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Getting Around with TPSO ฉบับนี้ มีข่ำวดีมำบอกกล่ำว จำกกำรแถลงข่ำวภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศประจ�ำเดือน

มิถุนำยน 2557 ที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรส่งออกของไทยกลับมำขยำยตัวเป็นบวกเป็นไตรมำสแรก หลังจำกหดตัวต่อเนื่องนำนถึง 4 ไตรมำส 

โดยไตรมำสที่ 2 ของปี 2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.30 (AoA) ท�ำให้คำดกำรณ์ได้ว่ำในครึ่งปีหลังกำรส่งออกของไทยจะมีแนวโน้มของ 

กำรฟื้นตัวที่ชัดเจนมำกย่ิงขึ้น ประกอบกับนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ คสช. ท่ีให้มีกำรเร่งรัดกำรส่งออก 

ให้ขยำยตัวเพ่ือตอบรับกำรฟื้นตัวของตลำดส่งออกส�ำคัญ เช่น EU ญ่ีปุ่น และตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ เร่งรัดเจรจำกำรค้ำ FTA  

ที่ยังค้ำงอยู่ และส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน รวมถึงเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ AEC     

นอกจำกน้ี จำกกำรส�ำรวจภำวะธุรกิจ กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 1,790 รำย พบว่ำดัชนีภำวะธุรกิจไตรมำส 2 มีค่ำเท่ำกับ 43 

ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังต�่ำกว่ำค่ำ 50 ซึ่งเป็นค่ำปกติ เน่ืองจำกยังมีควำมกังวลเก่ียวกับต้นทุนกำรประกอบธุรกิจท่ีสูงข้ึน  

ภำวะเศรษฐกิจโลก และคำ่ครองชีพที่สูงข้ึน แต่ก็มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเนื่อง ท้ังนี้ เห็นได้จำกดัชนีคำดกำรณ์ภำวะธุรกิจในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำที่มีค่ำเท่ำกับ 61.4  

ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไตรมำสหน้ำจะมีทิศทำงที่ดีขึ้น หลังจำกมีกำรก�ำหนดแผนบริหำรประเทศที่ชัดเจน

ของ คสช. ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นตำมไปด้วย ก็หวังว่ำทุกท่ำนจะประสบควำมส�ำเร็จกันถ้วนหน้ำ แล้วพบกันในฉบับต่อไป 

ในปัจจุบัน ประเทศต่ำงๆ ได้ให้ควำมสนใจที่จะแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจมำกขึ้น 
มิได้จ�ำกัดขอบเขตอยู่แต่เฉพำะภำยในประเทศตนเท่ำน้ัน แต่ยังมีกำรขยำยเครือข่ำย 
ทำงธุรกิจไปยังประเทศต่ำงๆ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศตนให้ดีขึ้นอีกด้วย 

อย่ำงประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีควำมโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยี ก็มีกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรยึดตลำดอำหำรโลก กับแนวคิด Made WITH Japan  ที่เน้น
กำรส่งออกสินค้ำอำหำรและเกษตร พร้อมทั้งลงทุนด้ำนกำรเกษตรและประมง  
ร่วมกับประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ ด้วยเทคโนโลยีสุดล�้ำยุคท่ีไร้คู่แข่ง ติดตำมได้ในคอลัมน์ 
Special Talk

ส่วนคอลัมน์ Special Report ขอน�ำเสนอบทวิเครำะห์เก่ียวกับพัฒนำกำร 
ทำงเศรษฐกิจของจนี ทศิทำงนโยบำยเศรษฐกิจกำรค้ำของรฐับำลจนีชดุใหม่ โดยเฉพำะ
เรื่องกำรผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก นอกจำกนี้ยังมีเรื่องของดัชนี 
ควำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุ 3 จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ ทีจ่ดัท�ำข้ึนเพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูประกอบในกำรบริหำรจดักำรและก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
รวมถึงกำรประเมินผลกำรด�ำเนินภำรกิจของรัฐบำล ภำคเอกชน และประชำชน เพื่อยก
ฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ดียิ่งขึ้น  

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.



3TPSO

Special Talk

ขณะที่คู่แข่งอย่ำงเกำหลีและจีนก�ำลัง 
ขะมักเขม้นช่วงชิงแข่งกันขยำยเครือข่ำยกำรผลิต 
และส่งออกอุตสำหกรรมหนักและอุตสำหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงดุเดือด โดยเฉพำะสมำร์ทโฟน  
ญ่ีปุ่นกลับหันไปเปิดเกมรุกด้ำนกำรส่งออกสินค้ำ 
อำหำรและเกษตรพร้อมท้ังส่งออกกำรลงทุนด้ำน 
เกษตรและประมงด้วยเทคโนโลยีสดุล�ำ้ยุคทีไ่ร้คูแ่ข่ง 
ไปทั่วโลก

นำงชนัญญำ กมลยะบุตร อัครรำชทูต 
ทีป่รกึษำ (ฝ่ำยกำรพำณชิย์)  ณ กรุงโตเกียวกล่ำวว่ำ 
ยุทธศำสตร์ Made WITH Japan เป็นยุทธศำสตร์ 
เชิงรุกสู่ตลำดท่ีก�ำลังเติบโต โดยเฉพำะตลำดที่มี 
ควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกิจกับญ่ีปุน่ (Economic  
Partnership Agreement: EPA เช่น JTEPA  
ไทย-ญี่ปุ่น และ AJCEP อำเซียน-ญ่ีปุ่น โดย EPA  
มลีกัษณะคล้ำย FTA แต่ยังรวมควำมร่วมมอืด้ำนอืน่ 
ไว้ด้วย อำทิเช่น กำรลงทุน และควำมร่วมมือทำง 
วิชำกำร) และตลำดภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วน 
ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ที่ญี่ปุ่น 
เป็นสมำชิกอยู่ ยุทธศำสตร์นี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ำ 
ญ่ีปุ่นก�ำลังหันไปเน้นกำรส่งออกกำรลงทุนด้ำน 
อำหำรเพ่ิมมำกขึ้น บรษิทัวิจยั AT Kearney คำดว่ำ 
มูลค่ำตลำดอำหำรโลกปี 2563 จะมีขนำด 680  
ล้ำนล้ำนเยน หรือขยำยตัว 2 เท่ำจำกปี 2552  
ส่วนตลำดเอเชยีปี 2563 จะมขีนำด 229 ล้ำนล้ำนเยน 
หรือเพิ่มเป็น 3 เท่ำจำกปี 2552 โดยเฉพำะอำเซียน  
จีน และอินเดียมีศักยภำพในกำรเติบโตสูง

แนวคิดหลักของยุทธศำสตร์ Made WITH  
Japan คือ Global Food Value Chain Strategy  
ที่จะประสำนควำมร่วมมือพัฒนำกำรเกษตรกับ 
ประเทศพันธมติร โดยอำศยัเทคโนโลยีท่ีเข้มแข็งของ 
ญ่ีปุน่ในกำรร่วมพัฒนำตัง้แต่กำรปลกู (วิธีเพำะปลกู 
แนวใหม่ และระบบชลประทำน ฯลฯ) กำรผลิต/ 
แปรรูป (นิคมอุตสำหกรรมอำหำร/เครื่องจักร) กำร 
กระจำยสนิค้ำ (Cold Chain Logistics/ศนูย์กระจำย 
สินค้ำอุณหภูมิต�่ำ) ตลอดจนถึงร้ำนสะดวกซื้อ  
ซุปเปอร์มำร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นและร้ำนอำหำรญี่ปุ่น  
ภำยใต้ยทุธศำสตร์ Made WITH Japan ญ่ีปุน่มุง่เน้น 
ควำมร่วมมือกับประเทศเป้ำหมำย 7 แห่ง ได้แก่

1. อาเซียน เน้นเชื่อมโลจิสติกส์ตำมแนว 
ระเบยีงเศรษฐกิจเหนอื-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก โดยม ี
ไทยเป็นศนูย์กลำง พร้อมท้ังพัฒนำนิคมอตุสำหกรรม 
อำหำรและระบบ Cold Chain Logistics กำรใช้ระบบ 
กำรผลิตและขนส่งสินค้ำของมำเลเซียเป็นฐำนใน 
กำรส่งออกสินค้ำฮำลำล

2. จีน เน้นกำรสร้ำง  Food Value Chain  
และพัฒนำเครอืข่ำยโลจสิตกิส์อำหำรแช่แขง็/แช่เย็น  
Cold Chain Logistics

3. อินเดีย เน้นพัฒนำระบบชลประทำน  
เครื่องจักรกลกำรเกษตร เครือข่ำยโลจิสติกส์อำหำร 
แช่แขง็/แช่เย็น (Cold Chain Logistics) เชือ่มระหว่ำง 
มุมไบ-นิวเดลี

4. ตะวนัออกกลาง ใช้เทคโนโลยีล่ำสดุของ 
ญ่ีปุน่ในกำรเพำะปลกูในพ้ืนทีแ่ห้งแล้ง กำรใช้ระบบ  
ICT กำรสร้ำง Plant Factory (โรงงำนปลกูพืช) และ 
เน้นดูไบเป็นฮับด้ำนฮำลำล

