
 

 

 

 

 

 
1) รายงานผลกระทบค่าเงินที่อ่อนค่าของแคนาดามีผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
        แหล่งข้อมูล: CBC News วันที่ 8 มค 2559 
 

                  นับตั้งแต่ราคาน้้ามัันลกปรรับกลกงตั้งแต่รกายรี 2557 ค่าเงินแคนาลาไล้รรับกลกงปว่า 25% 
โดยค่าเงินแคนาดาที่เคยอ่อนที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่ านมา ในปี 2545 ที่เคยปรับกลไปอยู่ที่ระดับ 61.98 
เซ็นต์ต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ แต่สี่ปีต่อมาค่าเงินก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 90 เซ็นต์ต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งผลกระทบต่อทั้งการน าเข้าและส่งออก โดยส้านัปข่าว CBC ได้มีการออกส ารวจสอบถามนักธุรกิจถึงผลกระทบ 
ของค่าเงินที่อ่อนตัวของแคนาดาต่อธุรกิจสรุปได้ดังนี ้
  Mr. Anthony Pronesti หนึ่งในผู้ป่อตั้งบริษัท Urban Fresh Produce ซึ่งเร็นร้านค้ารกีป 
จ้าหน่ายผัปผกไมั้ในตกาล St. Lawrence ซึ่งเร็นแหก่งท่องเที่ยวแกะที่จ้าหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ไล้ปก่าวว่า
สามัารถรู้สึปไล้ถึงรริมัาณผู้คนที่มัาจับจ่ายกลกง แกะผู้บริลภคจะระมััลระวังปารจับจ่ายลลยเน้นซื้อสินค้าที่จ้าเร็นมัา
ป่อน “Stick to the basics” ลลยร้านค้าที่มัีปารน้าเข้าสินค้าจาปต่างรระเทศจะต้องรรับขึ้นราคาสินค้าตามัความั
เร็นจริง ที่ท้าให้กูปค้าหกายรายไล้เรกี่ยนพฤติปรรมัปารเกือปซื้อสินค้า ลลยร้านค้ารกีปที่มัีเครือข่ายจ้านวนสาขา
จ้านวนมัาปนั้นจะไล้เรรียบปว่าร้านค้ารกีปเก็ปๆ ที่มัีอ้านาจในปารต่อรองซับพกายเออร์ในปารขึ้นราคาสินค้า ลลยจะ
มัีปารรรับราคาสินค้าขึ้นช้าปว่าร้านขนาลเก็ปที่มัีอ้านาจในปารต่อรองน้อยปว่า ซึ่งร้านผัปผกไมั้ขนาลเก็ปอย่าง 
Urban Fresh ไมั่มัีอ้านาจในปารต่อรองปับซับพกายเออร์เท่าปับรายใหญ่อีปทั้งสต็อปสินค้าส่วนใหญ่เร็นปารสั่งซื้อ
วันต่อวัน ที่ค่าเงินผันผวนอย่างมัาปในช่วงเลือนที่ผ่านมัาตามัราคาน้้ามัันลกป ส่งผกต่อธุรปิจอย่างมัาป  
     ส้าหรับบริษัท Artimport ซึ่งมัีธุรปิจน้าเข้าแกะค้า
ส่งสินค้าของขวัญของช้าร่วย แกะของเก่น ไล้รับผกประทบจาป
ค่าเงิน ที่ค่าเงินอ่อนตัวรระมัาณ 20-25% ราคาสินค้าก็ปรับตัวขึ้น 
20-25% เช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการไม่มีทางเลือก ที่ต้องขึ้นราคาที่ มี
