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เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีท่ กุ คนต่างรอคอย  เนือ่ งจากเป็นเดือนทีม่ วี นั หยุดยาวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นค่าแรง
ขัน้ ต�ำ 
่ 300 บาท  ซึง่ แน่นอนว่าต้องกระทบต่อค่าครองชีพ และความเป็นอยูข่ องประชาชน
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ค่าแรงเพิม่ ขึน้   น�ำ้ มันแพงขึน้ แล้วต้นทุนสินค้าจะเพิม่ ขึน้ หรือไม่  ราคา
สินค้าจะแพงขึ้นหรือไม่อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไป  
นอกจากนัน้ สนย. ยังมีหน้าทีต่ ดิ ตามสถานการณ์เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของโลก เช่น
ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซึง่ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นแต่มผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยทัง้ สิน้ โดยเฉพาะ
ภาคการส่งออกอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ  
ที่ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า แต่ปัจจุบันพบว่าการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นตลาดส�ำคัญ  ได้รบั ผลกระทบเป็นอย่างมาก ไทยจะสูญเสียโอกาส
ทางการตลาดหรือไม่ และจะต้องปรับตัวอย่างไร “อนาคตสิง่ ทอไทย...ร่วงหรือโรจน์” และ
“ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีแววรุ่งในเอเชีย” พบค�ำตอบได้ในวารสาร สนย.
ฉบับนี้   
และตามด้วยคอลัมม์ประจ�ำของเรา  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
การค้าที่ส�ำคัญ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและสถานการณ์ราคาสินค้าที่ส�ำคัญ
เช่น สินค้าเกษตรทองค�ำน�ำ้ มัน  หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ฟังความคิดเห็น ข้อแนะน�ำและ
ค�ำติชมต่างๆจากผู้อ่านทุกท่าน
บรรณาธิการ
							

Getting Around with TPSO

กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ จั ด
สัมมนา “เครือข่ายอาสาพาณิช ย์
ลดค่าครองชีพประชาชนเร่งด่วน”
เมื่ อ วั น ที่ 4 - 5 เมษายน 2555  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) ให้เกียรติ
เป็ น ประธานเปิ ด งานในครั้ ง นี้ และ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1,000 คน
ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาพาณิชย์ อาสาธงฟ้า 1569 และเครือข่ายอาสาพิทักษ์
ภูมิปัญญาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เครือข่ายรับทราบนโยบายและมาตรการในการ
ลดภาระค่ า ครองชี พ ของประชาชน ตลอดจนน� ำนโยบายและมาตรการดังกล่าวไป
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับทราบถึง
นโยบายดังกล่าว
การสั ม มนาครั้ ง นี้ จ ะท� ำ ให้ อ าสาเครื อ ข่ า ยของกระทรวงพาณิ ช ย์ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจเป็นก�ำลังหลักในการดูแลให้เกิด
ความเป็ น ธรรมแก่ ผู ้ บ ริ โ ภค ตลอดจนเป็ น
แนวร่วมในการผลักดันการด�ำเนินมาตรการ
ลดภาระค่ า ครองชี พ ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดประชาชนก็จะ
สามารถบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และราคาที่ยุติธรรม
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ระดมสมองจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ สิ่ ง ทอ
บริการสุขภาพ สปาและนวดไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์มนี โยบายในการพัฒนาการค้า ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงพาณิชย์จงึ ได้รว่ มกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ด�ำเนินโครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์รายสินค้า
เพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากล ในสินค้าสิ่งทอ บริการสุขภาพ สปาและการนวดไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ แนวทางและแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสินค้าและบริการสาขาดังกล่าว ในตลาดส�ำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ร่วมกับ TDRI และส� ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี สุรินทร์ และภูเก็ต จัดประชุม Focus Group
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จัดระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 และมีการจัดประชุมสรุปผลการระดมสมองอีกครั้งเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2555 ณ กระทรวงพาณิชย์ ผลการประชุมมีประเด็น ที่น่าสนใจ ดังนี้
 ผ้ า ผื น และเคหะสิ่ ง ทอ ผ้ า ผื น และเคหะสิ่ ง ทอเชี ย งใหม่ แ ละภาคเหนื อ
มีความโดดเด่นในด้านแบรนด์และมีความเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็น SMEs ก�ำลังการผลิตจ�ำกัด ขาดการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ในเชิง การผลิต การออกแบบ และการตลาด การส่งเสริมฯ โดยภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ทั้งยังขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งต้อง
น�ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดอื่นๆ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์สิ่งทอภูมิภาค
สู่สากล หรือศูนย์พัฒนาสิ่งทอล้านนาสู่สากล มีการจัด Road Show ในต่างประเทศ และภายใต้ยุทธศาสตร์ผ้าพื้นเมืองควรมียุทธศาสตร์ย่อย
รายสินค้า อาทิเช่น เสือ้ ผ้า และเคหะสิง่ ทอทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากมีลกั ษณะตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ส�ำหรับผ้าพืน้ เมืองอุบลราชธานีมขี อ้ คิดเห็นใกล้เคียงกัน
แต่แบรนด์ยังไม่โดดเด่นนักเมื่อเทียบกับล้านนา เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเช่นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสิ่งทอเช่นเดียวกับล้านนา
 ธุรกิจบริการสุขภาพ  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง แต่ควรมียุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น – กลาง – ยาว ที่สนับสนุน
อย่างชัดเจน มีการพัฒนาโครงสร้างทั้งระบบ และมีการท�ำการตลาดเชิงรุก การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเป็นสาขา
ที่ยังขาดแคลน และเนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพที่สามารถส่งเสริมได้ในเชิงธุรกิจในรูปของแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต การเพิ่มแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้กับบุคลากร อีกทั้งควรมีการปรับกฎหมายให้เอื้อต่อการให้บริการสุขภาพ
เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ส�ำหรับในระยะสั้นควรมีการปรับตัวให้แข่งขันได้ดีขึ้นภายในกรอบ AEC
 ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย มีชอื่ เสียงและเป็นทีป่ ระทับใจของผูใ้ ช้บริการชาวต่างชาติ และควรส่งเสริมควบคูก่ บั ธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ปั จ จุ บั น ร่ า ง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาจะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยยกระดั บ มาตรฐานธุ ร กิ จ สปา
และนวดแผนไทย อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นทีร่ ฐั ควรให้การสนับสนุน เช่น การวิจยั และพัฒนา การส่งเสริม
ธุรกิจบริการทั้งระบบ   ทั้งในด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการจัดการและการตลาดแก่ธุรกิจ SMEs การเปิดตลาด
ต่างประเทศและอาเซียน การยกระดับและบังคับใช้มาตรฐานการบริการ และควรจัดตั้งศูนย์พัฒนาสปาและนวดแผนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์
 ควรมีการจัดตั้งศูนย์สิ่งทอ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยสู่สากลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการสุขภาพให้เอื้อต่อการแข่งขันเชิงการค้าได้มากขึ้น อีกทั้งพัฒนาควบคู่ไปกับ
     อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และธุรกิจด้านการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์
 ในธุรกิจสปาและนวดแผนไทยควรให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานเป็นพิเศษ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น

