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Editor’s note

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านวารสาร สนย.ทุกท่านค่ะ ก้าวย่างเข้าสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่กูรู
หลายส�ำนักเชื่อมั่นกันว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และที่ส�ำคัญ
ปลายปีนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่สิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในนาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ดูเหมือนว่าปี 2558
จะเป็นปีทองของการค้าการลงทุน และเป็นปีที่ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างมากที่สุดส�ำหรับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิบ
แต่โอกาสทีก่ ล่าวถึง หากไม่ไขว่คว้าก็คงจะเป็นแค่อากาศ วารสาร สนย. จึงขอน�ำข้อมูล
ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับโอกาสในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในปีนมี้ าเปิดเผยให้ทา่ นผูอ้ า่ น
ได้รบั ทราบ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน สินค้ากลุม่ ใดเหมาะกับตลาดชาติไหน
อ่านก่อน รู้ก่อน ลงทุนก่อนในคอลัมน์ Special Talk
ส�ำหรับ ‘ข้าว’ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกอันดับ 1 ของไทยนั้น ก็ก�ำลังจะมีตลาดใหญ่
อย่างจีนรองรับ หลังทั้งสองประเทศได้มีการลงนามใน MOU ค้าขายข้าวร่วมกัน คอลัมน์
Special Report 1 เลยรวบรวมข้อมูลเรือ่ งการตลาดข้าวในประเทศจีนและโอกาสของข้าวไทย
ในจีนมาน�ำเสนอ ซึง่ ถือเป็นโอกาสของชาวนาไทยทีจ่ ะได้ลมื ตาอ้าปากในคราวนี้ และเป็นโอกาส
อันดีของไทยที่จะครองแชมป์การส่งออกข้าวไว้ได้อย่างเหนียวแน่นต่อไป
ส่วนคอลัมน์ Special Report 2 จะมาวิเคราะห์โอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ของไทยสู่ตลาด AEC ว่ามีโอกาสและอุปสรรคใดที่ผู้ประกอบการควรรู้บ้าง และนี่ถือเป็น
ของขวัญปีใหม่จากใจกองบรรณาธิการ สนย. ที่พร้อมมอบให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

Getting Around with TPSO
สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน Getting around with TPSO
ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2558 ฉบับนี้มีเรื่องราวดีๆ ของชาว สนย. มาเล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา สนย. ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างพลังความร่วมมือร่วมใจ” (Harnessing The Power of Collaboration)
ที่ จ.นครนายก เพือ่ สร้างพลังบวกในการท�ำงานให้ขา้ ราชการ สนย. การสัมมนาครัง้ นี้
ให้ทงั้ ความรู้ ความสนุกสนาน ความสามัคคี และทีส่ ำ� คัญได้พลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ
กันมาเต็มเปี่ยม เราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อน สนย. ไปสู่เป้าหมาย
ตามที่คาดหวังไว้
และเมือ่ วันที่ 7 ม.ค. 58 พวกเราชาวกระทรวงพาณิชย์ ได้มพี ธิ ที ำ� บุญตักบาตร
พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกันนี้ พวกเรา
ก็ไม่ลืมที่จะเตรียมของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากใจ ลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ จาก สนย.
เพือ่ มอบให้กบั เด็กๆ ผูด้ อ้ ยโอกาสเนือ่ งในโอกาสวันเด็กทีก่ ำ� ลังจะมาถึงด้วยเช่นกัน ....
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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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

โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Special Talk

โอกาสส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย ปี 2558

เศรษฐกิจโลกปี 2558 มีแนวโน้มปรับตัวในเกณฑ์ทดี่ ขี นึ้ โดยเฉพาะตลาดส�ำคัญ เช่น จีน อินเดียและอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีทผี่ สู้ ง่ ออก
ไทยจะรุกตลาดมากขึน้ ในปีใหม่ 2558 นี้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์
หลั ง จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิ จ โลกในช่ ว ง
ครึง่ แรกของปี 2557 คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จะปรับตัวดีขึ้น
ในระดับ 3.5% และจะปรับตัวขึน้ เล็กน้อยไปทีร่ ะดับ 3.8%
ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจโลก
จะยังคงไม่สมดุลและต้องประสบกับปัจจัยเสี่ยงอีก
หลายประการ และเศรษฐกิจโลกน่าจะยังขยายตัวในระดับ
ต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้
ในส่วนของกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว คาดว่า
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยใน
ปี 2557 จะขยายตัว 1.8% และขยับเป็น 2.3% ในปี
2558 ทัง้ นีเ้ ศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ
เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งและอัตราการจ้างงานยังไม่อยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ซึง่ จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่
ยังคงเปราะบาง ส�ำหรับจีนคาดว่าจะขยายตัว 7.4%
ในปี 2557 และจะลดลงเหลือ 7.1% ในปี 2558 ส�ำหรับ
ความตึงเครียดของวิกฤติการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศรัสเซีย-ยูเครน และตะวันออกกลางก็จะส่งผลต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว
แต่ยงั ไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอืน่ ของโลก แต่ผลจาก
การทีอ่ ยี -ู รัสเซียแบนการค้าระหว่างกันกลับส่งผลดีตอ่ ไทย
โดยผูป้ ระกอบการรัสเซียส่วนใหญ่หนั มาซือ้ สินค้าจากไทย
มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ยานยนต์/ชิ้นส่วน
และยางพารา ปัจจุบนั ไทยเป็นคูค่ า้ อันดับ 1 ของรัสเซีย
ในอาเซียน ล่าสุดเมือ่ เดือนธันวาคม 2557 ไทยส่งเนือ้ สุกร
ไปรัสเซียเป็นครัง้ แรกถึง 50 ตัน อย่างไรก็ตาม ผลจากการ
อ่อนตัวของค่าเงินรูเบิลเริม่ ส่งผลต่อภาคท่องเทีย่ วทีพ่ บว่า
ปี 2557 จะมีนกั ท่องเทีย่ วรัสเซียลดลงราวครึง่ หนึง่ จาก
ทีไ่ ด้ตงั้ เป้าไว้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการทีส่ หรัฐฯ กลายมาเป็น
ผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันรายใหญ่สง่ ผลต่อรายได้ของรัสเซียอย่างมาก
เพราะรัสเซียเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันรายใหญ่เช่นกัน จะท�ำให้
ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-รัสเซียเปราะบางอย่างมาก
หันไปดูทางด้านอินเดียกันบ้าง IMF คาดว่า
เศรษฐกิจในปี 2557 และ 2558 น่าจะขยายตัว
ในระดับที่ดี เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้น
อันเป็นผลมาจากมาตรการปฏิรปู เศรษฐกิจหลายด้าน
มาตรการของรัฐบาลใหม่ทอี่ อกมาอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 5.6% และจะ
ขยายตัวต่อเนือ่ งไปอยูท่ รี่ ะดับ 6.4% ในปี 2558 ทัง้ นี้
ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ คือนโยบาย “Make in India”
ซึง่ ส่งเสริม FDI โดยตรงทีค่ าดว่ากระแสการลงทุนจาก
ต่างประเทศมูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จะไหลบ่า

