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	 Getting	Around	with	TPSO	ฉบับนี้เปลี่ยนบรรยากาศ 
ไปดูเขาจัดกองคาราวานสินค้าไทย	 ท่ียกขบวนไปถึงกัมพูชากัน 
น่าจะดีนะคะ	 กระทรวงพาณิชย์โดย	 สนย.	 และ	 สคร.	 กัมพูชา	 จัดงาน	 Cambodia	 -	 
Thailand	 Caravan	 Fair	 2013	 เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อ
ส่งออกไปตลาด	AEC	ภายใต้กิจกรรมนี้	ก�าหนดจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า	ณ	ประเทศกัมพูชา	 
รวม	3	ครั้ง	 โดยครั้งที่	1	วันที่	25	–	27	มิถุนายน	2556	ณ	กรุงพนมเปญ		ครั้งที่	2	วันที่	29	
มิถุนายน	–	 1	 กรกฎาคม	2556	ณ	จังหวัดโพธิสัตว์	 	 ครั้งที่	 3	 วันที่	 3	 –	 5	 กรกฎาคม	2556	 
ณ	จังหวัดพระตะบอง

	 ก่อนทีจ่ะเริม่งานแสดงสนิค้าทัง้	3	ครัง้นัน้		ได้มีกจิกรรมเปิดตวัโครงการโดยจดัพธิส่ีงขบวน
คาราวานสินค้าเมื่อวันอาทิตย์ที่	23	มิถุนายน	2556	เวลา	10.00	น.	ที่ผ่านมา	น�าโดยท่านปลัด
กระทรวงพาณิชย์	 (นางวัชรี	 	วิมุกตายน)	 เป็นผู้น�ากองคาราวานสินค้าไปปล่อยขบวนกันท่ีด่าน
ผ่านแดนถาวร	อรัญประเทศ-ปอยเปต	ขบวนสินค้าของเราครั้งนี้ไม่ได้ไปธรรมดาๆ	นะ	มีรัฐมนตรี
กระทรวงพาณชิย์ของกมัพชูามารอต้อนรบัอยูท่ีด่่าน	ด้วยมติรไมตรยีิง่	เพือ่มาพาไปปักหลกัจดังานกนั	 
ณ	เกาะเพชร	กรุงพนมเปญ

	 กว่าจะถึงพนมเปญในวันนั้น	ก็เกือบค�่า	ฟังดูแล้วน่าสนุกใช่มั้ย	ไม่ใช่เท่านี้นะ	ยังมี	TV	ของ
กัมพูชามาถ่ายท�ารายการกนัด้วย	เหน็ว่าเป็นการถ่ายทอดสดๆ	เลยทเีดยีว	แล้วกองคาราวานสนิค้า
ไทยจะประสบความส�าเร็จขนาดไหน	ก็จะได้น�ามาเล่าสู่กันฟังในคราวหน้า	สวัสดีค่ะ

สบก.
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Editor’s Note

ปี2556	 ผ่านไป	 6	 เดือนแล้วพร้อมๆ	 กับวารสารสนย.ที่เดินทางมาถึงฉบับท่ี	 24	 	 ซึ่งก็ 
ครบรอบ	2	ปีที่วารสารสนย.	ได้ตั้งใจสรรหาและน�าเสนอเนื้อหาสาระต่างๆ	แก่ท่านผู้อ่าน 
มาโดยตลอด	 และเราจะยังมุ่งมั่นที่	 น�าเสนอเนื้อหาสาระ	 ความรู้ด้านเศรษฐกิจการค้า 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป...อย่าลืมติดตามนะคะ

	 	 ส�าหรับวาร	 สนย.ฉบับน้ีได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและ	 State	 Administrationfor	 Industry	 and	 Commerce	 
(SAIC)	ของสาธารณรฐัประชาชนจนี	มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิในซกีโลกตะวนัออก	โดยมเีป้าหมาย 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากฎกติกาทางการค้า	 	 รวมทั้งโลจิสติกส์	 China-ASEAN	 :	 
โอกาสที่ต้องพิสูจน์	 จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการไทยอย่างไร	 	 ติดตามความก้าวหน้า	 
เพื่อเตรียมการใช้ประโยชน์เชิงรุก	 ในการขยายส่วนแบ่งตลาดการค้าไทยในตลาดจีน	 รวมทั้ง 
เรื่องน่ารู้สบายๆ	อ่านแล้วยิ้มไปกับ	Good	Morning	Philippines

	 และเช่นเคย	 วารสารสนย.ฉบับนี้ยังคงน�าเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทยตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 
การค้าที่ส�าคัญ	สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย	และสถานการณ์ราคาสินค้า	ให้ท่าน 
ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการค้าไทยเป็นประจ�าทุกเดือนและเรายินดีอย่างยิ่ง 
ที่จะรับฟังความคิดเห็น	ค�าแนะน�าจากผู้อ่านทุกท่าน..เพื่อพัฒนาวารสารสนย.	ต่อไป

บรรณาธิการ
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	 เมื่อไม่นานมานี้	Dr.	Rosario	Alberto	อาจารย์จาก	St.	Theresa	University	
ได้ชวนผูเ้ขยีนไปรว่มงานแตง่หลานสาวทีก่รงุมนลิา	ท�าให้ผมไดไ้ปเปิดหเูปิดตาทีม่นิลา
พกัใหญ่		กรงุมนิลา วนัน้ีเปลีย่นแปลงไปมาก	เปรยีบเหมอืนรุง่อรณุของวนัใหม่	ปัจจบุนั
มตีกึระฟ้ามากมายไม่แพ้กรงุเทพฯ	ของเราเลย	แต่ทีน่่าสงัเกตคอื	ห้างสรรพสนิค้าระดบั
หรูมีไม่ต�่ากว่า	300	แห่ง	แถมยังใหญ่โตโอฬารราวกับ	Mega	Bangna	เลยทีเดียว	หาก
นับรวมต่างจังหวัดด้วยก็มีไม่ต�่ากว่า	 1,000	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าก�าลังซื้อของคนที่นี่ 
ไม่เบาเลย		ธุรกิจค้าปลีก	มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มาก	
โดยมีสัดส่วน	15%	ของ	GNP	และคิดเป็น	33%	ของธุรกิจบริการ	โดยมีการจ้างงาน	
5.25	ล้านคน	คิดเป็น	33%	ของแรงงานทั้งหมด	

 จดุเด่นของฟิลปิปินส์ตอนนี	้คอื	การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีร่ะดบั	4-5%	ในช่วง	
4-5	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี	
โดยได้แรงขบัเคลือ่นส�าคญัจากการเตบิโต 
ในภาคบริการ	 (60%	 ของ	 GDP)	 ซึ่ง 
จ้างแรงงานกว่า	 50%	 ของแรงงาน
ทัง้หมด		ธรุกจิในภาคบรกิารท่ีเป็นดาวเด่น 
ของฟิลปิปินส์	คอื	กจิการรบัจ้างบรหิาร
ระบบธุรกิจ	หรือ	Business	Process	
Outsourcing	 (BPO)	 	 โดยเฉพาะ
ธุรกิจ	call	center	(อันดับ	2	รองจาก 
บังกะลอร์ของอินเดีย)	 ที่มีการเติบโต
ของรายได้	 15%	ต่อปี	 	 โดยเป็นการ	
outsource	จากทัว่โลก	เช่น	JPMorgan	
Chase,	 Oracle,	 AT&T,	 Expedia,	
Citibank	และ	HP		ผู้คนในภาค	BPO	
รายได้ดี	 	 โดยมีเงินเดือนประมาณ	
50,000-100,000	 เปโซ	 จึงไม่น่า 
แปลกใจเลยที่ชาวปินอยถึงใช้เงินกันมือเติบและเข้าไปกระจุกกันแน่นเอี๊ยดในห้าง 
สรรพสินค้าแทบทุกวัน	เห็นอย่างนี้แล้วไทยควรสนับสนุนการบริการด้าน	IT	อาทิเช่น	
บริการจัดท�า	Content	และ	Application	กันมากขึ้น	จะได้รวยแบบปินอย		

