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Getting Around with TPSO ฉบับน้ี  ขอพำท่ำนผู้อ่ำนไปพบกับกำร 
ฝึกอบรมส�ำหรับเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำดัชน ี
เศรษฐกิจกำรค้ำตำมมำตรฐำนสำกล

ในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ที่ผ่ำนมำ  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
กำรค้ำ โดยศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ (ศดศ.) ได้จัดฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร กำรจัดเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนำกำรจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  
ตำมกรอบมำตรฐำน Data Quality Assessment Framework (DQAF)  ของ 
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ : IMF โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประกอบด้วย 
ผู้ส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ทั่วประเทศ จ�ำนวน 150 คน  
ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนติดตำมส�ำรวจค่ำครองชีพ เพื่อควำมอยู่ด ี
กินดีของประชำชน ณ โรงแรมเดอะเล็คกำซี่ จ.นนทบุรี  

กำรส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลภำยใต้กรอบมำตรฐำน DQAF เป็นกำร 
ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำน Document Standard, Personal Knowledge 

ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีมีกำรแข่งขันและเชื่อมโยงกันมำกข้ึน  
หลำยๆ ประเทศ เริ่มให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ สอดรับกับ 
ควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด้วยยุทธศำสตร์ที่หลำกหลำย 

วำรสำร สนย. จึงได้รวบรวมบทควำมอันมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ  
อย่ำงล่ำสดุ ประเทศอนิเดยี ก็ก�ำลงัจะก้ำวสูก่ำรเปลีย่นแปลงครัง้ส�ำคญั โดยกำรบริหำรงำน 
ของนำยกฯ คนใหม่ นำยนเรนทรำ โมด ีด้วยกำรใช้ยุทธศำสตร์ท่ีเรยีกว่ำ “คุชรำตโมเดล”  
ทีเ่คยประสบควำมส�ำเร็จ เมือ่ครัง้ยังเป็นมขุมนตร ีรฐัคชุรำต จนเป็นท่ีกล่ำวขำนและเลือ่งลอื 
ถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรของนำยโมดีมำแล้ว ซึ่งรำยละเอียดสำมำรถติดตำมได้ 
ในคอลัมน์ Special Talk

ส�ำหรับคอลัมน์ Special Report ขอน�ำเสนอยุทธศำสตร์ของมำเลเซีย ในกำร 
สร้ำงเครอืข่ำยเศรษฐกิจเชือ่มโยงกับทัว่โลก เพ่ือกำรก้ำวสูก่ำรเป็นประเทศทีพั่ฒนำแล้ว 
ภำยในปี 2563 รวมไปถึง Thailand Plus One โมเดลทำงธรุกิจใหม่ทีบ่รษิทัญ่ีปุน่เริม่น�ำมำ 
ใช้ในกำรตั้งฐำนกำรผลิตใน GMS (อนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลำง 
ในกำรเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำคอำเซียน 

ยุทธศำสตร์ของประเทศต่ำงๆ เหล่ำนี ้ล้วนแล้วแต่มคีวำมน่ำสนใจ ประเทศไทย 
จงึควรศกึษำ และน�ำมำพิจำรณำ เพ่ือกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศให้มัน่คงต่อไป

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

Standard, Process Standard (DPP) ซึ่งเป็นงำนด้ำนกำรส�ำรวจ คัดเลือก 
แหล่งจัดเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นตัวแทนในกำรจัดเก็บรำคำ รวมถึงจริยธรรม 
ในกำรปฏิบัติงำนส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ตลอดจน 
กำรบันทึกและตรวจสอบข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้จัดเก็บข้อมูล 
จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เรียกได้ว่ำอิงมำตรฐำนกันขนำดน้ีแล้ว  
ก็จะท�ำให้ผู้ใช้ข้อมูลดัชนีรำคำของกระทรวงพำณิชย์เกิดควำมมั่นใจในคุณภำพ 
และมำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น 
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Special Talk

ภำยหลงัจำกกำรเข้ำรบัต�ำแหน่งนำยกรฐัมนตรี 
ไม่นำน นำยโมดีได้ประกำศเร่งเดินหน้ำนโยบำย 
ปฏิรูปเศรษฐกิจและกำรเมืองคร้ังใหญ่ หลำยฝ่ำย 
คำดว่ำนำยโมดีจะใช้  “คุชรำตโมเดล” มำใช้เป็น 
แนวทำงกำรบริหำรประเทศโดยเน้นกำรพัฒนำ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำชุมชนเมือง และขจัด
กฎระเบียบที่ยุ่งเหยิง (Red Tape) ซึ่งคนรุ่นใหม่ 
อินเดียเชื่อว่ำเป็นยำแรงท่ีจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงในกำรน�ำ 
ประเทศให้ก้ำวพ้นจำกกำรเป็นประเทศรั้งท้ำยด้ำน 
ควำมสะดวกในกำรเริ่มต้นธุรกิจ (เป็นอันดับ 179  
จำกกำรจัดอันดับของ World Bank)  เมื่อครั้งท่ีเขำ 
ด�ำรงต�ำแหน่งมขุมนตรน้ัีน  “คชุรำตโมเดล” เป็นที ่
กล่ำวขำนและเลือ่งลอืถึงควำมสำมำรถในกำรบรหิำร 
ของนำยโมดีในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเติบโต GDP  
ของรัฐคุชรำตสูงเป็น 2.5 เท่ำของ GDP ของอินเดีย 
ท้ังประเทศ ถ้ำรฐัคชุรำตเป็นประเทศเอกรำช คชุรำต 
จะเป็นประเทศท่ีรวยเป็นอนัดบัท่ี 67 ของโลก รวยกว่ำ 
ประเทศในยุโรปและเอเชียหลำยประเทศ รวมถึง 
จีนด้วย ผลงำนดังกล่ำวของโมดีในรัฐคุชรำตโดนใจ 
คนอินเดียท่ีต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะ 
คนรุ่นใหม่ 100 ล้ำนคนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็น 
ครั้งแรกในปีนี้อีกด้วย 

หำกมองย้อนกลบัไปเมือ่ 10 ปีก่อน อนิเดยี 
เป็นตลำดทีน่่ำสนใจด้วยขนำดของประชำกรทีก่�ำลงั 
เติบโตและอัตรำกำรออมสูงถึง 30% ของ GDP   
สำมำรถเกือ้หนนุกำรเติบโตของโรงงำนอตุสำหกรรม  
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจของอินเดียโดยรวม กำรเติบโต 
ของอินเดียในขณะน้ันเทียบชั้นได้กับจีนซึ่งกำร 
ขยำยตัวของ GDP ใกล้เคียงกันท่ีระดับ 10% ต่อปี  
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะที่ผ่ำนมำ เงินทุนถูกใช้ไป 
ในทำงท่ีไม่เอือ้ต่อกำรพัฒนำ ครวัเรอืนหันไปซือ้ทอง 
มำกกว่ำกำรฝำกเงินกับธนำคำรเนื่องจำกอัตรำ 

เงินเฟ้อท่ีสูง ขณะท่ีกฎระเบียบกำรท�ำธุรกิจใน 
หลำยรัฐมีขั้นตอนมำกมำย ยุ ่งเหยิงและขำด 
ควำมโปร่งใส ท�ำให้หลำยธุรกิจชะลอกำรลงทนุและ
บำงสำขำก็เลิกกำรด�ำเนินกำรไป เช่น ทำทำ นำโน  
ยกเลกิโครงกำรส่งออกรถรุน่ดังกล่ำวเพรำะโครงกำร 
ล่ำช้ำไปมำกอันเป็นผลจำกขั้นตอนรำชกำรที่ล่ำช้ำ  
นอกจำกนี้ อินเดียเองก็ถึงจุดวิกฤติด้ำนพลังงำน  
ปรำกฏกำรณ์ไฟฟ้ำดับปรำกฏให้เห็นทั่วไปจนเป็น 
เร่ืองธรรมดำแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆ อย่ำงกรุงนิวเดลี  
มมุไบ และเจนไนก็ประสบกับปัญหำไฟฟ้ำกันถ้วนหน้ำ  
ส่วนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอินเดียก็ยังล้ำหลังจีน 
หลำยสิบปี ขณะท่ีกำรเก็บภำษีเงินได้ของรัฐบำล 
ท�ำได้ไม่เต็มที่นักเนื่องจำกยังมีกำรเลี่ยงภำษี  
ส่งผลให้รฐับำลมข้ีอจ�ำกัดด้ำนรำยได้ทีจ่ะมำพัฒนำ 
ประเทศ ท้ังนี้ ภำคอุตสำหกรรมที่ควรจะเป็น 
ภำคที่ใหญ่ส�ำหรับอินเดียเพ่ือสร้ำงงำนจ�ำนวนมำก 
ก็มีสัดส่วนเพียง 15% ของ GDP และสร้ำงงำน
เพียง 11% ของต�ำแหน่งงำนท้ังหมด อีกทั้ง 
มีแนวโน้มว่ำสัดส่วนก�ำลังจะลดลง นอกจำกนี้  
กว่ำ 90% ของต�ำแหน่งงำนไม่ใช่งำนประจ�ำ ท�ำให้ 
ควำมยำกจนขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ในภำคเกษตร 
พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ท�ำนำบนท่ีนำเช่ำ ขณะที่ 
กำรผลิตอำหำรยังไม่เพียงพอกับประชำกรท่ีเติบโต 
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เงินเฟ้อสูง 

สิ่งท่ีนำยโมดีอำจต้องเร่งท�ำในช่วงแรกๆ  
ของกำรเป็นนำยกรฐัมนตร ีคอื กำรผลกัดันขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจให้ออกจำกภำวะชะงักงัน โดยเน้นด้ำน 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ถนน รถไฟ และโครงกำรด้ำน 
พลังงำนท้ังถ่ำนหินและก๊ำซ นโยบำย Look East  
Policy โดยเฉพำะกำรเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับ 
อำเซียนน่ำจะเป็นโครงกำรท่ีนำยโมดีน่ำจะสำนต่อ 
เพ่ือดึงดูด FDI สู่ภำคอีสำนของอินเดียที่ยังยำกจน 
และเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับอำเซียน 