เข้าอินเดียในปี 2558 ทัง้ จากญีป่ นุ่ จีน และสหรัฐฯ เพือ่
ใช้อนิ เดียเป็นฐานการผลิตเพือ่ ส่งออก ส�ำหรับประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา คาดว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยูท่ ร่ี ะดับ 4.4% ในปี 2557
และขยับเป็น 5% ในปี 2558 ส�ำหรับเพื่อนบ้านเรา
ในอาเซียน เวียดนามเป็นตลาดที่น่าจับตามองเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากเกาหลีใต้ (ปัจจุบนั เป็นนักลงทุน
อันดับ 1) โดยเฉพาะซัมซุงได้ใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิต
ส�ำคัญทั้ง Smartphone และอู่ต่อเรือ (เริ่มก่อสร้าง
ปี 2558) ซึง่ จะส่งผลให้เวียดนามมีอตุ สาหกรรมต่อเรือ
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ส่วน
ฟิลปิ ปินส์ปี 2557 คาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงสุดในอาเซียน (6.4%) โดยมีปจั จัยเกือ้ หนุนส�ำคัญจาก
การเติบโตของการบริการธุรกิจผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(Business Process Outsourcing) เป็นส�ำคัญ ซึง่ ก�ำลัง
จะแซงอินเดียไปแล้ว
ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทย
ที่น่าจับตามองรายการแรกเห็นจะเป็นกลุ่มยานยนต์
ในปี 2558 คาดว่ามีแนวโน้มทีด่ ี ในปี 2558 โดยมีปจั จัย
บวก อาทิ รถยนต์นงั่ ขนาดเล็กทีส่ ามารถเปิดตลาดใหม่ๆ
ได้ตอ่ เนือ่ งจากปี 2557 โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง
อเมริกาเหนือ และอาเซียน ในกรณีของอาเซียนนั้น
หลายประเทศได้เร่งพัฒนาประเทศเพื่อรองรับ AEC
ปี 2558 ส่งผลให้มคี วามต้องการด้านยานยนต์เพิม่ ขึน้
และเมือ่ พิจารณารายประเทศของ AEC พบว่า ตลาด
ฟิลิปปินส์เติบโตเร็วเนื่องจากการขยายตัวของภาค
การท่องเทีย่ ว (เฉลีย่ +9% ต่อปี) และการเติบโตของภาค
บริการผ่านระบบไอที (Call center และ Software ฯลฯ)
ส่ ว นประเทศ CLMV เศรษฐกิ จ ก็ ก� ำ ลั ง ขยายตั ว
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลเร่งพัฒนาประเทศ
รองรับ AEC ปี 2558 ท�ำให้ประชาชนมีกำ� ลังซือ้ เพิม่ เติม
ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นทีน่ า่ จับตาคือ
เวียดนามทีม่ กี ารน�ำเข้ารถบัสจากไทยมากขึน้ เนือ่ งจาก
การท่องเทีย่ วขยายตัวเช่นกัน ส่วนตลาดออสเตรเลียก็มี
ลูท่ างทีส่ ดใส เนือ่ งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ชะลอตัวจึงต้องมีการน�ำเข้ามากขึน้ เป็นการทดแทน
สินค้าในกลุม่ อัญมณีและเครือ่ งประดับมีแนวโน้ม
การส่งออกในเกณฑ์ที่ดีคาดว่าจะเติบโต 5% ในปี
2558 โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐฯ ฮ่องกง และยุโรป
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าการส่งออกจากไทยไปหลายประเทศ
มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เช่น สวิตเซอร์แลนด์และ
เยอรมนีมีการน�ำเข้าจากไทยช่วง 11 เดือนแรกของ
ปี 2557 ขยายตัว 29.26% และ 15.64% ตามล�ำดับ

ส่วนกัมพูชามีการน�ำเข้าจากไทยช่วง 11 เดือนแรกของ
ปี 2557 ขยายตัวสูงถึง 97.10% ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้า
ทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูป เนื่องจากมีความนิยมซื้อทองค�ำ
ไว้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ละเพื่ อ การลงทุ น ประกอบกั บ
ชาวกัมพูชาจ�ำนวนมาก ไม่นยิ มฝากเงินกับธนาคาร
ส�ำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่า
การส่งออกจะเติบโตต่อเนือ่ งจากปี 2557 ทีร่ ะดับ 5%
โดยมีปัจจัยบวก อาทิ การเติบโตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามที่ต้องการความแม่นย�ำสูง
และมีการควบคุมอุณหภูมทิ คี่ งทีท่ ำ� ให้มคี วามต้องการ
เครือ่ งปรับอากาศเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว
ส่วนการส่งออกในหมวดเครือ่ งปรับอากาศไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกามีอตั ราการเติบโตสูงถึง 34.44% ในช่วง
11 เดือนแรกของปี 2557 เป็นผลจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ มีการเติบโตของการก่อสร้างในประเทศมาก
ส�ำหรับกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าการส่งออกปี 2558
จะขยายตัวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการใน
กลุ่มคอมพิวเตอร์ลดลงอันเป็นผลกระทบจากสินค้า
ทดแทนคือ Smartphone และ Tablet แม้จะมีปจั จัยบวก
จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้น
ก็ตาม จึงควรทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะปรับตัวด้าน R&D
และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดโลกมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยอาจมีการ
พิจารณาจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะเพือ่ ดึงดูดการลงทุนและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศมากขึน้
ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม ปิ โ ตรเคมี (เม็ ด และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก) ซึ่งส่วนใหญ่ไทยจะผลิตเพื่อ
ป้อนตลาดส�ำหรับส่งออกเป็นหลัก คาดว่าในปี 2558
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนซึง่ เป็นตลาดส�ำคัญของไทย
จะดีกว่าปี 2557 ท�ำให้ดมี านด์ของตลาดสินค้าปิโตรเคมี
น่าจะมีกำ� ลังซือ้ ทีด่ ขี นึ้ ด้วย
กล่าวโดยรวมแล้วการส่งออกไทยโดยเฉพาะ
ตลาดใกล้บา้ น เช่น จีน อินเดียและอาเซียน ปี 2558
มีแนวโน้มที่ดี ผู้ส่งออกจึงควรที่จะรุกตลาดใกล้บ้าน
มากขึน้ ก่อนทีก่ ารแข่งขันในตลาดจะทวีความรุนแรง
มากขึน้ กว่าปัจจุบนั
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โดย นายธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

รอบรูต้ ลาดข้าวในจีน
สวัสดีครับ วารสาร TPSO ฉบับปีใหม่ 2558 นี้ ขอเริ่มด้วยข่าวดีๆ 2 เรื่องของการส่งออกข้าวของประเทศไทย เรื่องแรกคือ
การทีไ่ ทยสามารถทวงแชมป์การส่งออกข้าวกลับคืนมาได้เมือ่ ปีทแี่ ล้ว หลังจากทีโ่ ดนประเทศอินเดียแซงหน้าเมือ่ ปี 2556 โดยในปี 2557
ไทยสามารถส่งออกข้าวได้กว่า 10 ล้านตัน (ปี 2556 ไทยส่งออกข้าวได้ 6.37 ล้านตัน เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเวียดนามและ
อินเดีย) เรือ่ งทีส่ อง คือ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ไทยและจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า
สินค้าเกษตร ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ เฉียง ของจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น�ำแผนงาน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ ที่กรุงเทพฯ โดยจีนมีแผนที่จะน�ำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอีก
จ�ำนวน 2 ล้านตัน ซึง่ รายละเอียดจะมีการหารือกันต่อไป ซึง่ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว (2556) ไทยและจีนได้มกี ารลงนามใน MOU ระหว่างการเยือนไทย
ของนายกรัฐมนตรีจีนเช่นเดียวกัน โดยจีนจะซื้อข้าวไทยจ�ำนวน 1 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการส่งมอบให้ครบตามก�ำหนด

