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ความสามารถทางการแข่งขันของ
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ในตลาดจีน

Editor’s Note

ก่อนจะเปลีย่ นผ่านสูศ่ กั ราชใหม่ และก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ
วารสาร สนค. ขอน�ำเสนอโอกาสทางการตลาดทีโ่ ฟกัสเจาะลึกไปยัง 4 ประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ CLMV
และ 1 ประเทศหมู่เกาะที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา โดยน�ำข้อมูลแนวทางการรุกตลาด
ของแต่ละประเทศมาเปิดเผยแบบเนือ้ ๆ เน้นๆ ในคอลัมน์ Special Talk เพือ่ ปูทางสร้างความส�ำเร็จตัง้ แต่
ก่อนการลงทุน เพราะการเริ่มต้นที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง
ส่วนคอลัมน์ Special Report 1 น�ำเสนอปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจทีถ่ กู น�ำมาพิจารณาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพด้านรายรับ-รายจ่าย
ความเท่าเทียมกันของอ�ำนาจการซื้อ เนื้อหาสาระอาจดูเหมือนหนัก แต่คอลัมน์นิสต์ผู้ช�ำนาญการ
ของ สนค. กลับถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับนักลงทุน
ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน รวมทั้งรัฐบาลที่จะน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ของประเทศ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต
ส�ำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ แนะน�ำให้ติดตามการวิเคราะห์ความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมนีใ้ นตลาดจีนแบบ 360 องศา โอกาสเติบโตในแดนมังกรมีอยูอ่ ย่างแน่นอน
ตามการเร่งพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ประเทศไทย
ทั้งหมดนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Report 2
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เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ข้าราชการ สนค. เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณฯ เพือ่ เป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทิศทาง
เศรษฐกิจไทยปี 2559 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทย
ก้าวไกลไปกับ CLMV” เนือ่ งจากเชือ่ ว่า การพัฒนา
ประเทศไทยให้เติบโตไปกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเฉพาะ CLMV จะสร้างประโยชน์ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมตัวเพื่อการใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว
โดยสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และคณาจารย์ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ผอ.สนค. ได้ให้เกียรติแสดงความคิดเห็นด้วย โดยเห็นว่า
ไทยต้องให้ความส�ำคัญกับ CLMV เพราะคือเพื่อนบ้านของไทย และรัฐบาลปัจจุบันก็ให้ความส�ำคัญ
กับนโยบาย Deepening ASEAN ซึ่งไทยควรให้ความส�ำคัญมากขึ้นกับการออกไปลงทุนต่างประเทศ
การศึกษาข้อมูลตลาดในเชิงลึก รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจบริการต่างๆ
ที่แฝงอยู่ในตัวสินค้า
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โดย ทีมงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

โอกาสทางการตลาดใน

CLMV และอินโดนีเซีย
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการมีพรมแดนติดหรือสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการค้าทางบกกับประเทศอาเซียนมากที่สุด โดยเฉพาะ CLMV ที่มีการเติบโตสูง
ขณะที่อินโดนีเซียก็มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในตลาดใกล้บ้านดังกล่าว
กัมพูชา : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี
ร้อยละ 60 ของประชากรมีอายุต�่ำกว่า 35 ปี และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์
แนวทางการรุกตลาด : ควรมุง่ เน้นสินค้าทีเ่ กีย่ วกับ
การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร
รวมถึงการบริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์เพือ่ การส่งออก
โดยสามารถใช้ทา่ เรือแหลมฉบังของไทยในการขนส่งสินค้า
ตลอดจนการบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น การออกแบบ/ตกแต่งภายใน เป็นต้น
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง และภาพยนตร์ ยั ง มี โ อกาส
ในประเทศกัมพูชา ผ่านนโยบาย “วัฒนธรรมน�ำการค้า”
ควรเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการ
ย้ายฐานการผลิตของไทยไปกัมพูชา เพือ่ ใช้ประโยชน์จาก
แรงงานราคาถูกและสิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรในการส่งออก
ในด้า นการท่อ งเที่ย วควรร่ว มมือ กัน ผ่า นโครงการ
“2 Kingdoms 1 Destination” โดยสองฝ่ายก�ำลังเร่งเปิด
จุดผ่านแดนเพิม่ ขึน้ และการเพิม่ เติมโควตาการเดินรถจาก
ชายแดนไปถึงแหล่งท่องเทีย่ วชัน้ ในของกัมพูชาจะช่วยให้
การค้า การท่องเทีย่ วสองฝ่ายขยายตัว ส่วนการแสวงหา
วัตถุดบิ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเร่งรัดเจรจา
ขอสัมปทานทีด่ นิ เพือ่ ให้เกษตรกรไทยสามารถไปปลูกข้าว
ในกัมพูชาได้แบบเช้าไป-เย็นกลับ ท�ำโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
และโรงงานบ�ำบัดน�ำ้ เสียก็เป็นสาขาทีม่ ศี กั ยภาพส�ำหรับ
นักธุรกิจไทย
ลาว : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7-8 ต่อปี
แนวทางการรุกตลาด : ควรเน้นการค้าชายแดน
มากขึ้น เนื่องจากไทย-ลาวได้ร่วมกันพัฒนาอ�ำนวย
ความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
ในหลายจังหวัด ส�ำหรับการท�ำตลาดควรขยายตลาด
สู่เมืองรองและเมืองท่องเที่ยวในสินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานสู ง ควรพิ จ ารณา
ย้ายฐานการผลิตเพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีศลุ กากร
เช่น GSP รวมทัง้ เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว
และกระจายการลงทุน ศูน ย์ก ระจายสิน ค้า บริเ วณ
จุดเชือ่ มโยงสูภ่ มู ภิ าคทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะบริเวณสะพาน
มิตรภาพ ด้านการท่องเที่ยวควรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงอารยธรรม 2 ประเทศ อาทิ เส้นทางก�ำแพงเพชรสุโขทัย-หลวงพระบาง-ไชยบุรี และเส้นทางเชือ่ มโยงอีสาน
ใต้-ลาว-เวียดนาม เป็นต้น และแสวงหาวัตถุดบิ โดยการลงทุน
สัมปทานเหมืองต่างๆ อาทิ แร่ดบี กุ ยิปซัม่ ตะกัว่ อัญมณี
ทองค�ำ ถ่านหิน เกลือ ลิกไนต์ และการลงทุนแหล่งไฟฟ้าพลังน�ำ้
รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร

ดังกล่าวทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลลาว
เมียนมา : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7-8% ต่อปี
ภายหลังจากเปิดประเทศ เมือ่ 4-5 ปี ทีผ่ า่ นมา เมียนมาได้รบั
ความสนใจจากนักลงทุนจากทัว่ โลก เนือ่ งจากเป็นประเทศ
ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และต้องการ
พึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แนวทางการรุกตลาด : ส่งเสริมการค้าชายแดน
และการค้ า ผ่ า นแดน เนื่ อ งจากมี พ รมแดนติ ด กั บ
ประเทศไทยยาวทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการค้าชายแดนมากเป็น
อันดับสองรองจากมาเลเซีย จึงควรส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีศลุ กากร เช่น GSP และ
แรงงานราคาถูก และปัจจุบนั กระทรวงพาณิชย์ได้สง่ เสริม
การเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการและธุรกิจแฟรนไชส์
ที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันมีการเชือ่ ม
เส้นทางการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากทางบก เช่น
การขยายเส้นทางการท่องเที่ยวทางอากาศโดยขยาย
เส้นทางการบินตรงจากเมืองรองของไทยสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำคัญของเมียนมา อาทิ มัณฑะเลย์ เป็นต้น รวมถึง
การเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต-มะริด และเมียนมา
ยังเป็นแหล่งวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญอีกด้วย เช่น ประมง น�ำ้ มันดิบ
และก๊าซธรรมชาติ
เวียดนาม : เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 6% ต่อปี
มีประชากรประมาณ 92 ล้านคน ร้อยละ 60 ของประชากร
ทีม่ อี ายุต�่ำกว่า 60 ปี อยู่ในวัยท�ำงาน
แนวทางการรุกตลาด : เวียดนามใช้นโยบายส่งเสริม
การบริโภคภายในประเทศ “คนเวียดนามใช้ของเวียดนาม”
ดังนั้น การเจาะตลาดเวียดนามจึงเป็นความท้าทายของ
ผู้ประกอบการไทยอย่างยิ่ง แนวทางการรุกตลาดต้อง
ส่ง เสริม การค้า สิน ค้า และบริก ารที่ไ ทยมีศัก ยภาพ
(ชิน้ ส่วนยานยนต์ ผลไม้ไทย สินค้าสุขภาพ/ความงาม
ธุรกิจร้านอาหารไทย และขนมหวานไทย) เป็นต้น

และกระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันขยายสินค้าไทย
สูต่ ลาดเมืองรอง เช่น เมืองไฮฟอง เกิ่นเทอ ดานัง และ
วินห์ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมสินค้าไทยผ่าน Modern
Trade โดยอาศัยกลไกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ในเครือเซ็นทรัลที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็น
ช่องทางในการเปิดตลาด ส่งเสริมการลงทุนของไทย
ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนาม
อาทิ สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม เพือ่ ใช้ประโยชน์จากแรงงาน
ราคาถูก สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่เวียดนามได้รับ
ในการส่งออกสินค้าไปประเทศพัฒนาแล้ว และสิทธิพเิ ศษ
ทางภาษีศุลกากรที่เวียดนามจะได้รับเพิ่มเติมจากการ
ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับหลายประเทศใน
ปี 2558 เช่น FTA ทีเ่ วียดนามมีกบั สหภาพศุลกากรยูเรเซีย
(รัสเซีย เบรารุส และคาซัคสถาน) ในด้านการท่องเที่ยว
สองฝ่ายได้ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และส่งเสริมสินค้าบริการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ด้านอาหาร การรักษาพยาบาล และโรงแรม
และส่งเสริมการแสวงหาวัตถุทสี่ ำ� คัญ อาทิ น�ำ้ มันดิบ เป็นต้น
อินโดนีเซีย : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 4.8 ต่อปี ประชากรมากกว่า 240 ล้านคน
แนวทางการรุกตลาด : อินโดนีเซียก�ำลังอยู่ใน
สภาวะขาดดุลทางการค้า ส่งผลให้รัฐบาลต้องพัฒนา
เศรษฐกิจโดยเน้นการบริโภคภายในประเทศและสนับสนุน
การลงทุนเป็นหลัก แนวทางการรุกตลาดต้องเน้นกลุม่
เป้าหมายทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคระดับกลาง-ระดับสูง และผลักดัน
สินค้า/บริการทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ (อาหารเครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูป
ภาพยนตร์ไทย Software โรงแรมและบริการจองตั๋ว)
เจาะตลาดเมืองรอง เช่น สุราบายา บันดุง เมดาน บาลี เป็นต้น
ด้านการลงทุนเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก เช่น
การกลัน่ น�ำ้ มัน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และ
การผลิตเหล็กลายน�ำ้ เป็นต้น รวมถึงลงทุนในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทาง
การค้าในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอินโดนีเซีย
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Special Report

Cost of Living
ขึ้นชื่อว่า “ค่าครองชีพ” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงราคาสินค้าในชีวิตประจ�ำวัน เช่น อาหารจานเดียว ราคาตั๋วโดยสารรถประจ�ำทาง เป็นต้น โดยเมื่อสินค้าและบริการ
เหล่านีป้ รับราคาสูงขึน้ ประชาชนก็มกั จะรูส้ กึ ว่าค่าครองชีพของตนเองสูงขึน้ ฐานะยากจนลง และคิดว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่เพียงพอกับรายได้ซงึ่ อาจจะเท่าเดิม หรือเพิม่ ขึน้
เช่นเดียวกับรายได้
ค่าครองชีพ (Cost of Living) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยของ
บุคคลหรือครัวเรือนในการซือ้ สินค้าและบริการตามชนิด
และปริมาณทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวติ เช่น ค่าเช่าบ้าน
ค่าอาหาร ภาษี ค่ารักษาพยาบาล ในสถานทีแ่ ละช่วงเวลาหนึง่ ๆ

การพิจารณาค่าครองชีพด้านรายจ่าย

โดยปกติเราจะคุน้ เคยกับการใช้ตวั เลขดัชนีราคา
ผู้บริโภค หรือ Customer Price Index : CPI ในการ
อธิบายว่า ณ ช่วงเวลานัน้ ประเทศไทยมีคา่ ครองชีพสูงหรือต�ำ่
เพราะตัวเลข CPI พัฒนามาจากแนวความคิดของดัชนี
ค่าครองชีพ (Cost of Living Index) ซึ่งวัดค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคของผู้บริโภคในเดือนหนึ่งๆ ดังนั้น CPI จึง
เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพของผู้บริโภค
ของกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ดั เลือกตามหลักวิชาการ โดยวัดจาก
การเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภคกลุม่ นัน้ ๆ
ใช้บริโภคเป็นประจ�ำในช่วงเวลาหนึง่ เปรียบเทียบกับปีฐาน
ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้เริ่มเผยแพร่ตัวเลข CPI ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2543
และมีการปรับปรุงน�ำ้ หนักของแต่ละกลุม่ สินค้า และปรับ
ปีฐานเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 4-5 ปี เพื่อให้ดัชนี
มีความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคตาม
การส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป (Core CPI)1 จากกระทรวงพาณิชย์ ก�ำหนดเป็น
เป้าหมายของนโยบายการเงิน เพราะอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
สามารถสะท้อนค่าครองชีพได้ดี และสอดคล้องกับการ
คาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชน อย่างไรก็ดี ความผันผวน
อย่ า งรวดเร็ ว ของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ บางครั้ ง เกิ ด จาก
สถานการณ์การผันผวนของราคาพลังงาน หรือสินค้า
อาหารสด ซึง่ มีปจั จัยเรือ่ งฤดูกาลและภัยธรรมชาติเข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Headline CPI)
ซึ่งไม่ค�ำนวณรายการสินค้ากลุ่มพลังงานและอาหารสด
จึงสามารถแสดงระดับค่าครองชีพทีแ่ ท้จริงของประชาชน
ได้ดกี ว่าอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในบางกรณี เช่น ในปัจจุบนั ที่
ราคาน�ำ้ มันดิบทัว่ โลกลดลงส่งผลให้ดชั นีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ของไทยมีค่าติดลบ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งแม้ว่าตัวเลขจะติดลบติดต่อกันหลายเดือน แต่ไม่ได้
หมายความว่าสินค้าในหมวดอื่นๆ จะลดลงตามไปด้วย
หรือไทยก�ำลังเข้าสูภ่ าวะเงินฝืด ในทางตรงกันข้าม คนไทย
ยังมีความรู้สึกว่าค่าครองชีพของตนเองอยู่ในระดับสูง
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index : CPI) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Core Inflation) ซึ่งแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 7 กลุ่ม มี
สินค้าทีใ่ ช้คำ� นวณดัชนีฯ ในตะกร้า 450 รายการ และดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน หรืออัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐาน (Headline Inflation) ซึ่งหักราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงานออก เนื่องจาก
ราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีความผันผวนมากในระยะสั้น จ�ำนวน 138 รายการ คิดเป็นร้อยละ
27 ของรายการสินค้าทั้งหมด คงเหลือรายการสินค้าในตะกร้าค�ำนวณดัชนีฯ 312 รายการ
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และรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี
ดังนั้น หากจะตัดปัจจัยที่มีความผันผวนอย่าง
รุนแรงออกไป ได้แก่ ราคาสินค้าพลังงานและอาหารสด
ซึ่งมีสัดส่วนในตะกร้าการค�ำนวณเงินเฟ้อร้อยละ 27
การพิจารณาดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานก็นบั เป็นทางเลือก
หนึง่ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการวัดระดับค่าครองชีพของไทย
ซึง่ ในช่วงกว่าสิบปีทผี่ า่ นมา (ปี 2000-2014) อัตราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐานอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0-3 (ตามรูปภาพที่ 1) ซึง่ ถือว่า
อยู่ในระดับที่ไม่สูงและไม่ต�่ำจนเกินไปส�ำหรับการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
และการพัฒนาประเทศในภาพรวม2
รูปภาพที่ 1 : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(Headline CPI) (yoy)

