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	 วารสาร	สนย.	ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ	2555	และเป็นฉบับแรก
ที่น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้าที่ส�าคัญของไทย	ที่หลายท่านอาจยัง
ไม่คุ้นเคย	คือ ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน	และดัชนีราคาส่งออกผลไม้สดของไทย 
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า
ของไทย	 เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดย
มีการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าขนส่งทางถนน	ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ต้นทนุและระดบัราคาสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม	รวมทัง้มกีารวเิคราะห์เจาะลกึดชันี
ราคาส่งออกล�าไยและทุเรียน	ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกส�าคัญของไทย
	 นอกจากน้ี	 เรายังน�าเสนอจดหมายถึงน้องญาญ่า	 ที่เล่าประสบการณ์ของ
ณเดช	ที่พานักธุรกิจไทยในภูมิภาคออกไปเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าที่สิงคโปร์
และมาเลเซยี		ซึง่มทีัง้สาระทางเศรษฐกจิการค้า	และเรือ่งราวเกร็ดเลก็เกรด็น้อยเกีย่วกบั
การค้าขายและชีวิตประจ�าวันของผู้คนในทั้งสองประเทศ	ที่เป็นประโยชน์การขยาย
ช่องทางการตลาดสินค้าบริการของไทย
	 ส�าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิไทย	เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิการค้าทีส่�าคญัของประเทศ	
และการค้าระหว่างประเทศ	รวมทั้งสถานการณ์ราคาสินค้าที่ส�าคัญ	เช่น	สินค้าเกษตร	
ทองค�า	น�า้มนั		ฯลฯ		ยงัคงเป็นเรือ่งทีเ่ราน�าเสนอเป็นประจ�า	เพือ่ท่านท้ังหลายจะสามารถ
มองเห็นทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของไทยได้ชัดเจนมากขึ้น
	 ทั้งน้ี	 เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น	 และข้อแนะน�าจากท่าน	
เพื่อปรับปรุงวารสาร	สนย.	ฉบับต่อๆให้เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายมากขึ้น

บรรณาธิการ	

วารสารรายเดือน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์                         กันยายน 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 14

พาณิชย ์ภาคเหนือน�าผู ้ประกอบการค ้า
ภาคเหนือ 17 จังหวัด ไปเจรจาธุรกิจการค้า 
ณ สปป.ลาว และเวียดนาม

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์	 ด�าเนิน
กจิกรรมส�ารวจเส้นทางการค้า	และประชมุเจรจา
การค้า	ณ	สปป.ลาว	และเวียดนาม	ระหว่างวันที่	
27	–	31	สิงหาคม	2555	ตามโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน	(GMS;	BIMST-
EC;	AEC)	เพื่อส�ารวจเส้นทางการค้า	และขยายโอกาสทางการค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ	AEC	ตลอดจนส่งเสริม	และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการค้า	การลงทนุ	การท่องเทีย่วใน	AEC	และเสรมิสร้างศกัยภาพ
ขดีความสามารถในการแข่งขนั	และเชือ่มโยงตลาดสนิค้า	และบริการภาคเหนอื	สูต่ลาดสากล
ใน	AEC	โดยได้จดัการเจรจาการค้า	ณ	แขวงค�าม่วน	สปป.ลาว	จงัหวดัเหงะอาน	จงัหวดัฮาตงิห์	
จังหวัดกว๋างบ่ิงห์	 ประเทศเวียดนาม	 ในการน้ีมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์	 (นายนพดล		
สระวาสี)	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน	และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	จากผู้แทน
ของจังหวัดต่าง	ๆ	ที่ไปร่วมเจรจาการค้าในครั้งนี้	 โดยส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ
ได้น�าผู้ประกอบการค้าจาก	 17	 จังหวัดภาคเหนือ	 เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ	 (Business	
Matching)	โดยน�าผูป้ระกอบการค้าของไทย	จ�านวน	53	ราย	ประกอบด้วย	ธุรกจิท่องเทีย่ว	
ธุรกิจสิ่งทอ	ธุรกิจสินค้าเกษตร	ธุรกิจ	OTOP	ธุรกิจรถยนต์	ธุรกิจ	SME	และธุรกิจบริการ	
เข้าร่วมเจรจาการค้า	และได้มีการท�า	MOU	กับทางประเทศเวียดนาม	รวม	13	สัญญา	
ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดี	ในการค้าระหว่างไทยกับเวีดยนามต่อไป
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จดหมายจากสิงคโปร์ Special Talks

