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Getting Around with TPSO ฉบับนี้ ขอพำท่ำนผู้อ่ำนไปร่วมงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
“กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนและคุณภำพสถิติประเทศไทย : ด้ำนเศรษฐกิจสำขำกำรค้ำและรำคำกับ 
กำรจัดท�ำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ”  จัดโดยศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ  
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำเมื่อวันที่ 12-14 กันยำยน 2557  ณ อ�ำเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดรำชบุรี  โดยมีนำงอัมพวัน พิชำลัย ที่ปรึกษำกำรพำณิชย์ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ  
และได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสถิติให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำยควำมรู้หลำยท่ำน  
อำทิ ดร.ธิฏิรัตน์  ทิพรส จำก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คุณนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย และคุณนนทลี สิริปัญญำวิทย ์
จำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และคุณชำตรี นันทไพศิฐ จำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

กำรสัมมนำในครั้งน้ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน 
ในกำรผลิตข้อมูลและสถิติด้ำนเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ ในฐำนะท่ีกระทรวงพำณิชย์เป็น 
คณะกรรมกำรจัดระบบสถิติประเทศไทย และคณะอนุกรรมกำรสถิติสำขำกำรค้ำและรำคำ และเพื่อตอบสนอง 
นโยบำยรัฐบำลด้ำนสถิติของประเทศไทยท่ีต้องกำรเห็นกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนและคุณภำพสถิติของ 
ประเทศ รวมถึงกำรมีแหล่งรวมสถิติของประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม  

กำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั ผูป้ระกอบกำรต้องเผชญิกับควำมไม่แน่นอนหลำย 
ประกำร โดยเฉพำะปัจจัยภำยนอกองค์กรอย่ำงเช่น ภำวะเศรษฐกิจโลก ควำมมั่นคง 
ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจ กำรพยำยำมท�ำธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่พึ่งพำใคร ก็อำจจะกลำยเป็นกำรถ่วง 
ไม่ให้ธุรกิจรดุหน้ำไปเท่ำทีค่วร ดงัน้ันกำรมพัีนธมติรทำงธุรกิจทีด่ก็ีจะช่วยให้ธุรกิจสำมำรถ 
ขยำยตัวไปในตลำดใหม่ และเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ก�ำลังเดินหน้ำสร้ำงพันธมิตรกับประเทศแคนำดำ  
เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเติบโตในตลำดโลก โดย กำรจัดท�ำข้อตกลง FTA ที่จะช่วยสร้ำง 
ประโยชน์ให้กับไทย ไม่เพียงแต่กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรเท่ำนั้น แต่ยังเป็น 
โอกำสในด้ำนกำรน�ำเข้ำพลงังำนจำกแคนำดำท่ีมอีย่ำงอดุมสมบรูณ์อกีด้วย รำยละเอียด 
สำมำรถติดตำมได้ในคอลัมน์ Special Talk

ส�ำหรับคอลัมน์ Special Report ขอเสนอเรื่องของอีกหน่ึงกลุ่มพันธมิตรทำง 
เศรษฐกิจของยุโรป อย่ำงยูเรเซยี ทีเ่กิดจำกกำรลงนำมควำมร่วมมอืระหว่ำงรัสเซยี เบลำรสุ  
และคำซคัสถำน ซึง่ถือเป็นตลำดใหม่ทีน่่ำสนใจส�ำหรบัสนิค้ำอตุสำหกรรมไทย รวมไปถึง 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบของประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน โดยกำรใช้แบบจ�ำลองดลุยภำพ 
ทั่วไป เพื่อประเมินว่ำกำรรวมกลุ่ม AEC นั้น ส่งผลอย่ำงไรต่อไทย 

นอกจำกนี้ยังมีคอลัมน์พิเศษ Economic Analysis เสนอเรื่อง รำยงำน CGI  
ที่ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของไทย  
รำยละเอียดทั้งหมด ติดตำมได้ภำยในเล่ม

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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Special Talk

แคนำดำได้ทำบทำมให้ไทยพิจำรณำควำม 
เป็นไปได้ในกำรจัดท�ำ FTA ไทย-แคนำดำ ซึ่งได้มี 
กำรหำรือแล้ว 2 ครั้ง (โดยฝ่ำยไทยมีกรมเจรจำ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์เป็นผูด้แูล 
กำรเจรจำฝ่ำยไทย) เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงกัน 
ทัง้ในด้ำนกำรค้ำสนิค้ำและกำรค้ำบรกิำร โดยในปี 2556  
แคนำดำเป็นคู่ค้ำอันดับที่ 32 ของไทย และมีมูลค่ำ 
กำรค้ำระหว่ำงกัน 2,473 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

ในปี 2556 GDP ของแคนำดำอยู่ที่ 1,518  
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ แยกเป็นสำขำธุรกิจบริกำร  
69.9% อุตสำหกรรม 28.4% และเกษตร 1.7%  
โดยมีสินค้ำอุตสำหกรรมที่ส่งออกส�ำคัญ ได้แก่  
ยำนยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ สินแร่ ผลิตภัณฑ์ 
อำหำร ผลติภณัฑ์ป่ำไม ้กระดำษ ผลติภณัฑ์ประมง  
ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ ซึ่ง 73.7% ของสินค้ำ 
ทั้งหมดส่งไปยังสหรัฐฯ โดยใช้ประโยชน์จำก  
NAFTA  สินค้ำส่งออกไปสหรัฐฯ ได้แก่ สินค้ำกลุ่ม 
พลังงำน เช่น น�้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ยูเรเนียม และ 
กระแสไฟฟ้ำพลังน�้ำ 

ผลกำรศึกษำของส�ำนักงำนนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ พบว่ำ แคนำดำเป็นประเทศที ่
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติและสินค้ำ 
ส่งออกก็เป็นสนิค้ำทีเ่กีย่วเน่ืองกับทรพัยำกรธรรมชำติ 
เช่นกัน ปัจจุบันอุตสำหกรรมปิโตรเลียมแคนำดำ 
เตบิโตอย่ำงรวดเรว็เนือ่งจำกมกีำรค้นพบแหล่งน�ำ้มนั 
ชั้นหินดินดำน (Shale Gas/Shale Oil) ท่ีมณฑล 
อลัเบอร์ตำ ท้ังนี ้บรษิทั ปตท.ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม  
จ�ำกัด (มหำชน) ของไทยก็ได้เข้ำไปลงทุนในแหล่ง 
ดังกล่ำวแล้ว ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน 
พลังงำนแก่ประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก ในขณะ
ที่แคนำดำเป็นสมำชิกเขตกำรค้ำเสรี NAFTA  
ที่ประกอบด้วยสหรัฐฯ แคนำดำ และเม็กซิโก ท�ำให ้
มีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตรถยนต์ทั้งหมด (GM, Ford,  
Chrysler) จำกดีทรอยไปยังฝั่งแคนำดำที่มณฑล 
อัลเบอร์ตำ เน่ืองจำกแรงงำนถูกกว่ำ จนแคนำดำ 
ก้ำวสูก่ำรเป็นฐำนกำรผลติรถยนต์อนัดบั 10 ของโลก  
(ประเทศไทยอันดับ 9) ซึ่งปัจจุบันแคนำดำน�ำเข้ำ 
ยำงพำรำจำกไทยเป็นอนัดบั 1 สงูถึงปีละ 3 พันล้ำนบำท  
โดยที่ยำงพำรำเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของไทย  
มีกำรผลิตเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งหำกมีกำรจัดท�ำ  
FTA ไทย-แคนำดำแล้ว จะส่งผลให้มีกำรน�ำเข้ำ
ยำงพำรำจำกไทยป้อนสำยกำรผลิตยำนยนต์
แคนำดำมำกขึ้น

ด้ำนกำรลงทุนกิจกำรส�ำคัญท่ีแคนำดำไป
ลงทนุในต่ำงประเทศ ได้แก่ กิจกำรธนำคำรและกำร
ประกันภัย รองลงมำ ได้แก่ กิจกำรพลังงำน กำรท�ำ
เหมอืง สำรสนเทศ และกำรผลติยำนยนต์และชิน้ส่วน  
ส�ำหรับประเทศไทย แคนำดำยังลงทนุในไทยไม่มำก
กิจกำรที่ลงทุน ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และ
กระดำษ อำหำรสัตว์ ชีวมวล อำหำร และบริกำร 
ทำงกำรเงิน  อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ BOI ต้องกำร 
ให้แคนำดำมำลงทุนในไทย ได้แก่ อุตสำหกรรม 
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทำงเลือกท่ีใช้ 
เทคโนโลยีระดับสูง อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์
และยำ อตุสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์และเครือ่งจกัร  
และนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ

แคนำดำเป็นประเทศที่ให้สิทธิพิเศษ GPT  
(General Preferential Tariff) กับประเทศก�ำลงัพัฒนำ 
และพัฒนำน้อยท่ีสุด โดยกำรยกเว้นหรือลดภำษี 
ศุลกำกรในสินค้ำเกษตร และอุตสำหกรรมบำง 
รำยกำร และสินค้ำอุตสำหกรรมเกือบทุกรำยกำร  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2517 ซึ่งหมวดสินค้ำที่ไทย 
ได้รับสิทธิ GPT ได้แก่ สตำร์ช ไก่เน้ือ เนื้อเป็ด  
กุ ้งแช่แข็ง ปลำหมึกแช่แข็ง ปูแช่แข็ง ไข่ผง  
ปลำกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น�้ำผักและผลไม้  
เครือ่งแกงส�ำเรจ็รปู แกงไก่กระป๋อง เสน้หมี ่พำสต้ำ  
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ซอสปรุงรส ไส้กรอกปลำ อำหำร 
สัตว์ เสื้อผ้ำ สิ่งทอ เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์

ผลจำกกำรศึกษำของศูนย์บริกำรวิชำกำร  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำกำรเปิดตลำดเสรี 
กำรค้ำระหว่ำงไทย-แคนำดำจะไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบด้ำนบวกและลบมำกนักในระยะยำว  
เนื่องจำกกำรค้ำระหว่ำงไทย-แคนำดำมีน้อย  
โดยในภำพรวมกำรเปิดตลำดกับแคนำดำจะ 
ช่วยให้เศรษฐกิจไทยดกีว่ำไม่เปิดเจรจำและประโยชน์

