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Editor’s note
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นับอีกไม่กวี่ นั ก็จะก้าวสูศ่ กั ราชใหม่กนั แล้ว การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนก็ใกล้เข้ามาแล้วเช่นกัน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่บนเวทีอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ
วารสาร สนย. เป็นส่วนหนึง่ ในการเผยแพร่บทความอันมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของไทย ฉบับนีย้ นิ ดีนำ� เสนอประเด็นของการส่งออก “ความเจริญ” ทีต่ งั้ อยู่
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่จะช่วยสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” และ
แปรเป็นรายได้มหาศาลให้กบั สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม รายละเอียดติดตามได้ใน
คอลัมน์ Special Talk
ส�ำหรับคอลัมน์ประจ�ำอื่น ๆ ยังคงเข้มข้นด้วยบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ได้แก่
บทบาทของไทยกับอุตสาหกรรมไก่เนือ้ ในตลาดอาเซียน ทีม่ กี ารวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียด
เพื่อการเตรียมตัวในการเข้าไปเจาะตลาดธุรกิจอย่างตรงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมี
บทวิเคราะห์เกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์ เพือ่ นบ้านอาเซียนของไทย
ไว้ส�ำหรับเป็นกรณีศึกษาได้อย่างน่าสนใจ
ท้ายสุดที่ปกหลัง ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการน�ำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดบทความเกีย่ วกับการเข้าสู่ AEC ของไทย ระดับปริญญาตรี ภายใต้
โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เป็นบทความทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยไปกว่ากัน ซึง่ ท่านผูอ้ า่ นจะได้ตดิ ตามในฉบับถัดไป สุดท้ายนี้
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสาระประโยชน์จากวารสาร สนย. ตลอดไปนะคะ
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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วารสาร สนย. เผยแพร่มาเป็นเวลาถึง 2 ปีแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 เราได้
ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจ เพื่อน�ำความคิดความเห็นของท่านผู้อ่านมาปรับปรุง
แก้ไขให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมความต้องการของทุกท่าน พร้อมทั้งต้องขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาตอบแบบส�ำรวจส่งกลับคืนมาให้ สนย. การส�ำรวจครั้งนั้นได้รับ
ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท�ำหน้าที่ของทุกฝ่าย ซึ่งท่านผู้อ่านคงได้พบกับ
ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างตั้งแต่ฉบับก่อนหน้านี้
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจต่อวารสาร สนย. ปรากฏว่ามีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 4 (จากการวัด 5 ระดับ) ในทุกคอลัมน์ และมีการน�ำไปใช้ประโยชน์มากถึงร้อยละ
66.67 นอกจากนี้ มีหน่วยงานทีใ่ ห้ความสนใจขอรับเอกสารเพิม่ เติมจ�ำนวนมาก ซึง่ สนย.
มีความยินดีและได้ด�ำเนินการจัดส่งเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการ
แสดงความคิดเห็นหรือมีค�ำถามเพิ่มเติม สามารถแจ้งให้ สนย. ทราบได้ตลอดเวลา
และเราจะขอน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ใน คอลัมน์ Getting Around with TPSO
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ
ส�ำนักบริหารกลาง

การส่งออก “ความเจริญ”

Special Talk

: ไม้เด็ดพิชติ ตลาดโลก

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

หากถามว่าส่งออกอะไรจึงจะเป็นการส่งออกที่ยั่งยืน ค�ำตอบก็คงจะหนีไม่พ้น
การส่งออก “ความเจริญส�ำเร็จรูป” ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเทศทีส่ องทีน่ า่ สนใจ คือ สวิตเซอร์แลนด์
ไต่จากอันดับที่ 14 ขึ้นไปอยู่ที่ 2 ได้อย่างรวดเร็ว
เช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ชนั้ แนวหน้าของยุโรป สินค้าส่งออกส�ำคัญ
คือ เคมีภัณฑ์/ยา และเครื่องจักร/อิเล็กทรอนิกส์
ในอีกด้านหนึ่งประเทศสิงคโปร์นั้นก็เด่นด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่
อิเล็กทรอนิกส์ น�้ำมันส�ำเร็จรูป (เป็น 1 ใน 3
ผูก้ ลัน่ น�ำ้ มันอันดับต้นของโลก) อุปกรณ์ขดุ เจาะน�ำ้ มัน
(อันดับ 1 ของโลก) ชิป wafer output (10% ของ
การผลิตโลก) ซึง่ ไม่ตา่ งกันนักกับฮ่องกงและสหรัฐ
ที่เน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยก็ถือได้ว่าก�ำลังก้าวสู่
ยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) ของไทยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของ
โลกในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์/
คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ยานยนต์ อีกทัง้ ประเทศไทยก็กำ� ลังก้าวไปสูก่ ารเป็น
ศูนย์กลางในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศูนย์กลางการวิจยั

และพัฒนายานยนต์ การรักษาพยาบาล และ
การศึกษา นอกจากนั้นปัจจุบันรัฐบาลไทยยังมี
โครงการหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เช่ น คู ป องนวั ต กรรม
(ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ (Software park) ในส่วนของกระทรวง
พาณิชย์ก็มีโครงการที่ส�ำคัญที่ส่งเสริมนวัตกรรม
หลายด้าน อาทิเช่น โครงการต่อยอดนวัตกรรม
สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ
SMEs Pro-Active และโครงการต้นกล้า ทู โกล
เป็นต้น ล่าสุดประเทศไทยได้กา้ วสูน่ วัตกรรมใหม่
ด้านโลจิสติกส์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ฉงชิง่ (จีน) ซึง่ สามารถเชือ่ มต่อ
ไปยังประเทศรัสเซีย และ CIS โดยมีปลายทางที่
เมืองท่าแอนท์เวิรป์ ของสหภาพยุโรป อันจะเป็นการ
ปฏิวัติการขนส่งสินค้าไทย-ยุโรปท�ำให้สามารถ
ลดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่ง จากเดิม 36 วัน เหลือเพียง
17 วัน อีกทั้งจะเป็นส่วนท�ำให้ประเทศไทยก้าวสู่
การเป็นประเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมัน่ คง
และยั่งยืนด้วยการเป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ ๆ อย่างอาเซียน จีน รัสเซีย
CIS และ EU ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�ำคัญ
5 อันดับแรกของโลก
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1 สหรัฐอเมริกา
2 สวิตเซอร์แลนด์
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4
4 สวีเดน
5 สิงคโปร์
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อันดับ

