยนต์ในประเทศไทย
แล้ว จีนซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรถโดยสาร (Bus)
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Truck)
ก็ให้ความสนใจต่อประเทศไทยด้วย
เช่นกัน หากประเทศจีนเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยจะสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยอย่างมหาศาลและก่อให้
เกิดการจ้างงานมากขึ้น
ที่มา: สถาบันยานยนต์   หมายเหตุ: ปี 2555 (ม.ค.-เม.ย.)

การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยของภาครัฐ กับ AEC

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมอันดับแรกที่ถูกส่งเสริมให้อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาล
ได้สนับสนุนผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกลุม่ กันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ (cluster) เพือ่ เป็นการแบ่งปันเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต (economy
of scale) รวมไปถึงการเพิม่ อ�ำนาจในการต่อรองกับประเทศคูค่ า้ โดยอาเซียนมี  5 ประเทศส�ำคัญทีม่ กี ารผลิตรถยนต์ และมีบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์  
ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2550-2554 (คัน)
ประเทศไทย เป็นผูผ้ ลิตรถยนต์อนั ดับที่ 17  ของโลก และเป็นอันดับที่ 4
ประเภทรถ
2550
2551
2552
2553
2554
Change (%)
ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ แต่ถ้าหากมองในเชิงรถเพื่อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 329,223 399,435 313,442 554,267 537,987
-2.94
การพาณิชย์แล้ว ไทยเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และไทยเป็นผูผ้ ลิตรถกระบะ
-15.12
1 ตัน และประเภท 4 ประตูอนั ดับ 1 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโต รถเพื่อการพาณิชย์ 23,556 17,791 15,202 24,278 20,608
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีอัตราการ รถกระบะ 1 ตัน 948,370 974,502 670,734 1,066,759 899,200 -15.71
เติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเปิดสายการผลิตรถ Eco-car แต่ในปี
รวม
1,301,149 1,391,728 999,378 1,645,304 1,457,795
-11.40
2554 ตัวเลขการผลิตลดลงเกือบ 200,000 คัน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
Growth (%)
261.13
6.96
-28.19
64.63
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เกิดการหยุดชะงัก
ที่มา: สถาบันยานยนต์
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มาเลเซีย มีอุตสาหกรรมยานยนต์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน โดยปี 2554
มาเลเซียผลิตรถยนต์ได้ 533,515 คัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งนี้ ในปี
2554 มีการผลิตรถยนต์นั่ง 91% ของก�ำลังการผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 9%
เป็นการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ โดยภาพรวม อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
มาเลเซียอยู่ในช่วงอิ่มตัวเนื่องจากตัวเลขการเติบโตค่อนข้างคงที่
อินโดนีเซีย ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับสองรองจากประเทศไทย โดยในปี 2554
ผลิตได้ 837,948 คัน เพิม่ ขึน้ 19% เมือ่ เทียบกับปี 2553 และส่วนใหญ่ผลิตรถยนต์นงั่
67.05% ของการผลิตในปี 2554 อาจกล่าวได้ว่า ตลาดรถยนต์อินโดนีเซีย
ขับเคลื่อนโดยการผลิตรถยนต์ประเภท SUV และ MPV เพราะมีสัดส่วนถึง 99%
ของการผลิตรถยนต์นงั่ ทัง้ หมด รัฐบาลอินโดนีเซียยังสนับสนุนผูผ้ ลิต Eco-car เช่นเดียว
กับไทย แต่ต่างกันที่อินโดนีเซียสนับสนุนให้ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน
1,000 ซีซี ซึง่ เล็กกว่า Eco-car ของไทย และยังจ�ำกัดราคาจ�ำหน่ายไม่เกิน 350,000 บาท
ท�ำให้ถูกมองว่าเป็นการแข่งขันคนละตลาดกับ Eco-car ในไทย แม้ว่าไทยมีความ
ก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมรถยนต์กว่าอินโดนีเซีย แต่ในอนาคตอินโดนีเซียอาจก้าว
เข้ามาเป็นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญในอาเซียนคูก่ บั ไทย ซึง่ หากไทยสามารถร่วมมือกับอินโดนีเซีย
สร้างความเป็นประเทศคูค่ า้ แทนการเป็นประเทศคูแ่ ข่งขัน ไทยและอินโดนีเซียต่างก็
จะได้ผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ เนือ่ งจากอินโดนีเซียจะน�ำเข้าทัง้ รถยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์จากไทย แต่อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียมีอุปสรรคในเรื่องของ
ฝีมือแรงงาน โดยแรงงานในอินโดนีเซียยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานที่มีความซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้เครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของอินโดนีเซียมี
น้อยกว่าไทยมาก ทั้งนี้ ไทยได้พัฒนาเครือข่ายชิ้นส่วนรถยนต์มานานกว่า 40 ปีแล้ว
ท�ำให้ได้เปรียบในส่วนนี้ ประกอบกับภูมปิ ระเทศอินโดนีเซียเป็นเกาะ  ท�ำให้การพัฒนา
ด้านระบบการขนส่งเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก และใช้งบประมาณสูง

