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ก่อนจะเปล่ียนผ่านสู่ศักราชใหม่ และก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเป็นทางการ  
วารสาร สนค. ขอน�าเสนอโอกาสทางการตลาดทีโ่ฟกสัเจาะลกึไปยงั 4 ประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่ CLMV  
และ 1 ประเทศหมู่เกาะท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา โดยน�าข้อมูลแนวทางการรุกตลาด 
ของแต่ละประเทศมาเปิดเผยแบบเนือ้ๆ เน้นๆ ในคอลมัน์ Special Talk เพือ่ปทูางสร้างความส�าเรจ็ตัง้แต่ 
ก่อนการลงทุน เพราะการเริ่มต้นที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง 

ส่วนคอลัมน์ Special Report 1 น�าเสนอปัจจยัต่างๆ ทางเศรษฐกจิท่ีถูกน�ามาพจิารณาเพือ่พฒันา
ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพด้านรายรับ-รายจ่าย  
ความเท่าเทียมกันของอ�านาจการซื้อ เนื้อหาสาระอาจดูเหมือนหนัก แต่คอลัมน์นิสต์ผู้ช�านาญการ 
ของ สนค. กลับถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับนักลงทุน 
ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน รวมทั้งรัฐบาลที่จะน�าข้อมูลเหล่าน้ีไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
ของประเทศ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต

ส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ แนะน�าให้ติดตามการวิเคราะห์ความสามารถ 
ทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนีใ้นตลาดจนีแบบ 360 องศา โอกาสเตบิโตในแดนมังกรมีอยูอ่ย่างแน่นอน  
ตามการเร่งพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก ซึง่จะส่งผลดต่ีอประเทศไทย  
ทั้งหมดนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Report 2

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2558 ข้าราชการ สนค. เข้าร่วมพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณฯ เพือ่เป็นข้าราชการ 
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สมาคม 
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทิศทาง 
เศรษฐกจิไทยปี 2559 ในหวัข้อ “ยทุธศาสตร์ไทย  
ก้าวไกลไปกบั CLMV” เน่ืองจากเชือ่ว่า การพฒันา 
ประเทศไทยให้เตบิโตไปกับกลุ่มประเทศเพือ่นบ้าน 
โดยเฉพาะ CLMV จะสร้างประโยชน์ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมตัวเพื่อการใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว  
โดยสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และคณาจารย์ของ 
คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น 

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ผอ.สนค. ได้ให้เกียรติแสดงความคิดเห็นด้วย โดยเห็นว่า  
ไทยต้องให้ความส�าคัญกับ CLMV เพราะคือเพื่อนบ้านของไทย และรัฐบาลปัจจุบันก็ให้ความส�าคัญ 
กับนโยบาย Deepening ASEAN ซึ่งไทยควรให้ความส�าคัญมากขึ้นกับการออกไปลงทุนต่างประเทศ  
การศกึษาข้อมลูตลาดในเชิงลกึ รวมถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัธรุกิจบรกิารต่างๆ  
ที่แฝงอยู่ในตัวสินค้า  
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กัมพูชา : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี  
ร้อยละ 60 ของประชากรมีอายุต�่ากว่า 35 ปี และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์

แนวทางการรกุตลาด : ควรมุง่เน้นสินค้าทีเ่กีย่วกบั 
การแปรรปูสนิค้าเกษตร เช่น เคร่ืองจักรกลการเกษตร  
รวมถงึการบรกิารด้านขนส่งและโลจสิติกส์เพือ่การส่งออก  
โดยสามารถใช้ท่าเรอืแหลมฉบงัของไทยในการขนส่งสินค้า  
ตลอดจนการบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
อสังหาริมทรพัย์ เช่น การออกแบบ/ตกแต่งภายใน เป็นต้น  
นอกจากนี้ธุรกิจบันเทิงและภาพยนตร์ยังมีโอกาส 
ในประเทศกมัพชูา ผ่านนโยบาย “วฒันธรรมน�าการค้า” 
ควรเข้าไปลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน และการ 
ย้ายฐานการผลิตของไทยไปกมัพูชา เพือ่ใช้ประโยชน์จาก
แรงงานราคาถกูและสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรในการส่งออก  
ในด้านการท่องเที่ยวควรร่วมมือกันผ่านโครงการ  
“2 Kingdoms 1 Destination” โดยสองฝ่ายก�าลังเร่งเปิด 
จดุผ่านแดนเพิม่ขึน้ และการเพิม่เตมิโควตาการเดนิรถจาก 
ชายแดนไปถึงแหล่งท่องเทีย่วช้ันในของกัมพชูาจะช่วยให้ 
การค้า การท่องเท่ียวสองฝ่ายขยายตวั ส่วนการแสวงหา
วตัถดุบิทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเร่งรัดเจรจา 
ขอสมัปทานทีด่นิเพือ่ให้เกษตรกรไทยสามารถไปปลกูข้าว 
ในกมัพชูาได้แบบเช้าไป-เยน็กลบั ท�าโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ 
และโรงงานบ�าบดัน�า้เสยีกเ็ป็นสาขาทีม่ศีกัยภาพส�าหรับ
นักธุรกิจไทย

ลาว : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7-8 ต่อปี  
แนวทางการรกุตลาด : ควรเน้นการค้าชายแดน

มากขึ้น เนื่องจากไทย-ลาวได้ร่วมกันพัฒนาอ�านวย 
ความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 
ในหลายจงัหวดั ส�าหรับการท�าตลาดควรขยายตลาด 
สู่เมืองรองและเมืองท่องเที่ยวในสนิค้าทีไ่ทยมศีกัยภาพ  
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  
ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงควรพิจารณา 
ย้ายฐานการผลติเพือ่ใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษศีลุกากร  
เช่น GSP รวมทัง้เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกจิพิเศษของลาว  
และกระจายการลงทุนศูนย์กระจายสินค้าบริเวณ 
จดุเชือ่มโยงสูภู่มภิาคทีส่�าคญั โดยเฉพาะบริเวณสะพาน 
มิตรภาพ ด้านการท่องเที่ยวควรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
เชิงอารยธรรม 2 ประเทศ อาทิ เส้นทางก�าแพงเพชร-
สุโขทัย-หลวงพระบาง-ไชยบรุ ีและเส้นทางเชือ่มโยงอสีาน 
ใต้-ลาว-เวยีดนาม เป็นต้น และแสวงหาวัตถดุบิโดยการลงทนุ 
สมัปทานเหมอืงต่างๆ อาท ิแร่ดบีกุ ยปิซัม่ ตะกัว่ อญัมณี 
ทองค�า ถ่านหนิ เกลอื ลกิไนต์ และการลงทุนแหล่งไฟฟ้าพลงัน�า้  
รวมถงึการลงทนุในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร 

ดงักล่าวท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทนุโดยรัฐบาลลาว

เมยีนมา : เศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 7-8% ต่อปี  
ภายหลงัจากเปิดประเทศ เมือ่ 4-5 ปี ทีผ่่านมา เมยีนมาได้รบั 
ความสนใจจากนักลงทนุจากทัว่โลก เนือ่งจากเป็นประเทศ 
ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และต้องการ
พ่ึงพาเงินลงทุนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางการรุกตลาด : ส่งเสรมิการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดน เนื่องจากมีพรมแดนติดกับ
ประเทศไทยยาวทีส่ดุ และมมีลูค่าการค้าชายแดนมากเป็น 
อันดับสองรองจากมาเลเซีย จึงควรส่งเสรมิการลงทุน 
เพือ่ใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษศีลุกากร เช่น GSP และ 
แรงงานราคาถูก และปัจจบุนักระทรวงพาณชิย์ได้ส่งเสรมิ 
การเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการและธุรกิจแฟรนไชส ์
ที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันมกีารเชือ่ม 
เส้นทางการท่องเท่ียวเพิม่ขึน้นอกเหนือจากทางบก เช่น  
การขยายเส้นทางการท่องเที่ยวทางอากาศโดยขยาย 
เส้นทางการบนิตรงจากเมอืงรองของไทยสูแ่หล่งท่องเทีย่ว 
ส�าคัญของเมียนมา อาทิ มัณฑะเลย์ เป็นต้น รวมถึง 
การเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต-มะริด และเมียนมา 
ยงัเป็นแหล่งวตัถดุบิทีส่�าคญัอีกด้วย เช่น ประมง น�า้มนัดบิ  
และก๊าซธรรมชาติ

เวยีดนาม : เศรษฐกจิขยายตวัร้อยละ 6% ต่อปี  
มปีระชากรประมาณ 92 ล้านคน ร้อยละ 60 ของประชากร 
ทีม่อีายุต�่ากว่า 60 ปี อยู่ในวัยท�างาน  

