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Editor’s note
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการแข่งขันและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
หลายๆ ประเทศ เริ่มให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย
วารสาร สนย. จึงได้รวบรวมบทความอันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างล่าสุด ประเทศอินเดีย ก็กำ� ลังจะก้าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ โดยการบริหารงาน
ของนายกฯ คนใหม่ นายนเรนทรา โมดี ด้วยการใช้ยทุ ธศาสตร์ทเี่ รียกว่า “คุชราตโมเดล”
ทีเ่ คยประสบความส�ำเร็จ เมือ่ ครัง้ ยังเป็นมุขมนตรี รัฐคุชราต จนเป็นทีก่ ล่าวขานและเลือ่ งลือ
ถึงความสามารถในการบริหารของนายโมดีมาแล้ว ซึ่งรายละเอียดสามารถติดตามได้
ในคอลัมน์ Special Talk
ส�ำหรับคอลัมน์ Special Report ขอน�ำเสนอยุทธศาสตร์ของมาเลเซีย ในการ
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจเชือ่ มโยงกับทัว่ โลก เพือ่ การก้าวสูก่ ารเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ภายในปี 2563 รวมไปถึง Thailand Plus One โมเดลทางธุรกิจใหม่ทบี่ ริษทั ญีป่ นุ่ เริม่ น�ำมา
ใช้ในการตั้งฐานการผลิตใน GMS (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มคี วามน่าสนใจ ประเทศไทย
จึงควรศึกษา และน�ำมาพิจารณา เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้มนั่ คงต่อไป
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO ฉบับนี้ ขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับการ
ฝึกอบรมส�ำหรับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำดัชนี
เศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล
ในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ที่ผ่านมา ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า โดยศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า (ศดศ.) ได้จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ตามกรอบมาตรฐาน Data Quality Assessment Framework (DQAF) ของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ : IMF โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย
ผู้ส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ทั่วประเทศ จ�ำนวน 150 คน
ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดตามส�ำรวจค่าครองชีพ เพื่อความอยู่ดี
กินดีของประชาชน ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี
การส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลภายใต้กรอบมาตรฐาน DQAF เป็นการ
ด�ำเนินการตามมาตรฐาน Document Standard, Personal Knowledge
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Standard, Process Standard (DPP) ซึ่งเป็นงานด้านการส�ำรวจ คัดเลือก
แหล่งจัดเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นตัวแทนในการจัดเก็บราคา รวมถึงจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ตลอดจน
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้จัดเก็บข้อมูล
จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรียกได้ว่าอิงมาตรฐานกันขนาดนี้แล้ว
ก็จะท�ำให้ผู้ใช้ข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์เกิดความมั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

โมดีแห่งอินเดีย :
นายกฯ ใหม่ทศิ ทางใหม่

Special Talk

โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ในการเลือกตั้งของอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พรรค BJP (พรรค
ภารติยา ชนะตะ) ของนายนเรนทรา โมดี ชนะการเลือกตั้งในอินเดียอย่างถล่มทลาย
ด้วยจ�ำนวน ส.ส. 282 ที่นั่งจากทั้งหมด 543 ส่งผลให้นายโมดีก้าวสู่ต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของอินเดียอย่างมั่นใจ เป็นที่จับตามองว่าเขาจะสามารถน�ำอินเดีย
สู่การเป็นประเทศแนวหน้าได้เช่นเดียวกับที่เขาน�ำรัฐคุชราตสู่รัฐแนวหน้าของอินเดีย
ได้หรือไม่
ภายหลังจากการเข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่นาน นายโมดีได้ประกาศเร่งเดินหน้านโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองครั้งใหญ่ หลายฝ่าย
คาดว่านายโมดีจะใช้ “คุชราตโมเดล” มาใช้เป็น
แนวทางการบริหารประเทศโดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชุมชนเมือง และขจัด
กฎระเบียบที่ยุ่งเหยิง (Red Tape) ซึ่งคนรุ่นใหม่
อินเดียเชื่อว่าเป็นยาแรงที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการน�ำ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากการเป็นประเทศรั้งท้ายด้าน
ความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (เป็นอันดับ 179
จากการจัดอันดับของ World Bank) เมื่อครั้งที่เขา
ด�ำรงต�ำแหน่งมุขมนตรีนนั้ “คุชราตโมเดล” เป็นที่
กล่าวขานและเลือ่ งลือถึงความสามารถในการบริหาร
ของนายโมดีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโต GDP
ของรัฐคุชราตสูงเป็น 2.5 เท่าของ GDP ของอินเดีย
ทัง้ ประเทศ ถ้ารัฐคุชราตเป็นประเทศเอกราช คุชราต
จะเป็นประเทศทีร่ วยเป็นอันดับที่ 67 ของโลก รวยกว่า
ประเทศในยุโรปและเอเชียหลายประเทศ รวมถึง
จีนด้วย ผลงานดังกล่าวของโมดีในรัฐคุชราตโดนใจ
คนอินเดียที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ 100 ล้านคนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็น
ครั้งแรกในปีนี้อีกด้วย
หากมองย้อนกลับไปเมือ่ 10 ปีกอ่ น อินเดีย
เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจด้วยขนาดของประชากรทีก่ ำ� ลัง
เติบโตและอัตราการออมสูงถึง 30% ของ GDP
สามารถเกือ้ หนุนการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของอิ น เดี ย โดยรวม การเติ บ โต
ของอินเดียในขณะนั้นเทียบชั้นได้กับจีนซึ่งการ
ขยายตัวของ GDP ใกล้เคียงกันที่ระดับ 10% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมา เงินทุนถูกใช้ไป
ในทางทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนา ครัวเรือนหันไปซือ้ ทอง
มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเนื่องจากอัตรา

เงินเฟ้อที่สูง ขณะที่กฎระเบียบการท�ำธุรกิจใน
หลายรั ฐ มี ขั้ น ตอนมากมาย ยุ ่ ง เหยิ ง และขาด
ความโปร่งใส ท�ำให้หลายธุรกิจชะลอการลงทุนและ
บางสาขาก็เลิกการด�ำเนินการไป เช่น ทาทา นาโน
ยกเลิกโครงการส่งออกรถรุน่ ดังกล่าวเพราะโครงการ
ล่าช้าไปมากอันเป็นผลจากขั้นตอนราชการที่ล่าช้า
นอกจากนี้ อินเดียเองก็ถึงจุดวิกฤติด้านพลังงาน
ปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับปรากฏให้เห็นทั่วไปจนเป็น
เรื่องธรรมดาแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงนิวเดลี
มุมไบ และเจนไนก็ประสบกับปัญหาไฟฟ้ากันถ้วนหน้า
ส่ ว นโครงสร้ า งพื้ น ฐานอิ น เดี ย ก็ ยั ง ล้ า หลั ง จี น
หลายสิบปี ขณะที่การเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล
ท� ำ ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ นั ก เนื่ อ งจากยั ง มี ก ารเลี่ ย งภาษี
ส่งผลให้รฐั บาลมีขอ้ จ�ำกัดด้านรายได้ทจี่ ะมาพัฒนา
ประเทศ ทั้ ง นี้ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ค วรจะเป็ น
ภาคที่ใหญ่ส�ำหรับอินเดียเพื่อสร้างงานจ�ำนวนมาก
ก็มีสัดส่วนเพียง 15% ของ GDP และสร้างงาน
เพี ย ง 11% ของต� ำ แหน่ ง งานทั้ ง หมด อี ก ทั้ ง
มีแนวโน้มว่าสัดส่วนก�ำลังจะลดลง นอกจากนี้
กว่า 90% ของต�ำแหน่งงานไม่ใช่งานประจ�ำ ท�ำให้
ความยากจนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในภาคเกษตร
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท�ำนาบนที่นาเช่า ขณะที่
การผลิตอาหารยังไม่เพียงพอกับประชากรที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เงินเฟ้อสูง
สิ่งที่นายโมดีอาจต้องเร่งท�ำในช่วงแรกๆ
ของการเป็นนายกรัฐมนตรี คือ การผลักดันขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจให้ออกจากภาวะชะงักงัน โดยเน้นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ และโครงการด้าน
พลังงานทั้งถ่านหินและก๊าซ นโยบาย Look East
Policy โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับ
อาเซียนน่าจะเป็นโครงการที่นายโมดีน่าจะสานต่อ
เพื่อดึงดูด FDI สู่ภาคอีสานของอินเดียที่ยังยากจน
และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับอาเซียน

โดยขณะนี้อินเดียช่วยเหลือพม่าในการ
ปรับปรุงเส้นทางถนนเชือ่ มจากอินเดียผ่านพม่ามายัง
ประเทศไทย การสร้างงานก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่รัฐบาล
ต้องค�ำนึงถึง ขณะนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะส�ำหรับ
อินเดียที่จะชักชวนญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีนที่ก�ำลัง
มองหาฐานการลงทุนใหม่ที่ยังมีค่าจ้างถูกไปลงทุน
ในอินเดีย เช่น จีนเองอาจมองมายังอินเดียเพื่อ
ทดแทนการลงทุนในเวียดนาม
นอกจากนัน้ อินเดียยังต้องมองหาภาคธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อสร้างงานเพิ่มโดยไม่พึ่งพาอุตสาหกรรม
เดิมๆ อย่าง IT (เช่น ซอฟต์แวร์ และ Call Center)
ยาและไบโอเทค ซึง่ จ้างงานราวร้อยล้านคนเช่นอดีต
แม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีสัดส่วนถึง 7% ของ
GDP แต่ก็ไม่ได้ช่วยกระจายความมั่งคั่งสู่ระดับ
รากหญ้าซึ่งเป็นฐานเสียงที่ช่วยผลักดันนายโมดี
สูต่ ำ� แหน่งนายกรัฐมนตรี การเปิดเสรีดา้ นการค้าปลีก
ค้าส่งอาจเป็นสาขาที่รัฐบาลนายโมดีหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาเปิดกว้างให้กบั FDI เนือ่ งจากสาขาดังกล่าว
ยังไม่เปิดให้ตา่ งชาติเข้าไปลงทุน ทีผ่ า่ นมาการค้าปลีก
ค้าส่งและโลจิสติกส์ยงั ล้าหลังอยูม่ ากส่งผลให้สนิ ค้า
เกษตรที่เข้าสู่ตลาดสูญเสียถึง 40% การเปิดเสรี
จะท�ำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และ
ช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอีกทางหนึ่ง
โดยส่วนตัวแล้วนายโมดีกส็ นับสนุนการเปิดเสรีและ
เห็นด้วยกับการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
โดยใช้สิงคโปร์เป็นแนวทาง ดังจะเห็นได้จากการ
ผลักดันท่าเรือคุชราตให้เป็นท่าเรืออันดับ 3 ของ
อินเดีย รองจากมุมไบและเจนไน โดยเชื่อว่าจะช่วย
สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุนหลายด้าน
ท้ า ยที่ สุ ด ก็ ค งต้ อ งขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้
ประเทศอินเดียที่ก�ำลังเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มที่
ภายใต้รัฐบาลนายโมดีและจะช่วยให้อินเดียเป็น
ตลาดที่ส�ำคัญของไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป
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Special report

Malaysia Connection :

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายของมาเลเซียในตลาดโลก
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

มาเลเซียก�ำลังก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563 แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นก็คือมาเลเซียก�ำลังสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับทั่วโลก นับเป็นโมเดลที่น่าศึกษาส�ำหรับประเทศไทย
มาเลเซียเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ตอ่ หัวสูงเป็น
อันดับสามในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5.7%
ต่อปี รายได้หลักมาจากการส่งออก ความโดดเด่น
ของเศรษฐกิจมาเลเซียอยูท่ กี่ ารปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
การผลิตจากการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่การ
ผลิตสินค้าไฮเทคจนก้าวสู่การเป็นประเทศผู้ผลิต
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนั้ น�ำ นอกจากนัน้
มาเลเซียยังผลิตรถยนต์ทมี่ ี “แบรนด์” เป็นของตัวเอง
พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วภายในปี 2563 ภายใต้แผน “ต้นแบบ
เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model : NEM)”
โดยส่งเสริมธุรกิจบริการ เน้นการวิจัยและพัฒนา
สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจของมาเลเซียไปทั่วโลก
อุตสาหกรรมหลักทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมภายใต้
แผน NEM ประกอบด้วย 1) พลังงาน 2) ปาล์มน�ำ้ มัน
และยาง 3) การเงิน 4) การท่องเที่ยว 5) บริการ
ธุรกิจ 6) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7) ค้าปลีกและ
ค้าส่ง 8) การศึกษา 9) การแพทย์ 10) การสื่อสาร
11) เกษตรกรรม และ 12) Mega City Greater Kuala
Lumpur/KlangValley (ตั้งอยู่บนสะพานเศรษฐกิจ
ตะวันตก-ตะวันออกมาเลเซีย) เป็นที่นา่ สังเกตว่า
ทิศทางการพัฒนาประเทศมีความละม้ายคล้ายกับ
สิงคโปร์ อาจเป็นด้วยข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่และจ�ำนวน
ประชากรทีม่ ไี ม่มากนัก ท�ำให้ทงั้ สองประเทศหันไป
พัฒนาภาคธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นส�ำคัญ
และเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันสูงสุด นอกจากนัน้ ความคับคัง่
ของท่าเรือสิงคโปร์ย่อมจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีการ
ขยับขยายไปยังมาเลเซียเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากอยูห่ า่ งกัน
ไม่มาก (โดยเฉพาะที่ Klang Valley รัฐยะโฮและ
ฝัง่ ตะวันออกของแหลมมาลายู) ขณะทีค่ า่ แรงขัน้ ต�ำ่
ของมาเลเซียก็ถกู กว่าสิงคโปร์มาก (มาเลเซีย 13 $US
/สิงคโปร์ 43 $US/ไทย 9.1 $US)
มาเลเซียใช้การสร้างเครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจและด้านต่างๆ เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ อาทิ
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1. ใช้ความได้เปรียบจากเครือข่ายทาง
เชื้อชาติ ครึ่งหนึ่งของประชากรมาเลเซียมีเชื้อสาย
มาลายูและพูดภาษาบาฮาซาเช่นเดียวกับคนอีก
300 ล้านคนในอาเซียน การเป็นประเทศมุสลิมและ
ผู้ส่งออกน�้ำมันท�ำให้ใกล้ชิดกับอินโดนีเซีย อินเดีย
ปากีสถานและกลุม่ GCC และท�ำให้มาเลเซียกลายเป็น
ผู้น�ำด้านอาหารฮาลาลในเวทีโลก คนเชื้อสายจีน
ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซีย (6.8 ล้านคน
หรือ 22.6% ของประชากร) ก็มีเครือข่ายใกล้ชิดกับ
คนจีนในอาเซียนและทั่วโลก (23,050 ล้านคน)
นอกจากนี้ ยังมีคนเชื้อสายอินเดีย 6.7% (ประมาณ
2 ล้านคน) ที่มีเครือข่ายโยงใยกับคนอินเดียทั่วโลก
กว่า 1,200 ล้านคน
2. อาชีพแพทย์ – ผลิตเองได้แต่สง่ ไปเรียน
ต่างประเทศดีกว่า แพทย์ในมาเลเซียกว่า 70%
จบการศึกษาจากอินเดีย เหตุผลส�ำคัญ คือ 1) มาเลเซีย
เร่งผลิตแพทย์จำ� นวนมากเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการ
เป็นฮับด้านธุรกิจรักษาพยาบาลของภูมภิ าค 2) ต้องการ
เชื่อมโยงเครือข่ายแพทย์ในอินเดียเพื่อเจาะตลาด
1,300 ล้านคนของอินเดีย 3) เพื่อต่อยอดด้าน
อุตสาหกรรมไบโอเทคและอุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะ
ยาฮาลาล 4) ตัง้ เป้าไปทีค่ นชัน้ กลางรุน่ ใหม่ในอินเดีย

ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ (100 ล้านคน) และต้องการบริการทาง
การแพทย์ทดี่ ใี นราคาทีไ่ ม่แพง แพทย์ในมาเลเซียยังมี
ให้เลือกทัง้ แพทย์ฮนิ ดูและมุสลิมตามความต้องการ
ของลูกค้า
3. สร้างเครือข่ายการลงทุนเพือ่ เพิม่ การค้า
จีนและมาเลเซียได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของ
ทัง้ สองฝ่าย โดยมีเป้าหมายให้การค้าสองฝ่ายขยายตัว
กว่า 60% เป็น 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2560
ตัวอย่างส�ำคัญคือการร่วมลงทุนใน 2 โครงการใหญ่
ได้แก่ 1) China - Malaysia Qinzhou (ชินโจว) Industrial
Park ในมณฑลกวางสีของจีนเพื่อรองรับการลงทุน
ของมาเลเซีย และ 2) ท่าเรือ/นิคมอุตสาหกรรม
Kuantan ในมาเลเซียเพื่อรองรับการลงทุนของจีน
โดยจีนสนใจลงทุนในธุรกิจเหล็ก อลูมิเนียม น�้ำมัน
ปาล์ม เหมืองแร่ และอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
ที่พักอาศัยในรัฐยะโฮส�ำหรับคนจีน ความร่วมมือ
ดังกล่าวส่งผลให้การค้าจีน-มาเลเซียปี 2556 ขยายตัว
ถึง 12% เมื่อเทียบกับปี 2555
4. ปรับปรุงระบบการช�ำระเงินเพือ่ สร้าง
ความใกล้ชดิ ของเครือข่าย เมือ่ ปี 2555 ธนาคารกลาง
มาเลเซีย (BNM) ได้เริ่มด�ำเนินการช�ำระบัญชีด้วย

เงิ น หยวนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า มาเลเซี ย - จี น
ลดความเสี่ยงจากการช�ำระค่าสินค้าจากเงินหยวน
และจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจ
5. สะพานเศรษฐกิจเชื่อมอันดามันและ
อ่าวไทยต่อยอดโลจิสติกส์โลก ปัจจุบันมาเลเซีย
มีเส้นทางสะพานเศรษฐกิจตะวันตก - ตะวันออก
ซึง่ เชือ่ มระหว่างท่าเรือกลัง - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ท่าเรือ
กวันตัน โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีความส�ำคัญดังนี้
- ท่าเรือกลัง (Port Klang) เป็นท่าเรือส�ำคัญ
สุดสะพานเศรษฐกิจฝัง่ ตะวันตก ใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์
สามารถขนถ่ายสินค้าได้ราว 8.4 ล้านตัน (TEUs) ต่อปี
เป็นอันดับ 11 ของโลก จัดเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการ
ขนส่งทางทะเล โดยเป็นตัวเลือกใหม่สำ� หรับเรือทีจ่ ะ
ผ่านช่องแคบมะละกา ทดแทนท่าเรือสิงคโปร์ที่เริ่ม
แออัดมาก รัฐบาลมาเลเซียจึงผลักดันให้ท่าเรือกลัง
เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าของอาเซียน รวมทั้ง
เมืองกลังยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งลดหย่อนภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขนถ่ายสินค้า อีกทั้ง
มีการเชื่อมโยงเส้นทางกับท่าเรือปีนังส�ำหรับขนส่ง
สินค้าจากไทย (เช่น ยางพารา) ทีม่ ปี ริมาณไม่ตำ�่ กว่า
ปีละ 3 แสน TEUs
- ท่าเรือกวันตัน (Port Kuantan) หรือ
Kertih - Gebeng Corridor เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุด
ฝัง่ ตะวันออกของคาบสมุทรมาลายู เดิมใช้ขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี แต่ปจั จุบนั มีการขนส่งสินค้า
ชนิดอื่นด้วยเพราะมีนิคมอุตสาหกรรมของจีนตั้งอยู่
- ท่าเรือตันจุง (Port of Tanjung Pelepas:
PTP) อยูต่ อนใต้สดุ ของมาเลเซีย ใกล้สงิ คโปร์ สามารถ
ขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 2.5 ล้าน TEUs เป็นอันดับ 16
ของโลก (ท่าเรือตันจุงและท่าเรือกลังติดอันดับ
1 ใน 10 ท่าเรือที่ดีที่สุดในเอเชีย) รัฐบาลมาเลเซีย
มีเป้าหมายส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล
ในระดับโลก ปัจจุบันมีบริษัทเรือ เช่น Evergreen
Marine Corp และ Mearsk Sealand ได้ย้ายฐาน
จากสิงคโปร์สู่ท่าเรือแห่งนี้แทน อีกทั้งยังได้มีการ
พัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือเป็นเขตอุตสาหกรรมและ
กระจายสินค้า โดยได้วางระบบการเชือ่ มต่อทางถนน
ทางรถไฟ ท่าอากาศยาน และการขนส่งทางน�้ำที่มี
ประสิทธิภาพ
6. รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มการค้าโลก รัฐบาล
มาเลเซียและสิงคโปร์อนุมัติการก่อสร้างโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสองประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 เส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชือ่ มกับ
โครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านไทยไปลาวและ
จีนได้ในอนาคต อนึ่ง รถไฟความเร็วสูงเส้นทาง
ฉงชิ่ง - บรัสเซลล์ได้เปิดให้บริการแล้ว ซึ่งจะท�ำให้
สามารถขนส่งสินค้าทางบกจากอาเซียนไปอียู
ได้เป็นครั้งแรก
7. สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกเพื่อ
ขยายขอบเขตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท
ก่อสร้างมาเลเซียนิยมออกไปลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานโดยเฉพาะในอาเซียน อาทิ บริษัทไอเจเอ็ม
(IJM Corporation Berhad) ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ

ก่อสร้าง (อันดับ 2 ในอาเซียนรองจากอิตาเลียนไทย) นิยมไปลงทุนในประเทศที่ก�ำลังเติบโต เช่น
อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย ในสาขาส�ำคัญ เช่น
สนามบิน Cargo ท่าเรือ ระบบขนส่งมวลชน ทางด่วน
และโรงไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนแบบ BOT
(Build - Operate - Transfer) เพือ่ สร้างประโยชน์จาก
การต่อยอดและขยายช่องทางธุรกิจ (Synergistic
Benefits) จากธุรกิจก่อสร้างไปสูธ่ รุ กิจอืน่ ๆ ทีต่ อ่ เนือ่ ง
โดยบริษทั มาเลเซียทีเ่ ข้าไปบริหารงานในท่าเรือหรือ
คลังสินค้าของประเทศต่างๆ สามารถเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าของมาเลเซียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การเติบโต
ของธุรกิจก่อสร้างของมาเลเซีย จึงมิใช่การเติบโตของ
บริษัทเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
8. เครือข่ายโลจิสติกส์ทดี่ ชี ว่ ยสร้างความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ การเติบโตด้านโลจิสติกส์
มีส่วนส�ำคัญต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก
12 สาขาที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้แผน NEM ของ
มาเลเซีย โดยระบบโลจิสติกส์ทดี่ จี ะช่วยให้ธรุ กิจค้าปลีก
ค้าส่ง แฟรนไชส์ และการส่งออกเติบโตอย่างมาก
ทัง้ ยังช่วยให้ธรุ กิจบริการอืน่ ๆ ได้รบั อานิสงส์ตามไปด้วย
เช่น การเงิน การธนาคาร การประกันภัย คลังสินค้า
การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร E-Commerce
และธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายก�ำลังมี
บทบาทส�ำคัญมากขึน้ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศไทยจึงควรพิจารณาสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาเชือ่ มโยงเครือข่ายการขนส่ง
โดยเฉพาะทางถนนและระบบรางกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน เป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนอันดับต้นๆ เพือ่
ประโยชน์ด้านการค้าชายแดน อีกทั้งต้องต่อยอด
ไปสูก่ ารพัฒนาการขนส่งระดับรางให้เชือ่ มต่อกับจีน
ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย อนึ่ง ประชากรจีนมี
แนวโน้มอยูใ่ นชุมชนเมืองมากขึน้ อันเป็นผลจากการ
กระจายความเจริญสูจ่ นี ตอนใต้และตอนใน คาดว่า
ในปี 2020 คนจีน 2 ใน 3 (900 - 1,000 ล้านคน)
จะอาศัยในชุมชนเมือง จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
เป็นโอกาสทางการค้าส�ำหรับไทย
2. ระบบขนส่ง-โลจิสติกส์ที่ดียังส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง-สนับสนุนหลายด้าน
เช่น คลังสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง E-Commerce
การแปรรูปสินค้าเกษตร การเงิน การธนาคาร
การประกันภัย และการท่องเที่ยว
3. เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศ
เพื่อนบ้านด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยจะต้องสามารถน�ำเข้าแรงงานและวัตถุดบิ
จากประเทศเพื่อนบ้านได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เช่น ที่ด่านเชียงของ ด่านเจดีย์สามองค์
ด่านหนองคาย ด่านนครพนม และด่านสระแก้ว อนึง่
มีแนวโน้มที่จีนจะย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก

เวียดนามสู่กัมพูชา จึงเป็นโอกาสของไทยในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อป้อนสู่สายการผลิต
ของกัมพูชา
4. ประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนถึง
26 ล้านคน มากกว่าในมาเลเซีย จึงควรใช้จดุ แข็งนี้
ในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างกันให้มากขึน้ เช่น การแลกเปลีย่ น
การลงทุนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และ
การส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 เป็นต้น
5. ควรส่งเสริมให้ธรุ กิจก่อสร้างไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้านแบบ BOT เช่น ท่าเรือ
สนามบิน และ cargo โดยธุรกิจไทยจะเป็นผูบ้ ริหาร
จัดการการด�ำเนินการด้วย ซึง่ จะสามารถต่อยอดเป็น
ศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศได้อกี ทางหนึง่
6. ควรมีการทบทวนและพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย เช่น ท่าเรือ
ระนอง - มาบตาพุด หรือบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
เนื่องจากการค้าอาเซียน - จีน และจีน - ตลาดโลก
ขยายตัวมาก ส่งผลให้การขนส่งผ่านท่าเรือสิงคโปร์
คับคัง่ จึงมีความต้องการเส้นทางการขนส่งทางทะเล
ใหม่ๆ ในภูมิภาค เป็นโอกาสส�ำหรับประเทศไทย
ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอันดามัน อ่าวไทยเช่นเดียวกับสะพานเศรษฐกิจกลัง - กวันตัน
ของมาเลเซีย
7. ประเทศไทยเป็นครัวโลก แต่ไม่สามารถ
เป็นผู้น�ำด้านอาหารฮาลาลเช่นมาเลเซีย แนวทาง
ที่เป็นไปได้คือร่วมมือกับบรูไนที่มีเครือข่ายใกล้ชิด
กับโลกมุสลิม เพือ่ ให้สนิ ค้าอาหารของไทยสามารถใช้
เครือ่ งหมายฮาลาลของบรูไนซึง่ เป็นทีย่ อมรับในตลาด
ฮาลาลโลก ทัง้ นี้ อาจส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปัตตานี
ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของไทย
8. การสร้างเครือข่ายการลงทุนมาเลเซีย จีนช่วยเพิ่มการค้าทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก
โดยมาเลเซียเพิม่ การลงทุนในนิคม China - Malaysia
Qinzhou (ชินโจว) Industrial Park ในมณฑลกวางสี
ของจีน ขณะทีจ่ นี เพิม่ การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
Kuantan ของมาเลเซีย ก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
การค้าแบบก้าวกระโดด ขณะทีจ่ นี เองก็สนใจชักชวน
บริษทั ไทยเข้าไปลงทุนในนิคมโฉงจัว่ ในมณฑลกวางสี
ของจีน อีกทั้งได้ก�ำหนดให้มณฑลกวางสีเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาความร่วมมือการค้าการลงทุน
กับอาเซียน ความร่วมมือด้านการลงทุนจึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นการส่งออกได้
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Special report

Thailand Plus One :

ยุทธศาสตร์เชือ่ มโยงห่วงโซ่อปุ ทานของญีป่ นุ่ ในอาเซียน
โดย นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญด้วยการเป็นศูนย์กลางอาเซียน เชื่อมต่ออาเซียนเดิมกับ CLMV ขณะเดียวกันก็เป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนและอินเดีย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ญี่ปุ่นจะใช้โมเดล Thailand Plus One เพื่อ
รักษาฐานที่ตั้งทางธุรกิจและรุกตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้ากันมาเป็นเวลายาวนาน โดยส�ำหรับไทยนัน้
ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 แหล่งน�ำเข้าอันดับ 1 และ
ตลาดส่งออกอันดับ 3 ของไทย ญีป่ นุ่ ยังเป็นนักลงทุน
ต่างชาติรายใหญ่ทสี่ ดุ ของไทย โดยในปี 2556 ญีป่ นุ่
มีจ�ำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด
คือ มีเม็ดเงินลงทุนเกือบ 3 แสนล้านบาท คิดเป็น
กว่า 60% ของมูลค่าการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ งั้ หมด
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ญีป่ นุ่ ให้ความส�ำคัญกับไทยมาก โดยมองว่า
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและโลจิสติกส์ของ GMS
(อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง) หรืออาเซียนตอนเหนือ
ไทยจึงเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนคนญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น
และมูลค่าการลงทุนโดยตรง (FDI) จากญี่ปุ่น
มากที่สุดในอาเซียน โดยมีบริษัทที่เป็นสมาชิก
หอการค้าญีป่ นุ่ ประจ�ำกรุงเทพฯ มากถึง 1,534 บริษทั
คิดเป็นเกือบ 2 เท่าของอันดับ 2 อย่างสิงคโปร์ ทัง้ นี้
หากรวมบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหอการค้า คาดว่า
มีบริษัทญี่ปุ่นในไทยมากกว่า 4,000 บริษัท โดย
ครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคการผลิต นอกจากนี้ จากการ
ส�ำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JETRO) พบว่า บริษัทญี่ปุ่นมองว่าไทยเป็น
ประเทศทีม่ อี นาคตมากเป็นอันดับ 2 (เป็นรองแค่จนี )
ทัง้ ในแง่การผลิต การขาย การวิจยั และพัฒนา (R&D)
และโลจิสติกส์ เห็นได้จากการทีไ่ ทยเป็นแหล่งลงทุน
โดยตรงอันดับ 2 ของญีป่ นุ่ มีมลู ค่า FDI 2.4 ล้านล้านเยน
โดยเป็นการลงทุนในสาขายานพาหนะมากที่สุด
รองลงมาเป็นเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า เหล็ก/โลหะ/อโลหะ
และยา/เคมีภัณฑ์
การที่ไทยและญี่ปุ่นมีความส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจต่อกันเช่นนี้ ท�ำให้แนวคิดหรือโมเดล
ทางธุรกิจที่ญี่ปุ่นเลือกใช้ส่งผลอย่างมากต่อการค้า
และการลงทุนของทั้งสองฝ่าย
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ทีม่ า: The Potential of the “Thailand Plus One”
Business Model, Oizumi (2013)
Thailand Plus One คืออะไร
Thailand Plus One หรือ ไทยบวกหนึ่ง
เป็นโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่บริษัทญี่ปุ่นเริ่มน�ำมาใช้
ในการตัง้ ฐานการผลิตใน GMS โดยมีแนวคิดส�ำคัญ
คือ ยังคงใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมภิ าค
แต่เคลือ่ นย้ายกระบวนการผลิตทีใ่ ช้แรงงานสูงไปยัง
ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า
ตามแนวคิดนี้บริษัทสาขา (Subsidiary) ของญี่ปุ่น
ในไทยจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในภูมภิ าค (Regional
Headquarter) หรือโรงงานแม่ (Mother Factory)
ทีบ่ ริหารงาน ก�ำกับดูแล หรือเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่โรงงานในกัมพูชา
ลาว และพม่าเน้นการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยและ
ใช้แรงงานเข้มข้น โรงงานในไทยจะเปลี่ยนไปเน้น
การผลิตที่ใช้การลงทุนหรือเทคโนโลยีเข้มข้น และ
เน้นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เช่น R&D เป็นต้น
Economic Corridors and Thailand Plus One
พื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ญี่ปุ่นเข้าไป
ลงทุนแล้วหรือสนใจจะลงทุนคือพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยเฉพาะที่ติดกับชายแดนไทย และเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ทั้งระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก เช่น ย่างกุง้ เมียวดีในพม่า และ
สะหวันนะเขตในลาว และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
เช่น ทวายในพม่า และเกาะกง ปอยเปต และพนมเปญ
ในกัมพูชา โดยญีป่ นุ่ มุง่ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่แล้วของไทย
และโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต
ภายใต้กรอบ GMS
ทั้งนี้ จากผลการส�ำรวจครึ่งหลังประจ�ำปี
2556 ของหอการค้าญี่ปุ่นประจ�ำกรุงเทพฯ พบว่า
28% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ได้ไปตั้งฐาน
การผลิตในประเทศเพือ่ นบ้านภายใต้แนวคิด Thailand
Plus One แล้ว และอีก 19% ก�ำลังตัดสินใจ โดย
เมืองทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่
ย่างกุ้ง (รวมทั้ง ติละวา) ทวาย และพนมเปญ
ท�ำไมต้อง Thailand Plus One
แนวคิด Thailand Plus One นี้ ภาคธุรกิจ
ญี่ปุ่นริเริ่มด้วยตนเอง (มิใช่แนวคิดภาครัฐ) ด้วย
ปัจจัยส�ำคัญหลายประการ ดังนี้
Push Factor หรือ ปัจจัยในไทยที่เป็น
แรงผลักให้เกิดการเคลือ่ นย้ายการผลิตบางส่วน
ออกไป ได้แก่
(1) การขาดแคลนแรงงานในไทย
ความต้องการแรงงานในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่อุปทานแรงงานมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะ
แรงงานอายุ 15-29 ปี ซึ่งภาคการผลิตที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นต้องการ เนือ่ งจากไทยมีอตั ราการเกิดทีล่ ดลง
และก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(2) ค่าจ้างแรงงานในไทยที่เพิ่มขึ้น
การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำท�ำให้ค่าจ้างแรงงาน
โดยรวมของไทยสูงขึ้นไปด้วย จากการส�ำรวจของ
JETRO พบว่าค่าแรงเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในไทย
เท่ากับ 366 เหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของ
อาเซียน และเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบ 40% ในช่วง 3 ปีลา่ สุด

