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Editor’s Note

การเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจไทยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ อย่าง และหนึง่ ในนัน้ คือนโยบายของผูน้ �าประเทศคูค่ า้ ของแต่ละประเทศด้วย Special Talk
ฉบับนี้ ขอหยิบยกตัวอย่างการเลือกตัง้ ของสหราชอาณาจักร และการท�าประชามติเกีย่ วกับการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป Brexit ซึง่ ส่งผลท�าให้คา่ เงินปอนด์ออ่ นค่าลง
แต่กไ็ ม่มกี ระทบต่อการค้าขายของประเทศไทยมากนัก แต่กลับเป็นโอกาสทีด่ ที ไี่ ทยจะได้ขยายการค้ากับสหราชอาณาจักรเพิม่ มากขึน้ โดยไม่ตดิ ข้อจ�ากัดการน�าเข้า
ของสหภาพ ซึง่ สหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดส่งออกทีส่ า� คัญของไทยในอันดับที่ 17 นักลงทุนทีก่ า� ลังมองหาลูท่ างขยายธุรกิจการส่งออกควรศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติม
และประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียนทีไ่ ม่ควรมองข้ามอย่าง “ประเทศบูรไน” ทีก่ า� ลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามารองรับ แทนการหดตัวของอุตสาหกรรมน�า้ มัน
และก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก แต่ดว้ ยข้อจ�ากัดและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศบูรไนอาจจะท�าให้การค้าขายไม่คล่องตัวนัก แต่กไ็ ม่เป็นอุปสรรคของนักลงทุน
ไทย เพราะก�าลังซือ้ ค่อนข้างสูง เพียงเราเจาะตลาดกลุม่ เป้าหมายและน�าสินค้าทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการเข้าไปให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบ การค้าขายระหว่างประเทศไทยและ
บูรไนก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ Special Report และอีกหนึง่ เรือ่ งทีส่ า� คัญซึง่ เป็นข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมประจ�าปีของ Nikkei Forum ภายใต้
หัวข้อ International Conference on the Future of Asia ครัง้ ที่ 23 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ โดยเน้นย�า้ ว่าภูมภิ าคเอเชียก�าลังก้าวเข้ามา
มีบทบาทส�าคัญในการฟืน้ เศรษฐกิจโลก สหพันธรัฐรัสเซียจึงหันมาหาประเทศคูค่ า้ ทางตะวันออกมาขึน้ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ ี
ความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และพร้อมดึงดูดนักลงทุนโดยเตรียมจัดการประชุม Eastern Economic Forum (EEF) ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน
2560 ณ เมืองวลาดิวอสต็อก ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนระหว่างไทย - รัสเซีย ผูป้ ระกอบการไทยจะต้องศึกษาโอกาสในการค้าการลงทุนกับ
สหพันธรัฐรัสเซียในเชิงลึกให้มากขึน้
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์ชนก
วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
(สนค.) และ ดร.รัชดา เจียสกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Annual
Meeting of the New Champion (AMNC) 2017 ณ เมือง
ต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุม AMNC
หรือ Summer Davos นี้ เป็นการประชุมระดับโลกที่ World
Economic Forum (WEF) จัดต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 11
โดยมีผู้นา� ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น�าความคิดรุ่นใหม่ ผู้บุกเบิกด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสื่อมวลชนจาก
นานาประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
ภายใต้หัวข้อ “Achieving Inclusive Growth in the
Fourth Industrial Revolution” ผู้เข้าร่วมการประชุมได้
สัมผัสตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive
technology) ที่จะมีบทบาทส�าคัญและเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต
ความเป็นอยู่และการผลิตในอนาคต (Future of Production)
ภายในงานจึงมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงการ
จ้างงาน (job shifts) ทีอ่ าจเกิดขึน้ ความจ�าเป็นในการปรับเปลีย่ น
และพัฒนาทักษะแรงงาน (re-skilling and up-skilling) การค�านึง
ถึงความยัง่ ยืนต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (sustainability) ตลอดจน
การสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม (innovation ecosystem)
นอกจากนี้ ยังมีนทิ รรศการ/การเสวนาเกีย่ วกับประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ของจีน เช่น นโยบาย One Belt One Road ภาคการผลิตยุคใหม่
และ Startups ของจีนอีกด้วย ซึ่ง สนค. จะน�าข้อมูล ความรู้และ
มุมมองใหม่ๆ เหล่านี้มาใช้ประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์การค้าของประเทศต่อไป
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โดย : นายณรงค์ คงสังข์ นักวิชำกำรพำณิชย์ชำ� นำญกำร และนางสาววรัญญา ผูพ้ ทิ กั ษ์ผล นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบตั กิ ำร กองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