ญาญ่าน้องรัก
	 ตอนนีพ้ีอ่ยูท่ีส่งิคโปร์จ๊ะ	คราวนีพ้ีม่ากบัคณะของกระทรวงพาณชิย์และนกัธรุกจิกว่า	30	รายจากภาคใต้	14	จงัหวดั	น�าโดยท่านเบญจวรรณ	รตันประยรู	
ทีป่รกึษาการพาณชิย์	และผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	(สนย.)	กระทรวงพาณชิย์มาเยอืนมาเลย์-สงิโปร์เพือ่จบัคูธ่รุกจิกบัพ่อค้าทีน่ี	่ก่อนมา
สิงคโปร์คณะของเราได้แวะหาลูกค้าที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกันก่อน	1	วัน		มาเลย์มีชาวมาเลย์	50%	จีน	24%	(แม้ชาวจีนจะเป็นชนกลุ่มน้อย	แต่ก็กุม	60%	
ของเศรษฐกจิมาเลเซยี)	อนิเดยี	7%	และอืน่ๆ	(รวมทัง้ไทย)	19%	มาเลเซยีจงึมคีวามโดดเด่นในการเป็นพหสุงัคม	มอีาหารนานาชาตใิห้ลิม้ลองไม่รูเ้บือ่	ไม่ว่าจะเป็น
อาหารมาเลย์แท้ๆอย่าง	ซัมบัล	(น�้าพริก)	เนื้อสะเต๊ะ	นาซีอูลัม	(ข้าวน�้าพริกปลาย่าง)	นาซีมินยะก์	(ข้าวคลุกเครื่องเทศ)	นาซี
โกเร็ง	(ข้าวผัดมาเลย์)	ก๋วยเตี๋ยวแขก	(Laksa)	ตามด้วยชาชัก	(TehTarik)	และ	ขนมปังสังขยา	(Kaya	Toast)	หรืออาหารจีน
อย่าง	งาโพฟาน	(ข้าวอบไก่หม้อดนิ)	อาหารอนิเดยีกไ็ม่น่าพลาดอย่าง	นาซกินัดาร์	(ข้าวโรตแีกงไก่)	และใครทีไ่ปมาเลย์ไม่ควร
พลาดอาหารแบบบ้าบ๋า-ย่าญ๋า	เช่น	ปผูดัเปรีย้วหวานและปพูรกิไทยด�า	ต้มย�ากุง้ของไทย	และอาหารโปรตเุกสเลศิรสอกีด้วย	
	 เราพักกันที่โรงแรม	Grand	Season	Hotel	 โรงแรมใหญ่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์	“กัวลาลัมเปอร์”	 ในภาษา
มาลายูแปลว่า	“ปากน�้าโคลน”	 เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากน�้าซึ่งแม่น�้ากลังมาสบกับแม่น�้ากอมบะ	 ในอดีต	
กัวลาลัมเปอร์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าดีบุกมาก่อนในสมัยอังกฤษปกครอง	 เนื่องจากในสมัยศตวรรษที่	 19	อุตสาหกรรม
ปลากระป๋องเฟื่องฟูในอังกฤษ	และมีการขุดดีบุกในมาเลย์ไปท�ากระป๋องจ�านวนมาก	ปัจจุบันกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่
เต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมากมายไม่ว่าจะเป็นตึกแฝดเปโตรนาส	จัตุรัสเมอร์เดกา	
กัวลาลัมเปอร์ทาวเวอร์	สิ่งที่ยอดเยี่ยมของมาเลเซียเห็นจะไม่มีสิ่งใดเกินน�้ามันและปิโตรเลียม		มาเลย์มีน�้ามันดิบส�ารองถึง	3.8	พันล้านบาร์เรล	มากเป็นอันดับ	24	
ของโลก	แหล่งน�้ามันจะอยู่แถวรัฐตรังกานู	ปะหัง	ยะโฮร์	และซาราวัก	มาเลเซียมีโรงกลั่นน�้ามัน	5	บริษัท	มีก๊าซธรรมชาติ	87	ล้านลูกบาศก์ฟุต	มากเป็นอันดับ	13	
ของโลก	เป็นผูผ้ลติก๊าซเหลวเป็นอนัดบั	3	ของโลก	ส่งผลให้คนมาเลย์มฐีานะค่อนข้างด	ีโดยมรีายได้ประชาชาตต่ิอคนสงูถงึ	9,700	เหรยีญสหรฐัทเีดยีว	(ไทย	5,394	
เหรียญสหรัฐ)	รัฐบาลใช้นโยบาย	ภูมิบุตราแบบประชานิยม	คนเชื้อสายมาเลย์แท้ๆ	มีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบาย	นอกจากนั้นมาเลย์ยังเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับ	3	
ของโลกรองจากไทยและอินโดนีเซีย	เป็นผู้ผลิตน�้ามันปาล์มอันดับ	1	ของโลก	(ราว	54%	ของการผลิตโลก)	เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลอันดับ	1	ของโลก	น่าทึ่ง
จริงๆ	สมกบัค�าขวญัของเขาทีว่่า	“มาเลเซยีโลเละห์”	หรอื	“มาเลเซยีท�าได้”	สิง่ทีน่่าสงัเกตอกีอย่างหนึง่คอืคนมาเลย์พดูองักฤษได้ด	ีเนือ่งจากภาษาองักฤษเป็นภาษา
ราชการและในโรงเรยีนรฐับาลกบ็งัคบัให้ครวูชิาวทิยาศาสตร์และวชิาคณติศาสตร์ต้องสอนเป็นภาษาองักฤษด้วย	ส่งผลให้เดก็มาเลเซยีมคีวามแตกฉานในภาษาองักฤษ	
		 เราได้จัดกิจกรรมพบปะนักธุรกิจกันที่โรงแรม		Grand	Season	Hotel	ที่เราพักนั่นเอง	ปรากฏว่าประสบความส�าเร็จเกินความคาดหมาย	มีพ่อค้ามาเลย์
สนใจซือ้สินค้าไทยกนัอย่างคบัคัง่กว่า	70	ราย	ลกูค้าบางรายมาไกลจากซาบาและซาราวกัเลยทเีดยีว	สนิค้าเด่นๆ	ได้แก่	รงันก	ของตกแต่งบ้าน	ผ้าบาตกิ ของขวญัของที่
ระลกึ	อาหาร	น�า้พรกิ	และการท่องเทีย่ว	สามารถท�ายอดขายทะลเุป้าพลกิลอ็กถล่มทลาย		ก่อนเข้าสงิคโปร์คณะของเราได้มโีอกาสไปเยอืนมะละกาด้วย	ประวตัศิาสตร์
ของมาเลย์เริม่ต้นทีเ่มอืงนีน้ะจ๊ะ	เราไปถงึมะละการาวบ่าย	2	อากาศทีน่ีก่�าลงัดมีลีมพดัเยน็สบายตลอดเวลา	ค�าว่ามะละกา	มาจากภาษามาลาย	ู“มะละกา”	แปลว่า	
มะขามป้อม	เพราะแถวนีเ้คยเป็นดงมะขามป้อมมาก่อน	เมอืงนีเ้ป็นเมอืงท่าเก่าแก่ส�าคญัของโลก	ตัง้อยูบ่นช่องแคบมะละกา	ด้วยความเจรญิรุง่เรอืงด้านการค้านีเ้อง
ส่งผลให้ชาตต่ิางๆ	ผลดัเปลีย่นกนัยดึครองเป็นเจ้าของนบัตัง้แต่โปรตเุกส	ดตัซ์	จนถงึองักฤษ	ทกุคนทีไ่ปเยอืนจงึสามารถสมัผสัได้ถงึกลิน่ไอวฒันธรรมอนัหลากหลาย
ที่หลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น	สิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นเอกลักษณ์ของมะละกาก็คือ	“ชาวปรานากัน”		เป็นชื่อที่ชาวตะวันตกเรียกขานกัน	แปลว่า	“เกิดที่นี่”	
หมายถงึชาวจนีช่องแคบ		ซึง่เกดิจากการแต่งงานระหว่างพ่อค้าส�าเภาจนีกบัชาวมาลายทู้องถิน่	ลกูครึง่ทีเ่กดิขึน้เรยีกว่าปรานากนั	คนไทยเรยีกพวกนีว่้าบ้าบ๋า-ย่าญ๋า	
เคยมีละครสิงคโปร์เรื่อง	“บ้าบ๋าย่าญ่า	รักยิ่งใหญ่จากใจดวงน้อย”	 (the	Little	Nyonya)	ฉายในทีวีบ้านเราด้วย	ชาวปรานากันมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง	 เช่น	
อาหาร	บ้าน	และการแต่งกายแบบบ้าบ๋า-ย่าญ๋า	(คนมาเลย์เรียกญอนญ่า	หรือ	Nyonya)	คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่อยู่ที่ปีนัง	และภูเก็ตของไทยเรา	ก็เลยมีอะไร
คล้ายๆ	กัน	ทั้งบ้าน	อาหาร	และการแต่งกาย	ได้ข่าวว่าตอนนี้คนไทยนิยมส่งลูกไปเรียนปีนังต้อนรับ	AEC	เพราะว่านอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวญอนญ่าพ่อค้า
คนเก่งของมาเลย์แล้ว	ยังได้เรียนภาษา	อังกฤษ	มาเลย์	และจีนอีกด้วย

	 	 ในตอนค�า่คณะของเราเดนิทางด้วยรถบสัข้ามสะพานไปยงัสงิคโปร์	ทีด่่านชายแดนมาเลย์-สงิคโปร์
ทุกเช้าจะมีชาวมาเลย์เดินข้ามมาท�างานฝั่งสิงคโปร์กันนับแสนคนเลยทีเดียว	 เนื่องจากสิงคโปร์ขาดแคลนแรงงาน
อย่างมาก	ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหนึ่งเดียวของอาเซียน	ติดอันดับในกลุ่มประเทศที่ร�่ารวยที่สุด
ในโลกด้วยนะ		มรีายได้ประชาชาตดิต่อคนถงึ	49,000	เหรยีญสหรฐั	สงูกว่าองักฤษเสยีอกี		แถมยงัมคีวามเป็นทีส่ดุ
อีกหลายๆ	ด้าน	เช่น	มีท่าเรือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	เป็นศูนย์กลางทางการเงิน	แม้ว่าจะมีพื้นที่เพียง	700	ตาราง
กิโลเมตร	แต่มสีถาบนัทางการเงนิตัง้อยูถ่งึ	8,000	แห่ง	และยงัเป็นศนูย์กลางทางการบนิ	การขนส่ง	การศกึษา	การบรกิาร
สุขภาพ/การแพทย์ชีวภาพ	 สถาบันวิจัยและพัฒนายาชั้นน�า	 ศูนย์กลางการต่อเรือ/ซ่อมเรือ	 บริการทางธุรกิจ	
และประกันภัย	 แม้ว่าจะไม่มีน�้ามันสักหยดแต่เป็นศูนย์กลางการกลั่นน�้ามันใหญ่ที่สุดในเอเชีย	 และเป็นสถานี
เติมน�้ามันเรือใหญ่ที่สุดอันดับ	2	ของโลก	สิงคโปร์มีเป้าหมาย	เป็นเมืองติดอันดับ	top	10	เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก	