รูปภาพที่ 2 : กราฟเปรียบเทียบ Headline CPI (yoy)
และ GDP per capita growth (y0y)

(ที่มา : World Bank)

จากรู ป ภาพที่ 2 จะเห็ น ได้ ว ่ า อั ต ราการ
เปลีย่ นแปลงของรายได้ประชาชาติตอ่ หัว ในช่วงปี 20002014 โดยส่วนใหญ่มรี ะดับสูงกว่าการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน3 แสดงให้เห็นว่ารายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ของ
คนไทยมีมลู ค่าทีแ่ ท้จริงทีส่ ามารถน�ำไปจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวติ ประจ�ำวันและลงทุนในด้านต่างๆ มากขึน้

การพิจารณาปัจจัยเรือ่ ง Purchasing Power
Parity

(ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

การพิจารณาค่าครองชีพด้านรายได้

การพิจารณามาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ในประเทศ นอกจากจะดูระดับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ซึ่ง
เป็นตัวเลขในด้านค่าใช้จา่ ยแล้ว เราจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของรายได้ประกอบด้วย โดยมักจะใช้
ข้อมูลรายได้ตอ่ หัวของประชากร (GDP per capita) ใน
การพิจารณาร่วมกับอัตราเงินเฟ้อ
หากว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(yoy) เพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
ต่อหัวต่อปี แสดงว่ารายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ มีมลู ค่าทีแ่ ท้จริงน้อยลง
แต่หากว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อพื้นฐาน
(yoy) น้อยกว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ตอ่ หัวต่อปี
แสดงว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น มีมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น และ
ในความเป็นจริง ค่าครองชีพของประชาชนอาจไม่ได้อยู่
ในระดับทีส่ งู เกินเกณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมของภาวะเงินเฟ้อจะอยู่ใน
ประมาณร้อยละ 1-5 ต่อปี ซึง่ ใกล้เคียงกับเป้าหมายเงินเฟ้อของประเทศคูค่ า้ รักษาความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ และจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการกระตุ้นการบริโภคและ
การลงทุน รวมทั้งท�ำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
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ในการเปรียบเทียบค่าครองชีพระหว่างแต่ละ
ประเทศ เราไม่สามารถใช้รายได้ต่อหัวของประชากร
หรืออัตราเงินเฟ้อภายในประเทศไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นได้โดยตรง เพราะยังมีอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลต่อความแตกต่างในแต่ละประเทศ นั่นคือปัจจัย
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ หรือ GDP ไม่สามารถสะท้อนมาตรฐาน
การครองชีพที่แท้จริง รวมทั้งปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ท�ำให้อ�ำนาจซื้อสินค้า
ในกลุม่ /ตะกร้าเดียวกันในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปด้วย
ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์จึงได้คิดเปรียบเทียบ GDP
โดยอ้างอิงกับอ�ำนาจซือ้ สินค้ากลุม่ /ตะกร้าเดียวกัน เพือ่
เปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชากรในแต่ละ
ประเทศได้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เรียกว่า Purchasing
Power Parity (PPP) หรือความเท่าเทียมกันของอ�ำนาจ
ซือ้ ซึ่งการค�ำนวณ GDP per capita โดยใช้ PPP เป็น
ตัวแปลงหน่วยความมัง่ คัง่ และรายได้ตอ่ หัวของประชากร
เป็นมูลค่าที่แท้จริงจากสกุลเงินในแต่ละประเทศเป็น
สกุลเงินเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันของ
อ�ำนาจซือ้ (Purchasing Power Parity : PPP) เป็นทีย่ อมรับ
จากหลายหน่วยงานในระดับสากล ไม่วา่ จะเป็น World Bank,
World Trade Organization : WTO และ International
Monetary Fund : IMF