										แหล่งรายได้ส�าคัญอีกแหล่งคือการโอนเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์
ในต่างประเทศ	(12.6	ล้านคน	เป็นอันดับ	3	ของโลก	รองจากอินเดียและจีน)	เกือบ	 
2	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี	หรือเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก

	 Modern	trade	ดังๆ	ที่อยากแนะน�าให้ผู้ส่งออกไทยไปวางตลาดกัน	คือ	SM	
Supermalls,	 Robinsons	Malls,	 Ayala	Malls	 (ติดอันดับหนึ่งในห้างที่ใหญ่ที่สุด 

ในโลก),	Gaisano	Malls,	Isetann,	Megaworld	Lifestyle	Malls,	Walter	Mart	
Malls,	Ortigas	Malls,	Starmalls,	Greenfield	Development	และ	NCCC	Mall	
รับรองได้ว่าตลาดฟิลิปปินส์น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว	ท่านจะปิ๊งไอเดียการตลาดได้
แน่นอน	แต่ขอเตือนท่านว่าควรจัดเวลาไปสัก	3	เดือน	เนื่องจากแต่ละห้างคุณต้องใช้
เวลาเดินส�ารวจไม่ต�่ากว่า	1	สัปดาห์เป็นอย่างน้อยจึงจะดูได้ทั่วถึง	

 การค้าไทย-ฟิลิปปินส์	 	 มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยไทยเป็นฝ่ายได้
ดุลการค้ามาโดยตลาด	เยี่ยมมาก		สินค้า
ส่งออกที่มีศักยภาพ	 ได้แก่	 อาหาร 
เครื่องดื่ม	เครื่องอุปโภคบริโภค	ยานยนต์
และชิ้นส่วน	(โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
และอะไหล่)	 วัสดุก่อสร้าง	 และเส้ือผ้า/
ผ้าผืน	 ส�าหรับโอกาสด้านการลงทุน  
จะเป็นด้านการผลิตอาหาร	 ร้านอาหาร	 
ห้างสรรพสนิค้า	การก่อสร้าง	วสัดกุ่อสร้าง	

ท่องเท่ียวและโรงแรม	 อุตสาหกรรม	 ปิโตรเคมีและเหมืองแร่	 และบริการสุขภาพ		 
นอกจากนัน้เป็นการลงทนุเกีย่วกบัทองค�า	ทองแดง	โครเมยีม	นกิเกลิ	รวมถงึสตัว์น�า้	และ
พืชผลการเกษตรต่างๆ	ซ่ึงฟิลปิปินส์มคีวามอดุมสมบูรณ์ในเรือ่งดงักล่าวอย่างเหลอืเฟือ	

	 สิง่ส�าคญัส�าหรบัตลาดฟิลปิปินส์คอืต้องเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก	เนือ่งจาก
อยู่ห่างไกลจากประเทศอาเซียนอื่นๆ	 แต่ก็เหลือเฟือแล้วส�าหรับตลาดที่มีประชากร
เกือบ	100	ล้านคน		ส�าหรับนักลงทุนต้องเตรียมใจรับต้นทุนที่สูง	นั่นคือ	ค่าไฟฟ้า	ซึ่ง
สูงกว่าไทยถึง	4-5	เท่า	และค่าแรงซึ่งใกล้เคียงกับค่าแรงของประเทศไทย	(300	บาท)				

 

 AEC ก�ำลังจะมำถึงแล้วในปี 2558 หวังว่ำทุกท่ำนคงจะไม่พลำดโอกำสงำมๆ 
ในกำรเข้ำไปจับจองตลำดฟิลิปปินส์กันแต่เนิ่นๆ 

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Good Morning Philippines!!  

คุณรู้หรือไม่ว่า ….
•	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ	 มีเกาะทั้งหมด	 7,107	 เกาะ	 แต่มีเกาะใหญ่อยู่	 3	 เกาะ	 คือ	 เกาะเหนือ	 “ลูซอน”	 (มนิลาต้ังอยู่ที่นี่) 
	 เกาะกลาง	“วิสายัส”	และเกาะใต้	“มินดาเนา”	
•	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดหน่ึงเดียวของอาเซียน	 และเป็นหน่ึงในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
	 มากที่สุดในอาเซียน		เนื่องจากเคยร่วมเป็นสุวรรณปฐพีเดียวกับสเปนอยู่	377	ปี	และสหรัฐอเมริกา	48	ปี		
•	 ฟิลิปปินส์มีประชากร	 92	 ล้านคน	 มากเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย	 เพราะการคุมก�าเนิดขัดกับหลักศาสนา	 ผู้คนก็เลยไม่นิยม 
	 คุมก�าเนิดกันสักเท่าไร		และคาดว่าในปี	2020	ประชากรฟิลิปปินส์จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น	113	ล้านคน
•	 ฟิลิปปินส์มีหน่วยงานคล้าย	 BOI	 ที่ท�าหน้าที่ดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน/ด�าเนินกิจการในฟิลิปปินส์	 
	 อีกทั้ง	ยังมีหน่วยงาน	PEZA	(Philippine	Economic	Zone	Authority)	ซึ่งดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	Zones) 
	 ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ	มากถึง	277	แห่ง	โดยนักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	อาทิ	การยกเว้นภาษีรายได้	3-6	ปี	และการยกเว้น 
	 ภาษีน�าเข้าเครื่องจักร	เป็นต้น

	 เมื่อวันที่	 12	 มิถุนายน	 2556	 ที่ผ่านมา	 ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติของฟิลิปปินส์ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล	 โดยมี	 
ฯพณฯ	นางจอสลิน	 เอส	 บาทูน-การ์เซีย	 เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจ�าประเทศไทยคอยให้การต้อนรับแขกเหรื่อด้วยความอบอุ่นยิ่ง	 
นับเป็นค�่าคืนที่จะประทับใจผู้คนไปอีกนานแสนนาน