เช่นเดยีวกบัซรูกิและเวยีนนาภายในปี	2017	ถ้าไทยจะตามสงิคโปร์ให้ทนักต้็องผลกัดนัท่าเรอืทวายให้เกดิโดยเรว็	เนือ่งจากความส�าเรจ็ของสงิคโปร์ล้วนมจีดุเริม่ต้น
จากการเป็นการศนูย์กลางด้านโลจสิตกิส์ทัง้สิน้	เพราะเมือ่มโีลจสิตกิส์เข้มแขง็	ธรุกจิด้านการเงนิและการประกนัภยักจ็ะเตบิโตตามไปด้วย	ส่งผลให้มเีงนิเข้าประเทศ
ไปพฒันาด้านอืน่ๆ	ต่อไป	งวดนีพ้ีเ่สยีดายอย่างเดยีวยงัหาลอดช่องสงิคโปร์ไม่เจอ	เราได้จดักจิกรรมพบปะนกัธรุกจิสงิคโปร์เช่นกนั	และเช่นเคย		เราสามารถท�ายอด
ขายทะลเุป้าพลกิลอ็กถล่มทลายไม่แพ้ทีม่าเลเซยี	เหน็ทจีะต้องกลบัมาตดิตามผลกนัทีม่าเลย์-สงิคโปร์กนัอกีในปีต่อๆไป	วนันีค้ณะนกัธรุกจิไทยร�า่รวยกลบัเมอืงไทย
กันหมดแล้ว	ส่วนพี่ขอท�าวิจัยเรื่องวัฒนาธรรมชาวญอนญ่าต่อสัก	2-3	วัน	หลงเสน่ห์ญอนญ่าเข้าเสียแล้ว	ได้ผลประการใดจะเขียนจดหมายไปบอกนะจ๊ะ

           รักและคิดถึง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							ณเดช
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Special Report ดัชนคี่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

	 การขนส่งนับเป็นปัจจัยส�าคัญและเป็นกลไกสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆด้านการค้าประสบผลส�าเร็จ	อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่ง	ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ	โดยรูปแบบของการขนส่งแบ่งได้	5	รูปแบบคือ	การขนส่งทางน�้า	การขนส่งทางอากาศ	การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก	
การขนส่งทางรางหรือรถไฟ	และ	การขนส่งทางท่อ		

		 การขนส่งสนิค้าทางถนนหรอืทางรถยนต์นบัเป็นการขนส่งหลกัของการค้าในประเทศ	โดยสถติปีิ	2554	ของกระทรวงคมนาคม			มปีรมิาณการขนส่ง
สนิค้าทางถนน	405.5	ล้านตนั	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	82.2	ของการขนส่งสนิค้าในประเทศไทยทัง้หมด		เน่ืองจากภาครฐัให้การสนับสนุนและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งทางถนนมากกว่าการขนส่งด้านอ่ืนๆ	 ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนจึงจัดเป็นบริการที่ส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ		
มผีูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจินีจ้�านวนมาก	มสีดัส่วนประมาณกว่าร้อยละ	90		เป็นผูป้ระกอบการรายกลางถงึรายย่อย	ส่งผลให้การบรกิารแข่งขันสงูมาก	

	 เมื่อพิจารณาจากตัวเลขดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย	ที่จัดท�าโดย	ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวง
พาณิชย์	ซึ่งแสดงถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงราคาค่าขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ		ปี	2550	ค่าดัชนีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนถึง	 ไตรมาสที่	2	ปี	2551	
จากค่าบริการขนส่งที่เพิ่มขึ้น	 	 เนื่องจากการปรับสูงขึ้นของราคาน�้ามันดีเซลขายปลีกภายในประเทศตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 	ประกอบกับค่าเงินสหรัฐอ่อนตัวลงท�าให้นักลงทุนหันมาเก็งก�าไรในน�้ามันมากขึ้น	รวมถึงความต้องการน�้ามันของประเทศภูมิภาคเอเซียที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	 เช่น	จีน	อินเดีย	และเวียดนาม	ยังอยู่ในระดับสูง	 โดยเฉพาะจีนที่มีการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ	22.0		
อีกทั้งปัญหาภาวะการตึงตัวการผลิตน�้ามันโลก

	 ค่าดัชนีมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น	 เนื่องจากค่าบริการขนส่งที่ปรับ
เพิ่มตามราคาน�้ามันดีเซลขายปลีกที่ขยับตัวตามราคาน�้ามันตลาดโลก	และ
ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่		3	ปี		2554	เนื่องจาก	ภาครัฐด�าเนิน
มาตรการงดเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลชั่วคราว		
ในขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของปี	 2554	 ขยับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกิดวิกฤติ
อุทกภัยรุนแรงทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ	 เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง	ท�าให้
ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
มีแนวโน้มเริ่มลดลงจาก	 141.8	 ในไตรมาสที่	 2	 ปี	 2551	 เป็น	 138.9	
ในไตรมาสที่	 3	ของปี	2551	และลดลงต่อเนื่องเป็น	111.6	 ในไตรมาส
แรกของปี	 2552	 เนื่องจาก	ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรงเมื่อ
ปลายปี	2551	จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	ท�าให้เกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของ
ไทยทั้งด้านส่งออกและน�าเข้าชะลอตัวลงอย่างมาก	 	ท�าให้ความต้องการ
ขนส่งสินค้าน้อยลง		รวมถึงภาครัฐก�าหนดนโยบาย	“6	มาตรการ	6	เดือน	
ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน”	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่	 1	 สิงหาคม	2551	 	 โดย	1	 ใน	 6	มาตรการคือ
การลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน�้ามันท�าให้น�้ามันดีเซลขายปลีกมีราคา
ลดลงต�่าที่สุดในช่วงไตรมาส	4	ปี	 2551	 ราคาเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่	 22.7	
บาท/ลิตร	 	 จาก	 36.1	 บาท/ลิตร	 ในไตรมาส	 3	 ปี	 2551	 หรือลดลง
ร้อยละ	37.2	ประกอบกับผู้ประกอบการขนส่งหันไปใช้พลังงานทดแทน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น		ตลอดจนราคาน�้ามันในตลาดโลก
ที่ดิ่งลงอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจและปริมาณความต้องการใช้ที่ลดลง