โดย ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ของ GDP per capita กับ GDP per capita PPP พบว่า
ประเทศก�ำลังพัฒนาจะมีตัวเลข GDP per capita PPP
สูงกว่า GDP per capita เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมี
ตัวเลข GDP per capita PPP สูงกว่า GDP per capita
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยนี้บ่งบอกว่าไทยมี
อ�ำนาจการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคอยูใ่ นระดับดี
เพราะ GDP per capita PPP เป็นการแปลง GDP เป็นหน่วย
ดอลลาร์สหรัฐแล้ว การทีต่ วั เลข GDP per capita PPP
สูงกว่า GDP จึงหมายถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐมี Purchasing
Power สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยมากกว่า
ในสหรัฐอเมริกา หรือก็คือสินค้าและบริการที่ขายใน
ประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าในสหรัฐอเมริกานั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม ประเทศนอร์เวย์มีตัวเลข GDP
per capita สูงกว่าตัวเลข GDP per capita PPP ซึ่ง
หมายความว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐในนอร์เวย์สามารถซื้อ
ของชนิด A ได้ปริมาณน้อยกว่าการซื้อของชนิด A ใน
สหรัฐอเมริกา หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประเทศนอร์เวย์มี
ค่าครองชีพสูงกว่าสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ไทยจะมีตวั เลข GDP per capita
PPP สูงกว่า GDP per capita และเมื่อแปลงเป็นหน่วย
ดอลลาร์สหรัฐแล้ว สินค้าและบริการส่วนใหญ่มรี าคาถูกกว่า
ในสหรัฐฯ แต่สนิ ค้าบางประเภท โดยเฉพาะสินค้าฟุม่ เฟือย
เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มอื ถือ อาจยังคงมีราคาแพง เนือ่ งจาก
เป็นสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ และราคาทีใ่ ช้ขายในไทย
เป็นราคาทีค่ ำ� นวณจากอัตราแลกเปลีย่ นบาทกับดอลลาร์สหรัฐ
อยู่แล้ว
ดังนั้น หากพิจารณาในประเด็นนี้แล้วจะพบว่า
ประเทศไทยมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่ได้เลวร้าย
ยกตัวอย่างกรณีไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยหากเปรียบเทียบ
สัดส่วนความแตกต่างระหว่าง GDP per capita ของไทย
กับสหรัฐอเมริกาแล้ว จะพบว่าสหรัฐอเมริกามี GDP per
capita มากกว่าไทยประมาณ 9.8 เท่า แต่เมือ่ เปรียบเทียบ
สัดส่วน GDP per capita PPP แล้ว สหรัฐอเมริกามีรายได้
ต่อหัวประชากรมากกว่าไทยเหลือเพียงแค่ 3.7 เท่า4 ข้อมูล
ในส่วนนีแ้ สดงให้เห็นว่าเมือ่ น�ำรายได้ตอ่ หัวของประชากร
ปรับให้เป็นหน่วยเงินตราเดียวกันแล้ว คนไทยก็ไม่ได้มี
มาตรฐานการครองชีพทีแ่ ตกต่างกับคนอเมริกนั สูงมาก
อย่างทีเ่ ราเข้าใจกันดังนัน้ การใช้ตวั เลข GDP per capita
PPP จึงสามารถบ่งบอกมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศต่างๆ ได้ถกู ต้องมากกว่าการพิจารณาเฉพาะ
ตัวเลข GDP per capita แต่เพียงอย่างเดียว
แม้วา่ ในระยะนี้ เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย
ประสบปัญหาการชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโลก รวมทัง้ การเร่งสร้างศักยภาพทางการผลิต
และการแข่งขันทางการค้าของประเทศคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะ
ประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคเอเชีย ส่งผลให้ภาคเอกชน
ไทยหลายแห่งย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีค่าจ้าง
แรงงานต�ำ่ กว่า มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์และมี
ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความผันผวนน้อย เนื่องจากตัดราคาสินค้าพลังงาน
และอาหารสดออกไป ส่วนรายได้ต่อหัวนั้นมีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
เช่น ตั้งแต่ปี ๒๐๑๐ ถึงปัจจุบัน โลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในยุโรป หลายประเทศ
ลดการน�ำเข้าสินค้า ส่งผลให้ไทยส่งออกได้น้อยลง ปัญหาการปรับค่าเงินหยวนของจีน รวมทั้ง
ปัญหาภัยธรรมชาติในประเทศไทยก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการลดลงของ GDP per capita
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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)

จากรูปภาพที่ 3, 4 แสดงให้เห็นว่าประเทศคูแ่ ข่ง/คูค่ า้
ของไทยมี GDP per capita PPP สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ แม้วา่ จะยังมี GDP per capita น้อยกว่าไทย แต่กม็ ี
พัฒนาการและเป็นทีส่ นใจของนักลงทุนต่างประเทศมากขึน้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลข้างต้นเป็นการบ่งชี้ว่าไทยควรต้อง
พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความ
สามารถทางการแข่งขันให้กบั ประเทศ ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณา
รายได้ประชากรเฉลีย่ ต่อคนต่อปีของไทย เปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าไทยอยู่
ในกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางระดับสูง5 มีมลู ค่าน้อยกว่า
3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (56,287 ดอลลาร์สหรัฐ) บรูไน
(40,776 ดอลลาร์สหรัฐ) และมาเลเซีย (10,830 ดอลลาร์
สหรัฐ) แสดงให้เห็นว่าด้วยระดับอัตราเงินเฟ้อทีเ่ หมาะสม
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวประชากร
ไทยน่าจะสามารถพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานทีป่ ระชาชน
มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีได้
ทัง้ นี้ จากข้อมูลขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development : OECD) คาดการณ์ไว้ใน
Economic Outlook for Southeast Asia, China and
India 2014 : Beyond The Middle Income Trap
ระบุว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าจะมีประเทศในเอเชียอีก
7 ประเทศจะก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
เป็นประเทศมีรายได้สงู โดยคาดว่ามาเลเซียน่าจะก้าวพ้นได้
ในปี 2563 ตามมาด้วยจีนในปี 2569 และอันดับสาม

คือไทย จะก้าวพ้นได้ในปี 2574 และปิดท้ายด้วยอินเดีย
คาดว่าจะก้าวสู่ความเป็นประเทศมีรายได้สูงในปี 2602
หรืออีกเกือบ 50 ปีข้างหน้า ด้วยปัจจัยเรื่องประชากร
ที่มีจ�ำนวนมากนั่นเอง อย่างไรก็ดี การพัฒนาประเทศ
ให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น มีอัตราเงินเฟ้อและค่าครอง
ชีพในระดับที่เหมาะสมต่อการพัฒนานั้น รัฐบาลจ�ำเป็น
ต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาปัจจัย
4 ประการส�ำคัญควบคู่ไปด้วย ได้แก่
1. พัฒนาขีดความสามารถของระบบทีใ่ ช้พฒ
ั นาทุน
มนุษย์ให้มกี ารศึกษาวิจยั นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนที่ต�่ำลงและรักษา
สภาพแวดล้อมอันเป็นทิศทางการผลิตทีต่ ลาดต่างประเทศ
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก (Green Industries)
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบขนส่ง และระบบ
สาธารณูปโภคในประเทศให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุน
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการจ�ำหน่าย
3. พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยให้อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบต่างๆ และช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ
4. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและ
ความหมายทีถ่ กู ต้องของค่าครองชีพทีแ่ ท้จริง ซึ่งไม่ได้
หมายรวมแต่ เ พี ย งตั ว เลขอั ต ราเงิ น เฟ้ อ หรื อ ราคา
อาหารจานเดียว แต่ยงั ต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับ
การเปลี่ยนแปลงรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวของประชากรว่า
สูงขึ้นหรือลดลง และหากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงหรือไม่
โดยสรุปการพิจารณาค่าครองชีพของประชาชน
เกีย่ วข้องกับทัง้ ปัจจัยเรือ่ งอัตราเงินเฟ้อ และระดับรายได้
ต่อหัวของประชากร การวิเคราะห์วา่ ณ ช่วงเวลาหนึง่ ๆ
ประเทศไทยมีค่าครองชีพอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหรือไม่
เราต้องพิจารณาทั้งสองประเด็นนี้ควบคู่กัน หากตัวเลข
ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและรายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ประชาชนก็จะมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย และ
มีมาตรฐานการครองชีพทีด่ ี แต่เราต้องไม่ลมื พิจารณาถึง
ค�ำว่า “คุณภาพชีวิต” ของประชากรประกอบไปด้วย
เพราะหากประชาชนมีระดับค่าครองชีพในระดับทีเ่ หมาะสม
แต่คณ
ุ ภาพชีวติ ต�ำ่ ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษา ฯลฯ ก็จะท�ำให้ประเทศไทย
ไม่สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ไปพร้อมๆ กับการทีป่ ระชาชนอาศัยอยูใ่ นประเทศอย่างมี
ความสุข อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลจาก World Bank ณ ปี 2014 โดย GDP per capita USA หารด้วย GDP per capita
Thailand เท่ากับ 54629.5/5560.7 = 9.8 ในขณะที่ GDP per capita PPP USA หารด้วย GDP
per capita PPP Thailand เท่ากับ 54629.5/14660.6 = 3.7
5
ในแต่ละปี World Bank จะทบทวนการจัดกลุม่ ประเทศต่างๆ จากการประเมินรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNI per capita) โดยประเทศที่ถือว่ามีรายได้ระดับสูง คือประเทศที่ประชากรมีรายได้
เฉลีย่ มากกว่าหรือเท่ากับ 12,276 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศทีถ่ อื ว่ามีรายได้ปานกลางระดับสูง คือ
ประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 3,976-12,275 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ระดับต�่ำ คือประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 1,006-3,975 ดอลลาร์สหรัฐ และประเทศที่
มีรายได้ต�่ำ คือประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 1,005 ดอลลาร์สหรัฐ โดย
ณ ปี 2014 รายได้ประชาชาติตอ่ หัวของประเทศไทย(GDP per capita) เท่ากับ 5,560 ดอลลาร์
สหรัฐ ท�ำให้ไทยเลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง
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การน�ำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกของไทยทีต่ ดิ อันดับที่ 9 ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20 ของการส่งออกทัง้ หมด โครงสร้างอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์มตี น้ ทุน
วัตถุดิบ (น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แร่ และผลิตผลการเกษตร) และพลังงานค่อนข้างสูง เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศแต่มีการใช้แรงงานต�่ำ
รวมทัง้ เป็นสินค้าส่งออกหลักทีส่ ง่ ไปจีน รองจากเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ยางพารา เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การพิจารณาความสามารถทางการแข่งขัน
ของเคมีภัณฑ์ไทยในตลาดจีน รวมทั้งการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าที่จะเชื่อมโยงอาเซียน-จีนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก จึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจท�ำการศึกษาตลาดจีนอยู่ไม่น้อย