การเลือกตัง
้ UK และ Brexit
กับโอกาสการค้าไทย
ในช่ งต้นเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ลายๆ ท่านก็คงได้ตดิ ตามผลการเลือกตัง้
ทั่ ไปของ ราชอาณาจักร และรอลุน้ กันอยู่ า่ Brexit จะมีทิ ทางเป็นอย่างไร
ต่อไป การค้าไทยจะมีโอกา มากน้อยแค่ไ น ซึง่ ทางเราก็อยากจะมาเล่า กู่ นั ฟัง
ใ เ้ ป็นเกร็ดค ามรู้ ทีใ่ นยุคนีก้ ารเมืองในต่างประเท กับการค้าไทยเป็นเรือ่ งที่
เกีย่ เนือ่ งกันอย่างมาก ภาย ลังจากทีน่ างเทเรซ่า นายกรัฐมนตรีได้ตดั นิ ใจ
ยุบ ภา และก�า นดการเลือกตัง้ ใ ม่ใน นั ที่ 8 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ ชัยชนะก็ยงั
ตกเป็นของเธอเช่นเดิม ากแต่คะแนนเ ยี งพรรคอนุรกั น์ ยิ มทีไ่ ด้รบั 318 ทีน่ งั่
ก็ยงั น้อยก า่ การเลือกตัง้ ในครัง้ ก่อนทีไ่ ด้ 330 ทีน่ งั่ ท�าใ ไ้ ม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
รัฐบาลพรรคเดีย และคาด า่ จะ ง่ ผลกระทบต่อแน ทางการเจรจาเพือ่ ออก
จาก มาชิก ภาพยุโรปแบบ มบูรณ์ (Hard Brexit)
เรามาพูดถึงในรายละเอียดเกีย่ กับ Brexit พอใ เ้ น็ ภาพกัน น่อย า่ ตาม
มาตรา 50 ของ นธิ ญ
ั ญาลิ บอน ทีไ่ ด้ระบุ า่ ประเท มาชิกใน ภาพยุโรปที่
ตัด นิ ใจจะออกจากการเป็น มาชิกใน ภาพยุโรปจะต้องแจ้งมายัง ภา ภาพ
ยุโรปและเข้า กู่ ระบ นการเจรจาทีจ่ ะออกจากการเป็น มาชิกภาพในระยะเ ลา
2 ปี ซึง่ ามารถขยายกรอบเ ลาได้ ากประเท มาชิกทุกประเท เ น็ ชอบ
ตามก�า นดการเดิม ราชอาณาจักรจะออกจาก ภาพยุโรปอย่างเป็น
ทางการใน นั ที่ 29 มีนาคม 2562 โดยก�า นดการเจรจา Brexit จะมีขนึ้ ใน
นั ที่ 19 มิถนุ ายน 2560 ต่อไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ราชอาณาจักรยังคงค าม
เป็น มาชิกภาพใน ภาพยุโรปจึงท�าใ ไ้ ม่ ามารถเจรจาข้อตกลงการค้าระ า่ ง
ประเท ใดๆ กับประเท นอก ภาพยุโรปได้
�า รับนโยบายที่ �าคัญของ ราชอาณาจักร ภายใต้การน�าของ
นางเทเรซ่า เมย์ ยังคงเดิน น้า านต่อนโยบาย า� คัญ อาทิ
• การลงทุนในเรือ่ งโครง ร้างพืน้ ฐาน ร้อยละ 2.4 ของ GDP ภายใน 10 ปี
• จัดตั้งกองทุนลงทุนเพื่อประโยชน์แ ่งชาติ (National Productivity
Investment Fund) มูลค่า 2.3 มืน่ ล้านปอนด์
• ยกเ น้ การขึน้ ภา มี ลู ค่าเพิม่ และก�า นดเพดานรายได้ ทีไ่ ม่ตอ้ งถูกเรียก
เก็บภา ไี ท้ ี่ 12,500 ปอนด์

