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สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านวารสาร สนย.ทุกท่านค่ะ ก้าวย่างเข้าสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่กูรู 
หลายส�านักเชื่อม่ันกันว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และท่ีส�าคัญ 
ปลายปีนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่สิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในนาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ดูเหมือนว่าปี 2558  
จะเป็นปีทองของการค้าการลงทุน และเป็นปีท่ีประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างมากท่ีสุดส�าหรับ
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิบ 

แต่โอกาสทีก่ล่าวถึง หากไม่ไขว่คว้ากค็งจะเป็นแค่อากาศ วารสาร สนย. จึงขอน�าข้อมูล
ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัโอกาสในการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมของไทยในปีน้ีมาเปิดเผยให้ท่านผูอ่้าน
ได้รบัทราบ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุ สินค้ากลุ่มใดเหมาะกบัตลาดชาตไิหน 
อ่านก่อน รู้ก่อน ลงทุนก่อนในคอลัมน์ Special Talk

ส�าหรับ ‘ข้าว’ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกอันดับ 1 ของไทยนั้น ก็ก�าลังจะมีตลาดใหญ่ 
อย่างจีนรองรับ หลังทั้งสองประเทศได้มีการลงนามใน MOU ค้าขายข้าวร่วมกัน คอลัมน ์
Special Report 1 เลยรวบรวมข้อมลูเรือ่งการตลาดข้าวในประเทศจนีและโอกาสของข้าวไทย
ในจีนมาน�าเสนอ ซึง่ถอืเป็นโอกาสของชาวนาไทยทีจ่ะได้ลมืตาอ้าปากในคราวนี ้และเป็นโอกาส
อันดีของไทยที่จะครองแชมป์การส่งออกข้าวไว้ได้อย่างเหนียวแน่นต่อไป

 ส่วนคอลัมน์ Special Report 2 จะมาวเิคราะห์โอกาสในการขยายตลาดสนิค้าเกษตร
ของไทยสู่ตลาด AEC ว่ามีโอกาสและอุปสรรคใดที่ผู้ประกอบการควรรู้บ้าง และนี่ถือเป็น 
ของขวัญปีใหม่จากใจกองบรรณาธิการ สนย. ที่พร้อมมอบให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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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)  
ที ่จ.นครนายก เพือ่สร้างพลงับวกในการท�างานให้ข้าราชการ สนย. การสมัมนาครัง้นี้ 
ให้ท้ังความรู้ ความสนกุสนาน ความสามคัค ีและทีส่�าคญัได้พลงัแห่งความร่วมมอืร่วมใจ
กันมาเต็มเปี่ยม เราจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อน สนย. ไปสู่เป้าหมาย
ตามที่คาดหวังไว้

และเมือ่วนัที ่7 ม.ค. 58 พวกเราชาวกระทรวงพาณชิย์ ได้มพีธิที�าบญุตกับาตร
พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พร้อมกันนี้ พวกเรา
ก็ไม่ลืมที่จะเตรียมของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากใจ ลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ จาก สนย. 
เพือ่มอบให้กับเด็กๆ ผูด้้อยโอกาสเนือ่งในโอกาสวนัเดก็ทีก่�าลงัจะมาถงึด้วยเช่นกนั ....  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
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โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เศรษฐกจิโลกปี 2558 มแีนวโน้มปรบัตวัในเกณฑ์ทีด่ข้ึีนโดยเฉพาะตลาดส�าคัญ เช่น จีน อินเดียและอาเซยีน จึงเป็นโอกาสดทีีผู่ส่้งออก
ไทยจะรกุตลาดมากขึน้ในปีใหม่ 2558 น้ี

Special Talk

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ 
หลังจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในช่วง 
ครึง่แรกของปี 2557 คาดว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จะปรับตัวดีขึ้น 
ในระดบั 3.5% และจะปรบัตวัขึน้เลก็น้อยไปท่ีระดับ 3.8%  
ในปี 2558 อย่างไรกต็าม การเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 
จะยังคงไม่สมดุลและต้องประสบกับปัจจัยเสี่ยงอีก 
หลายประการ และเศรษฐกจิโลกน่าจะยงัขยายตวัในระดบั
ต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้

ในส่วนของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว คาดว่า  
การขยายตัวทางเศรษฐกจิจะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยใน 
ปี 2557 จะขยายตวั 1.8% และขยบัเป็น 2.3% ในปี  
2558  ทัง้นีเ้ศรษฐกจิสหรัฐฯ จะยงัคงฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ  
เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวอย่าง 
แข็งแกร่งและอัตราการจ้างงานยังไม่อยู่ในระดับที่ 
น่าพอใจ ซึง่จะส่งผลต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกที ่
ยงัคงเปราะบาง ส�าหรบัจีนคาดว่าจะขยายตัว 7.4%  
ในปี 2557 และจะลดลงเหลอื 7.1% ในปี 2558 ส�าหรับ 
ความตงึเครยีดของวกิฤตกิารณท์างการเมอืงระหวา่ง 
ประเทศรสัเซยี-ยเูครน และตะวนัออกกลางกจ็ะส่งผลต่อ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว 
แต่ยงัไม่แพร่กระจายไปยงัส่วนอืน่ของโลก แต่ผลจาก 
การท่ีอยี-ูรัสเซยีแบนการค้าระหว่างกนักลบัส่งผลดต่ีอไทย 
โดยผู้ประกอบการรสัเซยีส่วนใหญ่หนัมาซ้ือสนิค้าจากไทย 
มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ยานยนต์/ชิ้นส่วน 
และยางพารา ปัจจุบนัไทยเป็นคูค้่าอนัดบั 1 ของรสัเซยี 
ในอาเซยีน ล่าสดุเมือ่เดอืนธนัวาคม 2557 ไทยส่งเนือ้สกุร 
ไปรสัเซยีเป็นครัง้แรกถงึ 50 ตนั อย่างไรก็ตาม ผลจากการ 
อ่อนตวัของค่าเงนิรูเบิลเร่ิมส่งผลต่อภาคท่องเทีย่วทีพ่บว่า 
ปี 2557 จะมนีกัท่องเทีย่วรสัเซียลดลงราวคร่ึงหนึง่จาก 
ท่ีได้ตัง้เป้าไว้ อย่างไรกต็าม ผลจากการทีส่หรฐัฯ กลายมาเป็น 
ผู้ส่งออกน�า้มนัรายใหญ่ส่งผลต่อรายได้ของรสัเซียอย่างมาก 
เพราะรสัเซยีเป็นผูส่้งออกน�า้มนัรายใหญ่เช่นกนั จะท�าให้ 
ความสมัพนัธ์สหรัฐฯ-รัสเซยีเปราะบางอย่างมาก

หันไปดูทางด้านอินเดียกันบ้าง IMF คาดว่า 
เศรษฐกิจในปี 2557 และ 2558 น่าจะขยายตัว 
ในระดับที่ดี เนื่องจากความเช่ือมั่นในตลาดดีข้ึน 
อนัเป็นผลมาจากมาตรการปฏริปูเศรษฐกจิหลายด้าน  
มาตรการของรฐับาลใหม่ทีอ่อกมาอย่างต่อเนือ่ง โดย 
ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 5.6% และจะ 
ขยายตัวต่อเนือ่งไปอยู่ท่ีระดบั 6.4% ในปี 2558 ทัง้นี ้
ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่คอืนโยบาย “Make in India”  
ซึง่ส่งเสรมิ FDI โดยตรงทีค่าดว่ากระแสการลงทนุจาก 
ต่างประเทศมลูค่า 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ จะไหลบ่า 

