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	 ปี	2555	ผ่านไป	6	เดือนแล้ว	ถึงวันนี้	วารสารสนย.เดินทางมาถึง	ฉบับที่	12		
ซึ่งก็ครบรอบ	1	ปี		ที่วารสาร	สนย.	ได้ตั้งใจที่จะสรรหาและน�าเสนอสาระต่างๆ	แก่ท่าน
ผู้อ่านมาโดยตลอด	และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสรรหาสาระต่างๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านต่อไป
	 วารสาร	 สนย.ฉบับน้ี	 มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ก�าลัง
มาแรง	อย่าง	“สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”	หรือ	“พม่า”	ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจจาก
นานาประเทศทั่วโลก	จากที่ปิดประเทศมานานกว่า	40	ปี	วันน้ีพม่าได้เริ่มเปิดประเทศ	
เริ่มก้าวเข้าสู่ประชาคมโลก	และก้าวสู่ประชาธิปไตย	แค่เพียงย่างก้าวแรกของการเปิด
ประเทศ	ก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติมากมาย	ที่จะเข้าไปไขว่คว้าโอกาสต่างๆ	ใน
พม่า	อาทิ	ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีเหลือมากมาย	รวมถึงแรงงานราคาถูก	แต่การเปิด
ประเทศของพม่าจะสร้างโอกาสให้กบัประเทศไทยมากน้อยเพยีงใด	หาค�าตอบได้ใน	“พม่า
เปิดประเทศ..ไทยได้หรอืเสยี?”	และ	“พม่า..แง้มหรอืเปิดประตกูารค้า”เพือ่ให้เรามีความ
เข้าใจและเตรยีมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมต่อไป..
	 และเชน่เดิม	ที่วารสารสนย.	น�าเสนอภาพรวมเศรษฐกจิไทย	ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
การค้า	การค้าระหว่างประเทศของไทย	และสถานการณ์ราคาสินค้า	ให้ท่านผู้อ่านได้
ทราบความเคลื่อนไหวนของเศรษฐกิจการค้าไทยเป็นประจ�าทุกเดือน	และวารสารสนย.	
ยังต้องการค�าแนะน�าจากผู้อ่านทุกท่าน..เพื่อพัฒนาวารสาร	สนย.ต่อไป

บรรณาธิการ	

วารสารรายเดือน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์                         กรกฎาคม 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 12

	 กระทรวงพาณิชย์	 โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 (สนย.)	
ได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับ	AEC	โดยให้
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือด�าเนินกิจกรรมส�ารวจเส้นทางและเจรจาการค้า	
ณ	ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	ระหว่างวันที่	29	มิถุนายน	–	1	กรกฎาคม	
2555	ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคเหนือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน	 (GMS,	 BIMSTEC,	 AEC)	 เพ่ือขยายโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ
ในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	รวมทัง้พฒันาเครอืข่ายทางธรุกจิ	และความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยได้จัดการเจรจาการค้า	
ณ	 เมืองเมาะละแหม่ง	 เมืองย่างกุ้ง	และเมืองมัณฑะเลย์	 ในการน้ีมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวงพาณชิย์	(นายเหรยีญชยั	ลขิติพฤกษ์)	ให้เกยีรตเิป็นประธานกล่าวเปิดงาน	และได้รบั
การต้อนรบัเป็นอย่างดี	จากผู้แทนประเทศ
เมยีนมาร์	ในการกระชบั	สร้างความสมัพนัธ์	
เจรจาธรุกจิการค้า	และเชือ่มโยงเครอืข่ายทัง้
ภาครัฐและเอกชน	 โดยส�านักงานพาณิชย์
จังหวัดภาคเหนือ	ได้น�าผู้ประกอบการจาก	
17	จงัหวดัภาคเหนอื	เข้าร่วมเจรจาจบัคูธ่รุกจิ	
(Business	Matching)	 โดยมีสินค้าหลาก
หลายชนิด	จากผู้ประกอบการไทย	32	ราย	
เช่น	 เครื่องประดับ	ผลไม้สด	ผลไม้แปรรูป	
สมนุไพรสปา	ธรุกจิท่องเทีย่ว	การโรงแรม	การบรกิารสขุภาพ	อปุกรณ์การเกษตร	เครือ่งนอน	
รถเกีย่วข้าว	รถจกัรยาน	พดัลมไอน�า้	เป็นต้น		ตลอด	3	วนัของการเจรจาธรุกจิมีผูป้ระกอบการ
จากประเทศเมียนมาร์	 กว่า	 200	 ราย	 ให้ความสนใจสินค้าจากประเทศไทยและได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี
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อาหารไทยเจาะตลาดจีนได้ ไม่ยากอย่างที่คิด

ความรู้ที่ได้จากการเจรจาธุรกิจ เช่น

 จีนเป็นตลาดขนาดใหญ่	 ด้วยขนาดของประชากรที่มีมากกว่า	 1,300	ล้านคน	ท�าให้จีนกลายเป็นโอกาส
ของหลาย	ๆ	ประเทศ	รวมท้ังไทยในการขยายการส่งออกไปยังประเทศจีน	 	 โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ไทย	และอาหาร
ของไทย	นับว่ามีโอกาสอย่างมาก	โดยหลังจากการท�า	FTA	อาเซียน-จีน	จีนได้ปรับลดภาษีน�าเข้าผัก	และผลไม้เป็น	0%	
ซึ่งนับว่าจะเป็นโอกาสส�าหรับสินค้าไทย	ซึ่งก็เป็นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น		หากแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย	เช่น	
การตรวจสอบ	และกักกันโรค		การขนส่ง	และภาษีมูลค่าเพิ่มที่มากถึง	13%	ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาเรียนรู้	

											ส�าหรบัผลไม้สดของไทยทีส่่งออกไปจนี	นอกจากตลาดจนิหม่าทีน่ครคนุหมงิแล้ว	ยงัมตีลาดขายส่งทีส่�าคญัในภาคอืน่ๆ	ของจนี	คอื	ตลาดเจียงหนาน	
(กวางโจว)	 ตลาดหลงอู๋	 (เซี่ยงไฮ้)	 และตลาดซินฟาตี้	 (ปักกิ่ง)	 ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งที่กระจายผลไม้สดที่น�าเข้าจากไทยไปยังตอนในของประเทศด้วย		
ปัญหาส�าคัญของการส่งออกผลไม้ไทย	คอืการขนส่งทีต้่องใช้ระยะเวลานาน	และต้นทนุสงู	แต่อย่างไรกต็ามผลไม้ไทยในจนียงัมโีอกาสสงูเนือ่งจากผลไม้ไทย
ได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคชาวจนีเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั	ปัจจบัุนการส่งออกผลไม้ไทยไปยงัจนีส่วนใหญ่ขายผ่านผูน้�าเข้าของจนี	ซึง่มเีครอืข่ายการตลาด
แต่ส�าหรับผลไม้ไทยที่คัดคุณภาพสูง	 อาจสามารถขยายตลาดผ่านร้านอาหารไทยในจีน	 ซึ่งหลายแห่งมักมีมุมจ�าหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้ไทย
ภายในร้าน		ซึ่งจะช่วยยกระดับให้สามารถขายสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงในราคาที่สูงขึ้นมาก	ทั้งน้ีเพื่อให้ผลไม้และอาหารไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ได้มากขึน้	มกีารขยายตลาดไปตามเมอืงต่างๆ	ได้มากขึน้	ผูป้ระกอบการไทยจะต้องมกีารปรับตวั	รกัษาคุณภาพสนิค้าให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืของตลาด	แสวงหา
โอกาสทางการค้า	รวมทั้งศึกษาขั้นตอน	และกฎระเบียบในการน�าเข้าต่างๆ	เพียงเท่านี้ก็จะสามารถท�าให้ผลไม้และอาหารไทยเจาะตลาดจีนได้ไม่ยาก
อย่างที่คิด

						เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ในการขยายตลาดสินค้าไทยไปยังประเทศ
จีน	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า	ได้จดัสรรงบประมาณในการ	ด�าเนนิ
โครงการขยายตลาดสินค้าผลไม้	 และ
โครงการพฒันาศกัยภาพเมอืงอาหารทะเล	
ให้แก่ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลาง
และภาคตะวนัออก	น�าผูป้ระกอบการผลไม้	
14	 รายผู้ประกอบการอาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑ์ประมง	 8	 รายรวม	 22	 ราย	
เข ้าร ่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า
นานาชาติ	“THE	20th	CHINA	KUNMING	
IMPORT	&	 EXPORT	COMMODITIES	
FAIR	2012”	ระหว่างวันท่ี	6–10	มถินุายน	
2555	 ณ	 นครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยในงานนี้
ได้จัดให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน	
น�าสินค้ามาร่วมแสดงและจ�าหน่ายในงาน	
	 	 	 	 นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ	
(Business	Matching)	ระหว่างผูป้ระกอบการ
ไทยกับผู ้ประกอบการจีนท่ีเป็นผู ้น�าเข้า
รายใหญ่และร้านค้าขายปลกีสนิค้าไทย	โดย
การประสานงานร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ	ณ	นครคนุหมงิ	เพือ่ให้
ผู ้ประกอบการไทยมีโอกาสขยายตลาด
สินค้าผลไม้	 อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ประมง	ในจนีได้ในระยะยาว	และยงัเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจให้
ผู ้ประกอบการไทย	 ได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การท�าการค้ากับนักธุรกิจจีน	รสนิยมการ
บรโิภคของชาวจนีในเชงิลกึ	เพือ่ให้สามารถ
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่ตอบรับกับความ
ต้องการของตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้น	 และ
สร้างความตระหนักถึงกฎระเบียบการ
ส่งออก/น�าเข้าสินค้า	ด้วย

นครคุนหมิงเป็นตลาดส�าคัญในจีนตอนใต้ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย	มีประชากรจ�านวน	6	ล้านคน	เป็น
เมืองเอกของมณฑลยูนนานที่มีประชากรมากกว่า	40	ล้านคน	รัฐบาลจีนได้ก�าหนดให้คุนหมิงเป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า	และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่มณฑลอื่นๆ	
โดยเฉพาะมณฑลในภาคตะวนัตกของจนี	รวมทัง้ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีน	เช่น	ลาว	พม่า	เวยีดนาม	
ไทย	มาเลเซีย	และสิงคโปร์	เป็นต้น
ผู้ประกอบการจีนในนครคุนหมิงมีความต้องการน�าเข้าสินค้าอาหารของไทย	 เพื่อกระจายไปสู่เมือง
และมณฑลอืน่ๆ	ทัว่ประเทศจนี	จงึมคีวามต้องการสัง่ซือ้สนิค้าในปริมาณสงู	ผูป้ระกอบการไทยจึงควร
พิจารณาถึงศักยภาพในการตอบสนองตลาดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารของไทย	 ยังต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตโดย
มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการส่งออกคือ	OPP	(Oriented	Polypropylene)	แต่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคควรเป็นฟอยล์และฉลากบรรจุภัณฑ์ควรมี	3	ภาษา	คือทั้งไทย	
จีน	และอังกฤษ
การขอใบอนุญาตน�าเข้า	(Import	License)	จากจีน	หากมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ	อยู่แล้ว
จะสามารถผ่านขัน้ตอนได้โดยง่ายเน่ืองจากเป็นการแสดงให้เหน็ว่าสนิค้ามมีาตรฐาน	หากสนิค้ายงัไม่เคย
มีการส่งออก	 จ�าเป็นต้องส่งไปตรวจคุณภาพในประเทศไทยก่อน	 เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพจากองค์การอาหารและยา	(อย.)	และต้องมีบาร์โค้ด	
การขนส่งสนิค้ามายงัคนุหมงิส่วนใหญ่	โดยทางรถบรรทกุและทางเรอืผ่านเส้นทางเชยีงแสน	ซ่ึงทางเรอื
จะมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าทางรถยนต์	แต่มักมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง	
ในการน�าเข้าอาหารส่วนใหญ่ต้องมีการส่งสินค้าตัวอย่างให้บริษัทผู้น�าเข้าชิมและพิจารณา	ก่อนที่จะมี
การตกลงเซน็สญัญาซือ้ขาย	และควรมกีารปรบัปรงุรสชาตใิห้เหมาะสมกบัรสนยิมการบรโิภคของชาวจนี
ส�าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์	ตลาดจีนเพิ่งเริ่มเปิดรับ	จึงยังมีตลาดและช่องทางการจ�าหน่ายที่ค่อนข้าง
จ�ากัด
ผู้บริโภคในมณฑลยูนนานมีความชื่นชอบสินค้าอาหารจากไทยเป็นพิเศษ	โดยนิยมรสชาติเปรี้ยวน�า	
ตามด้วยหวานเลก็น้อย	ผลไม้แปรรูปทีจ่ะส่งออกจงึไม่ควรเน้นรสชาติหวานเป็นหลกั	และคนจนีไม่นยิม
อาหารรสเผ็ดจัด	
วิธีอบแห้งผลไม้ส�าหรับส่งออกควรเป็นการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	(Freeze-drying)	หรือการทอด
เท่านั้น
ผลไม้สดของไทยที่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้าสู่ตลาดจีนมีถึง	23	ชนิด	แต่ยังมีผลไม้ไทยอีกหลายชนิดที่จีน
ยงัไม่อนุญาตให้น�าเข้า	เช่น	ลองกอง	(เนือ่งจากมกัมปัีญหาด้านแมลง)	และเงาะ	ทีม่โีอกาสในการท�าตลาด
ได้ยาก	เนื่องจากไม่สามารถเก็บให้คงสภาพสดได้นาน	โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือก
ควรมกีารพฒันารูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์เพือ่เพ่ิมมลูค่าสนิค้า	โดยเฉพาะหากมเีป้าหมายทีจ่ะจ�าหน่าย
ในตลาดบน	และควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน
ในตลาดนั้นๆ		ซึ่งนิยมมอบของขวัญให้กัน	ในเทศกาลต่างๆ	อาทิ	การเลือกใช้โทนสีทอง	เป็นต้น
ผลไม้และอาหารแปรรูปของไทย	มโีอกาสสงูทีจ่ะขยายตลาดในจนี		โดยทัว่ไปตลาดหลกัของผลไม้ไทย
จะอยู่ในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี	ผู้บริโภคมีอ�านาจซื้อสูง	โดยเฉพาะในเมืองเอกของมณฑลต่างๆ	และ
เมืองใหญ่	เช่น	ปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ้	และกวางโจว	เป็นต้น	
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Special Talks
ดร.ฤทัยชนก		จริงจิตร

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
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 ผลการเลอืกตัง้ซ่อมของพม่าเมือ่ 1 เมษายน 2555 นบัเป็นจดุเปลีย่น
ครัง้ส�าคญัเมือ่พรรคฝ่ายค้านของนาง อองซานซจูไีด้พลกิลอ็กชนะการเลือกตัง้
อย่างถล่มทลาย ซึง่ถือเป็นจดุเริม่ของความเป็นประชาธปิไตยในพม่า แนวโน้ม
ที่เศรษฐกิจพม่าจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน/การลงทุน รวมถึง
การยกเลิกการคว�่าบาตรจากนานาประเทศเป็นมาก่อน ส�าหรับไทยแล้วพม่า
อาจมีทั้งข้อดีและข้อด้อย 
	 พม่าหรอืเมยีนมาร์ในปัจจบุนั	มปีระชากร	62	ล้านคน	มพีืน้ที	่676,577	
ตารางกโิลเมตร	ใหญ่กว่าประเทศไทยเลก็น้อย	มพีรมแดนตดิกบัไทย	2,387	กโิลเมตร	
มีการค้าชายแดนกับไทยมากเป็นอันดับสองรองจากมาเลเซีย	พม่ามีผลิตภัณฑ์
มวลรวม	(GDP)	26.5	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต	ิ
เช่น	ก๊าซธรรมชาติ	น�้ามัน	หยก	ทับทิม	ทอง	ทองแดง	เหล็ก	สังกะสี	และ	ป่าไม้	
และมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว	พม่าตั้งอยู่ในท�าเลยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกจิใหญ่หลายประเทศ	เช่น	จนี	อนิเดยีและไทย	สามารถเป็นประตสููอ่นิเดยี
และเอเชยีใต้ให้กบัประเทศไทย	ขณะทีป่ระเทศไทยกส็ามารถเป็นประตสููอ่าเซยีน
ให้กับพม่าด้วย	การเปิดประเทศของพม่าจงึมนียัส�าคญัต่อพลวตัรทางเศรษฐกจิใน
ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน

การค้าระหว่างประเทศของพม่า
	 คู่ค้าของพม่าส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย	 โดยกว่าร้อยละ	 70	 ของการส่งออกเป็นการส่งออก
ไปประเทศเพื่อนบ้าน	สินค้าส่งออกส�าคัญ	 ได้แก่	 ก๊าซธรรมชาติ	 ผลิตภัณฑ์จากไม้	 ธัญพืช	ถั่ว	และ
ปลาสดแช่เย็น/แช่แข็ง	ในด้านการน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเช่นกัน	
สินค้าน�าเข้าส�าคัญของพม่า	ได้แก่	ผ้าผืน	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	และเครื่องจักร		
	 ปัจจุบันรัฐบาลพม่าให้ความส�าคัญกับการค้าชายแดนเป็นพิเศษซึ่งเป็นผลดีต่อไทย
ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของพม่า	 ประกอบกับรัฐบาลพม่าเล็งเห็นว่าที่ตั้งของพม่าเอง
เป็นจดุเชือ่มโยงกบักลุม่เศรษฐกจิส�าคญัของโลกหลายกลุม่เข้าด้วยกนั	เช่น	กลุม่	BIMSTEC	และอาเซยีน	
หรือ	 ระหว่างตลาดใหญ่อย่างอินเดียกับจีนท่ีมีประชากรรวมกันมากกว่า	 2,500	 ล้านคน	 แนวโน้ม
การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่าในช่วงเริ่มเปิดประเทศนี้จะเป็นไปในทิศทางของการส่งเสริมค้าชายแดน
ให้กว้างขวางและต่อยอดการค้าชายแดนเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น	 เช่น	 พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออกบริเวณชายแดน	 ดังน้ันเราจะได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในลักษณะเดียวกันในเมืองหลักส�าคัญๆ	โดยเฉพาะหัวเมืองชายแดนของพม่าในอนาคตอันใกล้นี้	

การค้าไทย-พม่า
	 ภาคการผลิตของพม่ายังมีประสิทธิภาพไม่มากนัก
จึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเป็นหลัก	
ขณะที่ไทยจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติจ�านวนมากจากพม่า
ในแต่ละปี	 ความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย-พม่าจึงเป็นไป
ในลักษณะเกื้อกูลกัน	 ในปี	 2554	 การค้าไทย-พม่า	 มีมูลค่า	
6,114.1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวจากปีก่อนหน้า	25.1%	
โดยไทยส่งออกไปพม่า	 2,845.8	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอปุโภคบรโิภค		และวสัดกุ่อสร้าง	เนือ่งจากพม่า
มีการสร้างเมอืงหลวงแห่งใหม่	“เนปิดอว์”	และนคิมอตุสาหกรรม
หลายแห่ง	 ในด้านการน�าเข้า	 ไทยน�าเข้าจากพม่า	 3,268.3	
ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าเนื่องจาก
มกีารน�าเข้าก๊าซธรรมชาติมากถงึ	95%	ของการน�าเข้าในแต่ละปี

ดร.ไพศาล		มะระพฤกษ์วรรณ	
นางสาววนิดา		ศักดิ์สงวนมนูญ

นางสาวจรี		การ์พงษ์ศรี	
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Special Report พม่าเปิดประเทศ... ไทยได้หรือเสีย? 

จุดเด่น

• เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิละก๊าซธรรมชาตทิีส่�าคญัของไทย
• แรงงานมทีกัษะทีม่ปีระสบการณ์จากการท�างานในประเทศไทย
• มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง/โลจิสติกส์ในเส้นทาง
			ยุทธศาสตร์
• การค้าชายแดนไทยพม่าขยายตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ	25	ต่อปี

จุดด้อย

• ผลิตสินค้าเหมือน/ใกล้เคียงกัน	อาจเป็นคู่แข่งในบางสินค้าใน
			อนาคต
• การใช้ประโยชน์จากเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งยังมีจ�ากัด
• ปัญหาการค้าสินค้าผิดกฎหมายตามบริเวณแนวชายแดน
• กฎระเบียบการค้าการลงทุนยังไม่เป็นสากล	 แต่รัฐบาลพม่า
			อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนอย่างเร่งรีบ

ทีม่า	:	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์	โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร
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	 การค้าไทย-พม่าร้อยละ	80	 เป็นการค้าชายแดน	ขณะที่ปัจจุบัน
ชนกลุ่มน้อยได้มีความตกลงหยุดยิงช่ัวคราวกับรัฐบาลกลางของพม่าและ
มแีนวโน้มจะปรองดองกนัได้	จะมส่ีวนช่วยให้การค้าชายแดนไทย-พม่ามกีาร
ขยายตวัอย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้	ท้ังนีด่้านการค้าชายแดนทีส่�าคญั	ได้แก่	ด่าน
สังขละ	ด่านระนอง	และด่านแม่สอด	เป็นต้น

โอกาสทางการลงทุน
พม่าเปิดสมัปทานกว่า	100	เกาะให้ต่างชาตเิข้าไปลงทุน	โดยเฉพาะสนามบนิ
เกาะสองและหรุ่งเกระมะริด	 ซ่ึงติดกับจังหวัดระนองเป็นแหล่งด�าน�้า
ที่ติดอันดับโลก	เหมาะลงทุนในอุตสาหกรรมประมงและการท่องเที่ยว	
ลงทุนในภาคเกษตร	อาหารส�าเร็จรูป	โรงน�้าแข็ง	ห้องเย็น	และยางพารา	
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	โรงแรม	สปา	และโรงพยาบาล																																							
ใช้พม่าเป็นฐานการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ใช้แรงงาน
มาก	เช่น	ส่ิงทอ/เส้ือผ้าส�าเรจ็รปู	รองเท้า		ปนูซเีมนต์	ประมง	และอาหารแปรรูป
และการผลิตสามล้อ/ยานยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความต้องการสูง
การลงทุนในการพัฒนาท่าเรือ	ด้านพลังงาน	ปิโตรเคมี	 เขื่อน	 โครงสร้าง
พื้นฐาน	และก๊าซธรรมชาติ

ความร่วมมือไทย—พม่าที่น่าจับตามอง
อภิมหาโปรเจ็คท่าเรือน�้าลึกทวาย	 (Dawei	 Deep	 Sea	 Port)	 –	 เป็น
โครงการความร่วมมือไทย-พม่าบนเนื้อที่	 2	แสนไร่	ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก	 (EWEC)	 ซึ่งจะลด
เวลาขนส่งสินค้าจากดานังถึงย่างกุ้งจาก	18	วันเหลือเป็น	6	วัน	ขณะที่
เส้นทาง	EWEC	จะตัดกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้	 (หรือ	
NSEC-เชื่อมคุนหมิง-กรุงเทพ-สิงคโปร์)	 ในประเทศไทยจะช่วยตอกย�้า
ความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของไทยให้เด่นชัดยิ่งขึ้น	
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี	 เพื่อเป็นการกระตุ้นการส่งออก	 พม่าได้มี
โครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 19	 แห่ง	 ตามพื้นที่แนวชายแดน
โดยเฉพาะที่ติดกับไทยและจีนน�าร่องด้วยการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเมียวดีเป็นแห่งแรก	 ใช้พื้นที่เบื้องต้นประมาณ	180-200	 เอเคอร์	
เพ่ือพฒันาการค้าชายแดนไทย-พม่า	และรองรบัการตัง้เขตเศรษฐกจิพิเศษ
นครแม่สอดของไทย	ในปี	2555	พม่ามีแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
8	แห่ง	 ได้แก่	จังหวัดผาอัน	 เมืองมะละแหม่ง	 เมืองย่านลิน	 เมืองท่าเรือ
ชายฝั่งอันดามัน	ทวาย	 เกาะสอง	ด่านเจดีย์สามองค์	และ	กรุงเนปิดอว์	