• จะลดผูอ้ พยพ จนท�าใ

อ้ ยูใ่ นระดับทีม่ เี ถียรภาพภายในประเท รือ
ประมาณ 1 แ นคน (จากระดับในปี 2559 ทีจ่ า� น น 2.48 แ นคน)
• างแผนลดภา ธี รุ กิจเ ลือร้อยละ 17 ภายในปี 2020
• คงบทบาทในการ นับ นุน NATO
ด้านค าม า� คัญทางการค้ากับไทยนัน้
ราชอาณาจักรเป็นประเท
คูค่ า้ อันดับที่ 18 ของไทย โดย 4 เดือนแรกของปี 2560 มีมลู ค่าการค้า 2,164
ล้านดอลลาร์ รัฐ รือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก แบ่งเป็น
มูลค่าการ ง่ ออก 1,364 ล้านดอลลาร์ รัฐ คิดเป็น ดั ่ นร้อยละ 1.9 ของมูลค่า
การ ง่ ออกร ม ซึง่ เป็นตลาด ง่ ออก า� คัญของไทยอันดับ 17 โดย นิ ค้า ง่ ออก
ประกอบด้ ย ไก่แปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และ ่ นประกอบ อากา ยาน
และ ่ นประกอบ รถจั ก รยานยนต์ แ ละ ่ นประกอบ แผง งจรไฟฟ้ า
และอัญมณีและเครือ่ งประดับ เป็นต้น ่ นการน�าเข้ามีมลู ค่า 800 ล้านดอลลาร์
รัฐ คิดเป็น ดั ่ นร้อยละ 1.2 ของมูลค่าการน�าเข้าร ม ด้านดุลการค้าไทย
เกินดุลการค้า 564 ล้านดอลลาร์ รัฐ
า� รับผลกระทบของ Brexit ในระยะ นั้ ก็อาจจะท�าใ ต้ ลาดเงินตลาดทุนมี
ค ามกัง ลเพิม่ ขึน้ และค่าเงินปอนด์มแี น โน้มอ่อนค่า ซึง่ ต้องรอค ามชัดเจนใน
การจัดตัง้ รัฐบาลและนโยบายด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม จะไม่ ง่ ผลกระทบอย่าง
มีนยั า� คัญต่อการค้าไทย เนือ่ งจาก ราชอาณาจักรยังคงด�าเนินนโยบายและ
กฎระเบียบการค้าตาม ภาพยุโรป เช่นเดีย กันกับก่อนเลือกตัง้ ขณะทีใ่ นระยะ
ยา ลังจากออกจาก ภาพยุโรปแล้ คาด า่ ราชอาณาจักรจะเร่งเจรจา
การค้าทัง้ พ ภุ าคีและท ภี าคีกบั ประเท ต่างๆ มากขึน้
ากมองแล้ Brexit ก็นา่ จะเป็นโอกา ทีด่ ขี องไทยใน
การเจรจาการค้าและการลงทุนกับ ราชอาณาจักร
โดยด้านการค้า คาด า่ การ ง่ ออกน�า้ ตาล เนือ้ ไก่ และข้า
จะมีแน โน้มขยายตั ได้ดี เนือ่ งจาก ราชอาณาจักรไม่
ต้องถูกจ�ากัดการน�าเข้าภายใต้ระบบโค ต้าของ ภาพ
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกา ของไทยทีจ่ ะพัฒนาค าม
ร่ มมือในอุต า กรรมที่ ราชอาณาจักรมีค าม
เชี่ย ชาญและ อดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
อีกด้ ย เช่น เทคโนโลยี าร นเท และเทคโนโลยีดา้ น
การบินและอากา ยาน เป็นต้น
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Special Report