โอกาสส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย ปี 2558

เข้าอนิเดยีในปี 2558 ทัง้จากญีปุ่น่ จนี และสหรฐัฯ เพือ่ 
ใช้อนิเดยีเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออก ส�าหรบัประเทศ 
เศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศก�าลงัพัฒนา คาดว่าการ 
ขยายตวัทางเศรษฐกจิจะอยูท่ีร่ะดับ 4.4% ในปี 2557  
และขยับเป็น 5% ในปี 2558 ส�าหรับเพื่อนบ้านเรา 
ในอาเซียน เวียดนามเป็นตลาดท่ีน่าจับตามองเป็น 
อย่างมาก เนือ่งจากเกาหลีใต้ (ปัจจบุนัเป็นนกัลงทุน 
อนัดบั 1) โดยเฉพาะซมัซงุได้ใช้เวยีดนามเป็นฐานการผลติ 
ส�าคัญทั้ง Smartphone และอู่ต่อเรือ (เริ่มก่อสร้าง 
ปี 2558) ซึง่จะส่งผลให้เวยีดนามมีอุตสาหกรรมต่อเรือ 
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ส่วน 
ฟิลปิปินส์ปี 2557 คาดว่าจะมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
สงูสดุในอาเซยีน (6.4%) โดยมปัีจจยัเกือ้หนนุส�าคญัจาก 
การเตบิโตของการบรกิารธรุกจิผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์  
(Business Process Outsourcing) เป็นส�าคญั ซึง่ก�าลงั 
จะแซงอนิเดยีไปแล้ว

ส�าหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทย 
ที่น่าจับตามองรายการแรกเห็นจะเป็นกลุ่มยานยนต์ 
ในปี 2558 คาดว่ามแีนวโน้มทีด่ ีในปี 2558 โดยมปัีจจยั 
บวก อาท ิรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ทีส่ามารถเปิดตลาดใหม่ๆ  
ได้ต่อเนือ่งจากปี 2557 โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง  
อเมริกาเหนือ และอาเซียน ในกรณีของอาเซียนนั้น 
หลายประเทศได้เร่งพัฒนาประเทศเพื่อรองรับ AEC  
ปี 2558 ส่งผลให้มีความต้องการด้านยานยนต์เพ่ิมข้ึน  
และเมือ่พจิารณารายประเทศของ AEC พบว่า ตลาด 
ฟิลิปปินส์เติบโตเร็วเนื่องจากการขยายตัวของภาค 
การท่องเทีย่ว (เฉลีย่ +9% ต่อปี) และการเตบิโตของภาค 
บรกิารผ่านระบบไอท ี(Call center และ Software ฯลฯ)  
ส่วนประเทศ CLMV เศรษฐกิจก็ก�าลังขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลเร่งพัฒนาประเทศ 
รองรบั AEC ปี 2558 ท�าให้ประชาชนมกี�าลงัซือ้เพิม่เติม 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
จงึมคีวามได้เปรียบในการแข่งขนั และเป็นทีน่่าจบัตาคอื 
เวยีดนามทีม่กีารน�าเข้ารถบสัจากไทยมากขึน้ เนือ่งจาก 
การท่องเทีย่วขยายตวัเช่นกนั ส่วนตลาดออสเตรเลยีกม็ี 
ลูท่างทีส่ดใส เนือ่งจากอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 
ชะลอตัวจึงต้องมกีารน�าเข้ามากข้ึนเป็นการทดแทน

สนิค้าในกลุ่มอัญมณแีละเครือ่งประดบัมแีนวโน้ม 
การส่งออกในเกณฑ์ที่ดีคาดว่าจะเติบโต 5% ในปี  
2558 โดยตลาดหลกัยงัคงเป็นสหรฐัฯ ฮ่องกง และยโุรป 
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการส่งออกจากไทยไปหลายประเทศ 
มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เช่น สวิตเซอร์แลนด์และ 
เยอรมนีมีการน�าเข้าจากไทยช่วง 11 เดือนแรกของ 
ปี 2557 ขยายตวั 29.26% และ 15.64% ตามล�าดบั  

ส่วนกมัพชูามกีารน�าเข้าจากไทยช่วง 11 เดอืนแรกของ 
ปี 2557 ขยายตัวสูงถึง 97.10% ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้า 
ทองค�าท่ียงัไม่ขึน้รปู เนื่องจากมีความนิยมซื้อทองค�า 
ไว้เป็นสินทรัพย์และเพื่อการลงทุน ประกอบกับ 
ชาวกัมพูชาจ�านวนมาก ไม่นยิมฝากเงนิกบัธนาคาร

ส�าหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่า 
การส่งออกจะเตบิโตต่อเนือ่งจากปี 2557 ทีร่ะดบั 5% 
โดยมีปัจจัยบวก อาทิ การเติบโตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามที่ต้องการความแม่นย�าสูง 
และมกีารควบคุมอณุหภมูทิีค่งทีท่�าให้มคีวามต้องการ
เครือ่งปรบัอากาศเพิม่ข้ึนส�าหรบัอตุสาหกรรมดังกล่าว 
ส่วนการส่งออกในหมวดเคร่ืองปรบัอากาศไปยงัตลาด
สหรัฐอเมริกามีอตัราการเติบโตสูงถงึ 34.44% ในช่วง  
11 เดอืนแรกของปี 2557 เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
สหรฐัฯ มกีารเตบิโตของการก่อสร้างในประเทศมาก 
ส�าหรบักลุม่อเิล็กทรอนกิส์คาดว่าการส่งออกปี 2558 
จะขยายตัวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการใน 
กลุ่มคอมพิวเตอร์ลดลงอันเป็นผลกระทบจากสินค้า
ทดแทนคอื Smartphone และ Tablet แม้จะมปัีจจยับวก 
จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีเริ่มฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้น 
กต็าม จึงควรท่ีผูป้ระกอบการไทยจะปรบัตวัด้าน R&D  
และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดโลกมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยอาจมีการ 
พิจารณาจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษส�าหรบัอตุสาหกรรม 
อเิล็กทรอนกิส์เป็นการเฉพาะเพือ่ดงึดูดการลงทุนและ 
เทคโนโลยใีหม่ๆ จากต่างประเทศมากขึน้

ส�าหรับสินค้าในกลุ่มปิโตรเคมี (เม็ดและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก) ซึ่งส่วนใหญ่ไทยจะผลิตเพื่อ
ป้อนตลาดส�าหรับส่งออกเป็นหลัก คาดว่าในปี 2558 
เศรษฐกจิสหรัฐฯ และจนีซ่ึงเป็นตลาดส�าคญัของไทย 
จะดกีว่าปี 2557 ท�าให้ดมีานด์ของตลาดสนิค้าปิโตรเคมี
น่าจะมีก�าลงัซ้ือทีด่ข้ึีนด้วย

กล่าวโดยรวมแล้วการส่งออกไทยโดยเฉพาะ
ตลาดใกล้บ้าน เช่น จนี อินเดยีและอาเซยีน ปี 2558  
มีแนวโน้มที่ดี ผู้ส่งออกจึงควรที่จะรุกตลาดใกล้บ้าน 
มากขึน้กอ่นทีก่ารแขง่ขนัในตลาดจะทวคีวามรนุแรง 
มากข้ึนกว่าปัจจบุนั 

โอกาสส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย ปี 2558
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สวัสดีครับ วารสาร TPSO ฉบับปีใหม่ 2558 นี้ ขอเริ่มด้วยข่าวดีๆ 2 เรื่องของการส่งออกข้าวของประเทศไทย เรื่องแรกคือ 
การทีไ่ทยสามารถทวงแชมป์การส่งออกข้าวกลบัคนืมาได้เมือ่ปีทีแ่ล้ว หลงัจากทีโ่ดนประเทศอนิเดยีแซงหน้าเมือ่ปี 2556 โดยในปี 2557 
ไทยสามารถส่งออกข้าวได้กว่า 10 ล้านตัน (ปี 2556 ไทยส่งออกข้าวได้ 6.37 ล้านตัน เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเวียดนามและ
อินเดยี) เรือ่งทีส่อง คือ เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2557 ไทยและจนีได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการค้า 
สินค้าเกษตร ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อ เฉียง ของจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น�าแผนงาน 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ ที่กรุงเทพฯ โดยจีนมีแผนที่จะน�าเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอีก
จ�านวน 2 ล้านตนั ซึง่รายละเอยีดจะมกีารหารือกนัต่อไป ซึง่เมือ่ปีทีแ่ล้ว (2556) ไทยและจนีได้มีการลงนามใน MOU ระหว่างการเยือนไทย 
ของนายกรัฐมนตรีจีนเช่นเดียวกัน โดยจีนจะซื้อข้าวไทยจ�านวน 1 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการส่งมอบให้ครบตามก�าหนด 