5. อเมริกากลางและลาตินอเมริกา เน้น 
เจำะตลำดคนชัน้กลำง สนิค้ำเพ่ือสขุภำพและสนิค้ำ 
คุณภำพสูง และปลำเลี้ยง น�ำระบบเครือข่ำย 
โลจิสติกส์อำหำรแช่แข็ง/แช่เย็นไปใช้ พร้อมท้ังใช้ 
ภูมิภำคนี้เป็นฐำนส่งออกไปยังอเมริกำเหนือและ 
ยุโรป

6. แอฟริกา ใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง  
TICAD (Tokyo International Conference on Africa  
Development) เน้นพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลติ พัฒนำกำรผลติสนิค้ำ Commodity ส�ำคญั  
เช่น โกโก้ ถ่ัวเหลืองและงำ และพัฒนำสินค้ำ 
คุณภำพสูงภำยใต้ Japan Brand

7. รัสเซียและเอเชียกลาง เน้นกำรใช้ 
เทคโนโลยีล่ำสดุของญ่ีปุน่ด้ำนกำรปลกูในพ้ืนทีห่นำว  
(Cold Weather Farming) และสร้ำงเครือข่ำย 
โลจิสติกส์อำหำรแช่แข็ง/แช่เย็น

ข้อคิดเห็น
• เป็นท่ีชดัเจนว่ำญ่ีปุน่มุง่เจำะตลำดท่ีมกีำร 

เติบโตของประชำกรสูงทั่วโลก กำรเข้ำเป็นพันธมิตร 
ในยุทธศำสตร์ Made WITH Japan สำมำรถช่วย 
สนับสนุน Kitchen of the World ของไทยได้ดี  

จึงนับเป็นโอกำสท่ีดีท่ีจะช่วยพัฒนำกำรผลิตสินค้ำ 
เกษตรและประมงของไทยให้ได้มำตรฐำนญ่ีปุ่น  
ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถเจำะตลำดญ่ีปุ่นได้แล้ว  
ยงัสำมำรถใชเ้ครอืขำ่ย Cold Chain Logistics ของ 
ญี่ปุ่นในกำรเจำะตลำดอำหำรทั่วโลก

• ภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวเน้นเชื่อม 
โลจสิตกิส์ระเบยีงเศรษฐกิจเหนอื-ใต้ รวมถึงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก-ตะวันตกของอำเซียนโดยมีไทยเป็น 
ศนูย์กลำง พร้อมทัง้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมอำหำร 
และระบบ Cold Chain Logistics สอดคล้องกับ 
นโยบำยพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 5 แห่ง 
ของไทย (มุกดำหำร สระแก้ว แม่สอด-ตำก ตรำด 
และสงขลำ) ซึ่งแน่นอนว่ำญ่ีปุ่นจะสนใจลงทุนใน 
ด้ำนอำหำรและจีนอำจสนใจลงทุนในอุตสำหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และสมำร์ทโฟนท่ีจะมีกำรย้ำยฐำน 
จำกเวียดนำม อีกทั้งยุทธศำสตร์ดังกล่ำวยังช่วยให้ 
ไทยเป็นฮับด้ำนอำหำรของอำเซียนและเป็นประต ู
สู่ตลำดฮำลำลในภำคตะวันตกของจีน

• อำหำรแช่แข็งของไทยจะสำมำรถเจำะ 
ตลำดท่ัวโลกโดยเฉพำะอินเดีย โดยใช้เครือข่ำย 
โลจิสติกส์อำหำรแช่แข็ง/แช่เย็นเชื่อมมุมไบ-นิวเดลี  
เน่ืองจำกในปัจจุบันระบบ Cold Chain Logistics  
ของอนิเดยียังล้ำหลงัมำกท�ำให้กำรเจำะตลำดอำหำร 
อินเดียท�ำได้ยำกล�ำบำก ในอีกด้ำนหนึ่งเรื่องของ
ควำมช่วยเหลือภำยใต้ยุทธศำสตร์ Made WITH 
Japan ยังเป็นกำรช่วยรัฐบำลใหม่ของอินเดียเป็น
อย่ำงดีในกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรขนส่งสินค้ำ
เกษตรที่ยังล้ำหลัง (และช่วยสร้ำงงำน/ลดควำม
ยำกจน) ซึ่งในปัจจุบันพบว่ำกว่ำ 40% ของผลผลิต
ต้องสูญเสียไประหว่ำงขั้นตอนกำรขนส่ง 

โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Made WITH Japan :  
ยุทธศาสตร์การยึดตลาดอาหารโลกของญ่ีปุ่น

ญี่ปุ่นจับมือประเทศก�ำลังพัฒนำชูธง Made WITH Japan รุกตลำดอำหำรและ 
เกษตรโลกโดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยี Hi-tech จำกญี่ปุ่นเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่ำอำหำร 
ญี่ปุ่นกับประเทศคู่ค้ำ ซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำสแก่กำรเป็น Kitchen of the World ของไทย 
ได้เป็นอย่ำงดี
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ปัจจุบันจีนเป็นประเทศมหำอ�ำนำจทำง 
เศรษฐกิจ มขีนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก  
รองจำกสหรัฐอเมริกำ และมีแนวโน้มที่จะแซงหน้ำ 
ขึ้นเป็นอันดับ 1 เนื่องจำกมีอัตรำกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง แม้ว่ำช่วงหลงัจะมอีตัรำ 
กำรขยำยตัวที่ลดลง เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนใน 
ระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม ถือว่ำจีนเป็นตัวขับเคลื่อน 
ส�ำคัญทำงเศรษฐกิจของโลก (Growth Engine)  
ประกำรส�ำคญั จนีเป็นคูค้่ำอนัดบั 1 ของไทย โดยเป็น 
ตลำดส่งออกอนัดบั 1 และเป็นแหล่งน�ำเข้ำอนัดบั 2  
ของไทย จีนจึงมีควำมส�ำคัญด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 
ต่อไทยเป็นอย่ำงย่ิง ทั้งน้ี จีนมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำอย่ำงรวดเรว็ ผูป้ระกอบกำรไทย 
ควรตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงทันกำรณ์ เพ่ือแสวงหำ 
โอกำส ปรับตัวและใช้ประโยชน์ ส�ำนักงำนนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ (สนย.) จึงขอน�ำเสนอบทวิเครำะห์ 
เก่ียวกับพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจของจีน ทิศทำง 
นโยบำยเศรษฐกิจกำรค้ำของรัฐบำลจีนชุดใหม่  
โดยเฉพำะเรื่องกำรผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุล 
เงินหลักของโลก (RMB Internationalization) ดังนี้  

1. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีน
• จีนมีพัฒนำกำรในกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ตลอดระยะเวลำ 30 ปี ท่ีผ่ำนมำ จำกเดิมทีม่กีำรปฏิรูป 
แบบแยกส่วน ซึง่ภำครฐัมบีทบำทมำกกว่ำกลไกตลำด  
เป็นกำรปฏิรูปแบบรอบด้ำน (Comprehensive  
Reform) ทีก่ลไกตลำดมบีทบำทมำกขึน้ เพ่ือก้ำวเข้ำสู ่
เศรษฐกิจระบบตลำดสังคมนิยม (Socialist Market  
Economy) ที่มีรูปแบบเฉพำะตัว โดยมีปัจจัยควำม 
ส�ำเร็จในกำรปฏิรูป อำทิ กำรเริ่มจำกฐำนต�่ำเพรำะ 
เป็นประเทศยำกจน ระบอบกำรเมืองที่มีเสถียรภำพ 
และเด็ดขำดในกำรตัดสินใจ กำรเปิดรับเทคโนโลยี/ 
เงินทุน/บุคลำกรจำกต่ำงประเทศ กำรพัฒนำแบบ 
ค่อยเป็นค่อยไปจำกเล็กไปใหญ่แล้วจึงขยำย  

• บริบทของนโยบำยปฏิรูปเศรษฐกิจของ 
รัฐบำลจีนชุดใหม่ มีหลักกำรส�ำคัญ 2 ประเด็น  
(Key Word) คอื “การปฏริปู” และ “นวัตกรรม” ทีจ่ะ 
ท�ำให้บรรลุ “ความฝันของจีน (Chinese Dream)”  
ที่ก�ำหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะท่ี 1 ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)  
ซึ่งครบรอบ 100 ปี ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน             
โดยจีนตั้งเป้ำหมำยว่ำ จะเป็นสังคมเสี่ยวคัง (อยู่ดี
มีสุข) ท่ีประชำชนจะกินดีอยู่ดีระดับปำนกลำง 
อย่ำงทั่วหน้ำ

ระยะท่ี 2 ปี ค.ศ. 2049 (พ.ศ. 2592)  
ซึง่เป็นปีครบรอบ 100 ปี ในกำรสถำปนำประเทศจนี               
โดยจีนตั้งเป้ำหมำยว่ำ จะเป็นประเทศท่ีทันสมัย 
เต็มรูปแบบ (ประเทศพัฒนำแล้ว)

นโยบายรัฐบาลจีน
ในการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก

                
2. ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจการค้าของจนีภายใต้
รัฐบาลจีนชุดใหม่ ได้แก่ 