โอกาสส่งออกของไทย
	 สนิค้าไทยเกือบทุกชนดิเป็นท่ีช่ืนชอบและนยิมบรโิภคของชาวพม่า	
กระทรวงพาณชิย์จงึได้จดักจิกรรมกระตุน้การค้ากบัพม่าอย่างต่อเน่ือง	ล่าสดุ
กระทรวงพาณิชย์มีโครงการน�านักธุรกิจไปเจรจาการค้าและจับคู่นักธุรกิจ
ในธรุกจิอาหาร	เครือ่งประดบั	ไม้ยางพารา	ยา	น�า้มนัปาล์ม	การท่องเทีย่วและ
สปา	ณ	เมืองย่างกุ้ง		มะริด	มัณฑะเลย์	และกรุงเนปิดอร์	ช่วงเดือนมิถุนายน	
2555		ส�าหรับเมืองที่มีศักยภาพในการเปิดตลาดสินค้าไทยมี	ดังนี้	
  เมืองย่างกุ ้ง	 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค	 เช่น	 อาหาร	 อาหารแปรรูป	
ขนมขบเคี้ยว	น�้ามันพืช	ผงชูรส	 เครื่องปรุงต่างๆ	กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	
เช่น	กระเบือ้ง	สุขภัณฑ์		กลุม่สนิค้ายานยนต์และชิน้ส่วน	เช่น	อะไหล่รถยนต์	
กลุ่มสินค้าบริการและสุขภาพ	เช่น	สปา	และร้านอาหาร
    เมืองมัณฑะเลย	์กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	เครื่องจักรกลการเกษตร	
สินค้าบริการและสุขภาพ			
    เมืองเมียวด	ีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค	วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน	เครื่องจักรกลการเกษตร	
   กรุงเนปิดอว์	ธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัยและโรงแรม	สินค้าอุปโภคบริโภค	
วัสดุก่อสร้าง	ยานยนต์/ชิ้นส่วน		และเครื่องจักรกลการเกษตร	

•

•
•
•

•

•

•

ข้อคิดเห็น
	 1.	เป็นที่คาดว่าภายใน	3	–	5	ปีนี้พม่าจะเป็นแหล่งลงทุนส�าคัญ
ในกลุ่มอาเซียนอย่างแน่นอน	เปิดโอกาสใหม่ๆ	ให้กับการค้าการลงทุนของ
ไทยในหลากหลายสาขา
	 2.	ภายหลังการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	แล้ว
ในปี	2558	จะยิง่ท�าให้พม่ามกีารค้าระหว่างประเทศเพิม่มากข้ึน	อกีทัง้พม่า
จะมกีารแปรรปูรฐัวสิาหกจิมากขึน้เพือ่ให้ภาคเอกชนมบีทบาททางเศรษฐกจิ
มากกว่าเดมิ	เช่น	ธรุกจิเหมอืงแร่	การก่อสร้าง	และการขนส่ง	เป็นต้น	จงึเป็น
โอกาสดทีีป่ระเทศไทยจะเข้าไปแสวงโอกาสทางการค้าและการลงทนุมากยิง่
ขึ้นขณะที่คู่แข่งขันยังมีไม่มาก
	 3.	สิง่ทีจ่ะเกดิตามมาจากการเชือ่มโยงเส้นทางถนนระหว่างท่าเรอื
น�า้ลกึทวายกบัท่าเรือแหลมฉบงักคื็อ	เส้นทางน้ีจะเป็นเส้นทางทีมี่การจราจร
คับคั่งมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเอเชีย	 อีกทั้งจะมีการพัฒนาโอกาสใหม่
ด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวเน่ืองบนเส้นทางน้ีตามมาอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 นิคม
อุตสาหกรรม	 ปิโตรเคมี	 อสังหาริมทรัพย์	 และโครงสร้างพื้นฐาน	 อีกทั้ง
ยังจะเป็นการช่วยพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็น	 “Trading	 Nation”	
เทียบชั้นกับสิงคโปร์ได้ง่ายขึ้น	
	 4.	ส�าหรับการผลติสนิค้าทีม่กีารใช้แรงงานจ�านวนมาก	เช่น	สิง่ทอ	
รองเท้า	และอาหารแปรรูป	 ไทยควรพิจารณาการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตทั้งวัตถุดิบและแรงงาน	
เช่น	พม่า	และยังส่งออกโดยใช้ประโยชน์	GSP	ที่พม่าได้รับจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วได้ด้วย	
	 5.	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจคู่ขนานบริเวณชายแดนไทย-พม่า	
เช่น	 ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	–	 เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวด	ี
(พม่า)ทั้งสองฝ่ายควรร่วมกันวางแผนพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่เกื้อกูล
กัน	เช่น	ไทยอาจดูแลอุตสาหกรรมต้นน�้าและกลางน�้า	ขณะที่พม่าอาจดูแล
อุตสาหกรรมปลายน�้าที่มีการใช้แรงงานสูง	
	 6.	 จังหวัดชายแดนควรพัฒนาจัดตั้งศูนย์ธุรกิจและบริการเพื่อ
รองรับนักธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมชายแดน	และมีก�าลังซื้อสูง	 เช่น	ศูนย์
บรกิารทางการแพทย์	ศูนย์แสดงสนิค้า-ค้าปลกีและส่งในสนิค้าแฟชัน่	อาหาร	
เครื่องอุปโภคบริโภค	และของใช้ในครัวเรือน	รวมไปถึง	one	stop	service	
ด้านการค้า	เป็นต้น	ซึง่จะมส่ีวนช่วยให้การค้าชายแดนขยายตวัรวดเรว็ยิง่ข้ึน
	 7.	ในการประชุม	World	economic	forum	ที่กรุงเทพฯ	เมื่อ
ปลายเดอืนพฤษภาคม	2555	นายศภุชยั	พาณชิย์ภกัด์	เลขาธกิาร	UNCTAD	
ได้เน้นย�้าว่าปัจจุบันเอเซียตะวันออกเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยมีการเติบโตสูงสุดที่ระดับ	 6%	 ขณะที่เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว	ประเทศไทยจึงควรแสดงบทบาทน�าในอาเซียนมากยิ่งขึ้นในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียน	จีน	อินเดีย	เกาหลี	และญี่ปุ่น	เพื่อให้
ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเอเชียตะวันออกอย่างแท้จริง

	 ส�ำหรับผู้ส่งออกที่ก�ำลังมองหำตลำดทดแทนอียูและสหรัฐ
ที่ก�ำลังชะลอตัว	กำรค้ำชำยแดนโดยเฉพำะพม่ำที่กำรส่งออกของไทย
ขยำยตัวปี	35%	เป็นค�ำตอบที่คุณก�ำลังมองหำ
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 แม้พม่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเปิดประเทศแล้ว	 แต่การค้าก็ยังไม่เป็นระบบสากลนัก	 กฎระเบียบ	 มาตรการทางการค้า
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและบ่อยครั้ง	 ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อนักธุรกิจ	 นอกจากนั้นในหลายๆ	 ครั้งแม้จะมีกฎระเบียบเป็น
ลายลักษณ์อักษรก็ตามแต่กลับไม่มีผลในทางปฏิบัติ	 อีกทั้งอ�านาจต่างๆ	 ก็ยังไม่กระจายไปยังระดับท้องถิ่น	 ยังคงรวมศูนย์การตัดสินใจ
อยู่ที่รัฐบาลทหารพม่าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง	ทั้งนี้พม่ามีการก�าหนดมาตรการต่างๆ	 ท่ีเป็นการจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าเพื่อแก้ปัญหา
การขาดดุลการค้าหลายด้าน	

Special Report

ดร.ไพศาล		มะระพฤกษ์วรรณ	
นางสาววนิดา		ศักดิ์สงวนมนูญ

นางสาวจรี		การ์พงษ์ศรี	
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

พม่าแง้มหรือเปิดประตูการค้า?