ฟิลปิ ปินส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศฟิลปิ ปินส์ไม่ได้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลมากนัก เนือ่ งจากประเทศเป็นเกาะขนาดเล็กกระจัดกระจาย ท�ำให้
ยากต่อการตัง้ โรงงานผลิตทีต่ อ้ งการพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ดังนัน้ ฟิลปิ ปินส์สามารถ
ผลิตรถยนต์ได้ปลี ะไม่ถงึ 100,000 คัน ท�ำให้ตอ้ งพึง่ พาการน�ำเข้าเป็นส่วนใหญ่
(50%) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการรถยนต์ภายในประเทศ โดยความ
ต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อรถยนต์นั่งมีอัตราส่วน 60:40 ส่วนตลาด
รถยนต์ภายในประเทศเติบโตสูงถึง 12% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีการส่งออกรถยนต์ แต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่สูงนัก ท�ำให้ถูก
มองว่า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้น�ำเข้ารถยนต์มากกว่าผู้ส่งออก
เวียดนาม รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพือ่ เพิม่
อุปทานภายในประเทศ เนือ่ งจากต้องการให้ราคารถยนต์ภายในประเทศลดลง
ท�ำให้บริษทั ข้ามชาติหลายรายเข้าไปลงทุนจนเกิดการควบรวมกิจการกับบริษทั
เวียดนาม เช่น Ford Vietnam Limited หรือ Mekong Auto Corporation
เป็นต้น ท�ำให้อตุ สาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว และหาก
พิจารณาสัดส่วนการผลิตจะเห็นว่า มีการผลิตรถยนต์นั่ง 52% ส่วนที่เหลือ
48% เป็นการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์   เวียดนามมีการน�ำเข้ารถยนต์นั่ง
มากกว่าการน�ำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เวียดนามได้รับการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีน ท�ำให้มีการพัฒนาการผลิตรถเพื่อ
การพาณิชย์เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะรถโดยสาร (Bus) ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงค่อยๆ
เพิม่ ความแข็งแกร่งในการส่งออกรถโดยสาร ทัง้ นี้ รถทีเ่ วียดนามน�ำเข้าส่วนใหญ่
เป็นรถที่ใช้แล้ว เนื่องจากประเทศเวียดนามมีระบบการคมนาคมที่ไม่สะดวก
มากนัก ประชากรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ

การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ
   เมื่อมีการค�ำนวณหาค่า RCA แล้วจะเห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในรถบรรทุกขนส่ง หรือรถกระบะเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบมากที่สุด และน�ำห่างประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียมาก รวมทั้งไทยมีการพัฒนาความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   ในขณะที่รถยนต์นั่งไม่มีประเทศใดที่มีความได้เปรียบใน
สินค้านี้ แต่ไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ รองลงมาได้แก่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ตามล�ำดับ
   (ถ้าค่า RCA > 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนัน้ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ
   ค่า RCA < 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตสินค้าชนิดนัน้ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ)
ที่มา: สถาบันยานยนต์ และการค�ำนวณข้อมูลจาก International trade center