ท้าให้มัีผลกระทบต่อ Supply Chain ร้านค้าปลีก และลูกค้า (End 
Consumer) และแน่นอนส้าหรับตัวบริษัทเองหมัายถึงยอดจ าหน่าย 
ที่ ลดลง  ซึ่ งบริ ษั ทต้ อ งพิ จ ารณาปรั บลด ค่ า ใ ช้ จ่ า ยและปรั บ 
เปลี่ยนไลน์สินค้าที่เน้นสินค้าที่กัปษณะโดดเด่นเฉพาะ (Unique) 
ที่คู่แข่งไม่มีสินค้าที่เหมัือนปัน ในสถานการณ์อย่างนี ้
  อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจจะได้รับผลในเชิงลบ โดยผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเสื้อผ้า 
ออกก าลังกายอย่างบริษัท VC Ulitmate ได้กล่าวส่วนต่างของต้นทุนสินค้าที่ต้องน าเข้า อาทิ เมัื่อเรรียบเทียบ
ต้นทุนปารน้าเข้าของ เส้นด้าย กับค่า เงินสหรัฐฯ (สินค้าจ้าหน่ายเร็นเงินเหรีญสหรัฐฯ) ที่แข็งขึ้นนั้น 
จะมีผลดีต่อบริษัทมากกว่า ซึ่งบริษัทไม่ได้ปรับเปลี่ยนราคาสินค้าแกะยังคงจำหน่ายสินค้าเป็นเหรียญสหรัฐฯ 
ที่ท าให้อัตราก าไรสูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการส่งออก ไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ไล้รับ
ผกประทบจาปค่าเงินแคนาลาที่อ่อนตัว 
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ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ส่งออกไทย ต่างได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนตัวของแคนาดา ที่ท าให้มีแนวโน้ม 
การสั่งซื้อที่ชลอตัวลง ทั้งนี้จากการสังเกตสินค้าหลายรายการ ที่น าเข้าจากไทย ได้พบว่าผู้น าเข้าบางราย 
ได้เริ่มปรับกลยุทธ์โดยการ ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า แต่ไม่เพิ่มราคาน าเข้า อาทิ ข้าวสารจากเดิม 
ที่จ าหน่ายอยู่ในถุงขนาด 8 กก. ได้ลดลงเหลือ 6.8 กก. ทั้งนี้ถึงแม้ว่าผู้บริ โภคจะทราบถึง ปริมาณสินค้าที่ลดลง 
แต่ในทางจิตวิทยาแล้วนั้นอาจได้ผล เนื่องจากจะรู้สึกว่ายังสามารถบริโภคสินค้าไล้ หรือยังสามัารถบริลภค
แบรนด์สินค้าที่ชอบไล้ในราคาที่จ่ายออปไรเท่าเดิม โดยไม่หันไปเกอืปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นๆ อย่างไรป็ตามัแนวทางอื่นๆ 
ที่ผู้ส่งออกไทย ควรใชโ้อกาส ในการเจาะตลาดแคนาดาไล้แป่ปารน้าเสนอ รูปแบบสินค้าราคาประหยัด รวมถึงสินค้า 
ที่เป็นประเภท Ready To Eat ที่ราคาไมั่สูงเนื่องจาป ผู้บริลภคกลปารจับจ่าย ป็จะหันไรหาสินค้าที่ซื้อมัา
รับรระทานที่บ้านมัาปขึ้น ที่เร็นลจทย์ให้ปับผู้รระปอบปารไทยที่ต้องตีให้แตป ในภาวะเศรษฐปิจขากงของแคนาลา
ในรัจจุบัน 
 