 ฟิลิปปินส์		ถือได้ว่าเป็นประเทศในอาเซียนที่ใกล้ชิดประเทศไทยมากที่สุดก็ว่าได้		หน้าตาผู้คนก็ดูเหมือนคนไทยมาก		แถมเป็นคนร่าเริง	ยิ้มง่าย	รักเสียงเพลง	สายลม	 
แสงแดด	และเข้ากับคนง่าย	เรียกได้ว่า		ถ้าไม่เอ่ยปากพูดรับรองว่าย่าอ่อนแยกไม่ออกแน่ๆ	ว่าคนไหนคนไทยคนไหนเป็นปินอย	(ชื่อที่คนฟิลิปปินส์ใช้เรียกตัวเอง)		ส่วนในเรื่อง 
ความสวยความงาม	สาวไทยกับสาวฟิลิปปินส์ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักเท่าไร	ของไทยมีมิสยูนิเวิร์ส	2	คน	(พ.ศ.	2508	และ	2531)		ส่วนปินอยก็มี	2	คนเช่นกัน	(พ.ศ.	2512	 
และ	 2516)	 แต่ในเรื่องลูกครึ่งฝรั่ง	 	 ปินอยดูจะมีภาษีมากกว่าไทยอยู่อักโขเลยทีเดียว	 สาวสวยประเภทผมสีทองตาสีฟ้ามีให้พบเห็นกันดาษดื่นในแผ่นดินแห่งนี้	 และหาก 
คุณพานพบประสบเนตรน้องนางอย่าลืมเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า	“มาฮัลกิตา”	ท�านองว่า		I	love	you
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	 	 ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว	กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดให้	 1	 ใน	5	ประเด็นยุทธศาสตร์แม่บทของกระทรวง 
พาณิชย์	 (ปี	 2555-2564)	 คือการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เอื้อต่อการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	 (Pro-Competitive	 Environment)	 ภายใต ้
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้		กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญกับการจัดระเบียบและก�ากับดูแลธุรกิจการค้า		เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากพฤติกรรม 
การค้าท่ีไม่เป็นธรรมทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเองและผู้ประกอบการต่างชาติ	 	 ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยและผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่างๆ	(Stakeholders)		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่การค้าและการลงทุนในภูมิภาคก�าลังเปิดเสรี

The 1st China-South Asia Expo and The 21st Kunming Import  
and Export Fair

พิธีลงนำม MOU ระหว่ำงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ไทยและรัฐมนตร ี
ประจ�ำ SAIC

	 	 การค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนนับวันจะยิ่งขยายตัว	 ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ไทยใจกล้าต่างพากันรุกไปข้างหน้าเพื่อช่วงชิงตลาดตาม 
มณฑลต่างๆ	 ทั้งที่ในใจหลายคน...ยังห่วงหน้าพะวงหลัง	 จากที่ได้สดับรับฟังผู้ประกอบการทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อยู่หลายมื้อระหว่างงานแสดงสินค้าที่ 
นครคุนหมิงเมื่อวันที่	 6-10	 มิถุนายน	 2556	 	 พบว่าผู้ประกอบการไทยยังหวั่นใจในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 	 เรื่องการปกป้องทรัพย์สิน 
ทางปัญญา	 ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า	 และการก�ากับดูแลความถูกต้องโปร่งใสในการท�าธุรกิจกับคู่ค้า	 	 สินค้าในงานคุนหมิงแฟร์ 
ยังสะท้อนความกังวลในเรื่องความ	 Fair	 อยู่ไม่น้อย	 ผ้าไหมไทย	 เข็มขัดหนังไทย	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	 ทับทิมไทยและอัญมณีอื่นๆ	 	 มีวางขาย 
อยู่เป็นระยะๆ	 ตามพื้นที่ว่างและบูธท่ีไม่มีผู้จัดแสดงสินค้า	ท่ามกลางเสียงป่าวร้องที่คึกคักตามสไตล์ท้องถิ่นและป้ายผ้ายางภาษาจีนที่แลดูสะดุดตา 
ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นของแท้หรือของเทียม	รวมถึงมีคุณภาพเทียบเท่าชื่อ	“ไท้กั๋วะ	(ไทย)”	ที่กล่าวอ้างอยู่นั้นเพียงใด

	 	 ด้วยความกังวลใจเมื่อเห็นคนห้อมล้อมร้านของต่างชาติที่ขาย 
เครื่องเงินและอัญมณีเทียม	(แปะป้ายว่าอัญมณีไทย)	ผู้ประกอบการไทย 
วัยเยาว์รายหนึ่งหันมาคาดค้ันค�าตอบจากผม	 “แล้วกระทรวงจะท�า 
อย่างไรกับเรื่องนี้ครับ”	 ...“วันก่อนผู้ประสานงานฝ่ายจีนของเราเข้ามา 
เยี่ยมบูธ	และได้เดินส�ารวจดูสินค้าใน	Hall	ต่างๆ	 	 เพื่อถามไถ่ที่มาที่ไป 
ของสินค้าเหล่าน้ันแล้วด้วยภาษาจีน	 หลายร้านยอมน�าป้ายผ้ายาง 
ที่ระบุว่าสินค้ามีต้นก�าเนิดมาจากไทยออก	 บางรายก็ยอมน�าผ้าไหม 
และเข็มขัดบางส่วนออกจากแผง	 (ชั่วคราว)”	 ผมเล่าให้ผู้ประกอบการ 
ได้ทราบ	 	 หลายวันผ่านไป	 การขับเคี่ยวระหว่างไทยแท้และไทยเทียม 
ยังด�าเนินต่อไป	 ในสังเวียนเล็กๆ	 แต่ทว่า	 ตลาดจีนภายนอกงานแฟร ์
ที่ยิ่งใหญ่นี้นั้น	กว้างใหญ่ไพศาล

	 	 ต่อประเด็นข้อกังวลข้างต้น	 กระทรวงพาณิชย์ไทย 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของจีนตระหนกัดถีงึความเสีย่งต่างๆ	 
ที่อาจเกิดข้ึนท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจและได้ด�าเนิน 
ความร่วมมือกันมาตลอด	 	 และในโอกาสการเยือนจีนอย่าง 
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน	 2555	 
ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย	 และ	 State	 Administration	 
for	 Industry	 and	 Commerce	 (SAIC)	 	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ระดับกระทรวงของจีนท่ีดูแลด้านการจัดระเบียบและก�ากับ 
ดูแลการค้า		โดยกรอบความร่วมมือนี้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับกรมการค้าภายใน	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยมีส�านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า	เป็นหน่วยงานประสานงานกลางฝ่ายไทย

Special Report

วางแนวรับให้ธุรกิจไทย	
ด้วยความร่วมมือกับ	SAIC

โดย ดร. ธนภัท แสงอรุณ
ส�ำนักยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
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	 	 ความร่วมมือภายใต้	MOU	กับ	SAIC	นี้		ไทยและจีนมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากฎกติกาทางการค้า		รวมถึงการบังคับใช้	และ 
ก�ากับดูแลที่ดีของกันและกัน	ลดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการค้า	และเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจในการท�าการค้าการลงทุนระหว่างกัน	ซึ่งไทยและจีน 
มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมมูลค่าการค้าให้ขยายตัวให้ถึง	 1	 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี	 2558	 ตามแผนพัฒนาระยะ	 5	 ปี	 (2555-2559)	 ภายใต้ความ 
ตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างไทย-จีน	 (EDBETC)	 ซึ่งระบุเป้าหมายให้การค้าขยายตัว 
ร้อยละ	15	ต่อปี	หรือ	1.2	แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี	2559

	 	 ในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าทีเ่สรแีละยตุธิรรม	เพือ่บรรลเุป้าหมายทางการค้าดงักล่าว	กระทรวงพาณชิย์ไทย	และ	SAIC	 
อยู่ระหว่างการร่างแผนงานความร่วมมือและหารือ	 เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม	 	 โดยมีประเด็นความร่วมมือในด้าน 
ต่างๆ	ดังนี้	