(1) การส่งเสริมการบริโภคภายใน 
ประเทศที่เน ้นคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/ความ 
ปลอดภยั จำกจ�ำนวนชนชั้นกลำงและพฤติกรรม 
กำรบริโภคที่เป็นสังคมเมืองมำกขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภค
ชำวจนีตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับเรือ่งคณุภำพ  
สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยมำกขึ้น

(2) การส่งเสริมธุรกิจบริการและการค้า 
ออนไลน์ จำกนโยบำยกำรส่งเสริมธุรกิจบริกำร  
และพฤติกรรมชำวจนีทีนิ่ยมซือ้สนิค้ำออนไลน์มำกขึน้ 

(3) การพัฒนาจีนตอนในและตะวันตก  
เพ่ือลดช่องว่ำงกำรพัฒนำระหว่ำงพ้ืนที ่และส่งเสรมิ 
กำรบริโภคภำยในประเทศ โดยกำรพัฒนำและ 
กระจำยควำมเป็นเมืองไปยังพ้ืนที่จีนตอนในและ 
ตะวันตกมำกขึ้น 

(4) การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
และอาเซียน ผ่ำนทำงบก ถนนหรือระบบรำง และ 
ทำงทะเล (เส้นทำงสำยไหมทำงทะเล หรอื Maritime  
Silk Road เพ่ือเชือ่มโยงกำรค้ำและกำรลงทุนจำกจนี 
ไปยังเอเชียใต้และตะวันออกกลำง) 

(5) การจัดต้ังเขตทดลองการค้าเสร ี
เซีย่งไฮ้ ซึง่ก�ำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีเปรยีบเสมอืนอยู่นอก 
ประเทศจนี โดยเป็นกำรทดลองนวัตกรรมกำรบริหำร  
อำทิ ธุรกรรมเงินหยวนเสรี กำรลอยตัวดอกเบี้ย  
กำรได้รับประโยชน์ทำงภำษี 

(6) การผลกัดนัสกุลเงินหยวนให้เป็นหน่ึง 
ในสกุลเงินหลักของโลกในอนาคต ซึ่งจีนได ้
วำงแผนในกำรผลกัดนัเงนิหยวนให้เป็นสกุลเงนิหลกั 
ของโลก (RMB Internationalization) 

3. การผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลัก
ของโลก (RMB Internationalization)

ตัง้แต่ปี 2552 จนีได้วำงแผนในกำรผลกัดนั 
เงินหยวนสู่สำกล โดยผ่อนคลำยกฎระเบียบและ 

ขยำยพ้ืนที่ในกำรท�ำธุรกรรมเงินหยวนมำกขึ้น  
จำก 2 มณฑล เป็น 20 มณฑลในปี 2553 และขยำย
เป็นท่ัวประเทศในปี 2554 โดยล่ำสุด (ก.ค. 2557)  
ได้อนญุำตให้ธนำคำรพำณิชย์ก�ำหนดอตัรำแลกเปลีย่น 
เงินหยวนกับลูกค้ำได้อย่ำงเสรี (จำกเดิมที่ต้อง 
ก�ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนอ้ำงอิงท่ีบวกลบร้อยละ 1  
ส�ำหรับเงินโอน และบวกลบร้อยละ 4 ส�ำหรับ 
กำรซื้อขำยธนบัตร) รวมท้ังมีกำรส่งเสริมให้ 
เขตทดลองกำรค้ำเสรีเซี่ยงไฮ้ (FTZ : Free Trade  
Zone) ด�ำเนินกำรธุรกรรมเงินหยวนเสรี และ 
กำรลอยตัวดอกเบี้ยท้ังน้ี จีนมี Roadmap ในกำร
ผลักดนัสกุลเงนิหยวนสู่สำกลรวมทัง้ส้ิน 3 ระยะ ได้แก่ 
1. สกุลเงินในกำรค้ำ (Trading Currency)  
2. สกุลเงินในกำรลงทุน (Investment Currency)  
3. สกุลเงินในเงินทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ  
(Reserve Currency) 

ปัจจุบันสกุลเงินหยวนได้รับควำมนิยม 
ในโลกมำกข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด จำกอันดับท่ี 35  
ในปี 2553 เป็นอนัดับ 13 ในปี 2556 และเป็นอนัดบั
ที ่7 ในปัจจบุนั (เม.ย. 2557) โดยมส่ีวนแบ่งในตลำด 
เงินโลกร้อยละ 1.43 รองลงมำจำกดอลลำร์สหรัฐฯ  
(ร้อยละ 42.5) ยูโร (ร้อยละ 31) ปอนด์ (ร้อยละ 8.6)  
เยน (ร้อยละ 2.4) ดอลลำร์แคนำดำ (ร้อยละ 1.8)  
และดอลลำร์ออสเตรเลีย (ร้อยละ 1.7) ตำมล�ำดับ 

HSBC ธนำคำรชัน้น�ำของโลก ชีว่้ำเงนิหยวน 
มบีทบำทเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเรว็ คำดว่ำในปีหน้ำ (2558)  
เงินหยวนจะติด 1 ใน 3 สกุลเงินหลัก (ปัจจุบัน 

โดย นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

1

2

3
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(3) ใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสรมิ 
ธุรกิจบริการในจีน โดยผลักดันกำรส่งออกธุรกิจ 
บริกำรที่ไทยมีศักยภำพ อำทิ ร้ำนอำหำร บริกำร 
สุขภำพและควำมงำม กำรดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ  
ประกำรส�ำคัญ ควรส่งเสริมด้วยระบบแฟรนไชส์  
เพ่ือช่วยให้ผูป้ระกอบกำรไทยเข้ำสูต่ลำดจนีได้อย่ำง 
เป็นระบบ ประกำรส�ำคญัจะช่วยแบ่งผลประโยชน์ให้ 
หุน้ส่วนท้องถ่ิน ท�ำให้ธุรกิจมพัีนธมติรและแข็งแกร่งขึน้

( 4 )  ขยายช ่องทางการค ้ าด ้ วย 
E-Commerce นอกจำกช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
แบบดัง้เดมิแล้ว ควรเน้นกำรตลำดแบบออนไลน ์
(E-Commerce) ให้มำกขึ้น ผ่ำน Thaitrade.com 
สังคมออนไลน์ (Social Media) หรือเว็บไซต์ของ 
ผู้ประกอบกำร 

(5) เจาะตลาดรายมณฑล โดยเฉพาะจนี 
ตอนในและตะวนัตก เพ่ือใช้โอกำสจำกนโยบำยจนี 
ที่จะพัฒนำควำมเป็นเมือง โดยเฉพำะพ้ืนที่ตอนใน 
และฝั่งตะวันตก ซึ่งจะต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพ 
สินค้ำ/บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด 
และกฎระเบียบของจีนเป็นรำยมณฑล

(6) ใช้ประโยชน์จากการส่งเสรมิธุรกิจจีน 
ให้ออกไปลงทุนต่างประเทศ โดยกำรสร้ำง 
เครือข่ำยหรือร่วมลงทุนกับธุรกิจจีน เพ่ือเชื่อมต่อ 
โซ่อุปทำนโลก (Global Supply Chain) 

(7) ใช้ประโยชน์หรือเชื่อมโยงเส้นทาง 
ขนส่งคมนาคมท่ีจีนมีแผนจะพัฒนา ทั้งทำงบก  
ได้แก่ ถนน รำงรถไฟ และทำงทะเล โดยเฉพำะ  
โครงกำรเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล (Maritime Silk  
Road) ที่จีนให้ควำมส�ำคัญ 

(8) พัฒนาและสร้างเครือข่ายความ 
สมัพนัธ์ทางการค้า ทัง้ควำมสมัพันธ์ท่ีเป็นทำงกำร 
และไม่เป็นทำงกำร โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ที่ 
ไม่เป็นทำงกำรซึ่งจีนให้ควำมส�ำคัญมำก จึงจ�ำเป็น 
ต้องสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำควำมสัมพันธ์อย่ำง 
รอบด้ำน ก็จะเป็นแต้มต่อในกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบกำรไทย

นอกจำกน้ี ผู้ประกอบกำรไทยควรติดตำม 
สถำนกำรณ์ของจีนอยู่เสมอ ท้ังในมิติ กำรเมือง  
ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เข้ำใจบริบทจีนล่ำสุดและ 
ปรับตัวได้ทันกำรณ์ 

เงินหยวน รวมทั้ง กำรจะจัดต้ังธนำคำรหักบัญชี 
เงินหยวน (RMB Clearing Bank) ในประเทศไทย  
ซึ่งขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนกำรพจิำรณำของทำงกำรจีน 

กำรผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลัก 
ของโลก นอกจำกจะใช้ในเชงิกำรค้ำและกำรลงทนุแล้ว 
จะต้องสำมำรถเป็นเงินส�ำรองระหว่ำงประเทศ 
ได้ด้วย กล่ำวคือต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ มีสถำนะเป็นเจ้ำหนี้ของ 
ประเทศต่ำงๆ  ใช้ส�ำหรับกำรค้ำได้  เป็นตัวกลำงใน 
กำรแลกเปลี่ยน หำประโยชน์จำกกำรลงทุนได้   
ใช้ในประเทศอื่นนอกเหนือประเทศเจ้ำของเงินได้  
มีควำมคล่องตัวในกำรแปลงเป็นสกุลเงินอื่น ดึงดูด 
ควำมสนใจ และมรีะบบกำรเงนิท่ีพัฒนำ ซึง่สิง่ส�ำคญั 
ที่ต้องมีเป็นอันดับแรก คือ ควำมคล่องตัวในกำร 
แปลงเป็นสกุลเงินอื่น (Convertibility) คือสำมำรถ 
แลกเปลี่ยนเงินหยวนที่ไหนในโลกก็ได้ แลกเวลำใด 
ก็ได้ และจะแลกเท่ำไหร่ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ม ี
สกุลเงนิใดทัดเทยีมดอลลำร์ โดยขณะน้ี แม้รฐับำลจนี 
จะผลักดนัให้กำรใช้เงนิหยวนมบีทบำทในกำรค้ำและ 
กำรลงทุนระหว่ำงประเทศมำกขึ้น แต่ก็ไม่ได้เปิดให้ 
ซื้อขำยเงินตรำเสรีเหมือนเงินสกุลเงินหลัก และ 
ยังต้องอ้ำงองิกับพ้ืนฐำนกำรค้ำกำรลงทนุทีเ่กิดข้ึนจริง  
ดังน้ันกำรผลักดันหยวนให้ผงำดเทียบเท่ำดอลลำร ์
และเป็นสกุลเงินหลักของโลกในอนำคต ยังมีสิ่งท่ี 
ทำงกำรจีนต้องท�ำอีกมำก

4. แนวทางเตรยีมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
ผู้ประกอบกำรไทยควรเตรียมควำมพร้อม 

และวำงยุทธศำสตร์เพ่ือรุกตลำดจีน ในสินค้ำหรือ 
บริกำรท่ีสอดคล้องกันนโยบำยรัฐบำลจีนชุดใหม่  
เพื่อเติบโตไปกับจีน ดังนี้

(1) เตรยีมความพร้อมในการท�าธรุกรรม
เงนิหยวน ผูป้ระกอบกำรไทยควรเตรยีมควำมพร้อม 
รองรบักำรใช้เงนิหยวน ซึง่จะเป็นหนึง่ในสกุลเงินหลกั 
ของโลกในอนำคต โดยกำรศึกษำผลได้-ผลเสียของ 
กำรใช้เงินหยวนเป็นทำงเลือกในกำรท�ำธุรกรรม 
กำรค้ำหรือกำรลงทุน เพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ 
แลกเปลี่ยน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้เงินหยวนใน 
กำรซื้อขำยสินค้ำที่จะเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรไทยต่อรองซื้อหรือขำย 
สนิค้ำในรำคำท่ีดขีึน้ และเข้ำถึงคูค้่ำจนีทีม่ขีนำดเลก็ 
ได้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ควรติดตำมปัจจัยอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ นโยบำยจีน สภำพคล่องของ 
เงินหยวน กำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงิน ต้นทุน
และควำมคุ้มค่ำ

(2) เน้นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อำท ิอำหำรปลอดภยั  
สนิค้ำเกษตรอนิทรย์ี สนิค้ำทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
สินค้ำสุขภำพ สินค้ำท่ีมีควำมสร้ำงสรรค์ สินค้ำที่มี 
มูลค่ำเพ่ิมหรือนวัตกรรม ทั้งน้ี เห็นควรน�ำควำม 
เป็นไทย (Thainess) แทรกซมึเข้ำไปอยู่ในใจผูบ้รโิภค 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่นุ ่มนวล  
(Soft Power) และเป็นปัจจัยควำมส�ำเร็จต่อกำรค้ำ
ไทยในระยะยำว 

อนัดบั 7) และตลำดเกิดใหม่จะใช้เงนิหยวนในกำรค้ำ 
กับจนีร้อยละ 50 (ปัจจบุนัร้อยละ 18) รวมท้ัง ภำยใน  
5 ปี (2562) เงินหยวนจะมบีทบำทมำกถึงร้อยละ 30  
ของกำรค้ำจนี (ปัจจบุนัร้อยละ 17) นอกจำกนี ้คำดว่ำ 
ในอกี 15 ปี (2573) กำรค้ำของภูมภิำคเอเชยีจะเพ่ิมขึน้ 
เป็นร้อยละ 50 ของโลก (ปัจจุบันร้อยละ 30)  
ซึง่ครึง่หน่ึงจะเป็นกำรค้ำภำยในภูมภิำค ซึง่เป็นผลดี 
ต่อกำรขยำยกำรใช้เงนิหยวน เน่ืองจำกเงนิหยวนจะมี 
บทบำทในกำรค้ำและกำรลงทนุภำยในภูมภิำคเอเชยี 
และตลำดเกิดใหม่มำกขึ้นอย่ำงยิ่ง

ในเดือนมิถุนำยน 2557 จีนได้ท�ำข้อตกลง 
กำรช�ำระเงินโดยตรงด้วยเงินหยวนหรือปอนด์ และ 
ตัง้ธนำคำรหกับญัชเีงินหยวน (RMB Clearing Bank)  
ในประเทศอังกฤษ รวมทั้ง ได้มีกำรประกำศยกเลิก 
กำรใช้สกุลเงนิดอลลำร์ในกำรซือ้ขำยพลงังำนระหว่ำง  
“กำซปรอม” ผู้ประกอบกำรยักษ์ใหญ่ด้ำนพลังงำน
ของรสัเซยี กับบรษิทัพลังงำนจนี โดยเปลีย่นไปใช้สกุล 
เงินหยวนและรูเบิลแทน จึงเป็นสัญญำณว่ำสกุล
เงนิดอลลำร์ก�ำลงัถูกลดบทบำท (De-Dollarization)  
และสกุลเงินหยวนจะมีบทบำทมำกขึ้น 

ในเดือนกรกฎำคม 2557 จีนได้บรรล ุ
ข้อตกลงร่วมกับผูน้�ำ 5 ชำติในกลุม่ BRICS (บรำซลิ 
รสัเซยี อนิเดยี จนี และแอฟรกิำใต้) ร่วมจดัตัง้สถำบนั 
กำรเงินใหม่ขึ้นมำ 2 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรเพ่ือกำร 
พัฒนำ (NDB: New Development Bank) เงินลงทนุ 
เบื้องต้น 5 หมื่นล้ำนเหรียญฯ และกองทุนส�ำรอง 
ฉุกเฉินเพ่ือใช้ในวิกฤต ิ(CRA: Contingent Reserve  
Arrangement) ขนำดกองทุน 1 แสนล้ำนเหรียญฯ  
รวมทั้ง ได้ร่วมกับ 22 ประเทศเอเชีย (อำทิ อำเซียน  
เกำหลใีต้ ซำอดุอิำระเบยี ยูเออ ีปำกีสถำน ศรีลังกำ)  
จัดตั้งธนำคำรเพ่ือกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เอเชีย (AIIB: Asian Infrastructure Investment  
Bank) ขนำดกองทุน 1 แสนล้ำนเหรยีญฯ ซึง่สะท้อน 
ชดัเจนว่ำจนี กลุม่ประเทศตลำดเกดิใหม่ และประเทศ 
ในภูมภิำคเอเชยี ซึง่เป็นก�ำลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจโลก 
ในปัจจุบัน พร้อมแล้วในกำรก้ำวขึ้นมำมีบทบำท 
บนเวทีเศรษฐกิจกำรค้ำในโลกยุคใหม่มำกขึ้น  
ประกำรส�ำคัญ กลไกธนำคำรและกองทุนดังกล่ำว  
จะส่งผลดีในกำรขยำยกำรใช้เงินหยวนและผลักดัน 
ให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของโลกในอนำคต

ส�ำหรบัไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
พบว่ำเงินหยวนเทียบกับเงินบำทมีควำมผันผวน 
น้อยกว่ำดอลลำร์ (เงินหยวนผันผวนร้อยละ 0.5 
ในขณะที่ดอลลำร์ผันผวนร้อยละ 3) และกำร 
เคลื่อนไหวของเงินหยวนยังสอดคล้องกับสกุลเงิน
ในภูมิภำคเอเชียด้วยกัน ท�ำให้ผู้ค้ำลดภำระกำรท�ำ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรค้ำ 
ระหว่ำงจีนกับไทย อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันเงินหยวน 
มีสัดส่วนในกำรค้ำระหว่ำงไทยจีนเพียงร้อยละ 1  
โดย ธปท. มีแผนในกำรส่งเสริมกำรใช้เงินหยวนใน 
กำรค้ำและกำรลงทุนกับจีน ได้แก่ กำรจัดท�ำ BSA  
(Bilateral Swap Agreement) กับธนำคำรแห่ง 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน วงเงิน 70,000 ล้ำนหยวน  
เมื่อปี 2554 กำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้เก่ียวกับ 
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ปัญหำควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบได้ทวีควำมรุนแรงและยังคงอยู่อย่ำงต่อเน่ืองนับต้ังแต ่
ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจและควำมเชื่อม่ันของภำคกำรค้ำและกำรลงทุน ก่อให้เกิดปัญหำกำรว่ำงงำน  
ควำมยำกจนและปัญหำสังคมในพื้นท่ีอย่ำงต่อเน่ือง  ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงำนหลัก 
ในกำรสร้ำงสันติสุขถำวร สร้ำงควำมเข้ำใจ ขจัดควำมหวำดระแวง เร่งรัดพัฒนำเศรษฐกิจ และสำธำรณูปโภคพื้นฐำนท่ีจ�ำเป็น  
เพื่อให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์ต่อกำรยกฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น  