2) บทวิเคราะห ์TPP ทีม่ีผลดีต่อเศรษฐกิจแคนาดา นวัตกรรม และผู้บริโภคค  
     แหล่งข้อมูล: นติยสาร Canadian Grocer วันที่ 22 ธค 2558  
 

                    ถึงแมั้ว่าแคนาลา ไล้รระปาศที่จะเข้าร่วมั TPP ในรีที่ผ่านมัาแก้ว แต่ในรี 2559 จะเร็นรีที่ชาว
แคนาลาจะมัีปารถปเถียงทางสาธารณะมัาปขึ้น เปี่ยวปับความัชอบธรรมัของรัฐบาก (ในชุลป่อน) ที่รระปาศเข้าร่วมั
TPP เนื่องจาปรัฐบากชุลที่ผ่านมัาไล้มัีปารตปกง เจรจา แกะกงนามัอย่างกับๆ ลลยที่มัีจ้านวนบริษัท ภาคเอปชนเข้า
ร่วมัหารือ รรึปษาน้อยมัาป ซึ่งรัฐบากชุลป่อนป็ไมั่ไล้รับปารเกือปตั้งอีปครั้ง ที่แสลงออปถึงความัไมั่มัั่นใจต่อรัฐบาก
ชุลป่อนของชาวแคนาลา อย่างไรป็ตามั ตามัความัเร็นจริง จาปจ้านวนรระเทศในปกุ่มัทั้งหมัล 12 รระเทศของ TPP 
แคนาลาไล้มัีปารเจรจาปารค้าเสรีแก้ว 7 รระเทศ ไล้แป่ สหรัฐ เมั็ปซิลป (NAFTA) ชิกี แกะปกุ่มัรระเทศเครือจัปรภพ
อังปฤษ ไล้แป่ ออสเตรเกีย นิวซีแกนล์ สิงค์ลรร์ มัาเกเซีย แกะบรูไน ส่วนรระเทศที่แคนาลาไมั่เคยมัีปารตปกงเจรจา
ปารค้าเสรีมัาป่อนที่ส้าคัญในสายตาของแคนาลา ไล้แป่ญี่รุ่น ซึ่งเร็นตกาลที่แคนาลาคาลหวังว่าจะเพิ่มัมัูกค่าปารค้า
ปันมัาปขึ้นในอนาคต นอปเหนือจาปเร้าหมัาย อย่าง อินเลีย เปาหกีใต้ แกะจีน ลลยเฉพาะอุตสาหปรรมัรถยนต์ ที่
ป้ากังรรับไรสู่เทคลนลกยีที่รถยนต์ไร้คนขับ (Driverless car) ซึ่งจะเร็นอุตสาหปรรมัหนึ่งที่ TPP จะมัีปารเริลรระตู
ซึ่งปันแกะปันในรระเทศสมัาชิป  
  ญี่รุ่นเร็นเร้าหมัายหกัปของแคนาลาที่จะเจาะขยายลอปาสทางปารค้าปับรระเทศที่มัีขนาล
เศรษฐปิจใหญ่อันลับ 3 ของลกป ซึ่งแคนาลามัองตัวเองว่าเร็นรระเทศที่มัีเศรษฐปิจขนาลปกาง จะไล้รระลยชน์ปับ
ปารที่จะเจาะเศรษฐปิจที่มัีขนาลใหญ่ปว่าอย่างญี่รุ่น ที่ขอบเขตของ TPP นั้นได้เปิดโอกาสทางการค้า 
ทั้งในเรื่องของขนาดตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงการหลั่งไหลของมันสมอง เทคโนโลยี และการลงทุน 
ไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ่งการแข่งขันจะบีบให้ภาคเอกชนต้องปรับตัว โดยเฉพาะประเทศอย่างแคนาดาจะต้องมีการ 
ขยายส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ประสิทธิภาพในการท างาน ที่ไม่ใช่แค่ภาคเอกชนต้องปรับตัว แต่ต้องเริ่มจากสถาบัน 
การศึกษา มหาวิทยาลัย ที่จะบ่มเพาะนักศึกษา หลักสูตร ที่เตรียมคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการแข่งขัน  
ในยุคต่อไป ที่จะเปิดกว้างมากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งควรมองว่า TPP นั้นวิวัฒนาการ 
(Evolution) ที่ไม่ใช่การปฏิวัติ (Revolution) ทางเศรษฐกิจในประแสลกปาภิวัฒน์ ลกปไร้พรมัแลน 
                 

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 
       แคนาลาเร็นหนึ่งในรระเทศ ที่เศรษฐปิจพึ่งพาปารส่งออปเร็นหกัป ลลยปารเข้าร่วมัเขตปารค้าเสรี
ใหมั่ๆ นั้นย่อมัหมัายถึงลอปาสที่รระเทศจะสามัารถขยายตัวทางเศรษฐปิจ (ขยายภาคปารส่งออป) ทั้งนี้ TPP เร็น
เขตปารค้าเสรีที่ขอบเขตไล้ปว้างไรปว่า ปารส่งออปสินค้า แต่ รวมัถึง Intellectual Property องค์ความัรู้ 
เทคลนลกยี ที่รระเทศที่พัฒนาแก้วอย่างแคนาลาไล้เรรียบ ลลยมัองว่าลอปาสที่ใหญ่ที่สุลของ TPP ในเบื้องต้นไล้แป่
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ปารเจาะตกาลญี่รุ่น ที่แคนาลามัีจุลแข็งเรื่อง สินค้าปารเปษตร เนื้อสัตว์ แกะเทคลนลกยีระลับสูงในอุตสาหปรรมั
รถยนต์ ซึ่งไทยจะไล้รับผกประทบถ้าหาป ไมั่ไล้เข้าร่วมั TPP แต่ทางเลือกอาจเป็นการเจรจา Bilateral ปับแคนาลา
แทน ซึ่งไทยจะเสียเรรียบปับคู่แข่ง อาทิ มัาเกเซีย แกะเวียลนามั ในตกาลแคนาลาหาป TPP มัีปารกงนามัแกะ
บังคับใช้ในอนาคต ซึ่งลครงสร้างปารส่งออปของ 2 รระเทศนี้คก้ายปับสินค้าไทยที่ส่งออปมัายังแคนาลา 
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