วารสาร สนย .
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อนาคตสิ่ง ทอไทย... ร่วงหรือ โรจน์

Special Report

วนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีความส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมย่อยจ�ำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและเคหะสิ่งทอ โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาการผลิต
ที่มีการใช้แรงงานในประเทศ จ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เปิดสู่ตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูง จึงได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย ราคาน�้ำมันดิบ ปัญหาการเมือง และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำ-กลางน�้ำ-ปลายน�้ำ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งและ
มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกิจส่วนใหญ่
ยังมีลักษณะเป็นการรับจ้างผลิต ท�ำให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการผลิตที่มีแบรนด์ของตน
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สินค้า

2553

2554

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว (%)

สัดส่วน (%)

2553

2554

2554

1. เครื่องนุ่งห่ม

3,206 3,275

8.27

2.16

39.67

2. ผ้าผืนและด้าย

2,497 2,745

31.03

9.91

33.25

3. สิ่งทออื่นๆ

1,973 2,235

20.15

11.74

27.08

รวมทั้งสิ้น

7,676 8,255

16.09

7.55

100.00

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่ม
รายการ

2553

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2554

อัตราการขยายตัว (%)

ปี 2554 การส่งออกสิ่งทอมีมูลค่า 8,255 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.55 จากปี 2553 โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่
เครือ่ งนุง่ ห่ม (3,275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ผ้าผืนและด้าย (2,745 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
และสิ่งทออื่นๆ (2,235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ที่ ม าข้ อ มู ล : ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
   โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ตลาดส่งออกสินค้าผ้าผืนและด้าย

สัดส่วน (%)

2553

2554

2554

รายการ

2553

2554

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว (%)

สัดส่วน (%)

2553

2554

2554

1.สหรัฐอเมริกา

1,262 1,142

7.26

-9.54

34.87

1. เวียดนาม

183

231

43.32

25.81

8.41

2.ญี่ปุ่น

253

325

11.73

28.60

9.93

2. จีน

193

218

39.82

12.70

7.93

3.เยอรมนี

163

179

4.19

9.44

5.46

3. ญี่ปุ่น

130

208

84.65

60.54

7.59

4.สหราชอาณาจักร

179

169

-5.72

-5.85

5.15

4. บังกลาเทศ

156

174

64.20

11.19

6.34

5.ฝรั่งเศส

148

145

0.90

-1.89

4.44

5. ตุรกี

135

128

41.90

-4.89

4.68

รวม 5 ประเทศ

2,006 1,960

5.75

-2.29

59.85

รวม 5 ประเทศ

798

959

51.44

20.22

34.95

อื่นๆ

1,200 1.315

12.76

9.59

40.15

อื่นๆ

1,699 1,786

23.23

5.07

65.05

มูลค่ารวม

3,206 3,275

8.27

2.16

100.00

มูลค่ารวม

2,497 2,745

31.03

9.91

100.00

สินค้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.67 ของการส่งออกสิ่งทอรวม โดย
สามารถแยกประเภทสินค้าเครือ่ งนุง่ ห่มตามโครงสร้างอุตสาหกรรม ได้เป็น เสือ้ ผ้า
ส�ำเร็จรูป (87.08%) เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ (9.42%) ถุงเท้า
และถุงน่อง (2.99%) และถุงมือผ้า (0.51%) โดยตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่  
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

สินค้าผ้าผืนและด้าย มีสัดส่วนร้อยละ 33.25 ของการส่งออกสิ่งทอรวม
โดยสามารถแยกประเภทสินค้าผ้าผืนและด้ายตามโครงสร้างอุตสาหกรรมได้เป็น
ผ้าผืน (59.81%) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ร้อยละ (40.19%) ตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และตุรกี