แนวทางการรกุตลาด : เวียดนามใช้นโยบายส่งเสรมิ 
การบริโภคภายในประเทศ “คนเวยีดนามใช้ของเวยีดนาม”  
ดังนั้น การเจาะตลาดเวียดนามจึงเป็นความท้าทายของ 
ผู้ประกอบการไทยอย่างยิ่ง แนวทางการรุกตลาดต้อง 
ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพ  
(ชิน้ส่วนยานยนต์ ผลไม้ไทย สินค้าสุขภาพ/ความงาม 
ธุรกิจร้านอาหารไทย และขนมหวานไทย) เป็นต้น

และกระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันขยายสินค้าไทย 
สูต่ลาดเมอืงรอง เช่น เมืองไฮฟอง เกิ่นเทอ ดานัง และ 
วินห์ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมสินค้าไทยผ่าน Modern 
Trade โดยอาศัยกลไกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท 
ในเครือเซ็นทรัลที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็น 
ช่องทางในการเปิดตลาด ส่งเสริมการลงทุนของไทย 
ในนคิมอตุสาหกรรมและเขตเศรษฐกจิพิเศษในเวียดนาม  
อาทิ สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม เพือ่ใช้ประโยชน์จากแรงงาน 
ราคาถูก สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่เวียดนามได้รับ 
ในการส่งออกสนิค้าไปประเทศพฒันาแล้ว และสทิธพิเิศษ 
ทางภาษีศุลกากรที่เวียดนามจะได้รับเพ่ิมเติมจากการ
ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับหลายประเทศใน 
ปี 2558 เช่น FTA ทีเ่วียดนามมีกบัสหภาพศลุกากรยเูรเซยี  
(รัสเซีย เบรารุส และคาซัคสถาน) ในด้านการท่องเที่ยว
สองฝ่ายได้ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และส่งเสริมสนิค้าบรกิาร 
ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิด้านอาหาร การรกัษาพยาบาล และโรงแรม  
และส่งเสรมิการแสวงหาวัตถทุีส่�าคญั อาทิ น�า้มนัดบิ เป็นต้น  

อินโดนีเซีย : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 4.8 ต่อปี ประชากรมากกว่า 240 ล้านคน

แนวทางการรุกตลาด : อินโดนีเซียก�าลังอยู่ใน 
สภาวะขาดดุลทางการค้า ส่งผลให้รัฐบาลต้องพัฒนา 
เศรษฐกิจโดยเน้นการบรโิภคภายในประเทศและสนบัสนนุ 
การลงทุนเป็นหลัก แนวทางการรุกตลาดต้องเน้นกลุม่
เป้าหมายทีเ่ป็นผู้บรโิภคระดับกลาง-ระดบัสูง และผลกัดนั 
สนิค้า/บรกิารทีไ่ทยมศีกัยภาพ (อาหารเครือ่งดืม่ส�าเรจ็รปู 
ภาพยนตร์ไทย Software โรงแรมและบริการจองตั๋ว)  
เจาะตลาดเมอืงรอง เช่น สรุาบายา บนัดงุ เมดาน บาล ีเป็นต้น  
ด้านการลงทนุเน้นการลงทนุในอตุสาหกรรมหนกั เช่น 
การกลัน่น�า้มัน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การขนส่ง และ 
การผลติเหลก็ลายน�า้ เป็นต้น รวมถงึลงทนุในอตุสาหกรรม 
เกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทาง 
การค้าในการส่งออกสนิค้าเกษตรไปยงัอนิโดนีเซีย 

โอกาสทางการตลาดใน

CLMV และอินโดนีเซีย

Special Talk

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการมีพรมแดนติดหรือสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการค้าทางบกกับประเทศอาเซียนมากที่สุด โดยเฉพาะ CLMV ที่มีการเติบโตสูง  

ขณะที่อินโดนีเซียก็มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในตลาดใกล้บ้านดังกล่าว

โดย ทีมงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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Special Report

ค่าครองชพี (Cost of Living) หมายถงึ ค่าใช้จ่ายของ 
บคุคลหรอืครวัเรอืนในการซือ้สนิค้าและบรกิารตามชนดิ 
และปรมิาณทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวิีต เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าอาหาร ภาษ ีค่ารกัษาพยาบาล ในสถานท่ีและช่วงเวลาหนึง่ๆ

การพิจารณาค่าครองชีพด้านรายจ่าย
โดยปกติเราจะคุ้นเคยกบัการใช้ตวัเลขดชันรีาคา 

ผู้บริโภค หรือ Customer Price Index : CPI ในการ 
อธบิายว่า ณ ช่วงเวลานัน้ ประเทศไทยมค่ีาครองชพีสงูหรอืต�า่ 
เพราะตัวเลข CPI พัฒนามาจากแนวความคิดของดัชนี
ค่าครองชีพ (Cost of Living Index) ซึ่งวัดค่าใช้จ่าย 
ในการบริโภคของผู้บริโภคในเดือนหนึ่งๆ ดังนั้น CPI จึง 
เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพของผู้บริโภค 
ของกลุม่ตัวอย่างท่ีคดัเลือกตามหลกัวชิาการ โดยวัดจาก 
การเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าและบรกิารทีผู่บ้รโิภคกลุม่น้ันๆ  
ใช้บริโภคเป็นประจ�าในช่วงเวลาหนึง่เปรยีบเทยีบกบัปีฐาน  
ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์  
ได้เริ่มเผยแพร่ตัวเลข CPI ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2543  
และมกีารปรบัปรงุน�า้หนกัของแต่ละกลุม่สนิค้า และปรบั
ปีฐานเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกๆ 4-5 ปี เพื่อให้ดัชน ี
มีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคตาม
การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ 
ทั่วไป (Core CPI)1 จากกระทรวงพาณิชย์ ก�าหนดเป็น 
เป้าหมายของนโยบายการเงิน เพราะอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป 
สามารถสะท้อนค่าครองชีพได้ดี และสอดคล้องกับการ
คาดการณ์เงนิเฟ้อของประชาชน อย่างไรกด็ ีความผนัผวน 
อย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อ บางครั้งเกิดจาก
สถานการณ์การผันผวนของราคาพลังงาน หรือสินค้า 
อาหารสด ซึง่มปัีจจยัเร่ืองฤดกูาลและภยัธรรมชาติเข้ามา 
เกี่ยวข้อง ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Headline CPI)  
ซึ่งไม่ค�านวณรายการสินค้ากลุ่มพลังงานและอาหารสด  
จงึสามารถแสดงระดบัค่าครองชพีท่ีแท้จริงของประชาชน 
ได้ดกีว่าอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปในบางกรณ ีเช่น ในปัจจุบนัที ่
ราคาน�า้มนัดิบทัว่โลกลดลงส่งผลให้ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป 
ของไทยมีค่าติดลบ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ซึ่งแม้ว่าตัวเลขจะติดลบติดต่อกันหลายเดือน แต่ไม่ได้
หมายความว่าสินค้าในหมวดอื่นๆ จะลดลงตามไปด้วย  
หรอืไทยก�าลงัเข้าสูภ่าวะเงนิฝืด ในทางตรงกนัข้าม คนไทย 
ยังมีความรู้สึกว่าค่าครองชีพของตนเองอยู่ในระดับสูง 

Cost of Living
ขึ้นชื่อว่า “ค่าครองชีพ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงราคาสินค้าในชีวิตประจ�าวัน เช่น อาหารจานเดียว ราคาตั๋วโดยสารรถประจ�าทาง เป็นต้น โดยเมื่อสินค้าและบริการ

เหล่านีป้รบัราคาสงูขึน้ ประชาชนก็มักจะรู้สึกว่าค่าครองชีพของตนเองสูงขึน้ ฐานะยากจนลง และคดิว่าค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ไม่เพยีงพอกบัรายได้ซึง่อาจจะเท่าเดมิ หรอืเพ่ิมข้ึน 

เช่นเดียวกับรายได้

รูปภาพที่ 1 : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 

(Headline CPI) (yoy)

(ที่มา : ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

1ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (Consumer Price Index : CPI) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดชันรีาคา 
ผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Core Inflation)  ซึ่งแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 7 กลุ่ม มี
สนิค้าทีใ่ช้ค�านวณดชันฯี ในตะกร้า 450 รายการ และดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน หรอือตัราเงนิเฟ้อ 
พื้นฐาน (Headline Inflation) ซึ่งหักราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงานออก เนื่องจาก
ราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีความผันผวนมากในระยะสั้น จ�านวน 138 รายการ คิดเป็นร้อยละ  
27 ของรายการสินค้าทั้งหมด คงเหลือรายการสินค้าในตะกร้าค�านวณดัชนีฯ 312 รายการ 

