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Editor’s note
จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย ท�ำให้ประเทศไทยมีแนวโน้ม
ทางด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องของการส่งออก ที่นักวิเคราะห์ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยผ่านจุดเสี่ยงที่สุดไปแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในช่วง
ครึง่ ปีหลัง โดยมีปจั จัยหนุนจากการฟืน้ ตัวของภาคการลงทุน การส่งออก และการท่องเทีย่ ว
เช่นเดียวกับการส่งออกเนือ้ ไก่ และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทย ทีห่ ลายประเทศ
ทยอยยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าจากไทย หลังผ่านพ้นวิกฤตไข้หวัดนกระบาด ในปี 2547
นับเป็นสัญญาณทีด่ ขี องผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะฟืน้ ตัวขึน้ อีกครัง้ ซึง่ ท่าทีของต่างประเทศ
จะเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน ต้องติดตาม รวมไปถึงเรื่องการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้า ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจทัง้
ในและต่างประเทศ โดยในคอลัมน์ Special Report จะเผยรายละเอียดให้ผปู้ ระกอบการ
ได้น�ำไปใช้ประโยชน์กัน
ส�ำหรับคอลัมน์ Special Talk พลาดไม่ได้กับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
ของประเทศอินโดนีเซีย กับการเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีของนายโจโค วิโดโด
หรือโจโควี ผู้ที่ชาวอินโดนีเซียต่างให้การยอมรับว่าเป็นนักปฏิรูปใสซื่อ มือสะอาด
ที่จะเข้ามาพัฒนา และสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางเศรษฐกิจใหม่นี้
จะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกและการลงทุนของไทยได้อย่างไร ติดตามอ่านได้
ภายในเล่ม

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO

ฉบับนีม้ กี จิ กรรมหลากหลายมาเล่าสูก่ นั ฟัง จากงานวันพาณิชย์ 20 ส.ค.57 ครบรอบวันสถาปนา 94 ปี ทีก่ ระทรวงพาณิชย์มงุ่ มัน่ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการค้า พัฒนาตลาดเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ตลอดจนดูแลเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภคทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมเรียกได้วา่ “มุง่ มัน่ พัฒนา ครบวงจรการค้า เพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย” ในโอกาสนี้
สนย. ได้มสี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมสัมมนา โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง "ฝ่าคลืน่ เศรษฐกิจยุคใหม่สกู่ ารค้าทีย่ งั่ ยืน" ท�ำให้เห็นแนวโน้ม
ทิศทางการค้าโลกในอนาคตและการปรับตัวเพื่อรับมือและตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการค้าของโลกได้อย่างไร อีกทั้งกูรูด้านธุรกิจอีกมากมาย
ถัดมาในวันที่ 21 ส.ค. 57 สนย. จัดสัมมนาวิชาการ “โค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Countdown AEC)” ที่โรงแรมสวิสโซเทลฯ ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมเสวนา อาทิ คุณเกษมสันต์ วีระกุล ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ โดยมี ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และการน�ำเสนอผลงานทางวิชา “การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้
แบบจ�ำลอง GTAP และแบบจ�ำลอง Dynamic CGE” ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาร่วมกันระหว่าง สนย. กับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งจะได้น�ำเสนอ
ในคอลัมน์ต่างๆ ต่อไป
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Special Talk

รัฐบาลใหม่โอกาสใหม่
โดย ดร . ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 อินโดนีเซียเพิง่ ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ “นายโจโค วิโดโด”
หรือในชื่ออย่างไม่เป็นทางการคือ “โจโควี”เขามีก�ำหนดการสาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยเขาจะอยูใ่ นต�ำแหน่งวาระ 5 ปี เป็นทีค่ าดว่านโยบายเศรษฐกิจ
ของนายโจโควีจะช่วยเศรษฐกิจอินโดนีเซียเดินหน้าอย่างเต็มก�ำลัง ขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้กับไทยในหลายด้าน
ภาพลักษณ์นายโจโควีท่ีเป็นที่คุ้นหูคุ้นตา
ผู้คนในกรุงจาการ์ตาเป็นอย่างดีคือภาพที่เขามัก
ร่วมฟังเพลงในสวนสาธารณะช่วงวันหยุดในชุด
ล�ำลองสบายๆ พร้อมทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง
เพื่อรับฟังปัญหาชาวบ้านก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือ
ในฐานะที่เขาเป็นผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา อาจ
เป็นด้วยเหตุที่เขาใส่ใจต่อประชาชนเช่นนี้ก็เป็นได้
ทีท่ ำ� ให้คนอินโดนีเซียทีต่ อ้ งการเห็นการเปลีย่ นแปลง
พร้อมใจกันเลือกเขาเป็นประธานาธิบดี เขาเป็นนัก
ธุรกิจขายเฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ติบโตจาก SMEs จนสามารถ
ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในปัจจุบัน ผลงานใน
ฐานะผูว้ า่ ฯ เป็นทีย่ อมรับของคนจาการ์ตาในด้านการ
เป็นนักปฏิรปู ความซือ่ สัตย์มอื สะอาด จริงจังกับงาน
ต่อต้านคอรัปชัน่ และส่งเสริมการลดขัน้ ตอนของระบบ
ราชการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีช่ าวอินโดนีเซียไม่เคยเห็นบ่อยนัก
ในการเมืองอินโดนีเซียในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
ปัญหาเรือ้ รังในอินโดนีเซียคือเศรษฐกิจ
ยังไม่หลากหลาย ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่เพียงบาง
สาขา เช่น พลังงานเป็นหลัก ขณะที่ความเจริญก็ยัง
กระจุกตัวอยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา สิ่งที่นายวิโดโดตั้งใจ
ไว้ว่าจะรีบด�ำเนินการเป็นอันดับต้นๆ เป็นเรื่องการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จะสร้างถนนเพิ่ม
2,000 กิโลเมตร ท่าเรือใหม่ 10 แห่ง สนามบินใหม่
10 แห่ง สร้างย่านการค้าใหม่ 500 แห่ง ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ประปา ที่ยังล้าหลัง รวมถึงการพัฒนา

โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ยังไม่
ได้มาตรฐานสากลด้วยเห็นว่าอาเซียนก�ำลังเชื่อม
กับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับจีนและ
ญีป่ นุ่ นอกจากนีเ้ ขายังมีแนวคิดทีจ่ ะลดการอุดหนุน
ราคาน�ำ้ มันอีกด้วย ทุกวันนีอ้ นิ โดนีเซียต้องใช้เงินกว่า
3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปีไปกับการกดราคา
ขายปลีกน�้ำมันให้ต�่ำ ซึ่งส่งผลต่อการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดของประเทศเป็นอย่างยิง่ ปัจจุบนั อินโดนีเซีย
เป็นประเทศหนึ่งที่ราคาน�้ำมันถูกที่สุดในโลก แต่
คาดว่าการลดการอุดหนุนจะไม่ง่ายนัก เนื่องจาก
รัฐบาลก่อนหน้าก็เคยพยายามท�ำมาแล้ว แต่ก็เกิด
การเดินขบวนต่อต้านอย่างรุนแรง นอกจากนั้นนาย
โจโควีอาจต้องเร่งแก้ไขกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน
ทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงกระบวนการ
ติดต่อราชการทีย่ งั ยุง่ ยากและมีขนั้ ตอนค่อนข้างมาก
ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นที่สนใจด้าน
การลงทุนด้วยปัจจัยหลายด้าน อินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน มี
อัตราการเติบโตสูง มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน
(248 ล้านคน) มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย
อันได้แก่ น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบกุ ทองแดง
นิกเกิล ทองค�ำ เงิน และเหล็ก เป็นต้น รวมถึงแหล่ง
ทรัพยากรทางน�ำ้ และพืชผลทางการเกษตรทีม่ คี วาม
หลากหลาย ประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนนอกสาขาพลังงานมากขึน้ เพือ่ สร้าง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและช่วยสร้างงาน
ส�ำหรับประเทศทีม่ ปี ระชากรมาก จึงท�ำให้อนิ โดนีเซีย
คงความน่าสนใจส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ
ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นตลาดใหญ่สำ� หรับสินค้าและบริการ
และแหล่งการผลิตขนาดใหญ่สำ� หรับป้อนตลาด AEC
และตลาดโลก ซึ่งคาดว่านายโจโควีคงจะสานต่อ
นโยบายดังกล่าว นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังอยู่
ระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ การแปรรูปสินค้า
เกษตรและประมง เหมืองแร่ รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบนั
อินโดนีเซียเริม่ มีบทบาทด้านการเป็นฐานการผลิต
ใหม่มากขึน้ ด้วยปัจจัยหนุนจากความพร้อมด้าน
แรงงานมีมาก ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ (มากที่สุดใน
อาเซียน) และการบริโภคภายในมีสงู ทัง้ นีโ้ ตโยต้าเพิง่
เปิดโรงงานแห่งที่ 4 ทีเ่ มืองคาราวังในฝัง่ ตะวันตกของ
ชวาเมือ่ ไม่นานมานีด้ ว้ ยก�ำลังการผลิต 7 หมืน่ คันต่อปี
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมต้นน�้ำและกลางน�้ำของ
อินโดนีเซียยังไม่เข้มแข็งนักจึงน่าจะเป็นโอกาสของ
ไทยในการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะเดียวกัน
การย้ายฐานการผลิตรถยนต์ของจีนเข้ามาในไทย
ก็เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น MG และตงฟง ขณะที่
ญี่ปุ่นก็มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน R&D ของ
ภูมิภาคพร้อมทั้งใช้ไทยเป็นฐานในการเจาะตลาด
CLMV ที่มีความต้องการยานยนต์สูง จะช่วยให้ไทย
สามารถรักษาความเป็นหมายเลข 1 ของอาเซียนด้าน
ยานยนต์เอาไว้ได้
กล่าวโดยสรุป ทิศทางเศรษฐกิจใหม่
ของอินโดนีเซียจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออก
ของไทยหลายด้าน เช่น กลุ่มยานยนต์ พลาสติก
เครื่องจักรกล การเกษตร น�้ำตาลทรายและเครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้น ในด้านการลงทุน อินโดนีเซียจะ
เป็นโอกาสส�ำหรับไทยทีจ่ ะใช้อนิ โดนีเซียเป็นฐานการ
ผลิตสินค้าทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่าเพือ่ การแข่งขันในตลาด
โลก และยังสามารถใช้เป็นตลาดส�ำหรับการค้าได้อกี
ด้วย สาขาการลงทุนทีน่ า่ สนใจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ไทย ได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่รัฐบาลให้การส่งเสริม นอกจากนั้นจะเป็นสาขาที่
เกีย่ วเนือ่ งกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหารฮาลาล
น�้ำมัน ถ่านหิน และเหมืองแร่ อุตสาหกรรมด้านการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ธุรกิจบริการ (เช่น
สปา และบริการทางการแพทย์) และธุรกิจก่อสร้าง/
วัสดุก่อสร้างเนื่องจากอินโดนีเซียจะต้องปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานอีกมากเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
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Special report

ทิศทางการเติบโตของ

การส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์
โดย นางสาวมนิสา นวลเต็ม
กองวิจัยสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรมการส่งออกเนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทย ก�ำลังจะกลับมาเติบโตอีกครัง้ หลังผ่านวิกฤตไข้หวัดนกระบาด ในปี 2547
ปัจจุบนั หลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าจากไทยแล้ว โดยเฉพาะตลาดส่งออกอย่างญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป ส่งผลให้ประเทศไทยมี
โอกาสกลับมายึดครองส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลักได้อกี ครัง้ เหมือนช่วงก่อนการระบาดของไข้หวัดนก
อุ ต สาหกรรมเนื้ อ ไก่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไก่แปรรูปของไทย เป็นอุตสาหกรรมและเป็นสินค้า
หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยมูลค่าการ
ส่งออกที่มีมากกว่าร้อยละ 10 ในกลุ่มสินค้าอาหาร
ที่สามารถผลักดันการส่งออกได้ โดยช่วงก่อน
การระบาดของไข้หวัดนก ในปี 2546 ไทยนับ
เป็นตลาดส�ำคัญในการส่งออกไก่สด โดยมีมูลค่า
การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 975.13
ล้ า นเหรี ย ญฯ แบ่ ง เป็ น การส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ ส ด
ร้อยละ 61.26 (597.32 ล้านเหรียญฯ) และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูป ร้อยละ 38.74 (377.81 ล้านเหรียญฯ)
แต่หลังจากเกิดปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก
ในปี 2547 หลายประเทศใช้มาตรการห้ามน�ำเข้า
เนื้อไก่สดจากไทย ท�ำให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทย
ต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่สดไปมากกว่า
553 ล้านเหรียญฯ ต่อปี โดยเฉพาะตลาดส่งออก
ส�ำคัญอย่างสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น (สัดส่วนการ
ส่งออกรวมกันกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออก
เนื้ อ ไก่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทย) ส่ ง ผลให้ ไ ทย
สามารถส่งออกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเท่านัน้
ซึ่งภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ไทย
สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยไทยได้หัน
ไปเน้นการส่งออกไก่แปรรูปทดแทนการส่งออก
เนื้ อ ไก่ ส ด และหลั ง จากนั้ น มา ในปี 2556
ไทยมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์