โดย ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จงัหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะด้ำนกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศกัยภำพของพ้ืนท่ี วิถีชวีติ 
และควำมต้องกำรของประชำชน โดยได้รับควำม 
ร่วมมอืจำกทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมกันขบัเคลือ่น
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่ 

เพ่ือให้กระบวนกำรบริหำรนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์ มีควำมครอบคลุมและครบถ้วน จ�ำเป็น 
ต้องมกีำรตดิตำมและประเมนิผล โดยมตีวัชีว้ดัและ 
ข้อมลูเชงิสถิติควำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ เพื่อให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
พิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นไปตำม 
เจตนำรมณ์ของทุกภำคส่วน 

ศอ.บต. ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำม 
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) กับกระทรวงพำณิชย์  
ซึ่งมีบุคลำกรเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท�ำข้อมูลดัชนี 
ชี้วัดทิศทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศในแต่ละ 
สำขำ และมคีวำมพร้อมในเชงิพ้ืนที ่ เมือ่เดือนธันวำคม  
2555 เพ่ือจัดท�ำดัชนีควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรค้ำและ 

กำรลงทุนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย  
ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบในกำรบริหำรจัดกำรและก�ำหนดกลยุทธ์ 
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี รวมถึงเป็นกำร 
ประเมนิผลกำรด�ำเนินภำรกิจของรัฐบำล ภำคเอกชน  
และภำคประชำชน 

ดชันคีวำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เริ่มจัดท�ำตั้งแต่เดือน 
พฤษภำคม 2556 จนถึงปัจจบุนั สะท้อนให้เหน็ควำม 
เชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรในสำมจังหวัดดังกล่ำวว่ำ 
ยังอยู่ในช่วงทีข่ำดควำมเชือ่มัน่ ทกุครัง้ทีม่เีหตกุำรณ์ 
ไม่สงบเกิดขึน้ และมคีวำมเชือ่มัน่ดขีึน้เมือ่หน่วยงำน 
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำ 
ควำมปลอดภยัและร่วมกันฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจำกนี ้
ผู้ประกอบกำร มีควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือใน 
ด้ำนเงินทุน จัดหำตลำด โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล 
ท่องเที่ยวซึ่งจะมีกำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มขึ้น 

ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  
สงัคม และสิง่แวดล้อม ท้ังในระดบัโลกและในภูมภิำค 
อำเซียน ย่อมมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ 

ในทุกมิติ และตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำตฉิบบัที ่11 ท่ีเน้นกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนและ 
สมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
น�ำมำสู่กำรก�ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ประเทศ ตำม 
แนวคิด “New Growth Model สร้ำงฐำนเศรษฐกิจ 
ท่ีมั่นคงและย่ังยืน” ประกอบด้วย ด้ำนกำรเพ่ิมขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือหลดุพ้น 
จำกประเทศรำยได้ปำนกลำง ด้ำนกำรลดควำม 
เหลื่อมล�้ำ ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยจะก้ำวข้ำมจุดนั้น ได้ย่อมต้อง 
เกิดจำกควำมร่วมมือสมำนฉันท์จำกทุกภำคส่วน 
ท้ังภำครัฐ ผู้ประกอบกำร และประชำชนทุกคน  
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนและสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมืองและสิ่งแวดล้อม  

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ  
(สนย.) จัดท�ำดัชนีควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรค้ำและ 
กำรลงทุน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือติดตำม 
สถำนกำรณ์กำรค้ำและกำรลงทนุของผูป้ระกอบกำร 
ใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ โดยวำงกรอบแนวทำง 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม 15 กิจกรรม

ดัชนีรวมความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ ยำนยนต์และรถจักรยำนยนต ์ 
กำรขำยส่ง กำรขำยปลกี ทีพั่กแรมบรกิำรอำหำรและ 
เครื่องดื่ม ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจกรรม 
อสงัหำรมิทรัพย์  กิจกรรมทำงวชิำชพีวิทยำศำสตร์และ 
เทคนคิ กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนุน  
ศลิปะควำมบนัเทงิและนันทนำกำร  กิจกรรมบรกิำร 
อ่ืนๆ กำรผลติ กำรจดักำรและกำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีของเสยี 
และสิง่ปฏิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก สถำนท่ี 
เก็บสินค้ำ และกิจกรรมด้ำนโรงพยำบำลเอกชน 

กำรจดัท�ำดชันฯี ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมลู 
เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยสอบถำมผู้ประกอบกำร 
ในพ้ืนท่ีประมำณ 1,150 รำย และได้รับแบบ 
ตอบกลับจำกผู้ประกอบกำรจ�ำนวน 475-550 รำย  
คดิเป็นร้อยละ 41 - 48 สอบถำมเรือ่งภำวะเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนท่ีโดยรวม  ภำวะธุรกิจ (ยอดขำย/รำยรบั/ก�ำไร)   
กำรขยำยธุรกิจ/กำรลงทนุ กำรจ้ำงงำนในธุรกิจ และ 
สถำนกำรณ์ในพื้นที่ 

ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบัน ดัชน ี
ควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 3 จังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ อยู่ในระดับท่ีสะท้อนให้เห็นว่ำ 
ผูป้ระกอบกำรไม่มคีวำมเชือ่มัน่ด้ำนกำรค้ำและกำร 
ลงทุน เนื่องจำกค่ำดัชนีต�่ำกว่ำ 50 มำโดยตลอด

ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรค้ำ 
และกำรลงทุนในระดับต�่ำ โดยมีปัจจัยหลักมำจำก 
เหตกุำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ีท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองเป็น 
เวลำนำน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำรใช้ชีวิตของ 
ประชำชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังสินค้ำเกษตรมีรำคำลดลง 

โดยเฉพำะยำงพำรำซึง่เป็นสนิค้ำหลกัในพืน้ที ่ท�ำให้ 
ประชำชนมีรำยได้ลดลง จึงบริโภคสินค้ำลดลง 
ตำมไปด้วย  แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงได้รบัปัจจยับวก 
จำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำร 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
ตลอดจนส่งเสรมิกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัผูป้ระกอบกำร  
มีกำรจัดงำนกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดกำรลงทุนและ 
กำรจ้ำงงำน ประกอบกับกำรร่วมมอืกันของเจ้ำหน้ำที ่
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ ส่งผลให้คนในพ้ืนท่ี 
มีขวัญและก�ำลังใจ 

เมือ่พิจำรณำถึงควำมเชือ่มัน่ด้ำนเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนทีโ่ดยรวม  อยู่ในระดับทีผู่ป้ระกอบกำรมคีวำม 
เชื่อมั่นต�่ำ สะท้อนให้เห็นถึงกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไป 
อย่ำงยำกล�ำบำก เนือ่งจำกกำรค้ำขำยซบเซำ เหน็ได้ 
จำกดชันคีวำมเชือ่มัน่ด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโดยรวม 
ในปัจจุบันต�่ำกว่ำ 50 อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำร 
ยังมีควำมคำดหวังว่ำเศรษฐกิจในพ้ืนที่อีก 3 เดือน 
ข้ำงหน้ำจะขยำยตัวได้ ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2556  
เป็นต้นมำ เนื่องจำกภำครัฐมมีำตรกำรขยำยสินเชื่อ 
ผ่อนปรน (Soft Loan) หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ  
เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม  สร้ำงอำชีพและรำยได้ 
ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งกำรจัดงำนในช่วง 
เทศกำลต่ำงๆ กระตุ้นให้เกิดกำรใช้จ่ำย ประกอบกับ 
กำรร่วมกันหำรือในเรื่องมำตรกำรกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่เข้มงวดมำกขึ้น

ส�ำหรับควำมเชือ่มัน่ด้ำนสถำนกำรณ์ควำม 
ไม่สงบในพ้ืนท่ี ตั้งแต่เริ่มท�ำกำรส�ำรวจข้อมูลจนถึง 
ปัจจบุนั อยูใ่นระดบัทีด่ชันีต�ำ่กว่ำเส้น 50 ท้ังดชันใีน 
ปัจจุบันและคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำ แสดงให้ 
เหน็ว่ำผู้ประกอบกำรไม่มีควำมเชือ่มัน่ต่อสถำนกำรณ์
ในพ้ืนที ่เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบยังคงเกิดขึน้ 
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียทั้งชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชำชนในพ้ืนที่ ท้ังน้ีผู้ประกอบกำร 
และประชำชนคำดหวังว่ำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ 
จะลดลง จำกกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำ 3 จังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
(คสช.) และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ท่ีเน้นย�้ำในเรื่อง 
ของแผนกำรสร้ำงควำมปรองดอง รวมถึงควำม 
พยำยำมในกำรเจรจำสันติภำพกับกลุ่มผู้ก่อควำม 
ไม่สงบ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมคีวำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  
อยู่ร่วมกันอย่ำงสนัตภิำพ ผูป้ระกอบกำรและประชำชน 
ในพ้ืนที่มีควำมหวังมำกขึ้นว่ำจะสำมำรถก้ำวผ่ำน 
ปัญหำควำมไม่สงบไปได้ 