ประเด็นร้อนของอุตสาหกรรม
ขึน้ ค่าแรงพืน้ ฐาน นโยบายค่าแรงงานขัน้ ต�ำ ่ 300 บาท/วัน ทีเ่ ริม่ น�ำร่อง
ในวันที่ 1 เมษายน 2555 รวมทั้งการปรับเงินเดือนปริญญาตรี
15,000 บาท ในเดือนมีนาคม 2555 จะเป็นตัวเร่งผลักดันให้
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอย้ า ยฐานการผลิ ต ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
มากขึน้ ตัวอย่างบริษทั ทีอ่ อกไปลงทุน เช่น ลิเบอร์ตกี้ รุป๊ ทองไทยกรุป๊
ฮงเส็ ง กรุ ๊ ป ไนซ์ ก รุ ๊ ป ไฮเทคกรุ ๊ ป นอกจากนี้ จากข้ อ มู ล ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่า ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้แรงงาน
เข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมรองเท้า สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มจ�ำนวนกว่า
60 บริษัท ได้ย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
มีค่าแรงต�่ำกว่าไทย 4-8 เท่า (ค่าแรงเฉลี่ย/เดือน (เหรียญสหรัฐฯ)
ไทย 290  พม่า 33.4 กัมพูชา 66 เวียดนาม 55-60 และ ลาว 81)  
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อุทกภัยปัจจัยลบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยในปี 2554
ว่า มีโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานทั้งหมด
ส่วนใหญ่อยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล ท�ำให้เครื่องจักรได้รับความเสียหายและขาดแคลน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบในลักษณะลูกโซ่ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถเดินเครื่องการผลิตได้ จนต้องปิดโรงงาน
ท�ำให้ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมลดลงและไม่สามารถส่งสินค้าได้ทนั ตามก�ำหนดเวลา
ตลาดส่งออกวิกฤต ปัญหาเศรษฐกิจในตลาดส่งออกหลัก (สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น)
ในปี 2554 ได้สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากประเทศผูน้ ำ� เข้าได้ชะลอ
ค�ำสั่งซื้อสินค้าและหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำกว่า เช่น เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย จึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยได้เสียโอกาส
ทางการตลาดและมีความสามารถทางการแข่งขันที่ต�่ำลงในตลาดโลก

TPSO Journal

การวิเคราะห์ต�ำแหน่งทางการตลาดของสินค้าสิ่งทอไทย โดยใช้ BCG Matrix
ผลการใช้ BCG Matrix ในการวิเคราะห์ต�ำแหน่งทางการตลาดของสินค้าสิ่งทอไทยที่ส�ำคัญ 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม (HS 61+62) และ ผ้าผืนและด้าย
(HS 52+54) ในช่วงปี 2009-2011 มีดังนี้

การน� ำ เข้า ผ้า ผืนและด้า ยของสหรัฐ ฯ

GROW

การน� ำ เข้ า เครื่ องนุ ่ งห่ ม ของสหรั ฐ ฯ

GROW

Relative Market Share

Relative Market Share

ตลาดสหรัฐฯ สินค้าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและด้ายไทยอยู่ในสถานะ Dog ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตที่ต�่ำ อย่างไรก็ตาม การส่งออกผ้าผืนและด้าย และ
เครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ในสถานะที่มีการแข่งขันสูง การเติบโตของส่วนแบ่งของสินค้าไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ  ยากในการท�ำก�ำไร ผู้ส่งออกควรทบทวนกระบวนการผลิต/
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อลดต้นทุน เช่น กระจายการผลิตไปในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีต้นทุนต�่ำกว่า หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เพื่อลดการใช้แรงงานลง รวมทั้งน�ำเสนอ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อผลักดันให้สินค้าขึ้นสู่สถานะ Question Mark                                            

การน� ำ เข้า ผ้า ผืนและด้า ยของญี่ปุ่น

GROW

การน� ำ เข้ า เครื่ องนุ ่ งห่ ม ของญี่ ปุ ่ น

GROW

Relative Market Share

Relative Market Share

เมื่อเทียบกับ ตลาดญี่ปุ่น สินค้าสิ่งทอไทยอยู่ในสถานะ Question Mark ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดต�่ำแต่มีการเติบโตของตลาดสูง จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการ
ส่งออกสูงกว่าสหรัฐฯ ทั้งสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและผ้าผืนและด้าย จึงควรที่จะพิจารณาขยายหรือเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น โดยควรมีกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งตลาด ขณะเดียวกันจะต้องสร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งทีช่ ดั เจน เช่น การสร้างแบรนด์ และส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางแฟชัน่

AEC …. ผลดีหรือเสีย

การก้ า วสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 เป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทาย โดยไทยอาจต้องเผชิญกับการ
แข่งขันมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเสรีสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงาน แต่
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก็จะได้รับ
อานิ ส งค์ จ ากการขยายตั ว ของตลาดส่ ง ออก
สินค้าที่มีตลาดภายในใหญ่ขึ้นจาก 60 ล้านคน
เป็น 600 ล้านคน อีกทั้งจะมีต้นทุนการน�ำเข้า
ปัจจัยการผลิตทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ต�่ำลง

โอกาส.. หนทางรอด...

