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เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะส่งสัญญาณดีขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงพาณิชย์จึงตั้งเป้า
การส่งออก ในปี 2557 ทีร่ อ้ ยละ 5 พร้อมประกาศนโยบายรุกการค้าระหว่างประเทศ โดยผลักดัน
ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทยบุกตลาดประเทศเพือ่ นบ้าน ถือเป็นการนับถอยหลังการรวมเข้า
เป็นหนึ่งเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่ช้า
วารสาร สนย. ฉบับนี้ เตรียมบทวิเคราะห์ดี ๆ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการข้อมูล
รอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งโอกาสได้มาเยือนถึงประตูบ้านเราแล้ว เมื่อสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อปลายปี 2556 เชื่อว่าจะท�ำให้การค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดนระหว่างไทย ลาวและจีน คึกคักและได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งยัง
จะน�ำพาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยอีกจ�ำนวนมหาศาล
อีกกลุม่ ประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามโดดเด่น คือ มอริเชียส ซึง่ มีผปู้ ระกอบการโรงแรมและ
สปาของไทยเริ่มไปบุกเบิกตลาดสร้างสีสันกันแล้ว นอกเหนือจากธุรกิจบริการด้าน
การท่องเที่ยว สินค้าไทยหลาย ๆ อย่างก็ก�ำลังเป็นที่ต้องการมากเช่นกัน แต่จะเป็นสินค้า
อะไรบ้างนั้น เชิญพลิกอ่านข้อมูลแบบเจาะลึกได้ในคอลัมน์ Special Report
อย่างไรก็ดี แม้จะมีเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง แต่ในสายตาของชาวต่างชาติ
ประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพเป็นฐานการส่งออกสินค้าในหลายอุตสาหกรรม ด้วยข้อได้เปรียบ
ทีส่ ง่ เสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และหากต่างประเทศ หันมาลงทุนในไทยมากขึน้
ก็จะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวเร็ววัน ซึ่งภาครัฐเองก็ต้องเร่งสร้างความมั่นใจ
แก่นักลงทุนด้วยเช่นกัน
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมประจ�ำฉบับ ขอพาท่านผู้อ่านพบกับผู้บริหาร สนย.
คนใหม่ นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจาก
ปลั ด กระทรวงให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ อ� ำ นวยการ สนย. อี ก หน้ า ที่ ห นึ่ ง แทน
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ซึ่งไปรับต�ำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
ฉบับนี้ Getting Around with TPSO ขอพาท่านผู้อ่านไปเข้าร่วมงานแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556 และแนวโน้มการค้า ปี 2557 ที่จัดขึ้น
ณ ห้องประชุม แวร์ซายด์พาเลซ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ซึง่ พบว่าการค้าของไทยในเดือน ธันวาคม 2556 การส่งออกกลับมาขยายตัวอีกครัง้ (+1.87%) หลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง
ติดต่อกัน 3 เดือน ส่วนดุลการค้ายังคงขาดดุลมูลค่า 285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และขาดดุลรวมทัง้ ปี 22,192.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 IMF คาดการณ์วา่
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวขึ้น 3.7% สหรัฐฯ จะเริ่มฟื้นตัวและคาดว่าจะขยายถึง 2.8% ญี่ปุ่น 1.7% ท�ำให้การคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจส่งออกดีขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มยานพาหนะ และกลุ่มพลังงาน แนวโน้มหลังตรุษจีนไปแล้ว การค้าการขายของไทยมีความคืบหน้าอย่างไร ติดตามต่อฉบับหน้านะคะ
ส�ำนักบริหารกลาง
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ไทยมีเฮ..รับเศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัว
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เมื่อช่วงต้นปี OECD และโหรเศรษฐกิจอีกหลายส�ำนัก เช่น PIMCO และ IMF ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องไปในท�ำนองเดียวกัน
ว่าเศรษฐกิจโลกก�ำลังฟื้นตัว ส่งผลให้หลายประเทศเล็งไทยเป็นฐานส่งออก
OECD คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะค่อย ๆ
ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในปี 2557-58 โดยเศรษฐกิจของ
กลุม่ ประเทศ OECD 34 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และ เกาหลีใต้ ในปี 2557
จะมีการเติบโตเฉลีย่ 2.3% ดีกว่าปีกอ่ นหน้าทีเ่ ติบโต
1.2% และคาดว่ า ในปี 2558 จะขยั บ ตั ว เป็ น
2.7% และเมือ่ มองภาพรวมของทัง้ โลกปี 2557 ก็จะ
ขยายตัว 3.6% ส่วนในปี 2558 จะขยับเป็น 3.9%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2557 คาดว่าจะ
ขยายตัว 2.9% และในปี 2558 จะขยายตัว 3.4%
อันเป็นผลจากการลดความเข้มงวดด้านงบประมาณ
ของรัฐบาลลง การลงทุนนอกสาขาทีพ่ กั อาศัยมีมากขึน้
คนว่างงานมีแนวโน้มลดลง รายได้ครัวเรือนปรับตัว
สูงขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้น ตลาดหุ้น
ปรับตัวดีขนึ้ มาก รวมทัง้ ดัชนีอตุ สาหกรรมดาวโจนส์
ก็มแี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ เช่นกัน ส�ำหรับญีป่ นุ่ คาดว่า
เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างช้า ๆ ที่ระดับ 1.5-2%
เนือ่ งจากรัฐบาลได้ออกมาตรการและทุม่ เงินมหาศาล
เพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด ที่ส�ำคัญคือมาตรการ “ลูกศร
3 ดอกของนายกฯ อาเบะ” (Three Arrows Abenomics)
เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ (1) นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
พิเศษ (2) นโยบายการคลังโดยใช้การใช้จา่ ยภาครัฐ
และ (3) การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว
อาทิเช่น การส่งเสริม TPP/ FTA และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้เริ่มส่งผลให้มีการลงทุน
เพิม่ ขึน้ ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ มากขึน้ มีการบริโภค
มากขึน้ ก็ขอเป็นก�ำลังใจให้ญปี่ นุ่ คูค่ า้ ส�ำคัญของไทย
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 2% สมกับทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้
ในส่วนของยูโรโซนคาดว่าจะค่อย ๆ ฟืน้ ตัว
อย่างช้า ๆ โดยในปี 2557 จะขยายตัว 1% และ
เพิ่มเป็น 1.6% ในปี 2558 อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
นโยบายการเงินที่ช่วยเปิดช่องการเติบโต และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังจากเข้มงวดมาก
มาเป็นเข้มงวดพอประมาณ ส�ำหรับจีนคาดว่า
เศรษฐกิจจะขยายตัว 7% โดยได้รับอานิสงส์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน

ขณะเดียวกันจีนก็มีแนวโน้มขยายการลงทุนเข้ามา
ในอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะ CLMV เนื่องจาก
อาเซียนยังคงมีการเติบโตในเกณฑ์ที่ดี
ญี่ปุ่นและจีนมีความคิดคล้ายกันในแง่
การกระตุน้ เศรษฐกิจภายในและขยายความร่วมมือ
กับอาเซียนมากขึ้น ลูกศรดอกหนึ่งของอาเบะมี
เป้าหมายที่ประเทศไทยโดยตรง ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็น
ผู้ลงทุนในไทยเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 54% ของมูลค่า
การลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
(60%) เป็นการลงทุนในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน
(รวมถึงอีโคคาร์) เครือ่ งจักรอุปกรณ์และชิน้ ส่วน และ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่สังเกตว่าเอสเอ็มอี
ญีป่ นุ่ ก็เริม่ เข้ามาลงทุนในไทยเพิม่ ขึน้ ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและสนับสนุนรวมถึงด้านลอจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเดิม เพื่อใช้
ไทยเป็นฐานในการส่งออกสินค้าไปตลาด CLMV

และอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนามที่มี
แนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึงส่งออกไปยังทวีปต่าง ๆ
ทั่วโลกและส่งกลับไปขายญี่ปุ่นเองที่เริ่มฟื้นตัว
ส่วนจีนผู้ลงทุนอันดับ 2 ในไทย (14%)
ก็มองไทยเป็นประตูสู่อาเซียนเนื่องจากมหานคร
แห่งใหม่ “ฉงชิ่ง” ไม่มีทางออกทะเลต้องใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 และประเทศไทยเป็น
ตัวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งนี้จีนและ
ญี่ ปุ ่ น ต่ า งสนใจในโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ชายแดน 10 แห่ง (เช่น ที่พุน�้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
เชื่อมโยงทวาย) ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนส�ำคัญ
ที่จะช่วยส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
ปี 2557 จีนและญีป่ นุ่ คงจะช่วยให้เศรษฐกิจ
ไทยคึกคักเป็นพิเศษทีเดียว
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มอริเชียส-แนวรบใหม่ธรุ กิจไทย
โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

โรงแรมไทยเริ่มเปิดเกมรุกสู่มอริเชียส-ประเทศใหม่มาแรงด้านการท่องเที่ยว
แต่โดยเนื้อแท้แล้วมอริเชียสเป็นมากกว่านั้น มอริเชียสก�ำลังจะกลายเป็นฮับทางการค้า
ที่ส�ำคัญของโลก
มอริเชียสเป็นประเทศเกาะเล็ก ๆ ขนาด
ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ตัง้ อยูน่ อกชายฝัง่ แอฟริกาด้าน
ตะวันออกในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากมาดากัสการ์
900 กม. ห่างจากอินเดีย 3,943 กม.และห่างจาก
เกาะเรอูนียงของฝรั่งเศสเพียง 200 กม. มอริเชียส
ยังมีเกาะบริวารเล็ก ๆ คือเกาะเซนต์แบรนดอน
เกาะรอดรีกส์และหมู่เกาะอากาเลกาที่งดงาม
ในอดี ต มอริ เ ชี ย สเคยเป็ น ดิ น แดนของ
ฝรั่งเศส แต่ต่อมาอังกฤษได้เข้ายึดครองและได้น�ำ
แรงงานอินเดียจ�ำนวนมากไปท�ำงานในไร่อ้อย
ชาวอินเดียเหล่านี้จึงได้ตั้งรกรากและกลายเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มอริเชียสเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางทหาร ฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศที่ส�ำคัญ
ของอังกฤษ ส่งผลดีตอ่ มอริเชียสในปัจจุบนั ในการเป็น
เมืองท่าทีส่ ำ� คัญของแอฟริกาและของโลก มอริเชียส
ได้รบั เอกราชจากอังกฤษเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2511
มอริเชียสมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว
ประชากรมีรายได้ตอ่ หัวค่อนข้างสูงและมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับประเทศ
แอฟริกาอื่น ๆ มอริเชียสมีทั้งความงดงามที่เป็น
มนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคู่ฮันนีมูน และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมการเป็นแหล่งการค้าการลงทุน
ศักยภาพสูงส�ำหรับผูป้ ระกอบการต่างชาติรวมทัง้ ไทย
คนมอริเชียสเป็นคนใฝ่หาความรู้ มีอัตราผู้รู้หนังสือ
สูงถึง 88.5% หลายคนพูดได้หลายภาษาทัง้ อังกฤษ
ฝรัง่ เศส อิตาลี และฮินดี สิง่ นีเ้ ป็นเสน่หส์ ำ� คัญทีด่ งึ ดูด
ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ อย่างไรก็ตามความ
สามารถในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคส�ำหรับ
ทั้งชาวพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยและนักท่องเที่ยว
แต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มมากกว่าชาวพื้นเมือง ดังนั้น
จึงต้องพึ่งพาการน�ำเข้าอาหารจากต่างประเทศ
โดยสินค้าไทยซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการ ได้แก่ อาหารกระป๋อง
เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารส�ำเร็จรูปที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้มอริเชียสยังต้องการให้ต่างชาติเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง รวมถึง
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม
ร้านอาหาร และสปาซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความ
เชี่ยวชาญอีกด้วย
การท่องเที่ยวมอริเชียส
มอริเชียสเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อ
ด้านความงามของธรรมชาติ ภูมิอากาศเขตร้อน
ที่สดใสตลอดปี สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามแปลกตา
ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งจาก
โปรตุเกส ดัตช์ ฝรัง่ เศส อังกฤษและอินเดีย มีเทศกาล
ให้ได้สมั ผัสไม่ซำ�้ กันตลอดปี ทัง้ ระบ�ำแซมบ้า ฮาวาย
และการเชิดสิงโต อีกทัง้ ยังมีอาหารนานาชาติเลิศรส
ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี อินเดียและจีนให้ได้ลิ้มลอง
กันมากมาย และทีข่ าดไม่ได้คอื มีหา้ งสรรพสินค้าหรู
มากมายให้ได้เลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจ
ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มอริเชียสได้พัฒนา
ตัวเองจากเศรษฐกิจรายได้ตำ�่ ทีพ่ งึ่ พาภาคการเกษตร
เป็นหลักไปสู่เศรษฐกิจรายได้ปานกลางที่มีความ
หลากหลาย โดยมีการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว
ระดับหรูเป็นปัจจัยส�ำคัญ เดิมนักท่องเทีย่ วหลักเป็น
ชาวยุโรป แต่เมื่อเศรษฐกิจยุโรปตกต�่ำในปี 2554
รัฐบาลตัดสินใจกระจายตลาดนักท่องเที่ยวมากขึ้น
โดยเปิดเที่ยวบินตรงไปยังเอเชียและแอฟริกา
ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี มีนกั ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้
อย่างเห็นได้ชัด
ในปี 2554 มอริ เ ชี ย สมี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ 964,642 คน (ประชากรมอริเชียส
1.32 ล้านคน) ส่วนในปี 2555 มีนักท่องเที่ยว
965,441 คน (โดยชาวรัสเซียและจีนเพิ่มขึ้นถึง
58.9% และ 38.0%) สร้ า งรายได้ ใ ห้ ป ระเทศ
44 พันล้านเหรียญสหรัฐสะท้อนให้เห็นว่ามอริเชียส
มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปี 2556
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 1 ล้านคน
โรงแรมไทยปักธงในมอริเชียส
แม้มอริเชียสจะเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ ที่คน
อาจไม่รจู้ กั เท่าไรนักแต่กลับเป็นจุดหมายปลายทาง