1. ตลาดส่งออก

1.1 ตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และญี่ปุ่น
ตามล�ำดับ
ตลาดส่งออกเคมีภณ
ั ฑ์ของไทย ปี 2557-2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
มูลค่า (ล้านเหรียญ)
2557
2558
2558
มิ.ย. (ม.ค.-มิ.ย.)
1. จีน
2,625.68 130.55 916.28
2. อินโดนีเซีย
602.41
54.85
304.30
3. อินเดีย
607.43
56.12
291.41
4. เวียดนาม
506.01
43.68
248.39
5. ญี่ปุ่น
396.50
36.03
194.23
รวม (5อันดับแรก) 4,738.03 321.23 1,954.61
อื่นๆ
3,864.08 251.11 1,462.53
มูลค่ารวม
8,602.31 572.34 3,417.14
ประเทศ

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
2557
2558
2558
มิ.ย. (ม.ค.-มิ.ย.)
-17.90 -40.13
-32.46
-26.01 24.07
2.06
20.73
-7.76
-2.52
5.75
-16.06
5.36
-5.04
4.59
1.52
-22.47 -35.29
-26.04
71.45 -147.13 -150.5
-5.53 -24.25 -22.10

สัดส่วน (ร้อยละ)
2557
2558
2558
มิ.ย. (ม.ค.-มิ.ย.)
30.52
22.81
26.81
7.00
9.58
8.91
7.06
9.81
8.53
5.88
7.63
7.27
4.61
6.30
5.68
55.07
56.13
57.2
44.91
43.88
42.81
100
100
100

ค่อนข้างสูง รวมทั้งมีนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า เช่น
การลดภาษีนำ� เข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (เริม่ 1 มิ.ย. 2558)
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ Internet Plus การผลักดันสกุล
เงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก การปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึน้ วางเป้าหมาย
เป็นศูนย์กลางการเงินโลกปี 2020 เหล่านี้ล้วนช่วยเสริม
สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น
มูลค่าการน�ำเข้าเคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรียข์ องจีน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

1.2 ขอบเขตสินค้า
	
  
การส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ของไทยในปี 2557 มีมูลค่า 8,602.31 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.53
สัดส่วนการน�ำเข้าเคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรียข์ องจีน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกเคมีภัณฑ์อินทรีย์มากที่สุด มีมูลค่า 6,006.96 ล้านเหรียญ
ปี
2558
(ม.ค.-มิ
.ย.)
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.89 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.83 ของการส่งออกเคมีภัณฑ์ทั้งหมดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ดังนั้น การศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (HS 29) เท่านั้น
Korea, South
1.3 สินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์
Japan
เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ของไทยปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) ใน 5 ล�ำดับแรก จะเห็นได้ว่า
21%
28%
Taiwan
ตลาดทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ จีน (สัดส่วน 35.05%) อินเดีย (สัดส่วน 9.91%) อินโดนีเซีย (สัดส่วน 9.71%)
Saudi Arabia
เวียดนาม (สัดส่วน 5.95%) และสิงคโปร์ (สัดส่วน 5.92%) ตามล�ำดับ การศึกษานี้จะท�ำการศึกษาวิเคราะห์ถึงความ
14%
United States
สามารถทางการแข่งขันของสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรียไ์ ทยเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญของไทยในตลาดจีน 4%
5%
2. ความส�ำคัญของตลาดจีน
6%
12%
จีนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ (HS 29) ส�ำคัญของโลก โดยเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2558 จีนน�ำเข้า
10%
เคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรียค์ ดิ เป็นมูลค่า 24,965.07 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.22 ของการน�ำเข้าสินค้ารวม
โดยน�ำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ไต้หวัน ซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และไทย ตามล�ำดับ
การที่ตลาดจีนมีศักยภาพอันเนื่องมาจากการเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคขนาดใหญ่ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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โดย นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

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)
สิงคโปร์ (RCA = 2.68) และไทย (RCA = 1.50) จะเห็นว่า
ทุกประเทศ (ยกเว้นสหรัฐฯ) ล้วนมีค่า RCA>1 หมายถึง
การเป็นประเทศผู้ส่งออกที่มีความได้เปรียบ ขณะที่
สหรัฐฯ อยู่ในสถานะเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เพราะ
มีค่า RCA<1หากพิจารณาค่า RCA จากมากไปน้อย
พบว่า ไทยอยู่ในล�ำดับ 5 จาก 7 อันดับแรก

4. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

3.การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน
3.1 SWOT Analysis

จุดแข็ง:

จุดอ่อน :

- ไทยมีแต้มต่อทางด้านมาตรการภาษีจาก FTA กับจีน
- นโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและการปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะดึงดูดการลงทุนในสินค้า
High Technology
- ไทยตัง้ ในจุดยุทธศาสตร์ทส่ี ามารถเชือ่ มโยงอาเซียน-จีน
ได้ดี รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาค
ด้วย (DC)

- ขาดแคลนวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งน�ำเข้า ท�ำให้มตี น้ ทุนค่อนข้างสูง
- ขาดการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Added)
ในเชิงพาณิชย์
- ยังต้องพึง่ พิงการลงทุนและเทคโนโลยีขนั้ สูงจากต่างชาติ
- ขาดระบบเครือข่ายเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม

โอกาส :

ความท้าทาย :

- เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มการเติบโตหรือขยายตัวระดับสูง
- จีนได้มีการปรับกฎระเบียบการด�ำเนินธุรกิจที่เอื้อต่อ
การค้าการลงทุน
- ผูบ้ ริโภคมีกำ� ลังซือ้ และต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้
- การหาพันธมิตรทางการค้าและสินค้าที่น�ำเข้าจะมี
ราคาถูกลง เนื่องจากไม่มีปัญหาอุปสรรคทางการค้า
ในด้านภาษี
- การพัฒนาและลงทุนด้านเครือข่ายคมนาคมร่วมกับจีน
จะใช้เป็นช่องทางในการด�ำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ร่วมกัน
- จีนมีนโยบายเปิดตัวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
มากขึ้น

- การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะคู่แข่งที่ท�ำ FTA
กับจีน
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบข้อบังคับ
ของอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว ท�ำให้ผู้ประกอบการปรับตัว
ไม่ทัน
- มาตรการทางการค้าทีม่ ใิ ช่ดา้ นภาษีจะถูกน�ำมาใช้มากขึน้
เช่น กฎระเบียบและมาตรฐานของสินค้ากระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
-แนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกลดลงส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กับน�้ำมัน

3.2 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA)
การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดจีน จะพิจารณาจากการวัดศักยภาพการแข่งขันของเคมีภณ
ั ฑ์
อินทรียท์ สี่ ง่ ออกไปยังตลาดจีน โดยใช้คา่ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA)

4.1 การลงทุนส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
(R&D) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทยให้ทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีทจี่ ะช่วยประหยัด
ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน มีการผลิตที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้
สามารถเจาะตลาดสินค้าเฉพาะ (Niche Market)
ตามความต้องการของลูกค้า ภาครัฐควรจัด Road Show
ไปยังเมืองที่มีศักยภาพแตกต่างกัน เช่น เซี่ยงไฮ้ นานกิง
และอูรุมฉี ซึ่งโดดเด่นในการน�ำเข้าเคมีภัณฑ์อนินทรีย์
ขณะทีน่ านกิง หนิงโป และเซีย่ งไฮ้ มีความโดดเด่นในการ
น�ำเข้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ เป็นต้น
4.3 การส่ ง ออกเคมี ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย ์ เ ป็ น การ
เชือ่ มโยงห่วงโซ่อปุ ทานโลก (Global Supply Chain:
GSC) กับภาคการผลิตของจีน ภาครัฐจึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ประโยชน์จาก GSC
โดยการลดต้นทุนต่างๆ เช่น เร่งพัฒนาหรือเพิม่ ศักยภาพ
ระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดการ
เคลือ่ นย้ายสินค้าและบริการใน GSC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการปรับลดขั้นตอนและพิธีการขอรับสิทธิพิเศษ
เงินได้จากงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น
4.4 เนือ่ งจากคูแ่ ข่งท�ำ FTA กับจีน ประเทศไทย
จึงต้องรักษาระดับความสามารถทางการแข่งขันและควร
พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลักดันอาเซียนกระชับ
FTA กับจีนให้มากขึน้ โดยใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ระหว่าง
ไทย-จีน และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางการค้า
เพือ่ ลดหย่อนมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ เช่น มีการ
เจรจาเป็นรายมณฑลในการส่งสินค้าเข้าจีนลดความ
เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าน�ำเข้า รวมทัง้ ใช้ประโยชน์
จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้หาแหล่งน�ำเข้าวัตถุดบิ ทีม่ ี
ต้นทุนต�ำ่ จาก CLMV และอินเดีย ซึง่ เป็นแหล่งแร่สำ� คัญ
มาแปรรูปในการผลิตเพื่อส่งออก เป็นต้น
ทีม่ า : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักพัฒนาตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคาร
เพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย World Trade Atlas
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทย เดือนตุลาคม 2558 ในภาพรวมยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนทีผ่ า่ นมา โดยมีปจั จัยบวกจากนโยบายรัฐบาลทีส่ นับสนุนการบริโภคและการลงทุน
ในประเทศ รวมถึงภาคการท่องเทีย่ วและการใช้จา่ ยของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
ไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว
สะท้อนจากภาคการส่งออกสินค้าและภาคอุปทานที่หดตัวลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนตุลาคม 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปหดตัวร้อยละ 0.8 ตามการลดลงของราคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศ
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 43.0
ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและอยู่ในกรอบความมั่นคงทางการคลังที่
ตัง้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนตุลาคม 2558
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนจากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 158.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนตุลาคม 2558 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศขยายตัว
ที่ร้อยละ 1.0 ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 4.8 และ 6.1 โดยเฉพาะยางพารา และ
ปาล์มน�้ำมันที่ราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว
การบริโภคภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2558 ยังคงทรงตัวจากเดือนทีผ่ า่ นมา
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศยังคงชะลอตัว ประกอบกับราคา
สินค้าเกษตรทรงตัวในระดับต�ำ่ ส่งผลให้กำ� ลังซือ้ ของประชาชนชะลอลง สะท้อนได้จาก
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD หดตัวทีร่ อ้ ยละ
6.5 และ 7.4 ตามล�ำดับ ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงทีห่ ดตัวทีร่ อ้ ยละ 4.1
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ออกมาตรการหลายด้านเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้ ซึง่ อาจจะ
ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย

สะท้อนได้จากการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร สะท้อนได้จากปริมาณ
น�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD ที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง
หดตัวเล็กน้อย โดยยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 4.6
และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่างๆ
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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

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
0.9
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
15.4
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
1.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.6
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
46.1
อัตราการว่างงาน (%)
0.8
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-0.4
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-9.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
0.5
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.2
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
-4.6
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
-6.7
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
0.4
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-41.4
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-14.3
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
1.5
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.9
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-26.8
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
-2.3
ยอดขายปูนซีเมนต์
-3.2

Q1

Q2

ปี 58
Q3

ก.ย.

2.9

-

ต.ค.