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย อาจต้องแข่งขันกับคู่แข่งในอาเซียน เช่น อินโดนีเซียซึ่งมีจุดเด่นเรื่อง
คุณภาพในการตัดเย็บ เวียดนามและกัมพูชาทีม่ แี รงงานราคาถูก แต่สนิ ค้าไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้าน
คุณภาพ ฝีมือการตัดเย็บและการดีไซน์ ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเบื้องต้น ดังนี้
 สร้างบุคลากรที่มีความรู้ในด้านสิ่งทอ รวมถึงพัฒนาทักษะแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งขาดแคลนในปัจจุบัน
 พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และสร้างห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมให้
    สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างแท้จริง
 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การวิจัย/พัฒนา และงบประมาณ โดยก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและ
    สนับสนุนอย่างจริงจัง
 พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs
 พัฒนาตัวสินค้าให้มีความหลากหลายตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
    ระดับต่างๆ โดยเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิต เป็นการออกแบบและสร้างแบรนด์ของตนเอง

วารสาร สนย .
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อัญ มณี แ ละเครื่องประดั บไทย... มีแ ววรุ่ง ในเอเชี ย
อรอุมา ปักเข็ม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีเครื่องประดับ เนื่องด้วยเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือที่มีความ

สามารถมีความประณีตในการผลิตเครื่องประดับและเจียระไน โดยเฉพาะการเจียระไนเพชรจนเป็นที่มาของ Bangkok Cut อันโด่งดังระดับโลก ความสามารถ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท�ำให้อัญมณีไทยเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยเฉพาะทองรูปพรรณ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชียทดแทนตลาดยุโรป
และอเมริกาที่ก�ำลังชะลอตัว
การส่งออก

การน�ำเข้า

 ตั้งแต่ปี 2552 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับสามารถสร้างรายได้ให้
กับประเทศไทยได้เป็นอันดับ 3
 การส่ ง ออกในปี 2554 มี มู ล ค่ า
371,239.32 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.21 จากปี 2553
 อัญมณีและเครือ่ งประดับ 3 อันดับแรก
ที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดประกอบ
ด้วย ทองค�ำ  (48.02%) เครื่องประดับ
แท้ (29.98%) และเพชร (11.86.%)  
 ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศไทย
ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ (31.72%) ฮ่องกง
(20.17%) และสหรัฐอเมริกา (10.88%)  

 การน�ำเข้าในปี 2554 มูลค่าการน�ำเข้าอยู่ที่ 629,810.10 ล้านบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.70 จากปี 2553 ในช่วงเดียวกัน
 สินค้า 3 อันดับแรกทีม่ มี ลู ค่า
 การน�ำเข้ามากที่สุด ได้แก่
     ทองค�ำ (79.74%)
     เพชร (8.98%)
     และเงิน (4.83%)
 ตลาดน� ำ เข้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย ได้แก่
สวิตเซอร์แลนด์ (36.46%)
ออสเตรเลีย (13.65%) และ
สหรัฐอเมริกา (9.15%)

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รายประเทศ
2553
2554
ล�ำดับ
ประเทศ
มูลค่า
%
มูลค่า
1 สวิตเซอร์แลนด์ 108,519.5 29.6 117,752.3
2 ฮ่องกง
81,144.3 22.1 74,879.7
3 สหรัฐอเมริกา
34,589.5
9.4 40,407.8
4 ออสเตรเลีย
48,114.8 13.1 22,853.0
5 อินเดีย
7,393.5
2.0 13,358.7
6 อื่นๆ
87,056.5 23.7 101,988.9
รวม
366,818.00 100.0 371,240.29

หน่วย : ล้านบาท สถิติการน�ำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
2553
% ล�ำดับ
ประเทศ
%
มูลค่า
%
31.7 8.5
1 สวิตเซอร์แลนด์ 132,085.46 39.16
20.2 -7.7
2 ออสเตรเลีย
51,820.85 15.36
10.9 16.8
3 สหรัฐอเมริกา
11,152.50 3.31
6.2 -52.5
4 ญี่ปุ่น
20,447.21 6.06
3.6 80.7
5 ฮ่องกง
19,546.46 5.79
27.5 17.2
6 แอฟริกาใต้
2,022.43 0.60
100.0 1.21
7 อื่นๆ
100,259.0 29.72
รวม
366,818.00 100.0

รายประเทศ
2554
มูลค่า
229,601.45
85,943.13
57,625.50
54,525.01
31,847.36
24,771.93
145,495.7
371,240.29