ก�าหนดให้การน�าเข้าสินค้าต้องเป็นเงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น
ก�าหนดสัดส่วนการน�าเข้าโดยผู้น�าเข้าจะต้องน�าเข้าสินค้าจ�าเป็นก่อน
จ�านวนร้อยละ	 80	 ของการน�าเข้าทั้งหมดก่อน	 จึงจะสามารถน�าเข้า
สินค้าอื่นๆ	หรือสินค้าฟุ่มเฟือยอีกร้อยละ	20	 ได้	สินค้าจ�าเป็น	 ได้แก่	
เครื่องจักร	วัสดุก่อสร้าง	 วัสดุที่ใช้ในการเกษตร	ยานยนต์และอุปกรณ์
การขนส่ง	 อุปกรณ์การแพทย์	ยา	อุปกรณ์ผลิตยา	 เครื่องจักรและวัสดุ
เพือ่การประมง	วสัดทุีใ่ช้ในการเลีย้งปศสุตัว์	ปุย๋	ยาฆ่าแมลง	ยาก�าจดัวชัพืช	
เมลด็พนัธุส์�าหรบัการเกษตร	อาหารปรงุแต่ง	อปุกรณ์การสือ่สาร	วตัถดิุบ
ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	 เครื่องเขียน	 เครื่องผลิตไฟฟ้า	 เครื่องมือ
เพื่อการคมนาคม	 และอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า	 ส�าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย	
อาทิเช่น		อาหารและเครื่องดื่ม	สิ่งทอ	ของใช้ในครัวเรือน	เครื่องใช้ไฟฟ้า	
และยานพาหนะ	ทั้งนี้ผู้น�าเข้าจะต้องน�าเข้าสินค้าจ�าเป็นให้เสร็จสิ้นก่อน	
จึงจะได้รับอนุญาตให้น�าเข้าสินค้าอื่นๆ	ได ้
การขอใบอนุญาตน�าเข้า	 หากเป็นชาวต่างชาติจะใช้เวลาด�าเนินการ
นานมากประมาณ	3-	6เดือน	ขณะท่ีหากเป็นชาวพม่าเองจะใช้เวลาเพยีง	
2-3	วัน
การน�าเข้าแต่ละครั้งจะท�าได้ไม่เกิน	100,000	เหรียญสหรัฐ
ผู้ที่ท�าธุรกิจน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้น�าเข้า-
ส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์พม่าที่กรุงเนปิดอว์เท่านั้น
จ�ากัดวงเงินเปิด	L/C	ของผู้น�าเข้าไม่เกิน	50,000	เหรียญต่อเดือน
การก�าหนดให้ผู้น�าเข้าต้องได้รับเงินรายได้จากการส่งออกก่อน	จึงจะ
สามารถน�ารายได้จากการส่งออกมาเปิด	 L/C	 ในการน�าเข้าสินค้าได้	
เพื่อเป็นการลดการขาดดุลการค้า

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

รัฐบาลทหารพม่าเป็นผู้ผูกขาดระบบการค้า	 การลงทุน	 การธนาคาร	
ซึ่งมีนโยบายไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงบ่อย	 ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการด�าเนินธุรกิจ
รัฐบาลพม่าห้ามส่งออกสินค้าส�าคัญ	31	รายการ	ภายใต้ระบบการค้าปกติ	
ได้แก่	ข้าว	ปลายข้าว	ร�า	น�้าตาลทรายขาว	น�้าตาลทรายแดง	น�้าตาลดิบ	
ถั่วลิสงและน�้ามันถั่วลิสง	 งาและน�้ามันงา	 เมล็ด	 Niger	 และน�้ามัน	
เมลด็มาสตาร์ดและน�า้มนั	เมลด็ทานตะวนัและน�า้มนั	กากพชืน�า้มันทกุชนดิ	
ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย	น�้ามันปิโตรเลียม	อัญมณี	ทองค�า	หยก	ไข่มุก	
เพชร	ดีบุก	ตะกั่ว		วุลแฟรม	ส่วนผสมดีบุกและซีไลท์	เงิน	ทองแดง	สังกะสี	
ถ่านหิน	 โลหะอื่นๆ	งาช้าง	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	และสัตว์สงวน	หนังสัตว์	
เปลอืกกุง้ป่น	อาวธุและเคร่ืองกระสนุ	วตัถโุบราณ	ยางพารา	และห้ามส่งออก
สินค้า	32	รายการ	ภายใต้ระบบการค้าชายแดน	ได้แก่	สินค้าห้ามส่งออก
ภายใต้ระบบปกติ	 (31	รายการ)	และ	ไม้สัก	ซึ่งการส่งออกสินค้าดังกล่าว
จะท�าได้โดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเท่าน้ันและจะต้องขนส่งทางเรือจาก
ท่าเรือทีก่รุงย่างกุง้		ซึง่ต้องขนส่งระยะทางไกลและมต้ีนทนุค่าขนส่งเพิม่ขึน้
การส่งผ่านสินค้าไปประเทศที่	3	โดยใช้พม่าเป็นตัวกลาง	ผู้ส่งออกจะต้อง
เสียค่านายหน้า	 (Commission)	
ร้อยละ	5	ให้ผูน้�าเข้าพม่า	และเสยีอกี
ร้อยละ	 7.5	 ให้กรมศุลกากรพม่า	
รวมเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมทั้งสิ้น
ร้อยละ	12.5	สนิค้าผ่านแดนส่วนใหญ่	
ได้แก่	ยานยนต์และอุปกรณ์
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ข้อคิดเห็น
	 มาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดการค้าชายแดน
ทั้งในระบบและนอกระบบมากยิ่งขึ้น	นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคทางการค้า
ด้านอื่นๆ	ได้แก่

ปัญหาการเรียกเก็บเบี้ยใบ้รายทางเป็นจ�านวนมากจากรถบรรทุกสินค้า
ที่ขนส่งสินค้าจากชายแดนเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งท�าให้	สินค้ามีต้นทุนสูง
ธนาคารพาณิชย์ในพม่าผูกขาดโดยรัฐบาล	ฐานะและระบบของธนาคาร
ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ	รวมทั้ง	ระบบการเงินไม่มีเสถียรภาพ
ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อย	 ท�าให้ไม่มีความ
ปลอดภัยตามแนวชายแดน	 มีการปิดด่านการค้าชายแดนด้านที่ติดต่อ
กบัไทยบ่อยครัง้	สินค้าไทยไม่สามารถขนส่งเข้าไปยงัพม่าได้อย่างต่อเน่ือง	
ท�าให้สินค้าไทยขาดตลาดและเสียเปรียบสินค้าประเทศคู ่แข่งอื่นๆ	
โดยเฉพาะสินค้าจากจีนสามารถเข้ามาทดแทนสินค้าไทยได้		
เส้นทางคมนาคมทางบกเช่ือมระหว่างไทยกบัพม่ามสีภาพช�ารดุทรดุโทรม
เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