โดย นายธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาคSpecial Report

รอบรูต้ลาดข้าวในจนี

ฉบับนี้จึงขอรวบรวมข้อมูลเรื่องการตลาดข้าว
ในประเทศจีน และโอกาสของข้าวไทยในตลาดจีน  
มาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟัง ซึ่งการซื้อข้าวสองล้านตัน
ดังกล่าวถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวนาไทยและ
จะเป็นการช่วยลดภาระของรฐับาลส่วนหนึง่ในการจัดการ 
กับสต็อกข้าวในปัจจุบันได้

1. การผลิตข้าวของจีน ข้าวนับเป็นธัญพืช 
ที่ส�าคัญที่สุดในจีน ใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 
27-29 ของพื้นที่การเพาะปลูกธัญพืชของจีนโดยรวม 
โดยพ้ืนท่ีเพาะปลกูข้าวอยูท่างตอนเหนอืและตอนทางใต้ 
ของประเทศ การปลูกข้าวของจีนจะต่างจากไทยคือ 
ปลูกปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 
และเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายน 
(เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่มีความหนาวเย็นในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) การเพาะปลูกโดยรวม 
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา 
เพื่อแบ่งปันให้แก่การเพาะปลูกประเภทอื่น อย่างไรก็ดี  
สัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทางตอนเหนือ ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะปลกูข้าวเมล็ดสัน้ (พันธุ ์Japonica) มแีนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เอื้อต่อการปลูก
ข้าวเมล็ดสั้นได้ดีกว่าและมีต้นทุนถูกกว่าการปลูกข้าว 
ชนิดอื่นขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ผสม (Hybrid) ในจีน
กเ็พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยมพีืน้ท่ีคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 
ของพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าวในปัจจบุนั ซึง่จากการวิจยัพบว่า  
การปลูกข้าวพันธุ์ผสมนั้นให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์
ท้องถิน่ถงึร้อยละ 20  โดยเฉลีย่แล้วจนีปลูกข้าวได้ปีละ 
ประมาณกว่า 140 ล้านตัน (ปี 2556 จนีผลติข้าวได้ 143 
ล้านตันข้าวสาร : ข้อมูลจาก USDA) จีนจึงเป็นผู้ผลิต 
ข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของ
การผลติข้าวของโลก โดยมอีนิเดียตามตดิเป็นผู้ผลติข้าว
เป็นอันดับสองของโลก อนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีสต็อก

ข้าวมากทีส่ดุในโลก โดยอยูท่ีป่ระมาณ 46 ล้านตนัในปี 
2556 และคาดการณ์ว่าจะอยูใ่นระดบันีไ้ปอกีระยะหนึง่

2. การบริโภคข้าวในจีน ข้าวเป็นอาหารหลัก 
ของคนจีนเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยชาวจีนบริโภค
ข้าวต่อหวัเฉลีย่ 90 กิโลกรมั/คน/ปี (ขณะทีไ่ทยบริโภค
ข้าวต่อหัวที่ 105 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมากกว่าจีน 
เน่ืองจากชาวจีนยังนิยมการบริโภคเส ้นหมี่หรือ 
เส้นก๋วยเต๋ียว) โดยพฤติกรรมการบรโิภคข้าวในแต่ละพ้ืนที/่ 
เมืองมีความแตกต่างกัน โดยทางตอนใต้นิยมบริโภค 
ข้าวเม็ดยาวขณะที่ตอนเหนือนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น 
แต่ปัจจุบันข้าวเมล็ดยาวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นในเมืองส�าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น 
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และเมืองรอง (Tier-2) ใหญ่ๆ 
เช่น ชิงเต่า ต้าเหลียน ซีอาน ซ่ึงส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก

เร่ิมมีกิจการร้านอาหารไทยเข้าไปตั้ง การที่จีนบริโภค
ข้าวเป็นอาหารหลกั ข้าวจึงมคีวามส�าคัญอย่างมากในจนี 
การปล่อยให้มกีารขาดแคลนหรอืราคาทีส่งูจะก่อให้เกดิ
ปัญหาต่อรฐับาลเป็นอย่างมาก เนือ่งจากรายได้ต่อคนต่อปี 
ของจนียงัต�า่อยูซ่ึง่สะท้อนเรือ่งความเหลือ่มล�า้ของรายได้ 
และความเป็นอยู่ เช่นเดียวกับการผลิตข้าว ชาวจีน 
บริโภคข้าวมากที่สุดในโลก โดยเพิ่มขึ้นเฉล่ียปีละราว 
120 ล้านตันในทศวรรษ 1980 เป็น 130 ในทศวรรษที่ 
1990 และเฉลี่ยปีละ 140 ล้านตัน ในทศวรรษ 2000 
โดยในปี 2556 ชาวจีนบริโภคข้าว 144 ล้านตัน ซึ่งไม่
เพียงพอกบัการผลติในประเทศอย่างไรกด็ ีแนวโน้มการ
บริโภคข้าวของจนีมแีนวโน้มลดลงโดยเฉพาะคนในเมอืง
ทีห่นัมาบรโิภคข้าวน้อยลงและหนัไปนยิมอาหารตะวันตก
มากขึน้เนือ่งจากจนีได้เริม่เปิดประเทศมากขึน้และได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ
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3. การน�าเข้า-ส่งออกข้าวของจีน การส่งออก
ข้าวของจนีมแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 2550 โดยการส่งออก 
อยู ่ที่ประมาณปีละ 3-4 แสนตันในช่วงที่ผ ่านมา  
การส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต�่า ขณะที่การ 
น�าเข้านัน้ จนีเป็นผูน้�าเข้าข้าวมากทีส่ดุในโลก โดยหลงัจาก 
เปิดประเทศในทศวรรษ 1970 จีนเร่ิมน�าเข้าข้าว 
เพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นไปอย่างผันผวน มีการน�าเข้ามากที่สุด 
ประมาณ 2 ล้านตันในช่วงปี 1996-1997 ทั้งนี้ การ
เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2001 ท�าให้
จีนมีข้อผูกพันในการน�าเข้าข้าว ซึ่งจีนก�าหนดโควตา
ภาษ ี(Tariff Rate Quota: TRQ) ไว้ที ่5.32 ล้านตนั/ปี  
จ�าแนกเป็นข้าวเมล็ดสั้นและเมล็ดยาวอย่างละครึ่ง  
โดยข้าวในโควตาเสียภาษีอัตราร้อยละ 1 ของราคา 
CIF ส่วนนอกโควตาเสยีอตัราร้อยละ 65 ของราคา CIF  
โดยการก�าหนดอตัราภาษนีอกโควตาสงูเช่นนีเ้พือ่ปกป้อง
ผูผ้ลติในประเทศ ทัง้นีท้ีผ่่านมาจีนไม่เคยน�าเข้าเกนิกว่า 
ที่ผูกพันเอาไว้ โดยปี 2556 น�าเข้า 3.14 ล้านตัน  
ส่วนในปี 2557 และ 2558 คาดการณ์ว่าจะมกีารน�าเข้า 
สูงขึ้นถึง 4 ล้านตัน โดยเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเรื่อง 
ความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารในประเทศจาก
สภาวะอากาศที่ผันผวนซึ่งอาจจะกระทบต่อการผลิต
ในประเทศ ท้ังน้ี การน�าเข้าข้าวนั้น ผู้น�าเข้าจะต้องขอ
โควตาจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ 
รัฐบาลก�าหนด ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่เป็นอุปสรรคในการน�าเข้า ซึ่งที่ผ่านมา COFCO  
ซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบัการเกษตรของจนี 
สามารถครองสัดส่วนการจัดสรรโควตาจากรัฐบาล 
ได้มากทีสุ่ด และในการซือ้ขายแบบรัฐต่อรฐันัน้ รฐับาล
จนีได้ก�าหนดให้ COFCO เป็นผู้น�าเข้าได้แต่เพยีงผูเ้ดยีว