โดยขณะนี้อินเดียช่วยเหลือพม่ำในกำร 
ปรบัปรงุเส้นทำงถนนเชือ่มจำกอนิเดยีผ่ำนพม่ำมำยัง 
ประเทศไทย กำรสร้ำงงำนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่รัฐบำล 
ต้องค�ำนึงถึง ขณะนี้อำจเป็นเวลำที่เหมำะส�ำหรับ 
อินเดียท่ีจะชักชวนญ่ีปุ่น เกำหลีใต้และจีนท่ีก�ำลัง 
มองหำฐำนกำรลงทุนใหม่ที่ยังมีค่ำจ้ำงถูกไปลงทุน 
ในอินเดีย เช่น จีนเองอำจมองมำยังอินเดียเพ่ือ 
ทดแทนกำรลงทุนในเวียดนำม 

นอกจำกนัน้ อนิเดยียังต้องมองหำภำคธุรกิจ 
ใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงงำนเพ่ิมโดยไม่พ่ึงพำอุตสำหกรรม 
เดิมๆ อย่ำง IT (เช่น ซอฟต์แวร์ และ Call Center)  
ยำและไบโอเทค ซึง่จ้ำงงำนรำวร้อยล้ำนคนเช่นอดตี  
แม้ว่ำอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะมีสัดส่วนถึง 7% ของ  
GDP แต่ก็ไม่ได้ช่วยกระจำยควำมมั่งคั่งสู่ระดับ 
รำกหญ้ำซึ่งเป็นฐำนเสียงที่ช่วยผลักดันนำยโมดี 
สูต่�ำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีกำรเปิดเสรด้ีำนกำรค้ำปลกี 
ค้ำส่งอำจเป็นสำขำที่รัฐบำลนำยโมดีหยิบยกข้ึนมำ 
พิจำรณำเปิดกว้ำงให้กับ FDI เน่ืองจำกสำขำดงักล่ำว 
ยังไม่เปิดให้ต่ำงชำตเิข้ำไปลงทนุ ท่ีผ่ำนมำกำรค้ำปลกี  
ค้ำส่งและโลจสิตกิส์ยังล้ำหลงัอยู่มำกส่งผลให้สนิค้ำ 
เกษตรที่เข้ำสู่ตลำดสูญเสียถึง 40% กำรเปิดเสรี 
จะท�ำให้กำรบรหิำรจดักำรมปีระสทิธิภำพยิง่ขึน้ และ 
ช่วยยกระดับรำยได้ให้กับเกษตรกรด้วยอีกทำงหนึ่ง  
โดยส่วนตวัแล้วนำยโมดกีส็นบัสนุนกำรเปิดเสรแีละ 
เห็นด้วยกับกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ 
โดยใช้สิงคโปร์เป็นแนวทำง ดังจะเห็นได้จำกกำร 
ผลักดันท่ำเรือคุชรำตให้เป็นท่ำเรืออันดับ 3 ของ 
อินเดีย รองจำกมุมไบและเจนไน โดยเชื่อว่ำจะช่วย 
สร้ำงอุตสำหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุนหลำยด้ำน

ท้ำยที่สุด ก็คงต้องขอเป็นก�ำลังใจให ้
ประเทศอินเดียท่ีก�ำลังเดินหน้ำพัฒนำอย่ำงเต็มที ่
ภำยใต้รัฐบำลนำยโมดีและจะช่วยให้อินเดียเป็น 
ตลำดที่ส�ำคัญของไทยมำกยิ่งขึ้นต่อไป 

โดย ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

โมดีแห่งอินเดีย : 
นายกฯ ใหม่ทิศทางใหม่

ในการเลือกต้ังของอินเดียเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 พรรค BJP (พรรค 
ภารติยา ชนะตะ) ของนายนเรนทรา โมดี ชนะการเลือกตั้งในอินเดียอย่างถล่มทลาย 
ด้วยจ�านวน ส.ส. 282 ท่ีน่ังจากทั้งหมด 543 ส่งผลให้นายโมดีก้าวสู่ต�าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีของอินเดียอย่างมั่นใจ เป็นท่ีจับตามองว่าเขาจะสามารถน�าอินเดีย 
สู่การเป็นประเทศแนวหน้าได้เช่นเดียวกับท่ีเขาน�ารัฐคุชราตสู่รัฐแนวหน้าของอินเดีย
ได้หรือไม่
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Special report

มำเลเซยีเป็นประเทศท่ีมรีำยได้ต่อหวัสงูเป็น 
อันดับสำมในอำเซียน รองจำกสิงคโปร์และบรูไน  
มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเฉลี่ย 5.7%  
ต่อปี รำยได้หลักมำจำกกำรส่งออก ควำมโดดเด่น 
ของเศรษฐกจิมำเลเซยีอยู่ท่ีกำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำง 
กำรผลิตจำกกำรผลิตท่ีใช้แรงงำนเข้มข้นไปสู่กำร 
ผลิตสินค้ำไฮเทคจนก้ำวสู่กำรเป็นประเทศผู้ผลิต 
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์ชัน้น�ำ นอกจำกนัน้  
มำเลเซยียังผลิตรถยนต์ท่ีม ี“แบรนด์” เป็นของตวัเอง  
พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศสู่กำรเป็นประเทศ 
พัฒนำแล้วภำยในปี 2563 ภำยใต้แผน “ต้นแบบ 
เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model : NEM)”  
โดยส่งเสริมธุรกิจบริกำร เน้นกำรวิจัยและพัฒนำ  
สร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง 
สร้ำงเครือข่ำยเศรษฐกิจของมำเลเซียไปทั่วโลก

อุตสาหกรรมหลกัท่ีได้รบัการส่งเสรมิภายใต้ 
แผน NEM ประกอบด้วย 1) พลงังำน 2) ปำล์มน�ำ้มนั 
และยำง 3) กำรเงิน 4) กำรท่องเที่ยว 5) บริกำร 
ธุรกิจ 6) ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 7) ค้ำปลีกและ
ค้ำส่ง 8) กำรศึกษำ 9) กำรแพทย์ 10) กำรสื่อสำร  
11) เกษตรกรรม และ 12) Mega City Greater Kuala  
Lumpur/KlangValley (ต้ังอยู่บนสะพำนเศรษฐกิจ 
ตะวันตก-ตะวันออกมำเลเซีย) เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำ  
ทศิทำงกำรพัฒนำประเทศมคีวำมละม้ำยคล้ำยกับ 
สิงคโปร์ อำจเป็นด้วยข้อจ�ำกัดด้ำนพื้นที่และจ�ำนวน 
ประชำกรท่ีมไีม่มำกนกั ท�ำให้ทัง้สองประเทศหันไป
พัฒนำภำคธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูงเป็นส�ำคัญ 
และเน้นควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพ่ือสร้ำงควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขนัสงูสดุ นอกจำกนัน้ ควำมคับคัง่ 
ของท่ำเรือสิงคโปร์ย่อมจะส่งผลให้ภำคธุรกิจมีกำร 
ขยับขยำยไปยังมำเลเซยีเพ่ิมข้ึน เนือ่งจำกอยู่ห่ำงกัน 
ไม่มำก (โดยเฉพำะท่ี Klang Valley รัฐยะโฮและ 
ฝ่ังตะวันออกของแหลมมำลำยู) ขณะทีค่่ำแรงข้ันต�ำ่ 
ของมำเลเซยีกถู็กกว่ำสงิคโปร์มำก (มำเลเซยี 13 $US 
/สิงคโปร์ 43 $US/ไทย 9.1 $US)

มาเลเซียใช้การสร้างเครือข่ายด้าน 
เศรษฐกิจและด้านต่างๆ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ อำทิ

Malaysia Connection : 
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายของมาเลเซียในตลาดโลก 

มาเลเซียก�าลังก้าวเดินอย่างมุ่งม่ันสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563 แต่ท่ีส�าคัญกว่านั้นก็คือมาเลเซียก�าลังสร้าง 
เครือข่ายเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับทั่วโลก นับเป็นโมเดลที่น่าศึกษาส�าหรับประเทศไทย

1. ใช้ความได้เปรียบจากเครือข่ายทาง 
เชื้อชาติ  ครึ่งหนึ่งของประชำกรมำเลเซียมีเชื้อสำย 
มำลำยูและพูดภำษำบำฮำซำเช่นเดียวกับคนอีก  
300 ล้ำนคนในอำเซียน กำรเป็นประเทศมุสลิมและ 
ผู้ส่งออกน�้ำมันท�ำให้ใกล้ชิดกับอินโดนีเซีย อินเดีย  
ปำกีสถำนและกลุม่ GCC และท�ำให้มำเลเซยีกลำยเป็น 
ผู้น�ำด้ำนอำหำรฮำลำลในเวทีโลก คนเชื้อสำยจีน 
ที่มีควำมส�ำคัญต่อเศรษฐกิจมำเลเซีย (6.8 ล้ำนคน  
หรือ 22.6% ของประชำกร) ก็มีเครือข่ำยใกล้ชิดกับ 
คนจีนในอำเซียนและทั่วโลก (23,050 ล้ำนคน)   
นอกจำกนี้ ยังมีคนเชื้อสำยอินเดีย 6.7% (ประมำณ  
2 ล้ำนคน) ท่ีมีเครือข่ำยโยงใยกับคนอินเดียทั่วโลก 
กว่ำ 1,200 ล้ำนคน

2. อาชพีแพทย์ – ผลติเองได้แต่ส่งไปเรยีน 
ต่างประเทศดีกว่า  แพทย์ในมำเลเซียกว่ำ 70%  
จบกำรศึกษำจำกอนิเดยี เหตผุลส�ำคญั คอื 1) มำเลเซยี 
เร่งผลิตแพทย์จ�ำนวนมำกเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยกำร 
เป็นฮบัด้ำนธุรกิจรกัษำพยำบำลของภูมภิำค 2) ต้องกำร 
เชื่อมโยงเครือข่ำยแพทย์ในอินเดียเพ่ือเจำะตลำด  
1,300 ล้ำนคนของอินเดีย 3) เพ่ือต่อยอดด้ำน 
อุตสำหกรรมไบโอเทคและอตุสำหกรรมยำ โดยเฉพำะ
ยำฮำลำล  4) ตัง้เป้ำไปทีค่นชัน้กลำงรุน่ใหม่ในอนิเดีย