ผลกระทบหลังการรวมกลุ่ม AEC
   หลังการเข้าสู่ AEC อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซียคาดว่าจะได้รับผล
กระทบมากที่สุด แม้ว่ามาเลเซียจะมีความโดดเด่นในการผลิตรถยนต์นั่งซีดาน
เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากมีการเก็บภาษี
รถยนต์นำ� เข้าในอัตราทีส่ งู เพือ่ ปกป้องบริษทั รถยนต์ของมาเลเซีย เมือ่ ก�ำแพงภาษี
ถูกพังทลายลง ก็จะเป็นการยากต่อการปกป้องบริษทั ผลิตรถยนต์ภายในประเทศ
ในขณะที่ไทยมีความสามารถสูงในการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน และมียอด
การส่งออกมากทีส่ ดุ ในโลก จึงเป็นความแข็งแกร่งทีป่ ระเทศอืน่ ยากจะแข่งขันด้วย
ในเวลาอันสั้น  ส�ำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
ของไทย เนื่องจากในระยะสั้น ไทยจะได้รับประโยชน์จากอินโดนีเซียในฐานะ
ตลาดส่งออกของไทย แต่ในอนาคต เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
อินโดนีเซียจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและท�ำให้อนิ โดนีเซียมีความสามารถใน
การผลิตรถยนต์ นัน่ ย่อมส่งผลถึงประเทศไทยอย่างแน่นอน นอกจากนี้ อินโดนีเซีย
ยังเป็นประเทศทีเ่ จาะตลาดรถยนต์ได้ตำ�่ สุดในอาเซียน (lowest car penetration)
ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย Eco-car  
   ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ คงเป็นประเทศผู้บริโภคในภูมิภาค เนื่องจากมีการ
น�ำเข้ารถยนต์ในปริมาณมาก แต่ถึงกระนั้น ฟิลิปปินส์ก็มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ท�ำให้มองว่าเป็น supplier รายใหญ่ของภูมิภาค และสุดท้าย
ประเทศเวียดนาม มีความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนใหญ่ยงั ล่าช้า ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มรี ายได้ตำ 
�่ ท�ำให้ตลาดรถยนต์
ในเวียดนามพัฒนาไปอย่างช้าๆ

ข้อคิดเห็น

   ประเทศไทยเป็นประเทศทีน่ า่ ลงทุนมากเป็นอันดับที่ 17 ของโลก และอันดับที่ 4
ของอาเซียน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การลงทุน แรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การขออนุญาตก่อสร้าง การเข้าถึงกระแสไฟฟ้า และ
การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ในประเทศไทยทีม่ ขี นั้ ตอนและระยะเวลาการด�ำเนินการ
ไม่นานเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน รวมทัง้ กฎหมายไทยให้ความคุม้ ครอง
นักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก  
   หากประเทศไทยเข้าสูก่ ารเป็น AEC ในปี 2558 จะท�ำให้เกิดเสรีในการเคลือ่ นย้าย
สินค้า บริการ แรงงาน และทุนระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจน Supply Chain
ภายในภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นจากการปรับลดและยกเลิกภาษีน�ำเข้า
ระหว่างกัน ซึง่ จะส่งผลให้ทกุ ประเทศในอาเซียนสามารถใช้วตั ถุดบิ ร่วมกันได้โดย
ไม่มีข้อจ�ำกัดในการเคลื่อนย้าย ก็จะยิ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามา
ในอาเซียน รวมทัง้ ไทยมากขึน้ และถึงแม้วา่ ค่าแรงในประเทศไทยจะสูงกว่าหลาย
ประเทศในอาเซียน เช่น เวียดนาม แต่ด้วยศักยภาพฝีมือแรงงานไทยที่สูงกว่า
ท�ำให้ประเทศไทยได้เปรียบประเทศอืน่ ๆ  ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดว่า
จะได้รบั ประโยชน์จากการเปิด AEC เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามโดดเด่น
ในแง่ Supply Chain ที่เข้มแข็ง และมีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอื่นใน
อาเซียน ซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ำกัดด้านภาษีศุลกากรในการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการ รวมทั้งข้อจ�ำกัดด้านนโยบายในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
นอกจากนัน้ การผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็นหลักท�ำให้ปจั จัย
ด้านแรงงานกลับถูกมองข้ามไป