ฉบับนี้จึงขอรวบรวมข้อมูลเรื่องการตลาดข้าว
ในประเทศจีน และโอกาสของข้าวไทยในตลาดจีน
มาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟัง ซึ่งการซื้อข้าวสองล้านตัน
ดังกล่าวถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวนาไทยและ
จะเป็นการช่วยลดภาระของรัฐบาลส่วนหนึง่ ในการจัดการ
กับสต็อกข้าวในปัจจุบันได้
1. การผลิตข้าวของจีน ข้าวนับเป็นธัญพืช
ที่ส�ำคัญที่สุดในจีน ใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ
27-29 ของพื้นที่การเพาะปลูกธัญพืชของจีนโดยรวม
โดยพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวอยูท่ างตอนเหนือและตอนทางใต้
ของประเทศ การปลูกข้าวของจีนจะต่างจากไทยคือ
ปลูกปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม
และเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายน
(เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความหนาวเย็นในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) การเพาะปลูกโดยรวม
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา
เพื่อแบ่งปันให้แก่การเพาะปลูกประเภทอื่น อย่างไรก็ดี
สัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทางตอนเหนือ ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะปลูกข้าวเมล็ดสัน้ (พันธุ์ Japonica) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เอื้อต่อการปลูก
ข้าวเมล็ดสั้นได้ดีกว่าและมีต้นทุนถูกกว่าการปลูกข้าว
ชนิดอื่นขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ผสม (Hybrid) ในจีน
ก็เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยมีพนื้ ทีค่ ดิ เป็นกว่าร้อยละ 60
ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวในปัจจุบนั ซึง่ จากการวิจยั พบว่า
การปลูกข้าวพันธุ์ผสมนั้นให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์
ท้องถิน่ ถึงร้อยละ 20 โดยเฉลีย่ แล้วจีนปลูกข้าวได้ปลี ะ
ประมาณกว่า 140 ล้านตัน (ปี 2556 จีนผลิตข้าวได้ 143
ล้านตันข้าวสาร : ข้อมูลจาก USDA) จีนจึงเป็นผู้ผลิต
ข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของ
การผลิตข้าวของโลก โดยมีอนิ เดียตามติดเป็นผูผ้ ลิตข้าว
เป็นอันดับสองของโลก อนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีสต็อก
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ข้าวมากทีส่ ดุ ในโลก โดยอยูท่ ปี่ ระมาณ 46 ล้านตันในปี
2556 และคาดการณ์วา่ จะอยูใ่ นระดับนีไ้ ปอีกระยะหนึง่
2. การบริโภคข้าวในจีน ข้าวเป็นอาหารหลัก
ของคนจีนเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยชาวจีนบริโภค
ข้าวต่อหัวเฉลีย่ 90 กิโลกรัม/คน/ปี (ขณะทีไ่ ทยบริโภค
ข้าวต่อหัวที่ 105 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมากกว่าจีน
เนื่ อ งจากชาวจี น ยั ง นิ ย มการบริ โ ภคเส้ น หมี่ ห รื อ
เส้นก๋วยเตีย๋ ว) โดยพฤติกรรมการบริโภคข้าวในแต่ละพืน้ ที/่
เมืองมีความแตกต่างกัน โดยทางตอนใต้นิยมบริโภค
ข้าวเม็ดยาวขณะที่ตอนเหนือนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น
แต่ปัจจุบันข้าวเมล็ดยาวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในเมืองส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และเมืองรอง (Tier-2) ใหญ่ๆ
เช่น ชิงเต่า ต้าเหลียน ซีอาน ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก

เริ่มมีกิจการร้านอาหารไทยเข้าไปตั้ง การที่จีนบริโภค
ข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าวจึงมีความส�ำคัญอย่างมากในจีน
การปล่อยให้มกี ารขาดแคลนหรือราคาทีส่ งู จะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากรายได้ตอ่ คนต่อปี
ของจีนยังต�ำ่ อยูซ่ งึ่ สะท้อนเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ของรายได้
และความเป็นอยู่ เช่นเดียวกับการผลิตข้าว ชาวจีน
บริโภคข้าวมากที่สุดในโลก โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละราว
120 ล้านตันในทศวรรษ 1980 เป็น 130 ในทศวรรษที่
1990 และเฉลี่ยปีละ 140 ล้านตัน ในทศวรรษ 2000
โดยในปี 2556 ชาวจีนบริโภคข้าว 144 ล้านตัน ซึ่งไม่
เพียงพอกับการผลิตในประเทศอย่างไรก็ดี แนวโน้มการ
บริโภคข้าวของจีนมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะคนในเมือง
ทีห่ นั มาบริโภคข้าวน้อยลงและหันไปนิยมอาหารตะวันตก
มากขึน้ เนือ่ งจากจีนได้เริม่ เปิดประเทศมากขึน้ และได้รบั
อิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ
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3. การน�ำเข้า-ส่งออกข้าวของจีน การส่งออก
ข้าวของจีนมีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2550 โดยการส่งออก
อยู ่ ที่ ป ระมาณปี ล ะ 3-4 แสนตั น ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
การส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต�่ำ ขณะที่การ
น�ำเข้านัน้ จีนเป็นผูน้ ำ� เข้าข้าวมากทีส่ ดุ ในโลก โดยหลังจาก
เปิดประเทศในทศวรรษ 1970 จีนเริ่มน�ำเข้าข้าว
เพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นไปอย่างผันผวน มีการน�ำเข้ามากที่สุด
ประมาณ 2 ล้านตันในช่วงปี 1996-1997 ทั้งนี้ การ
เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2001 ท�ำให้
จีนมีข้อผูกพันในการน�ำเข้าข้าว ซึ่งจีนก�ำหนดโควตา
ภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) ไว้ที่ 5.32 ล้านตัน/ปี
จ�ำแนกเป็นข้าวเมล็ดสั้นและเมล็ดยาวอย่างละครึ่ง
โดยข้าวในโควตาเสียภาษีอัตราร้อยละ 1 ของราคา
CIF ส่วนนอกโควตาเสียอัตราร้อยละ 65 ของราคา CIF
โดยการก�ำหนดอัตราภาษีนอกโควตาสูงเช่นนีเ้ พือ่ ปกป้อง
ผูผ้ ลิตในประเทศ ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมาจีนไม่เคยน�ำเข้าเกินกว่า
ที่ผูกพันเอาไว้ โดยปี 2556 น�ำเข้า 3.14 ล้านตัน
ส่วนในปี 2557 และ 2558 คาดการณ์วา่ จะมีการน�ำเข้า
สูงขึ้นถึง 4 ล้านตัน โดยเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเรื่อง
ความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารในประเทศจาก
สภาวะอากาศที่ผันผวนซึ่งอาจจะกระทบต่อการผลิต
ในประเทศ ทั้งนี้ การน�ำเข้าข้าวนั้น ผู้น�ำเข้าจะต้องขอ
โควตาจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่
รัฐบาลก�ำหนด ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่ง
ที่เป็นอุปสรรคในการน�ำเข้า ซึ่งที่ผ่านมา COFCO
ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับการเกษตรของจีน
สามารถครองสัดส่วนการจัดสรรโควตาจากรัฐบาล
ได้มากทีส่ ดุ และในการซือ้ ขายแบบรัฐต่อรัฐนัน้ รัฐบาล
จีนได้กำ� หนดให้ COFCO เป็นผูน้ ำ� เข้าได้แต่เพียงผูเ้ ดียว