ที่ไทยได้รับจะมำกกว่ำ GPT ที่ไทยได้จำกแคนำดำ
กำรเปิดตลำดเสรีกำรค้ำระหว่ำงไทย- 

แคนำดำ มีสินค้ำท่ีไทยจะได้รับประโยชน์มี 2 กลุ่ม  
ได้แก่ 

กลุม่ท่ีไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั กลุม่
สินค้า ได้แก่ ไก่ ผลิตภัณฑ์ประมง น�้ำตำล อำหำร 
ส�ำเรจ็รปู อำหำรทีเ่ก่ียวกับซอส (น�ำ้จิม้ไก่) เครือ่งดืม่ 
น�้ำผลไม้ (น�้ำมะพร้ำว) ยำงพำรำ อัญมณีและ 
เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เส้ือผ้ำ เฟอร์นิเจอร์  
ยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ กลุ่มบริการ ได้แก่  
บริกำรสุขภำพ นวด/สปำไทย (ได้รับควำมนิยม 
เป็นอย่ำงสูงในแคนำดำ) ร้ำนอำหำร ท่องเที่ยว  
ซึ่งควรเจรจำให้แคนำดำอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำน 
กำรเข้ำไปท�ำงำนของคนไทยทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม  
อนึ่ง แคนดำเป็นประเทศที่มีอำกำศหนำวยำวนำน 
ปีละกว่ำ 6 เดือนไม่เหมำะแก่กำรเกษตรจึงต้อง 
น�ำเข้ำอำหำรเป็นหลกั ดงัน้ัน ผลไม้เมอืงร้อนของไทย 
จงึมโีอกำสขยำยตลำดในแคนำดำ โดยเฉพำะทเุรยีน 
ซึ่งเป็นที่นิยมอย่ำงมำกในแคนำดำ

กลุ่มที่จะช่วยยกระดับการผลิตของไทย  
กลุ่มสินค้า ได้แก่ ถ่ัวน�้ำมัน กำกถ่ัวน�้ำมันและ 
ถ่ัวเหลือง ปุ๋ย ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องจักรกล  
ซึ่งสินค้ำกลุ่มน้ีเป็นวัตถุดิบ และสินค้ำทุนที่ไทย 
น�ำมำใช้ในกำรผลิต กลุ่มบริการ ได้แก่ บริกำร 
ส่ิงแวดล้อม บรกิำรวิจัยและพฒันำ บรกิำรกำรศึกษำ  
และกำรลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้ำท่ีใช้เทคโนโลยี 
และเงินทุนสูง

กล่ำวโดยสรุปแล้วการจัดท�า FTA ไทย- 
แคนาดาจะมีผลดีมากกว่าผลเสียโดยเฉพาะต่อ 
การส่งออกอาหารของไทยไปยังแคนาดาและการ 
น�าเข้าสินค้ากลุ่มพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคง 
ด้านพลังงานแก่ประเทศไทย 

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ 
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

FTA ไทย-แคนาดา : 
พันธมิตรการเติบโตในตลาดโลก

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดท�าความตกลง FTA กับแคนาดาซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่เพียงแต่การ 
ส่งออกสินค้าเกษตร ยางพาราและอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการน�าเข้าพลังงานจากแคนาดาที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
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Special report โอกาสสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดใหม่  
“ยูเรเซีย : Eurasian Economic Union”

โดย นางสุกัญญา ทองมา   
 กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian 
Economic Union : EEU) เป็นกำรลงนำมควำม 
ร่วมมือระหว่ำงรัสเซีย เบลำรุส และคำซัคสถำน  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 และจะมีผลบงัคบัใช ้
ในวันที่ 1 มกรำคม 2558 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ 
จัดเก็บอัตรำภำษีศุลกำกรนอกกลุ่มสมำชิกให้เป็น 
หน่ึงเดียว (common external tariff) และประสำน 
อุปสรรคทำงกำรค้ำ (harmonize) กำรรวมกลุ่ม 
ดงักล่ำวจะท�ำให้ผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  
(GDP) มมีลูค่ำรำว 2.7 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั  และ 
ด้วยจ�ำนวนประชำกรรวมกันท่ีมำกกว่ำ 170 ล้ำนคน  
ท�ำให้ EEU กลำยเป็นตลำดใหม่ที่น่ำสนใจ 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
จำกข้อมลูปี 2555 รสัเซยี มขีนำดเศรษฐกิจ 

ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของโลก จงึเป็นหนึง่ในชำตมิหำอ�ำนำจ 
ทัง้ในเชงิเศรษฐกิจและภูมริฐัศำสตร์ เป็นสมำชกิกลุ่ม 
ประเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมชั้นน�ำ (G8) รัสเซีย 
มก๊ีำซธรรมชำตสิ�ำรองมำกทีส่ดุในโลก และเป็นผูส่้งออก 
ก๊ำซธรรมชำตแิละน�ำ้มนัมำกอนัดบั 1 และ 2 ของโลก   
เบลารสุ มพ้ืีนทีก่ว่ำร้อยละ 40 เป็นป่ำ มภีำคบรกิำร 
และอุตสำหกรรมเป็นภำคเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญ และ 
มีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส�ำคัญ เช่น ป่ำไม้ ถ่ำนหิน  
น�ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติ  ส�ำหรบัคาซคัสถาน มพีืน้ที่ 
ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และคำดว่ำปี 2558  
จะเป็น 1 ใน 10 ของผูส่้งออกน�ำ้มนัรำยใหญ่ของโลก  
อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติมำกมำย เช่น  
แร่โครเมียม เหล็ก ทองแดง ทองค�ำ ก๊ำซธรรมชำติ  
รวมทั้งยูเรเนียมที่มีมำกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

มูลค่าการค้าระหว่างไทย-EEU ปี 2556
การส่งออก ไทยส่งออกไป EEU คิดเป็น 

มูลค่ำ 1,233.41 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยสินค้ำ  
5 อันดับแรก ได้แก่ ยำนยนต์/ชิ้นส่วน (พิกัด 87)  
เครือ่งไฟฟ้ำ/อเิล็กทรอนิกส์ (พิกดั 85) ยำง/ผลติภัณฑ์  
(พิกัด 40) เครื่องจักรกล (พิกัด 84) และพลำสติก/ 
ผลิตภัณฑ์ (พิกัด 39) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.47, 
14.60, 8.49, 8.36 และ 7.69 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้า  ไทยน�ำเข้ำจำก EEU คิดเป็น 
มูลค่ำ 3,591.71 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยสินค้ำ  
5 อันดับแรก ได้แก่ เชื้อเพลิงจำกแร่และน�้ำมัน  
(พิกัด 27) เหลก็/เหลก็กล้ำ (พิกัด 72) ปุย๋ (พิกัด 31)  

อัญมณี/เครื่องประดับ (พิกัด 71)  อลูมิเนียม/ 
ผลิตภัณฑ์ (พิกัด 76) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54.19, 
16.15, 14.94, 6.97 และ 2.12 ตำมล�ำดับ

แนวโน้มความต้องการสินค้าของตลาด 
สินค้ำท่ี EEU ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ 

ปฐมภูมิ เช่น เชื้อเพลิงจำกแร่และน�้ำมัน (พิกัด 27)  
เหล็ก/เหล็กกล้ำ (พิกัด 72) อัญมณี/เครื่องประดับ  
(พิกัด 71) และยังไม่เข้มแขง็ในอตุสำหกรรมหลำยชนดิ  
เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ/อเิลก็ททรอนกิส์ ชิน้ส่วนยำนยนต์/ 
ชิ้นส่วน จึงเป็นโอกำสของสินค้ำอุตสำหกรรมไทย 
ทีจ่ะเข้ำไปขยำยตลำดใน EEU โดยสนิค้ำท่ีมแีนวโน้ม 
ขยำยตัวได้ดี ได้แก่ 

(1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
ปัจจบุนัไทยส่งเครือ่งปรบัอำกำศไปยังรสัเซยีมำกกว่ำ  
2 ล้ำนเครือ่งต่อปี และตลำดมแีนวโน้มขยำยตวัได้ดี  
เนือ่งจำกรสัเซยียังไม่มโีรงงำนผลติ หำกมกีำรเจรจำ 
ควำมตกลงทำงกำรค้ำและผ่อนปรนมำตรกำร
ระหว่ำงกันจะท�ำให้สินค้ำไทยมีโอกำสขยำยตลำด 
ในรัสเซียและ EEU ได้มำกย่ิงข้ึน สินค้าท่ีไทย 
มีศกัยภาพ ได้แก่ เครือ่งท�ำน�ำ้ร้อน หม้อแปลงไฟฟ้ำ  
แป้น/แผง/คอนโซล มอนิเตอร์ เครื่องส่ง/รับส�ำหรับ 
วิทยุ/โทรทศัน์ วงจรรวม และเตำท่ีใช้ในอตุสำหกรรม/ 
ห้องแล็บ 

(2) ผลิตภัณฑ์เหล็ก อุตสำหกรรมเหล็ก/
เหล็กกล้ำมีแนวโน้มสดใส เน่ืองจำกรัสเซียและ 
คำซัคสถำนอยู่ในช่วงฟื้นฟูประเทศ จึงมีกำรลงทุน 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นจ�ำนวนมำก เช่น กำรสร้ำง 
สนำมกีฬำและทีพั่กส�ำหรบัจดักำรแข่งขนัฟุตบอลโลก 
ที่รัสเซียในปี 2561 และงำน International Expo  
ท่ีจะจดัขึน้ในปี 2560 ทีค่ำซคัสถำน อตุสำหกรรมวัสดุ 
ก่อสร้ำงและผลติภณัฑ์เหลก็ และบรกิำรด้ำนก่อสร้ำง 
จงึน่ำจะขยำยตวัได้ด ีสนิค้าท่ีไทยมศีกัยภาพ ได้แก่  
อปุกรณ์ติดต้ังหลอด/ท่อ สิง่ก่อสร้ำง ตะปู สปรงิ และ 
ของใช้บนโต๊ะอำหำร 