โดย : นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำยกำรพิเศษ กองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

บรูไน..ตลาดศักยภาพที่ไม่ควรมองข้าม
ภาพรวมเศรษฐกิจ

จากรายงานกรม างแผนและการพัฒนาเ ร ฐกิจ �านัก
นายกรัฐมนตรีของบรูไนเปิดเผย า่ ในช่ งปี 2558-2559 บรูไน
มีผลิตภัณฑ์ม ลร มภายในประเท (GDP) ประมาณ 18.60
และ 18.14 พันล้านเ รียญดอลลาร์บรูไน รือลดลงร้อยละ 2.5
เนื่องจากการ ดตั ของอุต า กรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ในตลาดโลกที่มีราคาลดลงในช่ งที่ผ่านมาได้ ่งผลกระทบต่อ
การ ง่ ออกน�า้ มันและก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เป็น นิ ค้า ง่ ออก า� คัญ
และอัตราการขยายตั ทางเ ร ฐกิจของบรูไนอย่าง ลีกเลี่ยง
มิได้ อย่างไรก็ตาม การที่บรูไนได้เข้าร่ มเป็น มาชิกของค าม
ตกลง ุ้น ่ นทางเ ร ฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) อาจจะช่ ย
ใ ้เ ร ฐกิจโดยร มมีแน โน้มขยายตั ได้
นอกจากนี้ รั ฐ บาลบรู ไ นได้ มี น โยบายปฏิ รู ป และ
เปลีย่ นแปลงโครง ร้างเ ร ฐกิจจากการพึง่ พิงการ ง่ ออกน�า้ มัน
ไป โู่ ครง ร้างเ ร ฐกิจทีม่ คี าม ลาก ลาย โดยคาดการณ์ า่
บรูไน ประเท มุ ลิมขนาดเล็กที่มีพื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร และจ�าน น
ประชากร 428,146 คน กลับมีผลิตภัณฑ์ม ลร มภายในประเท ต่อ ั ูงเป็นล�าดับ 2
ของอาเซียนรองจาก ิงคโปร์ จัดอยู่ในกลุ่มประเท ที่พัฒนาแล้
(Developed Country) ด้ ยค ามมั่งคั่งจากทรัพยากร
ด้ า นพลั ง งาน ได้ แ ก่ น�้ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ที่
ง่ ออกก า่ ร้อยละ 90 ถือเป็นผูผ้ ลิตน�า้ มันรายใ ญ่
อันดับ ามในอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ร มทั้งผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG เป็น
อันดับ ี่ของโลก จึงเป็นตลาดที่มี ักยภาพทาง
การค้าและการลงทุน

ิเคราะ ์ SWOT Analysis
จุดแข็ง:

จุดอ่อน:

- ประเท ที่มีก�าลังซื้อ ูงและมีค ามมั่นคง
ทางเ ร ฐกิจ ผู้บริโภคต้องการ ินค้าที่มี
มาตรฐานและคุณภาพ ูง
- รัฐบาลผลักดันการเติบโตของภาคการค้า
ที่มิใช่นา�้ มัน โดยเฉพาะค้าปลีก ค้า ่ง การ
ก่อ ร้างและการขน ่ง

- มีข้อจ�ากัดที่เคร่งครัดเกี่ย กับการก�า นด
ข้อบังคับในการน�าเข้า ินค้าอา าร (ฮาลาล)
โดยเฉพาะเนือ้ ตั ์ ซึง่ ต้องตร จ อบและได้รบั
การรับรองก่อน ง่ ไปจ�า น่าย ท�าใ เ้ กิดค าม
ล่าช้าและไม่คล่องตั ในการน�าเข้า ินค้า