ไก่แปรรูปทั้งหมด 2,208.42 ล้านเหรียญฯ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
สัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 90.44 (1,997.27
ล้านเหรียญฯ) ในขณะทีก่ ารส่งออกเนือ้ ไก่สดมีเพียง
ร้อยละ 9.56 (211.15 ล้านเหรียญฯ) เท่านั้น
ปัจจุบันการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
มีโอกาสเติบโตอีกครั้ง หลังจากหลายประเทศ
ได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าเนือ้ ไก่สดจากไทยแล้ว
เช่น สหภาพยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศล่าสุดที่ยกเลิกมาตรการดังกล่าว
ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าอื่นๆ
ท�ำให้ไทยสามารถส่งออกเนือ้ ไก่สดไปยังประเทศคูค่ า้
อืน่ ๆ ได้เพิม่ ขึน้ ประกอบกับการทีไ่ ทยมีขอ้ ได้เปรียบ
ด้านการผลิตไก่แปรรูป ทั้งประสิทธิภาพในการผลิต
ปัจจัยการผลิต มาตรฐานการผลิต และเทคโนโลยี
การผลิต เป็นต้น ส่งผลให้ไทยสามารถผลิตไก่แปรรูป
ได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประเทศผู ้ น� ำ เข้ า
จึงส่งผลดีต่อการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
ของไทย อย่างไรก็ตาม จากรูปแบบการส่งออกที่
เปลีย่ นแปลงไป จากช่วงก่อนการระบาดของไข้หวัดนก
(ก่อนปี 2547) คือ ไทยหันมาส่งออกไก่แปรรูปมากขึน้
ดังนัน้ กองวิจยั สินค้าเกษตร ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า จึงท�ำการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เติบโตของเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทย
ในตลาดส�ำคัญ เพื่อให้เห็นแนวโน้มความต้องการ

เนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์ในตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง ดังนี้
1. ญี่ปุ่น ก่อนการระบาดของไข้หวัดนก
ญี่ปุ่นมีการน�ำเข้าเนื้อไก่สดในสัดส่วนที่มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดยในปี 2542 ญี่ปุ่นน�ำเข้า
เนือ้ ไก่สด สัดส่วนร้อยละ 70.13 ของมูลค่าการน�ำเข้า
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั้งหมด (1,347.05
ล้านเหรียญฯ) และน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพียง
แค่ร้อยละ 29.87 จนกระทั่งในปี 2547 ซึ่งถือเป็น
จุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลง ญีป่ นุ่ เริม่ หันมาน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปมากขึ้น โดยในปี 2556 ญี่ปุ่น
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ
65.43 ของมูลค่าการน�ำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปทั้งหมด (3,251.66 ล้านเหรียญฯ) และ
น� ำ เข้ า เนื้ อ ไก่ ส ดเพี ย งร้ อ ยละ 34.57 เท่ า นั้ น
ต�ำแหน่งทางการตลาดของไทยในตลาด
ญี่ปุ่น; ก่อนการระบาดของไข้หวัดนก ปี 2546 ไทย
ครองส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 ส�ำหรับ
เนือ้ ไก่สด โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้อยละ 42.85
ของมูลค่าน�ำเข้าเนือ้ ไก่สดทัง้ หมดของญีป่ นุ่ รองลงมา
ได้แก่ บราซิล และจีน มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 35.64
และ 12.57 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หลังจากการระบาด
ของไข้หวัดนก การส่งออกเนือ้ ไก่สดของไทยต้องหยุด
ชะงักชัว่ คราว แต่รฐั บาลไทยได้เจรจากับญีป่ นุ่ ขอให้
พิจารณาการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแทน

ต�ำแหน่งทางการตลาดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยในตลาดญี่ปุ่น
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โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นยังคง
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย และจีน เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (กราฟที่ 2) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
โดยปี 2556 ญีป่ นุ่ น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย
สัดส่วนร้อยละ 51.29 และน�ำเข้าจากจีน สัดส่วนร้อยละ
41.9 ของมูลค่าน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั้งหมด
ของญีป่ นุ่ ส่วนเนือ้ ไก่สด (กราฟที่ 1) จะเห็นว่าญีป่ นุ่
ได้หนั ไปน�ำเข้าจากบราซิลทดแทนการน�ำเข้าจากไทย
เนื่องจากเชื่อมั่นว่าบราซิลไม่มีการระบาดของ
ไข้หวัดนก
ทั้งนี้ หลังจากญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกการ
ห้ามน�ำเข้าเนื้อไก่สดจากไทยแล้ว ซึ่งผู้ส่งออกไทย
สามารถส่ ง ออกไปตลาดญี่ ปุ ่ น ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสของไทย
ในการทีจ่ ะกลับมาครองส่วนแบ่งตลาดเนือ้ ไก่สดเป็น
อันดับ 1 เหมือนช่วงก่อนการระบาดของไข้หวัดนก
อีกครั้งเนื่องจากเนื้อไก่สดของไทยมีจุดแข็งในเรื่อง
ของฝีมือการตัดแต่งชิ้นส่วน สามารถผลิตได้ตรงกับ
ความต้องการของผูน้ ำ� เข้า และก่อนการระบาดของ
ไข้หวัดนก ญีป่ นุ่ ก็มกี ารน�ำเข้าจากไทยมากกว่าบราซิล
จึงสามารถทดแทนการน�ำเข้าจากคูแ่ ข่งอย่างบราซิล
ได้ไม่ยาก อีกทั้ง ตลาดญี่ปุ่นไม่มีการก�ำหนดโควตา
น�ำเข้า จึงมีความเป็นไปได้สงู ทีไ่ ทยจะสามารถช่วงชิง
ส่วนแบ่งตลาดกลับมาจากบราซิลได้
2. สหภาพยุโรป ก่อนการระบาดของ
ไข้หวัดนก สหภาพยุโรปมีการน�ำเข้าเนื้อไก่สด
ในสัดส่วนที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดยใน
ปี 2542 น�ำเข้าเนือ้ ไก่สด สัดส่วนร้อยละ 61.87 ของ
มูลค่าการน�ำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
ทั้งหมด และน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ร้อยละ
38.13 จนกระทั่งในปี 2549 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลง สหภาพยุโรปเริ่มหันมาน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปมากขึ้น โดยในปี 2556 น�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 58.58
ส่วนเนื้อไก่สดลดลง เหลือร้อยละ 41.42 ของมูลค่า
การน�ำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั้งหมด
(2,521.91 ล้านเหรียญฯ)
ต� ำ แหน่ ง ทางการตลาดของไทยใน
สหภาพยุโรป; ก่อนการระบาดของไข้หวัดนก