ท่ีมกี�ำลงัซือ้ (100 ล้ำนคน) และต้องกำรบรกิำรทำง 
กำรแพทย์ทีด่ใีนรำคำทีไ่ม่แพง แพทย์ในมำเลเซยียังม ี
ให้เลอืกทัง้แพทย์ฮนิดแูละมสุลมิตำมควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำ

3. สร้างเครอืข่ายการลงทุนเพือ่เพิม่การค้า  
จีนและมำเลเซียได้ประกำศมำตรกำรส่งเสริมกำร 
แลกเปลี่ยนกำรลงทุนในนิคมอุตสำหกรรมของ 
ท้ังสองฝ่ำย โดยมเีป้ำหมำยให้กำรค้ำสองฝ่ำยขยำยตวั 
กว่ำ 60% เป็น 1.6 แสนล้ำนเหรยีญสหรฐั ภำยในปี 2560  
ตัวอย่ำงส�ำคัญคือกำรร่วมลงทุนใน 2 โครงกำรใหญ่  
ได้แก่ 1) China - Malaysia Qinzhou (ชนิโจว) Industrial  
Park ในมณฑลกวำงสีของจีนเพ่ือรองรับกำรลงทุน 
ของมำเลเซีย และ 2) ท่ำเรือ/นิคมอุตสำหกรรม  
Kuantan ในมำเลเซียเพ่ือรองรับกำรลงทุนของจีน  
โดยจีนสนใจลงทุนในธุรกิจเหล็ก อลูมิเนียม น�้ำมัน 
ปำล์ม เหมืองแร่ และอสังหำริมทรัพย์ โดยเฉพำะ 
ที่พักอำศัยในรัฐยะโฮส�ำหรับคนจีน  ควำมร่วมมือ 
ดงักล่ำวส่งผลให้กำรค้ำจนี-มำเลเซยีปี 2556 ขยำยตวั 
ถึง 12% เมื่อเทียบกับปี 2555 

4. ปรบัปรงุระบบการช�าระเงนิเพ่ือสร้าง 
ความใกล้ชดิของเครอืข่าย เมือ่ปี 2555 ธนำคำรกลำง 
มำเลเซีย (BNM) ได้เริ่มด�ำเนินกำรช�ำระบัญชีด้วย 

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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เวียดนำมสู่กัมพูชำ จึงเป็นโอกำสของไทยในกำร 
พัฒนำอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน เพ่ือป้อนสู่สำยกำรผลิต 
ของกัมพูชำ

4. ประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนถึง 
26 ล้านคน มำกกว่ำในมำเลเซยี จงึควรใช้จดุแข็งนี ้
ในกำรส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำและ 
เศรษฐกิจระหว่ำงกันให้มำกข้ึน เช่น กำรแลกเปลีย่น 
กำรลงทุนในเส้นทำงระเบยีงเศรษฐกิจเหนอื - ใต้ และ 
กำรส่งเสรมิกำรเรยีนภำษำจนีเป็นภำษำที ่3 เป็นต้น

5. ควรส่งเสรมิให้ธรุกิจก่อสร้างไปลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบ้านแบบ BOT เช่น ท่ำเรือ 
สนำมบิน และ cargo โดยธรุกจิไทยจะเป็นผูบ้รหิำร 
จดักำรกำรด�ำเนินกำรด้วย ซึง่จะสำมำรถต่อยอดเป็น 
ศนูย์กระจำยสนิค้ำไทยในต่ำงประเทศได้อกีทำงหนึง่

6. ควรมีการทบทวนและพัฒนาสะพาน 
เศรษฐกิจเชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย เช่น ท่ำเรือ
ระนอง - มำบตำพุด หรือบริเวณภำคใต้ตอนล่ำง  
เน่ืองจำกกำรค้ำอำเซียน - จีน และจีน - ตลำดโลก 
ขยำยตัวมำก ส่งผลให้กำรขนส่งผ่ำนท่ำเรือสิงคโปร์
คบัคัง่ จงึมคีวำมต้องกำรเส้นทำงกำรขนส่งทำงทะเล 
ใหม่ๆ ในภูมิภำค เป็นโอกำสส�ำหรับประเทศไทย 
ในกำรพัฒนำสะพำนเศรษฐกิจเชื่อมอันดำมัน - 
อ่ำวไทยเช่นเดยีวกับสะพำนเศรษฐกิจกลงั - กวันตนั 
ของมำเลเซีย 

7. ประเทศไทยเป็นครวัโลก แต่ไม่สำมำรถ 
เป็นผู้น�ำด้ำนอำหำรฮำลำลเช่นมำเลเซีย แนวทำง 
ท่ีเป็นไปได้คือร่วมมือกับบรูไนท่ีมีเครือข่ำยใกล้ชิด 
กับโลกมสุลมิ เพ่ือให้สนิค้ำอำหำรของไทยสำมำรถใช้ 
เครือ่งหมำยฮำลำลของบรไูนซึง่เป็นท่ียอมรบัในตลำด 
ฮำลำลโลก ทัง้น้ี อำจส่งเสรมินิคมอตุสำหกรรมปัตตำนี 
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรฮำลำลของไทย

8. การสร้างเครอืข่ายการลงทุนมาเลเซยี - 
จีนช่วยเพิ่มการค้าท้ังสองฝ่ายเป็นอย่างมาก  
โดยมำเลเซยีเพ่ิมกำรลงทนุในนิคม China - Malaysia  
Qinzhou (ชนิโจว) Industrial Park ในมณฑลกวำงส ี
ของจนี ขณะท่ีจนีเพ่ิมกำรลงทนุในนิคมอตุสำหกรรม  
Kuantan ของมำเลเซีย ก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำง 
กำรค้ำแบบก้ำวกระโดด ขณะท่ีจนีเองกส็นใจชกัชวน 
บรษิทัไทยเข้ำไปลงทุนในนิคมโฉงจัว่ในมณฑลกวำงสี 
ของจีน อีกทั้งได้ก�ำหนดให้มณฑลกวำงสีเป็น
ศนูย์กลำงในกำรพัฒนำควำมร่วมมอืกำรค้ำกำรลงทนุ 
กับอำเซียน ควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทุนจึงเป็นอีก 
ช่องทำงหนึ่งในกำรกระตุ้นกำรส่งออกได้ 

ก่อสร้ำง (อันดับ 2 ในอำเซียนรองจำกอิตำเลียน- 
ไทย) นิยมไปลงทุนในประเทศที่ก�ำลังเติบโต เช่น  
อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย ในสำขำส�ำคัญ เช่น  
สนำมบนิ Cargo ท่ำเรอื ระบบขนส่งมวลชน ทำงด่วน 
และโรงไฟฟ้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุแบบ BOT  
(Build - Operate - Transfer) เพ่ือสร้ำงประโยชน์จำก 
กำรต่อยอดและขยำยช่องทำงธุรกิจ (Synergistic  
Benefits) จำกธุรกิจก่อสร้ำงไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีต่อเนือ่ง  
โดยบรษิทัมำเลเซยีทีเ่ข้ำไปบริหำรงำนในท่ำเรือหรอื 
คลงัสนิค้ำของประเทศต่ำงๆ สำมำรถเป็นศนูย์กระจำย 
สินค้ำของมำเลเซียได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น กำรเติบโต 
ของธุรกิจก่อสร้ำงของมำเลเซยี จงึมใิช่กำรเตบิโตของ 
บริษัทเพียงอย่ำงเดียว แต่หมำยรวมถึงกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

8. เครอืข่ายโลจิสตกิส์ท่ีดช่ีวยสร้างความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ กำรเตบิโตด้ำนโลจสิตกิส์ 
มีส่วนส�ำคัญต่อกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมหลัก  
12 สำขำท่ีได้รับกำรส่งเสริมภำยใต้แผน NEM ของ 
มำเลเซยี โดยระบบโลจสิตกิส์ท่ีดจีะช่วยให้ธุรกิจค้ำปลกี  
ค้ำส่ง แฟรนไชส์ และกำรส่งออกเติบโตอย่ำงมำก  
ทัง้ยังช่วยให้ธุรกิจบรกิำรอืน่ๆ ได้รบัอำนสิงส์ตำมไปด้วย  
เช่น กำรเงิน กำรธนำคำร กำรประกันภัย คลังสินค้ำ  
กำรท่องเท่ียว โรงแรม ร้ำนอำหำร E-Commerce  
และธุรกิจก่อสร้ำง เป็นต้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยก�ำลังมี

บทบำทส�ำคญัมำกขึน้ในเวทีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
ประเทศไทยจึงควรพิจำรณำสนับสนุนกำรสร้ำง 
เครือข่ำยในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

1. การพฒันาเชือ่มโยงเครอืข่ายการขนส่ง 
โดยเฉพาะทางถนนและระบบรางกับประเทศ
เพือ่นบ้าน เป็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนอนัดับต้นๆ เพ่ือ 
ประโยชน์ด้ำนกำรค้ำชำยแดน อีกทั้งต้องต่อยอด 
ไปสูก่ำรพัฒนำกำรขนส่งระดับรำงให้เชือ่มต่อกับจนี 
ซึ่งเป็นคู่ค้ำอันดับ 1 ของไทย อน่ึง ประชำกรจีนม ี
แนวโน้มอยู่ในชมุชนเมอืงมำกขึน้อนัเป็นผลจำกกำร 
กระจำยควำมเจรญิสูจ่นีตอนใต้และตอนใน คำดว่ำ 
ในปี 2020 คนจีน 2 ใน 3 (900 - 1,000 ล้ำนคน)  
จะอำศยัในชมุชนเมอืง จงึเป็นตลำดขนำดใหญ่และ 
เป็นโอกำสทำงกำรค้ำส�ำหรับไทย