โอกา :

อุป รรค:

- ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีประชากร
น้อย ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติทั้งในภาค
เ ร ฐกิจและอุต า กรรม
- เ ร ฐกิจยังมีแน โน้มเติบโต รือขยายตั งู
การปรับกฎระเบียบการด�าเนินธุรกิจที่เอื้อ
ต่อการค้าการลงทุน

- ขัน้ ตอนการ งั่ ซือ้ และขน ง่ นิ ค้าไม่คล่องตั
โดยเฉพาะบริ ทั ที่ งิ คโปร์ร่ มทุน การน�าเข้า
ต้องผ่าน ิงคโปร์ก่อน
- เรือทีบ่ รรทุกไปบรูไนมี นิ ค้าเฉพาะเทีย่ ขาไป
แต่ไม่มีเที่ย ขากลับ และเรือที่ใช้บรรทุกก็มี
ค ามแตกต่างกัน
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ปริมาณน�้ามัน �ารองของประเท จะ มดในปี 2571-2575 จึง
ร้างเ ร ฐกิจใ ม่ด้ ยการ ่งเ ริมการลงทุนจากต่างประเท
อาทิ เปิดเ รีด้านการค้าและ ร้างบรรยากา ที่เอื้อต่อการ
ลงทุนใ ม่ๆ มีเป้า มายในการพัฒนาประเท ใ เ้ ป็น นู ย์บริการ
การค้าและการท่องเที่ย (Service Hub for Trade and
Tourism : SHUTT 2003 Vision) และการรัก าพยาบาล การเป็น
ตลาดขนถ่าย ินค้าที่ �าคัญในภูมิภาคเอเชียตะ ันออกเฉียงใต้
ภายใต้โครงการค ามร่ มมือ Brunei Indonesia Malaysia
Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) และ
การเป็น ูนย์กลางการเงินนานาชาติ (Brunei International
Financial Center : BIFC) เพื่อเปิดโอกา ใ ้ ามารถลงทุนใน
กลุ่มธุรกิจดังกล่า
การค้าระหว่างไทย-บรูไน

ปัจจุบนั ไทยขาดดุลการค้ากับบรูไนและมีแน โน้มเพิม่ ขึน้
ตลอด การ ่งออกช่ งปี 2558-2559 มีมูลค่า 105.77 และ
79.84 ล้านเ รียญ รัฐ ตามล�าดับ โดย ินค้า ่งออก �าคัญ
ของไทย ได้ แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละ ่ นประกอบ ข้ า
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ภาพรวมการค้าไทย-บรูไน

มูลค่า

2558

2559

2559
(ม.ค.-เม.ย.)

2560
(ม.ค.-เม.ย.)

% เปลี่ยนแปลง
(2560/2559)