รูปภาพที่ 2 : กราฟเปรียบเทียบ Headline CPI (yoy)  

และ GDP per capita growth (y0y) 

(ที่มา : World Bank)

และรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี

ดังนั้น หากจะตัดปัจจัยที่มีความผันผวนอย่าง
รนุแรงออกไป ได้แก่ ราคาสินค้าพลังงานและอาหารสด  
ซ่ึงมีสัดส่วนในตะกร้าการค�านวณเงินเฟ้อร้อยละ 27  
การพิจารณาดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานก็นับเป็นทางเลอืก 
หนึง่ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการวดัระดบัค่าครองชพีของไทย
ซึง่ในช่วงกว่าสบิปีทีผ่่านมา (ปี 2000-2014) อตัราเงินเฟ้อ
พืน้ฐานอยูใ่นช่วงระหว่าง 0-3 (ตามรปูภาพที ่1) ซึง่ถอืว่า
อยู่ในระดับท่ีไม่สูงและไม่ต�่าจนเกินไปส�าหรับการรักษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ สร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการ  
และการพัฒนาประเทศในภาพรวม2 

2จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมของภาวะเงินเฟ้อจะอยู่ใน
ประมาณร้อยละ 1-5 ต่อปี ซึง่ใกล้เคยีงกบัเป้าหมายเงนิเฟ้อของประเทศคูค้่า รกัษาความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ และจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการกระตุ้นการบริโภคและ 
การลงทุน รวมทั้งท�าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

จากรูปภาพที่  2 จะเห็นได ้ว ่าอัตราการ
เปลีย่นแปลงของรายได้ประชาชาติต่อหวั ในช่วงปี 2000-
2014 โดยส่วนใหญ่มรีะดบัสูงกว่าการเปลีย่นแปลงของ
อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน3 แสดงให้เหน็ว่ารายได้ทีเ่พ่ิมขึน้ของ
คนไทยมมีลูค่าท่ีแท้จรงิทีส่ามารถน�าไปจบัจ่ายใช้สอยใน
ชีวติประจ�าวนัและลงทุนในด้านต่างๆ มากขึน้

การพจิารณาปัจจยัเรือ่ง Purchasing Power 
Parity

ในการเปรียบเทียบค่าครองชีพระหว่างแต่ละ
ประเทศ เราไม่สามารถใช้รายได้ต่อหัวของประชากร 
หรืออัตราเงินเฟ้อภายในประเทศไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นได้โดยตรง เพราะยังมีอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญ
ท่ีมีผลต่อความแตกต่างในแต่ละประเทศ นั่นคือปัจจัย
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ หรือ GDP ไม่สามารถสะท้อนมาตรฐาน 
การครองชีพที่แท้จริง รวมทั้งปัจจัยเร่ืองอัตราเงินเฟ้อ 
ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ท�าให้อ�านาจซ้ือสินค้า 
ในกลุ่ม/ตะกร้าเดยีวกนัในแต่ละประเทศแตกต่างกนัไปด้วย  
ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์จึงได้คิดเปรียบเทียบ GDP  
โดยอ้างองิกับอ�านาจซ้ือสนิค้ากลุม่/ตะกร้าเดียวกนั เพือ่
เปรยีบเทยีบมาตรฐานการครองชพีของประชากรในแต่ละ 
ประเทศได้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุเรยีกว่า Purchasing  
Power Parity (PPP) หรอืความเท่าเทียมกนัของอ�านาจ 
ซือ้ ซึ่งการค�านวณ GDP per capita โดยใช้ PPP เป็น 
ตวัแปลงหน่วยความม่ังค่ังและรายได้ต่อหวัของประชากร 
เป็นมูลค่าที่แท้จริงจากสกุลเงินในแต่ละประเทศเป็น 
สกุลเงินเดียวกัน โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันของ 
อ�านาจซือ้ (Purchasing Power Parity : PPP) เป็นทีย่อมรับ 
จากหลายหน่วยงานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น World Bank, 
World Trade Organization : WTO และ International  
Monetary Fund : IMF

การพิจารณาค่าครองชีพด้านรายได้
การพจิารณามาตรฐานการครองชพีของประชาชน

ในประเทศ นอกจากจะดูระดับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ซึ่ง
เป็นตวัเลขในด้านค่าใช้จ่ายแล้ว เราจ�าเป็นต้องพจิารณา
ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของรายได้ประกอบด้วย โดยมักจะใช้
ข้อมลูรายได้ต่อหวัของประชากร (GDP per capita) ใน
การพิจารณาร่วมกับอัตราเงินเฟ้อ 

หากว่าอตัราการเปลีย่นแปลงของเงนิเฟ้อพืน้ฐาน  
(yoy) เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได ้
ต่อหัวต่อปี แสดงว่ารายได้ทีเ่พิม่ขึน้มมีลูค่าทีแ่ท้จรงิน้อยลง  
แต่หากว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อพื้นฐาน  
(yoy) น้อยกว่าอตัราการเปลีย่นแปลงของรายได้ต่อหวัต่อปี  
แสดงว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้น มีมูลค่าท่ีแท้จริงมากขึ้น และ 
ในความเป็นจริง ค่าครองชีพของประชาชนอาจไม่ได้อยู่
ในระดบัทีสู่งเกนิเกณฑ์ทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาประเทศ
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โดย ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเปล่ียนแปลง
ของ GDP per capita กับ GDP per capita PPP พบว่า 
ประเทศก�าลังพัฒนาจะมีตัวเลข GDP per capita PPP  
สูงกว่า GDP per capita เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งม ี
ตวัเลข GDP per capita PPP สงูกว่า GDP per capita 
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยนี้บ่งบอกว่าไทยมี 
อ�านาจการจบัจ่ายใช้สอยสนิค้าอปุโภคบรโิภคอยูใ่นระดบัดี  
เพราะ GDP per capita PPP เป็นการแปลง GDP เป็นหน่วย 
ดอลลาร์สหรัฐแล้ว การท่ีตัวเลข GDP per capita PPP  
สงูกว่า GDP จงึหมายถงึ 1 ดอลลาร์สหรัฐม ีPurchasing  
Power สินค้าและบรกิารต่างๆ ในประเทศไทยมากกว่า 
ในสหรัฐอเมริกา หรือก็คือสินค้าและบริการท่ีขายใน 
ประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าในสหรัฐอเมริกานั่นเอง 
ในทางตรงกันข้าม ประเทศนอร์เวย์มีตัวเลข GDP  
per capita สูงกว่าตัวเลข GDP per capita PPP ซ่ึง
หมายความว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐในนอร์เวย์สามารถซ้ือ 
ของชนิด A ได้ปริมาณน้อยกว่าการซื้อของชนิด A ใน 
สหรัฐอเมริกา หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประเทศนอร์เวย์มี 
ค่าครองชีพสูงกว่าสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ด ีแม้ว่าไทยจะมตัีวเลข GDP per capita  
PPP สูงกว่า GDP per capita และเมื่อแปลงเป็นหน่วย 
ดอลลาร์สหรฐัแล้ว สนิค้าและบรกิารส่วนใหญ่มรีาคาถกูกว่า 
ในสหรฐัฯ แต่สนิค้าบางประเภท โดยเฉพาะสนิค้าฟุม่เฟือย  
เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มอืถอื อาจยงัคงมรีาคาแพง เนือ่งจาก 
เป็นสนิค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ และราคาท่ีใช้ขายในไทย 
เป็นราคาทีค่�านวณจากอตัราแลกเปลีย่นบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ 
อยู่แล้ว

ดังนั้น หากพิจารณาในประเด็นนี้แล้วจะพบว่า 
ประเทศไทยมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่ได้เลวร้าย 
ยกตวัอย่างกรณไีทยกับสหรัฐอเมริกา โดยหากเปรยีบเทยีบ 
สดัส่วนความแตกต่างระหว่าง GDP per capita ของไทย 
กับสหรัฐอเมรกิาแล้ว จะพบว่าสหรฐัอเมรกิาม ีGDP per  
capita มากกว่าไทยประมาณ 9.8 เท่า แต่เมือ่เปรยีบเทยีบ 
สัดส่วน GDP per capita PPP แล้ว สหรฐัอเมรกิามรีายได้ 
ต่อหวัประชากรมากกว่าไทยเหลอืเพยีงแค่ 3.7 เท่า4 ข้อมลู 
ในส่วนนีแ้สดงให้เหน็ว่าเม่ือน�ารายได้ต่อหวัของประชากร
ปรบัให้เป็นหน่วยเงนิตราเดยีวกนัแล้ว คนไทยกไ็ม่ได้มี
มาตรฐานการครองชพีทีแ่ตกต่างกับคนอเมริกนัสูงมาก 
อย่างทีเ่ราเข้าใจกนัดงัน้ัน การใช้ตวัเลข GDP per capita  
PPP จึงสามารถบ่งบอกมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศต่างๆ ได้ถกูต้องมากกว่าการพจิารณาเฉพาะ
ตวัเลข GDP per capita แต่เพยีงอย่างเดยีว