2. ระบบขนส่ง-โลจิสติกส์ท่ีดียังส่งผลดี 
ต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ือง-สนับสนุนหลายด้าน  
เช่น คลังสินค้ำ ค้ำปลีก ค้ำส่ง E-Commerce  
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร กำรเงิน กำรธนำคำร  
กำรประกันภัย และกำรท่องเที่ยว

3. เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศ 
เพื่อนบ้านด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน โดยจะต้องสำมำรถน�ำเข้ำแรงงำนและวัตถุดบิ 
จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ในขอบเขตที่กว้ำงขวำง 
ย่ิงข้ึน เช่น ท่ีด่ำนเชียงของ ด่ำนเจดีย์สำมองค์  
ด่ำนหนองคำย ด่ำนนครพนม และด่ำนสระแก้ว อน่ึง  
มีแนวโน้มท่ีจีนจะย้ำยฐำนกำรผลิตโดยเฉพำะใน 
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำจำก 

เงินหยวนเพ่ือส่งเสริมกำรค้ำมำเลเซีย - จีน  
ลดควำมเส่ียงจำกกำรช�ำระค่ำสินค้ำจำกเงินหยวน 
และจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และ 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักธุรกิจ

5. สะพานเศรษฐกิจเชื่อมอันดามันและ
อ่าวไทยต่อยอดโลจิสติกส์โลก ปัจจุบันมำเลเซีย 
มีเส้นทำงสะพำนเศรษฐกิจตะวันตก - ตะวันออก  
ซึง่เชือ่มระหว่ำงท่ำเรอืกลงั - กรงุกัวลำลัมเปอร์ - ท่ำเรอื 
กวันตัน โดยท่ำเรือแต่ละแห่งมีควำมส�ำคัญดังนี้

- ท่าเรอืกลงั (Port Klang) เป็นท่ำเรอืส�ำคญั 
สดุสะพำนเศรษฐกิจฝ่ังตะวนัตก ใกล้กรงุกัวลำลัมเปอร์  
สำมำรถขนถ่ำยสนิค้ำได้รำว 8.4 ล้ำนตนั (TEUs) ต่อปี  
เป็นอนัดบั 11 ของโลก จดัเป็นจดุยทุธศำสตร์ในกำร 
ขนส่งทำงทะเล โดยเป็นตวัเลอืกใหม่ส�ำหรบัเรอืทีจ่ะ 
ผ่ำนช่องแคบมะละกำ ทดแทนท่ำเรือสิงคโปร์ท่ีเริ่ม 
แออัดมำก รัฐบำลมำเลเซียจึงผลักดันให้ท่ำเรือกลัง 
เป็นศูนย์กลำงขนถ่ำยสินค้ำของอำเซียน รวมท้ัง 
เมืองกลังยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งลดหย่อนภำษี 
และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรขนถ่ำยสินค้ำ อีกทั้ง 
มีกำรเชื่อมโยงเส้นทำงกับท่ำเรือปีนังส�ำหรับขนส่ง 
สนิค้ำจำกไทย (เช่น ยำงพำรำ) ทีม่ปีรมิำณไม่ต�ำ่กว่ำ 
ปีละ 3 แสน TEUs

- ท่าเรือกวันตัน (Port Kuantan) หรือ  
Kertih - Gebeng Corridor เป็นท่ำเรือใหญ่ท่ีสุด 
ฝ่ังตะวันออกของคำบสมทุรมำลำยู เดมิใช้ขนส่งสนิค้ำ 
อตุสำหกรรมปิโตรเคม ีแต่ปัจจบุนัมกีำรขนส่งสนิค้ำ 
ชนิดอื่นด้วยเพรำะมีนิคมอุตสำหกรรมของจีนตั้งอยู่

- ท่าเรอืตนัจุง (Port of Tanjung Pelepas:  
PTP) อยู่ตอนใต้สดุของมำเลเซยี ใกล้สงิคโปร์ สำมำรถ 
ขนถ่ำยสินค้ำได้ปีละ 2.5 ล้ำน TEUs เป็นอันดับ 16  
ของโลก (ท่ำเรือตันจุงและท่ำเรือกลังติดอันดับ  
1 ใน 10 ท่ำเรือท่ีดีที่สุดในเอเชีย) รัฐบำลมำเลเซีย 
มเีป้ำหมำยส่งเสรมิให้เป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งทำงทะเล 
ในระดับโลก ปัจจุบันมีบริษัทเรือ เช่น Evergreen  
Marine Corp และ Mearsk Sealand ได้ย้ำยฐำน 
จำกสิงคโปร์สู่ท่ำเรือแห่งน้ีแทน อีกท้ังยังได้มีกำร 
พัฒนำพ้ืนท่ีหลังท่ำเรือเป็นเขตอุตสำหกรรมและ 
กระจำยสนิค้ำ โดยได้วำงระบบกำรเชือ่มต่อทำงถนน  
ทำงรถไฟ ท่ำอำกำศยำน และกำรขนส่งทำงน�้ำท่ีมี
ประสิทธิภำพ

6. รถไฟความเรว็สงูเชือ่มการค้าโลก รฐับำล 
มำเลเซียและสิงคโปร์อนุมัติกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
รถไฟควำมเรว็สงูเชือ่มสองประเทศ คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ 
ภำยในปี 2563 เส้นทำงดังกล่ำวจะสำมำรถเชือ่มกับ 
โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงผ่ำนไทยไปลำวและ 
จีนได้ในอนำคต  อนึ่ง รถไฟควำมเร็วสูงเส้นทำง 
ฉงชิ่ง - บรัสเซลล์ได้เปิดให้บริกำรแล้ว ซึ่งจะท�ำให้ 
สำมำรถขนส่งสินค้ำทำงบกจำกอำเซียนไปอียู 
ได้เป็นครั้งแรก

7. สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ัวโลกเพื่อ 
ขยายขอบเขตเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท 
ก่อสร้ำงมำเลเซียนิยมออกไปลงทุนด้ำนโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนโดยเฉพำะในอำเซียน อำทิ บริษัทไอเจเอ็ม  
(IJM Corporation Berhad) ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ 
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญด้วยการเป็นศูนย์กลางอาเซียน เชื่อมต่ออาเซียนเดิมกับ CLMV  ขณะเดียวกันก็เป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนและอินเดีย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรท่ีญี่ปุ่นจะใช้โมเดล Thailand Plus One เพื่อ
รักษาฐานที่ตั้งทางธุรกิจและรุกตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียน 

โดย นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก
กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Thailand Plus One : 
ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของญ่ีปุ่นในอาเซียน 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นกับไทยมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ 

กำรค้ำกันมำเป็นเวลำยำวนำน  โดยส�าหรบัไทยน้ัน  
ญ่ีปุ่นเป็นคู่ค้ำอันดับ 2  แหล่งน�ำเข้ำอันดับ 1 และ 
ตลำดส่งออกอนัดบั 3 ของไทย ญ่ีปุน่ยังเป็นนกัลงทุน 
ต่ำงชำตริำยใหญ่ทีสุ่ดของไทย โดยในปี 2556 ญ่ีปุน่ 
มีจ�ำนวนโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) และมูลค่ำเงินลงทุนสูงสุด  
คือ มีเม็ดเงินลงทุนเกือบ 3 แสนล้ำนบำท คิดเป็น 
กว่ำ 60% ของมลูค่ำกำรลงทุนท่ีได้รับอนุมติัท้ังหมด  
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุในอตุสำหกรรมยำนยนต์  
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ญีปุ่น่ให้ความส�าคัญกับไทยมาก โดยมองว่ำ 
ไทยเป็นศนูย์กลำงกำรผลติและโลจสิติกส์ของ GMS  
(อนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง) หรืออำเซียนตอนเหนือ  
ไทยจึงเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนคนญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น  
และมูลค่ำกำรลงทุนโดยตรง (FDI) จำกญ่ีปุ่น 
มำกที่สุดในอำเซียน โดยมีบริษัทท่ีเป็นสมำชิก 
หอกำรค้ำญ่ีปุน่ประจ�ำกรงุเทพฯ มำกถงึ 1,534 บรษิทั  
คดิเป็นเกือบ 2 เท่ำของอนัดบั 2 อย่ำงสงิคโปร์  ท้ังน้ี  
หำกรวมบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมำชิกหอกำรค้ำ คำดว่ำ 
มีบริษัทญ่ีปุ่นในไทยมำกกว่ำ 4,000 บริษัท โดย 
ครึ่งหนึ่งอยู่ในภำคกำรผลิต นอกจำกนี้ จำกกำร 
ส�ำรวจขององค์กำรส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศของ 
ญ่ีปุ่น (JETRO) พบว่ำ บริษัทญ่ีปุ่นมองว่ำไทยเป็น 
ประเทศทีม่อีนำคตมำกเป็นอนัดับ 2 (เป็นรองแค่จนี)  
ทัง้ในแง่กำรผลติ กำรขำย กำรวิจยัและพัฒนำ (R&D)  
และโลจสิตกิส์ เห็นได้จำกกำรทีไ่ทยเป็นแหล่งลงทุน 
โดยตรงอนัดบั 2 ของญ่ีปุน่ มมีลูค่ำ FDI 2.4 ล้ำนล้ำนเยน  
โดยเป็นกำรลงทุนในสำขำยำนพำหนะมำกที่สุด  
รองลงมำเป็นเครือ่งจกัรกลไฟฟ้ำ เหลก็/โลหะ/อโลหะ 
และยำ/เคมีภัณฑ์ 

กำรท่ีไทยและญ่ีปุ่นมีควำมส�ำคัญทำง 
เศรษฐกิจต่อกันเช่นน้ี ท�ำให้แนวคิดหรือโมเดล 
ทำงธุรกิจท่ีญ่ีปุ่นเลือกใช้ส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรค้ำ 
และกำรลงทุนของทั้งสองฝ่ำย

Thailand Plus One คืออะไร
Thailand Plus One หรือ ไทยบวกหนึ่ง  

เป็นโมเดลทำงธุรกิจใหม่ที่บริษัทญ่ีปุ่นเริ่มน�ำมำใช ้
ในกำรต้ังฐำนกำรผลติใน GMS โดยมแีนวคดิส�ำคญั  
คอื ยังคงใช้ไทยเป็นศนูย์กลางการผลติในภูมิภาค  
แต่เคลือ่นย้ายกระบวนการผลติท่ีใช้แรงงานสงูไปยัง 
ประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ กมัพชูา ลาว และพม่า   
ตำมแนวคิดน้ีบริษัทสำขำ (Subsidiary) ของญี่ปุ่น 
ในไทยจงึท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงในภมูภิำค (Regional  
Headquarter) หรือโรงงำนแม่ (Mother Factory)  
ทีบ่ริหำรงำน ก�ำกับดูแล หรือเขำ้ไปลงทุนตั้งโรงงำน 
ในประเทศเพ่ือนบ้ำน  ในขณะท่ีโรงงำนในกัมพูชำ  
ลำว และพม่ำเน้นกำรผลิตท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมน้อยและ 
ใช้แรงงำนเข้มข้น โรงงำนในไทยจะเปลี่ยนไปเน้น 
กำรผลิตที่ใช้กำรลงทุนหรือเทคโนโลยีเข้มข้น และ 
เน้นกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง เช่น R&D เป็นต้น

economic Corridors and Thailand Plus One
พ้ืนที่ในประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ีญ่ีปุ่นเข้ำไป 

ลงทุนแล้วหรือสนใจจะลงทุนคือพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ โดยเฉพำะที่ติดกับชำยแดนไทย และเมือง 
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ ทั้งระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวนัออก - ตะวันตก เช่น ย่ำงกุ้ง เมยีวดใีนพม่ำ และ 
สะหวันนะเขตในลำว และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  
เช่น ทวำยในพม่ำ และเกำะกง ปอยเปต และพนมเปญ 
ในกัมพูชำ โดยญ่ีปุน่มุง่ทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนและเส้นทำงคมนำคมที่มีอยู่แล้วของไทย  
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจะพัฒนำขึ้นในอนำคต 
ภำยใต้กรอบ GMS 

ทั้งนี้ จำกผลกำรส�ำรวจคร่ึงหลังประจ�ำปี  
2556 ของหอกำรค้ำญ่ีปุ่นประจ�ำกรุงเทพฯ พบว่ำ  
28% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถำม ได้ไปตั้งฐำน 
กำรผลติในประเทศเพ่ือนบ้ำนภำยใต้แนวคดิ Thailand  
Plus One แล้ว และอีก 19% ก�ำลังตัดสินใจ โดย 
เมอืงทีไ่ด้รบัควำมสนใจมำกท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่  
ย่ำงกุ้ง (รวมทั้ง ติละวำ) ทวำย และพนมเปญ

ท�าไมต้อง Thailand Plus One
แนวคิด Thailand Plus One น้ี ภำคธุรกิจ 

ญ่ีปุ่นริเริ่มด้วยตนเอง (มิใช่แนวคิดภำครัฐ) ด้วย 
ปัจจัยส�ำคัญหลำยประกำร ดังนี้

Push Factor หรือ ปัจจัยในไทยท่ีเป็น 
แรงผลกัให้เกิดการเคลือ่นย้ายการผลติบางส่วน 
ออกไป ได้แก่

(1) การขาดแคลนแรงงานในไทย  
ควำมต้องกำรแรงงำนในไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
แต่อุปทำนแรงงำนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพำะ 
แรงงำนอำยุ 15-29 ปี ซึ่งภำคกำรผลิตท่ีใช้แรงงำน 
เข้มข้นต้องกำร เน่ืองจำกไทยมอีตัรำกำรเกิดทีล่ดลง 
และก�ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  

(2) ค่าจ้างแรงงานในไทยที่เพิ่มขึ้น  
กำรปรับเพ่ิมค่ำแรงข้ันต�่ำท�ำให้ค่ำจ้ำงแรงงำน 
โดยรวมของไทยสูงขึ้นไปด้วย จำกกำรส�ำรวจของ  
JETRO พบว่ำค่ำแรงเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในไทย 
เท่ำกับ 366 เหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของ 
อำเซยีน และเพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 40% ในช่วง 3 ปีล่ำสดุ  

ท่ีมา: The Potential of the “Thailand Plus One” 
Business Model, Oizumi (2013)
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ในขณะท่ีค่ำแรงในพม่ำ กัมพูชำ และลำวอยู่ในกลุม่ 
ต�่ำสุดของอำเซียน มีค่ำเพียง 137, 101 และ 71  
เหรียญสหรัฐ 

Pull Factor หรอื ปัจจัยในประเทศเพือ่นบ้าน 
ที่ดึงดูดให้เกิดการลงทุนตั้งฐานการผลิต  ได้แก่

(1) การพฒันาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ในกัมพชูา ลาว และพม่า อำท ิกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน เขตอตุสำหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีจ่ะช่วย 
เชือ่มโยงกำรผลิตและกำรค้ำและเป็นโอกำสทำงกำร
ลงทนุของญ่ีปุน่ไปพร้อมกัน อกีท้ังยังมมีำตรกำรจงูใจ 
นักลงทุนต่ำงชำติ เช่น กำรยกเว้น/ลดภำษีเงินได ้
นติิบคุคล/ภำษนี�ำเข้ำวัตถุดบิ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์  
กอรปกับ กำรรวมกลุม่ AEC และกำรลดภำษภีำยใต้  
AFTA และกรอบอืน่ๆ ทีช่่วยลดต้นทนุและเพ่ิมควำม
สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบหรือสินค้ำภำยใน 
อำเซียน

(2) เศรษฐกิจของกมัพชูา ลาว และพม่า 
ท่ีขยายตวัดอีย่างต่อเน่ือง โดย IMF คำดกำรณ์ว่ำ 
เศรษฐกิจของทัง้ 3 ประเทศจะขยำยตวัมำกกว่ำ 7%  
ต่อเนือ่งไปจนถึงปี 2562  จงึถือเป็นตลำดใหม่ทีก่�ำลงั 
เตบิโตของญ่ีปุน่ โดยเฉพำะพม่ำซึง่มปีระชำกรมำกถึง  
52 ล้ำนคน และมแีรงงำนในช่วงอำยุ 15-29 ปี ใกล้เคยีง 
กับไทย (14 ล้ำนคน) จึงเป็นท้ังตลำดผู้บริโภคและ 
แรงงำนของญ่ีปุ่น และหำกกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนในพม่ำส�ำเรจ็ ก็จะสำมำรถใช้พม่ำเป็นประตู 
ไปยังอนิเดยี ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำได้อกีด้วย 

Win - Win strategy จริงหรือไม่
โมเดล Thailand Plus One มีโอกำสเป็น  

Win - Win Strategy คอืเป็นกลยทุธ์ทีท่�ำให้ไทยและ 
ญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ำย 

• ส�าหรบัญีปุ่น่ Thailand Plus One จะท�ำให้ 
ธุรกิจญี่ปุ่นสำมำรถกระจำยกำรผลิตให้เหมำะสม 
โดยใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของแต่ละพ้ืนท่ี (เช่น  
ค่ำแรงที่ถูกในพม่ำ ลำว กัมพูชำ และควำมพร้อม 
ทำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีของไทย) และ 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมแข็งแกร่งให้กับ 
ฐำนกำรผลิตโดยรวมที่มีไทยเป็นศูนย์กลำง รวมทั้ง 
ช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทำน จำกระดับประเทศเป็น 
ระดบัภูมิภำค Thailand Plus One จึงเป็นวธิกีารในการ 
เข้าถงึและรกัษาตลาดอาเซยีนท่ีม่ันคงและย่ังยืน 

กว่ำกำรตั้งฐำนกำรผลิตในไทยเพียงประเทศเดียว  
และท�ำให้ญ่ีปุน่สำมำรถแข่งขนักับคูแ่ข่งส�ำคญัอย่ำงจนี 
ได้ดขีึน้ นอกจำกนี ้ธรุกิจญ่ีปุน่สามารถใช้ไทยและ 
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานในการผลิตและ 
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดเกิดใหม่ในเอเชียด้วย

• ส�าหรบัไทย แนวคดิ Thailand Plus One  
จะช่วยให้ไทยสามารถรักษาการเป็นศูนย์กลาง 
การผลิตของญี่ปุ่นในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน 
ท�ำให้ไทยมโีอกำสเข้ำถึงแรงงำนรำคำถูกจ�ำนวนมำก 
ในประเทศเพ่ือนบ้ำน และเหลอืทรพัยำกรในประเทศ 
ส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม 
สงูมำกข้ึน จงึมส่ีวนช่วยเพิม่ความสามารถทางการ 
แข่งขันโดยรวมของไทย

ทัง้นี ้แนวคดิ Thailand Plus One จะประสบ 
ควำมส�ำเร็จหรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับ ความเชื่อมโยง  
(Connectivity) เป็นส�ำคัญ กล่ำวคือ ต้องสร้ำง 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงไทย ลำว พม่ำ และกัมพูชำ 
ทีแ่น่นแฟ้นขึน้ ทัง้ในระดบัเอกชน - เอกชน เอกชน - รฐั  
และรฐั - รฐั  ตลอดจนต้องรบัมอืกับความท้าทายต่างๆ  
เช่น ส�ำหรับลำว พม่ำ และกัมพูชำ ต้องพัฒนำ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ลดอปุสรรคท่ีมใิช่ภำษแีละขัน้ตอน 
ในกำรผ่ำนแดน/พิธีกำรศุลกำกร รวมทั้งเพ่ิมทักษะ 
และผลิตภำพแรงงำน  

ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรมีกลยทุธ์ในการเตรยีมการ 

เพื่อใช้ประโยชน์จาก Thailand Plus One ดังนี้
• เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ 

ให้ไทยเป็นฐานการผลติมูลค่าเพ่ิมสงูอย่างย่ังยนื  

กล่ำวคือ ภำครัฐต้องเพ่ิมกำรลงทุนด้ำน R&D และ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีและบคุลำกร รวมทัง้ ผลกัดนัให้ 
เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรเพ่ิมหน่วย R&D  
ของบรษิทัญ่ีปุน่ในไทยอย่ำงแท้จรงิ โดยควรก�ำหนด 
เงื่อนไขด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไว้ในมำตรกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุน  ส�ำหรับภำคเอกชน ต้องเร่งเพ่ิม 
ผลติภำพ พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน R&D และยกระดับ 
ทักษะแรงงำน (ทั้งทักษะกำรปฏิบัติงำนและภำษำ 
ญ่ีปุ่น) ให้สอดคล้องกับกำรเป็นฐำนกำรผลิตที่มี 
มูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น

• เฝ้าจับตาสถานการณ์ด้านแรงงาน  
เน่ืองจำกปัจจบุนัภำคกำรผลติไทยต้องพ่ึงพำแรงงำน 
จำกประเทศเพื่อนบ้ำนอยู่แล้ว หำกมีกำรตั้งโรงงำน 
ในประเทศเพ่ือนบ้ำนมำกขึน้อำจท�ำให้แรงงำนกลุม่น้ี 
เลือกท่ีจะท�ำงำนในประเทศของตนและมำท�ำงำน 
ในไทยน้อยลง ซึง่อำจส่งผลให้ไทยขำดแคลนแรงงำน 
มำกยิ่งขึ้น

• เร่งผลักดันการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพำะ 
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำส 
ทำงกำรค้ำกำรลงทุนให้กับไทย เช่น ธุรกิจก่อสร้ำง 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ที่พักอำศัย และควำมต้องกำร 
สินค้ำอุปโภคบริโภคที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
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ตัวอย่างบริษัทญี่ปุ่นในไทยที่ได้ตั้งฐานการผลิตตามแนวคิด Thailand Plus One
• บริษทัผงชรูส AJINOMOTO ซึง่ต้ังโรงงำนบรรจสุนิค้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญของกมัพูชำ  

ในปี 2552 โดยจ�ำหน่ำยผงชูรสที่บรรจุเสร็จในตลำดกัมพูชำเลย กำรตั้งโรงงำนในกัมพูชำจึงช่วยลดต้นทุน 
โลจิสติกส์และลดปัญหำสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง

• บรษิทัชิน้ส่วนรถยนต์ YAZAKI ซึง่ตัง้ฐำนกำรผลติชดุสำยไฟในเกำะกง ประเทศกัมพูชำ ในปี 2555 
เพ่ือใช้ประโยชน์จำกค่ำจ้ำงแรงงำนทีถู่กในกัมพูชำ ทัง้น้ี ชดุสำยไฟทีผ่ลติเสรจ็แล้วจะถูกส่งกลบัมำขำยในไทย

• บรษิทั NIKON ซึง่ต้ังโรงงำนประกอบกล้องดจิติอล SLR ในสะหวันนะเขต ประเทศลำว ในปี 2556 
เพ่ือใช้ประโยชน์จำกค่ำแรงทีถู่กในลำว ทัง้น้ี ผลผลติทีไ่ด้จะถูกส่งกลบัมำยังโรงงำนในไทยเพ่ือผ่ำนกระบวนกำร
ขั้นสุดท้ำยก่อนส่งออกไปขำยในตลำดโลก

ที่มำ : Mizuno and Nakabayashi, NRI (2014)  
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เศรษฐกิจของไทย เดอืนพฤษภำคม 2557 เริม่มสีญัญำณในทศิทำง 
ทีด่ขีึน้ โดยเฉพำะเคร่ืองชีวั้ดด้ำนกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศ ได้แก่ กำรบรโิภค 
และกำรลงทุนภำคเอกชน รวมถึงกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ แต่หำกพิจำรณำ 
ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศหดตวัลงตำมอปุสงค์ของตลำดต่ำงประเทศ ทัง้นี้  
เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีควำมมั่นคง เมื่อเทียบกับประเทศ
ต่ำงๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 สศช.  
ได้ปรับค่ำคำดกำรณ์เมื่อวันท่ี 19 พฤษภำคม 2557 ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ  
1.5 - 2.5 จำกเดิมที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.0 - 4.0  

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤษภำคม 2557 อยู่ใน 
เกณฑ์ดแีละมเีสถียรภำพ โดยอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปขยำยตวัร้อยละ 2.62 อตัรำ 
กำรว่ำงงำนอยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงำนรวม และสัดส่วนหนี้ 
สำธำรณะต่อ GDP ข้อมูลลำ่สุด ณ เดือนเมษำยน 2557 สูงขึ้นเล็กน้อยจำก 
เดอืนก่อนหน้ำ แต่ยังอยู่ในระดบัต�ำ่ทีร้่อยละ 46.6 ซึง่สถำนะหนีข้องไทยยงัม ี
ควำมม่ันคง และต�่ำกว่ำกรอบควำมม่ันคงทำงกำรคลังท่ีตั้งไว้ คือไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง  
สะท้อนได้จำกทนุส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิน้เดอืนพฤษภำคม 2557 อยู่ใน 
ระดับสูงที่ 167.5 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ำหน้ีต่ำงประเทศระยะส้ัน 
สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 

ภาคอปุทาน เดอืนพฤษภำคม 2557 โดยรวมหดตวั แต่หดตวัน้อยลง 
เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่ำนมำ สะท้อนได้จำกดัชนีรำคำสินค้ำเกษตร หดตัว 
ร้อยละ 8.59 โดยเฉพำะรำคำข้ำวเปลือก ยำงพำรำและไก่เนื้อ และดัชน ี
ผลผลติสนิค้ำอตุสำหกรรม หดตวัร้อยละ 4.1 ซึง่หดตวัตำมอปุสงค์ของตลำด 
ต่ำงประเทศ  นอกจำกนี ้จ�ำนวนนกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศยังคงหดตวัเช่นกัน  
โดยหดตวัร้อยละ 10.7 ขณะทีดั่ชนคีวำมเชือ่มัน่อตุสำหกรรมปรบัสงูขึน้ อยู่ที ่
ระดับ 85.1 จำกระดับ 84.0 ในเดือนก่อนหน้ำ สะท้อนได้ว่ำผู้ประกอบกำร 
มีควำมเชื่อมั่นมำกขึ้นจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เริ่มคลี่คลำย

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนพฤษภำคม 2557 โดยรวมส่งสญัญำณ 
ดีข้ึน เมือ่เทียบกับช่วงเดือนท่ีผ่ำนมำ โดยสะท้อนได้จำกยอดกำรจดัเก็บภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำคงที่ ขยำยตัวร้อยละ 2.3 ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์  
หดตัวร้อยละ 17.8 ซึ่งหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ส่วน 
ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์น่ัง และปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำอปุโภคในรปูดอลลำร์สหรฐั  
หดตัวลงที่ร้อยละ 44.4 และ 4.5  ตำมล�ำดับ 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภำคม 2557 เริ่มส่งสัญญำณ 
ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกผู้ประกอบเริ่มมีควำมเชื่อมั่น 
ต่อสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและทิศทำงของเศรษฐกิจว่ำจะมีทิศทำงที่ดีขึ้น  
ประกอบกับภำครัฐมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ิมขึ้น โดยปริมำณน�ำเข้ำ 
สนิค้ำทนุในรปูดอลลำร์สหรฐั ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชงิพำณิชย์ ยอดกำรจดัเก็บ 
ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ  
ซึ่งหดตัวร้อยละ 15.4, 31.7 และ 1.0 ตำมล�ำดับ  

ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำน 

เศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ, IMF (* คำดกำรณ์ 

เดือน ต.ค. 56  และสิงคโปร์คำดกำรณ์โดย MTI of SINGAPORE)

highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557 
(ม.ค. - พ.ค. 57 )

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF *

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 
ปี 56 ปี 57

ทั้งปี Q4 Q1 เม.ย. พ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.6 -0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.8 3.0 8.2 -0.6 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 167.2 167.4 168.9 167.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 - - 2.45 2.62

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 -  1.66 1.75

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.7 46.1 46.6 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.31 -1.03 1.00 -0.87 -2.14

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.29 -7.90 -15.41 -14.54 -9.32

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.6 3.0 - 5.62 6.93

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - - - -5.78 -8.59

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -7.1 -7.0 -3.9 -4.1

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) 92.6 90.5 85.8 84.0 85.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 9.3 -5.9 -1.7 -10.7

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -1.0 -0.2 -1.2 2.3

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -39.7 -55.3 -34.4 -44.4

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -14.9 -20.8 -21.5 -17.8

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -0.2 -3.9 5.0 -4.5

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -16.6 -14.1 -16.9 -15.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -24.1 -36.6 -32.3 -31.7

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 17.9 9.1 -6.6 -7.7 -1.0

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 0.3 -2.4 -3.1 -1.8



9TPSO

ดชันีราคาผูบ้รโิภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมถุินำยน 2557 มีค่ำเท่ำกับ  
107.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.35 จำกมำตรกำรดูแล 
ค่ำครองชพีอย่ำงใกล้ชดิ ตำมนโยบำยของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.)  
โดยกำรตรงึรำคำก๊ำซหงุต้ม (LPG) ภำคครวัเรอืนและน�ำ้มนัดเีซล รวมทัง้ลดรำคำ 
น�ำ้มนัเบนซนิและแก๊สโซฮอล์ พรอ้มกบัขอควำมร่วมมอืผูป้ระกอบกำรตรงึรำคำ 
สินค้ำอุปโภคบริโภคเป็นเวลำ 6 เดือน ท�ำให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง และระดับ 
รำคำยังคงอยู่ในเกณฑ์ดมีเีสถียรภำพ เมือ่เทียบกับเดอืนพฤษภำคม 2557 ดชันี 
ลดลงร้อยละ 0.10 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - มถุินำยน 2557 เทยีบกับช่วงเดยีวกัน 
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.23

ส�าหรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณชิย์คำดกำรณ์ว่ำจะ 
ขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดชันีราคาผู้บรโิภคพืน้ฐานของประเทศ (เป็นดชันีรำคำผูบ้รโิภคท่ัวไป 
ของประเทศ ท่ีหกัสนิค้ำกลุม่อำหำรสดและพลงังำน) เดอืนมถุินำยน 2557 มค่ีำ 
เท่ำกับ 104.83 เมือ่เทยีบกับเดือนเดยีวกันของปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 1.71 เมือ่เทียบ 
กับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสูงข้ึนร้อยละ 0.05 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - 
มิถุนำยน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.45

ดชันีราคาผูผ้ลติ เดือนมถุินำยน 2557 มค่ีำเท่ำกับ 141.2 เม่ือเทยีบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 1.3 จำกกำรสูงข้ึนของหมวดผลิตภัณฑ์ 
จำกเหมืองท่ีสูงขึ้นร้อยละ 9.5 ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ 
ก๊ำซธรรมชำติร้อยละ 11.3 แร่โลหะร้อยละ 2.9 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ได้แก่ เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 2.2  
โลหะขั้นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 2.3 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
ร้อยละ 2.9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 11.9 และสินค้ำอุตสำหกรรมอื่นๆ  
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำดัชนีรำคำผู้ผลิตลดลงร้อยละ 1.1 และ 
เฉลี่ยเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.4 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนำยน 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.1  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.8 จำกกำรสูงข้ึนของ  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 4.3 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 2.8 หมวด 
กระเบื้องรอ้ยละ 0.2 ไม้และผลิตภณัฑ์ไมร้้อยละ 0.2 อปุกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ 
ร้อยละ 0.2 และวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ ร้อยละ 3.0 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉำบผิว 
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนท่ีลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ร้อยละ 0.4 หมวดซีเมนต ์
ร้อยละ 1.2 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำงสูงขึน้ร้อยละ 0.1  
และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 1.3  

ที่มำ : ศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
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การส่งออก
เดือนพฤษภาคม  2557 มีมูลค่ำ 19,402 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 

ร้อยละ 2.14 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีทีผ่่ำนมำ โดย สนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรม 
เกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 3.5 โดย ยำงพำรำ (-23.1%) ผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลงั        
(-6.8%) กุ้งแช่แขง็และแปรรปู (-16.9%) น�ำ้ตำล (-23.2%) ในขณะท่ีข้ำว (+14.8%)  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+14.7%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมลดลง 
ร้อยละ 0.1  โดย รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-7.8%) วัสดุก่อสร้ำง (-8.8%) เคมีภัณฑ์  
(-17.0%) ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+5.5%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+4.1%)  
เมด็พลำสตกิ (+13.5%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรกได้แก่  สหรฐัอเมรกิำ  
(+2.8%) จีน (-5.7%) ญี่ปุ่น  (-9.9%) มำเลเซีย (-9.8%) สิงคโปร์ (+21.4%)    

ระยะ 5 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.) มมีลูค่ำ 92,862 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
ลดลงร้อยละ 1.2 โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 6.4  
โดยยำงพำรำ (-18.8%) กุ้งแช่แข็งและแปรรปู (-23.6%) น�ำ้ตำล (-29.2%) ในขณะท่ี 
ข้ำว (+8.8%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลงั (+12.0%) ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู(+1.1%)  
ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 โดยคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ (+1.6%) เม็ดพลำสติก (+9.3%) ในขณะที่ รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (-0.1%)  
น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-10.2%) เคมภีณัฑ์(-8.5%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรก  
ได้แก่ จีน  (-5.6%) สหรัฐอเมริกำ (+1.1%) ญี่ปุ่น  (-1.7%) มำเลเซีย (-0.5%) และ 
ฮ่องกง (-1.7%)

การน�าเข้า
เดือนพฤษภาคม 2557 มีมูลค่ำ 20,210 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 

ร้อยละ  9.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำโดยเป็นกำรลดลงของ 
เครือ่งจกัรกลฯ (-5.7%) เหลก็ เหลก็กล้ำและผลติภัณฑ์ (-20.1%) ในขณะท่ีน�ำ้มนัดบิ  
(+1.7%)  เครือ่งจกัรไฟฟ้ำฯ (+0.9%) เคมภัีณฑ์ (+0.3%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญัของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-4.8%) ญ่ีปุ่น (-8.9%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-19.8%)  
มำเลเซีย (+0.5%) และสหรัฐอเมริกำ (-18.6%) 

ระยะ 5 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.)  มมีลูค่ำ 94,418 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ   
ลดลงร้อยละ 14.00 เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกันของปีทีผ่่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลงของ 
น�้ำมันดิบ (-4.9%) เครื่องจักรกลฯ  (-8.7%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-4.1%) เหล็ก  
เหลก็กล้ำ และผลติภณัฑ์ (-21.8%) ในขณะท่ี เคมภีณัฑ์ (+2.8%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญั 
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-3.7%) ญ่ีปุ่น (-19.2%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  
(-24.9%) สหรัฐอเมริกำ (-10.5%) และมำเลเซีย (-3.2%)

ดุลการค้า
เดือนพฤษภาคม 2557 ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 809 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะ 5 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค. - พ.ค.)  ขำดดลุกำรค้ำมลูค่ำ 1,556 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันีราคาสนิค้าส่งออกเดอืนพฤษภาคม 2557 อยู่ที ่99.9 (ปี2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.1 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ 
ส่งออกในหมวดสินค้ำ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 9.4 หมวดสินค้ำ 
อตุสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2  
ขณะที่หมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5   

ราคาสินค้าน�าเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ท่ี 97.5 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 0.3 จำกกำรลดลงของดชันรีำคำน�ำเข้ำหมวดสนิค้ำวัตถุดบิและก่ึงส�ำเรจ็รปู  
ลดลงร้อยละ 2.4 หมวดสนิค้ำอปุโภคบรโิภคลดลงร้อยละ 0.2 หมวดยำนพำหนะและ 
อปุกรณ์กำรขนส่งลดลงร้อยละ 2.0 ขณะท่ีดชันีรำคำน�ำเข้ำหมวดสนิค้ำเชือ้เพลงิเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 3.1 และหมวดสินค้ำทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: พฤษภาคม 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤษภาคม 57
ม.ค.-พ.ค. 

2557
พฤษภาคม 57

ม.ค.-พ.ค. 
2557

ส่งออก 19,402 92,862 -2.14 -1.22

น�าเข้า 20,210 94,418 -9.32 -14.00

ดุลการค้า -809 -1,556   

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(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�้ามันส�าเร็จรูป 947 4.1 4.9 ญี่ปุ่น 1,824 -9.9 9.4

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

918 17.5 4.7 มาเลเซยี 1,130 -9.8 5.8

เม็ดพลาสติก 850 13.5 4.4 สงิคโปร์ 1,014 21.4 5.2

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มี.ค.. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 พ.ค. 57 ม.ค. - พ.ค. 57

ส่งออก 0.4 0.0 -0.1 -1.1 -1.4

น�าเข้า 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -1.1

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 3,536 1.7 17.5 จีน 3,124 -4.8 15.5 

เครือ่งจกัรกล 1,822 -5.7 9.0 ญี่ปุ่น 2,977 -8.9 14.7 

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 1,310 0.9 6.5 สหรัฐ
อาหรับฯ

1,492 -19.8 7.4 

เคมภัีณฑ์ 1,262 0.3 6.2 มาเลเซยี 1,123 0.5 5.6 

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภัณฑ์

1,137 -20.1 5.6 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,087 -18.6 5.4 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2557

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2557

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า
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ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำในเดอืนมถุินำยนปรบัตวัลดลง ร้อยละ 0.88 เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ  

โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19,720 บำท เนื่องจำกได้รับแรงกดดันจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท นอกจำกนี้  
แนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำกรำยงำนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้
ตลำดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ดึงดูดนักลงทุนให้โยกเม็ดเงินกลับเข้ำตลำดหุ้นและลดกำรถือครอง
ทองค�ำในฐำนะสินทรัพย์ป้องกันควำมเสี่ยง 

ราคาน�้ามัน
รำคำน�้ำมันดิบในเดือนมิถุนำยนปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่  

104.69 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพ่ิมข้ึนจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ท่ี 102.32 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล เนื่องจำกควำมกังวลของนักลงทุนต่ออุปทำนน�้ำมัน หลังสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง 
ในอิรักยังไม่คลี่คลำย และกลุ่ม ISIL ยังคงบุกเข้ำยึดเมืองต่ำงๆ ของอิรักและยึดครองพ้ืนที่ 
โรงกลั่นขนำดใหญ่ท่ีสุดในอิรักด้วย รวมถึงปริมำณน�้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลด 
ลงกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้  นอกจำกน้ี ปรมิำณกำรส่งออกน�ำ้มันของลเิบียท่ีลดลงจำกควำมไม่สงบ 
ภำยในประเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนรำคำน�้ำมัน ให้เพิ่มขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงนิบำทในเดอืนมถุินำยนปรบัตวัแขง็ค่ำโดยเฉลีย่อยู่ที ่32.51 บำทต่อเหรียญสหรฐัฯ  

แขง็ค่ำจำก 32.53 บำทต่อเหรยีญสหรฐั ในเดอืนก่อนหน้ำ เนือ่งจำกเงินเหรียญสหรัฐ อ่อนค่ำลง  
หลงัธนำคำรกลำงสหรฐัฯ ปรบัลดอตัรำดอกเบีย้อยู่ในระดบัต�ำ่ นอกจำกน้ี ยังได้รบัปัจจยับวกจำก 
กำรปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตร (QE) ลงอีก 1 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ สู่ระดับ 3.5 หมื่นล้ำน 
เหรียญสหรัฐ

สินค้าเกษตร 
ข้าว รำคำขำยส่งเฉลีย่ข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จำก 1,117.78 บำท/100 กโิลกรมั  

เป็น 1,168.33 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกรำคำข้ำวในตลำดโลกปรบัตวัเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ  
คสช. มีกำรชะลอกำรระบำยข้ำว ท�ำให้ข้ำวเปลือกออกสู่ตลำดน้อย เช่นเดียวกับรำคำขำยส่ง 
เฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำก 2,870.00 บำท/100 กิโลกรัม เป็น  
2,927.86 บำท/100 กิโลกรมั เน่ืองจำกมคี�ำสัง่ซือ้จำกประเทศคูค้่ำ ท�ำให้ผูส่้งออกปรบัรำคำรบัซือ้  
ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนกรกฎำคม คำดว่ำรำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2  
จะปรบัตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกควำมต้องกำรข้ำวในตลำดโลกยังมต่ีอเนือ่ง โดยเฉพำะอนิโดนเีซยี 
ประเทศผูน้�ำเข้ำข้ำวรำยส�ำคญั จะพิจำรณำเรือ่งกำรน�ำเข้ำข้ำวในช่วงเดอืนกรกฎำคมน้ี ในขณะท่ี 
ประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย มีผลผลิตข้ำวลดลงและมีกำรทบทวนกำรส่งออกข้ำวใหม่ 

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอื 
กรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนมิถุนำยน 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 67.78 บำท และ  
55.69 บำท ตำมล�ำดบั ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จำกเดอืนทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกช่วงนีม้ฝีนตกชกุในหลำยพ้ืนที ่
ปลูกยำงของไทย เป็นอุปสรรคต่อกำรกรีดยำง ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย ประกอบกับ 
ศำลปกครองส่ังชะลอกำรขำยยำงในสต๊อครัฐบำลกว่ำ 200,000 ตัน ซึ่งส่งผลดีต่อรำคำยำง 
อีกทัง้นกัลงทนุขำนรบัแถลงกำรณ์ของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (เฟด) ทีร่ะบวุ่ำจะยังคงตรงึอัตรำ 
ดอกเบีย้ไว้ทีร่ะดบัใกล้ร้อยละ 0 แม้ว่ำโครงกำรซือ้พันธบตัร (QE) จะสิน้สดุลงแล้วก็ตำม  ส�ำหรบั 
รำคำยำงในเดอืนพฤษภำคม 2557 คำดว่ำรำคำยำงจะปรบัตวัเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกสต๊อคยำงจีน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.36 อยู่ที่ 159,550 ตัน (20 มิ.ย. 57) ท�ำให้มีกำรคำดว่ำจีนเริ่มซื้อยำงเพ่ือ 
เพิ่มสต๊อคที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 & Fx
Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,117.78 1,168.33 4.52 1,570.15 1,207.30 -23.11

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,870.00 2,927.86 2.02 3,259.52 2,961.09 -9.16

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

ทองค�า

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

น�้ามันดิบ : (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

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.53 32.51 -0.05 29.85 32.56 9.08

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองค�า ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : มิถุนายน 2557

ที่มา : CEIC
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Global news

ข่ำวดจีำกแดนปลำดิบ - บริษทัรถยนต์ญ่ีปุน่มุง่เจำะตลำดคนรวยในพม่ำ  
โดยโตโยต้ำ นสิสนัและมำสด้ำพร้อมใจกันเปิดโชว์รมูในเมอืงย่ำงกุ้ง เพ่ือจบัตลำดบน 
ขณะที่จีนจับตลำดล่ำงเป็นหลัก เวลำนี้น่ำจะเป็นโอกำสดีส�ำหรับกำรส่งออกไทย 
ทัง้ด้ำนกำรส่งออกรถยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์ เศรษฐพีม่ำน่ะรวยจรงิ เพรำะล้วนแต่ 
ซือ้ด้วยเงินสดกันทัง้นัน้ งำนนีผู้ผ้ลติประดบัยนต์และสิง่ทอส�ำหรบัยำนยนต์ก็จะได้ 
อำนิสงส์ตำมไปด้วย 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

สปำไทยก�ำลังไปได้สวยในญ่ีปุ่น คนญ่ีปุ่นติดกันงอมแงม แบรนด์ดังๆ  
ของไทย ได้แก่ Panpuri, Thann, Harnn และอภัยภูเบศร เพรำะคนญี่ปุ่นขี้เมื่อย 
ชอบไปออนเซนอยู่แล้วมีนวดไทยเข้ำไปเสริมยิ่งชอบใจใหญ่ 

ญ่ีปุน่ขำดแคลนแรงงำนอย่ำงหนกัเนือ่งด้วยก�ำลงัเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำยุ และ 
กำรเพ่ิมของประชำกรลดลง คำดว่ำญ่ีปุ่นจะลดข้อจ�ำกัดด้ำนกำรน�ำเข้ำแรงงำน 
เรว็ๆ นี ้ทัง้นีส้ำขำทีข่ำดแคลนมำกได้แก่พยำบำล (ขำดแคลน 40,000 ต�ำแหน่ง)  
และก่อสร้ำง (ขำดแคลน 15,000 ต�ำแหน่ง) น่ำจะเป็นโอกำสดสี�ำหรบัแรงงำนไทย 

เวลำนี้ฟิลิปปินส์โน่ก�ำลังหันไปฝึกภำษำญ่ีปุ่นกันอย่ำงขะมักเขม้นเพ่ือ 
เตรียมตัวไปขุดทองในญี่ปุ่น 

ข่ำวจำกเวทีประชุม AEM Roadshow 2014 ของอำเซียน ณ นคร 
แวนคูเวอร์ รำยงำนว่ำ มุขมนตรีรัฐบริติซโคลัมเบียเสนอให้อำเซียนไปลงทุน 

ด้ำนก๊ำซธรรมชำตใินแคนำดำท่ีมแีหล่งก๊ำซธรรมชำตขินำด 
มหึมำ โดยเฉพำะ LPG เพื่อส่งไปป้อนสำยกำรผลิต 

ให้กับอำเซยีน EU โดยงำนนีเ้ปโตรนำสรบัค�ำเชญิ 
ไปดลููท่ำงแล้ว แคนำดำก�ำลงัรอว่ำ ปตท. สผ. 
จะสนใจด้วยหรือเปล่ำ  

ธุรกิจบ้ำนจัดสรรก�ำลังบูมในแอฟริกำใต้ โดยล่ำสุดญ่ีปุ่นได้รุกตลำด 
ทีพั่กอำศยัแล้วท้ังในแอฟรกิำใต้และโมซมับกิ ท้ังนี ้ควำมต้องกำรด้ำนทีพั่กอำศยั 
ในแอฟริกำเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เน่ืองจำกคำดว่ำแอฟริกำจะมีประชำกรมำกถึง  
2 พันล้ำนคนภำยใน ค.ศ. 2050 แอฟริกำจงึเป็นอีกตลำดหน่ึงท่ีมลีูท่ำงแจ่มใสส�ำหรบั 
ธุรกิจก่อสร้ำงและวัสดุก่อสร้ำงไทย 

กำรค้ำออนไลน์ก�ำลงัมำแรงในญ่ีปุน่ โดยผูผ้ลติสนิค้ำของใช้ภำยในบ้ำน 
ของญี่ปุ่นร่วมกับ E-Retailers จ�ำหน่ำยสินค้ำพิเศษที่มีเฉพำะออนไลน์ (Online 
Exclusive) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลำดออนไลน์ญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่ำ 10 ล้ำนเยน เช่น  
Lion ผูผ้ลติเครือ่งส�ำอำง-ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำด จบัมอืกับ Amazon Japan,  
Rakuten 24, Kenko.com และ Soukai Drug ผู้ส่งออกไทยอำจใช้ช่องทำงนี้ 
ในกำรเจำะตลำดญี่ปุ่นได้เช่นกัน  

ตลำดอนิเดยีก�ำลงัเน้ือหอมเมือ่กำรส่งออกไปตลำดเดมิของไทยเริม่สะดดุ  
เช่น EU จะตัด GSP ไทยในปี 2558 ขณะที่สหรัฐฯ น�ำประเด็นแรงงำนมำโยงกับ 
กำรค้ำท�ำให้สนิค้ำไทยส่งออกไปสหรฐัฯ ยำกข้ึน แต่ตลำดอนิเดยีก�ำลงัจะโตเพรำะ 
เพ่ิงได้นำยกใหม่ไฟแรงอย่ำงนำยโมด ีซึง่เป็นควำมหวังของคนอนิเดยีว่ำจะช่วยให้ 
เศรษฐกิจอินเดียโตวันโตคืน 

กล่ำวขำนกันว่ำช่วงที่นำยโมดีเป็นมุขมนตรีรัฐคุชรำตกำรเติบโต GDP  
ของรฐันีส้งูเป็น 2.5 เท่ำของ GDP ของอนิเดียทัง้ประเทศ ถ้ำรฐัคุชรำตเป็นประเทศ 
เอกรำช คชุรำตจะเป็นประเทศท่ีรวยเป็นอนัดบัที ่67 ของโลก หวังว่ำเขำจะน�ำพำ 
อินเดียสู่กำรเป็นประเทศชั้นน�ำได้เช่นกัน 

เรือ่งน้ีเห็นจะรอช้ำไม่ได้เสยีแล้วส�ำหรบัผูส้นใจเจำะตลำดอนิเดยีแต่เน่ินๆ  
เนื่องจำกนำยกโมดีของอินเดียก�ำลังผลักดันท่ำเรือคุชรำตให้เป็นท่ำเรืออันดับ 3  
ของอินเดีย รองจำกมุมไบและเจนไน ดังน้ัน ทำ่นใดท่ีจะไปเปิดตลำดอินเดียกับ 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำได้ลืมเก็บคุชรำตไว้ในอ้อมใจด้วย 

นำยห้ำงรวยแล้วมำซ้ือของ-มำเทีย่วเมอืงไทยกันนะนำยจ๋ำ ต้องขอบอกว่ำ 
คนอนิเดียเวลำรวยก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้คนจนีเลย เห็นจะต้องไปเรยีนท�ำอำหำรแขก 
เสียแล้ว 