	 	 1.	 การจดทะเบียนและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา	เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
	 	 2.	 การจดทะเบียนธุรกิจเพื่อพัฒนาขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ		(Starting	a	Business)	ของทั้งสองประเทศ	

	 	 ตามเกณฑ์สากลของธนาคารโลก	 (Doing	 Business	 Report)	 รวมถึงการสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านทะเบียนธุรกิจระหว่างกันเพื่อการ 
แลกเปลี่ยนและการตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ประกอบการ

	 	 3.	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้า	 การป้องกันการผูกขาดหรือครอบง�าตลาด	 ปัญหาจากการ 
ควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ	(Mergers	and	Acquisitions)	รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลอกเลียนชื่อเฉพาะ	บรรจุภัณฑ์	และการตกแต่งของสินค้า 
ที่มีชื่อเสียง

	 	 กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนระยะ	2	ปี	(2556-2557)	 
โดยในปีแรกจะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 
(Geographical	 Indication:	 GI)	 และจะขยายความร่วมมือ 
ออกไปในประเด็นต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 	 โดยจะมีการกระชับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง	 และการพบปะหารือ 
ในระดับนโยบาย	 	 รวมทั้งจัดคณะผู้แทนมาเรียนรู้ดูงาน 
ระหว่างกันเพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างาน	 	 ในขณะเดียวกัน 
ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 และส�านักงาน 
พาณชิย์ไทยในต่างประเทศทีต่ัง้อยูใ่นประเทศจนีกพ็ร้อม		ทีจ่ะ 
ให้ข้อมูล	 ค�าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ 
มาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหามาตรการ 
แก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจด้วย

	 	 ตลาดจีนในปัจจุบันเป็นโอกาสท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน	 	 ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างต้องเรียนรู้และเตรียมการ 
ให้เท่าทันชั้นเชิงธุรกิจที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งเช่นกัน	ท้ายที่สุด	งาน	China-South	Asia	Expo	ที่ปิดฉากไปยังได้ชวนให้นึกถึงตลาดยักษ์ใหญ่ของไทย 
อีกประเทศหนึ่งคือ	“อินเดีย”		ที่ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความสนใจและความกล้าพอๆ	กับความลังเล	และบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในลักษณะเดียวกับ	MOU	ไทย-SAIC	ที่เป็นเสมือนการผนึกแนวรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยรุกไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นธรรมทางการค้า ไทย-จีน ที่ผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติม

การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ	:http://www.chineselawclinic.moc.go.th/info/info_detail.php?idcont=1&idcontsub=286

การผูกขาดทางการค้า	:http://www.chineselawclinic.moc.go.th/info/info_detail.php?idcont=12&idcontsub=471

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	:http://www.chineselawclinic.moc.go.th/info/info_detail.php?idcont=9&idcontsub=541

ความลับทางการค้า	:http://www.chineselawclinic.moc.go.th/info/info_detail.php?idcont=9&idcontsub=540



TPSO Journal6 TPSO Journal6

โลจิสติกส์การค้า	China-ASEAN:	
โอกาสท่ีต้องพิสูจน์

   จนีก�าหนดยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่ลดช่องว่างการพฒันาเศรษฐกจิระหว่าง 
ภาคตะวนัออกกบัภาคตะวันตกของจนี	และเชือ่มโยงเศรษฐกจิการค้ากบั 
ภูมิภาคอาเซียนผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุม่แม่น�า้โขง	(The	Greater	Mekong	Sub-region	:	GMS)	ซึง่ประกอบด้วย	 
ไทย	เมยีนมาร์	ลาว	เวยีดนาม	กัมพูชา	จนี	(ยูนนานและกว่างซ)ี	โดยมเีมอืง 
คนุหมงิและเฉนิก้ง		ในมณฑลยนูนานเป็นด่านหน้าของจนีทีเ่ชือ่มกบัภมูภิาค	 
อนิโดจนี	และมมีหานครฉงชิง่เป็นศนูย์กลางเชือ่มต่อกบัมณฑลทางตอนใน	

   “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”	 เป็นความร่วมมือเศรษฐกิจภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน	ประกอบด้วย	 จีน	 (ยูนนาน)	 เมียนมาร์	 ลาว	 และ	 
จ.เชียงรายของไทย	เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการเชื่อมโยงอาเซยีน-จีน	ตอ่มา 
ขยายเพิม่อกี	3	มณฑล	คอื	ซือ่ชวน	กุย้โจว	และเขตปกครองตนเองกว่างซี	 
ความร่วมมือดังกล่าวได้น�าไปสู่การพัฒนาเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อ	 
(Connectivity)	ในอนุภูมิภาคภูมิภาค	GMS	หลายเส้นทาง	อาทิ

  1. เส้นทางตามแนวระเบยีบเศรษฐกจิเหนอื–ใต้ (North–South  
Economic Corridor: NSEC)
   1.1 เส้นทาง R3A (คุนหมิง – ลาว – ไทย)	 เชื่อมโยง	 
อ.เชยีงของ	จ.เชยีงราย	ผ่านแขวงบ่อแก้วของลาว	เข้าสูแ่ขวง		หลวงน�้าทา	 
และมณฑลยูนนาน	ระยะทางประมาณ	1,280	กิโลเมตร	
   สินค้าไทยท่ีได้ประโยชน์:	R3A	เป็นเส้นทางส่งออกสนิค้าจาก 
ไทยไปยงัตลาดลาวและจนี	(โดยเฉพาะคนุหมงิ)	อาท	ิน�า้มนัดเีซล	น�า้มนัเบนซนิ	 
สนิค้าอปุโภคบรโิภค	วสัดกุ่อสร้างและสินค้าอตุสาหกรรมจากเขตอุตสาหกรรม 
ภาคเหนอื	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ผลไม้	อาท	ิมงัคดุ	ล�าไย	มะขาม	และทเุรยีน	 
ในขณะที่ไทยใช้เส้นทางนี้ในการน�าเข้า	 พืชผัก	 ดอกไม้	 และ 
ผลไม้	จากจีน	และน�าเข้าถ่านหินลิกไนท์จากลาว	

   1.2 เส้นทาง R3B (คุนหมิง–เมียนมาร์–ไทย)  
เชือ่มโยง		อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย		ผ่านเมอืงท่าขีเ้หลก็ของเมยีนมาร์ไปยงัเมอืง				 
เชยีงตงุ	เข้าสูจ่นีตอนใต้ทีเ่มอืงต้าลัว่	และเชือ่มต่อกบัเส้นทาง	R3A	ทีเ่มือง 
เชยีงรุง่	ระยะทางประมาณ	1,200	กโิลเมตร		ทัง้นี	้เส้นทาง	R3B	ยงัอยูร่ะหว่าง 
การปรบัปรุงเส้นทางในเขตเมยีนมาร์	รวมถงึการพจิารณาเปิดด่านศลุกากร 
ของทางการจีน		
   สินค้าไทยที่ได้ประโยชน์ :	 เมื่อเส้นทาง	 R3B	 ได้รับการพัฒนา 
และพร้อมใช้งาน	ไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดงักล่าวในการ 
กระจายสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ	สินค้าวัสดุก่อสร้าง	สินค้า 
อปุโภคบรโิภค	ไปยงัตลาดเมยีนมาร์และจนี	โดยเฉพาะในเมอืงต่างๆ	ของ 
รฐัฉาน		ทีจ่ะมกีารพฒันาเศรษฐกจิบนฐานของการท่องเทีย่วและการเกษตร 
บนที่สูง		