“ความเจริญส�ำเร็จรูป” เป็นปัจจัยการผลิต
ที่ประเทศผู้ซื้อจ�ำเป็นต้องซื้อหาไปเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศของตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
ระบบรถไฟฟ้า ประปา โรงไฟฟ้า ชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม
และระบบการบริหารจัดการทีท่ นั สมัย ตัวอย่างเช่น
สิงคโปร์ส่งออกการก่อสร้างสนามบินและท่าเรือ
แบบ Build-Operate-Transfer หรือ BOT (โดยการ
สนับสนุนของกองทุนเทมาเส็ก) ไปยังหลายเมืองใน
อินเดีย ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ธรุ กิจก่อสร้างขยายตัว
แล้วยังเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านโลจิสติกส์ของ
สิงคโปร์อีกด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ยิ่งประเทศต่าง ๆ
มีการพัฒนามากขึน้ เท่าไร ประเทศนัน้ ๆ ก็ยงิ่ ต้อง
น�ำเข้าสินค้า/บริการเหล่านีม้ ากยิง่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว
เมื่อเร็ว ๆ นี้สถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management
Development: IMD) ได้รายงานผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
ในหนังสือ World Competitiveness Yearbook
2013 โดยเน้ น ถึ ง ประเทศที่ มี ค วามสามารถ
ในการแข่งขัน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา
สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สวีเดน และสิงค์โปร์
ตามล�ำดับ ส่วนประเทศไทยนัน้ ถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 27
ประเทศทีน่ า่ สนใจอันดับแรก คือ สวีเดน
ซึง่ สามารถไต่จากอันดับ 11 ในปี 2547 มาเป็นอันดับ 4
อย่างรวดเร็วในปี 2556 สวีเดนเป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อนั ดับต้น ๆ ของยุโรป สัดส่วนภาคเกษตร
ของสวีเดนมีเพียง 1% ของ GDP สินค้าที่ผลิตใน
สวีเดน 50% เป็นสินค้าที่ใช้ความรู้ด้านนวัตกรรม
และวิศวกรรมชัน้ สูง ขณะที่ 50% ของสินค้าส่งออก
ก็เป็นสินค้าด้านวิศวกรรมระดับสูงเช่นกัน สินค้า
ส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร เครื่องจักร
อุตสาหกรรม ยานยนต์ และยา ส่วนแบรนด์ชนั้ น�ำ
ของสวีเดน ประกอบด้วย Volvo (ยานยนต์ทกุ ชนิด),
Ericsson, Vattenfall (จ�ำหน่ายและติดตัง้ โรงไฟฟ้า),
Skanska (บริษทั MNC ด้านก่อสร้าง), TeliaSonera
(วางระบบโทรศัพท์พื้นฐานและไร้สาย), Sandvik
(เครื่องจักรเครื่องมืออุตสาหกรรมและเหมืองแร่),
Scania (รถบรรทุกและหัวรถลาก), Atlas Copco
(เครื่องอัดลม ปั๊มลม บริการเดินท่ออุตสาหกรรม)
ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นที่ต้องการของประเทศ
ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา
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Special report

อนาคตไก่เนือ้ ไทย

ในอาเซียน (AEC)
นางสาวมนิสา นวลเต็ม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรมไก่เนือ้ เป็นอุตสาหกรรมหนึง่
ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยปริมาณ
การส่งออกที่มีมากกว่าร้อยละ 85 ในกลุ่มสินค้า
ปศุสัตว์ทั้งหมด และในปัจจุบันไก่เนื้อถือได้ว่า
มีช่องทางที่ดีในการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน
ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีอัตราการเติบโต
ของ GDP อยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนถึงก�ำลังซื้อ
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
การเปิด AEC จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทยสามารถ
กระจายการลงทุนการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร
ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์ การท�ำธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ตลอดถึงธุรกิจการแปรรูป
ไปยังประเทศอาเซียนอื่น ๆ ตามลักษณะเด่น
ของแต่ประเทศ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน และ
จากการที่ไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เหนือกว่าประเทศสมาชิก
อื่นๆ ทั้งประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจัยการผลิต
มาตรฐานการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
ส่งผลให้ไทยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ดกี ว่าประเทศผูผ้ ลิตอืน่ ๆ ในอาเซียน
อีกทั้งผลผลิตไก่เนื้อไทยยังเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศสมาชิก AEC และประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
เรียกได้วา่ ตลาดอาเซียนเป็นช่องทางการส่งออกทีด่ ี
ส�ำหรับไทยในการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
การผลิต และการบริโภคไก่เนื้อของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
การผลิต : การผลิตเนื้อไก่ของประเทศ
ที่ ส� ำ คั ญ ในตลาดอาเซี ย นมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
อัตราเฉลี่ย (ปี 2553-2555) ร้อยละ 5.47 ต่อปี
โดยเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด ร้อยละ
17.26 เนื่องจากเวียดนามมีโครงการปรับปรุง
การเลี้ยงสัตว์ปีก ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
ผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ ป ี ก ให้ ส อดรั บ กั บ แผนพั ฒ นา
การเลีย้ งสัตว์ปกี อย่างยัง่ ยืน จึงท�ำให้การผลิตมีอตั รา
การขยายตัวสูงขึ้นทุกปี ส�ำหรับปริมาณการผลิต
เนื้อไก่ของประเทศที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียน ในปี
2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 5.62 มาอยู่ที่
5.64 ล้านตัน โดยไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด
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มีปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 14.81
มาอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย
(ร้อยละ +1.32, 1.54 ล้านตัน) มาเลเซีย (ร้อยละ
+1.05, 0.96 ล้านตัน) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ +3.95,
0.79 ล้านตัน) และเวียดนาม (ร้อยละ +4.23, 0.74
ล้านตัน) ตามล�ำดับ ส�ำหรับการผลิตไก่เนือ้ ของไทย
พบว่า การผลิตเกือบทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการ
ของบริษั ทอาหารสั ตว์ ข นาดใหญ่ 12 บริ ษัท
ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณการผลิตรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ
การบริโภค : ความต้องการบริโภคเนือ้ ไก่
ของประเทศที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อัตราเฉลี่ย (ปี 2553-2555) ร้อยละ 4.73
ต่อปี ซึ่งในปี 2555 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่
ของประเทศที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียน เพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ร้อยละ 3.67 มาอยู่ที่ 5.37 ล้านตัน
โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่
มากทีส่ ดุ มีปริมาณการบริโภคเพิม่ ขึน้ จากปี 2554
ร้อยละ 1.32 มาอยู่ที่ 1.54 ล้านตัน รองลงมา
ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ +1.02, 0.99 ล้านตัน) ไทย
(ร้อยละ +8.14, 0.93 ล้านตัน) ฟิลปิ ปินส์ (ร้อยละ
+4.49, 0.93 ล้านตัน) และเวียดนาม (ร้อยละ
+6.67, 0.8 ล้านตัน) ตามล�ำดับ
จากกราฟจะเห็นว่าประเทศในอาเซียน
เกือบทุกประเทศ (ยกเว้นอินโดนีเซีย) มีปริมาณ
การผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

จึงต้องพึง่ พาการน�ำเข้าเนือ้ ไก่ และผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ แต่ส�ำหรับไทยนั้นปริมาณการผลิต
มีเพียงพอต่อการบริโภค และยังสามารถผลิตเพื่อ
การส่งออกได้อีกด้วย เนื่องจากไทยมีเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากล เป็นทีย่ อมรับของประเทศสมาชิก AEC และ
ประเทศอืน่ ๆ ส่งผลให้สามารถผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ดกี ว่าประเทศ
ผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียน
การส่งออก และการน�ำเข้าไก่เนื้อของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
การส่งออก : การส่งออกเนื้อไก่ของ
ประเทศที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียนไปยังตลาดโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราเฉลี่ยร้อยละ 12.75 ต่อปี
โดยในปี 2555 การส่งออกเนื้อไก่ของประเทศ
ที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียนไปยังตลาดโลก เพิ่มขึ้น
จาก ปี 2554 ร้อยละ 14 มาอยู่ที่ 0.57 ล้านตัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของมูลค่าการส่งออก
ในตลาดโลก ซึ่งไทยมีปริมาณการส่งออกเนื้อไก่
สูงที่สุดในตลาดอาเซียน ประมาณ 0.54 ล้านตัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.39 ของมูลค่าการส่งออก
ในตลาดอาเซียน รองลงมาได้แก่ ฟิลปิ ปินส์ 0.012
ล้านตัน (ร้อยละ 2.11) มาเลเซียและสิงคโปร์ 0.01
ล้านตัน (ร้อยละ 1.75) ตามล�ำดับ