การค้า
การส่งออก
การน�าเข้า
ดุลการค้า

815.77
105.77
710
-604.23

702.37
79.84
622.53
-542.69

240.79
24.80
215.99
-191.19

272.39
26.61
245.78
-219.17

13.12
7.31
13.80
14.63

ที่มา : ูนย์เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร า� นักงานปลัดกระทร งพาณิชย์ โดยค ามร่ มมือจากกรม ุลกากร
ปูนซิเมนต์ น�้าตาล เ ล็กและผลิตภัณฑ์ ขณะที่มูลค่าการน�าเข้าในช่ งเ ลา
เดีย กันเท่ากับ 710.00 และ 622.53 ล้านเ รียญ รัฐ ตามล�าดับ จาก นิ ค้า
น�า้ มันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ เ ล็กและผลิตภัณฑ์ นิ แร่โล ะและผลิตภัณฑ์ ตั น์ า�้ ด
แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง �าเร็จรูป โดย ินค้าที่ ่งออกไปบรูไนมีจา� น น
ไม่มากและขนถ่ายล�า (Transshipment) ที่ท่าเรือ ิงคโปร์/มาเลเซีย ท�าใ ้
เ ียเ ลาและมีค่าใช้จ่ายในการขน ่ง ูง
�า รับภา ีธุรกิจ บรูไนมีนโยบายด้านภา ีที่เอื้อต่อการค้าและการ
ลงทุน โดยเก็บภา เี งินได้นติ บิ คุ คล ร้อยละ 22 จากบริ ทั ของบรูไนและบริ ทั
ต่างชาติในอัตราเดีย กัน ยกเ ้นบริ ัทด้านปิโตรเลียมจะเก็บร้อยละ 55 โดย
ไม่มีการจัดเก็บภา ีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา ีการค้า ร มทั้งภา ีนา� เข้าและ
่งออก แต่การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้าจากปัจจัยต่างๆ เช่น กฎระเบียบที่
เคร่งครัด การ ้ามชา ต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ การขาดช่างฝีมือ ซึ่งคน
บรูไนจะไม่คุ้นเคยกับ ิถีชี ิตแบบใ ม่และระบบการค้าเ รี จึงไม่เอื้อต่อการ
ลงทุนจากชา ต่างชาติ
ภาพร มการค้าไทย-บรูไนยังมีมลู ค่าไม่ งู มากนัก แต่นโยบายของบรูไน
ที่เอื้อต่อธุรกิจใ ้ ามารถขยายการค้าการลงทุน โดยไทยจะต้องผลักดันการ
่งออก ินค้าที่ตลาดต้องการ
และมีค ามได้เปรียบ เช่น รถยนต์
อุปกรณ์และ ่ นประกอบ ข้า
น�้าตาล อา ารฮาลาล ซึ่งไทย
เป็นผู้น�าในอาเซียน ร มทั้งการ
่งออกภาคแรงงาน
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. การท�าธุรกิจในบรูไนค รเรียนรูเ้ กีย่ กับข้อค รปฏิบตั ิ เช่น ลีกเลีย่ ง
เ อื้ ผ้า เี ลือง เพราะเป็น ขี องพระม าก ตั ริย์ การทักทายจะจับมือกันเบาๆ
ตรีจะไม่ยนื่ มือใ บ้ รุ ุ จับ การใช้นิ้ ชีไ้ ปทีค่ น รือ งิ่ ของถือ า่ ไม่ ภุ าพแต่จะ
ใช้ ั แม่มือแทน ไม่ใช้มือซ้ายในการ ่งของใ ้ผู้อื่น ัน ยุดคือ ัน ุกร์และ
ันอาทิตย์ เป็นต้น
2. ธุรกิจทีน่ า่ นใจ เช่น การก่อ ร้าง อา ารฮาลาล และแรงงานในภาค
ก่อ ร้างและภาคอุต า กรรม ในรูปแบบการ าพันธมิตรธุรกิจร่ มทุน รือ
ร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งมีประ บการณ์และรู้ข้อมูลในพื้นที่จริง
3. บรูไนเป็นตลาดที่มีกา� ลังซื้อ ูง ค ร ร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ใ ้ ินค้า ามารถเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเฉพาะกลุ่ม ินค้า
ฮาลาล า� รับลูกค้ามุ ลิม จะต้อง ร้างค ามน่าเชื่อถือและ Brand Royalty
เพือ่ ลดภาระขาดดุลจากการน�าเข้าน�า้ มันดิบ ซึง่ มีตน้ ทุนที่ งู ก า่ เมือ่ เทียบกับ
การ ่งออก ินค้าเก ตรและแรงงาน
4. การบริ ารจัดการด้านโลจิ ติก ์ใ ้มีประ ิทธิภาพและลดต้นทุน
การขน ่ง ซึ่งยังคงเป็นปัญ าอุป รรค

ที่มา :
• กรม ่งเ ริมการค้าระ ่างประเท
• Center for ASEAN Studies
• World Trade Atlas
• นู ย์เทคโนโลยี าร นเท และการ อื่ าร า� นักงานปลัดกระทร ง
พาณิชย์ โดยค ามร่ มมือจากกรม ุลกากร
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Special Report