แม้ว่าในระยะนี ้เศรษฐกจิการค้าการลงทนุของไทย 
ประสบปัญหาการชะลอตัว เน่ืองจากได้รับผลกระทบ 
จากวกิฤตโลก รวมทัง้การเร่งสร้างศกัยภาพทางการผลติ  
และการแข่งขนัทางการค้าของประเทศคูแ่ข่ง โดยเฉพาะ 
ประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาคเอเชยี ส่งผลให้ภาคเอกชน 
ไทยหลายแห่งย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีค่าจ้าง 
แรงงานต�า่กว่า มทีรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์และม ี
ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น 

คอืไทย จะก้าวพ้นได้ในปี 2574 และปิดท้ายด้วยอนิเดยี
คาดว่าจะก้าวสู่ความเป็นประเทศมีรายได้สูงในปี 2602  
หรืออีกเกือบ 50 ปีข้างหน้า ด้วยปัจจัยเรื่องประชากร 
ที่มีจ�านวนมากนั่นเอง อย่างไรก็ดี การพัฒนาประเทศ 
ให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น มีอัตราเงินเฟ้อและค่าครอง
ชีพในระดับที่เหมาะสมต่อการพัฒนานั้น รัฐบาลจ�าเป็น 
ต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาปัจจัย 
4 ประการส�าคัญควบคู่ไปด้วย ได้แก่ 

1. พฒันาขดีความสามารถของระบบทีใ่ช้พฒันาทนุ 
มนษุย์ให้มกีารศึกษาวจิยันวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลติทางภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนที่ต�่าลงและรักษา 
สภาพแวดล้อมอนัเป็นทศิทางการผลติทีต่ลาดต่างประเทศ 
ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก (Green Industries) 

2. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบขนส่ง และระบบ 
สาธารณปูโภคในประเทศให้สอดคล้องกบัแผนการพฒันา 
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพือ่ให้เป็นปัจจยัสนบัสนนุ 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการจ�าหน่าย

3. พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยให้อ�านวยความสะดวกทางการค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบต่างๆ และช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ 

4. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและ 
ความหมายท่ีถกูต้องของค่าครองชพีทีแ่ท้จรงิ ซึ่งไม่ได้ 
หมายรวมแต่เพียงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ หรือราคา 
อาหารจานเดยีว แต่ยงัต้องพจิารณาเปรียบเทยีบกบัระดบั 
การเปลี่ยนแปลงรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวของประชากรว่า 
สูงขึ้นหรือลดลง และหากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ 

โดยสรุปการพิจารณาค่าครองชพีของประชาชน
เกีย่วข้องกบัทัง้ปัจจยัเรือ่งอัตราเงนิเฟ้อ และระดบัรายได้ 
ต่อหวัของประชากร การวเิคราะห์วา่ ณ ชว่งเวลาหนึง่ๆ  
ประเทศไทยมีค่าครองชีพอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหรือไม ่ 
เราต้องพิจารณาท้ังสองประเด็นน้ีควบคู่กัน หากตัวเลข
ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ประชาชนกจ็ะมคีวามสามารถในการจบัจ่ายใช้สอย และ 
มมีาตรฐานการครองชพีทีด่ ีแต่เราต้องไม่ลมืพจิารณาถงึ 
ค�าว่า “คุณภาพชีวิต” ของประชากรประกอบไปด้วย  
เพราะหากประชาชนมรีะดบัค่าครองชพีในระดบัทีเ่หมาะสม  
แต่คณุภาพชวีติต�า่ ไม่สามารถเข้าถงึระบบการรักษาพยาบาล 
ไม่ได้รบัโอกาสทางการศกึษา ฯลฯ กจ็ะท�าให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  
ไปพร้อมๆ กับการท่ีประชาชนอาศยัอยูใ่นประเทศอย่างมี 
ความสขุ อนัจะเป็นรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว 
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

3การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความผันผวนน้อย เนื่องจากตัดราคาสินค้าพลังงาน 
และอาหารสดออกไป ส่วนรายได้ต่อหัวนั้นมีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา  
เช่น ต้ังแต่ปี ๒๐๑๐ ถึงปัจจุบัน โลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในยุโรป หลายประเทศ 
ลดการน�าเข้าสินค้า ส่งผลให้ไทยส่งออกได้น้อยลง ปัญหาการปรับค่าเงินหยวนของจีน รวมท้ัง 
ปัญหาภยัธรรมชาตใินประเทศไทยกเ็ป็นองค์ประกอบส�าคัญของการลดลงของ GDP per capita

4ข้อมูลจาก World Bank ณ ปี 2014 โดย GDP per capita USA หารด้วย GDP per capita  
Thailand เท่ากบั 54629.5/5560.7 = 9.8 ในขณะที ่GDP per capita PPP USA หารด้วย GDP  
per capita PPP Thailand เท่ากับ 54629.5/14660.6 = 3.7
5ในแต่ละปี World Bank จะทบทวนการจดักลุม่ประเทศต่างๆ จากการประเมนิรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNI per capita) โดยประเทศที่ถือว่ามีรายได้ระดับสูง คือประเทศที่ประชากรมีรายได้
เฉลีย่มากกว่าหรอืเท่ากบั 12,276 ดอลลาร์สหรฐั ประเทศทีถื่อว่ามรีายได้ปานกลางระดบัสูง คอื 
ประเทศท่ีประชากรมีรายได้เฉล่ีย 3,976-12,275 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ระดับต�่า คือประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 1,006-3,975 ดอลลาร์สหรัฐ และประเทศที่ 
มีรายได้ต�่า คือประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 1,005 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  
ณ ปี 2014 รายได้ประชาชาตต่ิอหวัของประเทศไทย(GDP per capita) เท่ากบั 5,560 ดอลลาร์
สหรัฐ ท�าให้ไทยเลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง

จากรปูภาพที ่3, 4 แสดงให้เห็นว่าประเทศคู่แข่ง/คูค้่า 
ของไทยมี GDP per capita PPP สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึง่แม้ว่าจะยงัม ีGDP per capita น้อยกว่าไทย แต่กม็ี
พฒันาการและเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุต่างประเทศมากขึน้ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลข้างต้นเป็นการบ่งชี้ว่าไทยควรต้อง 

พฒันาศกัยภาพในการผลิตสินค้าและบรกิารอย่างมคีณุภาพ  
สร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความ 
สามารถทางการแข่งขนัให้กบัประเทศ ทัง้นี ้เม่ือพจิารณา 
รายได้ประชากรเฉลีย่ต่อคนต่อปีของไทย เปรียบเทยีบกบั 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้พบว่าไทยอยู ่
ในกลุ่มประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดบัสงู5 มมีลูค่าน้อยกว่า  
3 ประเทศ ได้แก่ สงิคโปร์ (56,287 ดอลลาร์สหรฐั) บรไูน
(40,776 ดอลลาร์สหรฐั) และมาเลเซยี (10,830 ดอลลาร์ 
สหรฐั) แสดงให้เหน็ว่าด้วยระดบัอตัราเงนิเฟ้อท่ีเหมาะสม  
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากร  
ไทยน่าจะสามารถพฒันาประเทศบนพืน้ฐานทีป่ระชาชน 
มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีได้ 

ทัง้นี ้จากข้อมลูขององค์การเพือ่ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic  
Cooperation and Development : OECD) คาดการณ์ไว้ใน  
Economic Outlook for Southeast Asia, China and  
India 2014 : Beyond The Middle Income Trap  
ระบุว่าในอีกไม่ก่ีสิบปีข้างหน้าจะมีประเทศในเอเชียอีก 
7 ประเทศจะก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  
เป็นประเทศมีรายได้สงู โดยคาดว่ามาเลเซยีน่าจะก้าวพ้นได้ 
ในปี 2563 ตามมาด้วยจีนในปี 2569 และอันดับสาม

รูปภาพที่ 3 : แสดงกราฟตัวเลข GDP per capita PPP  

ของประเทศเวียดนาม, ลาว และกัมพูชา (ปี 2005-2014)