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภคของประเทศ
ที่ส�ำคัญในตลาดอาเซียน ปี 2555
ปริมาณการผลิต (พันตัน)

ปริมาณการบริโภค (พันตัน)

1,540 1,540

1,550
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อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

743 798

186

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม
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การน�ำเข้า : การน�ำเข้าเนือ้ ไก่ของประเทศ
ที่ส�ำคัญในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราเฉลี่ย
(ปี 2553-2555) ร้อยละ 13.2 ต่อปี โดยในปี 2555
มีการน�ำเข้าเนือ้ ไก่เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 5.56
มาอยู่ที่ 0.39 ล้านตัน ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประเทศ
ผู้น�ำเข้าเป็นอันดับ 1 คือ 0.15 ล้านตัน รองลงมา
ได้แก่ สิงคโปร์ 0.14 ล้านตัน เวียดนาม 0.06 และ
มาเลเซีย 0.05 ล้านตัน ตามล�ำดับ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยในตลาดอาเซียน
ปี 2555
สินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง : HS 0207
ประเทศในอาเซียนทีม่ กี ารน�ำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
จากไทย ได้แก่ ลาว โดยไทยครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดในลาวสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ
ในอาเซียน ซึง่ สูงถึงร้อยละ 95.88 รองลงมาได้แก่
มาเลเซีย (ร้อยละ 30.03) กัมพูชา (ร้อยละ 15.95,
ปี 2553) เวียดนาม (ร้อยละ 0.03, ปี 2553) และ
ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 0.02) ตามล�ำดับ
สินค้าไก่แปรรูป : HS 1602 ประเทศใน
อาเซียนทีม่ กี ารน�ำเข้าไก่แปรรูปจากไทย ได้แก่ ลาว
ซึง่ ไทยครองส่วนแบ่งทางการตลาดในลาวสูงทีส่ ดุ
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน สูงถึงร้อยละ
91.87 รองลงมาได้แก่ กัมพูชา (ร้อยละ 85.57,
ปี 2554) สิงคโปร์ (ร้อยละ 44.2) เวียดนาม (ร้อยละ
2.28, ปี 2553) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 0.1) และ
มาเลเซีย (ร้อยละ 0.02)
ทิศทางในอนาคตไก่เนือ้ ของไทยในอาเซียน (AEC)
บรูไน : ควรจะเป็นไปในลักษณะของ
การเข้าไปเจาะตลาดเนื้อไก่ เพราะปัจจุบันไทย
ไม่สามารถส่งออกไก่แปรรูปไปยังบรูไนได้ เนือ่ งจาก
มีเงื่อนไขการน�ำเข้า คือ ต้องเป็นไก่ฮาลาลที่ผลิต
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น ดังนั้น
ผู้ประกอบการไทยจึงควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่บรูไนจัดขึ้นในแต่ละครั้ง
เพื่อสร้างโอกาสในการสมัครรับบริการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าเพือ่ ให้ได้รบั การประทับตรา Brunei
Premium Halal Brand เพื่อขยายตลาดส่งออก
ไปยังบรูไนในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเนื้อไก่ไทย
ยังไม่ได้รบั การรับรองด้านฮาลาลจากรัฐบาลบรูไน
และตราเครื่องหมายฮาลาลของไทยก็ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับในบรูไน ดังนั้น เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
หรือไก่แปรรูปที่มีตรามาตรฐานสินค้าฮาลาล
ของไทยแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องมีตราฮาลาลของประเทศ
บรูไนก�ำกับด้วย จึงจะสามารถส่งออกไปยังบรูไนได้
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรสร้างช่องทางติดต่อกับ
รัฐบาลบรูไน หรือบริษัทน�ำเข้าท้องถิ่นของบรูไน
เพื่อให้การเปิดตลาดเนื้อไก่ในบรูไนท�ำได้ง่ายขึ้น
ฟิลปิ ปินส์ : ควรจะเป็นไปในลักษณะของ
การเข้าสู่ตลาดทั้งการค้าและการลงทุน โดยด้าน
การค้าผูป้ ระกอบการไทยต้องรักษาระดับมาตรฐาน
การผลิตไก่เนื้อให้ได้ตามมาตรฐานที่ฟิลิปปินส์
ต้องการ เนือ่ งจากฟิลปิ ปินส์มโี อกาสทางการค้าสูง

เพราะฟิลปิ ปินส์มปี ระชากรจ�ำนวนมาก และผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อไก่ด้วย ส่วนด้านการ
ลงทุน ผูป้ ระกอบการไทยควรเข้าไปลงทุนท�ำธุรกิจ
ไก่เนื้อตั้งแต่การเลี้ยง การช�ำแหละ ตลอดจนถึง
การแปรรูป โดยสร้างจุดเด่นในลักษณะของการ
เลี้ยงไก่เนื้อปลอดโรค ซึ่งมีโอกาสท�ำได้สูง เพราะ
ฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นเกาะท�ำให้สามารถเลี้ยง
ไก่เนื้อปลอดโรคได้ ซึ่งขณะนี้บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ำกัด ได้เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์แล้ว
ภายใต้ชื่อ “CPF Philippines Corporation”
แต่อย่างไรก็ตาม ด้านการค้ายังมีอุปสรรคในเรื่อง
ของการใช้มาตรการปกป้องสินค้าเกษตรภายใน
ประเทศอยู่ ดังนัน้ ในระยะแรกผูป้ ระกอบการไทย
ควรเน้นการเข้าไปลงทุนในฟิลปิ ปินส์มากกว่าการค้า
มาเลเซีย : ควรจะเป็นไปในลักษณะ
ของการเข้าสู่ตลาดมาเลเซียทั้งทางการค้าและ
การลงทุนในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ฮาลาล เพราะ
มาเลเซียยังขาดแคลนวัตถุดิบ ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบ
และสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเพือ่ แปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการส่งออก แต่ไทยสามารถ
น�ำเข้าวัตถุดบิ ต่าง ๆ เช่น กากถัว่ เหลือง ฯลฯ เข้าไป
ในมาเลเซียได้ โดยไม่ต้องจ่ายภาษี ท�ำให้ต้นทุน
การผลิตต�่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไก่เนื้อฮาลาลไทยได้
อีกทั้ง มาเลเซีย ยังมีโอกาสทางการตลาดอีกด้วย
เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ไก่เนื้อไทย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไก่เนื้อไทย
ควรแสวงหาช่องทางเพื่อขยายความร่วมมือ
โดยใช้ประโยชน์และโอกาสจากการที่มาเลเซีย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมฮาลาลของโลก
ตลอดจนร่วมเป็นแกนน�ำกับมาเลเซียในการขยาย
ความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
ฮาลาลไปสู่ระดับอาเซียนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
การจดทะเบียนรับรองสินค้าฮาลาลยังมีคา่ ใช้จา่ ยสูง
ดังนั้น รัฐบาลไทยควรประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลให้ลดค่าใช้จ่าย
ในการขอรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล พร้อมทัง้
ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและเร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าฮาลาลให้แก่
ผู้ประกอบการไก่เนื้อไทย เพื่อจูงใจให้มาจด
ทะเบียนรับรองสินค้าฮาลาลมากขึ้น
สิงคโปร์ : ควรจะเป็นไปในลักษณะของ
การเป็นพันธมิตรทางการค้าระหว่างกัน เพราะ
สิงคโปร์มกี ารน�ำเข้าไก่แปรรูปจากไทยเป็นอันดับ 1
และถือได้ว่าไก่แปรรูปของไทยเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพในตลาดสิงคโปร์ โดย NTUC Fairprice
ซุปเปอร์มาเก็ตของสิงคโปร์ที่มีเครือข่ายทั่วเกาะ
มีความต้องการสินค้าไก่แปรรูปที่มีคุณภาพ
จากไทยเพื่อขายให้กับลูกค้าตั้งแต่ระดับสูงจนถึง
ระดับกลางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการที่
สิงคโปร์มีการน�ำเข้าไก่แปรรูปจากบริษัท CPF
และ Golden Line เท่านัน้ เพราะมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับกฎระเบียบของสิงคโปร์
ดังนั้น ไทยจึงควรปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของ

บริษัทอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อให้สามารถส่งออก
ไปยังตลาดสิงคโปร์ได้เช่นกัน
อินโดนีเซีย : ควรจะเป็นไปในลักษณะ
ของการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมไก่เนือ้ ฮาลาล
เพราะอินโดนีเซียยังไม่เปิดตลาดเนื้อไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งและไก่มชี วี ติ ให้กบั ไทย แต่ดา้ นการลงทุนนัน้
อินโดนีเซีย มีกฎหมายการลงทุนที่เอื้อประโยชน์
ต่อการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้
อีกทั้ง ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของอินโดนีเซีย
ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสดีของ
ผู ้ ป ระกอบการไทยที่ จ ะเข้ า ไปร่ ว มลงทุ น กั บ
ผู้ประกอบการอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
แบบครบวงจร
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) :
ควรจะเป็นไปในลักษณะของการเข้าไปลงทุน
ขยายฐานการผลิตในกลุม่ ประเทศ CLMV แล้วส่ง
ผลผลิตเนื้อไก่ไปขายต่อยังประเทศที่ 3 เนื่องจาก
กลุ่มประเทศ CLMV มีต้นทุนถูกทั้งในแง่วัตถุดิบ
และแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นโอกาสส�ำคัญของธุรกิจ
ไก่เนื้อไทย นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ CLMV ยังมี
โครงสร้างการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน จ�ำนวนคู่แข่ง
ยังมีนอ้ ย อีกทัง้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการลงทุน
ด้านการเกษตรอีกด้วย ประกอบกับไทยมีศกั ยภาพ
การผลิตเนือ้ ไก่เหนือกว่ากลุม่ ประเทศเหล่านี้ เพราะมี
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และมีระบบการ
จัดการฟาร์มทีไ่ ด้มาตรฐานสากล การเข้าไปลงทุน
ของไทยจึงเอือ้ ประโยชน์ให้กบั กลุม่ ประเทศ CLMV
เนือ่ งจากไทยสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต
เนื้อไก่ให้กับกลุ่มประเทศ CLMV ได้
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นว่า
อนาคตไก่เนื้อของไทยในกลุ่มอาเซียนจะมีทั้ง
การเข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิต การเข้าไป
เจาะตลาดโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการเป็นพันธมิตรทางการค้า
อีกทั้ง ยังมีบางประเทศที่ยังไม่เปิดตลาดไก่เนื้อ
ให้กบั ไทย ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันผลักดันการลงทุน และ
การส่งออกไก่เนือ้ ไปยังตลาดอาเซียนทีม่ ศี กั ยภาพ
รวมถึงเจรจาเปิดตลาด เพื่อผลักดันการส่งออกไก่
เนื้อไปยังประเทศที่ยังไม่เปิดตลาดให้กับไทย
ช่วยลดการพึง่ พาการส่งออกไปยังตลาดหลักส�ำคัญ
อย่าง EU และญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ จากการที่การผลิต
ไก่เนือ้ ของไทยเกือบทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการ
ของบริษัทอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 12 บริษัท ซึ่งมี
สัดส่วนของปริมาณการผลิตมากกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณการผลิตทัง้ ประเทศ โดยบริษทั เหล่านี้
จะเป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมดแบบครบวงจร
ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำอยู่แล้ว
บทบาทของภาครัฐ จึงควรเป็นไปในลักษณะของ
การให้การสนับสนุนด้านการค้า และการลงทุนแก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้ รวมทัง้
ร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันและ
แก้ไขปัญหาทางการค้าสินค้าไก่เนื้อด้วย
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Special report

นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (ปี 2012)*
• จ�ำนวนประชากร 5.35 ล้านคน
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• อันดับ 1 ของประเทศที่น่าท�ำการค้าและลงทุนในโลก

• GDP ต่อหัว 65,048 เหรียญสหรัฐ จากภาค • ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก
อุตสาหกรรม (26.8%) และภาคบริการ (73.2%)
• Real Growth Rate 1.3%

• มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

• FDI Inflows 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• มีการปกป้องด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Intellectual Property)
อันดับต้น ๆ ของโลก

• การจ้างงาน 3.35 ล้านคน อัตราการว่างงาน 2% • เป็นประเทศที่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ง่ายที่สุดของโลก

ที่มา : *Ministry of Trade and Industry , Singapore
การพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์จากอดีต-ปัจจุบัน
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จากการที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
การอบรมหลักสูตร Economic Planning and
Development ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ในประเทศเล็ก ๆ ที่มี
ความน่าสนใจ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถติดอันดับแนวหน้า
ของโลก จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะน�ำประสบการณ์
อันน่าสนใจมาแบ่งปัน
ในอดีต สิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของมาเลเซีย ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของ
คาบสมุทรมาเลย์ มีพนื้ ที่ 699.4 ตร.กม. (ใกล้เคียง
เกาะภูเก็ต) อยูภ่ ายใต้อาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ประเทศที่รวมความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม จากระยะเวลา 50 ปีทผี่ า่ นมา
จนถึงปัจจุบัน สิงคโปร์ได้มีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ไม่มี
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ช่ น ประเทศอื่ น ๆ
โดยสามารถส่งออกน�้ำมันแปรรูปติดอันดับ 3
ของโลก คิดเป็นมูลค่า 2.5 เท่าของ GDP หรือ 266.5
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2011 ราคาน�้ำมัน
ณ ตลาดสิงคโปร์ จึงถูกน�ำมาใช้อา้ งอิงราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลกรวมทั้งประเทศไทย
จากข้อมูล WTO ในปี 2012 สิงคโปร์
เป็นประเทศส่งออกล�ำดับ 14 ของโลก ไม่เฉพาะ
ภาคการผลิตสินค้าเท่านัน้ แต่ภาคบริการ เช่น การ
ท่องเที่ยว บริการด้านกฎหมาย บริการการศึกษา
การก่อสร้างและบริการสุขภาพ ก็มีส่วนส�ำคัญ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิด “การส่งออก
น�ำไปสู่การเติบโต (Export-led Growth)” เป็น
กลยุทธ์ที่ประเทศก�ำลังพัฒนาใช้แสวงหาช่องทาง
(Niche) เพือ่ การส่งออก ทัง้ นี้ การผลิตสินค้าและ
บริการจะต้องมีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบ
ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะท�ำให้สินค้า
และบริ ก ารสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดโลก
นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศยังมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน
แต่เนือ่ งจากระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขนึ้ อยูก่ บั
การส่งออกเป็นหลัก เมื่อสภาวะเศรษฐกิจโลก
ซึ่งเป็นตลาดหลักชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