หน่วย : ล้านบาท
%

%

36.46 73.83
13.65 65.85
9.15

416.7

8.66

166.7

5.06

62.9

3.93 1124.9
23.10

45.1

100.0

1.21

ตลาดส่งออกและน�ำเข้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึง่ ก�ำลัง
เผชิญกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการแก้ปญ
ั หาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในตลาดหลักยังไม่คลีค่ ลาย อาจส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
ประเทศไทยจึงต้องรักษาตลาดเดิมขณะเดียวกันต้องขยายตลาดไปยังตลาดอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วน
การส่งออก ตลาดที่น่าสนใจเช่น อินเดีย, จีน และ อาเซียน ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 80.68, 129.66 และ 62.75 ตามล�ำดับ
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อินเดีย เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง อินเดียได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศทีม่ คี วามต้องการสินค้าประเภทอัญมณีและเครือ่ งประดับอยูใ่ นระดับสูง
โดยเฉพาะเครื่องประดับทองค�ำที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้
รัฐบาลอินเดียเปิดเสรีค้าปลีกประเภท Single Brand ส�ำหรับนักธุรกิจต่างชาติ
ให้สามารถเข้าไปถือหุ้นได้ถึง 100% ซึ่งตรงกับธุรกิจค้าปลีกอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปท�ำธุรกิจในรูปแบบการเปิด
กิจการร้านค้าปลีกและเน้นการสร้าง Brand อัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในอินเดียแทนการส่งออกอย่างที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บมจ.แพรนด้า ของไทย
ได้เข้าไปท�ำการตลาดที่ประเทศอินเดีย   ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ตลาดอาเซียน ถือว่ามีความพร้อมในด้านการค้าและการลงทุน
แม้ว่ามูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับกับกลุ่มอาเซียจะมี
มูลค่าน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกอัญมณีของประเทศไทย
โดยรวม แต่ก็นับได้ว่ามีแนวโน้มขยายตัวที่ดี
นอกจากนี้ประเทศไทยสามารถอาศัยความได้เปรียบในเรื่องการใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า
(AFTA) และความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอื่นๆ ที่อาเซียนได้เจรจาและ
มีผลบังคับใช้แล้ว เช่น อาเซียน – จีน และ อาเซียน – อินเดีย เป็นความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันในตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับอีกทางหนึง่ ของนักธุรกิจไทย

จีน เป็นตลาดค้าอัญมณีขนาดใหญ่และประชาชนมีก�ำลังซื้อสูง
ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ชาวจีนเริ่มให้ความสนใจสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพง
เพือ่ แสดงถึงรสนิยมสูงและสถานะทางสังคม และปัจจัยทีผ่ บู้ ริโภคจีนใช้ประกอบ
การตัดสินใจเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เช่น ความทันสมัย ปัจจัยด้าน
ราคา ความสวยงาม ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบและมีฝีมือ
ที่ประณีตนับเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการที่จะท�ำการขยายตลาด
อัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดจีน โดยมุ่งเน้นไปยังตลาดระดับกลาง
และระดับสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดระดับล่างที่ผู้ผลิตจีนมีความได้
เปรียบในเรื่องของต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต�่ำท�ำให้
เครื่องประดับของจีนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในระดับล่างได้ ทั้งยังมี
ความพร้อมด้านวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องจักร และได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตจาก
ผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับรายส�ำคัญที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศจีน
ถือเป็นโอกาสของธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในการเจาะตลาดที่มีการเติบโตสูง
ติดอันดับโลกอย่าง อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่
และผู้บริโภคมีก�ำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน

การทีป่ ระเทศไทยจะขยายโอกาสไปยังตลาดดังกล่าว ต้องมีการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนเกีย่ วกับสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย
เพื่อใช้จุดแข็งเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งและใช้จุดอ่อนเป็นตัวตั้งในการพัฒนาเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
จุดแข็ง
 ประเทศไทยมีช่างฝีมือในการเจียระไน มีการออกแบบที่วิจิตร เป็นที่
ต้องการของตลาด
 อัญมณีและเครื่องประดับของไทยมี
เอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับและมีเทคนิค
เฉพาะในการหุงพลอย

จุดอ่อน
 วัตถุดบิ และเทคโนโลยีทางด้านเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตต้องน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
 ค่าแรงสูงกว่าประเทศคู่แข่ง การที่ประเทศไทยจะเอาชนะคู่แข่งในเรื่อง
ค่าแรงอาจต้องอาศัยฝีมือและการออกแบบ
 ผู ้ ป ระกอบการไทยไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ดี ใ นธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ เพราะขาดการสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐ โดยเฉพาะ
การสนับสนุนด้านสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในขณะที่นายทุน
จากต่างประเทศมีเงินทุนมากกว่า สามารถซื้อวัตถุดิบได้โดยวิธีการจ่าย
เงินสดและสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูก

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ
พั ฒ นากฎเกณฑ์ แ ละกลไกของรั ฐ โดยการลดขั้ น ตอนที่ ยุ ่ ง ยากเพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ท� ำ ให้
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ สามารถแข่ ง ขั น ได้ ทั น กั บ
สถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน
การจัดการและการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ แม้ว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยยัง
ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย
สหรัฐ อเมริก า เป็ นต้น แต่ การบริ หารจัด การวัต ถุ ดิบภายในประเทศที่ มี อยู่
อย่างจ�ำกัดก็เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น ขณะเดียวกันต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ
โดยอาจจะอาศัยโอกาสที่พม่าก�ำลังจะเปิดประเทศ โดยเข้าไป
ลงทุนเรือ่ งของวัตถุดบิ ทีป่ ระเทศพม่ายังคงมีทรัพยากรธรรมชาติ
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ ทับทิม หยก และ แซฟไฟร์ หรือ
ไพลิน

การสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการของไทยยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควรในด้านสินเชื่อเพื่อกรลงทุนในธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ท�ำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
การพัฒนาฝีมือแรงงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม้ว่าประเทศไทยจะได้ชื่อว่า
เป็นประเทศที่มีฝีมือในการเจียระไนที่ประณีต และมีการออกแบบที่สวยงาม
เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ แต่แรงงานในส่วนนี้ยังมีจ�ำนวนไม่มากนัก ฉะนั้น
การพัฒนาช่างฝีมือเกี่ยวกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจึงมีความจ�ำเป็น
เพราะเป็นงานช่างที่ต้องอาศัยความช�ำนาญและมีทักษะสูง ขณะเดียวกันต้องมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปด้วย ทัง้ ในด้านรูปแบบและคุณภาพเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดเดิมและตลาดที่ต้องการ
ขยายตลาดเพือ่ เพิม่ สัดส่วนการส่งออก ไปยังตลาดทีม่ ศี กั ยภาพอืน่ ๆ เช่น อินเดีย
จีน อาเซียนและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น