4. ตลาดข้าวไทยในจีน ในช่วงท่ีผ่านมา ไทย
ส่งข้าวไปจีนเฉลี่ยปีละประมาณ 2-3 แสนตัน ขณะที่
ส่งออกไปฮ่องกงปีละ 2-3 แสนตันเช่นกัน อย่างไรก็ดี  
ปรมิาณการส่งออกในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมามคีวามผนัผวน 
เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงในบางปี แต่ในปี 2557 
คาดว่าจะส่งได้ประมาณ 5-6 แสนตัน โดยส่วนใหญ่ 
ส ่งเป ็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ช ่องทางการ 
จัดจ�าหน่าย (Distribution Channel) ข้าวของไทยนั้น 
จะผ่านผู้น�าเข้ารายใหญ่เช่น COFCO ที่น�าเข้าข้าวไทย
และบรรจุหีบห่อใหม่ภายใต้ Brand COFCO รวมทั้ง 
ตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับโควตาและกระจายต่อไปยัง
ภัตตาคาร โรงแรม ไฮเปอร์มาเกต และซูเปอร์มาร์เกต  
เช่น Walmart, Carrefour, Lotus (ของบริษัทเจียไต๋ 
หรือ ซีพี ซึ่งจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิแบรนด์ข้าวตราฉัตร
ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจีน) โดยการน�าเข้าจากไทย
ประมาณร้อยละ 80 จะน�าเข้าผ่านทางตอนใต้ของจีน 
(มณฑลกวางตุ้ง) มากที่สุดเนื่องจากมีท่าเรือและระยะ
การขนส่งจากประเทศไทยใกล้ที่สุด และจะกระจาย
ต่อไปในเมืองต่างๆ ในแผ่นดินใหญ่ ทั้งนี้ ในสายตา 
คนจนี ข้าวไทยเป็นข้าวคณุภาพดโีดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  
เป็นข้าว Premium มภีาพลกัษณ์ทีด่แีละมชีือ่เสยีงดมีาก 
ในหมู ่คนจีน ราคาข ้าวหอมมะลิไทยแท ้ในจีน 
อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท ขณะที่ข้าวเมล็ดสั้น 
คุณภาพดีที่ชาวจีนนิยมอยู ่ ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 
30-50 บาท

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการก�าหนดมาตรฐานและการตรวจข้าวส่งออก 
ซึ่งข้าวที่ได้มาตรฐานและส่งออกจากประเทศไทยจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้ารวงข้าวสีเขียวของกรมการค้า 
ต่างประเทศติดอยู่ที่ถุง ขณะที่ทางฝ่ายจีนก็จะมีหน่วยงาน AQSIQ ท�าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพข้าว 
น�าเข้าและมีหน่วยงาน C.I.C.C ที่ได้รับการรับรองจาก AQSIQ ชองจีน ท�าหน้าที่ตรวจสอบท่ีประเทศไทย 
ก่อนส่งออก อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมาปัญหาในการปลอมปนข้าว (คอืน�าข้าวหอมมะลิไทยมาผสมกบัข้าวชนดิอืน่ หรอืแม้แต่ 
เป็นข้าวอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมาบรรจุขาย) และการปลอมเครื่องหมายการค้ารวงข้าวสีเขียว ก็ยังมีมาต่อเนื่อง 
และพบเห็นอยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็ได้พยายามแก้ไขปัญหามาตลอด รวมท้ังได้พยายามให้ความรู ้
และประชาสัมพันธ์ตรารวงข้าวสีเขียวให้ผู้บริโภคจีนได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้เลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง

อนาคตของข้าวไทยในจนีมคีวามหวงัอีกคร้ัง จากการทีร่าคาข้าวกลบัมาอยูใ่นภาวะปกต ิซึง่เป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งข้าวไปยังจีนมากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ประเทศไทยควรรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ผันผวนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาที่ท�าให้ลูกค้ารายใหญ่หันไป
ซื้อข้าวจากประเทศอ่ืน ซึ่งแม้ว่าไทยจะสามารถดึงลูกค้ารายใหญ่กลับมาได้แล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ท�าให้เกิด
ความไม่มั่นคงทางราคาและกระทบต่อแผนการจัดซื้อของลูกค้า และอาจท�าให้ไทยเสียฐานลูกค้าไปได้

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดจีน โดยเฉพาะเมืองรอง
(Tier-2) ในมณฑลทีม่กี�าลงัซือ้สงูของจนี เช่น เมอืงเซีย๊ะเหมิน หงัโจว ชงิเต่า ต้าเหลยีน เป็นต้น ท่ีปัจจบุนัผู้บรโิภค 
มอี�านาจการซือ้สงูและนยิมของทีม่คีณุภาพ นอกจากนี ้ควรให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธ์ตราเคร่ืองหมายหอมมะลิไทย  
(ตรารวงข้าวสีเขียว) เพื่อให้ชาวจีนได้เลือกซื้อข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากไทยจริงๆ

3. พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเช่น
 3.1 การออกแบบรูปแบบการหีบห่อ (Packaging) ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนจีน

ให้ความส�าคัญมาก เช่น อาจลดขนาดบรรจุให้เล็กลง (เช่น ขนาด 2 กิโลกรัม) เพื่อสะดวกในการมอบของขวัญ 
ในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น ปีใหม่ หรือ ตรุษจีน 

 3.2 ส่งเสริมตลาดข้าวชนิดอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยในตลาดจีน เช่น ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น เนื่องจากคนจีนรุ่นใหม่ที่มีก�าลังซื้อได้หันมาใส่ใจในสินค้าสุขภาพมากขึ้น 

 3.3 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากข้าวเช่น ขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ หรือ Snack นั้น จะเป็นที่นิยม 
ทางตอนใต้ของประเทศมากกว่าทางภาคอืน่ๆ ของจีน ซึง่ผูป้ระกอบการไทยควรทีจ่ะเรยีนรู ้ส�ารวจและทดสอบตลาด  
ช่องทางหนึ่งคือ การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในพื้นที่ต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจัดโดยส�านักงานพาณิชย์ใน 
ต่างประเทศ ณ กรงุปักกิง่ และส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศทัง้ 7 แห่งในจนีแผ่นดนิใหญ่ ได้แก่ เซีย่งไฮ้ 
กวางโจว หนานหนิง เซี๋ยะเหมิน เฉิงตู ซีอาน และคุนหมิง 
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สถานการณ์สนิค้าเกษตรไทยในปัจจบุนักับการเข้าสู่ 

ตลาดประเทศสมาชิก AEC

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น kitchen 
of the world ภาคการเกษตรมีขนาดใหญ่และมี 
ความส�าคญัสงูประเทศหนึง่ในภูมภิาคอาเซยีนเนือ่งจาก
การมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ไทย
สามารถผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศคู่แข่งรวมทัง้ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนสินค้าเกษตร
หลายชนิดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก

ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
สมาชกิ AEC ซ่ึงเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทย
สามารถเข้าสู่ตลาด AEC ได้สะดวกยิ่งข้ึนจากการ
ลดภาษีน�าเข้าของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าอปุสรรคด้านก�าแพงภาษจีะลดลงไปมาก แต่ยงัมี
มาตรการพิเศษด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีที่บางประเทศ
ในอาเซียนยังคงมีใช้อยู่ กล่าวคือ 

มาตรการทางภาษี พบว่าบางประเทศ เช่น 
อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ต่างก�าหนดให้
สินค้าข้าวอยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง 
(High Sensitive List) และยังคงอัตราภาษีน�าเข้า 
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 30-401

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff  

Barriers: NTBs) เช ่น กฎระเบียบต่างๆ  
และการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเกษตร 
ตวัอย่างของมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(NTB) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีอาจกระทบกับการค้าสินค้าเกษตร
ของไทย เช่น

- อินโดนเีซยี การส่งออกข้าวไปยงัอนิโดนเีซีย
จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ทีร่บัผดิชอบด้านโลจสิตกิส์ (The Bureau of Logistics:  
BULOG) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของราคาและ
ปริมาณสินค้าเกษตรที่ส�าคัญภายในประเทศ2 อีกทั้ง
ข้าวบางประเภทยงัจะต้องได้รบัการเหน็ชอบการน�าเข้า
จากกระทรวงเกษตร3 นอกจากนี ้สนิค้าเกษตรจ�าพวก 
ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว และน�้าตาลนั้น ผู้น�าเข้า 
จะต้องมีใบอนุญาตพิเศษในการน�าเข้าด้วย

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) ถอืเป็นหนึง่ในความร่วมมอืหลกัของการรวมกลุม่ 
เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียจากการรวมกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาส
และอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในปัจจุบัน
เพื่อมาวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค เพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยต่อไป

โดย นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ, นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล และนายอ�าพล วิบูลย์ศิริกุลSpecial Report

โอกาสในการขยายตลาดสนิค้า

เกษตรไทยสู่ AEC

- ฟิลปิปินส์ มกีารน�าเข้าข้าวแบบจ�ากดัปรมิาณ (Quantity Restrictions : QRs) ภายใต้กรอบความตกลง
ต่อองค์การค้าโลก WTO ซึ่งอยู่ระหว่างต่ออายุมาตรการ และเป็นสินค้าอ่อนไหวสูงภายใต้กรอบการค้าอาเซียน

- สงิคโปร์ มคีวามเข้มงวดในการตรวจสอบคณุภาพการน�าเข้าสนิค้าเกษตรซึง่จะต้องเป็นไปตามระเบยีบ
ของหน่วยงาน Agri-Food Veterinary Authority (AVA) และ Food Control Department (FCD) ทีร่บัผดิชอบ 
ด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เช่น การน�าเข้าผักและผลไม้ จะต้องผ่านการสุ่มตรวจ หากพบ 
สารตกค้างใดๆ จะถูกพิจารณาส่งสินค้ากลับ หรือเผาท�าลายได้ทันที รวมถึงอาจส่งฟ้องศาลเพื่อด�าเนินคดีได้

- มาเลเซีย การน�าเข้าสินค้าเกษตรของมาเลเซียจะต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety 
and Quality Control Division, Ministry of Health โดยจะมีการตรวจสารพิษตามประกาศของ Malaysian 
Food Regulation 1985 

จะเหน็ว่าการเปิด AEC แม้จะได้รับสทิธพิเิศษทางภาษ ีแต่ยังคงมีอุปสรรคในเรือ่งของมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษอียู่ 
ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่ควรมองข้ามการหาแนวทางลดอุปสรรคทางการค้าเหล่าน้ีกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
เพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาด AEC สามารถท�าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

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/
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Special Report

สินค้าเกษตรของไทยใน AEC : โอกาส และอุปสรรค 

จากภาพรวมของสินค้าเกษตรไทยในปัจจุบัน กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  
ถอืเป็นมติใิหม่ในทางเศรษฐกจิและการค้าในภมูภิาคนี ้นบัว่าเป็นโอกาสส�าคญัในการขยายตลาดสนิค้าเกษตรไทย 
ซึ่งแน่นอนว่าการเปิด AEC จะน�าไปสู่ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อสินค้าเกษตรของไทย ในที่นี้ จะวิเคราะห์ 
โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้

 โอกาส

1. จากการทีท่กุประเทศจะต้องลดภาษนี�าเข้าสินค้าจากประเทศสมาชกิลงเหลอื 0% ในวนัที ่31 ธันวาคม 
2558 ท�าให้สนิค้าไทยสามารถส่งไปขายในประเทศสมาชิก AEC ได้อย่างเสรี  ซึง่เป็นช่องทางให้ไทยสามารถส่งออก 
สินค้าเกษตรไปสู่ตลาด AEC ได้มากขึ้น

2. จากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และจากการเปิดเสรีด้านการบริการ จึงเป็น
โอกาสส�าคญัทีป่ระเทศไทยจะพฒันาระบบโลจสิตกิส์ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการส่งสนิค้าเกษตรของไทยจากจดุต้นทาง
ไปยังจุดหมายตามความต้องการของผู้บริโภคและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าเกษตรเพ่ือให้ถึงมือผู้บริโภค 
ในกลุม่ประเทศ AEC อกีท้ังรัฐบาลมีแผนการตดัถนนเชือ่มโยงสูป่ระเทศเพือ่นบ้าน เช่น ระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวนัตก และเหนอื-ใต้ ตามโครงการความร่วมมอือนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง พร้อมทัง้มกีารจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ
ในจังหวัดชายแดนรวมถึงโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลจีนที่จะสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทาง หนองคาย-โคราช-
แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด และ แก่งคอย-กรุงเทพฯ จึงเกิดความสะดวกในการขนส่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต

3. หากจะวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย ที่จะส่งออกไปยังตลาด AEC ถือว่า ความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพของสินค้าอาหารไทยในสายตาผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับประเทศ CLMV เพราะสินค้าส่วนหนึ่ง
ผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ผลิตจ�าเป็นต้องยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ4 

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�าดับจึงเป็นโอกาสส�าคัญ 
ที่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยควรรีบเข้าไปเจาะตลาด

5. หากพิจารณาในเรื่องการเปิดเสรีด้านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เข้าไปท�าสัญญา 
การปลูกข้าวแบบ Contract farming ในประเทศเพือ่นบ้านทีม่ต้ีนทนุปัจจยัการผลติต�า่ เช่น เมยีนมาร์ ลาว กมัพชูา

อุปสรรค

1. จากการที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าพืชเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 
คล้ายคลึงกัน และทุกประเทศต่างก็พยายามที่จะปกป้องสินค้าและอุตสาหกรรมภาคเกษตรของตน จึงย่อมมีการ
แข่งขันในสินค้าเกษตรรายการเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้6 

2. กลุม่ประเทศ CLMV ทีถ่อืว่าไทยมศัีกยภาพสงูนัน้ แต่หากมองในแง่ก�าลงัซือ้กพ็บว่า เป็นกลุม่ประเทศ 
ทีม่กี�าลงัซือ้ต�า่ ซึง่รายได้ประชาชาตต่ิอหวัของกมัพูชา ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม รวมกัน 4 ประเทศ ในปี 2013 
มีเพียง 5,692 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ยังต�่ากว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวของไทยเพียงประเทศเดียว ในปี 2013 อยู่ที่ 
5,779 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี7 โดยหากจะมองในแง่กลยุทธ์การท�าธุรกิจ อาจจะพิจารณาการย้ายเป้าหมายไปมองที่
กลุม่ มาเลเซยี และสิงคโปร์ ทีม่รีายได้ประชาชาตต่ิอหวัอยูท่ี ่10,538 และ 55,182 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี8 ตามล�าดบั  
ซึ่งมีก�าลังซื้อสูงและจะเป็นตลาดยุทธศาสตร์ในแง่ที่จะน�าเงินเข้าประเทศไทยได้มากกว่า