  2. เส้นทาง R12 (กว่างซี–เวียดนาม–ลาว–ไทย)	เชื่อมโยงภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยบรเิวณ	จ.นครพนม	สะพานมติรภาพไทย	–	ลาว	 
แห่งที	่3	ข้ามไปด่านท่าแขก	แขวงค�าม่วนของลาว	มายงัด่านนาพาวในลาว	 
เข้าเวยีดนามท่ีด่านจาลอ	ผ่าน	จ.กวางบญิ	และ	จ.ลงัเซนิ	(Lang	Son)	ของ 
เวียดนาม	เข้าจีนทางด่านผิงเสียง	มณฑลกว่างซี		

  สินค้าไทยที่ได้ประโยชน์ :	เส้นทาง	R12	มีระยะทางเพียง	823	 
กิโลเมตร	 ซึ่งจะช่วยให้ร่นระยะเวลา	 ในการส่งสินค้าผักผลไม้ของไทย 
ให้สั้นลง		ทั้งนี้		ไทยยังประสบข้อจ�ากัดหลายประการ	อาทิ	จ�านวนด่าน 
ที่มีมากท�าให้ค่าผ่านทางในลาวสูงตามไปด้วย	 	 การจ�ากัดความเร็วใน 
เวียดนาม	 กฎระเบียบการน�าเข้าสินค้าเกษตรและการเก็บภาษีในจีน	 
ที่ท�าให้การขนส่งผัก	 และผลไม้สดผ่านเส้นทางนี้ยังไม่สามารถท�าได ้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

  

  3. เส้นทาง EWEC  (East – West Economic Corridor)	หรือ 
เส้นทาง	R2	(หรอืทีม่กัเข้าใจว่าเป็นเส้นทาง	R9	ซึง่ตามข้อมลูของ	ADB	และ 
กรมทางหลวง	R9	เป็นเส้นทางท่ีเชือ่มจากดานงัของเวยีดนามมายังสตงึเตรง 
กมัพชูา)	EWEC	เป็นเส้นทางทีเ่ชือ่มพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ของไทย	ผ่าน	จ.มุกดาหาร	และสะพานมิตรไทย–ลาว	แห่งที่	4	ไปยังแขวง 
สะหวนันะเขตในลาว	เข้าเมอืงดองฮา		และดานงัของเวยีดนาม	ซึง่สามารถ 
เชือ่มต่อไปยงัจนี		ผ่านด่านผิงเสียง	มณฑลกว่างซไีด้ด้วย	รวมระยะทางทัง้สิน้	 
1,450	กิโลเมตร	

  สินค้าไทยทีไ่ด้ประโยชน์ :	จนีให้ความส�าคัญกบัมณฑลกว่างซมีาก 
เพราะเป็นประตสููอ่าเซียน	และมคีวามพร้อมด้านโลจสิตกิส์ทัง้ทางน�า้และ 
ทางราง	จึงสะดวกต่อการขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์จากเรอื	ข้ึนรถไฟ	และกระจาย 
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สนิค้าเข้าสูจ่นีตอนใต้	โดยไม่ต้องอาศยัรถบรรทกุ		ไทยใช้เส้น	EWEC	ในการ 
ล�าเลยีงผกัสดและผลไม้ไปยังจนี	โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดเจยีงหนาน	ซึง่การ 
ขนส่งทาง	R9	จะใช้เวลา	3-5	วัน	(ทางเรือใช้เวลา	5-7	วัน)	ในอนาคต	ไทย 
สามารถใช้เส้นทางนีใ้นการขนส่งยางพาราและผลติภณัฑ์	รวมทัง้สนิค้าอืน่ๆ	 
จากการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในภาคอสีาน		ผ่านท่าเรอืดานงัไปยังจีนได้ 
มากขึ้น	

	 	 ภายใต้ยทุธศาสตร์	2	มหาสมทุร	(Two	Oceans	Strategy)	ของจีน	 
นอกเหนอืจากเส้นทางการค้าทางถนนแล้ว	อาเซยีนและจนียงัมคีวามเชือ่มโยง 
ทางทะเลและทางราง	ซึง่ฝ่ังหนึง่เป็นมหาสมทุรอนิเดยี		และอกีฝ่ังคือมหาสมทุร 
แปซฟิิก	โดยมแีผนด�าเนนิโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ	ได้แก่

  1. ท่าเรือน�้าลึกเจียวเพียวหรือจ้าวผิ่ว (Kyaukpyu)	และนิคม 
อุตสาหกรรมจ้าวผิ่ว	 ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่กว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 
รวมกับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ถึง	10	เท่า	

  2. เส้นทางรถไฟและเส้นทางถนนเชื่อมชายแดนจีน-เมียนมาร์  
(เมอืงลุย่ลี่	มณฑลยนูนาน)	และชายแดนเมยีนมาร์	(เมอืงมเูซ)	ไปยงัท่าเรอื 
เจียวเพียว	ซึ่งเส้นทางรถไฟนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2558	

   โอกาสจากการเชื่อมโยงโลจิสติกส์เมียนมาร์-จีน

	 	 การพฒันาเส้นทางรถไฟจากจ้าวผิว่ไปยังยูนนานของจีน	จะช่วยให้ 
การกระจายสินค้าระหวา่งจีนและเมียนมาร์มีความสะดวกรวดเรว็มากขึน้	 
ส่งผลให้มีการเกิดบริโภค	การผลิต	การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่	 
รวมถงึชนชัน้กลาง		และสงัคมเมอืงใหม่	(Urbanization)	เป็นโอกาสทีส่นิค้าไทย 
จะเข้าไปวางตลาดเพือ่สร้างความคุน้เคย		และความนยิมเชือ่ถอืให้เกดิขึน้ก่อนที ่
สินค้าจากจีนซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพจะหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดของเมียนมาร์ 
มากกว่าทีเ่ป็นอยู	่โดยในขณะนี	้		เมยีนมาร์ได้สร้างศนูย์การค้าและธรุกจิเพือ่ 
รองรบัการลงทุนของจนีแล้วที	่Merchandise	Center	project	ในเขตเมอืง	 
Pyigyi	Tagun	Township	และ	Yatanarpon	City	ซึง่ประกอบไปด้วยทีต่ัง้ 
ส�านักงานศูนย์ธุรกิจ	IT	สถานีขนส่งขนาดใหญ่และโกดังสินค้าจ�านวนมาก

	 	 ในการขยายการค้าของไทย	ควรเน้นจดุแขง็	อาท	ิด้านการออกแบบ	 
บรรจภุณัฑ์	ความทนทาน	การรบัประกนั		และการบรกิารหลงัการขาย	รวมทัง้ 
เข้าไปส�ารวจลูท่างธรุกจิบรกิารซึง่ไทยมคีวามถนดั	อาท	ิร้านอาหารแฟรนไชซ์	 
สถานรกัษาพยาบาลและเสรมิความงาม	บรกิารทีพ่กัอาศยั	การก่อสร้างและ 
ตกแต่งอาคาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในหวัเมอืงบรวิารรอบเมอืงมณัฑเลย์	ได้แก่	 
Sagaing		Monya		Pokokku	Swebo	Kyaukse	และ	Meiktila	และเมือง 
ที่อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ	อาทิ	Muse		Lashio		Ann	และ	Sittwe		