ปี 2546 ส�ำหรับเนื้อไก่สด (กราฟที่ 3) ไทยครอง
ส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรปเป็นอันดับ 2 รอง
จากบราซิล (ร้อยละ 43.21) โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 16.47 ของมูลค่าน�ำเข้า
เนื้อไก่สดทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ โปแลนด์ และ
ฮั ง การี มี ส ่ ว นแบ่ ง ตลาด ร้ อ ยละ 15.24 และ
11.18 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หลังจากการระบาดของ
ไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จะเห็นว่า
สหภาพยุ โ รปได้ เ พิ่ ม การน� ำ เข้ า เนื้ อ ไก่ ส ดจาก
บราซิล โปร์แลนด์ และฮังการี ทดแทนการน�ำเข้า
จากไทย ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป (กราฟที่ 4)
ไทยครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดในสหภาพยุ โ รปเป็ น
อันดับ 1 มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2546 และ ปี 2556
พบว่า สหภาพยุโรปน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 57.47 และ
ร้อยละ 56.57 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้อนุญาตให้น�ำเข้า
เนื้อไก่สด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคาดว่า
ไทยจะสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดคืนจาก
ประเทศคู่แข่งอย่างโปร์แลนด์ และฮังการี ได้บ้าง
บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากโปแลนด์ และฮังการี
มีทำ� เลทีต่ งั้ ของประเทศใกล้มากกว่าไทย แต่สำ� หรับ
คูแ่ ข่งอย่างบราซิล มีความเป็นไปได้สงู ทีส่ หภาพยุโรป
จะหันมาน�ำเข้าเนื้อไก่สดจากประเทศไทยทดแทน
เนือ่ งจากปัจจุบนั สหภาพยุโรป มีการน�ำเข้าเนือ้ ไก่สด
จากบราซิลสูงกว่าโควตาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไว้ปริมาณ
มาก ท�ำให้ต้องเสียภาษีน�ำเข้าในส่วนที่เกินปริมาณ

โควตาที่ก�ำหนดในอัตราที่สูง ดังนั้น คาดว่าสหภาพ
ยุโรปจะหันมาน�ำเข้าเนื้อไก่สดจากไทยเพิ่มขึ้นเต็ม
ตามจ�ำนวนโควตา เนื่องจากผู้น�ำเข้าจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากโควตาไก่สดที่ไทยได้รับและสิทธิ
ประโยชน์จากอัตราภาษีพเิ ศษทีส่ หภาพยุโรปก�ำหนด
ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการน�ำเข้าลดลงได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรเร่งเจรจาให้สหภาพยุโรป เพิม่
โควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกจากไทย ซึ่งหากการเจรจา
ประสบความส�ำเร็จ จะท�ำให้ไทยสามารถส่งออก
ไก่ปรุงสุกไปยังสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้น
2. ภาครัฐควรใช้โอกาสจากการที่ประเทศ
คู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�ำเข้า จากการ
น�ำเข้าเนือ้ ไก่สดหันมาน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปมาก
ขึ้น เร่งผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดย
เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป เพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับ
ผู้ประกอบการไทย
3. หาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่ม
ประเทศอาเซียน รัสเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้
เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้การส่งออกเนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปของไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
4. ผูส้ ง่ ออกไทย ควรติดตามความเคลือ่ นไหว
ของมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศ
คูค่ า้ ส�ำคัญอย่างใกล้ชดิ เพือ่ รักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาด และรักษาความเป็นผู้น�ำในการส่งออกเนื้อ
ไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปไปยังตลาดสหภาพยุโรป

ต�ำแหน่งทางการตลาดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยในตลาดสหภาพยุโรป
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ความสะดวกทางการค้า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน: เมื่อโลกกว้าง ทาง(ไม่)แคบ
Special report

โดย นายธนภัท แสงอรุณ
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการส่งเสริมตลาดและการก�ำกับดูแลโดยภาครัฐ
รวมถึงศักยภาพและการบริหารจัดการของภาคเอกชนเอง เมือ่ โลกของการค้าเสรีทที่ วั่ โลกโยงใยกันด้วย FTAs โอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนเปิดกว้างมากขึน้ ความสะดวกทางการค้ากลายเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีใ่ ช้ในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในตลาดทีม่ ผี เู้ ล่นมากขึน้
และมีเงื่อนไข/กฎกติกาการค้าที่สร้างขึ้นมาเบียดบังโอกาสของคู่แข่งให้แคบลง
โดยพื้นฐานแล้ว การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) ตั้งอยู่บนหลัก
ส�ำคัญ 3 ประการคือการลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น
(Simplification) การท�ำให้กฎระเบียบ/ขั้นตอนมี
ความสอดรับกันระหว่างประเทศ (Harmonization)
และ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ
อย่างเป็นสากล (Standardization) การอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้ามีวิวัฒนาการจากที่มุ่งเน้น
เฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ส่งออก-น�ำเข้าและระบบเอกสารเพื่อลดต้นทุน
ธุรกรรม (Trade Costs) สูก่ ารปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทั้งระบบให้เอื้อต่อการท�ำธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง
กระบวนการศุลกากร การผ่อนปรนกฎระเบียบ
พิธกี าร และมาตรฐานต่างๆเพือ่ เพิม่ ความง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB)
ลดต้นทุนและอุปสรรคทางการค้า เพิม่ ความโปร่งใส
และคาดการณ์ได้ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและ
ปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้น
หน่วยงานระหว่างประเทศหลายสถาบันได้
ก�ำหนดมาตรฐานการอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้าระหว่างประเทศ อาทิ Time Release Study ของ
World Customs Organization, Analysis Liner
Shipping Connectivity Indexของ UNCTAD,
Cost-Time-Distance Analysis ของ UNESCAP
และ Enabling Trade Index ของ World Economic
Forum (WEF) เพือ่ วัดระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและบ่งชีส้ งิ่ ที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชน ซึง่ ผลการประเมินยังแสดงให้
เห็นว่าไทยยังมีช่องว่างให้เติมเต็มได้อีกมาก
ผลการศึกษาของ WEF ร่วมกับธนาคารโลก
และ Bain & Company ปี 2556 ระบุว่าการลด
อุปสรรค ปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการค้าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและ
GDP ของโลกได้มากกว่าการขจัดก�ำแพงภาษีนำ� เข้า
ส่งผลดีตอ่ การกระจายโอกาสทางการค้าไปสู่ SMEs
และพื้นที่ชายแดนจึงสนับสนุนให้รัฐบาลของทุก
ประเทศพยายามลดอุปสรรคทางการค้าตลอด
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ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Barriers) และ
พัฒนาการอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกิจอย่าง
ครบวงจร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าที่ต้องอาศัยการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ภารกิจด้าน
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ามีความซับซ้อน
มากขึ้นในปัจจุบัน โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่
ประชุมรัฐมนตรี WTO ครัง้ ที่ 9 ณ นครบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซียได้มมี ติรบั ร่าง Trade Facilitation Agreement ซึ่งจะมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกต้องเร่งรัด
ปรับปรุงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า นอกจากนี้
ไทยยังต้องด�ำเนินการตามข้อผูกพันของความตกลง
ATIGA (ASEAN Trade Facilitation Framework)
และความร่วมมือภายใต้กรอบ APEC (Supply
Chain Initiative) รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าไร้กระดาษ (UN/ESCAP
Regional Arrangement for the Facilitation of
Cross-border Paperless Trade) ด้วย