นอกจากนี้ข้าวไทยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านราคากับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเอง  
อาทิ เวียดนาม กัมพูชา และในอนาคตอาจจะเป็นพม่าที่มีต้นทุนในการผลิตข้าวต�่ากว่าประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผล
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้าวไทยในอาเซียนปรับลดลง

3. อาจมกีลุม่ทนุจากประเทศสมาชกิอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เข้ามาตัง้บรษัิท และยดึครองธรุกจิการท�านา
ในไทยได้9 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อเสียเปรียบของผู้ประกอบการไทยและการท�านาในรูปแบบ Contract farming  
อาจส่งผลเสียให้ผู้บริโภคข้าวในประเทศอาจต้องซื้อข้าวในราคาสูงขึ้น10 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้โอกาสในการเข้าสู ่AEC เป็นจดุเร่ิมต้น 
ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัวและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียน
เท่าน้ัน ยงัสามารถใช้โอกาสน้ีในการขยายตลาดสินค้า
เกษตรของไทยไปสู่ตลาดอ่ืนๆ นอกจากอาเซียน เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น

2. ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทในการเจรจา 
ลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีกับประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยยังต้อง 
เผชิญกับข้อจ�ากัด เช่น ข้าวไทย ซึ่งบางประเทศยังม ี
มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งในรูปแบบภาษีและ 
ไม่ใช่ภาษี

3. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทั้งในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และช่องทาง 
การกระจายสินค้า

4. ภาครัฐควรก�าหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆ 
เช่น ค่าวัตถุดิบการผลิต และค่าขนส่ง เป็นต้น   

5. จากตัวอย่างสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออก 
สู่ตลาด AEC พบว่า สินค้ายุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีไทย 
มีส่วนแบ่งการตลาดที่ส�าคัญในอาเซียน คือ ข้าว และ
มนัส�าปะหลัง โดยในปี 2013 แม้ว่าข้าวไทยยงัมมีลูค่า
การส่งออกสู่ตลาดโลกอยู่ที่ 4,420.36 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ11 มากกว่าเวียดนามที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,925  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ12 เวียดนามยังคงเป็นคู่แข่งที่ไทย
ต้องจบัตามอง ฉะนัน้ หน่วยงานภาครฐัจงึควรส่งเสรมิ
ศักยภาพของสินค้าเหล่านี้ เพื่อให้ไทยสามารถเป็น 
ผู้ส่งออกรายส�าคัญได้ ทั้งนี้ ส�าหรับสินค้าข้าว ภาครัฐ 
ควรส่งเสริมให้มีโครงการผลิตข้าวชนิดชั้นดียุคใหม่
อย่างยัง่ยนื เพือ่เพิม่ศกัยภาพการผลติ และขยายตลาด 
ข้าวคณุภาพชัน้ดใีห้เป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลาย น�าไปสูก่าร
สร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัเกษตรกรไทย
อย่างยั่งยืน

6. การที ่ASEAN ให้ความส�าคญักบัความม่ันคง
ทางอาหาร (Food Security) ตามแผนการบรูณาการ
ความมั่นคงด ้านอาหารของอาเซียน (ASEAN  
Integrated Food Security (AIFS) โดยได้มกีารรเิริม่
ระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งแผนดังกล่าว
ยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมตลาดการค้าสินค้า
อาหาร ซ่ึงจะท�าให้ ASEAN มีความส�าคัญในระบบ
เศรษฐกจิโลกและมพีลงัการต่อรองเพิม่ข้ึนไทยในฐานะ
ประเทศสมาชกิ ควรใช้โอกาสนีใ้นการเจรจาเพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการส่งออกสนิค้าเกษตรของไทยให้มากข้ึน
เพื่อการเป็นครัวโลกที่ยั่งยืนต่อไป 

ที่มา :  4 http://www.thai-aec.com/158#ixzz21g61Ou1E

 5 http://www.imf.org/

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

 7 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

 8 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

 9 http://www.thai-aec.com/242

 10 http://www.kriengsak.com/issues/contract-farming-0

 11 http://www2.ops3.moc.go.th/

 12 http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
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เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมมีสัญญาณ
ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากภาคการส่งออกสินค้า
และการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชน 
ยังคงทรงตัว ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังขยายตัวได้ต่อเน่ือง 
จากเดือนที่ผ่านมา 

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนพฤศจกิายน 2557 อยูใ่นเกณฑ์ดี  
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
เดือนก่อนหน้า จากการลดลงของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกและการปรับ 
โครงสร้างราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศไทย อัตราการว่างงานอยู่ระดับต�่าที ่
ร้อยละ 0.5 ของก�าลังแรงงานรวม สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด  
ณ เดอืนตลุาคม 2557 อยูท่ีร้่อยละ 46.5 ซึง่ถอืว่าสถานะหนีข้องไทยยงัมคีวาม 
มั่นคง และต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0  
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่นระดบัมัน่คง สะท้อนได้จากทนุส�ารอง 
ระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2557 ยังอยู่ในระดับสูงท่ี 158.5 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่สูงกว่าหนีต่้างประเทศระยะสัน้ประมาณ 2.7 เท่า และสามารถ 
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัวต่อเน่ือง 
จากเดือนท่ีผ่านมา ภาคเกษตรกรรม สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร  
ที่หดตัวร้อยละ 13.9 โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง และยางพารา เนื่องจากฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถ 
กรดียางได้ ดัชนรีาคาสนิค้าเกษตร หดตวัเช่นกันทีร้่อยละ 8.3 ตามการลดลงของ 
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนได้จากดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหดตัวร้อยละ 3.5 ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยว 
ต่างประเทศขยายตวัต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา โดยขยายตวัร้อยละ 2.5 สะท้อน
ได้ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในประเทศไทย 

การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2557 มีสัญญาณทรงตัว 
เมือ่เทียบกับเดอืนทีผ่่านมา สะท้อนได้จากยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพ่ิม ณ ราคา 
คงที ่และ ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภค ทีข่ยายตวัร้อยละ 0.6 และ 1.7 ตามล�าดับ  
ขณะที่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งและยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวที่ 
ร้อยละ 27.7 และ 12.0 ตามล�าดับ ทัง้นีเ้ป็นผลจากการทีร่าคาสนิค้าเกษตรหดตัว 
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้รายได้เกษตรกรลดลง และส่งผลต่อการบริโภคและการใช้จ่าย 
ของภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2557 ในภาพรวมชะลอตัว 
ลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากปริมาณน�าเข้าสินค้าทุน และ
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 8.5 และ 17.4 ตามล�าดับ  
นอกจากนี ้การลงทนุในหมวดก่อสร้างยงัคงชะลอตวั สะท้อนจากภาษธีรุกรรม
อสังหารมิทรัพย์ ยอดขายปนูซเีมนต์และยอดขายเหลก็ ทีห่ดตวัลงร้อยละ 12.6 
8.8 และ 9.1 ตามล�าดับ 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ, 
IMF (*คาดการณ์เดือน ต.ค. 57)

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

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 ปี 57

ทั้งปี Q2 Q3 ต.ค พ.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.4 0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.45 0.5 -1.5 2.6 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 168.2 161.5 160.6 158.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.47 2.0 1.5 1.3

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 1.71 1.8 1.7 1.6

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 46.6 47.2 46.5 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 1.0 0.8 0.8 0.5

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 0.30 -1.8 4.0 -1.0

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -12.59 -1.3 -4.9 -3.5

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -2.3 4.2 -0.5 -14.7 -13.9

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.8 -6.9 -7.2 -8.6 -8.3

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.3 -4.8 -3.9  -2.9  -3.5

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 -13.4 -10.1  6.1  2.5

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 0.3 2.3 -1.7 0.6

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -37.7 -38.3 -28.0 -27.7

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -18.2 -8.1 -7.6 -12.0

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 0.4 0.4 7.3 1.7

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -12.6 0.0 -3.1 -8.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -30.6 -20.4 -13.6 -17.4