	 	 เส้นทางรถไฟสายจ้าวผ่ิว-	คนุหมงิ		จะเหน่ียวน�าให้เกดิการพัฒนา 
เส้นทางถนนเพือ่เป็นโครงข่ายการขนส่งรองรบัการขยายตัวทางการค้าและ 
การผลิตในเมอืงต่างๆ	ท่ีทางรถไฟพาดผ่าน	โอกาสประการหนึง่ของไทยคอื 
การเข้าไปแสวงหาโอกาสการลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเชือ่มต่อกบัเส้นทางรถไฟ 
สายจ้าวผ่ิว-	คุนหมงิ		และจงัหวดัในภาคเหนอืของไทย	เพือ่น�าวตัถดุบิและสินค้า 
แปรรปูขัน้ต้นจากเมอืงทีอ่ยูต่ามแนวเส้นทางรถไฟมาต่อยอดมลูค่าเพือ่จ�าหน่าย 
และส่งต่อไปยงัประเทศอืน่ๆ	เส้นทางถนนทีม่แีนวโน้มจะพฒันาควบคูไ่ปกบั 
เส้นทางรถไฟดังกล่าวคือ	Asian	Highway	สาย	2	(AH2)	ที่เชื่อมจากเมือง	 
Tamu	ของอนิเดีย	ผา่นเมือง	Mandalay	Meiktila	(มิคถลิา)	Thazi	(ทาซ)ิ	 
มายงัเมอืง	Heho	(แฮโฮ)	Taunggi	(ตองยี)	Loilem		Kyaington	(เชยีงตงุ)	 
และ	Tachilake	(ท่าขี้เหล็ก)

		 	 ผูป้ระกอบการไทยควรเข้าไปศกึษาหาลูท่างการลงทนุในเมอืงทีเ่ป็น 
แหล่งวตัถดุบิ	แรงงานและศนูย์กลางการขนส่ง	(Hub)	อาทิ	เมืองมคิถลิาและ 

ทาซ	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่เมอืงตองย	ีซึง่มคีวามพร้อมหลายประการ	โดยไทย 
อาจเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของจนีทีไ่ด้เข้าไปร่วมพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม 
ในเมือง	Shwebo	Monywa	และ	Pokokku	แถบลุ่มน�้าอิระวดี	ในเขต	 
Mandalay	และกรณขีองอนิเดยีทีพ่ยายามเชือ่มโยงการผลติและการค้าโดย 
อาศยัเส้นทาง	Stillwell	และเส้นทางระหว่างเมอืง	Moreh	แคว้น	Manipur	 
(มณีปุระ)	กับเมือง	Kalewa		ลุ่มน�้า	Chindwin	ในเขต	Sagaing

	 	 นอกจากนี	้ในระยาวจนีและเมยีนมาร์ยงัมแีผนทีจ่ะก่อสร้างท่าเรอื 
กะเลก๊วก	(Kaleguak)	ซ่ึงจะเอือ้ประโยชน์ต่อไทยในการขนส่งสนิค้าจากเขต 
เศรษฐกจิพเิศษแม่สอด	จ.ตาก	ในส่วนของการน�าเข้า	ท่าเรอืกะเลก๊วกสามารถ 
เป็นท่าเรือทางเลือกของไทยในการน�าวัตถุดิบจากภูมิภาคแอฟริกาและ 
ตะวนัออกกลางมาแปรรปูเป็นสนิค้าประเภททนุเพือ่ทดแทนการน�าเข้าและ 
ส่งเสรมิให้ไทยเป็นแหล่งกระจายไปสูป่ระเทศต่างๆ	ในอนิโดจีน	(Sourcing	 
Hub)	 อย่างไรก็ตาม	 ในการใช้ประโยชน์จากท่าเรือกะเลก๊วกของจีนใน 
เมยีนมาร์	ไทยยงัต้องอาศยัการพฒันาเส้นทางขนส่งทางบกอกีมาก	โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่เส้นทางรถไฟระหว่างเมอืง	Amherst	และกาญจนบรีุ	ซ่ึงในขณะนี้ 
ยังขาดช่วง	 (Missing	 link)	 ระหว่าง	 Phayathonezu	 (พญาตองซู)	 
อ.สงัขละบรุ-ีทองผาภมู-ิไทรโยค	หากมกีารพฒันาเส้นทางรถไฟดงักล่าวแล้ว	 
คาดว่าการขนส่งสินค้าจากเมืองเย้ด้วยรถไฟมายังกรุงเทพซ่ึงมีระยะทาง 
ประมาณ	500	กิโลเมตร	จะใช้เวลาเพียง	6	ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นหากวิ่งด้วย 
ความเร็วประมาณ	80	กิโลเมตร		

  โลจิสตกิส์การค้าระหว่างจีนและอาเซยีนเป็นเรือ่งทีต้่องตดิตาม 
ความคบืหน้าอย่างใกล้ชดิ เพราะโอกาสและความเสีย่งจากการเชือ่มโยง 
ดังกล่าวอาจส่งผลกับการค้าในอินโดจีนอย่างพลิกฝ่ามือ
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Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ,	IMF

เศรษฐกิจของไทย	 เดือนพฤษภาคม	 2556	 ในภาพรวมชะลอตัว 
ลงเล็กน้อย	 	 ทั้งนี้	 เป็นผลจากการใช้จ่ายครัวเรือน	 การลงทุนรวม	 และ 
การค้าระหว่างประเทศหดตัวลดลง		ส่วนภาคการผลิตและการท่องเที่ยว
ยังขยายตัวได้ดีและต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา	 โดยเศรษฐกิจของไทย 
ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดเีมือ่เทยีบกบัประเทศต่างๆ	ในเอเชยี	ส�าหรบัประมาณการ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย	 ปี	 2556	 สศช.	 ได้ปรับค่าคาดการณ์ใหม่	 
(20	พ.ค.	2556)	จากเดิมขยายตัวร้อยละ	4.5-5.5	 เป็นขยายตัวร้อยละ	
4.2-5.2	

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ	 เดือนพฤษภาคม	2556	อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ	 2.27	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	 สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ	GDP	ข้อมูลล่าสุด	ณ	ไตรมาสแรกของปี	2556	อยู่ในระดับ
ต�่าที่ร้อยละ	 44.2	 	 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่า 
กรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้	 คือไม่เกินร้อยละ	 60.0	 และ 
อัตราการว่างงาน	เดือนเมษายน	2556	อยู่ที่ร้อยละ	0.9		ส่วนเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศ 
เดือนพฤษภาคม	 2556	 	 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ยังอยู่ใน 
ระดับสูงที่		175.3		พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาคอุปทาน	 เดือนพฤษภาคม	 2556	 ในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
เดือนที่ผ่านมา	 	 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร	 และดัชนีราคาสินค้า 
เกษตร		ขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ	0.5	และ	1.5	ตามล�าดับ	(เมษายน	2556		
ลดลงร้อยละ	 4.4	 และ	 3.0	 ตามล�าดับ)	 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ	 7.8	 (เมษายน	 2556	 ลดลงร้อยละ	 4.2)	 ส่วนดัชนีความ 
เชื่อมั่นอุตสาหกรรมสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ	 94.3	 จากระดับ	 92.9	 ในเดือน 
ก่อนหน้า	 ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ด	ี 
โดยขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ	19.4	(เมษายน	2556	ขยายตัวร้อยละ	19.4)									