ที่คนดังระดับโลกนิยมไปพักร้อนเล่นน�้ำทะเลกัน
ซึ่งนอกจากจะมีโรงแรม รีสอร์ตและวิลล่าหรูชื่อดัง
ก้องโลกนับร้อยแห่งเปิดให้บริการแล้ว (เช่น โซฟิเทล
คลับเมด โอโบรอยเชอราตัน) ยังมีโรงแรมและสปา
แบรนด์ไทยไปเปิดให้บริการแล้วเช่นกัน โดยโรงแรม
แบรนด์ไทยที่ว่านั้นคือ “เซ็นทารา ป็อสต์ลาฟาแย็ต
รี ส อร์ ท และสปา มอริ เ ชี ย ส” (ตั้ ง อยู ่ ช านกรุ ง
พอร์ตหลุยส์ เปิดด�ำเนินการต้นปี 2556) รีสอร์ต
ในเครือเซ็นทาราทีข่ นความเป็นไทยไปสร้างชือ่ มีทงั้
ห้องพัก ร้านอาหารไทย บริการแบบไทย ๆ ไปจนถึง
สปาในนาม “สปาเซ็นวารี” แบรนด์สปาระดับพรีเมียม
มาตรฐานสากลของเครือเซ็นทาราที่โดดเด่นในวิถี
สปาแบบไทย ทั้งการผสมผสานสมุนไพรพื้นเมือง
ชั้นเลิศกับการบ�ำบัดแผนไทยโบราณเพื่อการฟื้นฟู
สุขภาพร่างกาย โดยมีเมนูสปาที่หลากหลายและ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญส่งตรงจากประเทศไทยนับเป็น
สปาแบรนด์ไทยแท้แห่งแรกในมอริเชียส นอกจากนัน้
เครือโรงแรมดุสิตธานียังได้จัดตั้งบริษัท Dusit
Enterprises Co., Ltd. ในมอริเชียสด�ำเนินธุรกิจ
รับจ้างบริหารงานโรงแรมและให้คำ� ปรึกษาด้านการ
บริการท่องเทีย่ วและโรงแรมแก่ผปู้ ระกอบการท้องถิน่
อีกด้วย ศักยภาพการท่องเที่ยวที่สูงของมอริเชียส
ผสานกับความเชีย่ วชาญด้านโรงแรมและรีสอร์ทชัน้ น�ำ
ของไทยจะช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวมอริเชียส
มีสีสันขึ้นอีกหลายเท่าตัว
เศรษฐกิจมอริเชียส
นับจากที่ได้รับเอกราชมอริเชียสได้พัฒนา
ตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ต�่ำพึ่งพาเกษตรกรรม
เป็นหลักสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีภาค
เศรษฐกิจที่หลากหลาย มีการกระจายรายได้อย่าง
เท่าเทียมและมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างมาก โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
ภาคเกษตร 4.4% ซึง่ เป็นการปลูกอ้อยถึง 90% ของ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก คิดเป็น 15% ของรายได้สง่ ออก ส่งผลให้
รัฐบาลเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้องกับอ้อยและน�ำ้ ตาล ขณะเดียวกันก็สง่ เสริม
การแปรรูปสินค้าประมงมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรม

23.5% มีอตุ สาหกรรมน�ำ้ ตาล สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
เป็นสาขาส�ำคัญ ภาคบริการ 72% มีการท่องเที่ยว
โรงแรม บริการทางการเงิน สารสนเทศและการสือ่ สาร
เป็นตัวจักรส�ำคัญ ขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์
ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ เ ข้ า ไปลงทุ น
ในมอริเชียสกว่า 32,000 บริษัท โดยส่วนมากใช้
มอริเชียสเป็นฐานเพือ่ ท�ำธุรกิจกับอินเดีย แอฟริกาใต้
และจีน มอริเชียสยังมีอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เสื้อผ้า
ที่แข็งแกร่งจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาซึ่งได้
รับสิทธิพิเศษด้านภาษีและโควตาภายใต้กฎหมาย
Africa Growth and Opportunity Act ของสหรัฐฯ
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของไต้หวัน ฮ่องกง
มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนีร้ ฐั บาลมอริเชียสยัง
สนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจใหม่ เช่น การแปรรูป
ปลา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอสังหาริมทรัพย์
เป็นต้น
ปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
มอริเชียสชะลอตัวจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ
แปรปรวน ราคาน�้ ำ ตาลตลาดโลกตกต�่ ำ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปหดตัว
การค้าไทย-มอริเชียส
การค้าไทย-มอริเชียส ปี 2556 มีมลู ค่ารวม
100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออก 92.70
ล้านเหรียญฯ และน�ำเข้า 7.93 ล้านเหรียญฯ ไทยเป็น
ฝ่ายได้ดุลการค้า 84.77 ล้านเหรียญฯ สินค้าหลัก
ที่ไทยส่งออกไปมอริเชียส ได้แก่ น�้ำตาลทราย
เม็ดพลาสติก รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน์และส่วนประกอบ เหล็ก
และผลิตภัณฑ์ กระดาษ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน
เครือ่ งนุง่ ห่ม ตูเ้ ย็น เซรามิก อาหารทะเลแปรรูป และ
เครือ่ งซักผ้า ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ทยน�ำเข้าจากมอริเชียส
มีเพียงไม่กี่รายการคือ สัตว์น�้ำสดแช่เย็น/แช่แข็ง
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และอัญมณี อนึ่ง
การแข่งขันทางการตลาดในมอริเชียสมีสูงเนื่องจาก
ผู้บริโภคต้องการสินค้าราคาต�่ำมากกว่าสินค้า
คุณภาพ สินค้าราคาถูกจากจีนและอินเดียจึงครอง
ตลาดเป็นส่วนใหญ่
ธุรกิจประมงของไทยในมอริเชียส
มอริเชียสมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ทางทะเล (Exclusive Economic Zone-EEZ) ทัง้ สิน้
1.9 ล้ า นตารางกิ โ ลเมตร มี ท รั พ ยากรปลาที่