(ที่มา : World Bank)

รูปภาพที่ 4 : แสดงกราฟตัวเลข GDP per capita PPP  

ของประเทศอินเดีย และจีน (ปี 2005-2014)

(ที่มา : World Bank)
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Special Report

1. ตลาดส่งออก
1.1 ตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และญี่ปุ่น  

ตามล�าดับ

ความสามารถทางการแข่งขันของ

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ในตลาดจีน

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า…

เครื่องชี้วัดผลงานรัฐบาล

อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์เป็นอตุสาหกรรมพื้นฐานทีส่�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมภาคการผลติและภาคบรกิารของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมทดแทน

การน�าเข้าและเป็นสนิค้าส่งออกของไทยทีต่ดิอันดบัที ่9 ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.20 ของการส่งออกทัง้หมด โครงสร้างอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์มต้ีนทนุ 

วัตถุดิบ (น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ แร่ และผลิตผลการเกษตร) และพลังงานค่อนข้างสูง เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศแต่มีการใช้แรงงานต�่า 

รวมทัง้เป็นสินค้าส่งออกหลักทีส่่งไปจนี รองจากเมด็พลาสตกิ ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ยางพารา เครือ่งคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ การพจิารณาความสามารถทางการแข่งขนั 

ของเคมีภัณฑ์ไทยในตลาดจีน รวมทั้งการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าที่จะเชื่อมโยงอาเซียน-จีนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก จึงเป็นเรื่อง 

ที่น่าสนใจท�าการศึกษาตลาดจีนอยู่ไม่น้อย

ประเทศ
มูลค่า (ล้านเหรียญ) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ)

2557 2558 
มิ.ย.

2558 
(ม.ค.-มิ.ย.)

2557 2558 
มิ.ย. 

2558 
(ม.ค.-ม.ิย.)

2557 2558 
มิ.ย.

2558 
(ม.ค.-ม.ิย.)

1. จีน 2,625.68 130.55 916.28 -17.90 -40.13 -32.46 30.52 22.81 26.81

2. อินโดนีเซีย 602.41 54.85 304.30 -26.01 24.07 2.06 7.00 9.58 8.91

3. อินเดีย 607.43 56.12 291.41 20.73 -7.76 -2.52 7.06 9.81 8.53

4. เวียดนาม 506.01 43.68 248.39 5.75 -16.06 5.36 5.88 7.63 7.27

5. ญี่ปุ่น 396.50 36.03 194.23 -5.04 4.59 1.52 4.61 6.30 5.68

รวม (5อันดับแรก) 4,738.03 321.23 1,954.61 -22.47 -35.29 -26.04 55.07 56.13 57.2

อื่นๆ 3,864.08 251.11 1,462.53 71.45 -147.13 -150.5 44.91 43.88 42.81

มูลค่ารวม 8,602.31 572.34 3,417.14 -5.53 -24.25 -22.10 100 100 100

1.2 ขอบเขตสินค้า
การส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ของไทยในปี 2557 มีมูลค่า 8,602.31 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.53  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกเคมีภัณฑ์อินทรีย์มากที่สุด มีมูลค่า 6,006.96 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.89 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.83 ของการส่งออกเคมีภัณฑ์ทั้งหมดเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ดังนั้น การศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (HS 29) เท่านั้น

1.3 สินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ 
เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ของไทยปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) ใน 5 ล�าดับแรก จะเห็นได้ว่า

ตลาดทีมี่มลูค่าการส่งออกสงูสุด ได้แก่ จีน (สัดส่วน 35.05%) อนิเดยี (สดัส่วน 9.91%) อนิโดนเีซยี (สดัส่วน 9.71%)
เวียดนาม (สัดส่วน 5.95%) และสิงคโปร์ (สัดส่วน 5.92%) ตามล�าดับ การศึกษานี้จะท�าการศึกษาวิเคราะห์ถึงความ 
สามารถทางการแข่งขนัของสนิค้าเคมภัีณฑ์อินทรย์ีไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ข่งทีส่�าคญัของไทยในตลาดจนี

2. ความส�าคัญของตลาดจีน
จีนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (HS 29) ส�าคัญของโลก โดยเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2558 จีนน�าเข้า 

เคมภีณัฑ์อนิทรย์ีคดิเป็นมลูค่า 24,965.07 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.22 ของการน�าเข้าสนิค้ารวม 
โดยน�าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ ไต้หวนั ซาอดิุอาระเบยี สหรฐัอเมรกิา สิงคโปร์ และไทย ตามล�าดับ 
การที่ตลาดจีนมีศักยภาพอันเนื่องมาจากการเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคขนาดใหญ่ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ตลาดส่งออกเคมีภณัฑ์ของไทย ปี 2557-2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

มูลค่าการน�าเข้าเคมีภณัฑ์อนิทรย์ีของจนี

สดัส่วนการน�าเข้าเคมีภณัฑ์อนิทรย์ีของจีน
ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

	  

ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า เช่น 
การลดภาษนี�าเข้าสนิค้าอปุโภคบริโภค (เริม่ 1 ม.ิย. 2558)  
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ Internet Plus การผลักดันสกุล
เงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก การปฏิรูประบบ
เศรษฐกจิให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึน้ วางเป้าหมาย
เป็นศูนย์กลางการเงินโลกปี 2020 เหล่านี้ล้วนช่วยเสริม
สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น

Korea, South

28% 21%
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12%
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โดย นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

3.การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน 
3.1 SWOT Analysis   

3.2 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA)
การวเิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดจนี จะพจิารณาจากการวดัศกัยภาพการแข่งขนัของเคมีภณัฑ์

อนิทรีย์ท่ีส่งออกไปยงัตลาดจีน โดยใช้ค่าดชันคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

จุดแข็ง: จุดอ่อน :

- ไทยมีแต้มต่อทางด้านมาตรการภาษีจาก FTA กับจีน
- นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการปรับปรุง 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะดึงดูดการลงทุนในสินค้า 
High Technology
- ไทยต้ังในจดุยทุธศาสตร์ทีส่ามารถเชือ่มโยงอาเซยีน-จนี
ได้ดี รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาค
ด้วย (DC)

- ขาดแคลนวตัถุดิบทีต้่องน�าเข้า ท�าให้มีต้นทนุค่อนข้างสงู 
- ขาดการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่จะ 
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Added)  
ในเชิงพาณิชย์
- ยงัต้องพึง่พงิการลงทนุและเทคโนโลยขีัน้สงูจากต่างชาติ
- ขาดระบบเครอืข่ายเชือ่มโยงฐานข้อมลูของอตุสาหกรรม

โอกาส : ความท้าทาย :

- เศรษฐกจิจนีมแีนวโน้มการเตบิโตหรอืขยายตวัระดบัสงู
- จีนได้มีการปรับกฎระเบียบการด�าเนินธุรกิจที่เอื้อต่อ
การค้าการลงทุน
- ผูบ้รโิภคมกี�าลงัซ้ือและต้องการสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูขึน้
- การหาพันธมิตรทางการค้าและสินค้าที่น�าเข้าจะมี
ราคาถูกลง เนื่องจากไม่มีปัญหาอุปสรรคทางการค้า 
ในด้านภาษี
- การพฒันาและลงทนุด้านเครอืข่ายคมนาคมร่วมกบัจนี
จะใช้เป็นช่องทางในการด�าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ร่วมกัน
- จีนมีนโยบายเปิดตัวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
มากขึ้น

- การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งที่ท�า FTA 
กับจีน 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบข้อบังคับ
ของอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว ท�าให้ผู้ประกอบการปรับตัว
ไม่ทัน
- มาตรการทางการค้าทีม่ใิช่ด้านภาษจีะถกูน�ามาใช้มากขึน้ 
เช่น กฎระเบยีบและมาตรฐานของสนิค้ากระบวนการผลติ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
-แนวโน้มราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกลดลงส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ ซ่ึงเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กับน�้ามัน

พบว่า ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย.2558 การส่งออกเคมีภัณฑ์
อินทรีย์ไทยไปตลาดจีนมีค่า RCA เท่ากับ 1.50 แสดงว่า
ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ที่อยู่ในสถานะ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาดจีน

คู่แข่งในตลาดจีน ได้แก่ เกาหลีใต้ (RCA = 
2.0) ญี่ปุ่น (RCA = 1.59) ไต้หวัน (RCA = 1.40) 
ซาอุดิอาระเบีย (RCA=4.68) สหรัฐฯ (RCA=0.65)  
สงิคโปร์ (RCA = 2.68) และไทย (RCA = 1.50) จะเหน็ว่า 
ทุกประเทศ (ยกเว้นสหรัฐฯ) ล้วนมีค่า RCA>1 หมายถึง  
การเป็นประเทศผู้ส่งออกที่มีความได้เปรียบ ขณะท่ี
สหรัฐฯ อยู่ในสถานะเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เพราะ 
มีค่า RCA<1หากพิจารณาค่า RCA จากมากไปน้อย  
พบว่า ไทยอยู่ในล�าดับ 5 จาก 7 อันดับแรก

4. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
4.1 การลงทุนส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทยให้ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยทีีจ่ะช่วยประหยดั 
ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน มีการผลิตที่ปลอดภัยและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให ้
สามารถเจาะตลาดสินค้าเฉพาะ (Niche Market)  
ตามความต้องการของลกูค้า ภาครฐัควรจดั Road Show  
ไปยังเมืองที่มีศักยภาพแตกต่างกัน เช่น เซี่ยงไฮ้ นานกิง 
และอูรุมฉี ซึ่งโดดเด่นในการน�าเข้าเคมีภัณฑ์อนินทรีย์  
ขณะทีน่านกงิ หนงิโป และเซีย่งไฮ้ มคีวามโดดเด่นในการ 
น�าเข้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ เป็นต้น

4.3 การส่งออกเคมีภัณฑ์อินทรีย์เป็นการ 
เช่ือมโยงห่วงโซ่อปุทานโลก (Global Supply Chain: 
GSC) กับภาคการผลิตของจีน ภาครัฐจึงควรส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการได้รบัประโยชน์จาก GSC 
โดยการลดต้นทนุต่างๆ เช่น เร่งพฒันาหรอืเพ่ิมศกัยภาพ 
ระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือให้เกิดการ 
เคลือ่นย้ายสินค้าและบรกิารใน GSC ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
รวมถึงการปรับลดขั้นตอนและพิธีการขอรับสิทธิพิเศษ 
เงินได้จากงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น

4.4 เนือ่งจากคูแ่ข่งท�า FTA กับจนี ประเทศไทย 
จงึต้องรกัษาระดบัความสามารถทางการแข่งขนัและควร
พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลักดันอาเซียนกระชับ 
FTA กบัจนีให้มากขึน้ โดยใช้ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่าง
ไทย-จีน และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางการค้า  
เพือ่ลดหย่อนมาตรการกดีกนัทางการค้าต่างๆ เช่น มกีาร 
เจรจาเป็นรายมณฑลในการส่งสินค้าเข้าจีนลดความ 
เข้มงวดในการตรวจสอบสนิค้าน�าเข้า รวมทัง้ใช้ประโยชน์ 
จากระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้หาแหล่งน�าเข้าวตัถดุบิทีม่ี
ต้นทนุต�า่จาก CLMV และอนิเดีย ซึง่เป็นแหล่งแร่ส�าคญั
มาแปรรูปในการผลิตเพื่อส่งออก เป็นต้น 

ทีม่า : ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ส�ำนกัพัฒนำตลำด 
ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนและเอเชยี กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ธนำคำร 
เพือ่กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย World Trade Atlas
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เศรษฐกิจไทย เดือนตุลาคม 2558 ในภาพรวมยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับ 
เดอืนทีผ่่านมา โดยมปัีจจยับวกจากนโยบายรฐับาลทีส่นบัสนนุการบรโิภคและการลงทนุ 
ในประเทศ รวมถึงภาคการท่องเทีย่วและการใช้จ่ายของภาครฐั อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิ 
ไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว  
สะท้อนจากภาคการส่งออกสินค้าและภาคอุปทานที่หดตัวลง 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนตุลาคม 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวม  
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปหดตัวร้อยละ 0.8 ตามการลดลงของราคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศ  
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 43.0  
ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและอยู่ในกรอบความมั่นคงทางการคลังที ่
ตัง้ไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0  เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนตลุาคม 2558  
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้  
สะท้อนจากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 158.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอปุทาน เดอืนตลุาคม 2558 จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศขยายตัว 
ที่ร้อยละ 1.0 ส�าหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้า 
เกษตรและดชันรีาคาสนิค้าเกษตร หดตวัร้อยละ 4.8 และ 6.1 โดยเฉพาะยางพารา และ 
ปาล์มน�้ามันที่ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว 

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนตลุาคม 2558 ยงัคงทรงตวัจากเดอืนท่ีผ่านมา  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศยังคงชะลอตัว ประกอบกับราคา 
สนิค้าเกษตรทรงตวัในระดบัต�า่ ส่งผลให้ก�าลงัซือ้ของประชาชนชะลอลง สะท้อนได้จาก 
ยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ และปริมาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรูป USD หดตวัท่ีร้อยละ 
6.5 และ 7.4 ตามล�าดบั ยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงทีห่ดตัวทีร้่อยละ 4.1  
อย่างไรกต็าม รฐับาลได้ออกมาตรการหลายด้านเพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิระยะสัน้ ซ่ึงอาจจะ 
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดีขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย     
สะท้อนได้จากการลงทนุภาคเอกชนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สะท้อนได้จากปรมิาณ 
น�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD ท่ีขยายตัวร้อยละ 5.4 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง 
หดตัวเล็กน้อย โดยยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 4.6  
และยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 

ทีม่ำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลัง, ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนกังำนสถิติของประเทศต่ำงๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 2.9 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 15.4 8.4 6.2 6.3 1.56 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 155.5 155.5 158.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1 -0.8

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 1.0 1.0 1.0

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 43.0 43.0 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -4.7 -5.0 -5.3 -5.5 -8.1

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -15.3 -26.2 -18.2

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.9 -9.9 -9.3 -7.6 -4.8

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.8 -4.7 -6.1

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 0.1 -7.5 -6.1 -3.6 -

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 24.3 8.7 1.0

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.7 -0.7 2.1 -4.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -24.9 -25.5 -

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 -10.6 -0.7 -6.5

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 1.5 -5.8 -7.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 -10.8 -20.6 5.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -0.3 1.2 -

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 2.9 -0.5 -12.6 -4.6

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 -0.7 0.4 -0.3

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - ต.ค.2558 ปี 57 Q2 ปี 58 Q3 ปี 58

ไทย -0.91 0.9 2.8 2.9

มาเลเซีย 2.22 6.0 4.9 4.7

ฟิลิปปินส์ 1.45 6.1 5.6 6.0

สิงคโปร์ -0.48 2.9 1.8 1.9

อินโดนีเซีย 6.84 5.0 4.7 4.7

เวียดนาม 0.7 6.0 6.4 6.8

อินเดีย 4.93 7.1 7.0 -

จีน 1.42 7.4 7.0 6.9

ปี 57 ปี 58
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ดชันีราคาผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนพฤศจิกายน 2558 มค่ีาเท่ากบั 
106.15 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.32 จากการลดลง 
ของราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ผักและผลไม้สด รวมทั้งราคาเนื้อสุกร  
และไข่ไก่ที่ปรับตัวลดลง ตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการ 
บริโภคยังคงเท่าเดิม และเมื่อเทียบเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงร้อยละ 0.97  
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด 
และพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงข้ึนที่ร้อยละ 0.88 (YoY) ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค 
เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2558) กับช่วงเดียวกันของปี 2557  
ลดลงร้อยละ 0.90

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า 
จะอยู่ที่ร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2) 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2558 มีค่าเท่ากับ 101.8 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.0 จากการลดลงของหมวดผลผลิต 
เกษตรกรรม ร้อยละ 2.6 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตรร้อยละ 1.2  
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.2 ปลาและสัตว์น�้าร้อยละ 9.9 หมวดผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.6 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ ์
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบร้อยละ 0.3 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 24.4 เคมีภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์ร้อยละ 3.3 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 4.4 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
ร้อยละ 0.1 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 4.1 เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 2.0 ส่วนหมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ สิ่งทอ 
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.5 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.4  
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.5 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 
ร้อยละ 3.2 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 0.2 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ  
ร้อยละ 3.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 6.4 ตามการสูงขึ้นของลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 6.0 แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ ร้อยละ 5.1 เมือ่เทยีบกบั
เดอืนก่อนหน้า ดชันรีาคาผูผ้ลติลดลงร้อยละ 0.4 เฉลีย่ช่วงเดือน (มกราคม-พฤศจกิายน 
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 มีค่าเท่ากับ 117.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.7 ซ่ึงดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง  
ได้แก่ หมวดซีเมนต์ลดลงร้อยละ 4.6 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.5  
หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ลดลงร้อยละ 19.5 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลง 
ร้อยละ 5.4 และหมวดวสัดุก่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 3.0 เนือ่งจากวตัถดุบิราคาลดลง 
ตามราคาปิโตรเลียม ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง และมีเหล็กจากจีนเข้าสู่ตลาด 
ในประเทศมาก หมวดดัชนีราคาทีส่งูข้ึน ได้แก่ หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้สูงข้ึนร้อยละ 0.7 
เนื่องจากต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึ้น หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ หมวดกระเบือ้ง หมวดวสัดุฉาบผวิ และหมวดสขุภณัฑ์ เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า 
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.8 และเฉลีย่เดอืน (มกราคม-พฤศจกิายน 
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.9 