เนื่องจำก ทั้ง 3 จังหวัด เคยเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่คนต่ำงถ่ินปรำรถนำจะได้ไปสัมผัส 
ควำมงำมตำมธรรมชำตแิละศลิปวัฒนธรรม หวังเป็น 
อย่ำงย่ิงว่ำ ในอนำคตสิ่งเหล่ำน้ีจะกลับคืนมำ  
ซึ่งทุกฝ่ำยต้องร่วมมือร่วมใจกัน ท้ังคนในพ้ืนท่ี 
และคนนอกพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดสันติสุขกลับ
คืนมำ ให้เศรษฐกิจกำรค้ำรุ่งเรืองเหมือนในอดีต 

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎำคม 2557 มแีนวโน้มกำรเตบิโตท่ีดขีึน้ 
อัตรำเงินเฟ้อสูงขึ้นในอัตรำท่ีชะลอลง นักลงทุนต่ำงชำติเริ่มมีควำมเชื่อมั่น 
ประกอบกับผู้บริโภคในประเทศมีควำมเชื่อมั่นและจับจ่ำยใช้สอย ภำคกำร
ลงทนุส่งสัญญำณชะลอตวัเลก็น้อย อย่ำงไรกต็ำม มกีำรเร่งผลกัดนัโครงกำร
ลงทุนต่ำงๆ ที่ยังคั่งค้ำงซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน ประกอบกับกำรส่งออก
กลบัมำขยำยตวัเป็นบวกอกีครัง้ ขณะทีด้่ำนกำรท่องเท่ียวต่ำงชำติมสีญัญำณ
ชะลอตัว แต่เสถียรภำพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคง 

  เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎำคม 2557 อยู่ใน
เกณฑ์ดีและมีเสถียรภำพ โดยอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปขยำยตัวร้อยละ 2.16  
อัตรำกำรว่ำงงำนในเดือนมถินุำยน 2557 สูงขึ้นเล็กนอ้ยแต่ยังอยู่ระดับต�ำ่ที ่
ร้อยละ 1.1 ของก�ำลังแรงงำนรวม ส่งผลให้กำรว่ำงงำนในไตรมำสที ่2 ปี 2557 
อยู่ในระดับร้อยละ 1.0 (QoQ) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน
ที่ร ้อยละ 0.9 (QoQ) สัดส่วนหน้ีสำธำรณะต่อ GDP ข้อมูลล่ำสุด  
ณ เดือนพฤษภำคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 45.9 ซึ่งถือว่ำสถำนะหนี้ของไทยยัง
มีควำมมั่นคง และต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์
ท่ีมีเสถียรภำพเช่นเดียวกัน สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2557 อยู่ในระดับสูงที่ 168.2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
สูงกว่ำหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้น 2.7 เท่ำ ท�ำให้สำมำรถรองรับควำมเสี่ยง 
จำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

 ภาคอุปทาน เดือนมิถุนำยน 2557 ขยำยตัวในภำคกำรเกษตร 
ร้อยละ 1.2 (YoY) อย่ำงไรก็ตำมรำคำสินค้ำเกษตรสะท้อนได้จำกดัชนีรำคำ
สินค้ำเกษตรลดลง ร้อยละ 6.1 (YoY) โดยเฉพำะข้ำวเปลือก ยำงพำรำ  
ไก่เนือ้ ไข่ไก่ ในส่วนของภำคอตุสำหกรรม ดชันผีลผลติสนิค้ำอตุสำหกรรมหด
ตัวร้อยละ 6.6 (YoY) ซึ่งคำดว่ำมำจำกกำรผู้ผลิตยังคงมีสินค้ำคงคลังเหลือ
อยู่ท�ำให้กำรผลิตลดลง นอกจำกน้ี จ�ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำงประเทศยังคงหด
ตัวอย่ำงต่อเนื่องที่ร้อยละ 24.4 (YoY)  

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนำยน 2557 มีแนวโน้มลดลง 
สะท้อนจำกยอดกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงท่ี ลดลงร้อยละ 0.2 
ยอดจ�ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ หดตวัร้อยละ 15.6 ซึง่หดตวัน้อยลงเมือ่เทียบกับ 
เดือนก่อนหน้ำ และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่งหดตัวลงที่ร้อยละ 33.7   
ในขณะทีป่รมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำอปุโภคขยำยตัวเลก็น้อยร้อยละ 1.0  ตำมล�ำดบั 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนำยน 2557 เมื่อเทียบกับช่วง 
เดียวกันในปีผ่ำนมำ ส่งสัญญำณชะลอตัว โดยเฉพำะกำรลงทุนในส่วน
ของหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ปริมำณกำรน�ำเข้ำสินค้ำทุนลดลง  
ร้อยละ 4.7 เนื่องจำกกำรน�ำเข้ำที่สูงในปี 2556 ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์
เชิงพำณิชย์ ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ และยอดขำยปูนซีเมนต์
ลดลงเช่นเดียวกันที่ร้อยละ 27.5, 13.5, และ 4.2 ตำมล�ำดับ  

ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำน

เศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ ,IMF (* คำดกำรณ์

เดือน เม.ย 56)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557  
(ม.ค. - มิ.ย. 57 )

ปี 56  (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

ไทย 2.23 2.9 2.5

มาเลเซีย 3.40 4.7 5.2

ฟิลิปปินส์ 4.20 7.2 6.5

สิงคโปร์ 1.67 4.1 3.6

จีน 2.30 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 7.43 5.8 5.4

อินเดีย 8.22 4.4 5.4

เวียดนาม 4.78 5.4 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้งปี Q1 Q2 พ.ค. มิ.ย

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 -0.6 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.45 8.23 0.53 -0.66 1.84

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 167.4 168.2 167.5 168.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.00 2.47 2.62 2.35

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 1.19  1.71 1.75 1.71

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.8 46.1 - 45.9 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.9 1.0 0.9 1.1

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 -1.00 0.30 -2.14 3.90

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -15.41 -12.59 -9.32 -14.03

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -1.4 4.4 4.3 6.4 1.2

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.4 -0.1 -6.6 -8.6 -6.1

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.3 -7.1 -5.0 -4.0 -6.6

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 -7.9 -13.0 -10.7 -24.4

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -0.1 0.3 2.3 -0.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -55.3 -37.7 -44.4 -33.7

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -20.8 -18.2 -17.8 -15.6

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -3.9 0.4 -4.5 1.0

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -14.1 -12.6 -15.4 -4.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -36.6 -30.6 -31.7 -27.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.2 -6.6 -7.6 -1.0 -13.5

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -2.4 -3.0 -1.8 -4.2
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ดชันีราคาผู้บรโิภคท่ัวไปของประเทศ เดือนกรกฎำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ 
107.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.16 เมื่อเทียบกับเดือน
มิถุนำยน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.08 จำกกำรลดลงของรำคำอำหำรสดและ
พลงังำน โดยเฉพำะผักและผลไม้สดมรีำคำลดลงต่อเนือ่ง จำกสภำพภมูอิำกำศ
ที่เอื้ออ�ำนวย และเป็นช่วงฤดูกำลผลิตของผลไม้หลำยชนิด รวมทั้ง ข้ำวสำรเจ้ำ 
เน้ือสัตว์ และไข่ไก่ มีรำคำลดลงเช่นกัน ส�ำหรับหมวดพลังงำนดัชนีรำคำลดลง 
เนือ่งจำกรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิท่ีลดลงตำมภำวะตลำดโลก ประกอบกับ 
มำตรกำรดูแลค่ำครองชีพและคืนควำมสุขให้ประชำชนของคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) มีผลท�ำให้แรงกดดันเงินเฟ้อไม่สูงมำกนัก และเฉลี่ยเดือน
มกรำคม - กรกฎำคม 2557 เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556 สงูขึน้ร้อยละ 2.23

สำาหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำ 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8          

ดชันีราคาผู้บรโิภคพืน้ฐานของประเทศ (เป็นดชันีรำคำผูบ้รโิภคท่ัวไป
ของประเทศ ที่หักสินคำ้กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน) เดือนกรกฎำคม 2557  
มีค่ำเท่ำกับ 104.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 1.81  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.10 และเฉลี่ยเดือน 
มกรำคม - กรกฎำคม 2557 เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556 สงูขึน้ร้อยละ 1.51