โดย : นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์ นักวิชำกำรพำณิชย์ชำ� นำญกำร กองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

รัสเซียพร้อมดึงดูดนักลงทุน เตรียมจัดประชุม
Eastern Economic Forum (EEF) ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ เมืองวลาดิวอสต็อก
เมือ่ นั ที่ 6 มิถนุ ายน 2560 นาย มคิด จาตุ รีพทิ กั ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้กล่า ปาฐกถาพิเ ในการประชุมประจ�าปีของ Nikkei Forum ภายใต้
ั ข้อ International Conference on the Future of Asia ครัง้ ที่ 23
ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกีย ประเท ญีป่ นุ่ ไ อ้ ย่างน่า นใจถึงบทบาทและ
ภารกิจใ ม่ของเอเชียในการรัก าไ ซ้ งึ่ นั ติภาพ เ ถียรภาพและค ามรุง่ เรือง
ของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในช่ งเ ลาที่เมฆ มอกแ ่งค ามไม่แน่นอน (The
clouds of uncertainty) ค่อยๆ ก่อตั ในช่ ง ลายปีผา่ นมา และเพิม่ ท ขี นึ้
แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่ ทัง้ โลก โดยเ น็ ได้จากปรากฏการณ์ ลายประการที่
เกิดขึน้ และ ร้างค าม นั่ ติ กต่อนานาประเท ไม่เพียงเฉพาะในด้านเ ร ฐกิจ
แต่ยงั ร มไปถึงภูมริ ฐั า ตร์และการเมืองโลก (Geopolitics) ทัง้ การเปลีย่ น
นโยบายของผูน้ า� รัฐฯ คนใ ม่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทีข่ อถอนตั
ออกจาก TPP ปรับนโยบายเป็นมุง่ เน้นปกป้องผลประโยชน์ของ รัฐฯ ก่อน
ประโยชน์ของประเท พันธมิตร (America first) ตามมาด้ ยมาตรการทีเ่ น้น
การปกป้องทางการค้าเ นือการ ง่ เ ริมการค้าเ รีเช่นในอดีต ด้ ยการออกค�า งั่
ฝ่ายบริ าร (Executive orders) ทีจ่ ะตร จ อบและตอบโต้ประเท คูค่ า้ ทีไ่ ด้
เปรียบดุลการค้าต่อ รัฐฯ ทัง้ ๆ ทีป่ ระเท ่ นใ ญ่เ ล่านัน้ ล้ นเป็นพันธมิตรที่
รัฐฯ เคยเกือ้ กูลใ เ้ กิดการพัฒนาในอดีตทัง้ นิ้ ร มถึงปรากฏการณ์ Brexit ที่
อังกฤ ขอแยกตั ออกจาก EU ก่อใ เ้ กิดการขยับและเคลือ่ นตั กู่ ารจัดระเบียบ
ใ ม่ทางเ ร ฐกิจและการค้าใ ม่ของโลก เพือ่ เป็น นทางออกใ พ้ น้ จาก ภาพ
แ ง่ ค ามไม่แน่นอนเ ล่านี้ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเท จากภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ จีน
เกา ลี ญีป่ นุ่ อินเดีย ร มถึงการร มกลุม่ ของอาเซียน
จากค�าปาฐกถาดังกล่า เน้นย�า้ า่ ภูมภิ าคเอเชียก�าลังก้า เข้ามามีบทบาท
า� คัญในการฟืน้ เ ร ฐกิจโลก ในขณะที่ พันธรัฐรั เซีย ภายใต้การน�าของ
ประธานาธิบดี ลาดีเมียร์ ปูตนิ ตระ นักถึงค ามเปลีย่ นแปลงทางเ ร ฐกิจ