ที่มำ : กองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoYindex

index %YoYindex

index

index
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การส่งออก
เดือนตุลาคม 2558 มีมูลค่า 18,566 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.11 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 10.3 จากการลดลงของข้าว (-17.6%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-11.4%) ยางพารา 
(-7.6%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-25.8%) ในขณะที่น�้าตาล (+5.4%) ผัก  
ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรปู (+7.2%) ปรบัเพิม่ขึน้ ส่วนสินค้าอตุสาหกรรมส�าคญั 
ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.6 จากการลดลงของน�า้มนัส�าเรจ็รปู (-29.4%) เมด็พลาสตกิ  
(-21.4%) ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ (+0.2%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+1.4%)  
ปรับเพิ่มขึ้น ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-1.4%)  
จนี (-3.7%) ญีปุ่น่ (-13.9%) ฮ่องกง (+2.4%)  ออสเตรเลยี (-1.3%) 

ระยะ 10 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) มมีลูค่า 180,129 ล้านเหรยีญสหรฐั  
ลดลงร้อยละ 5.32 โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2 จากการ 
ลดลงของยางพารา (-15.4%) ข้าว (-14.7%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-15.3%)  
ในขณะทีผ่ลิตภณัฑ์ มนัส�าปะหลัง (+1.8%) น�า้ตาล (+1.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู  
(+0.6%) ปรบัเพ่ิมข้ึน ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.4 จากการ 
ลดลงของคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-2.8%) น�า้มันส�าเรจ็รปู (-27.5%) เมด็พลาสตกิ  
(-14.4%) ในขณะทีร่ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+3.9%) อญัมณแีละเครือ่งประดับ (+12.5%) 
ปรบัเพิม่ขึน้ ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรฐัอเมริกา (+2.3%)  
จนี (-4.9%) ญีปุ่น่ (-7.7%) ฮ่องกง (-6.6%) และมาเลเซีย (-17.2%)

การน�าเข้า
เดือนตุลาคม 2558 มมีลูค่า 16,465 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงร้อยละ 18.21 

 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มนัดิบ (-55.7%) เคมภัีณฑ์   
(-26.8%) เครือ่งจักรกลฯ (-11.3%) ขณะทีเ่ครือ่งจักรไฟฟ้าฯ (+10.5%) ส่วนประกอบยานยนต์  
(+28.7%) ปรบัเพิม่ขึน้ แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จีน (+4.9%)  
ญีปุ่น่ (-17.3%) สหรฐัอเมรกิา (+14.3%) มาเลเซีย (-13.8%) ไต้หวนั (-14.3%)

ระยะ 10 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) มมีลูค่า 170,270 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ลดลงร้อยละ 11.27 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการลดลงของน�า้มนัดบิ  
(-41.7%) เคร่ืองจกัรกลฯ (-9.6%) เคมีภณัฑ์ (-8.7%) เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์  
(-14.1%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ ปรบัเพิม่ขึน้ (+1.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 
5 อันดบัแรก ได้แก่ จีน (+7.4%) ญีปุ่่น (-11.6%) สหรัฐอเมรกิา (+0.7%) มาเลเซีย (-5.3%)  
และสหรฐัอาหรับฯ (-33.3%)

ดุลการค้า
เดือนตุลาคม  2558  เกินดลุการค้ามลูค่า 2,101 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
ระยะ 10 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 9,859 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ราคาสินค้าส่งออก 
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2558 อยูท่ี ่95.6 (ปี 2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 2.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการลดลงของดชันรีาคาส่งออก 
ทกุหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสนิค้าแร่และ 
เช้ือเพลิง ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.9 หมวดสินค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 3.2

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดชันีราคาสินค้าน�าเข้าเดอืนตลุาคม 2558 อยู่ที ่83.9 (ปี 2555=100) ลดลงร้อยละ  

11.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้าทกุหมวดสนิค้า  
ได้แก่ หมวดสนิค้าเช้ือเพลงิลดลงร้อยละ 39.4 หมวดสนิค้าทนุลดลงร้อยละ 2.8 หมวดสนิค้า 
สนิค้าวตัถุดบิและก่ึงส�าเร็จรปูลดลงร้อยละ 5.2 หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค ลดลงร้อยละ 
1.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.8 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

ตุลาคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ตุลาคม 58 ม.ค.-ต.ค. 2558 ตุลาคม 58 ม.ค.-ต.ค. 2558

ส่งออก 18,566 180,129 -8.11 -5.32

น�าเข้า 16,465 170,270 -18.21 -11.27

ดุลการค้า 2,101 9,859   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,256 0.2 12.2 สหรัฐ
อเมริกา

2,186 -1.4 11.8

1,623 1.4 8.7 จีน 2,157 -3.7 11.6

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

943 29.0 5.1 ญี่ปุ่น 1,627 -13.9 8.8

แผงวงจรไฟฟ้า 720 10.4 3.9 ฮ่องกง 976 2.4 5.3

น�้ามันส�าเร็จรูป 718 -29.4 3.9 ออสเตรเลยี 916 -1.3 4.9

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 ต.ค. 58 ม.ค.-ต.ค. 58

ส่งออก -0.7 -0.4 0.1 -2.7 -2.2

น�าเข้า -2.3 -1.6 -0.1 -11.5 -10.8

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,572 -11.3 9.6 จนี 3,780 4.9 23.0

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,547 10.5 9.4 ญี่ปุ่น 2,565 -17.3 15.6

น�า้มนัดบิ 1,321 -55.7 8.0 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,360 14.3 8.3

ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์

991 28.7 6.0 มาเลเซยี 1,026 -13.8 6.2

เคมภัีณฑ์ 959 -26.8 5.8 ไต้หวัน 641 -14.3 3.9

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 58 

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมำยเหตุ มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดอืนพฤศจกิายนโดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,490 บาท ลดลงร้อยละ 5.53 เมือ่เทยีบกับเดอืน 

ก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  
ซึง่การแข็งค่าของเงนิดอลลาร์จะส่งผลให้ทองค�าซึง่ซือ้ขายในรปูสกลุเงินดอลลาร์นัน้ มรีาคาแพงขึน้ส�าหรับ 
ผู้ถือสกุลเงินอื่นๆ และส่งผลไม่น่าดึงดูดใจให้นักลงทุนเข้าซื้อ นอกจากนี้ ทองค�ายังได้ร้บแรงกดดัน 
จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ 

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 42.92 เหรียญ 

สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซ่ึงอยู่ที่ 46.39 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สาเหตุจาก 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ซ่ึงค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนั้นเนื่องจาก 
มีความเป็นไปได้ทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืน ธ.ค. นี ้หลงัเศรษฐกจิสหรฐัฯ  
เริม่มทีศิทางขยายตวั โดยเฉพาะตลาดแรงงานฟ้ืนตัวดขีึน้มาก นอกจากนี ้ราคาน�า้มนัดบิยงัได้รบัแรงกดดนั 
จากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของรัสเซียท่ียังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในเดือน ต.ค. จากการที่ผู้ผลิต 
ในรสัเซยีต้องการรกัษาส่วนแบ่งการตลาดจากผูผ้ลติในกลุม่โอเปกทีม่กีารเพิม่ก�าลงัการผลติและมกีารส่งออก 
มาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อราคาน�้ามันอย่างมากว่าภาวะอุปทานน�้ามันดิบ 
ส่วนเกินจะยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็วนี้แม้ว่าปริมาณการผลิตน�้ามันดิบของสหรัฐฯ จะปรับ
ลดลงก็ตาม 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนพฤศจกิายนอ่อนค่าลงเลก็น้อย โดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.78 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั อ่อนค่า 

จาก 35.72 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า 
ขึน้ขานรับมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืน ธ.ค. น้ี  
หลงัเศรษฐกจิสหรฐัฯ เริม่มทีศิทางขยายตัว นอกจากนัน้แล้วค่าเงนิบาทยงัได้รับแรงกดดนัจากการประกาศ 
ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของประเทศจีน 