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการก�ำหนดมาตรฐานและการตรวจข้าวส่งออก
ซึ่งข้าวที่ได้มาตรฐานและส่งออกจากประเทศไทยจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ารวงข้าวสีเขียวของกรมการค้า
ต่างประเทศติดอยู่ที่ถุง ขณะที่ทางฝ่ายจีนก็จะมีหน่วยงาน AQSIQ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้าว
น�ำเข้าและมีหน่วยงาน C.I.C.C ที่ได้รับการรับรองจาก AQSIQ ชองจีน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบที่ประเทศไทย
ก่อนส่งออก อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมาปัญหาในการปลอมปนข้าว (คือน�ำข้าวหอมมะลิไทยมาผสมกับข้าวชนิดอืน่ หรือแม้แต่
เป็นข้าวอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมาบรรจุขาย) และการปลอมเครื่องหมายการค้ารวงข้าวสีเขียว ก็ยังมีมาต่อเนื่อง
4. ตลาดข้าวไทยในจีน ในช่วงที่ผ่านมา ไทย และพบเห็นอยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด รวมทั้งได้พยายามให้ความรู้
ส่งข้าวไปจีนเฉลี่ยปีละประมาณ 2-3 แสนตัน ขณะที่ และประชาสัมพันธ์ตรารวงข้าวสีเขียวให้ผู้บริโภคจีนได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้เลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง
ส่งออกไปฮ่องกงปีละ 2-3 แสนตันเช่นกัน อย่างไรก็ดี
ปริมาณการส่งออกในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมามีความผันผวน
เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงในบางปี แต่ในปี 2557
อนาคตของข้าวไทยในจีนมีความหวังอีกครัง้ จากการทีร่ าคาข้าวกลับมาอยูใ่ นภาวะปกติ ซึง่ เป็นโอกาส
คาดว่าจะส่งได้ประมาณ 5-6 แสนตัน โดยส่วนใหญ่
ส่ ง เป็ น ข้ า วขาวและข้ า วหอมมะลิ ช่ อ งทางการ ของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งข้าวไปยังจีนมากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ประเทศไทยควรรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ผันผวนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาที่ท�ำให้ลูกค้ารายใหญ่หันไป
จัดจ�ำหน่าย (Distribution Channel) ข้าวของไทยนั้น
จะผ่านผู้น�ำเข้ารายใหญ่เช่น COFCO ที่น�ำเข้าข้าวไทย ซื้อข้าวจากประเทศอื่น ซึ่งแม้ว่าไทยจะสามารถดึงลูกค้ารายใหญ่กลับมาได้แล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ท�ำให้เกิด
และบรรจุหีบห่อใหม่ภายใต้ Brand COFCO รวมทั้ง ความไม่มั่นคงทางราคาและกระทบต่อแผนการจัดซื้อของลูกค้า และอาจท�ำให้ไทยเสียฐานลูกค้าไปได้
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดจีน โดยเฉพาะเมืองรอง
ตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับโควตาและกระจายต่อไปยัง
ภัตตาคาร โรงแรม ไฮเปอร์มาเกต และซูเปอร์มาร์เกต (Tier-2) ในมณฑลทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูงของจีน เช่น เมืองเซีย๊ ะเหมิน หังโจว ชิงเต่า ต้าเหลียน เป็นต้น ทีป่ จั จุบนั ผูบ้ ริโภค
ุ ภาพ นอกจากนี้ ควรให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ตราเครือ่ งหมายหอมมะลิไทย
เช่น Walmart, Carrefour, Lotus (ของบริษัทเจียไต๋ มีอำ� นาจการซือ้ สูงและนิยมของทีม่ คี ณ
หรือ ซีพี ซึ่งจ�ำหน่ายข้าวหอมมะลิแบรนด์ข้าวตราฉัตร (ตรารวงข้าวสีเขียว) เพื่อให้ชาวจีนได้เลือกซื้อข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากไทยจริงๆ
3. พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเช่น
ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจีน) โดยการน�ำเข้าจากไทย
3.1 การออกแบบรูปแบบการหีบห่อ (Packaging) ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนจีน
ประมาณร้อยละ 80 จะน�ำเข้าผ่านทางตอนใต้ของจีน
(มณฑลกวางตุ้ง) มากที่สุดเนื่องจากมีท่าเรือและระยะ ให้ความส�ำคัญมาก เช่น อาจลดขนาดบรรจุให้เล็กลง (เช่น ขนาด 2 กิโลกรัม) เพื่อสะดวกในการมอบของขวัญ
การขนส่งจากประเทศไทยใกล้ที่สุด และจะกระจาย ในช่วงเทศกาลส�ำคัญ เช่น ปีใหม่ หรือ ตรุษจีน
3.2 ส่งเสริมตลาดข้าวชนิดอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยในตลาดจีน เช่น ข้าวหอมมะลิ
ต่อไปในเมืองต่างๆ ในแผ่นดินใหญ่ ทั้งนี้ ในสายตา
คนจีน ข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพดีโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น เนื่องจากคนจีนรุ่นใหม่ที่มีก�ำลังซื้อได้หันมาใส่ใจในสินค้าสุขภาพมากขึ้น
3.3 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากข้าวเช่น ขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ หรือ Snack นั้น จะเป็นที่นิยม
เป็นข้าว Premium มีภาพลักษณ์ทดี่ แี ละมีชอื่ เสียงดีมาก
ในหมู ่ ค นจี น ราคาข้ า วหอมมะลิ ไ ทยแท้ ใ นจี น ทางตอนใต้ของประเทศมากกว่าทางภาคอืน่ ๆ ของจีน ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยควรทีจ่ ะเรียนรู้ ส�ำรวจและทดสอบตลาด
อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท ขณะที่ข้าวเมล็ดสั้น ช่องทางหนึ่งคือ การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในพื้นที่ต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานพาณิชย์ใน
คุ ณ ภาพดี ที่ ช าวจี น นิ ย มอยู ่ ที่ ป ระมาณกิ โ ลกรั ม ละ ต่างประเทศ ณ กรุงปักกิง่ และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทัง้ 7 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เซีย่ งไฮ้
กวางโจว หนานหนิง เซี๋ยะเหมิน เฉิงตู ซีอาน และคุนหมิง
30-50 บาท
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โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ, นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล และนายอ�ำพล วิบูลย์ศิริกุล

โอกาสในการขยายตลาดสินค้า

เกษตรไทยสู่ AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ถือเป็นหนึง่ ในความร่วมมือหลักของการรวมกลุม่
เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียจากการรวมกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาส
และอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในปัจจุบัน
เพื่อมาวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค เพื่อน�ำไปสู่การเสนอแนะที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยต่อไป
สถานการณ์สนิ ค้าเกษตรไทยในปัจจุบนั กับการเข้าสู่
ตลาดประเทศสมาชิก AEC

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น kitchen
of the world ภาคการเกษตรมีขนาดใหญ่และมี
ความส�ำคัญสูงประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคอาเซียนเนือ่ งจาก
การมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ไทย
สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศคูแ่ ข่งรวมทัง้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนสินค้าเกษตร
หลายชนิดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก
ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
สมาชิก AEC ซึง่ เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทย
สามารถเข้าสู่ตลาด AEC ได้สะดวกยิ่งขึ้นจากการ
ลดภาษีน�ำเข้าของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ อุปสรรคด้านก�ำแพงภาษีจะลดลงไปมาก แต่ยงั มี
มาตรการพิเศษด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีที่บางประเทศ
ในอาเซียนยังคงมีใช้อยู่ กล่าวคือ
มาตรการทางภาษี พบว่าบางประเทศ เช่น
อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ต่างก�ำหนดให้
สินค้าข้าวอยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง
(High Sensitive List) และยังคงอัตราภาษีน�ำเข้า
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 30-401