การจัดล�ำดับชั้น
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ท่าเรือสิงคโปร์...ความได้เปรียบด้านท�ำเลที่ตั้ง
• เป็นจุดรวมของเรือสินค้าที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกสู่เอเชียใต้
และห่างจากมาเลเซียเพียง 8 กิโลเมตร
• ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกา เป็นทางผ่านเรือเดินสมุทรที่บรรทุกสินค้า
จากเอเชียสู่ยุโรป และจากยุโรปสู่เอเชีย
• เมืองท่ามีที่ก�ำบังคลื่นลมดี เพราะตั้งอยู่ในอ่าว มีร่องน�้ำลึกพอให้
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าจอดเทียบท่าได้
• อยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งวัตถุดบิ แหล่งผลิตส�ำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• เป็นเมืองท่าปลอดภาษี (Free Port) และเป็นเมืองท่าพาณิชย์ (Enterprise)
ส�ำคัญของโลก
• ได้รับรางวัลท่าเรือขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดของเอเชียในปี 2556 จากการมี
ค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสม มีมาตรการทีเ่ ป็นมิตรต่อผูข้ นส่งสินค้า มีระบบ
สาธารณูปโภคทีเ่ อือ้ ต่อการขนส่ง และมีการพัฒนาทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
กับความต้องการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
ช่วงเวลา
(ค.ศ.)

ความท้าทาย (Challenges)

กลยุทธ์การพัฒนา (Developmental Strategies)

1960
1964

• ประเทศเล็ก ๆ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ
• จ�ำนวนประชากรเพียง 1.6 ล้านคน แต่มีอัตราการเติบโตสูง
• มีการค้าขายแบบ Entrepot และภาคบริการรองรับฐานทัพอังกฤษ
• ภาคการผลิตยังมีขนาดเล็ก ยังขาด know-how และใช้ทุน
ในประเทศน้อย

• การผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า (Import Substitution)
เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและลดการพึ่งพา Entrepot
• ตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น Economic
Development Board ในปี 1961 และ Singapore Tourism
Promotion Board ในปี 1964

1965
1978

• การแยกตัวจากมาเลเซีย ท�ำให้การผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าหยุดชะงัก
• การเผชิญหน้ากับอินโดนีเซียส่งผลต่อการเป็นแหล่งการค้าหลัก
ของภูมิภาค
• การวางแผนถอนฐานทัพของอังกฤษ ใน 5 ปี กระทบการจ้างงาน 4 หมืน่ คน
• อัตราการว่างงานสูงประมาณ 10%

• พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-oriented) • GDP เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี
• ปรับปรุงสภาพการจ้างงานและการลงทุน
• อัตราการว่างงานเหลือ 3.6% ในปี 1978
• ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Jurong Town Corporation • สัดส่วนภาคการผลิตเพิ่มจาก 14%
• ตัง้ บริษทั แห่งชาติ เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ ธนาคารเพือ่ การพัฒนา ในปี 1965 เป็น 24% ในปี 1978
ของสิงคโปร์

1979
1985

• ตลาดแรงงานตึงตัว ท�ำให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
• ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมภิ าคทีม่ คี า่ จ้างแรงงานต�ำ่ กว่า กลายมาเป็น
คู่แข่งในการดึงดูดการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ (MNC)
• ยังขาดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเพิ่มมูลค่า

• นโยบายค่าจ้าง 3 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานที่ตึงตัว
• GDP เติบโตเฉลี่ย 7.7% ต่อปี
และท�ำให้เกิดการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพ
• มูลค่าเพิ่มของแรงงานภาคการผลิตเติบโต
• เน้นการพัฒนาก�ำลังแรงงานผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม จาก 18,400 เหรียญสหรัฐ ในปี 1979 เป็น
• ผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ เครือ่ งจักร เครือ่ งยนต์ และคอมพิวเตอร์ 27,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 1985
• เน้นนโยบายการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการลงทุนในสาขา
• การจ้างแรงงานที่มีทกั ษะเพิ่มเป็น 22%
ที่ต้องใช้ทักษะ
ในปี 1985

1986
1997

• เศรษฐกิจดีแต่มีการเติบโตช้าลง
• สร้างฐานการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
• GDP เติบโตเฉลี่ย 8.5% ต่อปี
• มีข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร
• ส่งเสริมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์
• ในปี 1997 สัดส่วนภาคการเงินและภาคบริการ
• มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปิโตรเคมีวิศวกรรม
เพิ่มเป็น 25% มีนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร
• แนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งจากประเทศพัฒนาและก�ำลังพัฒนา • ส่งเสริมภาคการผลิตและบริการให้เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ 11,302 คน และการลงทุนในต่างประเทศ
• พัฒนาศักยภาพ ยกระดับตลาดอาเซียน ขจัดข้อจ�ำกัดทรัพยากร เพิ่มเป็น 75.8 พันล้านเหรียญฯ
เชือ่ มโยงสู่ OECD

ความส�ำเร็จ (Achievements)
• GDP เติบโตเฉลี่ย 5.3% ต่อปี
• สัดส่วนภาคการผลิตเพิ่มจาก 11%
ในปี 1960 เป็น 13% ในปี 1964

1998 • ในปี 1998 เศรษฐกิจสิงคโปร์หดตัวลง 2.1% หลังจากเติบโต 8.6% • ขยายการค้าการลงทุนในต่างประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมือ • การเติบโตของ GDP 14.5% ในปี 2010
ในปี 1997
เช่น WTO FTA
ปัจจุบัน • เศรษฐกิจโลกหดตัว
• ส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ เน้นการพัฒนานวัตกรรม
• การก่อวินาศกรรมในสหรัฐฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์หดตัวลง
แสวงหาตลาดใหม่
2.1% จาก 8.6% ในปี 2000
• สร้างการเติบโตภาคการผลิตและบริการ ผ่านการพัฒนา
• การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขนาดใหญ่ (จีน อินเดีย) เป็นทั้งโอกาสต้นทุนและทรัพยากรมนุษย์
ความท้าทาย-รักษาความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่น
ของเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : Entrepot เป็นรูปแบบการค้าอย่างหนึ่งโดยน�ำเข้าสินค้าเพื่อมารวบรวมแล้วส่งออกหรือกระจายสินค้าต่อไป
สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของสิงคโปร์
อันดับ