วารสาร สนย .
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

Economic Highlight
เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม 2555 ในภาพรวมขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาและอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับประเทศ
ต่างๆ ในเอเชีย ทั้งนี้ เป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ที่ยังคงขยายตัวได้ดีและ
ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา ส่วนการส่งออกของไทยยังได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปทีล่ กุ ลามไปทัว่ โลกและการชะลอตัว
เศรษฐกิจของจีน อัตราเงินเฟ้อเฉลีย่ เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2555
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.89 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ส�ำหรับประมาณการ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2555 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 - 6.5
และอัตราเงินเฟ้อ ปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์
ล่าสุด เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึง่ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 - 3.4  
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนสิงหาคม 2555 อัตรา
เงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
2555 อยู่ที่ระดับ 43.3 สะท้อนได้ว่าสถานะหนี้สาธารณะของ
ไทยมี ค วามมั่ น คงและยั ง ต�่ ำ กว่ า กรอบความมั่ น คงทางการคลั ง
ที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม
2555 อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.6  ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศ
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2555
อยู่ในระดับสูงที่ 179.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ          
ภาคอุปทาน ในเดือนสิงหาคม 2555 หดตัวลงเล็กน้อย เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปที่ลุกลามไปทั่วโลก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทย โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หดตัวร้อยละ 11.3 (กรกฎาคม 2555 หดตัวร้อยละ 5.8) เป็นผลท�ำให้
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 98.5 จาก
ระดับ 98.7 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ
13.11 ส�ำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ 19.43
(กรกฎาคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 15.28) และจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.5 (กรกฎาคม 2555
ขยายตัวร้อยละ 4.6)     
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2555 ขยายตัวได้ดี
และต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยสะท้อนได้จากปริมาณจ�ำหน่าย
รถยนต์นงั่ ทีย่ งั คงขยายตัวในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 71.7 (กรกฎาคม 2555
ขยายตัวร้อยละ 99.6) ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ขยายตัวร้อยละ
9.5 (กรกฎาคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 18.8) และรายได้เกษตรกร
ทีแ่ ท้จริงขยายตัวร้อยละ 1.5 ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป
ของดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.3       
การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2555 ขยายตัวต่อเนือ่ งจาก
เดือนทีผ่ า่ นมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน) ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 57.4 (กรกฎาคม 2555
ขยายตัวร้อยละ 65.5) ยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 11.9
ภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 2.5 และปริมาณน�ำเข้า
สินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 0.9
ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานสถิติ
        ของประเทศต่างๆ
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อัตราเงินเฟ้อ
เฉลี่ย ม.ค. - ส.ค. 55

Real GDP
ปี 54 (%y-o-y)

เงินเฟ้อ

GDP

ไทย

2.89

0.1

3.3 - 3.4

5.5 - 6.5

มาเลเซีย

1.88

4.9

2.5

4.0 -5.0

ฟิลิปปินส์

3.10

3.7

3.0 - 5.0

4.2

สิงคโปร์

4.78

4.9

4.5

1.0 - 3.0

จีน

2.97

9.2

4.0

8.3

อินโดนีเซีย

4.22

6.5

4.0 - 6.0

6.5

อินเดีย

8.98

6.9

7.0

6.9

เวียดนาม

10.56

5.9

9.0

5.6

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 54

คาดการณ์ ปี 55

ปี 55
Q2

มิ.ย.

ส.ค.

0.1

4.2

-

-

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ  (ล้านUSD)

334.4

-5,150.0

-1,750.0

-1,020.0

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)

11,870

-2,452.8

107.3

-

ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)

175.1

174.7

175.4

179.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)

3.81

-

2.73

2.69

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)

2.36

-

1.87

1.76

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)

40.8

43.3

-

-

อัตราการว่างงาน (%)

0.7

0.9

0.6

-

มูลค่าการส่งออกในรูป USD

13.96

2.00

-4.46

-6.95

มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD

25.07

9.49

13.73

-8.78

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

5.1

3.0

15.28

19.43

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

12.2

-11.9

-7.52

-13.11

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

-9.3

-1.5

-5.8

-11.3

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)

101.2

104.2

98.7

98.5

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

20.7

10.0

4.6

11.5

ดัชนีราคาผู้ผลิต

5.5

-

0.7

0.1

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.7

6.3

18.8

9.5

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง

4.6

77.0

99.6

71.7

ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์

7.9

4.4

6.1

-5.7

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง

10.6

-11.8

4.3

1.5

ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD

13.7

7.5

11.2

-1.3

ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปUSD

16.5

22.0

34.1

0.9

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์

-4.4

62.3

65.5

57.4

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

12.5

23.7

8.5

2.5

ยอดขายปูนซีเมนต์

4.3

5.2

12.9

11.9

ยอดขายเหล็ก

6.5

-6.4

-3.0

-

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

6.3

-

3.6

3.7

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ

การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)

อุปทาน (%y-o-y)