- ฟิลปิ ปินส์ มีการน�ำเข้าข้าวแบบจ�ำกัดปริมาณ (Quantity Restrictions : QRs) ภายใต้กรอบความตกลง

ต่อองค์การค้าโลก WTO ซึ่งอยู่ระหว่างต่ออายุมาตรการ และเป็นสินค้าอ่อนไหวสูงภายใต้กรอบการค้าอาเซียน
- สิงคโปร์ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพการน�ำเข้าสินค้าเกษตรซึง่ จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของหน่วยงาน Agri-Food Veterinary Authority (AVA) และ Food Control Department (FCD) ทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เช่น การน�ำเข้าผักและผลไม้ จะต้องผ่านการสุ่มตรวจ หากพบ
สารตกค้างใดๆ จะถูกพิจารณาส่งสินค้ากลับ หรือเผาท�ำลายได้ทันที รวมถึงอาจส่งฟ้องศาลเพื่อด�ำเนินคดีได้
- มาเลเซีย การน�ำเข้าสินค้าเกษตรของมาเลเซียจะต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety
and Quality Control Division, Ministry of Health โดยจะมีการตรวจสารพิษตามประกาศของ Malaysian
Food Regulation 1985
จะเห็นว่าการเปิด AEC แม้จะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี แต่ยงั คงมีอปุ สรรคในเรือ่ งของมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีอยู่
ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่ควรมองข้ามการหาแนวทางลดอุปสรรคทางการค้าเหล่านี้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาด AEC สามารถท�ำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี (Non-Tariff
Barriers: NTBs) เช่ น กฎระเบี ย บต่ า งๆ

และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเกษตร
ตัวอย่างของมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี (NTB) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่อาจกระทบกับการค้าสินค้าเกษตร
ของไทย เช่น
- อินโดนีเซีย การส่งออกข้าวไปยังอินโดนีเซีย
จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบด้านโลจิสติกส์ (The Bureau of Logistics:
BULOG) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของราคาและ
ปริมาณสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญภายในประเทศ2 อีกทั้ง
ข้าวบางประเภทยังจะต้องได้รบั การเห็นชอบการน�ำเข้า
จากกระทรวงเกษตร3 นอกจากนี้ สินค้าเกษตรจ�ำพวก
ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว และน�้ำตาลนั้น ผู้น�ำเข้า
จะต้องมีใบอนุญาตพิเศษในการน�ำเข้าด้วย
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ที่มา : 1 http://www.dft.go.th/
2
http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/directory/2014/
		 bulog_persero_/interview.php
3
http://aec.ditp.go.th/

Special Report
ข้อเสนอแนะ

สินค้าเกษตรของไทยใน AEC : โอกาส และอุปสรรค

จากภาพรวมของสินค้าเกษตรไทยในปัจจุบัน กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ถือเป็นมิตใิ หม่ในทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมภิ าคนี้ นับว่าเป็นโอกาสส�ำคัญในการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย
ซึ่งแน่นอนว่าการเปิด AEC จะน�ำไปสู่ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อสินค้าเกษตรของไทย ในที่นี้ จะวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

โอกาส

1. จากการทีท่ กุ ประเทศจะต้องลดภาษีนำ� เข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกลงเหลือ 0% ในวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ท�ำให้สนิ ค้าไทยสามารถส่งไปขายในประเทศสมาชิก AEC ได้อย่างเสรี ซึง่ เป็นช่องทางให้ไทยสามารถส่งออก
สินค้าเกษตรไปสู่ตลาด AEC ได้มากขึ้น
2. จากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และจากการเปิดเสรีด้านการบริการ จึงเป็น
โอกาสส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซงึ่ มีความส�ำคัญต่อการส่งสินค้าเกษตรของไทยจากจุดต้นทาง
ไปยังจุดหมายตามความต้องการของผู้บริโภคและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภค
ในกลุม่ ประเทศ AEC อีกทัง้ รัฐบาลมีแผนการตัดถนนเชือ่ มโยงสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก และเหนือ-ใต้ ตามโครงการความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดชายแดนรวมถึงโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลจีนที่จะสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทาง หนองคาย-โคราชแก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด และ แก่งคอย-กรุงเทพฯ จึงเกิดความสะดวกในการขนส่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต
3. หากจะวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ที่จะส่งออกไปยังตลาด AEC ถือว่า ความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพของสินค้าอาหารไทยในสายตาผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศ CLMV เพราะสินค้าส่วนหนึ่ง
ผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ผลิตจ�ำเป็นต้องยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ4
4. ในกลุ่ม CLMV หรือกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง จากข้อมูลของ IMF5 คาดการณ์ปี 2015 เศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศดังกล่าวจะเติบโตในอัตรา 7.3%, 7.8%, 7.8% และ 5.6% ตามล�ำดับจึงเป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยควรรีบเข้าไปเจาะตลาด
5. หากพิจารณาในเรื่องการเปิดเสรีด้านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เข้าไปท�ำสัญญา
การปลูกข้าวแบบ Contract farming ในประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ ตี น้ ทุนปัจจัยการผลิตต�ำ่ เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

อุปสรรค

1. จากการที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าพืชเป็นยุทธศาสตร์ที่
คล้ายคลึงกัน และทุกประเทศต่างก็พยายามที่จะปกป้องสินค้าและอุตสาหกรรมภาคเกษตรของตน จึงย่อมมีการ
แข่งขันในสินค้าเกษตรรายการเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้6
2. กลุม่ ประเทศ CLMV ทีถ่ อื ว่าไทยมีศกั ยภาพสูงนัน้ แต่หากมองในแง่กำ� ลังซือ้ ก็พบว่า เป็นกลุม่ ประเทศ
ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ต�ำ่ ซึง่ รายได้ประชาชาติตอ่ หัวของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมกัน 4 ประเทศ ในปี 2013
มีเพียง 5,692 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ยังต�่ำกว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวของไทยเพียงประเทศเดียว ในปี 2013 อยู่ที่
5,779 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี7 โดยหากจะมองในแง่กลยุทธ์การท�ำธุรกิจ อาจจะพิจารณาการย้ายเป้าหมายไปมองที่
กลุม่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทีม่ รี ายได้ประชาชาติตอ่ หัวอยูท่ ี่ 10,538 และ 55,182 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี8 ตามล�ำดับ
ซึ่งมีก�ำลังซื้อสูงและจะเป็นตลาดยุทธศาสตร์ในแง่ที่จะน�ำเงินเข้าประเทศไทยได้มากกว่า
นอกจากนี้ข้าวไทยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านราคากับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเอง
อาทิ เวียดนาม กัมพูชา และในอนาคตอาจจะเป็นพม่าที่มีต้นทุนในการผลิตข้าวต�่ำกว่าประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผล
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้าวไทยในอาเซียนปรับลดลง
3. อาจมีกลุม่ ทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เข้ามาตัง้ บริษทั และยึดครองธุรกิจการท�ำนา
ในไทยได้9 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อเสียเปรียบของผู้ประกอบการไทยและการท�ำนาในรูปแบบ Contract farming
อาจส่งผลเสียให้ผู้บริโภคข้าวในประเทศอาจต้องซื้อข้าวในราคาสูงขึ้น10
ที่มา :

http://www.thai-aec.com/158#ixzz21g61Ou1E
http://www.imf.org/
6
http://www.thai-aec.com/158#ixzz21g61Ou1E