ชื่อสินค้า

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
2553

2554

2555

1

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

2,302.8

3,686.9

3,869.7

2

แผงวงจรไฟฟ้า

1,017.4

946.0

743.0

3

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์-ส่วนประกอบ

989.5

680.6

532.8

4

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

404.2

477.2

476.1

5

เคมีภัณฑ์

324.6

411.1

437.3

6

ส่วนประกอบอากาศยาน-อุปกรณ์การบิน

385.9

520.5

325.0

7

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

226.0

297.4

291.3

8

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

194.3

218.8

215.4

9

น�้ำมันดิบ

176.2

190.8

209.6

10

ข้าว

144.6

161.2

120.8

รวม 10 รายการ

6,165.5

7,590.4

7,220.9

อื่นๆ

2,828.4

3,832.9

3,614.8

รวมทั้งสิ้น

8,993.9

11,423.3

10,835.7

ที่มา : International Cooperation Study Center, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท�ำให้
การส่งออกหลัก คือ การส่งออกต่อ (Re-export) ของสินค้าต่าง ๆ
เช่น ปิโตรเลียม อาหาร เครือ่ งดืม่ เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ สินค้า
ที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักรกล โดยมีตลาด
ส�ำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง สหภาพยุโรป จีน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจดัชนีความสุขของแกลลัพโพล
(Gallup Poll : โพลที่โดงดังและมีอิทธิพลในวงการสํารวจ
ความคิดเห็นของสาธารณชนมาทีส่ ดุ โพลหนึง่ ในอเมริกา) พบว่า
สิงคโปร์มีค่าดัชนีความสุขต�่ำสุด เนื่องจากมีระบบกฎหมาย
ที่เข้มงวด ถือเป็นเมือง “FINE CITY” สภาพการด�ำรงชีพมี
การแข่งขันอย่างรุนแรง แม้สงิ คโปร์จะเป็นประเทศทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ
ในอาเซียน แต่หากพิจารณาความสุขของคนในประเทศแล้ว
อาจต้องปรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ให้มคี วามสุขควบคูด่ ว้ ย นัน่ คือ ควรมีการพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป สิงคโปร์ปจั จุบนั เน้นนวัตกรรมบนพืน้ ฐาน
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพิเศษ ส�ำหรับประเทศไทยก็ก�ำลัง
ก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน เนื่องจากภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้มุ่งเน้นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วย ฐานความรู้ นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ การเรียนรู้จากเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์จะเป็น
ประโยชน์ต่อไทยในการมีส่วนช่วยให้ไทยน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดี

TPSO
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Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

คาดการณ์ ปี 56

เฉลีย่ ม.ค. - ต.ค. 56

ปี 55 (%y-o-y)

GDP

ไทย

2.27

6.5

3.0

มาเลเซีย

1.90

5.6

5.1

ฟิลิปปินส์

2.78

6.6

6.0

สิงคโปร์

2.44

1.3

3.0

จีน

2.67

7.8

8.0

อินโดนีเซีย

6.68

6.2

6.3

อินเดีย

5.92

5.1

5.0

เวียดนาม

6.74

5.0

5.2

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้านUSD)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
ยอดขายเหล็ก
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ปี 55

ปี 56
Q1

Q2

ก.ย.

ต.ค.

-

-

เศรษฐกิจของไทย ไตรมาสที่สามปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.7
โดยมีภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญ ซึ่งชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสทีผ่ า่ นมา ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม
2556 ในภาพรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เศรษฐกิจของ
ไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ เทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. ได้ปรับค่าคาดการณ์ใหม่วา่ จะขยายตัว
ร้อยละ 3.0 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8-4.3
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนตุลาคม 2556 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
และมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 1.46
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ข้อมูลล่าสุด
เดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2556 อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 45.5 ซึง่ สถานะหนี้
ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้
คือไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่ นระดับ
มั่นคง โดยสะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือนตุลาคม 2556
อยู่ในระดับสูง 172.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

6.5

5.4

2.9

-20.8
2,728.0
181.6
3.02
2.09
43.7
0.7

-7.4
1,267.3
177.8
3.09
1.47
44.3
0.7

-8.4
-5,076.5
170.8
2.70
1.23
44.5
0.7

0.5
172.3
1.42
0.61
45.5
-

172.1
1.46
0.71
-

2.99
9.27

4.26
6.75

-2.18
2.02

-7.09
-5.23

-0.67
-5.37

3.9
-9.1
2.5
99.5
16.0

0.4
-4.3
2.9
95.4
18.9

-0.5
0.0
-5.2
93.4
19.4

-4.31
1.75
-2.9
90.4
27.6

5.32
-0.20
-4.0
92.8
14.7

14.1
86.6
5.8
-6.5
0.1

6.9
97.2
5.4
-7.6
4.4

-0.2
-3.3
-6.2
-3.6
7.8

-19.4
-30.7
-11.1
-5.1
4.2

2.6
-44.1
-10.8
5.1
-

การลงทุนภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2556 ยังคงทรงตัวเมือ่ เทียบกับ
เดือนทีผ่ า่ นมา โดยยอดการเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวสูงขึน้
ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 14.9 ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์ และยอดขายปูนซีเมนต์หดตัวร้อยละ 31.2 และ 1.1 ตามล�ำดับ

21.3
76.2
20.6
10.6
5.3

3.7
19.4
32.5
15.9
9.3

-1.5
3.2
11.0
14.6
15.5

-12.7
-26.0
12.6
3.4
-

-31.2
14.9
-1.1
-

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF

ภาคอุปทาน เดือนตุลาคม 2556 ในภาพรวมขยายตัวเล็กน้อย
สะท้อนได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 14.7 และ 5.32
ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ เป็นผลจาก
การผลิตยานยนต์ที่หดตัวเพราะมีการเร่งผลิตมากในปีก่อน ประกอบกับ
อุปสงค์ในต่างประเทศมีไม่มากนัก ส�ำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 92.8 จากระดับ 90.4 ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ทีห่ ดต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยหดตัวร้อยละ 44.1 และ 10.8 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวร้อยละ 5.1
ตามผลผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ถึงแม้ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรจะปรับ
ลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาขยายตัว
อีกครั้งที่ร้อยละ 2.6 เช่นกัน

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2556 จากการค�ำนวณ
สินค้าและบริการทั่วประเทศจ�ำนวน 450 รายการ ดัชนีสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี
มีคา่ เท่ากับ 105.86 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.92 เป็นการ
สูงขึน้ ของราคาสินค้าประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เป็นต้น
ส่วนสินค้าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีร่ าคาสูงขึน้ ได้แก่ หมวดเครือ่ งนุง่ ห่ม
และรองเท้า หมวดเคหสถาน และหมวดพาหนะ การขนส่งและการสือ่ สาร เป็นต้น
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.09 และเฉลี่ยเดือนมกราคม พฤศจิกายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.24
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.1 - 2.6

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและ
บริการ จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน
138 รายการ) เดือนพฤศจิกายน 2556 เท่ากับ 103.54 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ
0.18 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.02
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนพฤศจิกายน 2556 เท่ากับ 139.6 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ตามการสูงขึ้นของราคาปลาและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ และหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ตามการสูงขึ้นของราคาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
และแร่โลหะ ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลง ตามการลดลง
ของราคาผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม พฤศจิกายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.2
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2556 เท่ากับ 126.5
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.9 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดซีเมนต์ ตามการสูงขึ้นของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พืน้ คอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อค และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่
ทราย หินย่อย ดินถมที่ เนือ่ งจากต้นทุนค่าด�ำเนินการสูงขึน้ ส่วนหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ดัชนีราคาปรับลดลงตามราคาในตลาดโลก และเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.1 และเฉลีย่ เดือนมกราคม พฤศจิกายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.8
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: ตุลาคม 2556
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ย. 56