(3) เครือ่งจักรกล  มโีอกำสขยำยตวัได้มำก 
ใน EEU เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่ไทยมีศักยภำพ 
ในขณะท่ี EEU ขำดศักยภำพ สินค้าท่ีไทย 
มีศักยภาพ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ บูลโดเชอร์  
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน ส่วนประกอบเครื่องยนต์  
เครื่องสูบลม เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ เพลำส่งก�ำลัง  
เครื่องจักรอื่นส�ำหรับยก/ขน/ย้ำย และตู้เย็น 

(4) เคมีภัณฑ์อินทรีย์ มีโอกำสขยำยตัว 
ได้มำกใน EEU หำกมีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ชัดเจน 
และหำกระบบธนำคำรใน EEU มีเสถียรภำพ  
สินค้าท่ีไทยมีศักยภาพ ได้แก่ โพลิคำร์บอกซิลิก  
คำร์บอกซิลิกท่ีมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น สำรประกอบ 
อะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน

กฎระเบียบ/มาตรการกีดกันทางการค้า (NTBs) 
• สินค้ำบำงรำยกำรต้องขอใบอนุญำต

น�ำเข้ำ (import license) เช่น สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์  
(คำซัคสถำน) ยำฆ่ำแมลง (เบลำรุส) ส ่วน 
กระบวนกำรย่ืนขอใบอนุญำตน�ำเข้ำในรัสเซียนั้น 
ยุ่งยำกและไม่โปร่งใส 

• ด้ำนกำรส่งออก รสัเซยีเก็บอำกรส่งออกใน
สินค้ำ 240 รำยกำร (ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทำงกำร
เกษตร) และห้ำมกำรส่งออก เช่น โลหะมีค่ำและ
ผลิตภัณฑ์ (ทอง เงิน ทองค�ำขำว)

• รสัเซยีมอีตัรำภำษศุีลกำกรขำเข้ำทีบ่งัคบั
ใช้เฉลี่ย 7.8% โดยสินค้ำเกษตรมีอัตรำภำษีเฉลี่ย 
11.8% เคมีภัณฑ์/เหล็ก 5% และสินค้ำอื่น 7.2% 

• รัสเซียมีกำรด�ำเนินมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุ่มตลำดกับจีนสูงสุดจ�ำนวน 4 กรณี โดยทั้งหมด
เป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก

• สินค้ำที่ควบคุมคุณภำพ เช่น สินค้ำ
บรโิภคและเครือ่งจกัรบำงชนดิจะต้องได้รับใบรับรอง  
(Certificate of Conformity) ซึ่งออกโดยหน่วยงำน 
Gosstandart ก่อนจ�ำหน่ำยในรัสเซีย 

รัสเซียเปิดเกมรุกจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย พร้อมตั้งเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของ CIS สร้างโอกาสหลากหลาย
แก่สินค้าอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะยางพารา และยานยนต์
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• ไทยได้เปรียบในด้ำนควำมสัมพันธ์กับ 

รัสเซีย สินค้ำไทยได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสินค้ำ 
ที่มีคุณภำพ ดังนั้น ไทยต้องเน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ  
(Brand) ให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น

• รัสเซียได้ตั้งเป้ำหมำยกำรเป็นฐำนกำร 
ผลติรถยนต์อนัดบั 2 ของยุโรปรองจำกเยอรมน ีและ 
เป็นอนัดบั 1 ของ CIS ซึง่คำดว่ำจะผลติได้ 1 ล้ำนคนั 
ต่อปี จึงเป็นโอกำสของไทยในกำรส่งออกชิ้นส่วน 
ยำนยนต์และยำงพำรำ

• ปัจจบุนั กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
กระทรวงพำณิชย์ อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำม 
เป็นไปได้ในเจรจำ FTA กับ EEU ซึ่งหำกไทยเจรจำ  
FTA ไทย-EEU จะท�ำให้กำรค้ำไทยกับประเทศ 
ในกลุ่มน้ีมีควำมชัดเจนมำกขึ้น และส่งผลให้มูลค่ำ 
กำรค้ำไทย-EEU เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน นอกจำกนี้  
กำรเจรจำ FTA ไทย-EEU ยังจะช่วยกระตุ้นให้ไทย 
มีสถำนภำพเข้มแข็งมำกข้ึนในสำยตำกลุ่มประเทศ 
มหำอ�ำนำจและเป็นกำรเปิดมติใิหม่ในด้ำนโลจสิตกิส์ 
สู่ EEU และยุโรปตะวันออก ทั้งน้ี ในกำรเจรจำ  
ไทยควรพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่ 
แตกต่ำงกันด้วย 

• รสัเซยีมสีมัพันธ์ทีด่กัีบเวยีดนำมส่งผลให้ 
มูลค่ำกำรค้ำของรัสเซีย-เวียดนำมมีมูลค่ำมำกขึ้น  
ซึ่งไทยอำจใช้ควำมสัมพันธ์ท่ีมีมำยำวนำนระหว่ำง 
ไทยและรัสเซียในกำรท�ำกำรค้ำเช่นเดียวกัน 

• นกัธุรกิจไทยควรมกีำรเรยีนรูภ้ำษำรสัเซยี 
ให้มำกขึ้น เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อธุรกิจ

• ไทยควรใช้ประโยชน์จำกเส้นทำงหลวง 
หมำยเลข 312 (Via es Vida) ท่ีเชื่อมต่อจำก 
เชียงรำย-จีน (ยูนนำน)-ไปคำซัคสถำน และรถไฟ 
ควำมเร็วสูงผ่ำนพรมแดนลำว-จีน คุณหมิง ฉงชิ่ง  
คำซัคสถำน รัสเซีย เบลำรุส (ใช้เวลำเดินทำง  
3 สัปดำห์) ซึ่งจะเป็นประตูสู่ EEU ได้เป็นอยำ่งดี  
และสำมำรถลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ได้มำก 

• เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ของ EEU ไม่อยู ่
ตดิทะเล ผูป้ระกอบกำรไทยจงึควรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ 
ทีด่รีะหว่ำงไทยและคำซคัสถำน และใช้ควำมสัมพันธ์ 
ทีม่อียู่ในกำรเจรจำเพ่ือให้คำซคัสถำนเป็นศนูย์กระจำย 
สินค้ำไทยเข้ำสู่ตลำด EEU

แหล่งข้อมูล
• เอกสำรประกอบกำรประชุมระดม 

ควำมเหน็ “โครงกำรศกึษำเรือ่งกำรจดัท�ำควำมตกลง 
กำรค้ำเสรีระหว่ำงไทยกับสหภำพศุลกำกรรัสเซีย  
คำซัคสถำน และเบลำรุส”, 25 กรกฎำคม 2557

• CIA World Factbook
• http://www.dtn.go.th
• http://www.innnews.co.th/shownews/

show?newscode=561603

นโยบายด้านการลงทุน

รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส

• ให้นักลงทนุต่างชาตเิป็นเจ้าของ 

กิจการได้ 100% ในเกือบทุกภาค 

ธุรกิจ ยกเว้น ธนำคำร ประกันภัย  

โทรคมนำคมน�้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ  

โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรท่องเที่ยว

• ประกำศใช้ Law on Foreign  

Investment เพ่ือส่งเสริมและดึงดูด 

นักลงทุนต่ำงชำติ

• ก�าหนดประเภทกิจการท่ีส่งเสรมิ 

การลงทุนเป็นพิเศษ เช่น กำร 

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง กำร 

ผลิตเพ่ือกำรส่งออก (เน้นสำขำ 

พลังงำน) และกำรใช้ประโยชน์จำก 

ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่

• ออกกฎหมายส่งเสริมกำรลงทุน 

และกำรด�ำเนินธุรกิจเสรี และออก 

กฎหมำยลดควำมซ�้ำซ้อนของระบบ 

กำรจัดเก็บภำษี

• ให้ต่างชาตลิงทุนในกิจการได้ทุกประเภท แปรรปู 

รฐัวสิาหกิจทุกโครงการอย่างเสร ีแต่จ�ำกัดสดัส่วน 

กำรลงทุนของต่ำงชำตใินกิจกำรบำงประเภท เช่น  

กำรก่อสร้ำง กำรสื่อสำร โทรคมนำคม 

• นโยบายสนับสนุนการลงทุนโดยให้ประโยชน์  

เช่น ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี  

(ยกเว้นภำษีทรัพย์สินและภำษีท่ีดิน) ส่วนภำษ ี

อื่นๆ จะได้รับกำรลดหย่อนสูงสุด 5 ปี

• ไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของ

ท่ีดนิและทรพัยากรธรรมชาต ิแต่อนญุำตให้เช่ำ 

ทีดิ่นได้สงูสดุ 5 ปีส�ำหรบักำรลงทนุท่ัวไป และ 10 ปี 

ส�ำหรับกำรลงทุนในภำคเกษตรกรรม

• จดัต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic  

Zones : SEZs) ซึ่งให้สิทธิพิเศษทำงภำษี เช่น  

ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 100%  

ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีทรัพย์สิน ภำษีที่ดิน  

ภำษีน�ำเข้ำ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้  

นักลงทุนจะต้องด�ำเนินกิจกำรท่ีสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง SEZs แต่ละแห่ง

• จัดตั้งองค์กรส่งเสริมการลงทุน  

Investment Advisory Council เพื่อ 

ช่วยเหลือด้ำนกิจกรรม/นโยบำย 

กำรลงทุน 

• ด�าเนินการลดความซ�้าซ้อน 

ของข้ันตอนกำรลงทะเบียน กำรซ้ือ 

ทรัพย์สิน และระบบภำษี รวมถึง 

ภำษีศุลกำกร 

• จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 เขต  

ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ เช่น 

   - ยกเว้นภำษีจำกก�ำไรในกำรผลิต  

3 ปี (และลดภำษีจำกก�ำไร 50%  

ต่ออกี 3 ปี ในสำขำกำรผลิตทีส่�ำคญั)

   - ยกเว้นภำษีน�ำเข้ำบำงประเภท

   - สำมำรถส่งออกและน�ำเข้ำสินค้ำ 

ที่บริษัทผลิตเองโดยไม่เสียภำษี

   - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรบริหำร 

จดักำรก�ำไรทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

จำกกำรส่งออก 

ประเด็นท้าทายใน EEU
รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส

• มีเส้นทางการขนส่งทั้งทางบก  

ทางน�้าและทางอากาศ แต่เครือข่าย 

การขนส่งส่วนใหญ่ไม่เชื่อมโยงกัน

• การด�าเนินธุรกิจซับซ้อนและ 

มีความเส่ียงสูง ปัญหาหลัก คือ  

การคอรัปชั่น การเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุน กระบวนการอนุมัติเอกสาร 