ในขณะทีค่ า่ แรงในพม่า กัมพูชา และลาวอยูใ่ นกลุม่
ต�่ำสุดของอาเซียน มีค่าเพียง 137, 101 และ 71
เหรียญสหรัฐ
Pull Factor หรือ ปัจจัยในประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่ดึงดูดให้เกิดการลงทุนตั้งฐานการผลิต ได้แก่
(1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ในกัมพูชา ลาว และพม่า อาทิ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีจ่ ะช่วย
เชือ่ มโยงการผลิตและการค้าและเป็นโอกาสทางการ
ลงทุนของญีป่ นุ่ ไปพร้อมกัน อีกทัง้ ยังมีมาตรการจูงใจ
นักลงทุนต่างชาติ เช่น การยกเว้น/ลดภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล/ภาษีนำ� เข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
กอรปกับ การรวมกลุม่ AEC และการลดภาษีภายใต้
AFTA และกรอบอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยลดต้นทุนและเพิม่ ความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าภายใน
อาเซียน
(2) เศรษฐกิจของกัมพูชา ลาว และพม่า
ทีข่ ยายตัวดีอย่างต่อเนือ่ ง โดย IMF คาดการณ์วา่
เศรษฐกิจของทัง้ 3 ประเทศจะขยายตัวมากกว่า 7%
ต่อเนือ่ งไปจนถึงปี 2562 จึงถือเป็นตลาดใหม่ทกี่ ำ� ลัง
เติบโตของญีป่ นุ่ โดยเฉพาะพม่าซึง่ มีประชากรมากถึง
52 ล้านคน และมีแรงงานในช่วงอายุ 15-29 ปี ใกล้เคียง
กับไทย (14 ล้านคน) จึงเป็นทั้งตลาดผู้บริโภคและ
แรงงานของญี่ปุ่น และหากการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานในพม่าส�ำเร็จ ก็จะสามารถใช้พม่าเป็นประตู
ไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้อกี ด้วย
Win - Win Strategy จริงหรือไม่
โมเดล Thailand Plus One มีโอกาสเป็น
Win - Win Strategy คือเป็นกลยุทธ์ทที่ ำ� ให้ไทยและ
ญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
• ส�ำหรับญีป่ นุ่ Thailand Plus One จะท�ำให้
ธุรกิจญี่ปุ่นสามารถกระจายการผลิตให้เหมาะสม
โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ (เช่น
ค่าแรงที่ถูกในพม่า ลาว กัมพูชา และความพร้อม
ทางโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของไทย) และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งให้กับ
ฐานการผลิตโดยรวมที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง
ช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทาน จากระดับประเทศเป็น
ระดับภูมภิ าค Thailand Plus One จึงเป็นวิธกี ารในการ
เข้าถึงและรักษาตลาดอาเซียนทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน

ตัวอย่างบริษัทญี่ปุ่นในไทยที่ ได้ตั้งฐานการผลิตตามแนวคิด Thailand Plus One
• บริษทั ผงชูรส AJINOMOTO ซึง่ ตัง้ โรงงานบรรจุสนิ ค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญของกัมพูชา
ในปี 2552 โดยจ�ำหน่ายผงชูรสที่บรรจุเสร็จในตลาดกัมพูชาเลย การตั้งโรงงานในกัมพูชาจึงช่วยลดต้นทุน
โลจิสติกส์และลดปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง
• บริษทั ชิน้ ส่วนรถยนต์ YAZAKI ซึง่ ตัง้ ฐานการผลิตชุดสายไฟในเกาะกง ประเทศกัมพูชา ในปี 2555
เพือ่ ใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานทีถ่ กู ในกัมพูชา ทัง้ นี้ ชุดสายไฟทีผ่ ลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งกลับมาขายในไทย
• บริษทั NIKON ซึง่ ตัง้ โรงงานประกอบกล้องดิจติ อล SLR ในสะหวันนะเขต ประเทศลาว ในปี 2556
เพือ่ ใช้ประโยชน์จากค่าแรงทีถ่ กู ในลาว ทัง้ นี้ ผลผลิตทีไ่ ด้จะถูกส่งกลับมายังโรงงานในไทยเพือ่ ผ่านกระบวนการ
ขั้นสุดท้ายก่อนส่งออกไปขายในตลาดโลก
ที่มา : Mizuno and Nakabayashi, NRI (2014)
กว่าการตั้งฐานการผลิตในไทยเพียงประเทศเดียว
และท�ำให้ญปี่ นุ่ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งส�ำคัญอย่างจีน
ได้ดขี นึ้ นอกจากนี้ ธุรกิจญีป่ นุ่ สามารถใช้ไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานในการผลิตและ
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดเกิดใหม่ในเอเชียด้วย
• ส�ำหรับไทย แนวคิด Thailand Plus One
จะช่วยให้ไทยสามารถรักษาการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตของญี่ปุ่นในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน
ท�ำให้ไทยมีโอกาสเข้าถึงแรงงานราคาถูกจ�ำนวนมาก
ในประเทศเพือ่ นบ้าน และเหลือทรัพยากรในประเทศ
ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
สูงมากขึน้ จึงมีสว่ นช่วยเพิม่ ความสามารถทางการ
แข่งขันโดยรวมของไทย
ทัง้ นี้ แนวคิด Thailand Plus One จะประสบ
ความส�ำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อมโยง
(Connectivity) เป็นส�ำคัญ กล่าวคือ ต้องสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างไทย ลาว พม่า และกัมพูชา
ทีแ่ น่นแฟ้นขึน้ ทัง้ ในระดับเอกชน - เอกชน เอกชน - รัฐ
และรัฐ - รัฐ ตลอดจนต้องรับมือกับความท้าทายต่างๆ
เช่น ส�ำหรับลาว พม่า และกัมพูชา ต้องพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ลดอุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษีและขัน้ ตอน
ในการผ่านแดน/พิธีการศุลกากร รวมทั้งเพิ่มทักษะ
และผลิตภาพแรงงาน