หลากหลาย ตลอดแนวชายฝั่งมีท่าขึ้นปลามากถึง
61 แห่ง เครือ่ งมือประมงทีใ่ ช้มตี งั้ แต่เบ็ด ฉมวก และ
อวน สัตว์น�้ำชนิดหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลาสลิดหิน
และปลากระบอก มอริเชียสมีชาวประมงทีท่ าํ ประมง
แบบยังชีพ 2,345 ราย มีเรือประมง 1,997 ลาํ และมี
ผลผลิตประมงแบบยังชีพ 1,423 ตัน ด้านการประมง
พาณิชย์มกี ารทําประมงทูนา่ เป็นหลัก โดยในปี 2555
จับทูนา่ ได้มากถึง 15,355 ตัน ส่วนด้านการบริโภคนัน้
ผลผลิต 90% จากการทําประมงเพือ่ ยังชีพใช้ในการ
บริโภคในครัวเรือนมีเพียงประมาณ 100 ตันเท่านั้น
ที่มีการขายออกสู่ตลาด
นโยบายด้านการทาํ ประมงของมอริเชียสนัน้
ไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปทําประมง
ชายฝั่ง แต่สามารถท�ำได้ในเขต EEZ โดยมีการ
ออกใบอนุญาตสําหรับเรือต่างชาติ ในส่วนของ
ประเทศไทย บริษัท พี. ที. อินเตอร์มารีน จ�ำกัด
ได้รับอนุญาตให้น�ำเรือประมงอวนลากเข้าไปท�ำ
ประมงใน EEZ จ�ำนวน 2 ล�ำ คือเรือพรานทะเล 1
และพรานทะเล 2 (เป็ น เรื อ ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ที่
ทันสมัย ทั้งอุปกรณ์หาปลาเดินเรือ ระบบความเย็น
ที่รักษาคุณภาพสัตว์น�้ำ และห้องเก็บรักษาวัตถุดิบ
ได้ถึง 600 ตัน) จับสัตว์น�้ำจ�ำพวกปลาทูน่า โดย
ส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปส่งไปขายตลาดตะวันออกกลาง
ที่ก�ำลังมีความต้องการสูง
มอริเชียส : สิงคโปร์ 2
รัฐบาลมอริเชียสมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ประเทศตามรู ป แบบของสิ ง คโปร์ โ ดยเฉพาะ
การเป็นเมืองท่า และการเป็น Gateway สู่การค้า
ในภูมิภาค มีนโยบายด้านการพัฒนาท่าเรือเสรี
(เพือ่ การส่งออกต่อ) การบริการด้านเงินกูต้ า่ งประเทศ
(Offshore Banking) การปรับปรุงสาธารณูปโภค
พื้นฐานให้ทันสมัย สิงคโปร์และมอริเชียสคล้ายกัน
อย่างน่าประหลาดใจ ขณะที่สิงคโปร์มี Network
คนจีนโพ้นทะเลเป็นตัวเชือ่ มโยงทางการค้า มอริเชียส
เองก็มี Network คนอินเดียโพ้นทะเลที่เชื่อมโยง
การค้ากับทั่วโลกเช่นกัน ทั้งนี้ชาวอินเดียโพ้นทะเล
มีมากถึง 22 ล้านคนทั่วโลกและในมอริเชียสมี
คนพืน้ เมืองส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียถึง 8.89 แสนคน
มอริเชียสเป็นสมาชิกกลุ่ม The Common
Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),
The Southern African Development Community
(SADC), Indian Ocean Commission (IOC) มีความ
ตกลงทางการค้ากับแอฟริกากลาง อียิปต์ ฮังการี

มาดากัสการ์ ปากีสถานและซิมบับเวและมี Cotonou
Agreement กับสหภาพยุโรป รวมทัง้ ได้รบั GSP จาก
ประเทศพัฒนาแล้วซึง่ นักลงทุนสามารถเลือกใช้สทิ ธิ
พิเศษทางการค้าดังกล่าวของมอริเชียสในการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. นักลงทุนต่างชาติกว่า 32,000 บริษทั
ที่ใช้มอริเชียสเป็นฐานในการส่งออกไปยังอินเดีย
แอฟริกาใต้ จีน และสหรัฐอเมริกา นับเป็นตัวเลขทีน่ า่ ทึง่
มากส�ำหรับเกาะเล็ก ๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
มอริเชียสในการก้าวสู่การเป็นสิงคโปร์ 2 ในอนาคต
2. มอริเชียสมีระบบเศรษฐกิจเสรี ภาค
เอกชนมีความคล่องตัว อีกทัง้ มี Network ชาวอินเดีย
ทั่วโลกและมีความพร้อมส�ำหรับการลงทุนร่วมกับ
นักลงทุนจากต่างประเทศช่วยเกื้อหนุนการท�ำธุรกิจ
และการลงทุนเป็นอย่างมาก
3. มอริเชียสมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทีเ่ หมาะส�ำหรับการลงทุน เช่น เครือข่ายถนนเชือ่ มต่อ
ทั่วประเทศ ระบบไฟฟ้า ประปาและการสื่อสารที่
เชื่อถือได้ มีท่าเรือและสนามบินที่ทันสมัย
4. ธุรกิจไทยสามารถใช้ Network คนอินเดีย
ในมอริเชียสเชื่อมโยงกับคนอินเดียโพ้นทะเลที่มี
มากถึง 22 ล้านคนทั่วโลก ในการเจาะตลาดใหม่ ๆ
(เช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง) เนือ่ งจากการค้าขาย
ของนั ก ธุ ร กิ จ อิ น เดี ย หลายครั้ ง เป็ น การน� ำเข้ า ส่งออกระหว่าง “เครือญาติ” ไม่ต้องใช้เงินเป็น
ตัวกลาง ท�ำให้ค้าขายได้คล่องตัวมากโดยเฉพาะ
ในประเทศที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูง
5. อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นของไทย
เช่น เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป รองเท้า (บริษัทจากไต้หวัน
ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้เข้าไปลงทุนนานแล้ว)
ประมงแปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูป สามารถใช้
มอริเชียสเป็นฐานการผลิตเพื่อเจาะตลาดโลก เช่น
แอฟริกา (ผ่านแอฟริกาใต้) โดยใช้สิทธิพิเศษทาง
การค้าทีม่ อริเชียสได้รบั จาก GSP, AGOA, COMESA,
IOC และ SADC
6. อ้อยและน�้ำตาลเป็นสาขาที่ทั้งไทยและ
มอริเชียสสามารถร่วมมือกันพัฒนาได้เป็นอย่างดี เช่น
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การผลิตไฟฟ้าจาก
กากอ้อย และการผลิตน�้ำตาลโมเลกุลเดียว
7. สินค้าไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ เครื่อง
อุปโภคบริโภค อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร
อาหารส�ำเร็จรูป เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เส้นใย
และผ้าผืน แต่ควรเน้นตลาดโรงแรมและนักท่องเทีย่ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากจีน
8. ธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ โรงแรม
ร้านอาหาร สปาและการก่อสร้าง ซึง่ เป็นสาขาทีไ่ ทย
เชี่ยวชาญและมอริเชียสส่งเสริม
9. ธุรกิจไทยควรจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทน
ในมอริเชียส เพื่อประสานความร่วมมือกับธุรกิจ
ต่าง ๆ จากทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในมอริเชียส เพื่อใช้
มอริเชียสเป็นสะพานเชือ่ มโยงทางการค้าไปยังตลาด
ส�ำคัญ ๆ ต่อไป
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Special report