เมื่อบริบทการค้าได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่
เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ (New Economy) ที่มีการ
เชือ่ มต่อกันอย่างใกล้ชดิ (Hyperconnected) แข่งขัน
กันด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge
-based Competition) และร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อประเด็นสาธารณะ (Multilateralism) ซึ่งน�ำไป
สู่การออกมาตรฐานและมาตรการค้าใหม่ๆ ขึ้นมา
เป็นเงื่อนไขทางการค้า ภารกิจการอ�ำนวยความ
สะดวกจึงมีการปรับเปลี่ยนให้มีการบูรณาการ
กั น อย่ า งรอบด้ า น/ครบวงจรการค้ า (Trade
Value Chain) ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ
การจดทะเบี ย นและคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา การรายงาน งบการเงิน การออกใบรับรอง
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ โครงสร้ า ง
พื้นฐานทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การไหลเวียนของข่าวสารการช�ำระเงิน
การแก้ ไ ขอุ ป สรรคและข้ อ พิ พ าททางการค้ า
และการให้ บ ริ ก าร ณ จุ ด เดี ย วอย่ า งสมบู ร ณ์
(Service Link)

New Economy: Free and Flow, But Not Always
Easy
ในยุ ค การค้ า เสรี ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย FTAs
อุปสรรคทางภาษีก�ำลังจะหมดไป การค้าและการ
ลงทุนที่เปิดกว้างขึ้นนอกจากจะก่อให้มีโอกาสทาง
ธุรกิจแล้ว ยังท�ำให้เกิดคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ในขณะเดียวกัน ประเด็นทางด้านมาตรฐาน
สินค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ
ก�ำลังถูกน�ำมาเกี่ยวโยงกับการค้า (Trader-related
Issues) จนเป็นภาระและต้นทุนท�ำให้การค้าที่
เปิดเสรีอาจเต็มไปด้วยอุปสรรค (NTMs/NTBs)
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ภาคธุรกิจ
ของไทยจึงให้ความส�ำคัญกับธุรกรรมทั้งที่เกิดขึ้น
ณ ประตูการค้า ในตลาดปลายทาง และกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเอง กระทรวงพาณิชย์และ
เอกชนต้องทบทวนกลไกการอ�ำนวยความสะดวกให้
รองรับการเปลีย่ นแปลงของบริบทใหม่อย่างรอบด้าน
Integrated Demand Chain: เพิ่มความ
ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบียบและ
ความต้องการของตลาด โดยติดตามและรายงาน
ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับแนวโน้มและแนวทางการปรับตัว
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองตลาดได้
รวดเร็ว (Agile/Responsive Supply Chain) ให้
ความส�ำคัญทั้งในมิติด้านมาตรฐานใหม่ของสินค้า
และบริการ ความปลอดภัย สุขอนามัยและผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากสินค้าไทยได้รับการ
รับรองด้วยฉลากมาตรฐาน (Labeling) ได้ก่อนจะ
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และภาพลักษณ์ความแตกต่าง
ให้กับสินค้าไทย นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนด้านการตลาดและการผลิตควรมีชอ่ งทางการ
สือ่ สารแลกเปลีย่ นความเห็นระหว่างกันอย่างใกล้ชดิ
(Information Flow) เกี่ยวกับทิศทางตลาดและ
กฎระเบียบในเชิงรุก การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไทย
ให้เป็นทีย่ อมรับและปฏิบตั ติ ามในระดับภูมภิ าคและ
ระดับโลก (Rule/Standard-Setting) จะช่วยให้ไทย
สร้างแต้มต่อเหนือคูแ่ ข่งทีผ่ ลิตสินค้าได้ใกล้เคียงกัน
ทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
Shorttening Value Chain: พั ฒ นา
ช่องทางการจ�ำหน่ายและกระจายสินค้าสู่มือ
ผูบ้ ริโภค ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาคเกษตร/เกษตรแปรรูป ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภค

ได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การค้าออนไลน์ (E-commerce / Paperless Trade)
รวมทัง้ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บและกระจาย
สินค้าจากเกษตรกรรายย่อยผ่านตลาดกลางและ
เครือข่ายกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง
มากขึ้น รวมทั้งชาวต่างชาติที่มาเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย (26.7 ล้านคนในปี 2556) เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนสามารถ
พัฒนาตลาดได้ด้วยตนเองมากขึ้นและเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากผลผลิตของตนได้ในสัดส่วนที่มาก
กว่าเดิม
Asian Value Chain: การอ�ำนวยความ
สะดวกในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
รองรับการออกไปลงทุน/ด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
สมาชิกอาเซียนของผู้ประกอบการไทยในหลาย
กลุ่มสินค้า ที่เล็งเห็นโอกาสและความพร้อมของ
ประเทศเพือ่ นบ้านในการผลิตและส่งออกสินค้าไปยัง
ตลาดขนาดใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เอเชียใต้
และตะวันออกกลาง นอกเหนือจากการพึ่งพิง
ตลาดหลักทีอ่ ยูห่ า่ งไกลอย่าง EU และ US ทีม่ แี นวโน้ม
จะค้าขายกันในภูมภิ าคของตนมากขึน้ ดังนัน้ ความ
สามารถทางการแข่งขันของไทยในอนาคตจึงขึ้นอยู่
กับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและกฎระเบียบทางการ
ค้ า ของประเทศที่ จ ะเป็ น ฐานการผลิ ต และการ
ส่งออกใหม่ (Nearshoring) รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานที่จะสนับสนุนการค้าของไทยในประเทศที่
เป็นประตูการค้าของแต่ละภูมิภาค อาทิ โปแลนด์
ตุรกี และ บาห์เรน (Oversea Trade Infrastructure/
Facilitation) นอกเหนือจากศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้า (Hub and Spoke) ในจังหวัดที่ใกล้ชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Cross-Border Special
Economic Zones)
นอกจากนี้ การส่งสินค้าขั้นต้นและเกษตร
แปรรูปที่ไทยได้จากการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
(อาทิ Contract Farming) มาต่อยอดมูลค่าเพิ่ม
ในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับการอ�ำนวยความ
สะดวกมากขึ้นด้วย รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ธุรกิจไทยในประเทศเพื่อนบ้านในการน�ำสินค้า
ไทยออกไปกระจายสิ น ค้ า สู ่ ป ระเทศที่ อ ยู ่ ใ กล้
เคียง อาทิ จีนและเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสนั บ สนุ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ข องไทย
(Logistics Service Providers: LSPs) ให้มีความ
ได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมให้ LSPs ขยายกิจการไปสูก่ ารเป็นผูส้ ง่ ออก
และน�ำเข้า ทั้งนี้ LSPs ในอนาคตควรสร้างความ
แตกต่ า งเชิ ง คุ ณ ภาพการจั ด เก็ บ บรรจุ ภั ณ ฑ์
การบริการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย
Moving-up Value Chain: การสร้างมูลค่า
เพิม่ และตราสินค้า โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียน
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมใน
ตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจ
ให้เกิดการสร้างสรรค์เอกลักษณ์สนิ ค้าจากเทคโนโลยี
และองค์ความรูส้ งิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ การออกแบบ