กล่าวคือ ภาครัฐต้องเพิ่มการลงทุนด้าน R&D และ
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร รวมทัง้ ผลักดันให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิม่ หน่วย R&D
ของบริษทั ญีป่ นุ่ ในไทยอย่างแท้จริง โดยควรก�ำหนด
เงื่อนไขด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับภาคเอกชน ต้องเร่งเพิ่ม
ผลิตภาพ พัฒนาความสามารถด้าน R&D และยกระดับ
ทักษะแรงงาน (ทั้งทักษะการปฏิบัติงานและภาษา
ญี่ปุ่น) ให้สอดคล้องกับการเป็นฐานการผลิตที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
• เฝ้าจับตาสถานการณ์ด้านแรงงาน
เนือ่ งจากปัจจุบนั ภาคการผลิตไทยต้องพึง่ พาแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว หากมีการตั้งโรงงาน
ในประเทศเพือ่ นบ้านมากขึน้ อาจท�ำให้แรงงานกลุม่ นี้
เลือกที่จะท�ำงานในประเทศของตนและมาท�ำงาน
ในไทยน้อยลง ซึง่ อาจส่งผลให้ไทยขาดแคลนแรงงาน
มากยิ่งขึ้น
• เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส
ทางการค้าการลงทุนให้กับไทย เช่น ธุรกิจก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ที่พักอาศัย และความต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรมีกลยุทธ์ในการเตรียมการ
เพื่อใช้ประโยชน์จาก Thailand Plus One ดังนี้
• เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ยกระดั บ
ให้ไทยเป็นฐานการผลิตมูลค่าเพิม่ สูงอย่างยัง่ ยืน

แหล่งอ้างอิง
1. Thailand Plus One: New Regional
Manufacturing Pattern of Japanese Companies
in preparation for AEC (preliminary findings),
Kengo Mizuno and Jun Nakabayashi, Nomura
Research Institute (NRI) Thailand, March 2014
2. The Potential of the “Thailand-Plus-One”
Business Model - A New Fragmentation in East
Asia, Keiichiro Oizumi, RIM Pacific Business
and Industries Vol. XIII, 2013 No. 50
3. A Survey of Business Sentiment of
Japanese Corporations in Thailand for the 2nd
Half of 2013, Japanese Chamber of Commerce
Bangkok (JCCB), January 2014
4. Survey of Japanese -Affiliated
Companies in Asia and Oceania (FY2013),
JETRO, December 2013
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ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

ประเทศ

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค. - พ.ค. 57 )

ไทย

2.21

2.9

5.0

มาเลเซีย

3.40

4.7

3.7

ฟิลิปปินส์

4.16

7.2

6.3

สิงคโปร์

1.64

4.1

3.0

จีน

2.24

7.7

7.5

อินโดนีเซีย

7.57

5.8

5.5

อินเดีย

8.40

-

5.4

เวียดนาม

4.73

5.4

5.4

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

ปี 56
ทั้งปี

Q4

Q1

ปี 57
เม.ย.

พ.ค.

2.9

0.6

-0.6

-

-

-2.8
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

3.0
167.2
45.7
0.6

8.2
167.4
46.1
0.9

-0.6
168.9
2.45
1.66
46.6
0.9

167.5
2.62
1.75
0.9

-0.31
0.29

-1.03
-7.90

1.00
-15.41

-0.87
-14.54

-2.14
-9.32

0.6

3.0

-3.2
92.6
18.8

-7.1
90.5
9.3

-7.0
85.8
-5.9

5.62
-5.78
-3.9
84.0
-1.7

6.93
-8.59
-4.1
85.1
-10.7

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

-1.0
-39.7
-14.9
-0.2

-0.2
-55.3
-20.8
-3.9

-1.2
-34.4
-21.5
5.0

2.3
-44.4
-17.8
-4.5

-5.9
-8.4
17.9
8.3

-16.6
-24.1
9.1
0.3

-14.1
-36.6
-6.6
-2.4

-16.9
-32.3
-7.7
-3.1

-15.4
-31.7
-1.0
-1.8

เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤษภาคม 2557 เริม่ มีสญ
ั ญาณในทิศทาง
ทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะเครือ่ งชีว้ ดั ด้านการใช้จา่ ยภายในประเทศ ได้แก่ การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐ แต่หากพิจารณา
ด้านการค้าระหว่างประเทศหดตัวลงตามอุปสงค์ของตลาดต่างประเทศ ทัง้ นี้
เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความมั่นคง เมื่อเทียบกับประเทศ
ต่างๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 สศช.
ได้ปรับค่าคาดการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ว่าจะขยายตัวร้อยละ
1.5 - 2.5 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ใน
เกณฑ์ดแี ละมีเสถียรภาพ โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 2.62 อัตรา
การว่างงานอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2557 สูงขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนก่อนหน้า แต่ยงั อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 46.6 ซึง่ สถานะหนีข้ องไทยยังมี
ความมั่นคง และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2557 อยูใ่ น
ระดับสูงที่ 167.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนพฤษภาคม 2557 โดยรวมหดตัว แต่หดตัวน้อยลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัว
ร้อยละ 8.59 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก ยางพาราและไก่เนื้อ และดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.1 ซึง่ หดตัวตามอุปสงค์ของตลาด
ต่างประเทศ นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศยังคงหดตัวเช่นกัน
โดยหดตัวร้อยละ 10.7 ขณะทีด่ ชั นีความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรมปรับสูงขึน้ อยูท่ ี่
ระดับ 85.1 จากระดับ 84.0 ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนได้ว่าผู้ประกอบการ
มีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย
การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2557 โดยรวมส่งสัญญาณ
ดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา โดยสะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
หดตัวร้อยละ 17.8 ซึ่งหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วน
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวลงที่ร้อยละ 44.4 และ 4.5 ตามล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2557 เริ่มส่งสัญญาณ
ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบเริ่มมีความเชื่อมั่น
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองและทิศทางของเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น
ประกอบกับภาครัฐมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยปริมาณน�ำเข้า
สินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยอดการจัดเก็บ
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ซึ่งหดตัวร้อยละ 15.4, 31.7 และ 1.0 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ, IMF (* คาดการณ์
เดือน ต.ค. 56 และสิงคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPORE)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนมิถนุ ายน 2557 มีคา่ เท่ากับ
107.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.35 จากมาตรการดูแล
ค่าครองชีพอย่างใกล้ชดิ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โดยการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือนและน�ำ้ มันดีเซล รวมทัง้ ลดราคา
น�ำ้ มันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ พร้อมกับขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการตรึงราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเวลา 6 เดือน ท�ำให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง และระดับ
ราคายังคงอยูใ่ นเกณฑ์ดมี เี สถียรภาพ เมือ่ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 ดัชนี
ลดลงร้อยละ 0.10 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.23
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะ
ขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานของประเทศ (เป็นดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ของประเทศ ทีห่ กั สินค้ากลุม่ อาหารสดและพลังงาน) เดือนมิถนุ ายน 2557 มีคา่
เท่ากับ 104.83 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 1.71 เมือ่ เทียบ
กับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.05 และเฉลี่ยเดือนมกราคม มิถุนายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.45
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนมิถนุ ายน 2557 มีคา่ เท่ากับ 141.2 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมืองที่สูงขึ้นร้อยละ 9.5 ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 11.3 แร่โลหะร้อยละ 2.9 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 2.2
โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 2.3 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ร้อยละ 2.9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 11.9 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 1.1 และ
เฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น
ร้อยละ 1.4
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2557 มีค่าเท่ากับ 127.1
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.8 จากการสูงขึ้นของ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 4.3 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 2.8 หมวด
กระเบื้องร้อยละ 0.2 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 0.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
ร้อยละ 0.2 และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 3.0 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉาบผิว
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ร้อยละ 0.4 หมวดซีเมนต์
ร้อยละ 1.2 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.1
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.3