	 ลักษณะธุรกิจการขนส่งในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	 	มีผู้ประกอบการจ�านวนมากในธุรกิจดังกล่าว	 	ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก	 	 เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเป็นหลัก	 	 ผู้ประกอบการสัญชาติไทยส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมในลักษณะครอบครัว		
ใช้ความช�านาญและประสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิ		ไม่ค่อยใช้ทฤษฎหีรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาปรบัปรงุระบบบรหิารงาน			นอกจากนีก้ารพฒันาบุคลากร
ยังมีน้อย	ท�าให้บุคลากรไม่ได้มาตรฐาน		 โดยเฉพาะบุคลากรด้านพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ	ซึ่งขณะน้ีเป็นปัญหาส�าคัญอย่างหน่ึงของผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ		เหตุผลส�าคัญประการหนึ่งเนื่องจาก	ผู้ประกอบการไทยยังไม่ค่อยมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง		
จงึท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ		เช่น	การแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม			การขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ	และการสร้างอ�านาจต่อรองกบัภาครฐัในเรือ่ง	กฏระเบยีบ	
กติกา		ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อจ�ากัดในการขยายศักยภาพการให้บริการ		ท�าให้ขาดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติ
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ปัจจุบันค่าบริการขนส่งขึ้นกับปัจจัยหลักคือราคาน�้ามันเช้ือเพลิงซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนในการขนส่งประมาณร้อยละ	 50	 	หากราคาน�้ามันในตลาดโลก
มีความผันผวนมาก		จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง	ท�าให้ราคาค่าบริการมีความเคลื่อนไหวมาก		ต้นทุนอื่น	อาทิ	ค่าแรง	สัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ	
10	ของต้นทุนการขนส่ง		ซึ่งปัจจุบันประสบกับภาวะการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า	300	บาท		ค่าอะไหล่รถยนต์	เช่น	ราคายางรถยนต์ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามราคายางพารา
ในช่วง	ปี	2554		ร้อยละ	24.6	จากปีก่อนหน้า			ค่าซ่อมบ�ารุงรักษา			ค่าประกันสินค้า		ค่าประกันตัวรถ	ค่าเสื่อมราคาของรถ			ต้นทุนต่างๆเหล่านี้ถึงแม้
มคีวามส�าคญัแต่ไม่ค่อยมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาค่าบรกิารเนือ่งจากถกูน�ามาค�านวณเพือ่ใช้ก�าหนดราคาค่าบรกิารขนส่งในสดัส่วนทีน้่อยไม่ชดัเจนเหมอืน
ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราคาค่าขนส่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาน�้ามัน	นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนขนส่งคือ	ต้นทุนการว่ิงรถ
เที่ยวเปล่า	ซึ่งเกิดขึ้นมากในกรณีการขนส่งสินค้าทั่วไป	เป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า	ท�าให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าว

การบริการขนส่ง	สาขาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล	ทางถนน	และทางราง	เป็นสาขาที่ต้องเปิดเสรีบริการภายในปี	2556	ในการรวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		และสามารถให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ถึงร้อยละ	70		จากเดิมร้อยละ	49		ดังน้ันผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้สามารถ
อยู่รอดได้	ภาครัฐได้เร่งด�าเนินการท้ังทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	อาทิการจัดท�าบันทึกความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรหมแดนอนุภูมิภาคลุ่มแน่น�้าโขง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร	ซึ่งประเทศสมาชิกก�าหนดจุดผ่านแดน
น�าร่องไว้	7	จดุ	ล่าสุดเมือ่	14	มถินุายน	2555		ได้มพีธีิเปิดเดนิรถเพ่ือขนส่งระหว่างไทยกบักมัพชูา	ทีจ่ดุผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต	โดยในระยะเริม่ต้นให้
รถบรรทกุวิง่เข้าไปในประเทศของทัง้สองได้ประเทศละ	40	คนั		และในอนาคตคาดว่าจะมรีถขนส่งวิง่ระหว่างกนัมากขึน้ท�าให้ปรมิาณการค้าระหว่างกนัเพิม่ข้ึน

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นจุดอ่อนส�าหรับการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยคือ	ขาดข้อมูลด้านโลจิสติกส์	ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค	
รวมถึงข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน	วิเคราะห์และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ให้มีความเหมาะสม		กระทรวงพาณิชย์	
โดย	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	เตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการ	ทัง้ด้านให้การส่งเสรมิผูป้ระกอบการด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์	ด้านข้อมลู
เตรียมจดัท�าดัชนค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ		ทัง้ทางถนน	ทางทะเล	และทางอากาศเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน			โดยได้มี
การประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดท�าดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนกับอาเซียน	ล่าสุด	เมื่อ	25		ก.ค.	55	ได้หารือร่วมกับ	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย	ร่วมกนัจดัท�าตวัชีวั้ดด้านโลจสิตกิส์	เพือ่ให้ภาครฐัและภาคเอกชนสามารถใช้เป็นข้อมลูในการประกอบการตดัสนิใจการด�าเนนิธุรกจิด้านขนส่ง

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน  (Road Freight Transport Index : RFTI)  
เป็นตัวเลขแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศ			โดยค่าบริการขนส่งสินค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและ
การตลาด	มีผลถึงราคาสินค้าที่ประชาชนซื้อเพื่อการครองชีพ	

	 ปัจจุบัน	ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้มีการพัฒนาการจัดท�าดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนให้สะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่าบริการขนส่งทางถนนที่แท้จริง	 โดยมีการศึกษาและปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนให้ทันสมัย	 และสอดคล้องกับภาวะ
การขนส่งปัจจบุนั	เนือ่งจากค่าบรกิารขนส่งเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุการผลติ	จงึปรบัโครงสร้างดชันีค่าบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนนให้สะท้อนต้นทนุการขนส่ง
ในการผลิตสินค้าในแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น	โดยใช้โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต	(Classification	of	Products	by	Activity	:	CPA)	ทั้งนี้ได้มีการปรับ
ปีฐานจากปี	2543	 เป็นปี	2548	โดยใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการ
ปรับปรุงล่าสุด	(ปี	2548)		โดยแบ่งการจัดหมวดหมู่เป็น	3	หมวดหลัก	คือ
�	หมวดค่าบริการขนส่งผลผลิตเกษตรกรรม
� หมวดค่าบริการขนส่งผลิตภัณฑ์จากเหมือง
� หมวดค่าบริการขนส่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
	 ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	 	ด�าเนินการส�ารวจ	สุ่มตัวอย่างจัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่ให้บริการขนส่ง	211	แหล่ง	ครอบคลุมทั้งกรุงเทพ	และปริมณฑล	และส่วนภูมิภาค	 	จ�านวน	47	จังหวัด	 โดยดัชนี
ค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนโครงสร้างตามกิจกรรมการผลิต		เริ่มจัดท�าและเผยแพร่ไตรมาสที่	1	ของปี	2555

ประโยชน์ของดชันค่ีาบรกิารขนส่งสนิค้าทางถนน

ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบาย
				ด้านโลจิสติกส์
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
 สังคมแห่งชาติใช้	 เป็นข้อมูลประกอบในการ
				ค�านวณมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
				ในการลงทุนด้านโลจิสติกส์

จัดท�าและเผยแพร่เป็นรายไตรมาส	ตั้งแต่	ไตรมาสที่	2	ปี	2550		ใช้ปี	2543	เป็นปีฐาน		ใช้ข้อมูล
จากตารางปัจจัยการผลิตและผลิตของประเทศไทย	(Input	–	Output	Table	of	Thailand	:	I-O	
Table)	ที่จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และข้อมูล
ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ส�ารวจโดยกรมการขนส่งทางบกในปี	2548	รวมทั้งค่าบริการขนส่งเฉลี่ย
ของสินค้าแต่ละชนิดที่ส�ารวจโดยส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	 	แบ่งหมวดหมู่ตาม
ประเภทการขนส่งสินค้าเป็น	6	หมวด	ได้แก่	1)	หมวดบริการขนส่งสินค้าทั่วไป		2)	หมวดบริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์	3)	หมวดบรกิารขนส่งน�า้มนั	4)	หมวดบริการขนส่งก๊าซ	5)	หมวดบรกิารขนส่ง
สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี	6)		หมวดบริการขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด
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สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย ปี 2554ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติและส่งออกผลไม้ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของคณุภาพ		
รสชาติ	สีสัน	และความเป็นเอกลักษณ์		รวมทั้งผลผลิตยังออกสู่ตลาด
ตลอดทั้งปีสลับกันไปตามฤดูกาล	สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ไทยได้จ�านวนไม่น้อยและน�ารายได้เข้าประเทศไม่	ต�า่กว่าหมืน่ล้านบาท
ในแต่ละปี	ผลไม้ส่งออกของไทยนั้น		แบ่งได้เป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่	
	 1.	ผลไม้สด	แช่เย็น	
	 2.	ผลไม้แช่แข็ง	
	 3.	ผลไม้แห้ง	และ	
	 4.	ผลไม้อื่นๆ		