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
9
http://www.thai-aec.com/242

1. ควรใช้โอกาสในการเข้าสู่ AEC เป็นจุดเริม่ ต้น
ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัวและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียน
เท่านัน้ ยังสามารถใช้โอกาสนีใ้ นการขยายตลาดสินค้า
เกษตรของไทยไปสู่ตลาดอื่นๆ นอกจากอาเซียน เช่น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น
2. ภาครั ฐ ควรเพิ่ ม บทบาทในการเจรจา
ลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีกับประเทศสมาชิก
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นโดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ ไ ทยยั ง ต้ อ ง
เผชิญกับข้อจ�ำกัด เช่น ข้าวไทย ซึ่งบางประเทศยังมี
มาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ทั้ ง ในรู ป แบบภาษี แ ละ
ไม่ใช่ภาษี
3. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาด้ า นการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทั้งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และช่องทาง
การกระจายสินค้า
4. ภาครัฐควรก�ำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆ
เช่น ค่าวัตถุดิบการผลิต และค่าขนส่ง เป็นต้น
5. จากตัวอย่างสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออก
สู่ตลาด AEC พบว่า สินค้ายุทธศาสตร์ส�ำคัญที่ไทย
มีส่วนแบ่งการตลาดที่ส�ำคัญในอาเซียน คือ ข้าว และ
มันส�ำปะหลัง โดยในปี 2013 แม้วา่ ข้าวไทยยังมีมลู ค่า
การส่งออกสู่ตลาดโลกอยู่ท่ี 4,420.36 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 11 มากกว่าเวียดนามที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,925
ล้านดอลลาร์สหรัฐ12 เวียดนามยังคงเป็นคู่แข่งที่ไทย
ต้องจับตามอง ฉะนัน้ หน่วยงานภาครัฐจึงควรส่งเสริม
ศักยภาพของสินค้าเหล่านี้ เพื่อให้ไทยสามารถเป็น
ผู้ส่งออกรายส�ำคัญได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับสินค้าข้าว ภาครัฐ
ควรส่งเสริมให้มีโครงการผลิตข้าวชนิดชั้นดียุคใหม่
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิต และขยายตลาด
ข้าวคุณภาพชัน้ ดีให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย น�ำไปสูก่ าร
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กบั เกษตรกรไทย
อย่างยั่งยืน
6. การที่ ASEAN ให้ความส�ำคัญกับความมัน่ คง
ทางอาหาร (Food Security) ตามแผนการบูรณาการ
ความมั่ น คงด้ า นอาหารของอาเซี ย น (ASEAN
Integrated Food Security (AIFS) โดยได้มกี ารริเริม่
ระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งแผนดังกล่าว
ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมตลาดการค้าสินค้า
อาหาร ซึ่งจะท�ำให้ ASEAN มีความส�ำคัญในระบบ
เศรษฐกิจโลกและมีพลังการต่อรองเพิม่ ขึน้ ไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิก ควรใช้โอกาสนีใ้ นการเจรจาเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มากขึน้
เพื่อการเป็นครัวโลกที่ยั่งยืนต่อไป

http://www.kriengsak.com/issues/contract-farming-0
http://www2.ops3.moc.go.th/
12
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
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Economic Highlight

โดย นางนิตยา ชูมี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมมีสัญญาณ

ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากภาคการส่งออกสินค้า
และการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชน
ยังคงทรงตัว ขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
จากเดือนที่ผ่านมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี

โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า จากการลดลงของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกและการปรับ
โครงสร้างราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศไทย อัตราการว่างงานอยู่ระดับต�่ำที่
ร้อยละ 0.5 ของก�ำลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด
ณ เดือนตุลาคม 2557 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 46.5 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความ
มั่นคง และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่ นระดับมัน่ คง สะท้อนได้จากทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2557 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 158.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ สูงกว่าหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ ประมาณ 2.7 เท่า และสามารถ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัวต่อเนื่อง
จากเดือนที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรม สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่หดตัวร้อยละ 13.9 โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง และยางพารา เนื่องจากฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถ
กรีดยางได้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวเช่นกันทีร่ อ้ ยละ 8.3 ตามการลดลงของ
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนได้จากดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหดตัวร้อยละ 3.5 ขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตัวต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยขยายตัวร้อยละ 2.5 สะท้อน
ได้ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในประเทศไทย
การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2557 มีสัญญาณทรงตัว
เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคา
คงที่ และ ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค ทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.6 และ 1.7 ตามล�ำดับ
ขณะที่ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งและยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวที่
ร้อยละ 27.7 และ 12.0 ตามล�ำดับ ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการทีร่ าคาสินค้าเกษตรหดตัว
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้รายได้เกษตรกรลดลง และส่งผลต่อการบริโภคและการใช้จา่ ย
ของภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัว

ลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน และ
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 8.5 และ 17.4 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ การลงทุนในหมวดก่อสร้างยังคงชะลอตัว สะท้อนจากภาษีธรุ กรรม
อสังหาริมทรัพย์ ยอดขายปูนซีเมนต์และยอดขายเหล็ก ทีห่ ดตัวลงร้อยละ 12.6
8.8 และ 9.1 ตามล�ำดับ
ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ,
IMF (*คาดการณ์เดือน ต.ค. 57)
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค. - พ.ย. 57)

ปี 56 (%y-o-y)

คาดการณ์โดย IMF*

ไทย

2.02

2.9

1.0

มาเลเซีย

3.2

4.7

5.9

ฟิลิปปินส์

4.3

7.2

6.2

สิงคโปร์

1.1

4.1

3.0

จีน

2.0

7.7

7.4

อินโดนีเซีย

6.24

5.8

5.2

อินเดีย

7.42

4.4

5.6

เวียดนาม

4.30

5.4

5.5

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q2

Q3

ต.ค

พ.ย.

-

-

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2.9

0.4

0.6

-2.45
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

0.5
168.2
2.47
1.71
46.6
1.0

-1.5
161.5
2.0
1.8
47.2
0.8

2.6
160.6
1.5
1.7
46.5
0.8

158.5
1.3
1.6
0.5

-0.32
0.17

0.30
-12.59

-1.8
-1.3

4.0
-4.9

-1.0
-3.5

-2.3
-0.8
-3.3
18.8

4.2
-6.9
-4.8
-13.4

-0.5
-7.2
-3.9
-10.1

-14.7
-8.6
-2.9
6.1

-13.9
-8.3
-3.5
2.5

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

0.3
-37.7
-18.2
0.4

2.3
-38.3
-8.1
0.4

-1.7
-28.0
-7.6
7.3

0.6
-27.7
-12.0
1.7

-5.9
-8.4
18.1
8.3
7.9

-12.6
-30.6
-5.9
-3.0
3.0

0.0
-20.4
-2.1
-2.9
-10.5

-3.1
-13.6
-2.9
-5.7
0.5

-8.5
-17.4
-12.6
-8.8
-9.1

เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
ยอดขายเหล็ก

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 106.65

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.60 เป็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเดือน
ที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.26 เนื่องจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศ
ทีป่ รับตัวลดลงตามราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง และการด�ำเนินนโยบาย
เกีย่ วกับการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศของรัฐบาล รวมทัง้ ไข่ไก่ เนือ้ สุกร ไก่สด
ผัก และผลไม้ มีราคาปรับลดลง เนื่องจากผลผลิตเข้าตลาดอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.89