3.0

2.8

-

8.4
156.3
-0.5
1.5
43.3
1.0

6.2
160.3
-1.1
-1.0
42.4
0.9

6.3
155.5
-1.1
1.0
43.0
0.9

1.56
155.5
-1.1
1.0
43.0
0.8

158.3
-0.8
1.0
0.9

-4.7
-6.4

-5.0
-9.4

-5.3
-15.3

-5.5
-26.2

-8.1
-18.2

-3.9
-7.2
0.1
23.1

-9.9
-5.8
-7.5
37.6

-9.3
-4.8
-6.1
24.3

-7.6
-4.7
-3.6
8.7

-4.8
-6.1
1.0

1.0
-12.5
10.9
10.8

1.7
-27.3
-2.9
2.0

-0.7
-24.9
-10.6
1.5

2.1
-25.5
-0.7
-5.8

-4.1
-6.5
-7.4

0.9
-11.3
7.3
-2.5

2.1
-17.3
2.9
-0.2

-10.8
-0.3
-0.5
-0.7

-20.6
1.2
-12.6
0.4

5.4
-4.6
-0.3

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2558 มีคา่ เท่ากับ

106.15 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.32 จากการลดลง
ของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ผักและผลไม้สด รวมทั้งราคาเนื้อสุกร
และไข่ไก่ที่ปรับตัวลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการ
บริโภคยังคงเท่าเดิม และเมื่อเทียบเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงร้อยละ 0.97
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสด
และพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.88 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค
เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2558) กับช่วงเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.90

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

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�้ำร้อยละ 9.9 หมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.6 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์
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
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 6.0 แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ ร้อยละ 5.1 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.4 เฉลีย่ ช่วงเดือน (มกราคม-พฤศจิกายน
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 มีค่าเท่ากับ 117.1

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.7 ซึ่งดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง
ได้แก่ หมวดซีเมนต์ลดลงร้อยละ 4.6 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.5
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 19.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลง
ร้อยละ 5.4 และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 3.0 เนือ่ งจากวัตถุดบิ ราคาลดลง
ตามราคาปิโตรเลียม ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง และมีเหล็กจากจีนเข้าสู่ตลาด
ในประเทศมาก หมวดดัชนีราคาทีส่ งู ขึน้ ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สงู ขึน้ ร้อยละ 0.7
เนื่องจากต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงขึ้น หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ หมวดกระเบือ้ ง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 และเฉลีย่ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.9

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

ตุลาคม 2558

การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
ตุลาคม 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ต.ค. 2558

ตุลาคม 58

ม.ค.-ต.ค. 2558

ส่งออก

18,566

180,129

-8.11

-5.32

น�ำเข้า

16,465

170,270

-18.21

-11.27

2,101

9,859

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 58
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,256

0.2

12.2

สหรัฐ
อเมริกา

2,186

-1.4

11.8

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

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�้ำมันส�ำเร็จรูป

718

-29.4

3.9 ออสเตรเลีย

916

-1.3

4.9

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 58
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

9.6

จีน

3,780

4.9

23.0

10.5

9.4

ญี่ปุ่น

2,565

-17.3

15.6

1,321

-55.7

8.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,360

14.3

8.3

ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์

991

28.7

6.0

มาเลเซีย

1,026

-13.8

6.2

เคมีภณั ฑ์

959

-26.8

5.8

ไต้หวัน

641

-14.3

3.9

สินค้า

มูลค่า

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,572

-11.3

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,547

น�ำ้ มันดิบ

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

ส่งออก

-0.7

-0.4

น�ำเข้า

-2.3

-1.6
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การน�ำเข้า

เดือนตุลาคม 2558 มีมลู ค่า 16,465 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.21
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-55.7%) เคมีภณ
ั ฑ์
(-26.8%) เครือ่ งจักรกลฯ (-11.3%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+10.5%) ส่วนประกอบยานยนต์
(+28.7%) ปรับเพิม่ ขึน้ แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+4.9%)
ญีป่ นุ่ (-17.3%) สหรัฐอเมริกา (+14.3%) มาเลเซีย (-13.8%) ไต้หวัน (-14.3%)
ระยะ 10 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) มีมลู ค่า 170,270 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 11.27 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ
(-41.7%) เครือ่ งจักรกลฯ (-9.6%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-8.7%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(-14.1%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ ปรับเพิม่ ขึน้ (+1.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+7.4%) ญีป่ นุ่ (-11.6%) สหรัฐอเมริกา (+0.7%) มาเลเซีย (-5.3%)
และสหรัฐอาหรับฯ (-33.3%)

ดุลการค้า

เดือนตุลาคม 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,101 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 10 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 9,859 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2558 อยูท่ ี่ 95.6 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 2.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 8.8 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.9 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 3.2

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

เดือนตุลาคม 2558 มีมูลค่า 18,566 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.11
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 10.3 จากการลดลงของข้าว (-17.6%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-11.4%) ยางพารา
(-7.6%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-25.8%) ในขณะที่น�้ำตาล (+5.4%) ผัก
ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป (+7.2%) ปรับเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.6 จากการลดลงของน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-29.4%) เม็ดพลาสติก
(-21.4%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ (+0.2%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+1.4%)
ปรับเพิ่มขึ้น ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-1.4%)
จีน (-3.7%) ญีป่ นุ่ (-13.9%) ฮ่องกง (+2.4%) ออสเตรเลีย (-1.3%)
ระยะ 10 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ต.ค.) มีมลู ค่า 180,129 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 5.32 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.2 จากการ
ลดลงของยางพารา (-15.4%) ข้าว (-14.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-15.3%)
ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ มันส�ำปะหลัง (+1.8%) น�ำ้ ตาล (+1.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+0.6%) ปรับเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.4 จากการ
ลดลงของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.8%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-27.5%) เม็ดพลาสติก
(-14.4%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+3.9%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+12.5%)
ปรับเพิม่ ขึน้ ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+2.3%)
จีน (-4.9%) ญีป่ นุ่ (-7.7%) ฮ่องกง (-6.6%) และมาเลเซีย (-17.2%)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ต.ค. 58

ม.ค.-ต.ค. 58

0.1

-2.7

-2.2

-0.1

-11.5

-10.8

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนตุลาคม 2558 อยูท่ ี่ 83.9 (ปี 2555=100) ลดลงร้อยละ
11.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าทุกหมวดสินค้า
ได้แก่ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 39.4 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 2.8 หมวดสินค้า
สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 5.2 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ
1.9 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.8

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
พฤศจิกายน 2558

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนพฤศจิกายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,490 บาท ลดลงร้อยละ 5.53 เมือ่ เทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ซึง่ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะส่งผลให้ทองค�ำซึง่ ซือ้ ขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์นนั้ มีราคาแพงขึน้ ส�ำหรับ
ผู้ถือสกุลเงินอื่นๆ และส่งผลไม่น่าดึงดูดใจให้นักลงทุนเข้าซื้อ นอกจากนี้ ทองค�ำยังได้ร้บแรงกดดัน
จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 42.92 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 46.39 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สาเหตุจาก
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ซึ่งค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนั้นเนื่องจาก
มีความเป็นไปได้ทธี่ นาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือน ธ.ค. นี้ หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ
เริม่ มีทศิ ทางขยายตัว โดยเฉพาะตลาดแรงงานฟืน้ ตัวดีขนึ้ มาก นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันดิบยังได้รบั แรงกดดัน
จากปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของรัสเซียที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน ต.ค. จากการที่ผู้ผลิต
ในรัสเซียต้องการรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากผูผ้ ลิตในกลุม่ โอเปกทีม่ กี ารเพิม่ ก�ำลังการผลิตและมีการส่งออก
มาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อราคาน�้ำมันอย่างมากว่าภาวะอุปทานน�้ำมันดิบ
ส่วนเกินจะยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็วนี้แม้ว่าปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะปรับ
ลดลงก็ตาม