 
สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรบัตวัลดลงจากเดอืนตลุาคม 2558 จากราคา 1,199.50 บาท/ 
100 กโิลกรมั เป็น 1,187.50 บาท/100 กโิลกรมั และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) 
ปรับตัวลดลงจาก 2,703.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,542.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณ 
ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันจ�านวนมาก ท�าให้ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวและน�าข้าวเปลือกขายให้โรงสี  
ในขณะทีอ่ปุสงค์ข้าวในตลาดมปีรมิาณจ�ากดั รวมถงึค�าสัง่ซือ้ข้าวจากต่างประเทศยังมไีม่มากนกั ซึง่ส่งผลให้ 
ราคาข้าวปรบัตวัลดลง โดยรฐับาลมมีาตรการช่วยเหลอืชาวนาภายใต้โครงการรบัจ�าน�าข้าวยุง้ฉาง ซึง่ทีผ่่านมา 
ชาวนายังไม่ทราบถึงโครงการนี้เท่าที่ควร ดังนั้น ธ.ก.ส. ควรเร่งท�าความเข้าใจกับชาวนาให้น�าข้าว 
ไปฝากเก็บที่ยุ้งฉาง เพื่อไม่ให้ราคาตกต�่ามากไปกว่านี้

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ  
และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2558 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 44.11 บาท และ 42.15 บาท  
ตามล�าดบั โดยปรบัตวัลดลงจากเดอืนตลุาคม 2558 ร้อยละ 6.72 และ 6.02 ตามล�าดบั ซึง่การทีร่าคายางลดลง 
เป็นผลมาจากราคาน�า้มนัปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ราคายางสงัเคราะห์ถกูลงและผูบ้รโิภคหนัไปใช้ 
ยางสงัเคราะห์เพิม่ขึน้ ประกอบกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีส่งผลให้อปุสงค์ยางซบเซาขณะเดยีวกนั 
สต๊อกยางพาราของจีนมีปริมาณสูง 

ราคาสินค้ารายเดือน

ต.ค.58 พ.ย.58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-พ.ย.

57
ม.ค.-พ.ย 

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,199.50 1,187.50 -1.00 1,226.13 1,185.30 -3.33

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,703.50 2,542.50 -5.96 2,984.68 2,747.73 -7.94

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 47.28 44.11 -6.72 64.71 54.82 -15.28

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.85 42.15 -6.02 56.63 47.92 -15.38

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,160.05 1,083.83 -6.57 1,272.18 1,168.46 -8.15

ไทย (THB/Baht) 19,572.00 18,490.00 -5.53 19,566.22 18,884.18 -3.49

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 46.39 42.92 -7.48 96.35 49.91 -48.20

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.72 35.78 0.16 32.44 34.09 5.08

สินค้า

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

พฤศจิกายน 2558

สินค้า

เดือน
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ประเทศกัมพูชามีแนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ จ�านวนนักท่องเที่ยวและจ�านวน 
ประชากรท่ีเพิ่มขึ้น แต่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องมีการน�าเข้าอาหารและเครื่องดื่ม 
ในปรมิาณค่อนข้างสงูโดยในปี 2557 ถงึ 1,271.13 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยเป็นการน�าเข้า 
จากไทยสงูสดุเป็นสดัส่วน 77% ของการน�าเข้าทัง้หมด ผูส้นใจสามารถตดิต่อผูน้�าเข้าส�าคญัได้ 
ดงันี ้Mr.Heng Hang Meng (President), Lucky Market Group, E-mail : micatv5@
online.com.kh หรอื Mr.Him Tri (Managing Director), Tang Seng Trading, E-mail :  
tangseng@camintel.com โอกาสดีๆ อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว 

กระแสความนยิมเฟอร์นเิจอร์ไทยในรสัเซยีเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง สนิค้าเด่นทีไ่ด้รบัความนยิมสูง 
ได้แก่ เก้าอี้นั่งท�าด้วยโลหะด้านนอก เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ เป็นต้น ตลาดสินค้าประเภท 
เฟอร์นิเจอร์ของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว 
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารส�านักงาน เพิ่มขึ้นมากใน 
กรุงมอสโกและเมอืงอ่ืนๆ ในประเทศรสัเซยี ดงันัน้ จงึมีโอกาสดทีีไ่ทยจะสามารถขยายการส่งออก 
สนิค้าประเภทนีไ้ปประเทศรสัเซยี กลุ่มเป้าหมายส�าคญั ได้แก่ กลุม่บน : จะสนใจสนิค้าท่ีมรีปูแบบ
ที่ทันสมัยและผลิตจากวัสดุธรรมชาติและเป็นการผลิตโดยใช้ฝีมือ ดังนั้น ราคาสินค้าในกลุ่มนี้จึง 
มีราคาสูงระหว่าง 5,000-7,000 เหรียญสหรัฐ จ�านวนผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้มีน้อยเพียง 
ร้อยละ 1-1.5 ของประชากรรัสเซียทั้งหมดแต่เป็นผู้ซื้อระดับมหาเศรษฐี และกลุ่มกลาง : ต้อง 
เป็นสินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์แทนการใช้วัสดุจากธรรมชาต ิ
และผลิตโดยเคร่ืองจักรกล ราคาจะอยู่ระหว่าง 1,000-4,000 เหรียญสหรัฐฯ จ�านวนผู้บริโภค 
มปีระมาณร้อยละ 60-70 ในเมอืงใหญ่ และร้อยละ 40-50 ในเมอืงเลก็ ส่วนระดับล่างอาจต้องเผชิญ 
ความท้าทายจากการแข่งขนัทีรุ่นแรงโดยเฉพาะกบัผูผ้ลติรสัเซยีเอง ผูส้นใจตลาดรัสเซยีสามารถ 
ติดต่อผู้น�าเข้า MS. ELENA KORNEEVA บริษัท EtnoGalerey Co.,Ltd. ได้ที่ E-mail :  
etnogalerey@mail.ru และ Website : www.etno-galerey.ru 

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายนท่ีผ่านมา คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบมาตรการ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศนูย์กลางการวจิยั พฒันา หรอืทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบ 
ในภมูภิาค เพือ่เป็นการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
และลดค่าใช้จ่ายด้านการทดสอบฯ ด้วยการมีศูนย์ทดสอบยานยนต์ในไทยเอง  
โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส�าหรับรถยนต์และจักรยานยนต ์
ต้นแบบ เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดอุตสาหกรรมนี้มากข้ึน เพื่อดันไทยข้ึนแท่น 
ผูน้�ายานยนต์ไฮเทคแห่งอาเซยีน สอดคล้องกบัยานยนต์หลายค่ายทีต้ั่งเป้าให้ไทย 
เป็นศูนย์กลางยานยนต์ของภมูภิาค อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร 
ไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้สถาบัน 
การศึกษาได้เข้าไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาได้มากขึ้นด้วย 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ชาวโสมขาวติดใจอาหารไทยน�าเข้าเพิ่ม ข่าวล่าแจ้งว่าเมื่อกลางเดือน
พฤศจิกายน นายโทมัสซิน ประธานสมาคมผูน้�าเข้าเกาหลไีด้เปิดเผยหลงัเข้าพบ  
ฯพณฯ ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ว่าช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา 
มบีรษิทัเกาหล ี185 คนจาก 120 บรษิทั มาเยีย่มผูผ้ลติไทยเพือ่น�าเข้าผลติภัณฑ์ 
อาหารจากไทย เนือ่งจากนยิมอาหารไทยมากข้ึน เป็นผลจากการทีช่าวเกาหลไีด้มา 
ท่องเทีย่วไทยเพิม่ ขณะทีน่กัลงทนุเกาหลกีห็ลัง่ไหลสูอ่าเซยีนอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยมากข้ึน ประกอบกับอาหารไทยมีรสชาติด ี
และได้มาตรฐาน โดยสนิค้าท่ีได้รบัความนยิมสงู ได้แก่ มะม่วง (ได้รับความนิยม
สงูสดุ ส่วนแบ่งตลาดไทย 54% ของการน�าเข้าทัง้หมด) กล้วย แอปเป้ิล ลกูพลบั  
สตรอว์เบอร์ร ีและ ไก่ปรงุสกุ/ไก่ย่าง จงึขอแนะน�าผูน้�าเข้าอาหารส�าคัญในเกาหลี  
ได้แก่ Mr.Kwang-Shik บริษัท Yejoonara Co.,Ltd, E-Mail : yejoo153@
korea.com, Website : www.yejoo153.co.kr 
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