ผลไม้สด	แช่เย็น	มีสัดส่วนการส่งออกกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่า
การส่งออกผลไม้ไทยทั้งหมด	ผลไม้สดที่ส�าคัญที่ส่งออก		คือ	
ล�าไยและทุเรียน	 โดยมีสัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกผลไม้สด		
แช่เย็น		ทั้งหมดร้อยละ	36.5	และ	ร้อยละ	27.4	ตามล�าดับ

การส่งออกและดัชนีราคาส่งออกล�าไยสด

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกล�าไยสด รายปี

	ปี ปริมาณ	(พันตัน) มูลค่า	(ล้านบาท)

2550 160.01 2,429.03

2551 168.29 2,613.26

2552 239.83 3,632.87

2553 216.39 3,512.87

2554 382.01 6,209.32

2555	(ม.ค.-มิ.ย.) 170.25 3,278.17
ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงพาณิชย์

	 ในครึง่แรกของปี	2555	ดชันีราคาส่งออกล�าไยสด	แช่เยน็	ปรบัตวั
สงูขึน้	และครึง่ปีหลงัคาดว่าผลผลติล�าไยจะออกสูต่ลาดมาก	อาจจะส่งผล
ให้ราคาส่งออกชะลอตวัลง		อย่างไรกต็าม		ตลาดต่างประเทศ		โดยเฉพาะ
จนี	ยงัมคีวามต้องการบรโิภคอย่างต่อเนือ่ง	และทางภาครัฐมแีผนในการ
จัดการเรื่องราคาล�าไย		โดยด้านการส่งออกเน้นการบริหารจัดการสินค้า
ให้เป็นระบบและให้ได้มาตรฐาน		ดังน้ัน		คาดว่าทัง้ปี	2555		ราคาส่งออก
ล�าไยสด	แช่เย็น		จะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกล�าไยสด	รายปี

ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงพาณิชย์

	 ระหว่างปี	 2550-2554	 การส่งออกล�าไยสด	 มีปริมาณเพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัว		จาก	160.01	พันตัน	ในปี	2550	เป็น	382.01	พันตันในปี	2554	
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	28.6	ต่อปี	ขณะที่มูลค่าการส่งออกสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	
30.0	ต่อปี		ตลาดส่งออกหลกั	ได้แก่	จนี	อนิโดนเีซีย	และฮ่องกง	ส�าหรบัปี	2555	
นัน้	คร่ึงปีแรกสามารถส่งออกได้แล้ว	170.25	พนัตนั	มลูค่า	3,278.17	ล้านบาท	

ดัชนีราคาส่งออกล�าไยสด ปีฐาน 2550=100

	ปี ดัชนีราคาส่งออก ผลกระทบ

2550 100.0 (-)			เงินบาทแข็งค่า	และจีนสามารถปลูก

ล�าไยได้ผลจ�านวนมาก	ท�าให้ผู้ส่งออกไทย

ไม่สามารถส่งออกในราคาสูงได้

2551 92.9 (-)			มีอุปสรรคเรื่องเงินบาทแข็งค่า

2552 95.1 (+)		ภาครัฐมีนโยบายผลักดันการส่งออก

และรักษาระดับราคาส่งออกล�าไยสด

2553 95.8 (+)		ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพ

อากาศที่แปรปรวน

2554 94.2 (-)			ผลผลิตปรับเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ

เอื้ออ�านวย		จึงต้องมีการเร่งส่งออก

2555 94.6 (+)		ความต้องการของตลาดต่างประเทศ

มีอย่างต่อเนื่อง		และทางภาครัฐมีแผน

ในการจัดการเรื่องราคาล�าไย
ที่มา	:	ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า		กระทรวงพาณิชย์

ดัชนรีาคาส่งออกผลไม้สดของไทย
พัชรีญา		ถนอมจิตร		และ		กาญจนา		โปทอง

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า		ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า		

(ม.ค.-มิ.ย.)
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การส่งออกและดัชนีราคาส่งออกทุเรียนสด

	 ปี	 2550-2554	 การส่งออกทุเรียนสด	 มีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เกือบเท่าตัว	 จาก	 157.41	 พันตันในปี	 2550	 เป็น	 271.95	 พันตัน
ในปี	2554		หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	16.8	ต่อปี	ขณะทีม่ลูค่าการส่งออก
สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	17.4	ต่อปี	ตลาดส่งออกหลัก	ได้แก่	จีน	ฮ่องกงและ
อินโดนีเซีย	 	ส�าหรับปี	2555	ครึ่งปีแรกสามารถส่งออกได้แล้ว	187.33	
พนัตัน		มูลค่า	3,417.23	ล้านบาท	คาดว่ามลูค่าส่งออกทเุรยีนทัง้ปี	2555	
จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา	

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทุเรียนสด รายปี

	ปี ปริมาณ	(พันตัน) มูลค่า	(ล้านบาท)

2550 157.41 2,566.72

2551 203.13 3,131.52

2552 256.17 4,114.41

2553 207.50 3,690.34

2554 271.95 4,662.24

2555	(ม.ค.-มิ.ย.) 187.33 3,417.23
ที่มา	:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกล�าไยสดและทุเรียนสด	 ปี	 2550-2554	 มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น
เกอืบทกุปี		มลูค่าส่งออกเฉลีย่ต่อตันซ่ึงเป็นผลไม้คละคณุภาพปรบัตวัสงูขึน้		เนือ่งจากรวมค่า
บรรจภุณัฑ์ทีม่กีารขยบัตวัสงูขึน้ประมาณร้อยละ	10	ในช่วงเวลา	3-4	ปีทีผ่่านมา		ขณะทีก่ารจดัท�า
ดัชนีราคาส่งออก	ค�านวณโดยเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือคุณภาพ
เดียวกัน	และไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์	ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปีมีความผันผวน	
ส่งผลให้ดัชนรีาคาส่งออกของผลไม้ทัง้สองชนดิเคลือ่นไหวในทศิทางทีล่ดลง			ดชันีราคาส่งออก
ล�าไยสดและทเุรยีนสดจะมคีวามผนัผวนน้อยกว่าดชันรีาคาผลผลติล�าไยและทเุรยีนทีเ่กษตรกร
ขายได้	 เนื่องจาก	ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้มีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลที่ผลผลิตออก
สู่ตลาด	 ขณะที่ล�าไยสดมีการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพของ
ล�าไยเพื่อส่งออกและทุเรียนสดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้	 	ท�าให้มีทุเรียนเพื่อการส่งออกตลอดปี	อันเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ระดับราคาส่งออก
มีความผันผวนลดลง

ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกผลไม้ไทย
	 การส่งออกผลไม้ไทย	พบปัญหาการปนเป้ือนทางจลุชวีวทิยา	แมลงศตัรพูชื	และสารเคมี
ตกค้างในผลไม้	รวมทัง้ความแปรปรวนของสภาพอากาศ		ท�าให้ระยะเวลาออกผลล่าช้าและผลผลติ
ลดลง	ช่วงเวลาทีส่่งออกตรงกบัการออกผลตามฤดกูาลของผลไม้ชนดิเดยีวกนัของประเทศผูน้�าเข้า		
จึงมีผลกระทบต่อราคาส่งออกที่ต้องแข่งขันกับราคาในประเทศของผู้น�าเข้า	 ส�าหรับทุเรียน		
พบปัญหาการเก็บผลผลิตก่อนก�าหนด		ท�าให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ		ไม่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคต่างประเทศ	
	 การเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้สูงขึ้น	 	ผู้ประกอบการควรควบคุมกระบวนการผลิต
และคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐาน	 	 เพื่อรองรับการตรวจสอบที่เข้มงวด	และเพื่อให้ผู้น�าเข้า
ต่างประเทศเชือ่มัน่ในคณุภาพสนิค้าไทยว่าปลอดภยั	ไร้สารตกค้างและสารปนเป้ือน	ขณะเดยีวกนั
หน่วยงานภาครัฐควรให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออก	 เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ	
ในการน�าเข้าสินค้าประเภทผลไม้ของแต่ละประเทศ	 ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการใช้
ยาฆ่าแมลงที่ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ให้สามารถยืดอายุผลผลิต	รวมท้ังจัดให้มีการจับคู่ทางการค้า	 (Business	Matching)	และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผลไม้ไทยเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ	
ณ	แหล่งที่มีการขายส่งสินค้าและแหล่งที่นิยมบริโภคสินค้า

ดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคาผลผลิตเกษตรกร

ดัชนีราคาส่งออกทุเรียนสด ปีฐาน 2550=100

	ปี ดัชนีราคาส่งออก ผลกระทบ

2550 100.0 (-)			ผลไม้หลายอย่างออกสู่ตลาดพร้อมกัน

2551 96.5 (-)			มีอุปสรรคเรื่องเงินบาทแข็งค่าและถูก

กดราคาจากพ่อค้าต่างประเทศ

2552 100.9 (+)		ทุเรียนนอกฤดูกาลออกสู่ตลาดมากขึ้น

2553 96.6 (-)	มีปัญหาผลผลิตบางส่วนไม่ได้คุณภาพ

จากการเร่งเก็บเกี่ยว

2554 94.9 (-)			ผลผลิตบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน	ไม่เป็น

ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

2555 98.7 (+)	ความต้องการของตลาดต่างประเทศมี

อย่างต่อเนื่อง
ที่มา	:	ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า		กระทรวงพาณิชย์

	 ในครึง่แรกของปี	2555	ดชันรีาคาส่งออกทเุรยีนสด	ปรบัตวัสงูข้ึน	ขณะที่
ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น	คาดว่า
ทั้งปี	2555		ราคาทุเรียนส่งออกจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา		

(ม.ค.-มิ.ย.)
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เศรษฐกิจของไทย ไตรมาส	2	ปี	2555	ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ	4.2	
(ไตรมาสแรก	ปี	2555	ขยายตัวร้อยละ	0.4)	ส่วนเดือนกรกฎาคม	
2555	ในภาพรวมขยายตวัเลก็น้อย	และยงัอยูใ่นเกณฑ์ดเีมือ่เทยีบกบั
ประเทศต่างๆ	 ในเอเชีย	ทั้งนี้	 เป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศ	
โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ด	ี
ส ่วนการส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกจิยโุรปทีล่กุลามไปทัว่โลก	อตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่เดอืนมกราคม	-	
กรกฎาคม	ปี	2555	อยูท่ีร้่อยละ	2.92	เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อน	
ส�าหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย	ปี	2555	สศช.	คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ	5.5	-	6.5	และอัตราเงินเฟ้อ	ปี	2555	กระทรวง
พาณิชย์	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	3.3	-	3.8	

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ  เดือนกรกฎาคม	2555	อัตรา
เงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ	2.73	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	
สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ	GDP	ข้อมูลล่าสุด	ณ	สิ้นเดือนมิถุนายน	
2555	อยู่ที่ระดับ	43.3	สะท้อนได้ว่าสถานะหนี้สาธารณะของไทย
มีความมั่นคงและยังต�่ากว่ากรอบความม่ันคงทางการคลังที่ตั้งไว้
คือไม่เกินร้อยละ	60.0		และอัตราการว่างงานเดือนมิถุนายน	2555	
อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ	0.7	ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่
ในเกณฑ์ดี	 โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศ	ณ	 ส้ินเดือนกรกฎาคม	
2555	อยู่ในระดับสูงที่	175.4		พันล้านดอลลาร์สหรัฐ							

ภาคอุปทาน	ในเดือนกรกฎาคม	2555	หดตัวลงเล็กน้อย	เนื่องจาก
ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิยโุรปทีลุ่กลามไปทัว่โลก	ซึง่ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลติของไทย	โดยดชันผีลผลิตอตุสาหกรรมหดตวั
ร้อยละ	5.8	(มิถุนายน	2555	หดตัวร้อยละ	9.5)	เป็นผลท�าให้ดัชนี
ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม	ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ	98.7	จากระดับ	
102.7	 ในเดือนก่อนหน้า	ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ	
7.52	 ส�าหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวที่ร้อยละ	 15.28	
(มิถุนายน	2555	ขยายตัวร้อยละ	6.97)	และจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงทีร้่อยละ	4.6	(มถินุายน	2555	
ขยายตัวร้อยละ	11.1)				

การบรโิภคภาคเอกชน	ในเดอืนกรกฎาคม	2555	ขยายตวัได้ดต่ีอเนือ่ง
จากเดอืนทีผ่่านมา	โดยสะท้อนได้จากปรมิาณจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ทีย่งัคง
ขยายตวัในอตัราเร่งทีร้่อยละ	99.6	(มถินุายน	2555	ขยายตวัร้อยละ	
84.2)	 ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ	 18.8	 และ
ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปูของดอลลาร์สหรฐัขยายตวัร้อยละ	
11.2	ปรมิาณจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ขยายตวัร้อยละ	6.1		ส่วนรายได้
เกษตรกรทีแ่ท้จรงิขยายตวัร้อยละ	4.3					

การลงทุนภาคเอกชน 	ในเดอืนกรกฎาคม	2555	ขยายตวัสูงขึน้ต่อเนือ่ง
จากเดือนที่ผ่านมา	 โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์	 (เช่น	รถ
บรรทุกขนาด	1	 ตัน)	ขยายตัวร้อยละ	65.5	 	ปริมาณน�าเข้าสินค้า
ทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐและยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัวเร่งขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ	34.1	และ	12.9	ตามล�าดับ	(มิถุนายน	
2555	ขยายตัวร้อยละ	8.8	และ	7.7ตามล�าดับ)	และภาษีธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์	ขยายตัวร้อยละ	2.5				

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ย ม.ค. - ก.ค. 55  

Real GDP  

ปี 54  (%y-o-y)

คาดการณ์ ปี 55

เงินเฟ้อ GDP

ไทย 2.92 0.1 3.3	-	3.8 5.5	-	6.5

มาเลเซีย 1.94 4.9 2.5 4.0	-5.0

ฟิลิปปินส์ 3.03 3.7 3.0	-	5.0 4.2

สิงคโปร์ 4.90 4.9 4.5 1.0	-	3.0

จีน 3.11 9.2 4.0 8.3

อินโดนีเซีย 4.17 6.5 4.0	-	6.0 6.5

อินเดีย 8.83 6.9 7.0 6.9

เวียดนาม 11.35 5.9 9.0 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 54
ปี 55

Q2 มิ.ย. ก.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 0.1 4.2 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ		(ล้านUSD) 334.4 -5,150.0 -550.0 -1,750.0

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(ล้าน	USD) 11,870 -2,452.8 603.6 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ	(พันล้านUSD) 175.1 174.7 174.7 175.4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	(%y-o-y) 3.81 - 2.56 2.73