รับรองโครงการ การจัดหาพื้นท่ี  

ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค  

กระบวนการศุลกากร 

• พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมพลังงาน 

และเช้ือเพลิงเป็นหลัก ขาดการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูป 

สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์  

ระบบธนาคารและภาคการเงิน 

ล่าช้า ขาดการลงทุนของธุรกิจ 

ขนาดกลางและย่อมและธุรกิจ 

รายใหม่ๆ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ 

ไม ่สามารถเพิ่มผลผลิตท�าให ้

ขาดทุน และช่องว่างรายได้ระหว่าง

ประชาชนในเมืองและชนบท 

•  รัส เซียแยกผู ้น� า เข ้ าและ 

ผู้จ�าหน่ายในประเทศออกจากกัน

• มีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้

• เป็นตลาดใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 

• การขนส่งสินค้าไปคาซัคสถานใช้เวลานานท�าให้ม ี

ต้นทุนสูง การน�าเข้าส่วนใหญ่ต้องผ่านรัสเซีย  

และขาดข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจและการลงทุน 

ระหว่างกัน ท�าให้นักธุรกิจไทย/คาซัคสถานไม่สนใจ 

ตลาดอีกฝ่ายมากนัก

• มีนโยบายทางการค้าที่ค่อนข้างปิด ภาวะธุรกิจ 

มีความจ�ากัด โดยเฉพาะด้านเงินทุน มูลค่าการน�าเข้า 

ยังไม่มาก ระบบกฎหมายธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ  

ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบราชการ 

มีขั้นตอนซับซ้อน ภาคการลงทุนยังขาดแคลนเงินทุน  

ขาดผู ้ลงทุนจากต่างชาติ ขาดธุรกิจในประเทศ 

ที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการลงทุน และนักธุรกิจ 

ต่างชาติขาดผู้ร่วมลงทุนชาวคาซัคสถานให้ครบ 

ตามสัดส่วนที่กฎหมายก�าหนด (25-50%)

• ธุรกิจสื่อสารมวลชน : ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 20%

• ธนาคารและประกันภัย : ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน  

25% ส�าหรับประกันภัยท่ัวไป และ 50% ส�าหรับ 

ประกันชีวิต

• ธุรกิจขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ : ต้องจ้าง 

แรงงานและใช้บริการของคนคาซัคสถาน ต่างชาต ิ

ถือหุ้น offshore projects ได้ไม่เกิน 50% และต้องให ้

บริษัท KazMunayGas ถือหุ้นอย่างน้อย 50% 

• การขอใบอนุญาตท�างาน (Work Permit) ยุ่งยาก

• เป็นตลาดขนาดเล็ก มีประชากร 

น้อย (9.6 ล้านคน) ซ่ึงอาจเป็น 

ข้อจ�ากัดด้านอ�านาจซื้อ

• นักธุรกิจของไทยและเบลารุส ขาด 

ข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจ การลงทุน 

ระหว่างกัน รวมถึง ขาดโอกาส 

ในการพบปะเพ่ือสร้างความรู้จัก 

กันและกัน

• เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

(landlock country) จึงต้องขนส่ง

สินค้าผ่านประเทศอื่น

• ภาคอุตสาหกรรมของเบลารุสยัง

ต้องพึ่งพิงรัสเซียสูง

• มีปัญหาเงินเฟ้อ (อัตราเงินเฟ้อ 

สูงถึง 19%)

แม้ว่ำ EEU จะมนีโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุ และนักลงทนุต่ำงชำตสิำมำรถเข้ำไปลงทุนได้ แต่นกัลงทุน
ไทยที่เข้ำไปลงทุนมีน้อยมำก ส่วนใหญ่จะไปลงทุนในรัสเซีย โดยสำขำที่ไทยมีศักยภำพสำมำรถเข้ำไปลงทุน
ในรัสเซีย ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว รำ้นอำหำรไทย สปำ นวดแผนไทย โรงแรม บริกำรซ่อมรถยนต์และอะไหล่ 
อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ 



6 TPSO

Special report ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community)    

ต่อการค้าระหว่างประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

ศูนย์บริการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ สุคนธบารมี

ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
ร่วมกับศูนย์บริกำรเศรษฐศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์ ได้ท�ำกำรศึกษำผลกระทบของ AEC  
โดยใช้แบบจ�ำลองทำงเศรษฐศำสตร์ เพ่ือวิเครำะห์ 
ผลกระทบด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และระบบ 
เศรษฐกิจโดยรวมของไทย 

1. แบบจำาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
1.1 แบบจ�าลอง GTAP (Global Trade 

Analysis Program) ซึ่งเป็นแบบจ�ำลองกำรค้ำโลก       
มีโครงสร้ำงและกำรเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจ 
ที่เสมือนระบบเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศของโลก  
นิยมน�ำมำใช้ในกำรศึกษำผลกระทบของนโยบำย 
กำรค้ำ เช่น กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ มำตรกำร 
ทำงภำษีกำรน�ำเข้ำ และจ�ำนวนปัจจัยกำรผลิต 
(ทุนและแรงงำน) เป็นต้น เพ่ือดูถึงผลกระทบท่ีมี 
ต่อเศรษฐกิจในประเทศและระหว่ำงประเทศได้แก่  
กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ(GDP) และมลูค่ำกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศ เป็นต้น โดยกำรวิจัยได้ก�ำหนด 
ปัจจัยทำงด้ำนอัตรำภำษีน�ำเข้ำของกลุ่มประเทศ 
สมำชิกอำเซียนให้เป็นไปตำมข้อตกลงภำยใต้กำร 
รวมกลุม่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน เพ่ือเปรยีบเทยีบ 
ผลกระทบท่ีมีต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไทย  
กับกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน และกลุ่มประเทศ 
นอกสมำชิกอำเซียน รวมทั้งศึกษำถึงผลกระทบ 
ท่ีมต่ีอภำคกำรส่งออกรำยกลุม่สนิค้ำส�ำคญัของไทย  
และน�ำผลกำรศึกษำจำกแบบจ�ำลอง GTAP ใช้เป็น 
ปัจจัยดูผลกระทบท่ีส่งผ่ำนสู่ระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยใช้แบบจ�ำลองดุลยภำพท่ัวไปของประเทศไทย  
เพ่ือศึกษำผลกระทบท่ีมีต่อกำรขยำยตัวของ GDP  
ระดบัสวัสดกิำรสงัคม ระดบัรำคำสนิค้ำ กำรจ้ำงงำน  
และกำรกระจำยรำยได้ เป็นต้น   

1.2 แบบจ�าลอง CGE ของประเทศไทย  
คือ แบบจ�ำลองที่อธิบำยมูลค่ำกำรหมุนเวียนของ 
ทั้งระบบเศรษฐกิจไทย โดยแบบจ�ำลองถูกสร้ำงขึ้น 
จำกฐำนข้อมูลตำรำงบัญชีทำงสังคม (Social  

Accounting Matrix) และเชื่อมโยงควำมสัมพันธ ์
ในระบบเศรษฐกิจขึ้นในลักษณะเป็นชุดสมกำร  
เพ่ือทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอืทดสอบผลกระทบต่อระบบ 
เศรษฐกิจไทย ท่ีส่งผ่ำนมำจำกแบบจ�ำลองกำรค้ำโลก  
(GTAP)

 
2. ผลการวิเคราะห์แบบจำาลอง GTAP

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลจำกกำรใช้ 
แบบจ�ำลอง GTAP ได้แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีจะได้รับประโยชน์สูงสุดจำก 
กำรเข้ำร่วมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยม ี
สวัสดิกำรสังคมโดยรวมสูงขึ้น เป็นผลจำกปริมำณ 
กำรส่งออกน�ำเข้ำที่สูงขึ้นจำกภำษีท่ีลดลง ท�ำให ้
รำคำสินค้ำต่ำงๆ ลดลง และส่งผลในทำงบวกกับ 
ผูบ้รโิภค รวมทัง้มลูค่ำผลผลติมวลรวมท่ีแท้จรงิ (Real  
GDP) ของประเทศไทยมกีำรเปลีย่นแปลงในเชงิบวก 
ในระดับท่ีสูงกว่ำกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนอื่น 
ทั้ง ASEAN-4 และ CLMV ขณะที่สหรัฐฯ สหภำพ 
ยุโรป และประเทศอื่นนอกกลุ่มสมำชิกอำเซียน 
หดตัวเพียงเล็กน้อย

ผลจำกแบบจ�ำลอง GTAP (แบบจ�ำลอง 
กำรค้ำโลก) แสดงให้เห็นว่ำกำรเข้ำสู่ AEC จะช่วยให้ 
กำรส่งออกโดยรวมของไทยขยำยตัวมำกขึ้นร้อยละ  
1.32 ต่อปี สินค้ำที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ สินค้ำเกษตร  
อำหำรแปรรูป น�้ำตำล น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำเร็จรูป  
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เคมี และปิโตรเลียม สินค้ำ 
ที่กำรส่งออกขยำยตัวไม่มำกนัก ได้แก่ สำขำ 
อุตสำหกรรมเหล็กและโลหะ ประมง เหมืองแร่  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร 

สนิค้ำทีอ่ำจส่งออกลดลง ได้แก่ อเิลก็ทรอนิกส์  
เนื้อสัตว์แปรรูป สิ่งทอ และภำคบริกำรทำงกำรเงิน  
เนือ่งจำกกำรแข่งขนัจำกประเทศอืน่ๆ ในกลุม่อำเซยีน 
มีควำมได้เปรียบประเทศไทย 

3. ผลการวิเคราะห์แบบจำาลอง CGE
จำกผลกำรเปลี่ยนแปลงของกำรส่งออก 

รำยสำขำกำรผลิต ภำยใต้ข้อตกลงกำรรวมกลุ่ม 
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยใช้แบบจ�ำลอง  
GTAP น�ำมำใช้เป็นค่ำเริ่มต้นสมมติฐำนส�ำหรับ 
กำรวิเครำะห์ ประมำณกำรผลกระทบเชิงพลวัต  

