
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบแรกเป็นไปตามท่ีตลาดคาดการณ์ แม้นายเอมมานเูอล มาครอง 
(Emmanuel Macron) จะไม่ได้คะแนนชีข้าด ท าให้ต้องเข้าไปแข่งในรอบ 2 กบันางมารีน เลอแปน (Marine Le 
Pen) ท่ีล่าสดุนางเลอแปนประกาศลาออกจากต าแหน่งผู้น าพรรค  National Front เพ่ือแสดงจุดยืนทางการเมือง
และดงึคะแนนเสียงในช่วงโค้งสดุท้าย ทว่า ก็ไม่น่าจะมีผลท่ีจะช่วงชิงคะแนนเสียงได้ในระยะเวลาอนัสัน้เพียง 2 
สัปดาห์ ขณะท่ีนายมาครอง ซึ่งมีแนวทางเสรีนิยมสายกลางและมีแนวนโยบายสอดคล้องกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองของชาวฝร่ังเศส ยงัคงเป็นตวัเก็งท่ีมีโอกาสชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2560  

เหตกุารณ์ทางการเมืองของฝร่ังเศสได้คลี่คลายแรงกดดนัตอ่เศรษฐกิจ EU ไปบางสว่น ก่อนท่ีจะเข้าสู่การ
การเลือกตัง้นายกรัฐมนตรีในเยอรมนีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ี
เป็นอยู่ขณะนี ้เพราะนโยบายของผู้น าคนปัจจุบันยังครองใจประชาชนได้และมีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถรัง้
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีไว้ได้อีกสมัยหนึ่ง  ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองท่ีเร่ิมปรากฏชัดทัง้ฝร่ังเศสและ
เยอรมนีท่ีเป็นแกนน าเศรษฐกิจของ EU จะเป็นก าลงัส าคญัในการรักษาความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม EU ไว้ได้ต่อไป
แม้ว่าก่อนหน้านีน้ายกรัฐมนตรีองักฤษประกาศยุบสภาอย่างกระทนัหนั และประกาศจดัการเลือกตัง้ทัว่ไปขึน้ใน
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 ซึง่รัฐบาลใหม่ท่ีจะเข้ามารับช่วงต่อก็ยงัต้องเดินหน้าพาองักฤษถอนตวัออกจาก EU ตาม
แนวทาง Hard BREXIT ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้อยู่ดี อีกทัง้ ตลาดก็ได้ซมึซบัผลกระทบจากสถานการณ์นีไ้ปบางส่วนแล้ว 
จงึไมน่่าสง่ผลลบตอ่เศรษฐกิจ EU ในช่วงท่ีเหลือของปีมากนกั  

อย่างไรก็ดี ยงัต้องติดตามพฒันาการระบบการเมืองในอิตาลีและสเปนท่ีก็มีประเด็นการแยกตวัออกจาก 
EU คกุกรุ่นอยู่ และยงัคงถกูกดดนัจากความไมแ่น่นอนทางการเมืองในช่วงท่ีเหลือของปี แม้วา่ข้อผูกมดัของการใช้
สกลุเงินยโูรร่วมกนั มีผลท าให้การแยกตวัจากกนัระหวา่ง EU กบัสเปนหรืออิตาลีมีความซบัซ้อนและต้องพิจารณา
อย่างถ่ีถ้วน แตห่ากเกิดการขอถอนตวัออกจาก EU ผลท่ีตามมาจะกระทบลงลกึสู่โครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวม
มากกวา่การแยกตวัขององักฤษท่ีเป็นเพียงการตดัสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจในภาพกว้างเท่านัน้ 

เม่ือตอ่ภาพกลบัมาท่ีไทย แน่นอนวา่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลายประเทศในยโุรปในแต่ละช่วงเวลา
สร้างความออ่นไหวตอ่ตลาดเงินตลาดทุนท าให้ค่าเงินยูโรผนัผวนระยะสัน้ ซึง่ในกรณีของฝร่ังเศสก็ยงัต้องติดตาม
บทสรุปว่าใครจะได้รับต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ถ้าผลท่ีออกมาเบ่ียงเบนไปจากท่ีตลาดคาดการณ์คง
ส่งผลในทางตรงกนัข้ามกบัท่ีกล่าวมาข้างต้น อีกทัง้ขนาดผลกระทบคงเก่ียวเน่ืองในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ EU ซึง่
ต้องรอประเมินผลกระทบอีกครัง้  

ECONOMIC BRIEF 
ปีที่ 23 ฉบบัท่ี 3675 

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 

 

การสง่ออกไทยไป EU ปี 2560 ... 