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

TPSO Journal

ตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 116.67 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 3.38 (สิงหาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.69) และยังคง
สะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีเสถียรภาพ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการดูแลราคาสินค้าเพือ่ สร้างความเป็นธรรมแก่ผบู้ ริโภค  ทัง้ นีเ้ ป็นการปรับ
ราคาสูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ อาหารส�ำเร็จรูป
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เป็นต้น ส่วนสินค้าอื่นๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์  เคหสถาน เป็นต้น ส�ำหรับดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2555) สูงขึน้ ร้อยละ 0.34 โดยเฉลีย่ มกราคม – กันยายน 2555
สูงขึ้นร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน                       

Price Indices
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2550 = 100)

ส�ำหรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์ปรับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
อยู่ที่ร้อยละ 3.3-3.4 จากเดิมที่ร้อยละ 3.3-3.8 ภายใต้สมมติฐาน ราคาน�้ำมันดิบดูไบ
95-115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 29-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และ
รัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 108.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ 1.89 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.23 โดย
เฉลีย่ มกราคม – กันยายน 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 2.19 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น     

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 139.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ตามการสูงขึน้ ของราคา
ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้า
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ สิ่งทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นต้น และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2555) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 โดยเฉลี่ยมกราคม – กันยายน 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อน    

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 124.9 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ปี ก ่ อ นสู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.4 ทั้ ง นี้ เ ป็ น ผลจากการสู ง ขึ้ น ของสิ น ค้ า ในหมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อคก่อผนัง-ปูพื้น คอนกรีตบล็อคก่อผนังมวลเบา
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก-อัดแรง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อิฐมอญ อิฐโปร่ง
ทราย หินย่อย ยางมะตอย และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ วงกบประตู-หน้าต่าง
บานประตู-หน้าต่าง เนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า (สิงหาคม  2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยเฉลี่ยมกราคม–กันยายน 2555 สูงขึ้น
ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนกันยายน 2555 มีค่า 30.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 (สิงหาคม  2555 อยู่ที่ร้อยละ 29.5) แต่ทั้งนี้ค่าดัชนี
ยังต�่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความกังวล ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพ สถานการณ์การเมือง ความไม่สงบในภาคใต้  
การคอรัปชั่น ยาเสพติด และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วารสาร สนย .
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การส่งออก
เดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่า 19,750.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
6.9 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 18.6 โดย
ข้าว ยางพารา กุง้ แช่แข็งและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ 38.7, 44.1, 32.3  และ 2.3 ตามล�ำดับ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
ส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้   ร้อยละ 1.1 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+9.9%) อัญมณี
และเครือ่ งประดับ (+90.4%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ (-8.6%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่  จีน (-12.9%) ญี่ปุ่น  (-12%) สหรัฐอเมริกา
(-4.8%) ฮ่องกง (+17.1%) และมาเลเซีย (-10.2%)

การค้าระหว่างประเทศของไทย :

สิงหาคม 2555

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนสิงหาคม 2555

ระยะ 8 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 151,559.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 1.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
10.3  โดย ข้าว ยางพารา กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ลดลงร้อยละ 36.8, 30 และ
13.9 ตามล�ำดับ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.7
โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (-5.7%) เครื่องใช้ไฟฟ้า (-3.2%) เม็ดและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (-3.5%) สิ่งทอ (-15.3%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-5.8%)  
การน�ำเข้า
เดือนสิงหาคม 2555 มีมูลค่า 20,770.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
8.8 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ
(-22.4%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-20.9%) และเคมีภัณฑ์ (-5.5%)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (+0.2%) จีน (+8.9%)
สหรัฐอาหรับฯ (+37.2%) มาเลเซีย (-29%) และสหรัฐอเมริกา (-12.8%)  

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนสิงหาคม 2555

ระยะ 8 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 164,666.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ มันดิบ
(+8.2%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+29.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ (+57.5%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+11.9%)   
ดุลการค้า
เดือนสิงหาคม 2555 ไทยขาดดุลการค้า 1,020.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ระยะ 8 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ส.ค.)  ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 13,107.3
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนเดือนสิงหาคม 2555 อยูท่ ี่ 128.1 (ปี 2550=100)
ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดสินค้า
เกษตรกรรม และหมวดอุตสาหกรรมเกษตร ลดลงร้อยละ 1 และ 0.3 ตามล�ำดับ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง หมวดสินแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลีย่ ในระยะ 8 เดือนของปี 55 (ม.ค.- ส.ค.)
เทียบกับระยะเดียวกันของปี 54 สูงขึ้นร้อยละ 0.5
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนสิงหาคม 2555 อยู่ที่ 131.7 (ปี 2550=100) ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และ 0.2 ตามล�ำดับ  ในขณะที่หมวดทุน หมวดวัตถุดิบและ
กึ่งส�ำเร็จรูป และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.2 , 0.1 และ 0.3 ตามล�ำดับ ส่วนดัชนีราคาน�ำเข้าของประเทศเฉลี่ยในระยะ 8 เดือนของปี 55
(ม.ค.- ส.ค.) เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 54 สูงขึ้นร้อยละ 2.6    
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น
และ ราคาสินค้าเกษตร :
ราคาทองค�ำ