การบริโภคภาคเอกชน	 เดือนพฤษภาคม	2556	ในภาพรวมหดตัวลดลง	
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	 สะท้อนได้จากปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์น่ัง		
และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์	 ที่หดตัวร้อยละ	 5.8	 และ	 11.4	 
ตามล�าดับ	 (เมษายน	2556	ขยายตัวร้อยละ	22.9	และ	7.2)	 	ยอดการ 
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	 และรายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวลงเช่นกัน	 
โดยหดตัวที่ร้อยละ	 1.7	 และ	 1.4	 ส่วนปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภค 
ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ	ขยายตัวร้อยละ	6.3					

การลงทุนภาคเอกชน	 เดือนพฤษภาคม	 2556	 ชะลอตัวลงเล็กน้อย		 
โดยสะท้อนได้จากปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ	 และ 
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์	 (เช่น	 รถบรรทุกขนาด	1	ตัน)	ที่หดตัว 
ลงเล็กน้อย	ที่ร้อยละ	1.8	และ	1.4	(เมษายน	2556	ขยายตัวร้อยละ	2.3	
และ	 26.5	 ตามล�าดับ)	 ส่วนภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์	 และยอดขาย
ปูนซีเมนต์		ขยายตัวร้อยละ	14.0	และ	16.8	(เมษายน	2556	ขยายตัว
ร้อยละ	35.1	และ	17.7	ตามล�าดับ)			
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ	 	 เดือนมิถุนายน	 2556	 จากการค�านวณ
สินค้าและบริการทั่วประเทศจ�านวน	450	รายการ	ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น
ในอตัราทีช่ะลอตวัลง	โดยดชันีมค่ีาเท่ากบั	105.31	เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั 
ปีก่อน	สงูขึน้ร้อยละ	2.25	เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ของสนิค้าประเภทอาหารและ 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	 ได้แก่	 ผักและผลไม้	 เนื้อสัตว์	 เป็ด	 ไก่และสัตว์
น�้า	 ไข่และผลิตภัณฑ์นม	 ข้าว	 แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง	 อาหารส�าเร็จรูป	 
เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	 เป็นต้น	 ส่วนสินค้าอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่อาหารและ 
เครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น	ได้แก่	หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์	หมวด 
พาหนะ	การขนส่งและการส่ือสาร	หมวดเคหะสถาน	เป็นต้น		เมือ่เทยีบกบัเดอืน 
ก่อนหน้า	ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ	0.15	และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	2556	 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.70					

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	
2.80	-	3.40 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ	 จากการค�านวณสินค้าและบริการ	
จ�านวน	312	รายการ	(ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน	138	
รายการ)	 เดือนมิถุนายน	2556	 เท่ากับ	103.07	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.88	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.09	 
และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	
สูงขึ้นร้อยละ	1.23			    

ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เดือนมิถุนายน	 2556	 เท่ากับ	 139.4	 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.9	 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม	ตามการสูงขึน้ของปลาและสัตว์น�า้	สัตว์ชวิีตและผลติภณัฑ์	
และผลผลิตการเกษตร	 และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง	 ตามการสูงขึ้นของ
ราคาแร่โลหะ	 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลง	 ตามการ 
ลดลงของราคายางและพลาสตกิ	โลหะขัน้มูลฐานและผลติภณัฑ์โลหะ	เคมภีณัฑ์
และผลติภัณฑ์เคมี	เป็นต้น	เม่ือเทยีบกบัเดือนก่อนหน้า	ดัชนีราคาผูผ้ลติลดลง
ร้อยละ	1.1	และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	2556	เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี	2555	ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ	0.2				

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เดือนมิถุนายน	2556	 เท่ากับ	 124.9	 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนดัชนีราคาลดลงเล็กน้อยร้อยละ	 0.5	 ตามการลดลงของ
ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์	 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา	 ส่วน
หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น	ได้แก่	หมวดซีเมนต์	หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	หมวด
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ	 ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและความต้องการ
ของตลาด	 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ	 0.4	 
และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	
สูงขึ้นร้อยละ	0.7			

ท่ีมา	:	ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	
กระทรวงพาณชิย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย	:	พฤษภาคม	2556
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การส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2556 มีมูลค่า	 19,830.1	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
ลดลงร้อยละ	 5.2	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่านมา	 โดย	 สินค้า
เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร		ภาพรวมลดลงร้อยละ	16.4	โดย	ข้าว	(-26%)	 
ยางพารา	 (-22%)	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 (-1%)	 กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	 
(-38.6%)	 ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	 ภาพรวมลดลงร้อยละ	 0.9	 โดย	
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ฯ	(-24.3%)	น�า้มนัส�าเรจ็รปู	(-31.5%)	ตลาดส่งออก 
ส�าคญัของไทย	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	จนี	(-16.3%)	ญีปุ่น่	(-7.6%)	สหรฐัอเมรกิา	
(-6.9%)	มาเลเซีย	(+11.3%)	อินโดนีเซีย	(+8.1%)	                              

การส่งออกในระยะ 5 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–พ.ค.)  มมีูลค่า	94,206	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.9	 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร		ภาพรวมลดลงร้อยละ	5.9		โดย	ข้าว	 (-3.8%)	ยางพารา	 (-11%)			 
กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	(-24.2%)	น�้าตาล	(-33.2%)		ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
ส�าคัญ	ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.8		โดย	รถยนต์และอุปกรณ์ฯ	(+18.3%)		
เคมีภัณฑ์	 (+13.3%)	เม็ดพลาสติก	(+10.8%)	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	 
5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 จีน	 (-0.9%)	 สหรัฐอเมริกา	 (+1.4%)	 ญ่ีปุ่น	 (-0.3%)	
มาเลเซีย	(+1.3%)		และฮ่องกง	(+9.6%)                                 

การน�าเข้า 
เดือนพฤษภาคม 2556  มีมูลค่า	 22,134.5	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ลดลง 
ร้อยละ		2.1		เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดยเป็นการลดลง 
ของน�้ามันดิบ	 (-1.9%)	 เครื่องจักรกล	 (-15.9%)	 เครื่องพลอย	 อัญมณี	 
เงินแท่งและทองค�า	(-11.9%)	เครื่องจักรไฟฟ้า	(-9.6%)	แหล่งน�าเข้าส�าคัญ
ของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	จีน	(-0.1%)	ญี่ปุ่น	(-29.5%)		สหรัฐอาหรับฯ	
(+63.3%)		สหรัฐอเมริกา	(+7.9%)	และสิงคโปร์	(+91.2%)                                                                                                                            

การน�าเข้าในระยะ 5 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–พ.ค.)  มีมูลค่า	
108,062.5	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.7	 จากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องเพชรพลอย	 อัญมณี	 เงินแท่ง 
และทองค�า	 (+39.2%)	 เหล็ก	 เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	 (+8.7%)	 แหล่ง 
น�าเข้าส�าคัญของไทย	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 (-8.3%)	 จีน	 (+5.1%)	 
สหรัฐอาหรับฯ	(+27.1%)		สหรัฐอเมริกา	(+27.7%)	และมาเลเซีย	(-3.5%)																																																													