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4

(เชียงของ-ห้วยทราย)
โดย วิชญา พรหมสวัสดิ์
ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ในเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา มีขา่ วใหญ่สำ� หรับแวดวงขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยทีท่ ำ� ให้อตุ สาหกรรมนีม้ คี วามก้าวหน้าไปอีกขัน้ หนึง่
นั่นคือการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
นับเป็นฤกษ์งามยามดี เพราะวันเปิดงานเมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะได้เป็น 11/12/13 พอดิบพอดี

ภาพที่ 1: แผนที่เส้นทาง R3A ไทย-ลาว-จีน
ที่มา: photoontour.com ทริปชนชาติไท สิบสองปันนา
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ประเทศไทยได้ มี ค วามตกลงร่ ว มกั บ
ประเทศลาวในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง
แห่งที่ 4 เชื่อม เชียงของ-ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
ประเทศลาวซึง่ จะสามารถเชือ่ มไปยังเมืองคุนหมิง
ประเทศจีนได้ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “เส้นทาง
R3A” นั่นเอง โดยคาดว่าสะพานจะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวก ท�ำให้การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ใช้งบประมาณ 1,486.5 ล้านบาท โดยเงินทุน
ครึ่งหนึ่งมาจากไทย และอีกครึ่งหนึ่งมาจากจีน
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ก�ำหนด
แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2555 แต่กต็ อ้ งขยายสัญญา
ออกไปเป็นสิน้ เดือนมิถนุ ายน 2556 แต่กเ็ กิดความ
ล่าช้าขึ้นอีกจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2556
เนื่องจากทางจีนมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ต่อมา
ผู้รับเหมาทางฝ่ายไทยขาดสภาพคล่อง อีกทั้ง
การก่อสร้างไม่สามารถกระท�ำได้ในช่วงฤดูนำ�้ หลาก
ท�ำให้การก่อสร้างสะพานล่าช้ากว่าก�ำหนด
การก่อสร้างไม่ได้มีเพียงแค่ตัวสะพาน
เท่านั้น แต่ยังมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรของทั้งสองฝั่งที่สร้างในรูปแบบศิลปะ
ล้านช้างซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ส่วนภาค
เอกชนก็ได้มีการก่อสร้าง “นาคราชนคร” ที่ใกล้
เชิงสะพานฝัง่ ประเทศลาว ซึง่ เป็นโครงการร่วมทุน
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเกาหลีใต้ มูลค่า
มากกว่าหมื่นล้านบาท โดยวางแผนจะให้เป็น
ศูนย์บันเทิงครบวงจร มีโรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ศูนย์กระจายสินค้า
สถานีขนส่งทางรถและทางเรือ โกดัง ห้องเย็น
ปัม๊ น�ำ้ มัน และ Entertainment Complex นอกจากนี้
ยั ง มี ภ าคเอกชนรายอื่ น ๆ ที่ เ ข้ า มาพั ฒ นา

อสังหาริมทรัพย์ในเชียงของ รวมถึงฝั่งบ่อแก้ว
อีกมากมาย จึงคาดหวังว่าเศรษฐกิจของเชียงของ
และบ่อแก้วจะเจริญเติบโตอีกมาก
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 นี้จะช่วยให้
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่าง
ไทย ลาว และจีน มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
จากเดิมที่รถบรรทุกจะต้องลงเรือแพขนานยนต์
เพื่อข้ามแม่น�้ำโขง ซึ่งท�ำให้เสียเวลาและต้นทุน
ในการด�ำเนินการ มาในตอนนี้ รถบรรทุกสามารถ
ขับผ่านแม่นำ�้ โขงได้อย่างสบาย ๆ โดยเสียค่าใช้จา่ ย
เพียง 250-500 บาทต่อรถบรรทุก 1 คันแล้วแต่ขนาด
นอกจากนี้ สะพานแห่งนี้ยังมีประโยชน์
ในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จากประเทศจีนที่นิยมขับรถมาตามเส้นทาง R3A
ซึง่ เพิม่ จ�ำนวนขึน้ อย่างมากในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา
เพราะชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น จึงขับรถเข้ามาจากเชียงของ ผ่าน
เชียงราย และเข้าเชียงใหม่ และอาจลงใต้ไปยัง

กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และไปมาเลเซียได้ ซึง่ ท�ำให้
เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประเทศไทย
เป็นจ�ำนวนมาก โดยอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลอยูท่ ี่ 50-200 บาทเท่านัน้
สถิติของรถบรรทุกและรถท่องเที่ยวที่
ขับรถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของได้เพิ่ม
จ�ำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะจ�ำนวน
รถท่องเทีย่ วขาเข้าของปี 2556 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 160%
โดยข้อมูลแสดงในตารางที่ 1
ส่วนใครทีอ่ ยากจะไปท่องเทีย่ ว แต่ไม่อยาก
ขั บ รถไป ทางบขส.ก็ ไ ด้ เ ปิ ด เส้ น ทางเดิ น รถ
เชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว ซึง่ ก็จะขับผ่านสะพาน
แห่งนีด้ ว้ ย อัตราค่าโดยสารอยูท่ ี่ 220 บาท ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ซึง่ เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง บขส. กับบริษัท เพ็ดอาลูนขนส่งโดยสาร
ของประเทศลาว อีกทัง้ ยังมีบริการรถ Shuttle bus
รับส่งผู้โดยสารจากสะพานทั้งสองฝั่ง มีค่าบริการ
เพียง 20 บาทเท่านั้น

ตารางที่ 1 สถิติรถบรรทุกและรถท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกด่านเชียงของ ปี 2552-2556
หน่วย: คัน
ประเภท

2552

2553

2554

2555

2556

รถบรรทุกขาออก

5,393

10,259

15,736

20,557

23,706

รถบรรทุกขาเข้า

5,393

9,580

15,218

19,726

21,516

รถท่องเที่ยวขาออก

757

907

1,148

1,147

1,798

รถท่องเที่ยวขาเข้า

299

551

1,032

1,199

3,117

ที่มา: ด่านศุลกากรเชียงของ

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม
ความคื บ หน้ า ของโครงการก่ อ สร้ า งในเดื อ น
กันยายน 2556 ที่ผ่านมา และพบว่าเชียงของ
มีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกส์
และการขนส่งของภูมภิ าคได้ เนือ่ งจากมีพนื้ ทีใ่ กล้
กับทั้งลาว พม่า และจีน การพัฒนาเชียงของเป็น
แบบบูรณาการ ไม่ใช่เฉพาะแค่การขนส่งทางถนน
แต่ยังมีการขนส่งทางราง และทางแม่น�้ำอีกด้วย
โดยโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงของ
และโครงการพัฒนาท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ
จะช่วยสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องแบบหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transport) ให้ได้รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงระบบ National Single
Window ของกรมศุลกากรทีจ่ ะช่วยให้ขอ้ มูลต่าง ๆ
เชื่อมต่อถึงกันลดระยะเวลาการด�ำเนินการเรื่อง
พิธีการศุลกากร รวมถึงเอกสารต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ความส�ำเร็จด้านการค้า
และการลงทุนจะเกิดขึ้นมิได้ถ้าขาดปัจจัยเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบที่สอดคล้อง ส่งเสริม และ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุน
เพราะแม้วา่ โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ จะสมบูรณ์พร้อม
แต่กฎหมาย กฎระเบียบไม่เอื้อให้การค้าและ
การเดินทางด�ำเนินไปได้โดยสะดวก เช่น การห้าม
รถบรรทุกต่างประเทศมาวิ่งในประเทศ การเปิด
เช็คสินค้าซ�้ำสอง เป็นต้น ก็จะท�ำให้การค้าและ
การลงทุนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้อง
กระท�ำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ทั้งการสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน และการแก้กฎหมาย กฎระเบียบ
ให้สอดคล้อง ทันสมัย และสนับสนุนการค้า
การลงทุนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าและกลายเป็น
ประเทศศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียนต่อไป
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Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

คาดการณ์ ปี 56

เฉลีย่ ปี 2556
(ม.ค. - ธ.ค. 56 )

ปี 55
(%y-o-y)

GDP

ไทย

2.18

6.5

3.0

มาเลเซีย

2.10

5.6

5.1

ฟิลิปปินส์

3.00

6.6

6.0

สิงคโปร์

2.40

1.3

3.0

จีน

2.60

7.8

8.0

อินโดนีเซีย

6.97

6.2

6.3

อินเดีย

6.08

5.1

5.0

เวียดนาม

6.60

5.0

5.2

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 55

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
6.5
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้านUSD)
-20.8
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)
-1,469.6
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
181.6
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
3.02
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
2.09
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
43.7
อัตราการว่างงาน (%)
0.7
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
2.99
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
9.27
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
4.0
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-9.7
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
2.5
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
99.5
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
16.0
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
14.1
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
86.6
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
5.8
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
-6.4
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
0.1
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปUSD
21.3
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
76.2
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
20.6
ยอดขายปูนซีเมนต์
10.6
ยอดขายเหล็ก
5.3
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ปี 56
Q2

Q3

พ.ย.

ธ.ค.

-

-

2.9

2.7

-8.4
-6,663.6
170.8
44.5
0.7

-1.9
-888.4
172.3
45.5
0.8

-0.6
2,294.1
167.5
1.92
0.85
0.6

2,527
167.2
1.67
0.91
0.6

-2.20
2.76

-1.65
-2.01

-4.08
-8.60

1.87
-9.90

1.8
-0.4
-4.9
93.4
19.4

-4.1
2.1
-3.5
91.2
26.1

5.33
0.46
-10.6
90.3
11.9

1.61
5.18
-6.1
88.3
6.7

-0.2
-3.3
-6.2
-1.6
7.8

-7.3
-24.8
-8.7
-4.8
6.2

-8.3
-48.0
-16.7
1.9
-4.5

3.1
-28.3
-17.2
6.9
-

-1.5
3.2
11.0
14.6
15.6

-7.9
-26.2
22.0
3.0
15.7

-18.7
-24.8
3.5
3.6
-

-14.5
9.1
2.3
-

เศรษฐกิจของไทย เดือนธันวาคม ปี 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ตามการหดตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน และการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจาก
ภาคธุรกิจและประชาชนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาการเมือง
ในประเทศ ขณะที่ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ตามทิศทางการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช.
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนธันวาคม 2556 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวที่ร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.6 ของก�ำลังแรงงานรวม
และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2556 อยู่ใน
ระดับต�่ำที่ร้อยละ 45.5 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่า
กรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพ
เศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่ นระดับมัน่ คง โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือน
ธันวาคม 2556 อยู่ในระดับสูงที่ 167.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนธันวาคม 2556 ในภาพรวมยังคงทรงตัวเมื่อ
เทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.61
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.18 ตามการสูงขึ้นของราคาพืช
พลังงาน โดยเฉพาะมันส�ำปะหลังและปาล์มน�ำ้ มัน และจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 6.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ
11.9 เนือ่ งจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเทีย่ วของจีน และผลกระทบ
จากเหตุการณ์ทางการเมือง ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว
ร้อยละ 6.1 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ
88.3 จากระดับ 90.3 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งต�่ำสุดในรอบ 2 ปี
การบริโภคภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ที่
หดตัวต่อเนือ่ งจากช่วงทีผ่ า่ นมา โดยหดตัวร้อยละ 28.3 และ 17.2 เมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนรายได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริง ขยายตัวร้อยละ 6.9
ตามผลผลิตสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตรทีส่ งู ขึน้ และยอดการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ กลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 3.1
การลงทุนภาคเอกชน เดือนธันวาคม 2556 ในภาพรวมยังคงทรงตัว
เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา โดยยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวร้อยละ 9.1 และยอดขายปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ส่วนยอด
จ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 14.5
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2557 จากการ
ค�ำนวณสินค้าและบริการทั่วประเทศจ�ำนวน 450 รายการ ดัชนีราคาสูงขึ้น
เล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและราคาน�้ำมันในตลาดโลก โดยดัชนี
มีค่าเท่ากับ 106.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.93 เป็น
การสูงขึ้นของราคาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม เครื่องประกอบอาหาร และ
อาหารส�ำเร็จรูป เป็นต้น ส่วนสินค้าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีร่ าคาสูงขึน้
ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่งและ
การสือ่ สาร หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า เป็นต้น และเมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.42

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและ
บริการ จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงานจ�ำนวน 138
รายการ) เดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 103.86 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
สูงขึน้ ร้อยละ 1.04 และเมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.21
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 141.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ตามการสูงขึ้นของราคาปลาและสัตว์นำ�้ สัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามการสูงขึ้นของราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
และผลิตภัณฑ์อโลหะ เป็นต้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิต
สูงขึ้นร้อยละ 0.4
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 126.8 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.1 จากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์
ตามการสูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ตามการสูงขึน้ ของราคาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก-อัดแรง พืน้ คอนกรีต
ส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่ ทราย หิน
ยางมะตอย เนือ่ งจากต้นทุนวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับหาแหล่งผลิตยากขึน้
ส่วนหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ดัชนีราคาลดลงเนื่องจากการก่อสร้าง
ชะลอตัวลงจากความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง และเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.1

ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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International
Trade Focus

การค้าระหว่างประเทศของไทย
: ธันวาคม 2556
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ม.ค.-ธ.ค.
56

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ม.ค.-ธ.ค.
56

ส่งออก

18,757.2

18,439.7 228,529.8

-4.08

1.87

-0.31

น�ำเข้า

19,314.2

18,724.7 250,722.6

-8.60

-9.90

0.29

-557.0

-285.0 -22,192.8

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

จีน

2,610.6

16.1

14.2

7.9 สหรัฐฯ

1,835.5

3.9

9.9

(%)

รถยนต์
และอุปกรณ์

1,971.5

-18.3

10.7

คอมพิ ว เตอร์
และอุปกรณ์

1,464.4

4.5

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

1,165.5

22.8

6.3

1,700.0

-2.8

9.2

ยางพารา

867.4

18.6

4.7 มาเลเซีย 1,111.5

-2.4

6.0

เม็ดพลาสติก

748.6

9.1

4.1

-5.1

5.8

ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

1,067.4

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

3,532.4

19.0

18.9

ญี่ปุ่น

2,874.5

16.1

14.2

เครื่องจักรกลฯ

1,661.9

-14.3

8.9

จีน

2,843.8

3.9

9.9

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,150.6

-7.4

6.1

สหรัฐ 1,318.2
อาหรับฯ

-2.8

9.2

เคมีภัณฑ์

1,026.9

-11.0

5.5 มาเลเซีย 1,073.5

-2.4

6.0

เหล็ก เหล็กกล้า 1,026.8
และผลิตภัณฑ์

-10.3

5.5

-5.1

5.8

สหรัฐฯ

977.1

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 56

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

ส่งออก

0.1

-0.3

-0.1

-1.3

-1.4

-0.4

น�ำเข้า

0.4

-0.3

-0.2

-1.5

-1.3

-2.1
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ม.ค.–ธ.ค.56

การส่งออก
เดือนธันวาคม 2556 มีมลู ค่า 18,439.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.87 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยข้าว (+21.2%) ยางพารา (+18.6%) ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง (+57.4%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+4.6%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
ส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.6 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-18.3%) วัสดุก่อสร้าง
(-40.5%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+16.1%) สหรัฐฯ (+3.9%)
ญี่ปุ่น (-2.8%) มาเลเซีย (-2.4%) และฮ่องกง (-5.1%)
ปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 228,529.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 0.31 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 4.9
โดยข้าว (-4.6%) ยางพารา (-5.9%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป
(ไม่รวมกุ้ง) (-5.6%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-28.3%) น�้ำตาล (-27.6%) ส่วนสินค้า
อุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.2 โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (-1%)
วัสดุก่อสร้าง (-6.7%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-23.3%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (1.4%) สหรัฐฯ (+0.8%) ญี่ปุ่น (-5.2%) ฮ่องกง
(+0.7%) มาเลเซีย (+4.7%)
การน�ำเข้า
เดือนธันวาคม 2556 มีมลู ค่า 19,314.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.90
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของเครื่องจักรกลฯ
(-14.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-7.4%) เคมีภัณฑ์ (-11%) เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ (-10.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ (+16.1%)
จีน (+3.9%) สหรัฐอาหรับฯ (-2.8%) มาเลเซีย (-2.4%) และสหรัฐฯ (-5.1%)
ปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 250,722.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.29 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ มันดิบ (+8.6%)
เครือ่ งเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำ (+12.1%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-17.2%) จีน (+1.6%) สหรัฐอาหรับฯ (-10.4%)
สหรัฐอเมริกา (+16.8%) และมาเลเซีย (+1.1%)
ดุลการค้า
เดือนธันวาคม 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า 285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี 2556 (ม.ค.–ธ.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 22,192.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2556 อยู่ที่ 98.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สินค้าเกษตรกรรม และหมวดอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.5, 1.5 ตามล�ำดับ ในขณะที่
หมวดอุตสาหกรรมการเกษตรและหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3
และ 1.7 ตามล�ำดับ
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2556 อยู่ที่ 99.6 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของหมวดสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 3.9 และ
3.7 ตามล�ำดับ ในขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดทุน และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8, 0.4 และ 0.3 ตามล�ำดับ

Commodities
สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : มกราคม 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมกราคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,425 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.53 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึง่ ราคาทองค�ำเฉลีย่ ในทุกสัปดาห์เป็นไปในทิศทางทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่งผลให้ภาพรวมราคาทองค�ำทั้งเดือนปรับเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการ
ทองค�ำของตลาดจีนผู้บริโภคทองค�ำรายใหญ่ของโลกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับได้
แรงหนุนจากการทีต่ ลาดหุน้ สหรัฐร่วงลงอย่างหนัก รวมทัง้ ความปัน่ ป่วนทางการเงินในกลุม่ ตลาด
เกิดใหม่บางประเทศ ท�ำให้ทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาเป็นทีต่ อ้ งการของนักลงทุน
นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงอีก
ภายหลังการประชุมเมือ่ วันที่ 28-29 มกราคมทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่า ส่งผลให้
ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนมกราคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
94.55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 97.63 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ลดลงร้อยละ 3.15 เนือ่ งจากรายงานปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังของสหรัฐทีป่ รับเพิม่ ขึน้ เกินคาด
รวมถึงคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก โดยตัวเลขดัชนีภาค
การผลิตของจีนเดือนธันวาคมก็มีการปรับตัวลดลงทั้งตัวเลขจากรัฐบาลและจากภาคเอกชน
ท�ำให้ตลาดมีความกังวลกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและความต้องการใช้น�้ำมันของจีน
ส่งผลให้ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลง รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงในซูดานใต้ที่มีแนวโน้ม
คลี่คลายลง นอกจากนี้ ท่าเรือหลักของประเทศลิเบียที่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเปิดใช้อีกครั้ง
เร็ว ๆ นี้ หลังรัฐบาลพยายามเจรจากับกลุม่ ผูป้ ระท้วง เป็นอีกปัจจัยกดดันราคาน�ำ้ มันดิบให้ลดลง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมกราคมปรับตัวอ่อนค่าลง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.94 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่าจาก 32.34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ (อ่อนค่าลง ร้อยละ 1.84) เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
เนื่องจากความกังวลต่อเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ และการประกาศ
ปรับลดวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) เพิ่มเติม ในช่วงต้นปี 2557 ส่งผลให้เงินทุน
ไหลออกจากทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทย ท�ำให้เงินบาทอ่อนค่าลง
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,292.78 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,295.00 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากหมดฤดูนาปี ส่งผลให้ข้าวขาว 5% ออกสู่ตลาด
น้อยลง ประกอบกับราคาข้าวในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคา
ในประเทศปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน ในขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ปรับตัวลดลง
จาก 3,238.33 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,192.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากภาวะการค้า
ข้าวหอมมะลิค่อนข้างซบเซา อีกทั้ง ประเทศผู้น�ำเข้าหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ประสบภัยหนาว
ท�ำให้การขนส่งในประเทศหยุดชะงัก ส�ำหรับแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ เวียดนามจะมีผลผลิตข้าว
ฤดูกาลใหม่ออกมา และคาดว่าจะใช้กลยุทธ์ด้านราคา เพื่อจูงใจประเทศผู้น�ำเข้า ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลง
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนมกราคม 2557
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 69.77 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ยางแผ่นรมควัน
ชัน้ 3 (ไม่อดั ก้อน) เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 77.11 บาท ปรับตัวสูงขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมาเล็กน้อย
เนื่องจากผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการชะลอซื้อ เพราะมีสินค้า
ในโรงงานเพียงพอ ประกอบอุปสงค์ยางจากจีนชะลอตัวลงก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ส�ำหรับราคายางในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คาดว่าราคายางจะยังคงผันผวน เนื่องจากความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