กันยายน 2555

Commodities & Fx

ราคาทองค�ำในเดือนกันยายนยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25,540 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุด
ในรอบกว่า 11 เดือน หลังธนาคารกลางต่างๆ ใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม น�ำโดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศใช้มาตรการ QE3 ด้วยการซื้อหลักทรัพย์ที่มีสัญญา
จ�ำนองเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน (MBS) ในวงเงิน 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน
จนกว่าแนวโน้มในตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง
ต�่ำสุดในรอบ 4 เดือน ส่วนธนาคารกลางยุโรปเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุน
เงินกูใ้ นประเทศทีป่ ระสบปัญหาทางการเงินในยูโรโซน รวมทัง้ ธนาคารกลางญีป่ นุ่ เพิม่ วงเงิน
ซื้อสินทรัพย์อีก 10 ล้านล้านเยน พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ 0-0.1   
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนกันยายนดีดตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 94.52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 94.13
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เรล เนื่ อ งจากสถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ดในตะวั น ออกกลาง
และอเมริกาเหนือทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ประจ�ำลิเบีย นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ QE3 รวมทั้งคงอัตรา
ดอกเบี้ยระดับต�่ำไปจนถึงกลางปี 2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกันยายนยังคงแข็งค่าขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
จาก 31.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับสกุลเงิน
อื่นๆ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  และจากแรงเทขายเงินเหรียญสหรัฐฯ
ของกลุม่ ผูส้ ง่ ออก ซึง่ ตอบรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทีป่ ระกาศใช้มาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 รวมถึงมาตรการแก้ปัญหาในยุโรป โดยธนาคารกลางยุโรป
ประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตหนี้ยูโรโซน
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,695
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,672.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากโรงสีระบายข้าว
ออกสูต่ ลาดมากขึน้ เพราะมีความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์นำ�้ ท่วม ประกอบกับภาคการส่งออก
และการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จาก 3,127 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,238.50 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย และตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวหอมมะลิ จึงท�ำให้ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ส�ำหรับแนวโน้มเดือนตุลาคมคาดว่าราคาข้าวขาว 5% ยังคงมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ แต่ราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 คาดว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (ไม่อดั ก้อน) ณ ตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา เดือนกันยายน 2555 เฉลีย่ กิโลกรัมละ 83.06 บาท และ
93.38 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากผูส้ ง่ ออก
อาจจะเร่งซื้อยางก่อนที่ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100 บาท
จากการด�ำเนินนโยบายแทรกแซงราคายางของรัฐบาล ทีไ่ ด้อนุมตั เิ งิน 30,000
ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการรับซือ้ ยางแผ่นดิบทีร่ าคา กิโลกรัมละ 100 บาท และ
ยางแผ่นรมควันชัน้ 3 กิโลกรัมละ 104 บาท โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2555 - 31 มีนาคม 2556 เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเงินสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
(Cess) เพิม่ ขึน้ อีก 2 บาท/กิโลกรัม ส�ำหรับราคาในเดือนตุลาคม  2555 คาดว่า
จะปรับตัวสูงขึน้ จากผลของการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวจะช่วยพยุงราคายาง
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนัก

วารสาร สนย .
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“Thai-Cambodia Trade Fair 2012 : Siem Reap”

21-24 กันยายน 2555 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
เวทีการเปิดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า “ThaiCambodia Trade Fair 2012:Siem Reap”  
 การแสดงของชาวกัมพูชา

 ชาวกัมพูชาก�ำลังเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากผู้ประกอบการไทย
คณะผู้แทนภาครัฐของไทยและกัมพูชา เข้าร่วมเปิด
งานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า                       
ชาวกัมพูชาสนใจ การสาธิตวิธีการท�ำชาชักจากผู้
ประกอบการไทย   

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจากบทสั
นนทบุมภาษณ์
รี 11000
โดย ทีมงานการจัดการความรู้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