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.1 -5.9 -2.1 -2.9 -12.6

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -3.0 -2.9 -5.7 -8.8

ยอดขายเหล็ก 7.9 3.0 -10.5 0.5 -9.1

Economic Highlight โดย นางนิตยา ชูมี  กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

 
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนธันวาคม 2557 มค่ีาเท่ากบั 106.65 

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.60 เป็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเดือน
ที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.26 เนื่องจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศ 
ทีป่รบัตวัลดลงตามราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง และการด�าเนนินโยบาย
เกีย่วกบัการปรบัโครงสร้างราคาพลงังานในประเทศของรฐับาล รวมทัง้ไข่ไก่ เนือ้สกุร ไก่สด 
ผัก และผลไม้ มีราคาปรับลดลง เนื่องจากผลผลิตเข้าตลาดอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.89

 
ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 

ร้อยละ 1.8 - 2.5      

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
ประเทศ ทีห่กัสนิค้ากลุม่อาหารสดและพลงังาน) เดอืนธนัวาคม 2557 มค่ีาเท่ากับ 105.39 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนสูงขึน้ร้อยละ 1.69 เม่ือเทยีบกับเดือนก่อนหน้า ดชันี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.18 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.59

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 135.7 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.6 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนี
ราคาลดลงร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของผลผลติการเกษตร ร้อยละ 0.8 ปลาและสตัว์น�า้  
ร้อยละ 6.8 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 10.8 ตามการลดลง
ของราคาลิกไนต์ น�้ามันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 14.0 หมวดผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 3.9 ตามการลดลงของราคาผลติภัณฑ์อาหาร เครือ่งดืม่ 
และยาสูบ ร้อยละ 0.3 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ร้อยละ 0.3 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนัง
และรองเท้า ร้อยละ 0.6 ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ร้อยละ 23.9 เคมภีณัฑ์และผลติภัณฑ์เคมี 
ร้อยละ 1.6 ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสตกิ ร้อยละ 11.6 โลหะขัน้มลูฐานและผลติภัณฑ์โลหะ  
ร้อยละ 1.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 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 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 124.7 เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รบัตวัลดลง ได้แก่ หมวดเหลก็
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  
ไม่เปลีย่นแปลง เนือ่งจากภาวะการก่อสร้างโดยรวมยังทรงตวั เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า
ดชันรีาคาวสัดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.6  และเฉลีย่เดอืนมกราคม - ธนัวาคม 2557 เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 

ที่มา : ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

index

index

%YoY

%YoY

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index

index
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การส่งออก

เดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 18,568 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ  
1.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร  
ภาพรวมลดลงร้อยละ 8.5 โดยยางพารา (–43.0%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (-3.6%)  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-6.5%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-11.6%) และ 
ผกัผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู (-10.3%) ในขณะท่ีข้าว (+12.2%) และน�า้ตาล (+94.5%)  
สนิค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+4.4%) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.4%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-34.2%) เม็ดพลาสติก (+5.9%) 
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรกได้แก่ 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 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรม 
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.8 โดยยางพารา (-25.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและ 
แปรรูป (-8.0%) น�้าตาล (-7.6%) ในขณะที่ข้าว (+18.5%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง  
(+11.8%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+11.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ 
ภาพรวมเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.0 โดยคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (+2.7%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ 
(+0.4%) เม็ดพลาสติก (+9.2%) ในขณะที่ อัญมณีและเครื่องประดับ (-1.4%) น�้ามัน 
ส�าเร็จรูป (-10.2%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (-6.7%)  
สหรัฐอเมริกา (+3.3%) ญี่ปุ่น (-1.7%) ฮ่องกง (-3.9%) และมาเลเซีย (-1.0%)

การน�าเข้า

เดือนพฤศจิกายน  2557 มีมูลค่า 18,646 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ  
3.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ (-28.9%)  
เครือ่งจกัรกลฯ (-16.5%) เคมภีณัฑ์ (-14.4%) ขณะที ่เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+4.0%) และ 
เหล็ก (+6.9%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 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 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มนัดิบ  
(-12.9%) เครื่องจักรกลฯ (-8.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+0.2%) เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลติภณัฑ์ (-8.9%) ขณะทีเ่คมภีณัฑ์ (+0.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก   
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 เดือนของปี 57 (ม.ค.-พ.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,563  
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

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

ราคาสินค้าน�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤศจิกายน  2557 อยู่ท่ี 92.8 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 5.1 จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้าหมวดหมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 18.6 หมวดสนิค้าทนุลดลงร้อยละ 1.6 หมวดสนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู
ลดลงร้อยละ 1.7 หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ลดลงร้อยละ 0.6 และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.5 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

พฤศจกิายน 2557

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤศจิกายน 57 ม.ค.-พ.ย. 2557 พฤศจิกายน 57 ม.ค.-พ.ย. 2557

ส่งออก 18,568 209,188 -1.00 -0.42

น�าเข้า 18,646 210,752 -3.46 -8.99

ดุลการค้า -78.0 -1,564   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,967 4.4 10.6 จีน 2,116 -18.7 11.4

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�้ามันส�าเร็จรูป 834 -34.2 4.5 มาเลเซยี 1,259 11.7 6.8

เม็ดพลาสติก 789 5.9 4.3 ฮ่องกง 1,025 1.8 5.5

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 พ.ย. 57 ม.ค. - พ.ย. 57

ส่งออก -0.4 -0.3 -0.5 -1.1 -0.9

น�าเข้า -1.1 -1.4 -2.1 -5.1 -1.3

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 2,145 -29.0 11.5 จีน 3,560 5.6 19.1

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,657 -16.5 8.9 ญ่ีปุ่น 2,911 -8.4 15.6

เครือ่งเพชรพลอย 
อญัมณ ี เงนิแท่ง
และทองค�า

1,308 38.3 7.0 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,460 24.0 7.8

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,269 4.0 6.8 สหรัฐ
อาหรบัฯ

1,109 -12.0 6.0

เคมภัีณฑ์ 1,103 -14.4 5.9 มาเลเซยี 994 4.8 5.3

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ย. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดือนธันวาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,710 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าดีดตัวข้ึน เนื่องจากการเข้าซื้อทองค�าเพ่ือเก็งก�าไรของ
นักลงทุน หลังจากราคาทองค�าร่วงลงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ
ที่ออกมาต�่ากว่าที่คาดการณ์ส่งผลเป็นปัจจัยหนุนต่อทองค�าให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับปัจจัย
บวกจากความกงัวลเกีย่วกบัการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ซึง่หนนุความต้องการทองค�าในฐานะ
สินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบในเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 59.34 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 75.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคา
น�า้มนัได้รับแรงกดดันจากอปุทานน�า้มนัดบิทีย่งัคงล้นตลาดหลงัจากทีก่ลุม่โอเปกตดัสนิใจคงก�าลงั
การผลติ ประกอบกบัการทีส่�านกังานพลงังานสากล (IEA) ประกาศลดคาดการณ์อปุสงค์น�า้มนัดบิลง  
และสถาบันด้านพลังงานสหรัฐฯ (API) รายงานตัวเลขปริมาณน�้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ  
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ามันดิบลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนธันวาคมปรับตัวอ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
อ่อนค่าจาก 32.78 บาทต่อเหรยีญสหรฐั เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า  โดยค่าเงนิบาทยงัเคลือ่นไหว
ทศิทางเดยีวกนักบัภมูภิาคเอเชยี ท่ีส่วนใหญ่ค่าเงนิอ่อนค่า หลงัถกูกดดนัจากค่าเงินเหรยีญสหรฐั
ที่แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการดิ่งลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก 