•

•

•

•

WHY ทวาย ?
	 โ ค ร ง ก า รท ่ า เ รื อ น�้ า ลึ ก ท ว า ย
เป็นความร่วมมือไทย-พม่า	 มีขนาดพื้นที่
โครงการใหญ่กว่าท่าเรือมาบตาพุดของไทย	
10	เท่า	โดยเป็นส่วนหนึง่ของระเบยีงเศรษฐกจิ
ตะวันออก-ตะวันตก	 (EWEC)	 ซ่ึงเช่ือมทะเล
จีนใต้และอันดามันเข้าด้วยกัน	 ท้ังนี้ส่วนหนึ่ง
จะแยกมาลงท่าเรือแหลมฉบังของไทย	 เป็น	
Land	Bridge	ท�าให้ระยะเวลาการขนส่งสินค้า
ของไทยไปย่างกุ้งจากหลายสัปดาห์เป็นไม่เกิน	
24	ชั่วโมง	ทดแทนการขุดคอคอดกระได้เป็น
อย่างดี	 เหตุผลที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
ท่าเรือทวายเป็นท่าเรือฝั ่งอันดามันที่คุ ้มค่า
การลงทุนที่สุดส�าหรับไทยเนื่องจากอยู ่ใกล้
ภาคกลางตอนล่างของไทยท่ีมีอุตสาหกรรม
มากมายและหนาแน่นท่ีสุดของประเทศ	 เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์	อาหาร	ปิโตรเลียม	และ
คอมพิวเตอร	์เป็นที่แน่นอนว่าการจราจรขนสง่
ทวาย-แหลมฉบังจะคับคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลกในอนาคตอนัใกล้	ขณะเดยีวกนัเส้นทาง	
EWEC	 จะตัดกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวเหนือ-ใต้	 (หรือ	 NSEC-เชื่อมคุนหมิง-
กรุงเทพ-สิงคโปร์)	 ในประเทศไทย	 จะท�าให้
สินค ้าจากพม่าและอาเซียนสามารถเจาะ
ตลาดจีนตอนใต้ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง
อาเซียนของไทยจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป	
 

	 1.	อปุสรรคทีส่�าคัญในการท�าธรุกจิและลงทนุในพม่าคอืมาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษี	 (Non	Tariff	Barriers	 :	NTB)	ที่มีจ�านวนมากดังกล่าวข้างต้น	
ดังนั้น	ประเทศไทยจึงควรใช้เวทีอาเซียนในการเจรจาให้พม่าลดมาตรการ
ดังกล่าวลง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อพม่าเองและอาเซียนโดยรวม

	 2.	ควรมีการเจรจาให้พม่าลดค่าธรรมเนียมร้อยละ	12.5	ส�าหรับ
การส่งผ่านสินค้าไปประเทศที่	 3	 โดยใช้พม่าเป็นตัวกลาง	 ซึ่งเป็นอัตรา
ที่สูงมากและเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไทยผ่านไปยังอินเดียที่ไทย
สามารถเจาะตลาดได้มากขึ้นโดยผ่านความตกลง	FTA	 ไทย-อินเดีย	และ	
FTA	อาเซียน-อินเดีย			
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Economic Highlight

 เศรษฐกิจของไทย	 เดือนพฤษภาคม	2555	ในภาพรวม
ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า	 และยังอยู ่ในเกณฑ์ดีเมื่อ
เทยีบกบัประเทศต่างๆ	ในเอเชยี	ทัง้นี	้เป็นผลจากการขยายตวัเร่งขึน้
ของภาคการลงทุน	 การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาค
อุตสาหกรรม	ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเดือนมกราคม	 -	พฤษภาคม	
ปี	2555	อยู่ที่ร้อยละ	3.04	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน	ส�าหรับ
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกจิไทย	ปี	2555	สศช.	คาดว่าจะขยายตวั
ร้อยละ	5.5	 -	6.5	และอัตราเงินเฟ้อ	ปี	2555	กระทรวงพาณิชย์	
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	3.3	-	3.8	
 เสถียรภำพเศรษฐกจิในประเทศ		เดอืนพฤษภาคม	2555	
อัตราเงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ	 2.53	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน	 สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ	 GDP	 ข้อมูลล่าสุด	ณ	 สิ้นเดือน
เมษายน	2555	อยูท่ีร่ะดบั	42.4	ซึง่สะท้อนได้ว่าสถานะหนีส้าธารณะ
ของไทยมีความมั่นคงและยังต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง
ที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ	60.0		ส่วนอัตราการว่างงาน	เดือนเมษายน	
2555	สงูขึน้เลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้า	แต่ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ	
1.0	(มีนาคม	2555	ร้อยละ	0.7)	ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศ
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 	 โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศ	 ณ	 สิ้นเดือน
พฤษภาคม	2555	อยู่ในระดับสูงที่	171.7		พันล้านดอลลาร์สหรัฐ			
 ภำคอปุทำน	ในเดอืนพฤษภาคม	2555	ขยายตวัต่อเนือ่ง
จากเดือนที่ผ่านมา		โดยเฉพาะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
สูงข้ึนจากเดือนก่อนหน้า	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	5.5	 (เมษายน	2555	
ขยายตวัร้อยละ	0.5)	ส่งผลให้ดชันคีวามเชือ่มัน่อตุสาหกรรม	ปรบัตวั
เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ	106.0	จากระดับ	104.0	 ในเดือนก่อนหน้า	
ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง	โดยขยายตัว
ร้อยละ	8.3	(เมษายน	2555	ขยายตวัร้อยละ	6.9)		ดชันผีลผลติสนิค้า
เกษตรกลบัมาขยายตวัอกีครัง้ทีร้่อยละ	7.27	(เมษายน	2555	หดตวั
ร้อยละ	0.16)	ส�าหรบัดัชนรีาคาสินค้าเกษตร	หดตวัทีร้่อยละ		10.78		
ตามภาวะราคาในตลาดโลก	ประกอบกับผลผลิตออกตลาดมากขึ้น	
 กำรบรโิภคภำคเอกชน		ในเดอืนพฤษภาคม	2555	ขยายตวั
เร่งขึน้จากเดอืนทีผ่่านมา	โดยสะท้อนได้จากปรมิาณจ�าหน่ายรถยนต์
นัง่และปรมิาณจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์	ขยายตวัร้อยละ		137.5	และ	
14.7	ตามล�าดับ	 (เมษายน	2555	ขยายตัวร้อยละ	23.4	และ	4.2	
ตามล�าดบั)	และปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปูของดอลลาร์สหรฐั		
ขยายตัวร้อยละ	13.9	ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริง	หดตัวน้อยลง	
โดยหดตัวร้อยละ	 6.7	 (เมษายน	 2555	หดตัวร้อยละ	 15.4)	 และ
ยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่หดตวัเลก็น้อยทีร้่อยละ	0.2			

 กำรลงทุนภำคเอกชน		ในเดอืนพฤษภาคม	2555	ขยายตัว
สูงขึ้นต่อเน่ืองจากเดือนที่ผ่านมา	 และยังคงสะท้อนให้เห็นว่า
การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยฟื้นตัว
ขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 	 โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์	 (เช่น	 รถบรรทุกขนาด	1	ตัน)	ขยายตัวร้อยละ	85.8	
ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐ	 ขยายตัวร้อยละ	
38.9	และยอดขายปูนซีเมนต์	ขยายตัวร้อยละ	3.1	

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ย ม.ค. - พ.ค. 55 

Real GDP  

ปี 54  (%y-o-y)

คาดการณ์ ปี 55

เงินเฟ้อ GDP

ไทย 3.04 0.1 3.3	-	3.8 5.5	-	6.5

มาเลเซีย 2.12 4.9 2.5 4.0	-5.0

ฟิลิปปินส์ 3.04 3.7 3.0	-	5.0 4.2

สิงคโปร์ 5.00 4.9 4.5 1.0	-	3.0

จีน 3.55 9.2 4.0 8.3

อินโดนีเซีย 4.03 6.5 4.0	-	6.0 6.5

อินเดีย 7.62 6.9 7.0 6.9

เวียดนาม 13.43 5.9 9.0 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 54
ปี 55