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economic Community : AEC ) ในปี 2558 มเีป้าหมายส�าคญัคอื ส่งเสรมิให้เกดิ 
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Production Base) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (AEC Blueprint, 2008) ซึ่งน�าไปสู ่
การพัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ และลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

ตาราง ผลกระทบของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อสวัสดิการโดยรวม (Welfare) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จากแบบจ�าลอง GTAP

Country Welfare Real GDP

Thailand 30.23% 0.2757%

East Asia -0.82% -0.0020%

ASEAN-4 12.24% 0.0168%

CLMV -3.12% 0.0420%

USA -0.15% -0.0002%

EU 25 -0.15% -0.0006%

Rest of World -0.15% -0.0008%

หมายเหตุ: ASEAN1 (มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และบรไูน), ASEAN2 (กัมพูชา เวยีดนาม ลาว 
และพม่า), East Asia (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน) 
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ซึ่งแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีภำยหลัง 
กำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่มีต่อ 
ระบบเศรษฐกิจไทย

ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ มูลค่ำของผลผลิต 
มวลรวมท่ีแท้จริง (Real GDP) จะสูงขึ้นจำกระดับ 
กำรขยำยตวัศกัยภำพปกต ิและจะส่งผลให้กำรจ้ำงงำน 
ขยำยตัว รำยได้รวมของครัวเรือนสูงข้ึน นอกจำกน้ี 
ยังส่งผลในเชิงบวกต่อภำครัฐกล่ำวคือ รัฐบำล 
สำมำรถจัดเก็บภำษีได้สูงข้ึน แต่อย่ำงไรก็ดีกำร 
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวจะส่งผลให้อตัรำเงินเฟ้อสูงข้ึน 
เลก็น้อย รวมทัง้จะช่วยลดปัญหำกำรกระจำยรำยได้ 
ที่ไม่เท่ำเทียมในระยะยำว

อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พบว่ำ 
ประเทศไทยมแีนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนท่ีมำกขึน้ 
จำก 37.64 ล้ำนคน เป็น 38.88 ล้ำนคน แต่ท้ังนี ้
กำรขยำยตัวของอุปทำนแรงงำนอำจจะมีข้อจ�ำกัด 
ทั้งจำกระดับกำรว่ำงงำนที่ต�่ำมำกในปัจจุบัน และ 
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรที่อยู่ในระดับต�่ำ 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่ปัญหำดงักล่ำวสำมำรถแก้ไข 
ได้โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพแรงงำนให้มำกขึ้น  
ซึง่ในกำรศกึษำได้สมมตใิห้แรงงำนโดยรวมมกีำรเพ่ิม 
ประสทิธิภำพในอตัรำร้อยละ 1 ต่อปี ผลท่ีได้จะท�ำให้ 
ระบบเศรษฐกิจไทยสำมำรถขยำยตัวได้มำกขึ้นกว่ำ 
กรณีท่ีประเทศไทยเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน 
โดยไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภำพของแรงงำน ท้ังในด้ำน 
ของมลูค่ำผลติภัณฑ์มวลรวม กำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้ 
ครวัเรอืนโดยรวมและรำยได้รวมของรฐับำล นอกจำกน้ี 
ยังส่งผลดีทั้งในด้ำนของระดับรำคำสินค้ำที่ลดลง

ตารางร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าส่งออกจากประเทศไทย 

กลุ่มสินค้า
ที่มีแนวโน้มขยายตัว

%เปลี่ยนแปลง
มูลค่าส่งออก

กลุ่มสินค้า
ที่มีแนวโน้มหดตัว

%เปลี่ยนแปลง
มูลค่าส่งออก

รวมการส่งออกท้ังหมด +1.32%

Agriculture +4.40% Meat and Livestock -5.96%

Sugar +18.68% Crude Coal and Gas -4.04%

Refinery +12.85% Fishery and Mining -0.93%

Processed Food +2.37% Textile and Wood -1.29%

Light Manufacturing +1.49% Electronics and Machine -0.42%

Auto +7.59% Utility and Construction -2.14%

Metal +0.83% Transport and 
Communication

-2.73%

Chemical +2.79% Other Services -3.26%

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กำรศึกษำผลกระทบของประชำคม 

เศรษฐกิจอำเซียนที่มีต่อประเทศไทย แสดงผลกำร 
วิเครำะห์ว่ำประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์ ทัง้ในด้ำน 
เศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศในระดับที่ 
สูงกว่ำประเทศในกลุม่สมำชกิอำเซยีน ซึง่ปัจจยัหลกั 
เกิดจำกกำรที่ภำคกำรผลิตและส่งออกของไทย  
มศีกัยภำพสงู รวมทัง้ไทยเป็นฐำนกำรผลติอตุสำหกรรม 
ทีส่�ำคญัในภมูภิำคอำเซยีน ในขณะเดยีวกันบำงสำขำ  
ไทยยังมีควำมเสียเปรียบทำงแข่งขัน ซึ่งต้องเร่ง 
ปรับตัว ในขณะที่ภำคกำรจ้ำงงำนซึ่งไทยมีแนวโน้ม 
ขำดแคลนแรงงำนในช่วง 5-10 ปีข้ำงหน้ำจงึควรท่ีจะ 
ต้องพัฒนำประสิทธิภำพแรงงำนเพ่ือทดแทนควำม 
ต ้องกำรแรงงำนที่สูง ข้ึนในอนำคต ซึ่ งจำก 

ผลกำรศกึษำดงักล่ำวสำมำรถสรปุเป็นข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยดังต่อไปนี้

4.1 ภำคกำรส่งออกของไทยโดยส่วนใหญ ่
จะได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ 
อำเซยีน โดยเฉพำะ ภำคกำรเกษตร กำรผลติน�ำ้ตำล  
กำรกลั่นน�้ำมัน อำหำรแปรรูป อุตสำหกรรมเบำ  
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเคมี จึงจ�ำเป็น 
อย่ำงยิ่งที่ไทยจะต้องต้องรักษำศักยภำพในกำรเป็น 
ฐำนกำรผลติในภูมภิำคและส่งเสรมิให้อุตสำหกรรม 
เหล่ำนี้ได้ใช้ประโยชน์ในกำรขยำยตลำดและรำยได ้
จำกกำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซยีนอย่ำงเตม็ที่  
รวมท้ังเป็นโอกำสท่ีควรส่งเสริมให้ภำคกำรผลิต 
สร้ำงควำมแข็งแกร่งจำกกำรสร้ำง Brand สินค้ำ 
และพัฒนำต่อยอดจำก Local Brand ให้เตบิโตเป็น  
Regional Brand ในภูมภิำคอำเซยีนและ International  
Brand ต่อไปในอนำคต

 4.2 ขณะท่ีภำคกำรส่งออกของไทยท่ีมี 
ควำมเสยีเปรยีบทำงกำรค้ำได้แก่ สำขำปศสุตัว์และ 
เนื้อแปรรูป สำขำน�้ำมันดิบและถ่ำนหิน สำขำสิ่งทอ  
สำขำบริกำรสำธำรณูปโภค สำขำกำรขนส่งและ 
โทรคมนำคม และสำขำบริกำรทำงกำรเงิน จะได้ 
ผลกระทบในทำงลบ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียม 
นโยบำยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำร 
แข่งขันของสำขำเหล่ำนี้ ให้พร้อมรับมือกำรแข่งขัน 
ทีส่งูขึน้ในอนำคต รวมท้ังกำรส่งเสรมิโอกำสกำรลงทุน 
เข้ำไปในประเทศสมำชกิอำเซยีนเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ 
ทัง้ในด้ำนสทิธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ กำรเข้ำถึงแหล่ง 
วัตถุดบิเพ่ือลดต้นทนุ และกำรขยำยตลำดเพ่ือโอกำส 
ทำงกำรค้ำที่มำกขึ้น  

 4.3 ด้ำนกำรจ้ำงงำนกำรเพ่ิมประสทิธิภำพ 
ของแรงงำนจะส่งผลในเชิงบวกเป็นอย่ำงมำกต่อ 
ระบบเศรษฐกิจไทยภำยหลงัเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจ 
อำเซียน ทั้งกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม  
กำรเพ่ิมรำยได้ของครวัเรอืนโดยรวม กำรเพ่ิมขึน้ของ 
รำยรับรวมของรัฐบำล รวมถึงกำรลดระดับเงินเฟ้อ  
และลดควำมต้องกำรแรงงำนโดยรวม ดังนั้นจึงควร 
ส่งเสริมให้มีโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ 
แรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภำพทำง 
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงกำรลดกำรพ่ึงพิง 
แรงงำนต่ำงชำติในอนำคต 

หมายเหต ุ Base case : กรณีฐานการขยายตวัในกรณีไม่เข้าสู ่AEC 
AEC : กรณีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC+1%Productivity : กรณีการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานปีละ 1%

แผนภาพเปรยีบเทียบผลกระทบการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนต่อระบบเศรษฐกิจไทยในระยะ 10 ปี

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริง (Real GDP) ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน

กำรจ้ำงงำนโดยรวม รำยรับรวมของรัฐบำล
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เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหำคม 2557 ในภำพรวมยังทรงตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรท้ังในและต่ำงประเทศ 
มีควำมกังวลต่อกำรชะลอตัวของกำรบริโภคในประเทศ ประกอบกับ 
หลำยพ้ืนท่ีของประเทศไทยประสบปัญหำน�้ำท่วม นอกจำกน้ี ภำวะ 
เศรษฐกจิโลกยงัมคีวำมเปรำะบำง ส่งผลต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย  
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศ มีควำม 
เชื่อมั่นต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและกำรเมืองมำกขึ้น และเชื่อวำ่กำรจัดต้ัง 
รัฐบำลจะสำมำรถผลักดันนโยบำยและมำตรกำรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยกลับมำขยำยตัวได้ดี 
อีกครั้ง 

เสถยีรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนสงิหำคม 2557 อยู่ในเกณฑ์ด ี
และมเีสถียรภำพ โดยอตัรำเงนิเฟ้อท่ัวไปขยำยตวัร้อยละ 2.1 อตัรำกำรว่ำงงำน 
ลดลงอยู่ระดับต�่ำท่ีร้อยละ 0.7 (กรกฎำคม 2557 ร้อยละ 1.0) ของก�ำลัง 
แรงงำนรวม สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนกรกฎำคม  
2557 อยู่ท่ีร้อยละ 46.9 ซึ่งถือว่ำสถำนะหน้ีของไทยยังมีควำมมั่นคง  
และต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลังท่ีตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0  
ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์ดีและมีเสถียรภำพ 
เช่นกัน โดยทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2557 อยู่ใน 
ระดบัสงูที ่167.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรฐั สำมำรถรองรบัควำมเสีย่งจำกควำม 
ผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนสิงหำคม 2557 ในภำพรวมยังคงทรงตัวเมื่อ 
เทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ ภำคกำรเกษตรสะท้อนได้จำกดัชนีผลผลิตสินค้ำ 
เกษตร  ซึ่งขยำยตัวร้อยละ 2.1 ขณะที่ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร ลดลงร้อยละ  
6.1 ส่วนภำคอุตสำหกรรม สะท้อนได้จำกดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม  
ข้อมูลล่ำสุดเดือน ณ เดือนกรกฎำคม 2557 หดตัวร้อยละ 5.2 ส่งผลให้ดัชน ี
ควำมเชื่อมั่นอุตสำหกรรมลดลงอยู่ท่ีระดับ 88.7 จำกระดับ 89.7 ในเดือน 
ก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ ยังคงหดตัวเช่นกัน  
โดยหดตัวร้อยละ 11.9   

การบริโภคภาคเอกชน เดือนสิงหำคม 2557 ชะลอตัวลงเล็กน้อย 
เม่ือเทยีบกับเดอืนทีผ่่ำนมำ โดยยอดกำรจดัเก็บภำษมีลูค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงที่   
และยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ หดตัวร้อยละ 0.8 และ 11.4 ตำมล�ำดับ  
อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริโภคยังมีควำมเช่ือมั่นว่ำกำรจัดตั้งรัฐบำลจะสำมำรถ 
ผลักดันนโยบำยและมำตรกำรท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะส่งผลให้มีกำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มมำกขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน เดือนสิงหำคม 2557 ยังคงหดตัวต่อเน่ือง 
จำกเดอืนทีผ่่ำนมำ สะท้อนได้จำกยอดกำรจดัเก็บภำษธุีรกรรมอสังหำรมิทรพัย์  
และยอดขำยปูนซีเมนต์ที่หดตัวลง โดยหดตัวร้อยละ 14.1 และ 2.7  
ตำมล�ำดับ ส่วนยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ และยอดขำยเหล็กข้อมูล 
ล่ำสุดเดือนกรกฎำคม 2557  หดตัวลงเช่นกัน         

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง, 
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ, 
IMF (* คำดกำรณ์เดือน เม.ย 56)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557 
(ม.ค. - ส.ค. 57)

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย 2.2 2.9 2.5

มาเลเซีย 3.4 4.7 5.2

ฟิลิปปินส์ 4.4 7.2 6.5

สิงคโปร์ 1.6 4.1 3.6

จีน 2.2 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 6.6 5.8 5.4

อินเดีย 8.2 4.4 5.4

เวียดนาม 4.8 5.4 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้งปี Q1 Q2 ก.ค. ส.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 -0.6 0.4 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.45 8.23 0.53 -0.86 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 167.4 168.2 169.4 167.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.00 2.47 2.2 2.1

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 1.19 1.71 1.8 1.8

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.8 46.5 46.6 46.9 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.9 1.0 1.0 0.7

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 -1.00 0.30 -0.85 -

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -15.41 -12.59 -2.9 -

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -1.8 1.9 2.3 4.5 2.1

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.4 -0.1 -6.6 -5.2 -6.1

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -7.1 -5.0 -5.2 -

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 -7.9 -13.0 -10.9 -11.9

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -0.1 0.3 3.6 -0.8

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -55.3 -37.7 -37.5 -

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -20.8 -18.2 -8.3 -11.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -3.9 0.4 -3.3 -

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -14.1 -12.6 5.5 -

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -36.6 -30.6 -21.5 -

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.2 -5.6 -6.8 -9.7 -14.1

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -2.4 -3.0 -0.4 -2.7
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นับเป็นเรื่องที่น่ำยินดี ที่เมื่อต้นเดือน 
กันยำยนท่ีผ่ำนมำ World Economic Forum  
ได้ประกำศผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำงกำร 
แข่งขันของไทย โดยพบว่ำไทยได้ขยับจำกอันดับที่  
37 ในปี 2013-2014 เป็นอันดับที่ 31 จำก 144  
ประเทศ ซึง่เป็นอนัดบัที ่10 ของเอเชยีและอนัดบัท่ี 3  
ของอำเซยีน (บรไูนไม่ได้ถกูจดัอนัดบัในปีนีเ้น่ืองจำก 
ข้อมลูไม่พอ) โดยได้คะแนนรวม 4.7 จำกคะแนนเตม็ 7  
ในขณะที่เมื่อปี 2013-2014 ไทยอยู่ในอันดับที่ 37  
ด้วยคะแนน 4.5 สะท้อนว่ำในภำพรวมแล้ว 
ผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยมคีวำมพอใจต่อปัจจยั 
แวดล้อมต่ำงๆ ทีเ่อือ้ต่อควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 
ทำงธุรกิจมำกข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ หำกน�ำผลกำร
ประเมินมำศึกษำในรำยละเอียด จะพบว่ำไทย
สำมำรถเลื่อนอันดับให้ดีขึ้นอีกได้ไม่ยำก และจะส่ง
ผลดต่ีอกำรค้ำและกำรลงทนุของไทยเองในระยะยำว

ในกำรยกอันดับของไทยให้สูงข้ึนจ�ำเป็น 
ต้องเข้ำใจองค์ประกอบของดัชนีและระบุจุดอ่อนที่
ไทยต้องเติมเต็ม ซึ่งกำรจัดอันดับของ WEF ตั้งอยู ่
บนข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจควำมเห็นของผู้บริหำร 
ของสถำนประกอบกำรในไทย ประกอบกับข้อมูล 
ทุติยภูมิจำกสถำบันต่ำงๆ อำทิ IMF WTO และ  
OECD โดยก�ำหนดดัชนี (Global Competitiveness  
Index: GCI) ไว้ 3 หมวด ครอบคลมุ 12 กลุ่มตวัชีว้ดั  
(Pillars) ดังนี้

1) หมวด Basic Requirements ประกอบด้วย 
กลุ ่มตัวชี้ วัดด ้ำนโครงสร ้ำงพ้ืนฐำน ซึ่งเป ็น 
ปัจจยัส�ำคญัในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่มีระดับกำรพัฒนำในขั้นท่ีเรียกว่ำ Factor-Driven  
Stage (37 ประเทศ) ม ีGDP per Capita ต่อประชำกร 
อยู่ที่ 2,000 เหรียญสหรัฐ 

2) หมวด Efficiency Enhancers ประกอบด้วย 
กลุ่มตัวชี้วัดด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ซึ่งเป็น 
ปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศท่ีมีระดับ 
กำรพัฒนำอยู่ในข้ัน Efficiency-driven Stage  
(30 ประเทศ) มี GDP ต่อประชำกรระหว่ำง 3,000- 
8,999 เหรียญสหรัฐ 

3) หมวด Innovation and Sophistication  
ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศที่อยู่ 
ในขั้น Innovation-Driven Stage (37 ประเทศ) มี  
GDP ต่อประชำกร 17,000 เหรียญสหรัฐ 

ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดข้ำงต้นพบว่ำ  
อัตรำเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต�่ำและมีเสถียรภำพ  
เป็นตัวชี้วัดท่ีช่วยให้ไทยมีระดับคะแนนสูงในปีนี้  
นอกจำกน้ี ตัวชี้วัดอื่นๆ ท่ีส่งผลดีต่ออันดับของไทย  
ได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค (อำทิ  

ขำดดุลงบประมำณต�่ำ และอัตรำกำรออมสูง)  
กฎระเบยีบท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อนกัลงทนุ และกำรศกึษำ 
และสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งตัวชี้วัดเหล่ำน้ี 
ล้วนอยู่ในหมวด Basic Requirements

ทัง้นี ้ปัจจยัทีไ่ทยต้องปรบัปรงุในหมวดนีค้อื  
คุณภำพของกำรศึกษำ ท่ีไทยเลื่อนอันดับจำก 78  
ไปเป็น 87 (ในขณะทีล่ำวอยู่ในอนัดบัที ่60) นอกจำกนี้  
กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นยังพบว่ำปัจจัยพ้ืนฐำน 
หลำยด้ำนต้องได้รับกำรปรับปรุง อำทิ กำรคุ้มครอง 
ทรพัย์สนิทำงปัญญำ กระบวนกำรน�ำเข้ำและส่งออก  
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเชื่อมโยง ควำมสูญเปล่ำของ 
งบประมำณ ควำมต่อเน่ืองของนโยบำย และ 
จรยิธรรมของภำครฐั ฉะนัน้ แม้ว่ำไทยจะมภีำพรวม 
อันดับที่ดีขึ้นถึง 6 อันดับจำกปีก่อน ภำครัฐของไทย 
ยังมีกำรบ้ำนที่ต้องท�ำอีกหลำยประกำร