สินค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 1,231.05 บาท/100 กิโลกรมั  

เป็น 1,237.50 บาท/100 กโิลกรัม เช่นเดยีวกับราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,717.11 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,796.25 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
มกีารส�ารองข้าวและส่งมอบข้าวก่อนวันหยดุยาวในเทศกาลปีใหม่ ส�าหรับแนวโน้มเดอืนมกราคม 
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) อาจปรับตัวลดลงเพื่อแข่งขันด้านราคา หลังจากล่าสุดราคา 
ข้าวขาว 5% สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) อาจจะปรับตัว 
เพิ่มขึ้น เนือ่งจากข้าวหอมมะลินาปีน่าจะมีการเก็บเกี่ยวหมดแล้ว ท�าใหช้่วงเดอืนธ.ค.57-ก.พ.58 
เป็นช่วงข้าวทิ้งช่วง ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้น

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ  
และท่าเรือสงขลา) เดือนธันวาคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 53.47 บาท และ 49.18 บาท 
ตามล�าดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ราคาน�้ามันที่
ปรับตัวลดลง ประกอบกับอุปทานยางพาราที่ยังคงอยู่ในระดับสูง  ส�าหรับราคาในเดือนมกราคม 
2558 คาดว่าจะปรับตัวสูงข้ึน จากการด�าเนินงานตามโครงการมูลภัณฑ์กันชน (Buffer fund)  
ของรฐับาล ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่รบัซือ้ยางพาราในตลาด ส่งผลให้อปุทานยางพาราในตลาดลดลง   

ราคาสินค้ารายเดือน

พ.ย.57 ธ.ค.57
%Δ

(MOM) 
ปี 2556 ปี 2557

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,231.05 1,237.50 0.52 1,451.04 1,227.08 -15.43

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,717.11 2,796.25 2.91 3,286.79 2,968.98 -9.67

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 53.86 53.47 -0.72 85.75 63.78 -25.63

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 50.05 49.18 -1.74 77.42 56.01 -27.65

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,176.30 1,202.29 2.21 1,410.87 1,266.36 -10.24

ไทย (THB/Baht) 18,306.00 18,710.00 2.21 20,538.15 19,494.87 -5.08

น�้ามันดิบ : (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

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.78 32.9 0.37 30.73 32.48 5.71

สินค้า

เดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
ธันวาคม 2557
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

เวทีการประชุม “Cambodia Outlook Conference” ของ 
กัมพูชาได้แถลงผลการระดมความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชนเม่ือเร็วๆ นี ้
ว่าเศรษฐกิจกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตราว 7% ในอีกหลายปีข้างหน้า และ 
จะสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้อยู ่ในระดับ Lower Middle  
Income ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า อนัเนือ่งมาจากการลงทนุจากต่างประเทศยงัคง 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศไทย จีน และเวียดนาม รวมทั้งญี่ปุ่นและ 
เกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามปัญหาส�าคัญของกัมพูชาคือ การขาดแคลนแรงงาน 
ที่มีทักษะ อาทิเช่น บุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่จบการศึกษาใหม่ในกัมพูชา  
จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงจะสามารถ 
ท�างานได้ อีกทั้งกัมพูชามีต้นทุนการผลิตสินค้าสูง โดยมีต้นทุนการส่งออก 
สูงถึง 70% ของมูลค่าสินค้า เนื่องจากความไม่พร้อมหลายด้าน เช่น ด้าน 
พลงังานและสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีข่าดแคลน ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 
ในการพัฒนาและปรบัปรงุอกีระยะหน่ึง นอกจากนัน้ กมัพชูายงัเป็น 1 จาก 2 ประเทศ 
ในโลกที่ผู้ส่งออกจ�าเป็นต้องมีใบอนุญาตส�าหรับการส่งออก 

ลาวจัดงานท่องเที่ยววัฒนธรรมและงานแสดงสินค้าสากล ครั้งที่ 1 
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ 4 ประเทศ (ลาว-พม่า-จีน-ไทย) เมื่อวันที่  
4-10 ธันวาคม 2557 ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า แขวงบ่อแก้ว 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทั้ง 4 ประเทศได้น�าสินค้าไปจ�าหน่าย 
กว่า 500 รายการ ทั้งนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้ตั้งเป้าให้บ่อแก้วเป็นเมือง
เศรษฐกิจส�าคัญเชื่อมเส้นทางการค้ากับทั้ง 4 ประเทศโดยผ่านถนน R3A  
และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-บ่อแก้ว ขณะที่นักลงทุนไทยก็ได้
เข้าไปพัฒนา “นาคราชนคร” ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงถนน R3A เชิงสะพาน 
มิตรภาพแห่งน้ีโดยพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าและการท่องเที่ยว 
ครบวงจรไม่ว่าจะเป็น มอลล์ สถานขีนส่ง เมอืงโบราณ สนามกอล์ฟ ธนาคาร
พาณิชย์ และบ้านพักตากอากาศ ทั้งนี้ สปป. ลาว คาดว่าชาวจีนกว่า 200 
ล้านคนที่เดิมนิยมท่องเที่ยวในประเทศจะทะลักมาเท่ียวบ่อแก้วแล้วต่อ 
มายังเชียงรายและเชียงใหม่มากขึ้นแน่นอนเมื่อการเดินทางมายังสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ 4 มีความสะดวกมากขึ้นเช่นปัจจุบัน  

ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้าม เป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยประชากรกว่า 100 ล้านคน และเป็นประชากร 
ทีอ่ยูใ่นวยัท�างาน (อาย ุ15-64 ปี) มสีงูถงึ 62% ท่ีส�าคญัคนฟิลปิปินส์ทุกคนรักการช้อปป้ิงเป็นชีวติจติใจโดยเหน็ได้จาก
การที่มหี้างขนาดยักษ์อยู่แทบทุกภาคของประเทศ เศรษฐกิจฟิลปิปินส์เติบโตเฉลี่ย 7% ต่อป ี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 ซึ่งฟิลิปปินส ์
ก�าลังจะเบียดแซงหน้าบังกะลอร์ของอินเดียไปแล้ว (ปี 2556 BPO สร้างรายได้ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  
15% จากปี 2555) ซ่ึงท�าให้คนฟิลิปปินส์ปัจจุบันใช้เงินกันฟุ่มเฟือยมากกว่าในอดีตอย่างน่าตกใจ ดังจะเห็นได้จาก 
เครื่องส�าอางจากประเทศไทยประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากโดยเป็นผู้น�าตลาดและมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 30%   
ขณะเดียวกันภาครัฐก็สามารถเก็บภาษีได้เป็นกอบเป็นก�ามากขึ้น สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ทั้งถนน  
สนามบิน โครงการรถไฟฟ้า ท่าเรือ ท�าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของฟิลิปปินส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สินค้าไทย 
ที่ก�าลังมาแรงในฟิลิปปินส์อื่นๆ ได้แก่ ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 30 % เช่นกัน นอกจากนั้น
จะเป็น คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ข้าว และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

ร้านค้าออนไลน์ในอินโดนีเซียก�าลังมาแรงและกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติจราจร (เพื่อไป
ช้อปป้ิง) ในแดนอเิหนาทีส่าหสัสากรรจ์ขึน้ทกุวนั  อย่างไรกต็ามระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการช�าระเงนิออนไลน์ในอนิโดนีเซยี
ยงัคงไม่สมบรูณ์ โดยการช�าระเงนิในการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ส่วนใหญ่อยูใ่นรปูแบบของการโอนเงินจากบัญชีของลกูค้าไปยังบัญชี
ของผูข้าย ส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติมสีดัส่วนแค่ 30% เท่านัน้  ร้านค้าออนไลน์ข้อปป้ิงรายใหญ่ในประเทศอนิโดนเีซยี 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