ไดแ้รงหนุนจากสินคา้อุตสากรรมการเกษตร 
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โดยหากมองเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับฝร่ังเศสประเทศเดียว ฝร่ังเศสเป็นคู่ค้าอันดับ 
26 ของไทย ซึ่ งการส่งออกของไทยไปฝร่ังเศสมี
สัดส่วนค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 0.7 ของการ
ส่ ง ออ กขอ ง ไ ทย ไปต ล าด โ ล ก  ดั ง นั้น  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมืองของฝร่ังเศส
จงึไม่มีผลต่อการค้าของไทยอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณี
ท่ีผลการ เลือกตั ง้ ของฝ ร่ั ง เศส เ ป็นไปตามท่ีตลาด
คาดหมายก็น่าจะเอือ้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฝร่ังเศสใน
ภาพรวม อันจะช่วยขับเคลื่อนสินค้าไทยท่ีพึ่งพาตลาด
ฝร่ังเศสปรับตัวดีขึน้จากท่ีไตรมาส 1/2560 การส่งออก
ของไทยไปฝร่ังเศสยังคงหดตัวร้อยละ 6.5 (YoY) โดย
สินค้าท่ีน่าจะได้ประโยชน์ อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ เลนซ์ 
ยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อญัมณี
และเคร่ืองประดบั เป็นต้น แม้ว่าการส่งออกของไทยไป
ฝร่ังเศสจะไม่มากนกั แต่ฝร่ังเศสนบัว่ามีเป็นแหล่งน าเข้า
ส าคัญของสินค้ากลุ่มเคร่ืองจักรกล สบู่ /ผงซักฟอก 
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไทยขาดดุลการค้ากับฝร่ังเศสคิดเป็น
มลูคา่ 1,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559  

โดยสรุป ความชัดเจนทางการเมืองในหลายประเทศส าคัญของ EU ท าให้บรรยากาศการส่งออก
ของไทยไปยัง EU ในปี 2560 มีภาพที่ดีตามมา โดยเฉพาะในตลาดที่มีประเด็นทางการเมืองทัง้สห
ราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และเยอรมนี ซึ่งสินค้าศักยภาพของไทยที่ยังคงเติบโตและมีโอกาสเร่งตัวได้อีก
ตามก าลังซือ้ที่เพิ่มขึน้ในตลาด EU ที่น่าจับตา คือ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร แม้ว่าจะยงัมีมลูค่าการ
ส่งออกไม่มากนัก แต่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจสัญชาติไทยโดยตรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและอาหาร
ส าเร็จรูป อาหารสตัว์เลีย้ง สิ่งปรุงรสอาหาร ไก่แปรรูป ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ขณะท่ี
สินค้าส่งออกรายการหลักๆ ก็น่าจะได้อานิสงส์เติบโตตามการปรับตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และส่วนประกอบ รวมทัง้สินค้า
ยางพารา/ผลิตภณัฑ์ยาง และอญัมณี/เคร่ืองประดบัท่ีเติบโตตอ่เน่ืองซึง่ได้แรงหนนุจากการเพ่ิมขึน้ของราคาสินค้า 

กระแสการแยกตัวใน EU เป็นเคร่ืองสะท้อน
ศกัยภาพของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสงู ก็มี
ความเสี่ยงที่จะแตกแยกได้ซึ่ งยังต้องติดตามต่อไป  
ประเด็นนี  ้น ามาสู่ค าถามที่ ว่าแล้วก้าวต่อไปของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นเช่นไร ซึ่ง 
AEC ที่มีลกัษณะการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบั 
EU แตต่า่งกนัตรงที่ AEC มีเป้าหมายการรวมตวัทางด้าน
การค้าเสรีเป็นหลกั โดยเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การ
บริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะและ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี ซึ่งเอือ้ให้สมาชิกมีความ
คล่องตวัทางธุรกิจ อีกทัง้ AEC ก็ไม่ได้มีแผนจะเดินไปสู่
จุดเดียวกนั EU ที่ครอบคลมุถึงการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
และการใช้เงินสกุลเงินเดียวกัน (Common Market) 
ดงันัน้ กระแสการแยกตวัใน EU จึงไม่มีผลต่อการก้าวเดิน
ของ AEC แต่จะส่งผลกระทบผ่านความสัมพันธ์ทาง
การค้าระหวา่งกนัมากกวา่  
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ทัง้นี ้ตวัเลขการส่งออกของไทยไป EU ในไตรมาส 1/2560 เติบโตดีเกินคาดท่ีร้อยละ 8.1(YoY) (สงูกว่า
การสง่ออกในภาพรวมของไทยท่ีขยายตวัร้อยละ 4.9 (YoY)) สว่นหนึง่เป็นผลของฐานเปรียบเทียบท่ีค่อนข้างต ่าใน
ปีก่อน และผลจากราคาสินค้าช่วยผลกัดนัสินค้าบางรายการ ขณะท่ีการฟืน้ตวัของอปุสงค์ในยโุรปได้หนนุน าความ
ต้องการบริโภคสินค้าท่ีมีมลูค่าเพ่ิมเติบโตเร่งขึน้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อีกทัง้ยงัหนุน
ให้อตุสาหกรรมการเกษตรของไทยขยายตวัอย่างโดดเดน่ อาทิ ผลิตภณัฑ์จากข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูป อาหาร
สตัว์เลีย้ง สิ่งปรุงรสอาหาร โดยสัญญาณเหล่านีส้ะท้อนว่าตลาด EU พร้อมจะกลบัมาเติบโตในช่วงท่ีเหลือของปี 
ท าให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยไป EU ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 3.0 หรือมีมูลค่าส่งออกไม่ต ่ากว่า 22,780 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่ งการปรับประมาณการยังต้องรอดู
โมเมนตัมเศรษฐกจิโลก ประกอบกับประเด็นด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองใน EU อันจะมี
ผลต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไป 
 
 
----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