วารสาร สนย .
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

Economic Highlight
เศรษฐกิจของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ขยายตัว
สูงขึน้ ต่อเนือ่ งจากเดือนก่อนหน้า และอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ เทียบกับ
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย เนือ่ งจากการผลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตร การส่งออก การบริโภค การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากการฟื้นฟูหลังน�้ำท่วมเมื่อปลายปี
ที่ผ่านมา ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2555 สศช. คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 5.5 - 6.5 และอัตราเงินเฟ้อ ปี 2555 กระทรวง
พาณิชย์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 - 3.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์  
2555  อัตราเงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด
ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 40.3 สะท้อนว่า
สถานะหนี้สาธารณะของไทยมีความมั่นคงและยังต�่ำกว่ากรอบ
ความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0  นอกจากนี้
อัตราการว่างงาน เดือนมกราคม 2554 อยู่ในระดับต�่ำ ที่ร้อยละ
0.8  ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน
โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554
อยู่ในระดับสูงที่ 180.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   
ภาคอุปทาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ขยายตัว
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวก่อนปีก่อน  สะท้อนได้จากดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.47 เนือ่ งจากสภาพอากาศ
เอือ้ อ�ำนวยต่อการผลิต ดัชนีความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรม เพิม่ สูงขึน้
อยูท่ รี่ ะดับ 100.9 จากระดับ 99.6 ในเดือนก่อนหน้า   และจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.0
การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 19.3 (เดือนมกราคม 2555
ขยายตัวร้อยละ 6.0) ปริมาณจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์  ขยายตัว
ร้อยละ 6.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น  ส่วนปริมาณน�ำเข้า
สินค้าอุปโภคในรูปของดอลลาร์สหรัฐ  ขยายตัวถึงร้อยละ 29.9
ซึ่งเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 12.9
การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ขยายสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน) ขยายตัวร้อยละ 33.4
(เดือนมกราคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 29.1)  ยอดขายปูนซีเมนต์
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.5  (เดือนมกราคม 2555 ขยายตัวร้อยละ 7.1)
นอกจากนี้ ยอดภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ กลับมาขยายตัว
อีกครัง้ โดยขยายตัวร้อยละ 9.1 ส่วนยอดขายเหล็ก หดตัวน้อยลง
ที่ร้อยละ 13.8 (เดือน มกราคม 2555 หดตัวที่ร้อยละ 20.9)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส่านักงานเศรษฐกิจ
        การเกษตร, เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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อัตราเงินเฟ้อ
เฉลี่ย ม.ค. - ก.พ. 55

Real GDP
ปี 54 (%y-o-y)

เงินเฟ้อ

GDP

ไทย

3.36

0.1

3.3 - 3.8

5.5 - 6.5

มาเลเซีย

2.4

5.1

2.5

5.1

ฟิลิปปินส์

3.4

3.7

3.0 - 5.0

4.9

สิงคโปร์

4.7

4.9

4.5

4.3

จีน

3.9

9.2

4.0

9.0

อินโดนีเซีย

3.6

6.5

4.0 - 6.0

6.3

อินเดีย

8.2

7.1

7.0

7.5

เวียดนาม

16.9

5.9

9.0

6.3

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 54

คาดการณ์ ปี 55

ปี 54

ปี 55

Q4

ม.ค.

ก.พ.

0.1

-9.0

-

-

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ  (ล้านUSD)

334.4

-4,512.7

-1127.2

529.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)

12,294

-1,842.9

756.9

-

ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)

175.1

175.1

178.6

180.4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)

3.81

-

3.38

3.35

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)

2.36

-

2.75

2.72

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)

40.3

40.3

-

-

อัตราการว่างงาน (%)

0.7

0.6

0.8

-

มูลค่าการส่งออกในรูป USD

17.16

-4.78

-6.03

0.91

มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD

24.91

12.15

-4.20

8.25

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

5.1

-1.74

0.89

0.47

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

12.2

-0.58

-11.99

-16.06

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

-9.3

-34.4

-15.0

-3.4

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)

101.2

90.1

99.6

100.9

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

19.8

-4.4

7.7

2.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต

5.5

-

3.6

1.8

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.7

6.6

6.0

19.3

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง

4.6

-42.3

-9.8

-

ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์

7.9

-12.7

-7.1

6.3

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง

9.6

-6.8

-16.6

-19.3

ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD

14.5

8.8

12.9

29.9

16.5

5.0

-2.1

18.3

ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์

-4.4

-53.4

29.1

33.4

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

12.5

-7.9

-15.3

9.1

ยอดขายปูนซีเมนต์

4.3

5.8

7.1

4.5

ยอดขายเหล็ก

6.5

0.7

-20.9

-13.8

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

6.3

-

4.6

4.8

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ

การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)

อุปทาน (%y-o-y)