ดุลการค้า
เดือนพฤษภาคม  2556  ขาดดุลการค้ามูลค่า	2,304.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
ระยะ	5	เดือนแรกของปี	2556	(ม.ค.–พ.ค.)	ขาดดุลการค้า	มูลค่า	13,856.5	 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ                                                                    

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่	 99.9	 (ปี 
2550=100)	 ลดลงร้อยละ	 0.4	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 
จากการลดลงของหมวดสินค้าเกษตรกรรม		สินค้าอุตสาหกรรม	และสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง	 ร้อยละ	 1.9,	 0.2	 และ	 2.4	 ตามล�าดับ	 ส่วนหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6

ราคาสินค้าน�าเข้า                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม  2556 อยู่ที่	97.5	(ปี	2550=100)	
ลดลงร้อยละ	 3.4	 	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 จากการลดลง 
ของหมวดสินค้าเช้ือเพลิง	 สินค้าทุน	 สินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูป	 
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	 ร้อยละ	 10.8,	 0.1,	 3.1	 และ	 2.6	 
ตามล�าดับ		ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.1                                            
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สถานการณ์ราคาทองค�า	ราคาน�้ามัน	อัตราแลกเปลี่ยน	
และราคาสินค้าเกษตร	:	มิถุนายน	2556	

Commodities 
& Fx

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าในเดือนมิถุนายนร่วงลงอย่างหนัก	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	19,638	บาท	ลดลงร้อยละ	 
1.84	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 เนื่องจากได้รับปัจจัยลบจากการแข็งค่าของ 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ	 อีกทั้งความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจีน 
จะชะลอตัวลงหากเกิดสภาวะสภาพคล่องหดตัวในระบบการเงนิ		นอกจากนี้	ธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ	 (เฟด)	 ได้ส่งสัญญาณว่าจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 (QE)	 ลงในช่วง 
ปลายปีนี้	 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างหนัก	 ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 
แข็งแกร่งเกินคาด	 กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองค�า	 และหันไป 
ซื้อสินทรัพย์เสี่ยง		    

ราคานำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนมิถุนายนยังคงเพิ่มขึ้น	 โดยราคาน�้ามันดิบ	WTI	 เฉล่ียอยู่ที่	 95.80	
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่	94.80	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	
ซึง่ส่วนใหญ่ได้แรงหนนุจากปัญหาความไม่สงบในประเทศผูผ้ลติน�้ามนัในแอฟรกิา	โดยเฉพาะ
ลิเบียและไนจีเรีย	 รวมทั้งตะวันออกกลาง	 ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 
นักลงทุนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีนหลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาผิดหวังอย่างต่อเน่ือง	 
ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ามันของจีนให้ปรับลดลงได้		

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมิถุนายนอ่อนค่าลงตลอดทั้งเดือน	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	30.83	บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ	อ่อนค่าจาก	29.78	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า	สาเหตุหลัก
มาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ส่งสัญญาณชะลอการเข้าซื้อพันธบัตรโครงการมาตรการ 
การกระตุน้เศรษฐกจิ	(QE)	ภายในช่วงปลายปีนี	้ขณะทีเ่ศรษฐกจิจนีกเ็ริม่ชะลอตัวลงเช่นกนั

สินค้าเกษตร                                                                            

ข้าว	ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก	1,533.89	
บาท/100	กิโลกรัม	เป็น	1,527.63	บาท/100	กิโลกรัม	เนื่องจากประเทศคู่ค้าหลักลดการ 
น�าเข้า	 ประกอบกับผู ้ซื้อต่างประเทศชะลอการสั่งซ้ือ	 
ช่วงที่รัฐบาลประกาศลดราคารับจ�าน�า	 เพื่อต้องการต่อรอง
ให้ไทยขายข้าวในราคาต�่าลง	 ในขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ย 
ข้าวหอมมะล	ิ100%	ชัน้	2	ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก	3,259.17	บาท/
100	กิโลกรัม	เป็น	3,295.26	บาท/100	กิโลกรัม		เนื่องจาก
ผลผลติข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง	แต่ยงัเป็นท่ีต้องการของ 
ผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อสูง	 ส�าหรับแนวโน้มเดือนกรกฎาคม	 
คาดว่าราคาข้าวขาว	 5%	 (ใหม่)	 และข้าวหอมมะลิ	 100%	 
ชั้น	2	อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น	ตามปริมาณการส่งออก	เนื่องจาก
สต็อกของผู้ซื้อหลัก	 เช่น	ญี่ปุ่น	อิรัก	อิหร่าน	และแอฟริกา	
เริ่มหมดลง

ยางพารา	 ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น	 3	 
(ไม่อัดก้อน)	ณ	ตลาดกลางยางพาราสงขลา	 เดือนมิถุนายน	
2556	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 79.21	 บาท	 และ	 86.51	 บาท	 
ตามล�าดับ	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา		เนื่องจากนักลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย	หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ	ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะเริ่ม
ชะลอโครงการซื้อพันธบัตร	หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	(QE)	ในปลายปี	56	หากเศรษฐกิจฟืนตัวตามที่คาดการณ์ไว้	ประกอบกับจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยาง
รายใหญ่ชะลอการซื้อ	เนื่องจากยังมียางในสต็อกอยู่ในระดับสูง		ส�าหรับราคาในเดือนกรกฎาคม	2556	คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น	เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การที่คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางมีมาตรการเร่งด่วนให้มีการซื้อขายยางผ่านตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	(AFET)	ร่วมกับบริษัทเอกชนในราคาน�าตลาดที่กิโลกรัมละ	110	บาท	
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	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์การค ้า		 

กระทรวงพาณิชย์	 ได้น�าผู้ประกอบการ	 OTOP	 

ทั่วทุกภูมิภาคจ�านวน	 20	 ราย	 ไปเปิดตัวสินค้า	 OTOP	 ไทย	 

ครั้งแรกในนครคุนหมิง	 โดยไปร่วมงานแสดงและจ�าหน่าย 

สินค้า	งาน	“China	
Kunming	Import	&	Export	Fair

	2013”	 

ระหว่างวันที่	 6	 –	 10	 มิถุนายน	 2556	 ณ	 นครคุนหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้น�าสินค้า	 OTOP	 ท่ีมีชื่อเสียง 

และมีศักยภาพไปเปิดตัวให้กับตลาดผู้บริโภคในนครคุนหมิง 

ได้รู ้จัก	 อาทิ	 อัญมณีและเครื่องประดับ	 อาหาร	 ของใช ้

ของที่ระลึก		และสินค้าสม
ุนไพร

	 	 ผลการตอบรับในการเข้าร่วมงานคร
ั้งนี้	 สินค้า	 OTOP	 

ไทยได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวจีนและเป็นที่รู้จัก 

มากยิง่ข้ึน		มียอดการ
จ�าหน่ายภายในงานจ

�านวน	2,446,395	บา
ท 

สามารถจับคู่ธุรกิจการค้ากับผู้น�าเข้าชาวจีน	 จ�าน
วน	 10	 คู่ค้า		 

คาดว่าจะมีมูลค่าการ
ค้าภายใน	 1	 ปี	 ไม่น้อยกว่า	 30	 ล้า

นบาท		 

และในอนาคตจะมีกา
รสั่งซื้อสินค้า	OTOP	ของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง