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	(%y-o-y) 2.36 - 1.92 1.87

หนี้สาธารณะต่อ	GDP	(%) 40.8 43.3 43.3 -

อัตราการว่างงาน	(%) 0.7 0.9 0.7 -

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป	USD 13.96 2.00 -2.31 -4.46

มูลค่าการน�าเข้าในรูป	USD 25.07 9.49 2.58 13.73

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 5.1 3.0 6.97 15.28

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 12.2 -11.9 -11.73 -7.52

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -9.3 -1.5 -9.5 -5.8

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม	(ระดับ) 101.2 104.2 102.7 98.7

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.7 10.0 11.1 4.6

ดัชนีราคาผู้ผลิต 5.5 - -0.4 0.7

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11.7 6.3 10.1 18.8

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 4.6 77.0 84.2 99.6

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 7.9 4.4 -4.2 6.1

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 10.6 -11.8 -8.9 4.3

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป	USD 13.7 7.5 4.1 11.2

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปUSD 16.5 22.0 8.8 34.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -4.4 62.3 68.3 65.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12.5 23.7 45.1 2.5

ยอดขายปูนซีเมนต์ 4.3 5.2 7.7 12.9

ยอดขายเหล็ก 6.5 -6.4 -19.7 -

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 6.3 - 4.5 3.6
ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส่านักงานเศรษฐกิจ
								การเกษตร,	เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ

ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
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ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศ เดอืนสงิหาคม	2555	เท่ากบั	116.28	เมือ่เทยีบกบัเดอืน
เดยีวกนัปีก่อน	สงูข้ึนในอตัราทีช่ะลอตวัลงทีร้่อยละ	2.69	(กรกฎาคม	2555	สงูขึน้ร้อยละ	
2.73)	แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี	มีเสถียรภาพ	
ตามนโยบายการดูแลราคาสนิค้าอย่างเข้มงวด	เพือ่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บรโิภคของ
ภาครัฐ	ส�าหรับสินค้าประเภทอาหารที่มีราคาสูงขึ้น	ได้แก่	หมวดผักและผลไม้	ปลาและ
สัตว์น�้า	เครื่องประกอบอาหาร	อาหารส�าเร็จรูป	ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง	เป็นต้น	
ส่วนสนิค้าอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่อาหาร	และเครือ่งดืม่ทีร่าคาสงูขึน้	ได้แก่	หมวดเคหสถาน	พาหนะ	
การขนส่งและการสือ่สาร		และหมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์	ส�าหรบัดชันรีาคา
ผู้บริโภคเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 (กรกฎาคม	2555)	สูงข้ึนร้อยละ	0.40	โดยเฉลี่ย
มกราคม	–	สิงหาคม	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.89	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน																

ส�าหรับปี	 2555	กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ	3.3	 -	3.8	ภายใต้
สมมตฐิาน	ราคาน�า้มนัดบิดไูบ	95-115	เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล	อัตราแลกเปลีย่น	29-33	
บาทต่อเหรียญสหรัฐ	และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ	 (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)	
เดือนสิงหาคม	2555	เท่ากับ	108.52	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	ปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ	1.76	และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 (กรกฎาคม	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.17	
โดยเฉลี่ยมกราคม	–	สิงหาคม	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.23	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของ
ปีก่อน				

ดัชนีราคาผู้ผลิต	เดือนสิงหาคม	2555	เท่ากับ	138.5	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	
สงูข้ึนร้อยละ	0.1	จากการสงูขึน้ของหมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง	ตามการสงูขึน้ของราคา
ลิกไนต์	ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ	หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สินค้าที่ราคาสูงขึ้น	
ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	ผลิตภัณฑ์อาหาร	เครื่องดื่มและยาสูบ	สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ	และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	(กรกฎาคม		2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.3	โดยเฉลี่ย
มกราคม	–	สิงหาคม	2555	สูงขึ้นร้อยละ	1.2	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน			
 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	เดือนสิงหาคม	2555	เท่ากับ	125.4	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสงูข้ึนร้อยละ	3.7	จากการสงูขึน้ของสนิค้าในหมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี	เช่น	เสาเขม็
คอนกรตีเสรมิเหลก็-อดัแรง	คอนกรตีบล็อกก่อผนงั-ปพูืน้	คอนกรตีบลอ็คก่อผนังมวลเบา	
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	เช่น	อิฐมอญ	ทราย	อิฐโปร่ง	และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	เช่น	
วงกบประตู-หน้าต่าง	บานประตู-หน้าต่าง	 เนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น	และ
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	(กรกฎาคม	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.2	โดยเฉลี่ย	มกราคม	–
สิงหาคม	2555	สูงขึ้นร้อยละ	4.4	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สิงหาคม	 2555	 มีค่า	 29.5	 ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมา	(กรกฎาคม		2555	อยู่ที่ร้อยละ	29.1)	ซึ่งค่าดัชนียังต�่ากว่า	50	สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนยังมีความกังวล	ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 เน่ืองจาก
ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิโลกและยโุรป			นอกจากนี	้ประชาชนยงัมคีวามกงัวล
เรื่องสถานการณ์การเมือง	ความไม่สงบในภาคใต้	และภัยธรรมชาติ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา	:	ส่านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า Price Indices
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การส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2555  มีมูลค่า	19,544.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ลดลง	ร้อยละ	
4.46	โดย	สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร	ภาพรวมลดลงร้อยละ	6.6	โดย	
ข้าว	ยางพารา	กุ้งแช่แข็งและแปรรปู	มลูค่าการส่งออกลดลงร้อยละ	28.5,	33.8	
และ	17.8	ตามล�าดับ		ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	ภาพรวมลดลง		ร้อยละ	
4.3	โดย	รถยนต์และอุปกรณ์ฯ		(+29%)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ	(-1.7%)	
อัญมณีและเครื่องประดับ	(-37.3%)	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	ล�าดับแรก	
ได้แก่	จีน	 (-7.4%)	ญี่ปุ่น	 (-3.5%)	สหรัฐอเมริกา	 (+2.3%)	ฮ่องกง	 (+4.4%)	
และมาเลเซีย	(-20.1%)

ระยะ 7 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ก.ค.)	มีมูลค่า	131,809		ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ลดลงร้อยละ	0.4		โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร	ภาพรวมลดลง		8.9	%	
โดยข้าว	(-36.5%)	ยางพารา	(-28%)	กุง้แช่แขง็และแปรรปู	(-10%)	ไก่สดแช่แขง็
และแปรรูป	(+15.2%)	น�้าตาล	(+17.5%)	สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	ภาพรวม
ลดลงร้อยละ	0.9	โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	(-4.1%)		เครื่องใช้ไฟฟ้า	(-2.8%)	
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก	(-2.7%)	สิ่งทอ	(-15.4%)	ยานยนต์	อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ	(+18.2%)	

การน�าเข้า
เดือนกรกฎาคม 2555  2555	มีมูลค่า	21,290.7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	13.7	 เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ของเครื่องจักรไฟฟ้า	 (+105.7%)	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 (+39.8%)	
เคมีภัณฑ์	 (+10.4%)	 เหล็ก	 เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	 (+30.3%)	แหล่งน�าเข้า
ส�าคัญของไทย	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	ญีปุ่น่	(+20.7%)	จนี	(+19.4%)	สหรฐัอเมรกิา	
(+52%)	สหรัฐอาหรับฯ	(-0.2%)	และมาเลเซีย	(+7.8%)		