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกายนอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.78 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่า
จาก 35.72 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า
ขึน้ ขานรับมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทีจ่ ะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือน ธ.ค. นี้
หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริม่ มีทศิ ทางขยายตัว นอกจากนัน้ แล้วค่าเงินบาทยังได้รบั แรงกดดันจากการประกาศ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของประเทศจีน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 จากราคา 1,199.50 บาท/
100 กิโลกรัม เป็น 1,187.50 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวลดลงจาก 2,703.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,542.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตขาวออกสูตลาดพรอมกันจ�ำนวนมาก ทําใหชาวนาเรงเก็บเกี่ยวและนําขาวเปลือกขายให้โรงสี
ในขณะทีอ่ ปุ สงค์ขา วในตลาดมีปริมาณจํากัด รวมถึงคําสัง่ ซือ้ ขาวจากตางประเทศยังมีไมมากนัก ซึง่ ส่งผลให้
ราคาข้าวปรับตัวลดลง โดยรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาภายใต้โครงการรับจํานําขาวยุง ฉาง ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ชาวนายังไม่ทราบถึงโครงการนี้เท่าที่ควร ดังนั้น ธ.ก.ส. ควรเรงทําความเขาใจกับชาวนาใหนําขาว
ไปฝากเก็บที่ยุงฉาง เพื่อไมใหราคาตกต�่ำมากไปกวานี้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2558 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 44.11 บาท และ 42.15 บาท
ตามล�ำดับ โดยปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 6.72 และ 6.02 ตามล�ำดับ ซึง่ การทีร่ าคายางลดลง
เป็นผลมาจากราคาน�ำ้ มันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ราคายางสังเคราะห์ถกู ลงและผูบ้ ริโภคหันไปใช้
ยางสังเคราะห์เพิม่ ขึน้ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้อปุ สงค์ยางซบเซาขณะเดียวกัน
สต๊อกยางพาราของจีนมีปริมาณสูง

ราคาสินค้ารายเดือน

สินค้า
สินค้า

เดือน

ต.ค.58

พ.ย.58

%∆
(MOM)

ม.ค.-พ.ย.
57

ม.ค.-พ.ย
58

%∆
(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

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

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
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

46.39

42.92

-7.48

96.35

49.91 -48.20

35.72

35.78

0.16

32.44

34.09

เดือน
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
สินค้า
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
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Global News

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

กระแสความนิยมเฟอร์นเิ จอร์ไทยในรัสเซียเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง สินค้าเด่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง
ได้แก่ เก้าอี้นั่งท�ำด้วยโลหะด้านนอก เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ เป็นต้น ตลาดสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารส�ำนักงาน เพิ่มขึ้นมากใน
กรุงมอสโกและเมืองอืน่ ๆ ในประเทศรัสเซีย ดังนัน้ จึงมีโอกาสดีทไี่ ทยจะสามารถขยายการส่งออก
สินค้าประเภทนีไ้ ปประเทศรัสเซีย กลุม่ เป้าหมายส�ำคัญ ได้แก่ กลุม่ บน : จะสนใจสินค้าทีม่ รี ปู แบบ
ที่ทันสมัยและผลิตจากวัสดุธรรมชาติและเป็นการผลิตโดยใช้ฝีมือ ดังนั้น ราคาสินค้าในกลุ่มนี้จึง
มีราคาสูงระหว่าง 5,000-7,000 เหรียญสหรัฐ จ�ำนวนผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้มีน้อยเพียง
ร้อยละ 1-1.5 ของประชากรรัสเซียทั้งหมดแต่เป็นผู้ซื้อระดับมหาเศรษฐี และกลุ่มกลาง : ต้อง
เป็นสินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์แทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
และผลิตโดยเครื่องจักรกล ราคาจะอยู่ระหว่าง 1,000-4,000 เหรียญสหรัฐฯ จ�ำนวนผู้บริโภค
มีประมาณร้อยละ 60-70 ในเมืองใหญ่ และร้อยละ 40-50 ในเมืองเล็ก ส่วนระดับล่างอาจต้องเผชิญ
ความท้าทายจากการแข่งขันทีร่ นุ แรงโดยเฉพาะกับผูผ้ ลิตรัสเซียเอง ผูส้ นใจตลาดรัสเซียสามารถ
ติดต่อผู้น�ำเข้า MS. ELENA KORNEEVA บริษัท EtnoGalerey Co.,Ltd. ได้ที่ E-mail :
etnogalerey@mail.ru และ Website : www.etno-galerey.ru

เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจยั พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ตน้ แบบ
ในภูมภิ าค เพือ่ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
และลดค่าใช้จ่ายด้านการทดสอบฯ ด้วยการมีศูนย์ทดสอบยานยนต์ในไทยเอง
โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส�ำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์
ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น เพื่อดันไทยขึ้นแท่น
ผูน้ ำ� ยานยนต์ไฮเทคแห่งอาเซียน สอดคล้องกับยานยนต์หลายค่ายทีต่ งั้ เป้าให้ไทย
เป็นศูนย์กลางยานยนต์ของภูมภิ าค อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้สถาบัน
การศึกษาได้เข้าไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาได้มากขึ้นด้วย

ชาวโสมขาวติดใจอาหารไทยน�ำเข้าเพิ่ม ข่าวล่าแจ้งว่าเมื่อกลางเดือน
พฤศจิกายน นายโทมัสซิน ประธานสมาคมผูน้ ำ� เข้าเกาหลีได้เปิดเผยหลังเข้าพบ
ฯพณฯ ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ว่าช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
มีบริษทั เกาหลี 185 คนจาก 120 บริษทั มาเยีย่ มผูผ้ ลิตไทยเพือ่ น�ำเข้าผลิตภัณฑ์
อาหารจากไทย เนือ่ งจากนิยมอาหารไทยมากขึน้ เป็นผลจากการทีช่ าวเกาหลีได้มา
ท่องเทีย่ วไทยเพิม่ ขณะทีน่ กั ลงทุนเกาหลีกห็ ลัง่ ไหลสูอ่ าเซียนอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้
มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยมากขึ้น ประกอบกับอาหารไทยมีรสชาติดี
และได้มาตรฐาน โดยสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง ได้แก่ มะม่วง (ได้รบั ความนิยม
สูงสุด ส่วนแบ่งตลาดไทย 54% ของการน�ำเข้าทัง้ หมด) กล้วย แอปเปิล้ ลูกพลับ
สตรอว์เบอร์รี และ ไก่ปรุงสุก/ไก่ยา่ ง จึงขอแนะน�ำผูน้ ำ� เข้าอาหารส�ำคัญในเกาหลี
ได้แก่ Mr.Kwang-Shik บริษัท Yejoonara Co.,Ltd, E-Mail : yejoo153@
korea.com, Website : www.yejoo153.co.kr

ประเทศกัมพูชามีแนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวและจ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าอาหารและเครื่องดื่ม
ในปริมาณค่อนข้างสูงโดยในปี 2557 ถึง 1,271.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการน�ำเข้า
จากไทยสูงสุดเป็นสัดส่วน 77% ของการน�ำเข้าทัง้ หมด ผูส้ นใจสามารถติดต่อผูน้ ำ� เข้าส�ำคัญได้
ดังนี้ Mr.Heng Hang Meng (President), Lucky Market Group, E-mail : micatv5@
online.com.kh หรือ Mr.Him Tri (Managing Director), Tang Seng Trading, E-mail :
tangseng@camintel.com โอกาสดีๆ อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว
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