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปUSD

TPSO Journal

ตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนมีนาคม 2555 เท่ากับ 114.30  เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ นสูงขึน้   
ร้อยละ 3.45  ขยายตัวสูงขึน้ เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าทีร่ อ้ ยละ 3.35  ตามการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจ  ส�ำหรับสินค้าส�ำคัญที่ราคาสูงขึ้น เป็นสินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะ
ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป และเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์
น�้ำ ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่ง  โดยเฉพาะต้นทุนด้านน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง  เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2555) สูงขึน้ ร้อยละ 0.59 โดยเฉลีย่
มกราคม – มีนาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน       
ส�ำหรับปี 2555 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.3 - 3.8
ภายใต้สมมติฐาน ราคาน�ำ้ มันดิบดูไบ 95-115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลีย่ น
29-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

Price Indices
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
เดือนมีนาคม 2555 เท่ากับ 107.73 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้
ร้อยละ 2.77 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.33
โดยเฉลีย่ มกราคม – มีนาคม 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 2.74 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น
ดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือนมีนาคม  2555 เท่ากับ 139.9  เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้
ร้อยละ 1.8 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากป่า
และผลผลิตการเกษตร  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง โดยเฉพาะราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม  ผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ หนังฟอก  ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า ซึ่งราคาสูงขึ้นตาม
ต้นทุนการผลิต และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.1
โดยเฉลีย่ มกราคม – มีนาคม 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 2.4 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือนมีนาคม 2555 เท่ากับ 124.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ 4.5 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก
ก่อผนัง-มวลเบา-ปูพื้น  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก- อัดแรง  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
เช่น อิฐมอญ ทราย ยางมะตอย  และหมวดวัสดุฉาบผิว เช่น สีรองพืน้ ปูน สีน�้ำอะครีลคิ
สีเคลือบน�้ำมัน  เนื่องจากต้นทุนการผลิตวัตถุดิบในการก่อสร้างส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น  
และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (กุมภาพันธ์ 2555) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยเฉลี่ย
มกราคม – มีนาคม 2555 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดื อ นมี น าคม 2555 มี ค ่ า 23.0 ปรั บ ตั ว ลดลงจากเดื อ นที่ ผ ่ า นมา
(กุมภาพันธ์ 2555 อยู่ที่ร้อยละ 25.8)  ซึ่งค่าดัชนียังต�่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้าน
ค่าครองชีพ ซึ่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ประชาชนยังมีความกังวลเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภัยธรรมชาติ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา : ส่านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

วารสาร สนย .
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International Trade Focus
การส่งออก
การส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีมูลค่า 19,038.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการ
ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกภายหลังจากการติดลบอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่เดือนพ.ย. 54 โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ยังขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.8 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง อาหาร และน�้ำตาล
ส่วนข้าวและยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 17.4 และ 23.3 ตามล�ำดับ  
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงร้อยละ 9.6 ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่  จีน (+3.4%) ญีป่ นุ่ (-6.9%) สหรัฐอเมริกา(+4.0%) ฮ่องกง
(-12.9%) และมาเลเซีย (+13.5 %)
การส่งออกในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.–ก.พ.) มีมลู ค่า 34,775.5  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.36 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 0.3 สินค้าที่ยังคงขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
อาหาร และน�้ำตาล เป็นต้น สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ขยายตัวลดลงร้อยละ
9.6  ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+1.6%) ญี่ปุ่น
(-8.8%) สหรัฐอเมริกา (+0.3%) มาเลเซีย (+7.3%)  และฮ่องกง (-32.6%)

การค้าระหว่างประเทศของไทย :

กุมภาพันธ์ 2555

การน�ำเข้า
การน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีมลู ค่า 18,509.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8.25  เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา  โดยมีการน�ำเข้าเพิม่ ขึน้
เกือบทุกหมวดยกเว้นหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.7
โดยแผงวงจรไฟฟ้า (-22.1%) และทองค�ำ (-51%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ (+13.3%) จีน (+33.0%) มาเลเซีย (+38.2%) สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (+1.4%) และสหรัฐอเมริกา (-26.2%)
การน�ำเข้าในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.–ก.พ.) มีมูลค่า 35,373.1
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 หมวดทุน (+9.4%) หมวดวัตถุดิบ/
กึง่ ส�ำเร็จรูป(-9.9%) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (+25.7%) หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์ (+9.6%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
(+1.9%)  จีน (+29.6%) มาเลเซีย (+2.69%) สหรัฐอเมริกา (-20.9%) และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-1.9%)
ดุลการค้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2555  ไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 529.7  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ดุลการค้าในระยะ 2 เดือนแรกของปี 2555 (ม.ค.–ก.พ.) ไทยขาดดุลการค้า
มูลค่า 597.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อยู่ที่ 128.7 (ปี 2550=100) สูงขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ้นของหมวดสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม แร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 3.3 1.3 0.3 2.0 ตามล�ำดับ ส่วนดัชนี
ราคาส่งออกเฉลี่ยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 1.2
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อยู่ที่ 133.7 (ปี 2550=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 0.7 จากการสูงขึน้ ของดัชนีหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ร้อยละ 3.3  ทุน ร้อยละ 0.2 อุปโภคบริโภค ร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าทีล่ ดลง ได้แก่ วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป  
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.2 และ 0.4 ตามล�ำดับ ส่วนดัชนีราคาน�ำเข้าของประเทศเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปี 2554 สูงขึ้นร้อยละ 6.3   
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น
และ ราคาสินค้าเกษตร :

มีนาคม 2555

Commodities & Fx

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24,433 บาท ลดลง
ร้อยละ 3.73 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ปัจจัยหลักที่อาจมาจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง
เนื่องจากความต้องการเหล็กและสินแร่ปรับตัวลงในประเทศจีน ซึ่งอาจจะฉุดรั้งการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับจีนประกาศลดเป้าหมายของจีดีพีในปี 2555 มาอยู่ที่
ร้อยละ 7.5 ส่งผลให้นกั ลงทุนวิตกกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะท�ำให้ความต้องการ
สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ซบเซาลงด้วย นอกจากนี้ จากข่าวรายงานว่า รัฐบาลอินเดียเสนอให้มี
การขึ้นภาษีน�ำเข้าทองค�ำ  ขณะที่สมาคมค้าทองค�ำแท่งแห่งบอมเบย์คาดว่าความต้องการ
ทองค�ำของอินเดียในปี 2555 อาจจะลดลงประมาณร้อยละ 35-50 หากข้อเสนอการขึน้ ภาษี
น�ำเข้าทองค�ำมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ราคาลดลงด้วย
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนมีนาคมยังคงปรับตัวสูงขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่
106.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า ซึง่ อยูท่ ี่ 102.20 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล สาเหตุจากความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบในตะวันออกกลาง ได้แก่ ซีเรีย
และซูดานใต้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน�้ำมันดิบและเกิดความกังวลต่อปัญหาอุปทานน�้ำมัน
ดิบไม่เพียงพอ รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการคว�่ำบาตรระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตก
ส่งผลให้การส่งออกน�้ำมันของอิหร่านในเดือนมีนาคมลดลง 3 แสนบาร์เรลต่อวัน อย่างไร
ก็ตาม การทีส่ หรัฐฯ อังกฤษ และฝรัง่ เศสเห็นชอบกับการปล่อยน�ำ้ มันส�ำรองทางยุทธศาสตร์
ออกมาใช้เพื่อบรรเทาภาวะราคาน�้ำมันแพงนั้น มีส่วนช่วยลดความร้อนแรงของราคาน�้ำมัน
แม้ว่าส�ำนักงานพลังงานสากลจะไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมีนาคมยังคงแข็งค่าขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30.69 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ จาก 30.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อนหน้า ท่ามกลางแรงซื้อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างเดือนค่าเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากแรงซื้อเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มผู้น�ำเข้า ตลอดจนข้อมูลภาคการผลิตของจีน เยอรมนี และฝรั่งเศส
ถดถอยลง และอาจจะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5 % (ใหม่) เดือนมีนาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยมี
ราคาขายส่งเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,537.38 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อย แต่ผสู้ ง่ ออกมีความต้องการข้าวเพิม่ ขึน้ เพือ่ เตรียมส่งมอบ จึงส่งผล
ให้มกี ารแข่งขันกันเสนอซือ้ สูง ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ณ ตลาด กทม.
เดือนมีนาคมปรับตัวลดลง อยูท่ ี่ 2,925 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณ
การซื้อขายลดลง เพราะผู้ส่งออกข้าวได้ส่งมอบข้าวให้กับผู้ซื้อต่างประเทศ
บางส่วนครบตามก�ำหนดแล้ว  ส�ำหรับราคาในเดือนเมษายนคาดว่าจะปรับตัว
ลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (ไม่อดั ก้อน) ณ ตลาด
กลางยางพาราสงขลา เดือนมีนาคม 2555 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 108.81 บาท
และ 122.63 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการหลายรายยังชะลอการรับซือ้ เพราะโรงงานขาดแคลนแรงงาน
ท�ำให้การผลิตช้าลง และมียางตกค้างในโรงงานจ�ำนวนมาก ประกอบกับผูป้ ระกอบการบางรายชะลอการซือ้ เพือ่ รอดูสถานการณ์การด�ำเนินโครงการแทรกแซงราคายางของ
รัฐบาล ส�ำหรับราคาในเดือนเมษายน 2555 คาดว่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกลางยางพาราสงขลาหยุดท�ำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักลงทุนคลายความกังวล
เกี่ยวกับปัญหาหนี้ของกรีซ หลังจากที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยูโรโซนมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือกรีซรอบ 2 ส�ำหรับราคาในเดือนมีนาคม 2555 คาดว่า
จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการแทรกแซงราคายางของรัฐบาล
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งานเจรจาการค้าผลไม้สดและแปรรูปภาคเหนือ วันที่ 21 มีนาคม 2555
ณ สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ต�ำบลวังทับไทร อ�ำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจติ ร

่อ

พาณิชย์จังหวัดพิจิตร (นายประธาน นรรัตน์) กล่าวรายงานต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร)

ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์)
เดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

การลงนามท�ำสัญญาข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า
ระหว่างบริษัทผู้ส่งออกผลไม้ไปญี่ปุ่น กับเกษตรกร

ไม้ไทย”
การเสวนาวิชาการ “สถานการณ์การผลิตและการตลาดผล
อม
มพร้
มควา
ย
ี
ารเตร
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดไม้ผล และก
2558
ในปี
)
(AEC
น
ย
อาเซี
จ
ิ
สู่การเปิดการค้าเสรีกับประชาคมเศรษฐก
ด
หวั
ง
จั
17
อ
หนื
ภาคเ
ลจาก
ให้กับผู้ประกอบการด้านไม้ผ

ทีป่ รึกษาการพาณชิ ย์ (นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

การแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย

ที่ปรึกษาการพาณิชย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
ร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูป

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