ต.ค. 56

ม.ค.-ต.ค.
56

ก.ย. 56

ต.ค. 56

ม.ค.- ต.ค.
56

ส่งออก

19,303.7

19,393.5 191,533.3

-7.09

-0.67

-0.02

น�ำเข้า

18,830.5

21,164.1 210,978.0

-5.23

-5.37

1.40

473.2

-1,770.6 -19,444.7

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)
10.5

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

จีน

2,429.6

14.5

12.5

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

2,033.7

1.6

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,564.0

2.8

8.1 สหรัฐฯ

2,084.4

6.5

10.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

1,119.6

3.3

5.8

1,817.8

-12.1

9.4

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

869.3

-0.9

4.5 มาเลเซีย 1,081.0

6.8

5.6

เม็ดพลาสติก

731.1

2.9

3.8

-14.5

4.8

ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

926.6

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

3,718.7

21.9

17.6

ญี่ปุ่น

3,322.9

-28.1

15.7

เครื่องจักรกลฯ

1,862.0

-20.4

8.8

จีน

3,155.1

- 4.4

14.9

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,288.2

-18.3

6.1

สหรัฐ 1,642.2
อาหรับฯ

-4.4

7.8

เคมีภัณฑ์

1,187.9

-5.3

5.6

สหรัฐฯ

1,157.3

-7.1

5.5

เพชรพลอย
1,163.6
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

-16.7

5.5 มาเลเซีย 1,034.3

-7.8

4.9

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ต.ค. 56

ก.ย. 56

ต.ค. 56

ส่งออก

-0.1

-0.2

0.1

-0.9

-1.0

-0.3

น�ำเข้า

0.8

0.2

0.4

-1.9

-1.5

-2.2
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ม.ค.–ต.ค. 56

การส่งออก
เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 19,393.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
0.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.3 โดยข้าว (-25.3%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-11.8%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-17.5%) น�้ำตาล (-7.6%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.8 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ
(+1.6%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+2.8%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+3.3%) อัญมณี
และเครื่องประดับ (-0.9%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
จีน (+14.5%) สหรัฐฯ (+6.5%) ญี่ปุ่น (-12.1%) มาเลเซีย (+6.8%) และฮ่องกง
(-14.5%)
การส่งออกในระยะ 10 เดือนของปี 2556 (ม.ค.–ต.ค.) มีมูลค่า
191,533.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.02 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 5.9 โดยข้าว (-4.3%) ยางพารา (-10%) อาหารทะเลแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-4.3%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-28%) น�้ำตาล
(-29.5%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยรถยนต์
และอุปกรณ์ฯ (+10.8%) เคมีภัณฑ์ (+8.5%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก
ได้แก่ จีน (-0.9%) สหรัฐฯ (+0.6%) ญีป่ นุ่ (-5.8%) ฮ่องกง (+3.2%) มาเลเซีย (+5.8%)
การน�ำเข้า
เดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 21,164.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
5.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของเครื่องจักรกลฯ
(-20.4%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-18.3%) เคมีภัณฑ์ (-5.3%) เพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองค�ำ (-16.7%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
(-28.1%) จีน (-4.4%) สหรัฐอาหรับฯ (-4.4%) สหรัฐฯ (-7.1%) และมาเลเซีย
(-7.8%)
การน�ำเข้าในระยะ 10 เดือนของปี 2556 (ม.ค.–ต.ค.) มีมูลค่า
210,978 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน�้ำมันดิบ (+0.8%) เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำ
(+21.7%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+1.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-14.1%) จีน (+2.8%) สหรัฐอาหรับฯ (+6.1%)
สหรัฐอเมริกา (+18.9%) และมาเลเซีย (+1.6%)
ดุลการค้า
เดือนตุลาคม 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,770.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 10 เดือนของปี 2556 (ม.ค.–ต.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 19,444.7
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2556 อยู่ที่ 99.1 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวดสินค้า
เกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.9 และ 1 ตามล�ำดับ ส่วนหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2 และ 0.3 ตามล�ำดับ
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนตุลาคม 2556 อยู่ที่ 98.1 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
วัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 4.2 และ 3
ตามล�ำดับ ขณะที่หมวดสินค้าทุน สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7 0.5 และ 0.1 ตามล�ำดับ

Commodities
สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : พฤศจิกายน 2556
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,194 บาท ลดลง
ร้อยละ 1.33 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนราคาทองค�ำปรับลด
แตะระดับต�่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท�ำให้มกี ารคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึน้ ความต้องการ
ถือครองทองค�ำซึ่งซื้อขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดน้อยลง กระตุ้นให้นักลงทุนเทขาย
ทองค�ำเพื่อท�ำก�ำไร ส่งผลให้ราคาทองค�ำร่วงลง

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนพฤศจิกายนยังคงปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 106.06 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 106.86
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคาน�้ำมันได้รับแรงกดดันจากค่าเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
เนือ่ งจากในช่วงต้นเดือน พ.ย. ธนาคารกลางสหภาพยุโรปประกาศลดอัตราดอกเบีย้ ลงสูร่ ะดับ
ต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในอนาคตอันใกล้
อีกทั้งรายงานปริมาณน�้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้ความต้องการพลังงาน
ภายในประเทศชะลอตัว

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวอ่อนค่าตลอดทัง้ เดือน โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.63 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก 31.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ท�ำให้นักลงทุนเทขายเงินบาทเพื่อไป
ถือครองเงินเหรียญสหรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในอนาคตอันใกล้
ส่งผลให้เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นกดดันค่าเงินบาท
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจาก
1,246.36 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,266.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการ
ข้าวไทยมีสงู ขึน้ หลังจากราคาข้าวไทยมีความใกล้เคียงกับคูแ่ ข่งหลัก ในขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ทรงตัวอยูท่ ี่ 3,355 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณสินค้าเข้าสู่
ตลาดน้อย และค�ำสัง่ ซือ้ มีไม่มากนัก ท�ำให้ราคาไม่เปลีย่ นแปลง ส�ำหรับแนวโน้มเดือนธันวาคม
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 อาจปรับตัวลดลง เนื่องจาก
สต็อกข้าวโลกพุง่ สูงในรอบ 12 ปี ในขณะทีป่ ริมาณการผลิตมากกว่าการบริโภคเกือบ 3 ล้านตัน
ส่งผลให้ราคาในประเทศ อาจปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 72.14 บาท และ 74.39 บาท
ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีปัจจัยใด ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามากดดันหรือสนับสนุนราคายางอย่างชัดเจน ประกอบกับตลาดต่างประเทศ
ค่อนข้างเงียบ โดยเฉพาะจีนทีย่ งั คงมีปริมาณยางในสต็อกอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับราคายาง
ในเดือนธันวาคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวลดลง จากการที่ผู้ประกอบการบางส่วนชะลอ
การซื้อเพื่อรอความชัดเจนของมาตรการงดเก็บเงิน CESS ที่จะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือน
ธันวาคม 2556

& Fx

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-พ.ย.
55

1,266.50

1.62

1,646.20

1,465.43

-10.98

3,355.00

0.00

3,017.62

3,291.19

9.07

ต.ค.-56

พ.ย.-56

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,246.36

ข้าวหอมมะลิ
100% ชั้น 2

3,355.00

สินค้า

ม.ค.-พ.ย.
56

%∆
(YOY)

ข้าว : (THB/100Kg)

ยางพารา : (THB/Kg)
แผ่นดิบ ชั้น3

74.06

72.14

-2.60

93.83

77.81

-17.08

แผ่นรมควัน ชั้น3

75.35

74.39

-1.26

96.98

80.55

-16.95

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,316.18

1,275.82

-3.07

1,668.90

1,427.94

-14.44

ไทย (THB/Baht)