ข้อสังเกตจำกดัชนี GCI อีกประกำรหน่ึง 
คือน�้ำหนักของตัวชี้วัดท่ีไทยควรให้กำรมุ่งเน้น  
(Focus) ซึ่งดัชนี GCI ทั้ง 3 หมวดดังกล่ำวข้ำงต้น 
มกีำรถ่วงน�ำ้หนกัทีต่่ำงกัน โดยน�ำ้หนกัของดชันจีะสงู 
หำกเป็นดัชนีท่ีส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนประเทศ 
ในกลุม่นัน้ๆ เช่น น�ำ้หนกัของกลุม่นวัตกรรม มสีดัส่วน 
น�้ำหนักเพียง 10% ส�ำหรับประเทศในกลุ่ม Stage 2  
(Efficiency-Driven) แต่จะคิดเป็น 30% ส�ำหรับ 
ประเทศในกลุม่ Stage 3 (Innovation-Driven) ทัง้นี้  
ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ Stage 2 (กลุ่มเดียว 
กับจนี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ในขณะท่ีมำเลเซยี 
อยู่ใน Stage 2 ท่ีก�ำลังเปลี่ยนผ่ำนไปยัง Stage 3)  
ฉะนั้น ในกำรค�ำนวณคะแนนของไทยนั้น จะถ่วง 
น�้ำหนักให้กับตัวชี้วัดในหมวด Efficiency ได้แก่  
กำรฝึกอบรมและอุดมศึกษำ ประสิทธิภำพด้ำน 
กำรตลำด ประสิทธิภำพของแรงงำน กำรพัฒนำ 
ตลำดกำรเงิน และควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี

รำยงำน GCI ชี้ให้เห็นว่ำไทยท�ำได้ดีขึ้น 
ในตวัชีวั้ดท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำประเทศ  
(Basic Requirement) อย่ำงไรก็ดี คะแนนของ 
ตวัชีวั้ดในหมวด Efficiency ซึง่ขบัเคล่ือนกำรพัฒนำ
ประเทศในขั้น Stage 2 สะท้อนว่ำไทยต้องออกแรง 
พัฒนำในส่วนนี้เป็นพิเศษ จึงจะได้น�้ำหนักคะแนน 
ท่ีเหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของไทยในปัจจุบัน  
และหำกไทยมมีุง่บรรลเุป้ำหมำยทีจ่ะก้ำวข้ำมกับดกั 
รำยได้ปำนกลำง คู่เทียบที่ไทยต้องวัดรอยเท้ำ  
(Benchmarking) จะไม่ใช่ประเทศในกลุ่มเดียวกัน  
แต่เป็นประเทศในกลุม่ Stage 3 (อำทิ จนี ญ่ีปุน่ และ 
เกำหล)ี ทีขั่บเคลือ่นประเทศด้วยกำรประดษิฐ์คดิค้น 
และดดัแปลงองค์ควำมรูใ้ห้ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของตลำด รวมท้ังมำเลเซียท่ีมีควำมสำมำรถกำร 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมอยู่ในอนัดบัที ่13 ในขณะทีไ่ทย 

อยู่ในอนัดบัที ่70 สะท้อนถึงมมุมองของผูป้ระกอบกำร 
ในประเทศไทยที่ประเมินว่ำ ปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ  
ของไทยยังไม่เอื้ออ�ำนวยให้องค์กรธุรกิจสำมำรถ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้เท่ำที่ควร

แนวทางการยกระดบัความสามารถทางการแข่งขัน
จำกกำรศึกษำผลกำรประเมินของ WEF  

ในรำยละเอียดพบว่ำ นอกเหนือจำกกำรปรับปรุง 
สภำพแวดล้อมเชิงสถำบันและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
รวมท้ังประสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิธุรกิจด้ำนต่ำงๆ แล้ว  
สิ่งท่ีหน่วยงำนของไทยควรร่วมกันผลักดันคือ กำร 
พัฒนำนวัตกรรมในเชิงพำณิชย์ โดยน�ำองค์ควำมรู้  
อำทิ เทคโนโลยี ภูมปัิญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ 
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม มำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ 
สินค้ำ (Hi-Value Added Product) ซึ่งทรัพยำกร 
มนุษย์ต้องมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรประยุกต์ใช ้
องค์ควำมรู้ ตลอดจนมีค่ำนิยมและทักษะในกำร 
ประกอบกิจกำร (Entrepreneurship) มำกขึ้นด้วย  
โดยอำศัยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึง  
Financial Literacy และกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำร 
เรียนรู้ควบคู่กันไป เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร 
ดูดซับและปรับใช้องค์ควำมรู้ (Absorptive and  
Adaptive Capabilities) 

ทั้งน้ี ไทยอำจศึกษำจำกประสบกำรณ์ของ 
สิงคโปร์ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำเป็นทุนทำงธุรกิจ (Commercialization  
of Intellectual Property) โดยกำรท�ำงำนร่วมกัน 
ระหว่ำงภำครฐัและเอกชนในรปูแบบของ Public and  
Private Organization กำรคุ้มครองงำนสร้ำงสรรค์  
ระบบกำรจงูใจนักพัฒนำผลติภัณฑ์ และกำรบ่มเพำะ 
ธุรกิจจำกผลงำนวิจัย (Research, Innovation,  
Enterprise: R.I.E.)  

ดัชนี GCI ข้างต้นช้ีให้เห็นว่า อันดบัของ
ไทยในรายงานของ WEF เป็นเรือ่งท่ีน่าภมิูใจและ 
น่าห่วงใยในเวลาเดยีวกัน ซึง่กุญแจส�าคัญดอก
หน่ึงคือ การพฒันาระบบทีเ่อ้ือต่อการสร้างสรรค์
นวตักรรม (Innovation Ecosystem)

อ้างอิง : www.weforum.org/reports/global-com-
petitiveness-report-2014-2015

ผ่าดัชนี GCI: การบ้านข้อไหนที่ไทยต้องท�า Analysis
Economic

โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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การส่งออก
เดือนสงิหาคม 2557 มมีลูค่ำ 18,943 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 7.40  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 โดย ข้ำว (+30.6%) ผลติภัณฑ์มนัส�ำปะหลงั (+32.9%) ผกัผลไม้สด  
แช่แขง็ และแปรรปู (+19.1%) ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู (+8.3%) และน�ำ้ตำล (+3.7%)  
ในขณะทีย่ำงพำรำ (-23.3%) อำหำรทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-10.4%) สนิค้ำอตุสำหกรรม 
ส�ำคัญภำพรวมลดลงร้อยละ -8.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (-8.5%) คอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ (+7.0%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-16.1%) เม็ดพลำสติก (-5.9%) เคมีภัณฑ์  
(-1.2%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรกได้แก่  จนี (-14.4%) สหรฐัอเมรกิำ 
(-0.3%) ญี่ปุ่น (-7.6%) สิงคโปร์ (-11.4%) มำเลเซีย (-3.7%) 

ระยะ 8 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ส.ค.) มมีลูค่ำ 150,544 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ                                                                                             
ลดลงร้อยละ 1.36 โดยสนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 3.3  
โดยยำงพำรำ (-20.0%) อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-9.7%) น�้ำตำล (-22.4%)  
ในขณะที่ข้ำว (+13.4%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+14.4%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (+18.1%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5  
โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+1.1%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+3.1%) อญัมณแีละ 
เครื่องประดับ (+0.3) เม็ดพลำสติก (+7.6%) ในขณะท่ี น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-8.7%)  
ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ จนี (-5.4%) สหรฐัอเมริกำ (+2.6%)  
ญี่ปุ่น (-1.6%) มำเลเซีย (-0.5%) และฮ่องกง (-4.9%)

การนำาเข้า
เดือนสิงหาคม 2557 มีมูลค่ำ 17,797 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ   

14.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ 
(-10.1%) เครื่องจักรกลฯ (-16.1%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-10.0%) เคมีภัณฑ์ (-8.5%)      
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-10.5%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก   
ได้แก่ จีน (-14.4%) ญี่ปุ่น (-16.6%) สหรัฐอำหรับฯ (-21.4%) มำเลเซีย (-5.9%)       
สหรัฐอเมริกำ (-14.7%)  

ระยะ 8 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ส.ค.) มมีลูค่ำ 150,263 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของน�้ำมันดิบ (-10.5%) เครื่องจักรกลฯ (-8.9%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-3.3%)  
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-17.0%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+0.03%) แหล่งน�ำเข้ำ 
ส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-4.6%) ญ่ีปุ่น (-17.2%) สหรัฐอเมริกำ 
(-11.0%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์(-25.5%) และมำเลเซีย (-6.4%)

ดุลการค้า
เดือนสิงหาคม 2557  เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,146.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะ 8 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 280.8 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ
                                                                                                                       

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันีราคาสนิค้าส่งออกเดอืนสงิหาคม 2557 อยู่ที ่99.0 (ปี 2555 = 100)  

ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ จำกกำรลดลงของดัชนี 
รำคำส่งออกในหมวดสนิค้ำ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 6.7 หมวดสนิค้ำ 
อุตสำหกรรมกำรเกษตร  ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง ลดลง 
ร้อยละ -1.4 ขณะที่หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

ราคาสินค้านำาเข้า
ดชันีราคาสินค้านำาเข้าเดือนสงิหาคม  2557 อยู่ท่ี 97.2 (ปี 2555 = 100)  

ลดลงร้อยละ 0.3 จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดหมวดสินค้ำเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 0.2 หมวดสินค้ำสินค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 0.6  
หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ ์
กำรขนส่งลดลงร้อยละ 1.9 ขณะทีหมวดสินค้ำทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: สิงหาคม 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สิงหาคม 57 ม.ค.-ส.ค. 2557 สิงหาคม 57 ม.ค.-ส.ค. 2557

ส่งออก 18,943 150,544 -7.40 -1.36

น�าเข้า 17,797 150,263 -14.17 -12.69

ดุลการค้า +1,146 +281   

สินค้า

มูลค่า Δ

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,966 -8.5 10.4 จีน 2,058 -14.4 10.9

คอมพิวเตอร์ 1,629 7.0 8.6 สหรัฐ
อเมริกา

1,993 -0.3 10.5

น�้ามันส�าเร็จรูป 1,183 -16.1 6.2 ญี่ปุ่น 1,724 -7.6 9.1

เม็ดพลาสติก 772 -5.9 4.1 สงิคโปร์ 1,188 -11.4 6.3

เคมีภัณฑ์ 759 -1.2 4.0 มาเลเซยี 1,038 -3.7 5.5

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิ.ย. 57 ก.ค.57 ส.ค. 57 ส.ค. 57 ม.ค.-ส.ค. 57

ส่งออก 0.1 0.2 -0.1 -0.2 -1.0

น�าเข้า 0.3 0.0 -0.3 -0.3 -0.5

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 3,187 -10.1 17.9 จีน 2,955 -14.4 16.6

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,593 -16.1 9.0 ญี่ปุ่น 2,829 -16.6 15.9