Q1 เม.ย. พ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 0.1 0.3 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ		(ล้านUSD) 334.4 -5,186.6 -2,867.7 -1,739.7

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(ล้าน	USD) 11,870 550.9 -1,516.4 -1,540.0

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ	(พันล้านUSD) 175.1 178.7 179.0 171.7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	(%y-o-y) 3.81 - 2.47 2.53

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	(%y-o-y) 2.36 - 2.13 1.95

หนี้สาธารณะต่อ	GDP	(%) 40.8 41.4 42.4 -

อัตราการว่างงาน	(%) 0.7 0.6 1.0 -

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป	USD 17.16 -3.92 -3.67 7.68

มูลค่าการน�าเข้าในรูป	USD 24.91 10.45 7.87 18.17

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 5.1 1.4 -0.16 7.27

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 12.2 -12.2 -13.21 -10.78

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -9.3 -7.1 0.5 5.5

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม	(ระดับ) 101.2 100.4 104.0 106.0

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19.8 7.1 6.9 8.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต 5.5 - 0.8 1.2

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11.7 12.0 9.6 -0.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 4.6 -5.4 23.4 137.5

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 7.9 -0.6 4.2 14.7

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 10.6 -14.3 -15.4 -6.7

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป	USD 13.7 14.1 4.5 13.9

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปUSD 16.5 11.0 21.3 38.9

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -4.4 33.5 35.2 85.8

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12.5 2.5 4.3 14.0

ยอดขายปูนซีเมนต์ 4.3 5.4 4.7 3.1

ยอดขายเหล็ก 6.5 -9.1 7.8 -

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 6.3 - 4.8 4.3
ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส่านักงานเศรษฐกิจ
								การเกษตร,	เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ

ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ	
	 เดือนมิถุนายน	2555	 เท่ากับ	115.42	 	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	
สงูขึน้ร้อยละ	2.56	(พฤษภาคม	2555	สงูขึน้ร้อยละ	2.53	)	ซึง่สะท้อนได้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี	มีเสถียรภาพ	ตามนโยบายการดูแลราคาสินค้าอย่างเข้มงวด	
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคของภาครัฐ	 	ส�าหรับสินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้น	 ได้แก่
ผกัสดและผลไม้	อาหารส�าเรจ็รปูเครือ่งประกอบอาหาร	ปลาและสตัว์น�า้	เป็นต้น		นอกจากนี	้
หมวดเคหะสถาน	หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล	ปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย	
ส่วนน�า้มนัเชือ้เพลงิและการสือ่สาร	ปรบัราคาลดลงตามภาวะราคาในตลาด		ส�าหรบัดชันี
ราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	(พฤษภาคม	2555)	สูงขึ้นร้อยละ		0.16		โดย
เฉลีย่มกราคม	–	มถุินายน	2555	สงูขึน้ร้อยละ	2.95	เมือ่เทยีบกบัระยะเดียวกันของปีก่อน								
	 ส�าหรับปี	2555	กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ	3.3	 -	3.8	
ภายใต้สมมติฐาน	ราคาน�า้มันดบิดไูบ	95-115	เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล	อตัราแลกเปลีย่น	
29-33	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนของประเทศ	(ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
	 เดือนมิถุนายน	 2555	 เท่ากับ	 108.31	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	1.92	และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 (พฤษภาคม	2555)	สูงขึ้น
ร้อยละ	0.15	 โดยเฉลี่ยมกราคม	–	มิถุนายน	2555	 สูงขึ้นร้อยละ	2.37	 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีก่อน		

ดัชนีรำคำผู้ผลิต
	 เดือนมิถุนายน	2555	เท่ากับ	138.1	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	ลดลง
ร้อยละ	0.4	จากการลดลงของหมวดผลผลติเกษตรกรรม	ตามการลดลงของราคาผลผลิต
การเกษตร	 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น		
หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง	ตามการลดลงของราคาลกิไนต์	ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ	
และแร่โลหะ	 ซึ่งราคาลดลงตามภาวะตลาดโลก	 และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	
(พฤษภาคม	2555)	ลดลงร้อยละ	1.3	โดยเฉลี่ยมกราคม	–	มิถุนายน	2555	สูงขึ้นร้อยละ	
1.5	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	
 

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง
	 เดือนมิถุนายน	2555	เท่ากับ	125.5	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้น
ร้อยละ	4.5	จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 เช่น	คอนกรีตบล็อก
ก่อผนัง-ปูพื้น	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา	ถังซีเมนต์	หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	 เช่น	
อิฐมอญ	ทราย	ดินถมที่	และหมวดสุขภัณฑ์	 เป็นต้น	 เนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับตัว
สูงขึ้น	และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	(พฤษภาคม	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.1	โดยเฉลี่ย
มกราคม	–	มิถุนายน	2555	สูงขึ้นร้อยละ	4.6	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค 
	 เดือนมิถุนายน	2555	มีค่า	27.6	ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา	
(พฤษภาคม	2555	อยูท่ีร้่อยละ	27.4)	ซึง่ค่าดชันยีงัต�า่กว่า	50	สะท้อนให้เหน็ว่าประชาชน
ยงัมีความกังวล	ต่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ		นอกจากนี	้ประชาชนยงัมคีวาม
กังวลเรื่องความผันผวนและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและภัยธรรมชาติด้วย		

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป	(	ปี	2550	=	100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน	(ปี	2550	=	100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต	(ปี	2548	=	100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง	(ปี	2548	=	100)

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา	:	ส่านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า Price Indices
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กำรส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2555 มีมูลค่า	20,932.5	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
7.7	 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร	 ภาพรวมลดลงร้อยละ	 5	 โดยข้าวและยางพารา	 มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ	29	และ	27.5	ตามล�าดบั		ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัเพิม่ข้ึน					
ร้อยละ	9.5	ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่		จนี	(+22.3%)	ญีปุ่น่	
(+5.0%)		สหรัฐอเมริกา	(+10.9%)	มาเลเซีย	(2.5%)	และสิงคโปร์	(-0.1%)

ระยะ 5 เดอืนแรกของปี 55	มมีลูค่า	92,494	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ		ลดลงร้อยละ	
1.47		โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร	ขยายตัวลดลงร้อยละ	6.7	สินค้า
ทีย่งัคงขยายตวัดี	ได้แก่	สนิค้าอาหาร	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	11	โดยเฉพาะอาหารทะเล
แช่แข็ง	กระป๋อง	 (ไม่รวมกุ้ง)	 (+12.7%)	 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	 (+19.4%)	
และน�้าตาล	 (+30.3%)	ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม	ขยายตัวลดลง	ร้อยละ	4.7		
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	จีน	(+8.4%)	ญี่ปุ่น	(-4.6%)	
สหรัฐอเมริกา	(+3.4%)	มาเลเซีย	(+6.0%)	และอินโดนีเซีย	(+11.6%)

กำรน�ำเข้ำ
เดือนพฤษภาคม 2555	 มีมูลค่า	 22,672.2	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	18.2	เมือ่เทยีบกับระยะเดียวกนัของปีทีผ่่านมา	โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของ
สินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและส่วนประกอบ	(+58%)	 เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ	 (+65.6%)	สินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส�าเร็จรูป	 (+8.9%)	สินค้าอุปโภค
บรโิภค	(+17%)	แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	ญีปุ่น่	(+48.5%)	
จีน	(+18.4%)	สหรัฐอเมริกา	(+6.8%)	มาเลเซีย	(+2.9%)	และสหรัฐอาหรับฯ	
(-11.9%)

ระยะ 5 เดือนแรกของปี 55	มีมูลค่า	102,288	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	11.6	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง	(+15.5%)	
หมวดทุน	(+19.8%)	หมวดวัตถุดิบ/กึ่งส�าเร็จรูป	(+2.0%)	หมวดสินค้าอุปโภค
บรโิภค	(+16.2%)	หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์ขนส่ง	(+33.1%)	แหล่งน�าเข้า
ส�าคญัของไทย	ได้แก่	ญีปุ่น่	(+18%)	จนี	(+21.72%)	สหรฐัอาหรับฯ	(+10.7%)	
มาเลเซีย	(+11.6%)	และสหรัฐอเมริกา	(-11%)