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎำคม 2557 มีค่ำเท่ำกับ 140.1 เมื่อเทียบ 
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จำกกำรสูงขึ้นของหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมที่สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จำกกำรสูงขึ้นของผลผลิตกำรเกษตร 
ร้อยละ 1.3 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.8 หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง
สูงขึ้นร้อยละ 5.6 ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ
ร้อยละ 6.2 แร่โลหะร้อยละ 3.4 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสูงขึ้นร้อยละ 0.9 
ได้แก่ หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำร้อยละ 0.4 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ร้อยละ 7.6 เคมภีณัฑ์และผลติภัณฑ์เคมร้ีอยละ 2.5 หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรมอืน่ๆ  
ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำดัชนีรำคำผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.8  
และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - กรกฎำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 
สูงขึ้นร้อยละ 1.4 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎำคม 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.3  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จำกกำรสูงข้ึนของ  
หมวดผลติภัณฑ์คอนกรตีร้อยละ 4.2 เหลก็และผลิตภัณฑ์เหลก็ 2.2 หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 1.1 หมวดกระเบื้องร้อยละ 0.2 และวัสดุอื่นๆ ร้อยละ 3.7 
ส�ำหรับหมวดวัสดุฉำบผิวไม่เปล่ียนแปลง ส่วนท่ีลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต ์
ร้อยละ 1.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำร้อยละ 0.4 หมวดสุขภัณฑ์ 
ร้อยละ 0.4 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ ดชันรีำคำวสัดุก่อสร้ำงสูงขึน้ร้อยละ 0.2 
และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - กรกฎำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 1.3  

ที่มำ : ศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

Index
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การส่งออก
เดอืนมิถนุายน  2557 มมีลูค่ำ 19,842 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 

3.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 โดยข้ำว (+35.1%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+42.3%) 
ผักผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป (+24.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.1%) 
ในขณะท่ี ยำงพำรำ (-20.9%) อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป  (-8.6%)  
น�ำ้ตำล (-31.2%) สินค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญั ภำพรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9  โดยรถยนต์
และอปุกรณ์ฯ (+4.5%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+4.6%) อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
(+9.6%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+10.8%) เม็ดพลำสติก (+11.4%) ตลำดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่  สหรัฐอเมริกำ (+11.2%) จีน (+3.2%) ญี่ปุ่น  (-0.1%) 
ฮ่องกง (+6.4%) มำเลเซีย (+1.8%) 

ระยะ 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.)  มีมูลค่ำ  112,704 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ  0.35  โดย สินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลด
ลงร้อยละ 5.0 โดยยำงพำรำ (-19.1%) อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-11.5%)  
น�้ำตำล  (-29.6%) ในขณะที่ ข้ำว (+12.6%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+15.4%)  
ผกั ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู (+15.5%) ส่วนสนิค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญัภำพรวมเพ่ิม
ขึน้ร้อยละ 2.0 โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+0.7%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+2.1%) 
อญัมณีและเครือ่งประดบั (+30.6) เมด็พลำสตกิ (+9.6%) ในขณะท่ี น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู 
(-6.9%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ จีน  (-4.3%) สหรฐัอเมรกิำ 
(+2.8%) ญี่ปุ่น  (-1.5%) มำเลเซีย (-0.1%) และฮ่องกง (-0.1%)               

 การนำาเข้า
เดือนมิถุนายน  2557 มีมูลค่ำ 18,049 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 

 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำโดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ
(-43.5%)  เคมีภัณฑ์ (-3.9%) เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-13.9%) ขณะท่ี           
เครื่องจักรกลฯ (+1.2%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (+3.1%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย  
5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี  (+7.7%) ญีปุ่น่  (-10.1%) มำเลเซยี (-21.3%) สหรฐัอำหรบั     
เอมิเรตส์ (-37.6%) และสหรัฐอเมริกำ (-42.5%) 

ระยะ 6 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค.-ม.ิย.)  มมีลูค่ำ 112,468 ล้ำนเหรยีญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 14.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของน�้ำมันดิบ (-12.6%)  เครื่องจักรกลฯ (-7.2%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-3.0%) เหล็ก 
เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-20.7%) ขณะที่เคมีภัณฑ์ (+1.6%) แหล่งน�ำเข้ำ 
ส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-1.9%) ญ่ีปุ่น (-17.8%) สหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ (-26.8%) สหรัฐอเมริกำ (-16.55%) และมำเลเซีย (-6.3%)                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 
ดุลการค้า

เดือนมิถุนายน  2557  เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,793 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
            ระยะ 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.)  เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 234 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ     

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถุนายน  2557 อยู่ที่ 98.9 (ปี2555=100) 

ลดลงร้อยละ 0.6 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ
ส่งออกในหมวดสินค้ำ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม  ลดลงร้อยละ 7.2  หมวดสินค้ำ
อตุสำหกรรมกำรเกษตร  ลดลงร้อยละ 0.9 ขณะทีห่มวดสนิค้ำอตุสำหกรรม  เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 0.2   หมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2     

ราคาสินค้านำาเข้า
 ดชันรีาคาสนิค้านำาเข้าเดอืนมถินุายน  2557 อยู่ที ่97.5 (ปี 2555=100) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จำกกำรเพิ่มขึ้นของดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดหมวดสินค้ำเชื้อเพลิง
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.4 หมวดสนิค้ำทนุเพ่ิมขึน้ร้อยละ  0.6 และหมวดสนิค้ำอปุโภคบรโิภค
ลดลงร้อยละ 0.1  ขณะที่ดัชนีรำคำน�ำเข้ำสินค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเร็จรูป   ลดลง 
ร้อยละ 1.0  และหมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่งลดลงร้อยละ 2.3   

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: มิถุนายน 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิถุนายน 57
ม.ค.-มิ.ย.

2557
มิถุนายน 57

ม.ค.-มิ.ย.
2557

ส่งออก 19,842 112,704 3.9 -0.35

น�าเข้า 18,049 112,468 -9.32 -14.00

ดุลการค้า +1,793 +234   

สินค้า

มูลค่า Δ

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,246 4.5 11.3 สหรัฐ
อเมริกา

2,057 11.2 10.4

คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ

1.482 4.6 7.5 จีน 1,961 3.2 9.9

น�้ามันส�าเร็จรูป 986 10.8 5.0 ฮ่องกง 1,312 6.4 6.6

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,006 9.6 5.1 ญ่ีปุ่น 1,919 -0.1 9.7

เม็ดพลาสติก 821 11.4 4.1 มาเลเซยี 1,076 1.8 5.4

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 มิ.ย. 57 ม.ค. -มิ.ย. 57

ส่งออก 0.0 -0.1 0.1 -0.6 -1.3

น�าเข้า -0.4 0.0 0.3 0.7 -0.8

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 2,284 -43.5 12.7 จีน 3,170 7.7 17.6

เครือ่งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,886 1.2 10.5 ญี่ปุ่น 3,105 -10.1 17.2

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 1,252 3.1 6.9 มาเลเซยี 927 -21.3 5.1

เคมภัีณฑ์ 1,156 -3.9 6.4 สหรัฐ
อาหรบั

857 -37.6 4.8

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

940 -13.9 5.2 สหรัฐ 
อเมรกิา

852 -42.5 4.7

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สัดส่วน
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ราคาทองคำา
รำคำทองค�ำในเดือนกรกฎำคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 19,978 บำท เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ทั้งน้ี รำคำทองค�ำพุ่งขึ้นหลังจำกท่ีสหรัฐฯ และ 
สหภำพยุโรปคว�ำ่บำตรรสัเซยี เนือ่งจำกเหตกุำรณ์เครือ่งบนิมำเลเซยีแอร์ไลน์ถูกยิงตกในพ้ืนท่ี
ฝ่ังตะวนัออกของยูเครนใกล้กับชำยแดนรสัเซยี รวมท้ังเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงระหว่ำงอสิรำเอล
และปำเลสไตน์ก็ยังมีอย่ำงต่อเน่ือง เป็นปัจจัยหนุนให้รำคำทองค�ำปรับตัวสูงข้ึน อย่ำงไรก็ดี 
คำดว่ำปัจจัยเหล่ำนี้จะยังคงเป็นปัจจัยบวกให้กับทองค�ำต่อไปได้อีกในระยะนี้

ราคานำ้ามัน
รำคำน�้ำมันดิบในเดือนกรกฎำคมปรับตัวลดลง โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI เฉล่ียอยู่ที่ 

103.63 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งอยู่ที่ 105.79 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล โดยรำคำได้รับแรงกดดันจำกกำรส่งออกน�้ำมันดิบของลิเบียที่มีแนวโน้มกลับมำ
เพ่ิมขึ้น หลังท่ำเรือใหญ่ 2 แห่งและแหล่งผลิตน�้ำมันหลักของประเทศกลับมำเปิดด�ำเนินกำร
อกีครัง้ ขณะทีเ่หตกุำรณ์ในอริกัไม่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกน�ำ้มนัดิบจำกท่ำเรอืตอนใต้ของ
ประเทศ ส่งผลให้รำคำน�้ำมันปรับลดลง 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำทในเดือนกรกฎำคมปรับตัวแข็งค่ำข้ึนมำสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับ

ต้ังแต่เดือนพฤศจกิำยน 2556 โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 32.10 บำทต่อเหรยีญสหรฐั แขง็ค่ำจำก 32.51บำท
ต่อเหรยีญสหรฐั เมือ่เทียบจำกเดอืนก่อนหน้ำ ทัง้น้ี มำจำกเงนิทนุไหลเข้ำของนักลงทนุต่ำงชำติ
ทีเ่ข้ำซือ้หุ้นและพันธบตัรไทย เนือ่งจำกนกัลงทนุเชือ่มัน่ต่อกำรเมอืงและเศรษฐกิจซึง่ขยำยตัว
ได้ดีข้ึน และคำดว่ำช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่อง รวมท้ังสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีกำร
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญชั่วครำว น�ำไปสู่กำรจัดต้ังสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ สภำปฏิรูปฯ และ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งผลออกมำในเชิงบวก นอกจำกนั้น นักลงทุนเริ่มผ่อนคลำยควำมกังวลต่อ
สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองในยูเครน 