การแปลงทุนทางวัฒนธรรมมรดกทางประวัตศิ าสตร์
และภูมปิ ญ
ั ญา ให้เป็นจุดขาย รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกในการวางแผนการพัฒนาสินค้า
(Collaborative Product Development)
เพื่ อ ยกระดั บ มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ตลอดห่ ว งโซ่
คุ ณ ค่ า โดยผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ การค้ า มี ส ่ ว น
ส� ำ คั ญ ในฐานะผู ้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั้ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
และผู้ผลิต (Intermediary Role) ซึ่งจะเอื้อให้
ผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถขยั บ จากการเป็ น
OEM (Original Equipment Manufacturer) ไปสู่
ODM (Original Design Manufacturer) และ
ท�ำให้การก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) ของไทยเป็นไปได้มากขึ้น
ในการรับมือกับบริบทการค้าในอนาคต
ยังมีอีกหลายแนวคิดที่ภาครัฐและเอกชนจะต้อง
ร่วมกันขัดเกลาเพื่อหาแนวทางปรับตัวในด้านการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างครบวงจร
ทิศทางการพัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้าที่ให้ความส�ำคัญทั้งกระบวนการการค้าภายใน
ประเทศและต่างประเทศ (Supply Chain Approach)
เริ่ ม ปรากฏให้ เ ห็ น ชั ด เจนจากการยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2556-2559) ที่มุ่งเน้นการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
รวมถึงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานทางการค้าในประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้อง
กั บ แนวทางของ UN/ESCAP ที่ ไ ด้ ส ่ ง เสริ ม ให้
ประเทศสมาชิ ก ในเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก พั ฒ นา
การอ�ำนวยความสะดวกตลอดกระบวนการท�ำธุรกิจ
(Business Process) โดยใช้ระบบ Trade and
Transport Facilitation Monitoring Mechanism
(TTFMM) รวมทั้งมองว่าการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการเพิม่ ความสามารถ
ทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการทุกระดับและเพิม่
โอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำและ
ปัญหาสังคมที่จะตามมา เอื้อให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีส่ มดุลในทุกมิติ (Inclusive Develoment)
ในขณะทีเ่ ส้นทางธุรกิจก�ำลังเปิดกว้างอย่าง
เสรี พืน้ ทีใ่ นตลาดอาจถูกจ�ำกัดด้วยจ�ำนวนของคูแ่ ข่ง
ที่มีศักยภาพ กฎกติกาและมาตรฐานที่ซ่อนไว้เพื่อ
สร้างเนินสะดุดและลดความได้เปรียบ นิยามและ
ภารกิจด้านความสะดวกทางการค้าในวันนี้ จึงไม่ได้
โฟกัสอยู่เพียงที่ด้านการค้าเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
การสนับสนุนด้านอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการได้ปรับ
ตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ง่ายขึ้น
รวมถึงการน�ำหลักปฏิบัติและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทลายอุปสรรคหรือ
จัดการกับกฎระเบียบขัน้ ตอนทีเ่ ป็นต้นทุนทัง้ ภายใน
ประเทศและในตลาดเป้าหมาย ทั้งนี้ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาครัฐและการ
มีส่วนร่วมจากภาควิชาการและเอกชนอย่างจริงจัง
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP  (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก  - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน  (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56  (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
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เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม 2557 มีแนวโน้มการเติบโตทีด่ ขี นึ้
อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง นักลงทุนต่างชาติเริ่มมีความเชื่อมั่น ส่งผลให้
การลงทุนเริ่มขยายตัว ประกอบกับผู้บริโภคในประเทศมีความเชื่อมั่นและ
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ด้านการท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเร่งผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ ทีย่ งั คัง่ ค้างซึง่ จะท�ำให้เกิด
การจ้างงาน และผลักดันให้ส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง สรุปใน
ภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคง
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2557 อยู่ใน
เกณฑ์ดีและมีเสถียรภาพ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 2.2 อัตรา
การว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2557 ลดลงอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.0 ของ
ก�ำลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน
มิถุนายน 2557 อยู่ที่ร้อยละ 46.6 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความ
มั่นคง และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ
60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพ
เช่นเดียวกัน สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม
2557 อยู่ในระดับสูงที่ 169.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงสามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนกรกฎาคม 2557 ขยายตัวในภาคการเกษตรร้อยละ
4.3 (YoY) อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกษตรสะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 5.2 (YoY) โดยเฉพาะยางพารา
และไก่เนื้อ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ข้อมูลล่าสุดเดือน ณ เดือนมิถนุ ายน 2557 หดตัวร้อยละ 6.6 (YoY) ซึง่ คาดว่ามา
จากการทีผ่ ผู้ ลิตยังคงมีสนิ ค้าคงคลังเหลืออยูท่ ำ� ให้การผลิตลดลง นอกจากนี้
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศเริม่ ส่งสัญญาณดีขนึ้ หดตัวในอัตราทีล่ ดลง
อยู่ที่ร้อยละ 10.9 (YoY)
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2557 มีแนวโน้มดีขึ้น
สะท้อนจาก ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ สูงขึ้นร้อยละ
3.6 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 8.3 และ
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งหดตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 8.3 ในขณะที่ปริมาณน�ำเข้า
สินค้าอุปโภคลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.3 ตามล�ำดับ
การลงทุ น ภาคเอกชน เดื อ นกรกฎาคม 2557 เมื่ อ เที ย บ
กับช่วงเดียวกันในปีผ่านมาส่งสัญญาณขยายตัว ปริมาณการน�ำเข้า
สินค้าทุนสูงขึ้น ร้อยละ 5.5 ในขณะที่ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดขายปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ
21.5,11.1,และ 0.4 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ ,IMF (* คาดการณ์
เดือน เม.ย 56)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของประเทศ เดื อ นสิ ง หาคม 2557
มีค่าเท่ากับ 107.61 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ
0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.09 สูงขึ้นในอัตรา
ที่ชะลอตัวลงจากการลดลงของราคาอาหารสดและพลังงาน โดยเฉพาะ
ผักและผลไม้สด น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงตามราคาตลาดโลก รวมทั้งนโยบาย
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งผลต่อ
แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัว ท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อยังคงมีเสถียรภาพ และเฉลีย่ เดือน
มกราคม - สิงหาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.21
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ของประเทศ ที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน) เดือนสิงหาคม 2557
มีค่าเท่ากับ 105.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.83
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.09 และ เฉลีย่ เดือนมกราคม สิงหาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.54