ที่มา : ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

TPSO

9

International
Trade Focus

การค้าระหว่างประเทศของไทย
: พฤษภาคม 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-พ.ค.
2557

พฤษภาคม 57

ม.ค.-พ.ค.
2557

พฤษภาคม 57

ส่งออก

19,402

92,862

-2.14

-1.22

น�ำเข้า

20,210

94,418

-9.32

-14.00

-809

-1,556

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,965

-7.8

10.1

สหรัฐ
อเมริกา

2,067

2.8

10.7

คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ

1,567

5.5

8.1

จีน

2,032

-5.7

10.5

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

947

4.1

4.9

ญี่ปุ่น

1,824

-9.9

9.4

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

918

17.5

4.7 มาเลเซีย

1,130

-9.8

5.8

เม็ดพลาสติก

850

13.5

4.4 สิงคโปร์

1,014

21.4

5.2

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2557
สินค้า

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

3,536

1.7

17.5

จีน

3,124

-4.8

15.5

เครือ่ งจักรกล

1,822

-5.7

9.0

ญี่ปุ่น

2,977

-8.9

14.7

เครือ่ งจักรไฟฟ้า

1,310

0.9

6.5

สหรัฐ
อาหรับฯ

1,492

-19.8

7.4

เคมีภณ
ั ฑ์

1,262

0.3

6.2 มาเลเซีย

1,123

0.5

5.6

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,137

-20.1

สหรัฐ
อเมริกา

1,087

-18.6

5.4

5.6

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มี.ค.. 57

เม.ย. 57

พ.ค. 57

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
พ.ค. 57

ม.ค. - พ.ค. 57

ส่งออก

0.4

0.0

-0.1

-1.1

-1.4

น�ำเข้า

0.0

-0.4

0.0

-0.3

-1.1
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การส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่า 19,402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 2.14 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.5 โดย ยางพารา (-23.1%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(-6.8%) กุง้ แช่แข็งและแปรรูป (-16.9%) น�ำ้ ตาล (-23.2%) ในขณะทีข่ า้ ว (+14.8%)
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+14.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 0.1 โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-7.8%) วัสดุก่อสร้าง (-8.8%) เคมีภัณฑ์
(-17.0%) ในขณะที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+5.5%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+4.1%)
เม็ดพลาสติก (+13.5%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา
(+2.8%) จีน (-5.7%) ญี่ปุ่น (-9.9%) มาเลเซีย (-9.8%) สิงคโปร์ (+21.4%)
ระยะ 5 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.) มีมลู ค่า 92,862 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 1.2 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.4
โดยยางพารา (-18.8%) กุง้ แช่แข็งและแปรรูป (-23.6%) น�ำ้ ตาล (-29.2%) ในขณะที่
ข้าว (+8.8%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+12.0%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป(+1.1%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (+1.6%) เม็ดพลาสติก (+9.3%) ในขณะที่ รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-0.1%)
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-10.2%) เคมีภณ
ั ฑ์(-8.5%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก
ได้แก่ จีน (-5.6%) สหรัฐอเมริกา (+1.1%) ญี่ปุ่น (-1.7%) มาเลเซีย (-0.5%) และ
ฮ่องกง (-1.7%)
การน�ำเข้า
เดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่า 20,210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยเป็นการลดลงของ
เครือ่ งจักรกลฯ (-5.7%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-20.1%) ในขณะทีน่ ำ�้ มันดิบ
(+1.7%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+0.9%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+0.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-4.8%) ญี่ปุ่น (-8.9%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-19.8%)
มาเลเซีย (+0.5%) และสหรัฐอเมริกา (-18.6%)
ระยะ 5 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.) มีมลู ค่า 94,418 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 14.00 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-4.9%) เครื่องจักรกลฯ (-8.7%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-4.1%) เหล็ก
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-21.8%) ในขณะที่ เคมีภณ
ั ฑ์ (+2.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-3.7%) ญี่ปุ่น (-19.2%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(-24.9%) สหรัฐอเมริกา (-10.5%) และมาเลเซีย (-3.2%)
ดุลการค้า
เดือนพฤษภาคม 2557 ขาดดุลการค้ามูลค่า 809 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 5 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,556 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2557 อยูท่ ี่ 99.9 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 9.4 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2
ขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนพฤษภาคม 2557 อยูท่ ี่ 97.5 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป
ลดลงร้อยละ 2.4 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 0.2 หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 2.0 ขณะทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.1 และหมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : มิถุนายน 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมิถนุ ายนปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.88 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,720 บาท เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท นอกจากนี้
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ดึงดูดนักลงทุนให้โยกเม็ดเงินกลับเข้าตลาดหุ้นและลดการถือครอง
ทองค�ำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
104.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 102.32 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนต่ออุปทานน�้ำมัน หลังสถานการณ์ความรุนแรง
ในอิรักยังไม่คลี่คลาย และกลุ่ม ISIL ยังคงบุกเข้ายึดเมืองต่างๆ ของอิรักและยึดครองพื้นที่
โรงกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดในอิรักด้วย รวมถึงปริมาณน�้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลด
ลงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกน�ำ้ มันของลิเบียทีล่ ดลงจากความไม่สงบ
ภายในประเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาน�้ำมัน ให้เพิ่มขึ้น

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมิถนุ ายนปรับตัวแข็งค่าโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าจาก 32.53 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากเงินเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลง
หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต�ำ่ นอกจากนี้ ยังได้รบั ปัจจัยบวกจาก
การปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตร (QE) ลงอีก 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สู่ระดับ 3.5 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,117.78 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,168.33 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
คสช. มีการชะลอการระบายข้าว ท�ำให้ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดน้อย เช่นเดียวกับราคาขายส่ง
เฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,870.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
2,927.86 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากมีคำ� สัง่ ซือ้ จากประเทศคูค่ า้ ท�ำให้ผสู้ ง่ ออกปรับราคารับซือ้
ส�ำหรับแนวโน้มเดือนกรกฎาคม คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีตอ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะอินโดนีเซีย
ประเทศผูน้ ำ� เข้าข้าวรายส�ำคัญ จะพิจารณาเรือ่ งการน�ำเข้าข้าวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในขณะที่
ประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย มีผลผลิตข้าวลดลงและมีการทบทวนการส่งออกข้าวใหม่
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมิถุนายน 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 67.78 บาท และ
55.69 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากช่วงนีม้ ฝี นตกชุกในหลายพืน้ ที่
ปลูกยางของไทย เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับ
ศาลปกครองสั่งชะลอการขายยางในสต๊อครัฐบาลกว่า 200,000 ตัน ซึ่งส่งผลดีต่อราคายาง
อีกทัง้ นักลงทุนขานรับแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทีร่ ะบุวา่ จะยังคงตรึงอัตรา
ดอกเบีย้ ไว้ทรี่ ะดับใกล้รอ้ ยละ 0 แม้วา่ โครงการซือ้ พันธบัตร (QE) จะสิน้ สุดลงแล้วก็ตาม ส�ำหรับ
ราคายางในเดือนพฤษภาคม 2557 คาดว่าราคายางจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสต๊อคยางจีน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 อยู่ที่ 159,550 ตัน (20 มิ.ย. 57) ท�ำให้มีการคาดว่าจีนเริ่มซื้อยางเพื่อ
เพิ่มสต๊อคที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-มิ.ย.
56

ม.ค.-มิ.ย.57

1,168.33

4.52

1,570.15

1,207.30

-23.11

2,927.86

2.02

3,259.52

2,961.09

-9.16

พ.ค.-57

มิ.ย.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,117.78

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,870.00

สินค้า

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)

67.48

67.78

0.44

86.84

71.24

-17.96

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

55.59

55.69

0.17

72.04

61.23

-15.00

ลอนดอน PM
(USD/Troy oz.)

1,287.53

1,279.10

-0.65

1,522.06

1,291.15

-15.17

ไทย (THB/Baht)

19,895.65

19,720.00

-0.88

21,591.81

19,916.63

-7.76

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

105.56

108.16

2.46

104.57

105.28

0.68

WTI

102.32

104.69

2.31

94.27

100.85

6.98

32.53

32.51

-0.05

29.85

32.56

9.08

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News
ข่าวดีจากแดนปลาดิบ - บริษทั รถยนต์ญปี่ นุ่ มุง่ เจาะตลาดคนรวยในพม่า
โดยโตโยต้า นิสสันและมาสด้าพร้อมใจกันเปิดโชว์รมู ในเมืองย่างกุง้ เพือ่ จับตลาดบน
ขณะที่จีนจับตลาดล่างเป็นหลัก เวลานี้น่าจะเป็นโอกาสดีส�ำหรับการส่งออกไทย
ทัง้ ด้านการส่งออกรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ เศรษฐีพม่าน่ะรวยจริง เพราะล้วนแต่
ซือ้ ด้วยเงินสดกันทัง้ นัน้ งานนีผ้ ผู้ ลิตประดับยนต์และสิง่ ทอส�ำหรับยานยนต์กจ็ ะได้
อานิสงส์ตามไปด้วย

ญีป่ นุ่ ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเนือ่ งด้วยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และ
การเพิ่มของประชากรลดลง คาดว่าญี่ปุ่นจะลดข้อจ�ำกัดด้านการน�ำเข้าแรงงาน
เร็วๆ นี้ ทัง้ นีส้ าขาทีข่ าดแคลนมากได้แก่พยาบาล (ขาดแคลน 40,000 ต�ำแหน่ง)
และก่อสร้าง (ขาดแคลน 15,000 ต�ำแหน่ง) น่าจะเป็นโอกาสดีสำ� หรับแรงงานไทย
เวลานี้ฟิลิปปินส์โน่ก�ำลังหันไปฝึกภาษาญี่ปุ่นกันอย่างขะมักเขม้นเพื่อ
เตรียมตัวไปขุดทองในญี่ปุ่น
ข่าวจากเวทีประชุม AEM Roadshow 2014 ของอาเซียน ณ นคร
แวนคูเวอร์ รายงานว่า มุขมนตรีรัฐบริติซโคลัมเบียเสนอให้อาเซียนไปลงทุน
ด้านก๊าซธรรมชาติในแคนาดาทีม่ แี หล่งก๊าซธรรมชาติขนาด
มหึมา โดยเฉพาะ LPG เพื่อส่งไปป้อนสายการผลิต
ให้กบั อาเซียน EU โดยงานนีเ้ ปโตรนาสรับค�ำเชิญ
ไปดูลทู่ างแล้ว แคนาดาก�ำลังรอว่า ปตท. สผ.
จะสนใจด้วยหรือเปล่า
ธุรกิจบ้านจัดสรรก�ำลังบูมในแอฟริกาใต้ โดยล่าสุดญี่ปุ่นได้รุกตลาด
ทีพ่ กั อาศัยแล้วทัง้ ในแอฟริกาใต้และโมซัมบิก ทัง้ นี้ ความต้องการด้านทีพ่ กั อาศัย
ในแอฟริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคาดว่าแอฟริกาจะมีประชากรมากถึง
2 พันล้านคนภายใน ค.ศ. 2050 แอฟริกาจึงเป็นอีกตลาดหนึง่ ทีม่ ลี ทู่ างแจ่มใสส�ำหรับ
ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างไทย

สปาไทยก�ำลังไปได้สวยในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นติดกันงอมแงม แบรนด์ดังๆ
ของไทย ได้แก่ Panpuri, Thann, Harnn และอภัยภูเบศร เพราะคนญี่ปุ่นขี้เมื่อย
ชอบไปออนเซนอยู่แล้วมีนวดไทยเข้าไปเสริมยิ่งชอบใจใหญ่

การค้าออนไลน์กำ� ลังมาแรงในญีป่ นุ่ โดยผูผ้ ลิตสินค้าของใช้ภายในบ้าน
ของญี่ปุ่นร่วมกับ E-Retailers จ�ำหน่ายสินค้าพิเศษที่มีเฉพาะออนไลน์ (Online
Exclusive) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดออนไลน์ญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 10 ล้านเยน เช่น
Lion ผูผ้ ลิตเครือ่ งส�ำอาง-ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด จับมือกับ Amazon Japan,
Rakuten 24, Kenko.com และ Soukai Drug ผู้ส่งออกไทยอาจใช้ช่องทางนี้
ในการเจาะตลาดญี่ปุ่นได้เช่นกัน

ตลาดอินเดียก�ำลังเนือ้ หอมเมือ่ การส่งออกไปตลาดเดิมของไทยเริม่ สะดุด
เช่น EU จะตัด GSP ไทยในปี 2558 ขณะที่สหรัฐฯ น�ำประเด็นแรงงานมาโยงกับ
การค้าท�ำให้สนิ ค้าไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ยากขึน้ แต่ตลาดอินเดียก�ำลังจะโตเพราะ
เพิง่ ได้นายกใหม่ไฟแรงอย่างนายโมดี ซึง่ เป็นความหวังของคนอินเดียว่าจะช่วยให้
เศรษฐกิจอินเดียโตวันโตคืน
กล่าวขานกันว่าช่วงที่นายโมดีเป็นมุขมนตรีรัฐคุชราตการเติบโต GDP
ของรัฐนีส้ งู เป็น 2.5 เท่าของ GDP ของอินเดียทัง้ ประเทศ ถ้ารัฐคุชราตเป็นประเทศ
เอกราช คุชราตจะเป็นประเทศทีร่ วยเป็นอันดับที่ 67 ของโลก หวังว่าเขาจะน�ำพา
อินเดียสู่การเป็นประเทศชั้นน�ำได้เช่นกัน
เรือ่ งนีเ้ ห็นจะรอช้าไม่ได้เสียแล้วส�ำหรับผูส้ นใจเจาะตลาดอินเดียแต่เนิน่ ๆ
เนื่องจากนายกโมดีของอินเดียก�ำลังผลักดันท่าเรือคุชราตให้เป็นท่าเรืออันดับ 3
ของอินเดีย รองจากมุมไบและเจนไน ดังนั้น ท่านใดที่จะไปเปิดตลาดอินเดียกับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่าได้ลืมเก็บคุชราตไว้ในอ้อมใจด้วย
นายห้างรวยแล้วมาซือ้ ของ-มาเทีย่ วเมืองไทยกันนะนายจ๋า ต้องขอบอกว่า
คนอินเดียเวลารวยก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้คนจีนเลย เห็นจะต้องไปเรียนท�ำอาหารแขก
เสียแล้ว

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