& Fx

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

ธ.ค.-56

ม.ค.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,292.78

1,295.00

ข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2

3,238.33

สินค้า

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

ม.ค.-56

ม.ค.-57

0.17

1,644.09

1,295.00

-21.23

3,192.50

-1.42

3,237.27

3,192.50

-1.38

ข้าว : (THB/100Kg)

ยางพารา : (THB/Kg)
แผ่นดิบ ชั้น3

73.51

69.77

-5.08

87.45

69.77

-20.22

แผ่นรมควัน ชั้น3

76.91

77.11

0.26

89.76

77.11

-14.09

ลอนดอน PM (USD/
Troy oz.)

1,223.04

1,244.80

1.78

1,670.95

1,244.80

-25.50

ไทย (THB/Baht)

18,761.90

19,425.00

3.53

23,859.62

19,425.00

-18.59

Dubai

107.82

103.63

-3.89

108.17

103.63

-4.20

WTI

97.63

94.55

-3.15

94.76

94.55

-0.22

32.34

32.94

1.84

30.07

32.94

9.56

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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“กู้ดมอนิ่ง” ภาษากลางของอังกฤษ				
“ซัวสเด” เป็นของกัมพูชา					
“ซาลามัดดาตัง” บรูไน มาเลเซีย				
“กุมุสตา” ฟิลิปปินส์ ทักทายกัน				
“ซินจ่าว” ชาวเวียดนามกล่าวทักทาย				
ค�ำทักทายสิบประเทศเรียงร้อยมา				
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 โดยปฏิญญากรุงเทพ เป็นองค์กรทีต่ งั้ ขึน้
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย
ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์
อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ให้เป็นครอบครัว
หลังใหญ่ และร่วมกันพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม รวมถึงด้านคมนาคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ และอีกทั้งการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนชาวไทย เพือ่ ให้กา้ วไปในประชาคมอาเซียน
อย่างมัน่ ใจและมีประสิทธิภาพทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจและ
ให้ข้อคิดของความส�ำคัญในการรวมตัวมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกอีก 1
ประเทศ จึงได้เตรียมพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่อาเซียน
ก่อนหน้านี้คนไทยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของอาเซียน
นับจากนี้ไปอีก 2 ปี คือในปี พ.ศ. 2558 ก็จะถึง
ห้ ว งเวลาแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ คนไทยจึงรีบเร่งมาสนใจ ในปี 2558 อาเซียน
มีเป้าหมาย จะเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ไทยทั่วทิศ “สวัสดี” เหมือนกันหนา
“มิงกลาบา” พม่ากล่าวเรารู้กัน
อย่าลืมเสีย “หนีห่าว” สิงคโปร์นั้น
อินโดฯ นั้น “ซาลามัด เซียง” เสียงพูดจา
ลาวน่ารัก “สบายดี” หรือไม่หนา
ด้วยอักษราแห่งวรรณศิลป์ถิ่นไทยแลนด์

อย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างและพัฒนาอาเซียนให้มี
ศักยภาพก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
อาเซี ย นรวมกั น อย่ า งเป็ น ทางการ ในวั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันจะมี
พืน้ ทีก่ ว้างถึง 4,464,322 ตารางกิโลเมตร ถ้าหลอมรวม
เป็นประชาคมอาเซียน ประชาคมนี้จะมีผู้คนมากถึง
608.8 ล้านคน ประเทศสมาชิกอาเซียน จะมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจรวมกันสูงถึง 2,153.9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ มีทุนส�ำรองระหว่างประเทศรวมกันประมาณ
519.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่พร้อมที่สุด เพราะเป็นประเทศที่เปิดกว้าง
ที่สุด ทั้งความเป็นเมืองข่าวศูนย์กลางการบริการ
การขนส่ง โทรคมนาคมและประกันภัย ในฐานะ
เด็กไทยเป็นพลเมืองของประเทศไทยและเป็น
พลเมืองอาเซียน ในขณะเด็กไทยจ�ำเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถ
รองรับการแข่งขันด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เด็กไทยนอกจากจะรู้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับอาเซียนแล้ว เรายังต้องศึกษาข้อมูลของ

เราร่วมเป็นกลุ่มรุมล้อมรัก				
ทุก ๆ สิ่งมิ่งมิตรสนิทกัน					
ไม่อาตัวมัวเมาเข้าหุนหัว					
ทุกคืนวันอาเซียนเสถียรเอย

ประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศด้วย เพือ่ ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจระหว่างกัน และให้ความร่วมมือกับ
เพือ่ น ๆ นักเรียนในการผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กร
อย่างเข้มแข็ง เด็กไทยเป็นเยาวชนไทย จะต้องรู้จัก
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน เราต้องพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใช้การติดต่อ
สื่อสารระหว่างกันทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งการฝึกภาษา
อังกฤษมีดังนี้ ฝึกอ่าน-ฝึกฟัง ฝึกท่อง อีกทั้งเด็กไทย
ยังต้องปลูกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นอกจากเด็กไทยจะเน้นภาษาอังกฤษ
เด็กไทยก็ยังด้อยภาษาอังกฤษเป็นล�ำดับท้าย ๆ
ในอาเซียน ได้ให้คุณครูทุกโรงเรียนทั่วประเทศเพิ่ม
รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้น�ำนักเรียนจะท�ำให้
นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ต่อไป
เมื่อเราเตรียมความพร้อมทุกด้านและการ
ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนของเราจะประสบความส�ำเร็จ
ได้อย่างแน่นอน

ล้วนใจภักดิ์รักมั่นผูกพันยิ่ง
ด้วยภาษาสื่อสารกันถ้วนทั่ว
สามัคคีเศรษฐกิจมิตรนิรันดร์

ด.ญ. มานิตา ลือฉาย โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ “ท�ำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” ระดับประถมศึกษา
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