ดุลกำรค้ำ
เดือนพฤษภาคม 2555 ไทยขาดดุลการค้า	1,739.7	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ดลุระยะ	
5	เดือนแรกของปี	55	ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า	9,794	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
  
รำคำสินค้ำส่งออก 
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2555 อยู่ที่	128.9	(ปี	2550=100)	สูงขึ้นร้อยละ	0.6	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	และสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ	0.3		โดยหมวดสินค้าเกษตรกรรม	ลดลงร้อยละ	1.2	หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร	อุตสาหกรรมแร่และเชื้อเพลิง	ลดลงร้อยละ	0.5	และ	0.2	ตามล�าดับ	
ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยในระยะ	4	เดือนแรกของปี	55	เทียบกับระยะเดียวกันของปี	54	สูงขึ้นร้อยละ	0.9	

รำคำสินค้ำน�ำเข้ำ 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม 2555 อยู่ที่	133.9	(ปี	2550=100)	สูงขึ้นร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	และลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ	0.4	โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง		สินค้าอุปโภคบริโภค	ลดลงร้อยละ	2	และ	0.1	ตามล�าดับ	ในขณะที่หมวดสินค้าทุน		ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	0.1	และ	0.5	ตามล�าดับ		ส่วนดัชนีราคาน�าเข้าของประเทศเฉลี่ยในระยะ	4	เดือนแรกของปี	55	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี	54	สูงขึ้นร้อยละ	4.4		
  

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2555

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2555

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
พฤษภาคม 2555
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รำคำทองค�ำ
	 ราคาทองค�าในเดือนมิถุนายนแกว่งตัวขึ้นลงเป็นวงกว้าง	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	23,954	
บาท	ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.72	เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	แม้ในช่วงระหว่างเดือนราคา
ทองค�าจะปรบัลดลง	เนือ่งจากความวติกกงัวลเกีย่วกบัวกิฤตหนีใ้นยโุรปทีท่วคีวามรนุแรงขึน้	
แต่หลังจากผลการประชุมสุดยอดผู้น�ายุโรป	(EU	Summit)	ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
มีมติข้อตกลงให้มีการน�าเงินจากกองทุนช่วยเหลือถาวรของยุโรป	 (ESM)	 เพื่อเพิ่มทุน
ให้กบัธนาคารในยโูรโซนทีป่ระสบปัญหา	และจดัสรรเงนิมลูค่า	120	พนัล้านยโูร	เพือ่กระตุน้
การขยายตัวและการจ้างงานในยุโรป	ส่งผลให้ราคาทองค�าปรับเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	ยังได้รับ
แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	และการพุ่งข้ึนของตลาดหุ้นนิวยอร์ก	
รวมทั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย

รำคำน�้ำมัน
	 ราคาน�า้มนัดบิในเดอืนมถุินายนปรบัตวัลดลงอย่างหนกั	โดยราคาน�า้มนัดบิ	WTI	
เฉลีย่อยูท่ี	่82.30	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบาร์เรล	ลดลงจากเดอืนก่อนหน้า	ซึง่อยูท่ี	่94.66	เหรยีญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล	เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ	(เฟด)	ไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	
(QE3)	แต่มีมติขยายเวลามาตรการ	Operation	Twist	ออกไปจนถึงสิ้นปี	2555	นอกจากนี้	
ยังมาจากปัญหาหนี้ยุโรปที่มีความรุนแรงขึ้น	 สืบเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองในกรีซ
ช่วงก่อนการเลือกตั้ง	 ประกอบกับสเปนและธนาคารใหญ่หลายแห่งถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ	อย่างไรก็ดี	 ราคาน�้ามันดิบปรับเพิ่มข้ึนในช่วงปลายเดือนหลังการประชุม
สุดยอดผู้น�ายุโรปมีมติให้น�าเงินจากกองทุนช่วยเหลือถาวรของยุโรป	 (ESM)	มาช่วยเหลือ
แก่ภาคธนาคารสเปนและเพิ่มทุนให้กับธนาคารของยูโรโซนที่ประสบปัญหาโดยตรง	
อีกทั้งมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า	120	พันล้านยูโร	

อัตรำแลกเปลี่ยน
	 ค่าเงนิบาทในเดอืนมถินุายนยงัคงร่วงแตะอ่อนค่าสดุในรอบกว่า	5	เดือน	โดยเฉล่ีย
อยู่ที่	31.65	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	จาก	31.34	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	ในเดือนก่อนหน้า	
ท่ามกลางความวิตกกังวลต่อวิกฤตหนี้ยุโรป	 โดยเฉพาะสเปนและอิตาลี	 ประกอบกับ
ความคาดหวังที่ดูเลือนรางในการประชุมสุดยอดผู้น�ายุโรป	 (EU	 Summit)	 นอกจากนี	้
ยังได้รับปัจจัยลบจากความต้องการเงินเหรียญสหรัฐฯ	ที่เพิ่มขึ้นในช่วงส้ินเดือนของกลุ่ม
ผู้น�าเข้าอีกด้วย	
 
สินค้ำเกษตร
ข้ำว	ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	และข้าวหอมมะลิ	100%	ชั้น	2	ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนที่แล้วจาก	1,773	บาท/100	กิโลกรัม	เป็น	1,801	บาท/100	กิโลกรัม	และเพิ่มขึ้น
จาก	2,942	บาท/100	กโิลกรมั	เป็น	3,052	บาท/100	กโิลกรมั	ตามล�าดับ	เนือ่งจากปรมิาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง	ประกอบกับผู้ส่งออกมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบไปยังผู้ซื้อ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น	จึงเร่งรับซื้อและเสนอซื้อในราคาที่สูง	ส�าหรับแนวโน้ม
เดือนกรกฎาคม	ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง		จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
จะระบายข้าวในสต็อคของรัฐบาลออกสู่ตลาด	 ประกอบกับผลผลิตข้าว
นาปรัง	(รอบสอง)	ออกสู่ตลาดมากขึ้น			
ยำงพำรำ	 ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น	 3	 (ไม่อัดก้อน)	
ณ	ตลาดกลางยางพาราสงขลา	เดอืนมถินุายน	2555	เฉลีย่กโิลกรมัละ	91.54	
บาท	และ	107.09	บาท	ตามล�าดบั	ปรบัตวัลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา	เนือ่งจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งในจีน	 สหรัฐฯ	 และยุโรป	 ที่ส่งผลให้
ความต้องการซื้อยางจากต่างประเทศลดลง	 โดยเฉพาะความต้องการซื้อ
จากสหภาพยุโรป	 (EU	 27)	 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 สังเกตได้จากอัตรา
การขยายตวัของมลูค่าการส่งออกยางพาราของไทยไป	EU	27	ทีล่ดลงตัง้แต่
เดอืนก.พ.55	ทีผ่่านมา	โดยล่าสดุในเดอืนเม.ย.	55	อตัราการขยายตวัฯ	ลดลง
ร้อยละ	8.97	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	ส�าหรับราคาในเดือนกรกฎาคม	
2555		คาดว่ายงัคงผนัผวนตามทศิทางเศรษฐกจิของประเทศในกลุม่ยโูรโซน	
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นักข่าวพม่าให้ความสนใจท�าข่าว

นักธุรกิจไทยน�าเสนอสินค้าแก่นักธุรกิจพม่า

ผู้ประกอบการไทยและพม่าเข้าที่เข้าร่วมเจรจาการค้า
การเจรจาการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย และ สภาหอการค้าและ

อุตสาหกรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
 

ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์
44/100 ถนน นนทบรุ ี1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000

กระทรวงพาณชิย์น�านักธุรกจิ 
ส�ารวจเส้นทางและเจรจาการค้า 

ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนม่าร์
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