ระยะ 7 เดือนของปี 55 (ม.ค.-ก.ค.)  มีมูลค่า	143,895.7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.50	 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ
น�้ามันดิบ	 (+14.4%)	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 (+41.8%)	 เครื่องจักร
ไฟฟ้า	(+60.87%)		เคมภีณัฑ์	(-1.5%)	เหลก็	เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์	(+11.0%)		
 
ดุลการค้า
เดือนกรกฎาคม 2555 ไทยขาดดุลการค้า	 1,746.3	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ดุลระยะ	7	 เดือนของปี	55	 (ม.ค.-ก.ค.)	 	 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า	12,086.7	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

ราคาสินค้าส่งออก 
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2555 อยู่ที่	128.0	(ปี	2550=100)	ลดลงร้อยละ	0.2	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยหมวดสินค้าเกษตรกรรม	
ลดลง	ร้อยละ	1.8	หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร	หมวดอุตสาหกรรม	และหมวดสินแร่และเชื้อเพลิง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.6,	0.2,	2.2	ตามล�าดับ		ส่วนดัชนีราคาส่งออก
เฉลี่ยในระยะ	7	เดือนของปี	55	(ม.ค.-ก.ค.)	เทียบกับระยะเดียวกันของปี	54	สูงขึ้นร้อยละ	0.6	

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกรกฎาคม 2555 อยู่ที่	131.7	(ปี	2550=100)	ลดลงร้อยละ	0.3	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	และสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ	0.1	โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง		หมวดทุน	หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง	สูงขึ้นร้อยละ	0.1,	0.2,	0.4		และ	0.1	ตามล�าดับ	
ในขณะที่หมวดวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	ลดลงร้อยละ	0.2	ส่วนดัชนีราคาน�าเข้าของประเทศเฉลี่ยในระยะ	7	เดือนของปี	55	(ม.ค.-ก.ค.)	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี	54	สูงขึ้นร้อยละ	3.2				

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกรกฎาคม 2555

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกรกฎาคม 2555

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
กรกฎาคม 2555
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอืนสงิหาคมปรบัตวัข้ึนอย่างแข็งแกร่ง	โดยเฉลีย่อยูท่ี	่24,254	บาท	เพิม่ขึน้
ร้อยละ	1.52	เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	เนือ่งจากตลาดทองค�าได้รบัแรงหนนุจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอันเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ	นอกจากนี้	ยังได้รับแรงหนุน
จากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นและตลาดน�้ามันภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ	 (เฟด)	 และการอ่อนค่าลงของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	ท�าให้สินค้า
โภคภัณฑ์มีราคาถูกลงส�าหรับผู้ที่ถือครองเงินสกุลอื่นๆ		

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบในเดือนสิงหาคมยังคงทะยานสูงขึ้น	 โดยราคาน�้ามันดิบ	WTI	 เฉล่ียอยู่ที่	
94.13	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	ซึ่งอยู่ที่	87.90	เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล	 สาเหตุจากตลาดเกิดความกังวลต่ออุปทานน�้ามัน	 หลังพายุโซนร้อน	 ISAAC	
ก่อตวัขึน้ทีม่หาสมทุรแอตแลนตกิและปะทะอ่าวเมก็ซโิกทีร่ฐัหลยุเซยีน่า	ส่งผลให้ฐานการผลติ
น�้ามันดิบในอ่าวเม็กซิโกต้องหยุดการผลิตลงกว่าร้อยละ	90	หรือคิดเป็น	1.3	ล้านบาร์เรล
ต่อวนั	นอกจากนี	้ยงัมาจากปัญหาความตงึเครยีดในซเีรยี	ประกอบกบัส�านกังานปรมาณสูากล
ประสบความล้มเหลวในการเจรจากับอิหร่านเพื่อขอเข้าตรวจสอบที่ต้ังโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่านที่เมืองพาร์คิน		

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมปรับตัวแข็งค่าขึ้น	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	31.43	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	
จาก	31.65	บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ	เมือ่เทยีบจากเดอืนก่อนหน้า	ทัง้นี	้เงนิบาทได้รบัแรงหนนุ
จากการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ	จากความคาดหวังว่าอาจจะมีมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 นอกจากนี้	 การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ
เงินยูโรและการปรับตัวขึ้นของราคาทองค�าในตลาดโลกก็เป็นปัจจัยบวกต่อการแข็งค่า
ของเงินบาทด้วยเช่นกัน	

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ	 100%	ชั้น	2	ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก	3,000	บาท/100	
กโิลกรมั	เป็น	3,127	บาท/100	กโิลกรมั	ส่วนข้าวขาว	5%	(ใหม่)	ปรบัตัวลดลงจากเดือนทีแ่ล้ว
จาก	1,700	บาท/100	กิโลกรมั	เป็น	1,695	บาท/100	กโิลกรมั	แต่เมือ่พจิารณาราคารายวนั
พบว่า	ข้าวขาว	5%	(ใหม่)	มรีาคาเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนทีผ่่านมา	เนือ่งจากผูป้ระกอบการ
เร่งรับซื้อข้าว	เพื่อทะยอยส่งมอบให้ทันตามก�าหนด	ส�าหรับแนวโน้มเดือนกันยายน	ราคามี
แนวโน้มปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ดี	 	 เนื่องจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 เพราะ
ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ	ลดลง	เนื่องจากประสบภาวะน�้าท่วม	จึงเป็น
โอกาสของประเทศไทยที่จะระบายข้าวออกสู่ตลาดได้

ยางพารา ราคายางแผ่นดบิและยางแผ่นรมควนัชัน้	3	(ไม่อดัก้อน)	ณ	ตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา	เดือนสิงหาคม	2555	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	81.12	บาท	และ	
88.13	บาท	ตามล�าดับ	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	 เนื่องจากได้รับ
แรงกดดันจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	หลังจากที่มี
รายงานข้อมลูเศรษฐกจิของประเทศกลุม่ยโูรโซนทีอ่อกมาย�า่แย่	ประกอบกับ
รัฐบาลญ่ีปุ่นมีการปรับลดการประเมินเศรษฐกิจภายในประเทศลง	อีกทั้ง
ความต้องการยางจากต่างประเทศยังคงอ่อนแอ	 โดยเฉพาะจีนผู้ใช้ยาง
รายใหญ่ของโลกทีม่กีารชะลอการซือ้ขาย		จงึกดดนัให้ราคายางปรบัตวัลดลง	
ส�าหรบัราคาในเดอืนกนัยายน		2555	คาดว่าจะปรบัตวัขึน้-ลงในกรอบแคบ
เพราะมาตรการลดการส่งออกยางของประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก
จะช่วยพยุงราคายางไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนัก

Commodities & Fxสถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น 

และ ราคาสนิค้าเกษตร : สิงหาคม 2555



กระทรวงพาณิชย์น�านักธุรกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ส�ารวจเส้นทางและเจรจาการค้า

ณ แขวงค�ำม่วน ประเทศสปป.ลำว, เหงะอำน ฮำติง และกว๋ำงบิ่ง ประเทศเวียดนำม

 ระหว่ำงวันที่ 27 – 31 สิงหำคม 2555

ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์
44/100 ถนน นนทบรุ ี1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000

การเจรจาการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย	และนักธุรกิจของเวียดนาม ผู้ประกอบการไทยและสปป.ลาวที่เข้าร่วมเจรจาการค้า

ผู้ประกอบการไทยและเวียดนามที่เข้าร่วมเจรจาการค้า ผู้ประกอบการไทยน�าเสนอสินค้าแก่ผู้ประกอบการเเวียดนาม

การท�าสัญญา	MOU	ร่วมทุนการค้าระหว่างผู้ประกอบไทย	และผู้ประกอบการเวียดนาม