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 1.8 - 2.5

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
ประเทศ ทีห่ กั สินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงาน) เดือนธันวาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 105.39
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 1.69 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.18 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.59
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 135.7 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.6 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนี
ราคาลดลงร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 0.8 ปลาและสัตว์นำ�้
ร้อยละ 6.8 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 10.8 ตามการลดลง
ของราคาลิกไนต์ น�้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 14.0 หมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.9 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่
และยาสูบ ร้อยละ 0.3 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.3 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนัง
และรองเท้า ร้อยละ 0.6 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ร้อยละ 23.9 เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ร้อยละ 1.6 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 11.6 โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
ร้อยละ 1.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.8 ส่วนหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.2
ผลิตภัณฑ์อโลหะ ร้อยละ 1.3 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ร้อยละ 2.0
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.3 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.1

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)
index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 124.7 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 1.6 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 5.6 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 3.6
หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.1 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 และหมวดดัชนีราคา
ที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ขณะที่หมวดวัสดุฉาบผิวและหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ไม่เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากภาวะการก่อสร้างโดยรวมยังทรงตัว เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างลดลงร้อยละ 0.6 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.7

index

index

index

%YoY

ที่มา : ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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International Trade Focus

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
พฤศจิกายน 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤศจิกายน 57

ม.ค.-พ.ย. 2557

ส่งออก

18,568

209,188

-1.00

-0.42

น�ำเข้า

18,646

210,752

-3.46

-8.99

-78.0

-1,564

ดุลการค้า

พฤศจิกายน 57

ม.ค.-พ.ย. 2557

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,967

4.4

10.6

จีน

2,116

-18.7

11.4

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,603

-2.4

8.6

สหรัฐ
อเมริกา

2,050

2.7

11.0

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

876

23.5

4.7

ญี่ปุ่น

1,739

-10.7

9.4

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

834

-34.2

4.5 มาเลเซีย

1,259

11.7

6.8

เม็ดพลาสติก

789

5.9

ฮ่องกง

1,025

1.8

5.5

4.3

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

2,145

-29.0

11.5

จีน

3,560

5.6

19.1

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,657

-16.5

8.9

ญีป่ นุ่

2,911

-8.4

15.6

เครือ่ งเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ

1,308

38.3

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,460

24.0

7.8

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,269

4.0

6.8

สหรัฐ
อาหรับฯ

1,109

-12.0

6.0

เคมีภณ
ั ฑ์

1,103

-14.4

5.9 มาเลเซีย

994

4.8

5.3

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.ย. 57

ต.ค. 57

พ.ย. 57

ส่งออก

-0.4

-0.3

น�ำเข้า

-1.1

-1.4

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 18,568 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
1.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 8.5 โดยยางพารา (–43.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-3.6%)
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-6.5%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-11.6%) และ
ผักผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-10.3%) ในขณะทีข่ า้ ว (+12.2%) และน�ำ้ ตาล (+94.5%)
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+4.4%)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.4%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-34.2%) เม็ดพลาสติก (+5.9%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ จีน (-18.7%) สหรัฐอเมริกา (+2.7%)
ญี่ปุ่น (-10.7%) มาเลเซีย (+11.8%) ฮ่องกง (+1.8%)
ระยะ 11 เดือนของปี 57 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 209,188 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 0.42 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.8 โดยยางพารา (-25.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและ
แปรรูป (-8.0%) น�้ำตาล (-7.6%) ในขณะที่ข้าว (+18.5%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(+11.8%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+2.7%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ
(+0.4%) เม็ดพลาสติก (+9.2%) ในขณะที่ อัญมณีและเครื่องประดับ (-1.4%) น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป (-10.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-6.7%)
สหรัฐอเมริกา (+3.3%) ญี่ปุ่น (-1.7%) ฮ่องกง (-3.9%) และมาเลเซีย (-1.0%)

การน�ำเข้า

เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 18,646 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ
3.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-28.9%)
เครือ่ งจักรกลฯ (-16.5%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-14.4%) ขณะที่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+4.0%) และ
เหล็ก (+6.9%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+5.6%) ญี่ปุ่น
(-8.4%) สหรัฐอเมริกา (+24.0%) สหรัฐอาหรับฯ (-12.0%) มาเลเซีย (+5.3%)
ระยะ 11 เดือนของปี 57 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 210,752 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 8.99 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ
(-12.9%) เครื่องจักรกลฯ (-8.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+0.2%) เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ (-8.9%) ขณะทีเ่ คมีภณ
ั ฑ์ (+0.5%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (+0.4%) ญี่ปุ่น (-13.8%) สหรัฐอเมริกา (-2.5%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(-25.2%) และมาเลเซีย (-4.6%)

ดุลการค้า

เดือนพฤศจิกายน 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 78.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 11 เดื อ นของปี 57 (ม.ค.-พ.ย.) ขาดดุ ล การค้ า มู ล ค่ า 1,563
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ 97.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.9 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.5 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ
5.4 ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การส่งออก

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
พ.ย. 57

ม.ค. - พ.ย. 57

-0.5

-1.1

-0.9

-2.1

-5.1

-1.3

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ 92.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 5.1 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 18.6 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 1.6 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป
ลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.5

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ธันวาคม 2557

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำในเดือนธันวาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,710 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำดีดตัวขึ้น เนื่องจากการเข้าซื้อทองค�ำเพื่อเก็งก�ำไรของ
นักลงทุน หลังจากราคาทองค�ำร่วงลงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ
ที่ออกมาต�่ำกว่าที่คาดการณ์ส่งผลเป็นปัจจัยหนุนต่อทองค�ำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับปัจจัย
บวกจากความกังวลเกีย่ วกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่ หนุนความต้องการทองค�ำในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ราคาน�้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบในเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 59.34
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 75.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคา
น�ำ้ มันได้รบั แรงกดดันจากอุปทานน�ำ้ มันดิบทีย่ งั คงล้นตลาดหลังจากทีก่ ลุม่ โอเปกตัดสินใจคงก�ำลัง
การผลิต ประกอบกับการทีส่ ำ� นักงานพลังงานสากล (IEA) ประกาศลดคาดการณ์อปุ สงค์นำ�้ มันดิบลง
และสถาบันด้านพลังงานสหรัฐฯ (API) รายงานตัวเลขปริมาณน�้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ำมันดิบลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนธันวาคมปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่าจาก 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยค่าเงินบาทยังเคลือ่ นไหว
ทิศทางเดียวกันกับภูมภิ าคเอเชีย ทีส่ ว่ นใหญ่คา่ เงินอ่อนค่า หลังถูกกดดันจากค่าเงินเหรียญสหรัฐ
ที่แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการดิ่งลงของราคาน�้ำมันในตลาดโลก

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,231.05 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,237.50 บาท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,717.11 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,796.25 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
มีการส�ำรองข้าวและส่งมอบข้าวก่อนวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ส�ำหรับแนวโน้มเดือนมกราคม
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) อาจปรับตัวลดลงเพื่อแข่งขันด้านราคา หลังจากล่าสุดราคา
ข้าวขาว 5% สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) อาจจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนือ่ งจากข้าวหอมมะลินาปีน่าจะมีการเก็บเกี่ยวหมดแล้ว ท�ำให้ช่วงเดือนธ.ค.57-ก.พ.58
เป็นช่วงข้าวทิ้งช่วง ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้น
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนธันวาคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 53.47 บาท และ 49.18 บาท
ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ราคาน�้ำมันที่
ปรับตัวลดลง ประกอบกับอุปทานยางพาราที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส�ำหรับราคาในเดือนมกราคม
2558 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น จากการด�ำเนินงานตามโครงการมูลภัณฑ์กันชน (Buffer fund)
ของรัฐบาล ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รับซือ้ ยางพาราในตลาด ส่งผลให้อปุ ทานยางพาราในตลาดลดลง