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,179 -10.0 6.6 สหรัฐ
อาหรบัฯ

1,311 -21.4 7.4

เคมีภัณฑ์ 1,150 -8.5 6.5 มาเลเซยี 1,064 -5.9 6.0

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลิตภัณฑ์

1,111 -10.5 6.2 สหรัฐ 
อเมรกิา

913 -14.7 5.1

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สัดส่วน
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ราคาทองคำา
รำคำทองค�ำในเดือนกันยำยนปรับตัวลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 18,914.81 บำท ลดลง  

ร้อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เน่ืองจำกได้รับแรงกดดันจำกกำรแข็งค่ำของ 
เงินเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร หลังจำกธนำคำรกลำงยุโรป (อีซีบี) ท่ีมีมติปรับลด 
อัตรำดอกเบี้ยลง นอกจำกนี้ ทองค�ำยังได้รับแรงกดดันที่มำจำกสัญญำณบ่งชี้ว่ำสถำนกำรณ ์
ควำมตึงเครียดในยูเครนเริ่มคลี่คลำย นอกจำกน้ี ประเด็นกำรลงมติ เรื่องสกอตแลนด์จะ 
แยกตัวออกมำจำกกำรเป็นส่วนหน่ึงของสหรำชอำณำจักรนั้น อำจจะส่งผลต่อเสถียรภำพ 
ของเงินยูโร สะท้อนผ่ำนมำยังรำคำทองค�ำ 

ราคานำ้ามัน
รำคำน�้ำมันดิบในเดือนกันยำยนปรับตัวลดลง โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่  

96.14 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล ลดลงจำกเดอืนก่อนหน้ำซึง่อยู่ท่ี 96.55 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล  
หลงัถูกกดดนัจำกควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัท่ีลดลง ตำมกำรชะลอตวัของ เศรษฐกิจยุโรปและจนี  
รวมถึงเงนิเหรยีญสหรฐัทีแ่ข็งค่ำข้ึน ซึง่ส่งผลให้มกีำรคำดกำรณ์ว่ำธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (เฟด)  
อำจมีกำรตัดสินใจปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยเร็วข้ึน สะท้อนถึงควำมเชื่อมั่นว่ำเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
มีกำรฟื้นตัวที่ดีขึ้น นอกจำกน้ี เงินเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่ำขึ้น ยังส่งผลให้นักลงทุนโยกย้ำยเงิน 
ออกจำกตลำดน�้ำมันไปลงทุนในตลำดเงินมำกขึ้น ท�ำให้รำคำน�้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำทในเดือนสิงหำคมยังคงแข็งค่ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 32.01  

บำทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่ำจำก 32.10 บำทต่อเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภำค ท่ียังได้แรงหนุนจำกกำรไหลเข้ำของกระแสเงินทุน 
จำกต่ำงประเทศทั้งในตลำดหุ้นและตลำดพันธบัตร จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ ธนำคำรกลำงของ 
ประเทศชั้นน�ำจะยังคงใช้มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงินอย่ำงต่อเน่ืองในช่วงหลำยเดือน 
ข้ำงหน้ำ นอกจำกนี้ ปัจจัยพื้นฐำนที่อ่อนแอในยูโรโซนหนุนให้เงินบำทแข็งค่ำเมื่อเทียบยูโร

สินค้าเกษตร 
ข้าว รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจำก 1,272.37 บำท/ 

100 กิโลกรมั เป็น 1,265.48 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกชำวนำเร่งเก็บเก่ียวข้ำวหลงัฝนตกชกุ  
ท�ำให้มปีรมิำณข้ำวออกสูต่ลำดมำกและมคีวำมชืน้สงู ในขณะทีร่ำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวหอมมะลิ  
100% ชัน้ 2 ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนจำก 3,052.89 บำท/100 กิโลกรมั เป็น 3,125.95 บำท/100 กิโลกรมั  
เนือ่งจำกควำมต้องกำรบรโิภคข้ำวหอมมะลไิทยยังมอีย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนตลุำคม  
คำดว่ำรำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 จะปรับตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจำก 
ข้ำวนำปีจะเริ่มออกสู่ตลำดในเดือนนี้ และเป็นที่ต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ ขณะเดียวกัน 
มกีำรลงนำมในสญัญำขำยข้ำวแบบรฐัต่อรัฐให้กับองค์กรส�ำรองข้ำวอนิโดนเีซยี (บลูอ็ก) จ�ำนวน  
1.75 แสนตัน ซึ่งจะทยอยส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยน

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอื 
กรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนกันยำยน 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 53.64 บำท  
และ 49.51 บำท ตำมล�ำดบั ปรบัตวัลดลงจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกนักลงทุนมคีวำมกังวล 
เก่ียวกับอุปสงค์ยำง เพรำะเศรษฐกิจโลกในภำพรวมยังไม่ฟื้นตัวอย่ำงชัดเจน ขณะที่ยังม ี
ควำมเสีย่งจำกควำมตงึเครยีดทำงกำรเมอืงระหว่ำงประเทศ ประกอบกับนักลงทุนชะลอกำรซือ้ 
เพือ่รอดูผลกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ (กนย.) ชุดใหม่ ส�ำหรับรำคำยำง 
ในเดือนตุลำคม 2557 คำดว่ำอำจจะปรับตัวลดลงอีก เนื่องอุปสงค์ยำงโดยรวมของโลกยังคง 
มแีนวโน้มลดลง ขณะทียั่งมอีปุทำนยำงส่วนเกิน  แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลผลติยำงท่ีออกสูต่ลำดน้อย  
จำกภำวะฝนตกชุกในพื้นที่ปลูกยำง อำจช่วยหนุนรำคำยำงได้ในระดับหนึ่ง 
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ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,272.37 1,265.48 -0.54 1,511.87 1,222.69 -19.13

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,052.89 3,125.95 2.39 3,277.01 2,997.76 -8.52

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 59.64 53.64 -10.06 87.55 67.28 -23.16

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 53.12 49.51 -6.79 78.78 58.26 -26.05

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,295.99 1,237.83 -4.49 1,457.26 1,287.97 -11.62

ไทย (THB/Baht) 19,668.75 18,914.81 -3.83 21,005.55 19,784.59 -5.81

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 101.59 96.42 -5.09 105.16 103.96 -1.15

WTI 96.55 96.14 -0.43 98.13 100.16 2.07

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.01 32.15 0.45 30.39 32.40 6.61

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองคำา ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร: กันยายน 2557

ที่มา : CEIC

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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Global News
โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ผูผ้ลติเครือ่งส�ำอำงญ่ีปุน่ขยำยกำรลงทนุในผลติภัณฑ์ดแูลผวิพรรณจำก 
ธรรมชำติมำกขึ้น เน่ืองจำกผู้ซื้อเชื่อว่ำดีต่อผิวพรรณมำกกว่ำแม้ว่ำจะมีรำคำสูง 
ก็ตำม ควำมนิยมเครื่องส�ำอำงจำกธรรมชำติเพ่ิมขึ้นมำก น่ำจะเป็นโอกำสแก่ 
เครื่องส�ำอำง OTOP ของไทยด้วย

ร้ำนค้ำญ่ีปุ่นเริ่มขำยของท่ีระลึกท่ีสะท้อนวัฒนธรรมญ่ีปุ่นยุคใหม่  
(Japanese Pop Culture) เพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ โดยในช่วง 
เมษำยน - มิถุนำยน 2557 นักท่องเที่ยวมีกำรใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น 32.6% แม้แต่ 
นักท่องเที่ยวตะวันตกก็หันมำชื่นชอบสินค้ำแนวนี้เช่นกัน

กระแสดังกล่ำวเป็นผลส่วนหน่ึงจำกนโยบำย Made WITH Japan ที ่
เน้นกำรส่งออกอำหำรและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นโดยตรง ซึ่งผู้ส่งออกไทยควรติดตำม 
กระแสแฟชั่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นยุคใหม่ด้วยเช่นกัน 

ส�ำนักงำนสถิติแห ่งชำติของจีนเป ิดเผยว ่ำกำรลงทุนในภำค
อสังหำริมทรัพย์ของจีนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 (มกรำคม –สิงหำคม)  
ยังคงขยำยตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำอยู่ท่ีระดับ  
5.9 ล้ำนล้ำนหยวน (9.5944 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 
จนกลำยเป็นสินค้ำส่งออกส�ำคัญอันดับ 1 โดยกว่ำ 70% ของมูลค่ำส่งออก 
ผลติภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ท้ังหมดเป็นกำรส่งออกเซมคิอนดักเตอร์ และอกีประมำณ  
15-20% เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผู้ประกอบกำร 
รำยส�ำคัญ ได้แก่ Intel, Texas Instruments, Philips, Amkor และ Fairchild  
Semiconductors  

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ำ รำยได้จำกกำรส่งออก 
ของฟิลปิปินส์ในเดือนกรกฎำคม 2557 ขยำยตวั 12.4% เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนมำอยู่ท่ี 5.46 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นในส่วนของ 
ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์เป็นส�ำคญั โดยในเดอืนกรกฎำคม 2557 มสีดัส่วนเกือบ  
40% ของกำรส่งออกทัง้หมด ซึง่เพ่ิมขึน้ 2.7% เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
มำอยู่ที่ 2.09 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 

ปี 2558 EU จะตัด GSP ที่ให้กับประเทศไทยส่งผลให้สินค้ำไทยที่ส่งไป 
EU หลำยรำยกำรได้รับผลกระทบ อำทิเช่น ถุงมือยำงท่ีไม่ใช้ในทำงกำรแพทย ์
ปลำหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง รถจกัรยำนยนต์ 250-500 cc และยำงนอกรถจกัรยำน 
เป็นต้น จะท�ำให้แข่งขันกับประเทศอินเดีย เวียดนำม และอินโดนีเซียที่ยังคงได้ 
GSP ยำกขึน้ ผูส่้งออกจงึควรปรบัตวั เช่น กำรย้ำยฐำนกำรผลติเข้ำไปในเวยีดนำม
และกำรแสวงหำตลำดใหม่ๆ เช่น ในอำเซยีนทีม่กีำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจสงูท�ำให้
มีควำมต้องกำรสินค้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น