19,451.92

19,194.00

-1.33

24,577.35

20,699.63

-15.78

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

106.85

106.85

0.00

109.01

105.47

-3.25

WTI

106.86

106.06

-0.75

94.10

99.64

5.88

31.22

31.63

1.33

31.08

30.58

-1.62

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

TPSO
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ร้อยรักร้อยกรอง

“อาเซียน”
ขอเรียงร้อยถ้อยค�ำเรื่องอาเซียน
จากแรกเริ่มก่อตั้งด�ำเนินการ
ย้อนไปเมื่อปีสองห้าหนึ่งศูนย์
ด�ำรงมั่นปฏิญญามิตรไมตรี
ก่อเกิดเป็นสมาคมประชาชาติ
ให้มั่นคงยั่งยืนไม่สั่นคลอน

จากบทเรียนสู่บทกลอนท�ำนองสาร
ด้วยสมัครสมานสามัคคี
ความร่วมมือเกื้อกูลด้วยศักดิ์ศรี
ก�ำเนิดที่กรุงเทพมหานคร
รวมอ�ำนาจสร้างสรรค์สโมสร
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมสัญญา

เริ่มจากการพิจารณาตัว
สร้างจุดแข็งให้แกร่งพร้อมพัฒนา
อะไรขาดให้เสริมเติมตกแต่ง
เร่งให้การศึกษาประชาชน
เรื่องภาษาทั้งอังกฤษและอาเซียน
ได้คล่องแคล่วเป็นประโยชน์ก้าวหน้าไกล

ให้ถ้วนทั่วรู้อ่อนด้อยในปัญหา
ทั้งรักษาสิ่งที่ดีมีในตน
ต้องร่วมแรงทั้งรัฐราษฎร์ทุกแห่งหน
เพื่อผู้คนในชาติได้เข้าใจ
ต้องหมั่นเพียรเรียนรู้เป็นนิสัย
คือหัวใจมิตรเหล่าประชา

ครั้งก่อตั้งประกอบด้วยห้าประเทศ
ทั้งชาติไทยมาเลเซียมุ่งพัฒนา
อีกชาติเศรษฐกิจศูนย์การค้า
อาเซียนพัฒนาจนเติบโต
พร้อยขยายสมาชิกเป็นสิบชาติ
รวมบรูไนเวียดนามนามระบือ

รอบรั้วอาณาเขตร่วมรักษา
พร้อมประชาฟิลิปปินส์และอินโดฯ
แหล่งเมืองท่านามเกาะสิงคโปร์
ถือเป็นโมเดลของความร่วมมือ
เพิ่มอ�ำนาจความเข้มแข็งน่าเชื่อถือ
อีกสามคือพม่าลาวกัมพูชา

สาธารณูปโภคที่ล้าหลัง
รัฐต้องเร่งแก้ไขพัฒนา
กฎหมายใดติดขัดให้เร่งแก้
ให้ครอบคลุมเร่งรัดด�ำเนินการ
นี่คือการเตรียมตนอย่างมุ่งมั่น
เข้าสู่ประชาคมอย่างแข็งแรง

ไร้พลังขับเคลื่อนเป็นปัญหา
ไม่ชักช้าเสียเวลาไม่ทันกาล
พร้อมดูแลช่วยเหลือเร่งประสาน
เพื่อเป็นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง
ร่วมมือกันเป็นชาติที่เข้มแข็ง
ทั่วทุกแห่งควรยึดมั่นในแนวทาง

จากก้าวแรกสู่ก้าวที่มุ่งมั่น
ร่วมก�ำหนดแนวทางพัฒนา
วิสัยทัศน์ในปีสองพันสิบห้า
รวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ล่มจม
แบ่งโครงสร้างพัฒนาเป็นสามด้าน
เศรษฐกิจการค้าต้องฉับไว

วางเดิมพันเป้าหมายเร่งศึกษา
ตั้งมั่นว่าจะก�ำเนิดประชาคม
เหล่าประชาอาเซียนจะสุขสม
ประชาคมอาเซียนจะก้าวไกล
หนึ่งประสานการเมืองให้โปร่งใส
ยึดมั่นในสังคมวัฒนธรรม

เมื่อพร้อมเข้าร่วมในหุ้นส่วน
ทั้งเพื่อนบ้านและองค์กรที่จัดวาง
เรื่องส�ำคัญวัฒนธรรมต้องเรียนรู้
เคารพสิทธิความเชื่อต่างมุมมอง
พร้อมต้อนรับเหล่าประชาบรรดามิตร
ลดทิฐิเย่อหยิ่งทรนง

เราก็ควรใส่ใจสิ่งรอบข้าง
อีกศูนย์กลางบริหารการปกครอง
ดั่งประตูสู่หัวใจทุกชาติผอง
ร่วมประคองอาเซียนให้มั่นคง
ด้วยดวงจิตคิดดีไม่ลุ่มหลง
ให้ด�ำรงด้วยรักสามัคคี

เมื่อเราคือส่วนหนึ่งของอาเซียน
ให้เข้าใจผลกระทบอย่างจดจ�ำ	
แน่นอนว่าผลกระทบมีทุกด้าน
อีกการเมืองพร้อมสารพัดภัย
ความร่วมมือการศึกษาจะริเริ่ม
พร้อมเร่งรัดพัฒนาถิ่นขาดแคลน

จึงต้องเพียรศึกษาอย่างเน้นย�้ำ
ได้เลิศล�้ำก้าวทันอย่างมั่นใจ
ทั้งการงานการค้าเรื่องน้อยใหญ่
ที่แสนไกลก็จะใกล้ไร้เขตแดน
เพื่อช่วยเสริมขจัดความยากแค้น
ทั่วทุกแคว้นก้าวหน้าดั่งปฏิญญา

วัฒนธรรมสังคมที่ยึดมั่น
จะก่อเกิดความทุกข์ที่ตามมา
การปรับที่ว่าใช่การเปลี่ยน
เข้าใจพร้อมเข้าถึงไม่เมามัว
จะเห็นว่าทุกด้านที่กระทบ
จึงต้องสร้างความรับรู้ให้ผู้คน

หากไร้ซึ่งสร้างสรรค์เป็นปัญหา
จึงต้องหมั่นศึกษาและปรับตัว
เพียงหมั่นเพียรเรียนรู้ทุกถิ่นทั่ว
อย่าถือตัวอวดอ้างในชาติตน
ทั้งด้านลบด้านบวกให้สับสน
เพื่อเตรียมตนไม่อับจนในปัญญา

ต่อแต่นี้ใช่ชาติเราจะโดดเดี่ยว
ใช่จะต้องทะเลาะแย่งชิงดี
เพราะพวกเราจะรวมกันเป็นหนึ่ง
เป็นองค์กรเพื่อผองประชาชน
เราจึงต้องภูมิใจในอาเซียน
ให้ด�ำรงยืนยงทุกคืนวัน
ขอพี่น้องผองเพื่อนจงได้คิด
ร่วมเรียนรู้ปรับตัวให้กลืนกลม

ใช่จะต้องขับเคี่ยวแข่งศักดิ์ศรี
ใช่จะมีเรื่องร้ายให้กังวล
ที่ค�ำนึงประโยชน์ร่วมทุกแห่งหน
ไม่อับจนแนวทางความสัมพันธ์
ที่ร่วมเขียนร่วมร่างร่วมสร้างสรรค์
ร่วมมือกันเดินหน้าประชาคม
เคียงคู่มิตรอาเซียนอย่างสุขสม
ร้อยรักประชาคมตลอดไป

นางสาวชัญญา เลี่ยวไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความเกี่ยวกับอาเซียน ระดับปริญญาตรี
โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน
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