สินค้าเกษตร 
ข้าว  รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำก 1,168.33 บำท/ 

100 กิโลกรัม เป็น 1,222.62 บำท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับรำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะล ิ
100% ชัน้ 2 ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนจำก 2,927.86 บำท/100 กิโลกรมั เป็น 3,034.52 บำท/100 กิโลกรมั 
เน่ืองจำกควำมต้องกำรของตลำดยังมีอย่ำงต่อเน่ือง แต่เนื่องจำกเป็นช่วงปลำยฤดูเก็บเก่ียว
ข้ำวนำปรัง ท�ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย ขณะเดียวกันข้ำวในโครงกำรรับจ�ำน�ำอยู่ระหว่ำง
กำรตรวจสอบสต็อก จึงยังไม่มีกำรระบำยข้ำวออกสู่ตลำด ส�ำหรับแนวโน้มเดือนสิงหำคม 
คำดว่ำรำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
เน่ืองจำกผู้ส่งออกต้องจัดหำข้ำวตำมค�ำสั่งซื้อท่ีมีอยู่ แต่จำกสถำนกำรณ์รำคำข้ำวไทยที่เริ่ม 
สูงกว่ำเวียดนำมและอินเดีย รวมทั้งค่ำเงินบำทที่มีแนวโน้มแข็งค่ำ อำจท�ำให้ค�ำสั่งซื้อใหม่
ชะลอตัว  

 

 & Fx
Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

รำคำสินค้ำรำยเดือน

มิ.ย.-57 ก.ค.-57
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ก.ค.

56
ม.ค.-ก.ค.57

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,168.33 1,222.62 4.65 1,559.42 1,209.49 -22.44

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,927.86 3,034.52 3.64 3,264.32 2,971.58 -8.97

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 67.78 64.78 -4.42 88.98 71.24 -20.98 

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 55.69 54.32 -2.47 79.66 60.24 -24.38

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,279.10 1,310.97 2.49 1,488.49 1,293.99 -13.07

ไทย (THB/Baht) 19,720.00 19,978.00 1.31 21,217.71 19,925.40 -6.09

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 108.16 105.91 -2.08 104.48 105.37 0.85

WTI 104.69 103.63 -1.01 95.75 101.25 5.74

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.51 32.10 -1.27 30.03 32.49 8.20

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองคำา ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : กรกฎาคม 2557

ที่มา : CEIC

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
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สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2557 EU ได้ออกกฎ
ระเบยีบใหม่เก่ียวกับควำมปลอดภัยของของเดก็เล่น 
ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับสำร TCEP, TCPP และ TDCP 
ซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็ง โดยก�ำหนดระดับของสำรเคมี
ดังกล่ำวให้ไม่เกิน 5 mg/kg ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่ง
ตลำด 26.44% ผู้ส่งออกจึงควรสร้ำงควำมมั่นใจให้
คุณแม่ทั้งหลำยว่ำของเล่นไทยจะไม่มีสำรก่อมะเร็ง
ดังกล่ำว 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

พม่ำเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรเป็นเจ้ำภำพจดั
ประชมุ ASEAN-US Business Summit ในวันท่ี  
28 ส.ค.57 ณ กรุงเนปิดอร์โดยได้ก�ำหนด Theme 
ของงำน เป็นเรือ่ง SMEs Global Supply Chain 

  สำหร่ำยนอกจำกเอำไว้ห่อข้ำวปั ้น 
แล ้วยังใช ้แทนน�้ำมันได ้ด ้วยนะจะบอกให ้
โดยญ่ีปุ ่นได้เ ร่ิมวิจัยเชื้อเพลิงทำงเลือกจำก
สำหร่ำย ท้ังน้ี คำดว่ำควำมต้องกำรเชื้อเพลิง 
ชีวภำพจะมีมูลค่ำถึง 7.78 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ภำยใน 6 ปีข้ำงหน้ำ  

ชำวอิ เหนำมี เฮได ้นำยโจโค วี เป ็น
ประธำนำธิบดีมือวำงอันดับ 1 นักปฏิรูปเศรษฐกิจ 
คนส�ำคัญ ก่อนหน้ำน้ีเขำเป็นผู้ว่ำกรุงจำกำร์ตำ 
มีผลงำนเข้ำตำคนอินโดฯ เป็นหนักหนำ คำดว่ำ 
นำยโจโควีจะประเดมิงำนแรกด้วยกำรฟ้ืนฟูโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนครัง้ใหญ่เพือ่ดงึดดู FDI  บรษิทัก่อสร้ำงและ
วัสดุก่อสร้ำงไทยเตรียมรับทรัพย์กันได้แล้ว 

 

AEC ก�ำลังเนื้อหอมโดยล่ำสุดเมื่อเดือน
มิถุนำยน 2557 นำย Edward Fast รัฐมนตรีกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศของแคนำดำได้กล่ำวในงำน AEM 
Roadshow ณ นครแวนคูเวอร์ว่ำ แคนำดำมีแผน
สนบัสนนุกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทีม่ปีระสทิธิภำพ
ให้แก่กลุ่มอำเซียนเพ่ือรองรับ AEC และเชื่อมโยง 
AEC สู่ตลำดโลก  

ต่อไปนีค้นขีเ้หงำไม่ต้องกังวลใจเพรำะบริษทั-
SoftBank ของญี่ปุ่นได้วำงตลำดหุ่นยนต์พูดได้แล้ว
โดยจะมีรำคำใกล้เคียงกับกับคอมพิวเตอร์ PC    

ปตท. สผ. เป็นเสือปืนไว เข้ำไปลงทุนใน
ธุรกิจขุดส�ำรวจและสกัดน�้ำมันดิบจำกทรำยน�้ำมัน
ในมณฑลอัลเบอร์ตำ แคนำดำตะวันตกมำนำน
หลำยปีแล้ว ทรำยน�้ำมันเป็นพลังงำนทำงเลือกใหม่
ที่สำมำรถขุดใช้ได้อีกนับร้อยปี  

 
ปูน๊ ปูน๊...รถไฟควำมเรว็สงูฉงชิง่-บรสัเซลส์

เปิดให้บรกิำรแล้ว ใครท่ีสนใจท่องเทีย่วรปูแบบใหม่
ไปลองกันได้ ทีส่�ำคัญไม่มจีรวดมำกวนใจ เส้นทำงนี้ 
ผ่ำนหลำยประเทศ เช่น จีน คำซัคสถำน รัสเซีย  
เบลำรุส โปแลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์และ
เบลเยียม และในอนำคตอนัใกล้รถไฟสำยนีจ้ะเชือ่ม
มำถึงเวียงจนัทน์และกรงุเทพด้วย กำรท่องเท่ียวและ
โลจิสติกส์จะได้บูมกันสุดขีดกันล่ะทีนี้ 

ลำวก�ำลังจะเป็นฮับดำ้นกำรขนสง่ที่ส�ำคัญ
อีกแห่งหน่ึงของอำเซียนเพรำะเป็นจุดเชื่อมกับ 
เศรษฐกิจใหญ่ๆ 3 ประเทศ คอื จนี ไทย และเวียดนำม  
FDI ที่ไหลเข้ำลำวตอนน้ีจึงมีด้ำนโลจิสติกส์ 
ที่โดดเด่นมำกตัวหนึ่ง 

ข่ำวด ีคสช. เห็นชอบให้กระทรวงคมนำคม
เชื่อมเส้นทำงรถไฟรำงคู ่จำกเวียงจันทน์ไปถึง 
มำบตำพุดแล้ว ซึ่งจะมีผลให้ลำวตัดสินใจก่อสร้ำง
รถไฟควำมเรว็สงูเวียงจนัทน์-จนีได้เรว็ขึน้เพรำะมอง
เห็นก�ำไรชัดเจน ดงันัน้ กำรเช่ือมระบบขนส่งจำกไทย
ผ่ำนจีนไปยังยุโรปจะเป็นควำมจริงในอนำคตอัน 
ใกล้นี้แล้วพี่น้อง  

In Trend น่ำดูส�ำหรับกรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศท่ีก�ำลงัศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
จัดท�ำ FTA กับสหภำพศุลกำกรรัสเซีย คำซัคสถำน 
และเบลำรุส เพรำะโลกก�ำลังพลิกโฉมโลจิสติกส์
ด้วยระบบรถไฟควำมเร็วสูงเชือ่มยุโรปกับเอเชยีและ
อำเซียน ต่อไปนี้กำรค้ำกับยุโรปไม่ต้องง้อกำรขนส่ง
ทำงเรือกันแล้ว  

ททท. คงจะรับทรัพย์กันใหญ่แล้วครำว
น้ีเพรำะนักท่องเท่ียวจีนกลุ่มท่ีเดิมนิยมท่องเที่ยว
ในประเทศรำว 200 ล้ำนคน คงจะแห่กันมำเท่ียว 
เมืองไทยกันยกใหญ่ 

 