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
Index

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนสิงหาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 138.9 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ แร่โลหะและแร่อื่นๆ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสูงขึ้นร้อยละ 0.2
ได้แก่ หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เยือ่ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ โลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิต
ลดลงร้อยละ 0.9 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 127.0
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 4.2 วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 3.6 เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 1.5 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.1 หมวดกระเบื้อง
ร้อยละ 0.2 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉาบผิวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ลดลง ได้แก่
หมวดซีเมนต์ร้อยละ 2.8 หมวดสุขภัณฑ์ ร้อยละ 0.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ
0.2 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.3

ที่มา : ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

% YoY

Index

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)
Index

% YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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International
Trade Focus

การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กรกฎาคม 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ก.ค.
2557

กรกฎาคม 57

ม.ค.-ก.ค.
2557

กรกฎาคม 57

ส่งออก

18,896

131,601

-0.85

-0.42

น�ำเข้า

19,998

132,466

-2.86

-12.49

ดุลการค้า

-1,102

-866

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 57
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,160

14.5

11.4

จีน

2,069

-1.7

11.0

คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ

1,533

4.9

8.1

สหรัฐ  
อเมริกา

2,909

4.5

10.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

923

-8.0

4.9

ญี่ปุ่น

1,909

3.3

10.1

เม็ดพลาสติก

815

10.4

4.3 มาเลเซีย

1,094

0.1

5.8

ผลิตภัณฑ์ยาง

698

-2.0

3.7

ฮ่องกง

899

-13.2

4.8

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

2,389

7.5

12.0

จีน

3,243

-8.7

16.2

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,909

11.7

9.5

ญี่ปุ่น

2,992

-14.1

15.0

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,346

1.7

6.7

สหรัฐ
อเมริกา

1,560

28.0

7.8

เคมีภณ
ั ฑ์

1,306

-0.5

6.5 มาเลเซีย

1,021

-7.2

5.1

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,034

3.5

5.2 เกาหลีใต้

869

16.11

4.34

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ค. 57

มิ.ย. 57

ก.ค. 57

ส่งออก

-0.1

0.1

น�ำเข้า

0.0

0.3

10

TPSO

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ค. 57

ม.ค. -ก.ค. 57

0.2

-0.2

-1.1

0.0

0.8

-0.6

การส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2557 มีมลู ค่า 18,896 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
-0.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดย ข้าว (+3.2%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป
(+2.1%) ผักผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป (+30.6%) น�ำ้ ตาล (+3.7%) ไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+13.2%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-7.7%) ยางพารา
(-23.4%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 โดยรถยนต์
และอุปกรณ์ (+14.5%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+4.9%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-8.0%)
เม็ดพลาสติก (+10.4%) ผลิตภัณฑ์ยาง (-2.0%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรกได้แก่ จีน (-1.7%) สหรัฐอเมริกา (+4.5%) ญี่ปุ่น (+3.3%) มาเลเซีย
(+0.1%) ฮ่องกง (-13.2%)
ระยะ 7 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.) มีมลู ค่า 131,601 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ -0.42 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
-4.1 โดย ยางพารา (-19.6%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-9.6%) น�้ำตาล
(-25.8%) ในขณะที่ ข้าว (+11.0%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+11.8%) ผัก ผลไม้สด
แช่แข็งและแปรรูป (+18.0%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.9 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+2.6%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+2.5%) อัญมณี
และเครือ่ งประดับ (+19.0) เม็ดพลาสติก (+9.7%) ในขณะที่ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-7.1%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-4.0%) สหรัฐอเมริกา (+3.0%)
ญี่ปุ่น (-0.8%) มาเลเซีย (-0.1%) และฮ่องกง (-2.0%)
การน�ำเข้า
เดือนกรกฎาคม 2557 มีมลู ค่า 19,998 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
-2.86 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ ่ า นมาโดยเป็ น การลดลงของ
เครือ่ งจักรกลฯ (-11.7%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-0.5%) ขณะที่ น�ำ้ มันดิบ (+7.5%) เครือ่ งจักร
ไฟฟ้าฯ (+1.7%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+3.5%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-8.7%) ญีป่ นุ่ (-14.1%) สหรัฐอเมริกา (+28.0%)
มาเลเซีย (-21.3%) เกาหลีใต้ (+16.1%)
ระยะ 7 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.) มีมลู ค่า 132,466 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ -12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�้ำมันดิบ (-10.6%) เครื่องจักรกลฯ (-7.9%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-2.3%)
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-17.9%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.3%) แหล่ง
น� ำ เข้ า ส� ำ คั ญ ของไทย 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ จี น (-3.0%) ญี่ ปุ ่ น (-17.3%)
สหรัฐอเมริกา (-10.6%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-26.2%) และมาเลเซีย (-6.5%)
ดุลการค้า
เดือนกรกฎาคม 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 7 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 866 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2557 อยูท่ ี่ 99.1 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนี
ราคาส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ -6.4 หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ -0.4 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ -0.3 ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกรกฎาคม 2557 อยูท่ ี่ 97.5 (ปี 2555=100)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.1 ขณะทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป และหมวด
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ -0.4 และ -1.2 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร: สิงหาคม 2557
ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,668.75 บาท ลดลงร้อยละ
1.55 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำได้รับแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีม่ กี ารเปิดเผยออกมา ซึง่ อาจจะกระตุน้ ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เศรษฐกิจจากกลุ่มยูโรโซน
กลับต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะงักงัน ส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมยังคงแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.01 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 32.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค ที่ยังได้แรงหนุนจากการไหลเข้าของกระแสเงินทุน
จากต่างประเทศทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลาง
ของประเทศชัน้ น�ำจะยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนือ่ งในช่วงหลายเดือน
ข้างหน้า นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอในยูโรโซนหนุนให้เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบยูโร

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ในเดื อ นสิ ง หาคมปรั บ ตั ว ลดลง โดยราคาน�้ ำ มั น ดิ บ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 96.55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 103.63 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เนื่องจากการรายงานการปรับตัวเพิ่มขึ้นของปริมาณน�้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ
โดยส�ำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รวมถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจ
โลกจะฉุดรั้งความต้องการใช้นำ�้ มันและกดดันราคาน�ำ้ มันดิบท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในภูมิภาคส�ำคัญๆ ของโลก นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่จะ
ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากลิเบียสามารถกลับมาส่งออกน�้ำมันดิบจากท่าเรือส่งออกที่ใหญ่ที่สุดใน
ลิเบียอีกครั้ง

สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,222.62 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,272.37 บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ย ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจาก 3,034.52 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,052.89 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
ตลาดมีความต้องการน�ำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง แต่ผลผลิตข้าวนาปียังไม่ออกสู่ตลาด
ขณะเดียวกันประเทศคูแ่ ข่งอย่างเวียดนาม ประสบปัญหาการขาดแคลนข้าว ส�ำหรับแนวโน้ม
เดือนกันยายน คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 จะปรับตัวเพิม่ ขึน้
เนื่องจากจะมีการส่งมอบข้าวขาว 5% ให้จีนจ�ำนวน 100,000 ตัน ประกอบกับประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีความต้องการน�ำเข้าข้าวจากประเทศผู้ส่งออก
ไม่ต�่ำกว่า 500,000 ตัน
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 59.64
บาท และ 53.12 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุน
เทขายสัญญาซือ้ -ขายในตลาดล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง เพราะมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับ
อุปสงค์ยางโดยรวมของโลก หลังจากประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เตือนว่าความ
เสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ (รัสเซียและยูเครน) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน
อีกทั้ง จีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก เปิดเผยข้อมูลที่ส่งสัญญาณถึงการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจอีกด้วย ส�ำหรับราคายางในเดือนกันยายน 2557 คาดว่าราคายาง
อาจจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในมาตรการแก้ไขปัญหาราคายาง

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ส.ค.
56

1,272.37

4.07

1,539.04

1,217.35 -20.90

3,034.52

3,052.89

0.61

3,267.38

2,981.74

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

64.78

59.64

-7.94

87.99

68.98 -21.60

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

54.32

53.12

-2.20

78.99

59.35 -24.86

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,310.97

1,295.99

-1.14

1,470.82

1,294.24 -12.01

ไทย (THB/Baht)

19,978.00

19,668.75

-1.55 21,096.74

Dubai

105.91

101.59

-4.08

104.80

104.90

0.09

WTI

103.63

96.55

-6.83

97.11

100.66

3.66

32.10

32.01

-0.29

30.23

32.43

7.29

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,222.62

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

สินค้า

ม.ค.-ส.ค.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
-8.74

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

19,893.32

-5.70

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News
ประเด็นไก่หมดอายุในจีนพ่นพิษส่งผลต่อตลาดญีป่ นุ่ เมือ่ ผูน้ ำ� เข้าไก่ใน
ญี่ปุ่นจ�ำนวนมาก ต้องการลดการน�ำเข้าจากจีนและหันมาน�ำเข้าจากไทยแลนด์
แทน ส้มหล่นอีกแล้วครับพี่น้อง

บริษัทญี่ปุ่นกว่า 264 บริษัท มีทั้งบริษัทรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
ยกขบวนลงทุน R&D นอกประเทศกันเป็นทิวแถวทั้งในอาเซียน จีน อินเดีย และ
สหรัฐฯ และก็หมายตาประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ด้วย
ส้มหล่นก�ำลังสอง รัสเซียแบนการน�ำเข้าอาหารจากอียแู ล้วหันมาน�ำเข้า
อาหารจากไทยแทน แถมต้องการน�ำเข้าชิน้ ส่วนรถยนต์ ยางรถยนต์ และยางพารา
ไม่อนั้ เพือ่ ป้อนสายการผลิตรถยนต์ในรัสเซียที่ ตัง้ เป้าหมายให้รสั เซียเป็นฐานการ
ผลิตรถยนต์อันดับ 2 ของภาคพื้นยุโรป ยางพาราไทยมีเฮกันละคราวนี้

สิ น ค้ า ไทยที่ จ ะส่ ง ไปตลาดแคนาดาควรเป็ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สีเขียว (Green Product) ซึ่งเป็นกระแสที่ก�ำลังมาแรงในกลุ่มผู้บริโภคแคนาดา
ในปัจจุบัน อาทิเช่น เมื่อเร็วๆ นี้องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแคนาดา
ได้ยนื่ หนังสือต่อรัฐบาลแคนาดาโดยอ้างถึงสารแอนตีแ้ บคทีเรีย 2 ตัว คือ ไตรโคลซาน
และไตรโคลคาร์บาล ที่ปัจจุบันใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าอุปโภค
อาทิ ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิว สบู่ก้อน เสื้อผ้า ไปจนถึงเสื่อโยคะ
ว่าสารเคมีดงั กล่าวเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค แม้วา่ ประเด็นดังกล่าวยังอยูใ่ นขัน้ ตอน
การพิจารณาแต่ก็สะท้อนว่าแคนาดามีความตื่นตัวต่อประเด็นความปลอดภัย
ของผู้บริโภคมาก ภาค						
อุตสาหกรรมของยูเครนทรุดหนักโดยในเดือนกรกฎาคม 2557 การผลิตลดลง
ร้อยละ 12.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากความไม่สงบในภาคตะวันออก
ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ หมืองแร่สำ� คัญ มีการสูร้ บทีย่ ดื เยือ้ โดยพืน้ ทีพ่ พิ าทคิดเป็น 1 ใน 3 ของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมยูเครน...ผลิตไปต้องหลบจรวดไปด้วยเลยทีเดียว

รัสเซียเป็นตลาดใหญ่ มีประชากร 142 ล้านคน มีฤดูหนาวยาวนานกว่า
6 เดือน ไม่เหมาะแก่การท�ำการเกษตร จึงต้องน�ำเข้าอาหารเป็นหลัก
แว่วๆ ว่ารัสเซียจะใช้ไทยเป็นฐานในการเจาะตลาดอาเซียนด้วยเช่นกัน

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายระเบียบการน�ำเข้าส�ำหรับร้านปลอดภาษีเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยจะยกเว้นภาษีทุกรายการ เช่น อาหาร เครื่องส�ำอาง และ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า พร้อมทัง้ เปิดร้านปลอดภาษีเพิม่ เป็น 10,000 แห่งภายในปี 2563
น่าจะเป็นช่องทางใหม่ในการเจาะตลาดญี่ปุ่นส�ำหรับสินค้าไทย

ตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับใกล้บา้ นอย่างกัมพูชาเป็นตลาดทีไ่ ม่ควร
มองข้ามโดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค. – มิ.ย.) มีอตั ราการเติบโตสูงถึง
4.08 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า โดยสินค้าส่งออกเกือบทั้งหมด
เป็นทองค�ำ ซึง่ ส่งออกเพิม่ สูงถึงกว่า 4.33 เท่า อันเนือ่ งมาจากชาวกัมพูชานิยมซือ้
ทองค�ำสะสมเป็นสินทรัพย์หรือเพือ่ การลงทุนเพิม่ มากขึน้ และทีส่ ำ� คัญคนไม่คอ่ ย
นิยมฝากธนาคาร ต้องยอมรับว่า “อัปสรา” Really love Gold
ส�ำหรับการส่งออกไปยังญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน รายการส�ำคัญไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องประดับทอง เครื่องประดับแพลทินัม ทองค�ำฯ เพชรเจียระไน พลอย
เนือ้ แข็งเจียระไน และพลอยเนือ้ อ่อนเจียระไน ต่างก็ขายดีเป็นเทน�ำ้ ด้วยอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 26.16, ร้อยละ 2.69, ร้อยละ 54.34, ร้อยละ 23.54, ร้อยละ 5.46
และ 1.24 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เริ่มฟื้นตัว ..
บันไซ .. บันไซ อุมามิ โดโซะ

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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