เดือน
สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

พ.ย.57

ธ.ค.57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,231.05

1,237.50

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,717.11

2,796.25

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

53.86

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

50.05

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)

สินค้า

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

ปี 2556

ปี 2557

0.52

1,451.04

1,227.08 -15.43

2.91

3,286.79

2,968.98

53.47

-0.72

85.75

63.78 -25.63

49.18

-1.74

77.42

56.01 -27.65

1,176.30

1,202.29

2.21

1,410.87

1,266.36 -10.24

18,306.00

18,710.00

2.21 20,538.15

ข้าว : (Baht/100Kg)
-9.67

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ

19,494.87

-5.08

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

76.11

57.17

-24.89

105.67

96.28

-8.89

WTI

75.67

59.34

-21.58

100.32

93.27

-7.03

32.78

32.9

0.37

30.73

32.48

5.71

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News

ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้าม เป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยประชากรกว่า 100 ล้านคน และเป็นประชากร
ทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน (อายุ 15-64 ปี) มีสงู ถึง 62% ทีส่ ำ� คัญคนฟิลปิ ปินส์ทกุ คนรักการช้อปปิง้ เป็นชีวติ จิตใจโดยเห็นได้จาก
การที่มหี ้างขนาดยักษ์อยู่แทบทุกภาคของประเทศ เศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์เติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี รายได้หลักของฟิลิปปินส์
มี 2 แหล่ง คือ 1) การส่งเงินกลับของแรงงานฟิลิปปินส์โพ้นทะเล (ปี 2556 มีเงินโอนกลับฯ 22.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อนหน้า) และ 2) การให้บริการธุรกิจผ่านระบบ IT หรือ BPO (Business
Process Outsourcing) เช่น call center, การบริหารข้อมูลบัตรเครดิต และดิจิตัลคอนเทนต์ ซึ่งฟิลิปปินส์
ก�ำลังจะเบียดแซงหน้าบังกะลอร์ของอินเดียไปแล้ว (ปี 2556 BPO สร้างรายได้ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
15% จากปี 2555) ซึ่งท�ำให้คนฟิลิปปินส์ปัจจุบันใช้เงินกันฟุ่มเฟือยมากกว่าในอดีตอย่างน่าตกใจ ดังจะเห็นได้จาก
เครื่องส�ำอางจากประเทศไทยประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากโดยเป็นผู้น�ำตลาดและมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 30%
ขณะเดียวกันภาครัฐก็สามารถเก็บภาษีได้เป็นกอบเป็นก�ำมากขึ้น สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ทั้งถนน
สนามบิน โครงการรถไฟฟ้า ท่าเรือ ท�ำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของฟิลิปปินส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สินค้าไทย
ที่ก�ำลังมาแรงในฟิลิปปินส์อื่นๆ ได้แก่ ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 30 % เช่นกัน นอกจากนั้น
จะเป็น คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ข้าว และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

เวที ก ารประชุ ม “Cambodia Outlook Conference” ของ
กั ม พู ช าได้ แ ถลงผลการระดมความคิ ด เห็ น ภาครั ฐ -เอกชนเมื่ อ เร็ ว ๆ นี้
ว่าเศรษฐกิจกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตราว 7% ในอีกหลายปีข้างหน้า และ
จะสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle
Income ภายใน 1-2 ปีขา้ งหน้า อันเนือ่ งมาจากการลงทุนจากต่างประเทศยังคง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศไทย จีน และเวียดนาม รวมทั้งญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามปัญหาส�ำคัญของกัมพูชาคือ การขาดแคลนแรงงาน
ที่มีทักษะ อาทิเช่น บุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่จบการศึกษาใหม่ในกัมพูชา
จ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงจะสามารถ
ท�ำงานได้ อีกทั้งกัมพูชามีต้นทุนการผลิตสินค้าสูง โดยมีต้นทุนการส่งออก
สูงถึง 70% ของมูลค่าสินค้า เนื่องจากความไม่พร้อมหลายด้าน เช่น ด้าน
พลังงานและสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีข่ าดแคลน ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนาและปรับปรุงอีกระยะหนึง่ นอกจากนัน้ กัมพูชายังเป็น 1 จาก 2 ประเทศ
ในโลกที่ผู้ส่งออกจ�ำเป็นต้องมีใบอนุญาตส�ำหรับการส่งออก

ลาวจัดงานท่องเที่ยววัฒนธรรมและงานแสดงสินค้าสากล ครั้งที่ 1
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ 4 ประเทศ (ลาว-พม่า-จีน-ไทย) เมื่อวันที่
4-10 ธันวาคม 2557 ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�ำ แขวงบ่อแก้ว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทั้ง 4 ประเทศได้น�ำสินค้าไปจ�ำหน่าย
กว่า 500 รายการ ทั้งนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้ตั้งเป้าให้บ่อแก้วเป็นเมือง
เศรษฐกิจส�ำคัญเชื่อมเส้นทางการค้ากับทั้ง 4 ประเทศโดยผ่านถนน R3A
และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-บ่อแก้ว ขณะที่นักลงทุนไทยก็ได้
เข้าไปพัฒนา “นาคราชนคร” ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงถนน R3A เชิงสะพาน
มิ ต รภาพแห่ ง นี้ โ ดยพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และการท่ อ งเที่ ย ว
ครบวงจรไม่วา่ จะเป็น มอลล์ สถานีขนส่ง เมืองโบราณ สนามกอล์ฟ ธนาคาร
พาณิชย์ และบ้านพักตากอากาศ ทั้งนี้ สปป. ลาว คาดว่าชาวจีนกว่า 200
ล้านคนที่เดิมนิยมท่องเที่ยวในประเทศจะทะลักมาเที่ยวบ่อแก้วแล้วต่อ
มายังเชียงรายและเชียงใหม่มากขึ้นแน่นอนเมื่อการเดินทางมายังสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ 4 มีความสะดวกมากขึ้นเช่นปัจจุบัน

ร้านค้าออนไลน์ในอินโดนีเซียก�ำลังมาแรงและกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติจราจร (เพื่อไป
ช้อปปิง้ ) ในแดนอิเหนาทีส่ าหัสสากรรจ์ขนึ้ ทุกวัน อย่างไรก็ตามระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านการช�ำระเงินออนไลน์ในอินโดนีเซีย
ยังคงไม่สมบูรณ์ โดยการช�ำระเงินในการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์สว่ นใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของการโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชี
ของผูข้ าย ส่วนการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตมีสดั ส่วนแค่ 30% เท่านัน้ ร้านค้าออนไลน์ขอ้ ปปิง้ รายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่
KASKUS.co.id, OLX.co.id, BERNIAGA.com, LAZADA INDONESIA.co.id, BHINNEKA.com, AGODA.
com, ZAROLA.co.id,TIKET.com, GROUPON.co.id, BIBLI.com, ELEVANIA.co.id, RAKUTEN.co.id
ต่อไปนี้จะเปิดตลาดอิเหนาไม่ต้องบินไปก็ขายออนไลน์ได้แล้ว

12 TPSO

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