และการค้าใ ม่ของโลก จึงได้พยายามเ ริม ร้างเ ถียรภาพทางเ ร ฐกิจทัง้
ภายในและระ า่ งประเท ใ ม้ คี ามมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาระบบ
เ ร ฐกิจของรั เซียมักผูกโยงกับเ ร ฐกิจของยุโรปและชาติตะ ันตกอื่นๆ
ค่อนข้างมาก ท�าใ เ้ มือ่ ระบบเ ร ฐกิจในยุโรปประ บภา ะชะงักงัน เ ร ฐกิจ
ของรั เซียก็ประ บปัญ าตามไปด้ ย
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ประธานาธิบดี ลาดีเมียร์ ปูตนิ จึงมอง า่ ธิ กี าร นึง่ ในการแก้ไขปัญ า
ดังกล่า คือ การด�าเนินนโยบาย “ นั าตะ นั ออก” (Turn to the East)
โดยมุง่ มาทีเ่ อเชียตะ นั ออกเฉียงใต้ด้ ย เพราะเป็นกลุม่ ประเท ทีม่ คี ามเติบโต
ทางเ ร ฐกิจอย่างร ดเร็ อีกทัง้ ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติทอี่ ดุ ม มบรูณ์
นอกจากนี้ ประธานาธิบดี ลาดิเมียร์ ปูติน ยังมีนโยบายใ ้ค าม �าคัญและ
จัดใ ภ้ มู ภิ าคตะ นั ออกไกล (Far Eastern) เป็นภูมภิ าคทีต่ อ้ งพัฒนาล�าดับแรกๆ
ของประเท โดยเฉพาะเมือง ลาดิ อ ต็อก (Vladivostok) ซึง่ เป็นเมืองท่าเรือ
ที่ า� คัญของรั เซีย มีพรมแดนติดกับประเท จีน เกา ลีเ นือ เกา ลีใต้ ญีป่ นุ่
และ ามารถเชือ่ มต่อการขน ง่ ทางเรือไปยังท่าเรืออืน่ ๆ ในเอเชียได้อกี ด้ ย
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการ ง่ เ ริมการพัฒนาเ ร ฐกิจของรั เซียตะ นั ออกและ
ขยายค ามร่ มมือระ า่ งประเท ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จากนโยบายดังกล่า
ประธานาธิบดี ลาดิเมียร์ ปูตนิ จึงได้ออกค�า งั่ บริ ารฉบับที่ 250 เมือ่ นั ที่ 19
พฤ ภาคม 2558 (Executive order of the President of the Russian
Federation No. 250 of May 19, 2015) ก�า นดใ ม้ กี ารจัดประชุม Eastern
Economic Form (EEF) ที่ Far Eastern Federal University (FEFU) ณ เกาะ
รุ กี้ (Russky Island) เมือง ลาดิ อ ต็อก ขึน้ ทุกปี โดยมี ตั ถุประ งค์เพือ่
1. เพิม่ ประ ทิ ธิภาพของค ามเชือ่ มโยงด้านการลงทุนระ า่ งประเท
ของนักธุรกิจชา รั เซียร มทัง้ น่ ยงาน รือฝ่ายอ�านาจในระดับแ ง่ พันธรัฐ
ภูมภิ าค และท้องถิน่
2. ใ ้ผู้เชี่ย ชาญทุกฝ่ายได้ประเมิน ักยภาพทางเ ร ฐกิจของภาค
ตะ นั ออกไกลของรั เซีย ยกระดับเพือ่ การแข่งขันและการลงทุนของภูมภิ าค
ทัง้ ในระดับรั เซียและต่างประเท
3. น�าเ นอเงือ่ นไขใ ม่ า� รับการลงทุนและการท�าธุรกิจโดยใช้ ธิ กี าร
ขัน้ ตอนพิเ ที่ ร้างขึน้ า� รับภาคตะ นั ออกของรั เซียทีเ่ ป็นดินแดน า� คัญ
ของการพัฒนาและท่าเรือเ รีของ ลาดิ อ ต็อก
โดยการประชุม EEF ได้จดั ขึน้ ครัง้ แรกในระ า่ ง นั ที่ 3 - 5 กันยายน 2558
ณ เกาะรุ กี้ เมือง ลาดิ อ ต็อก และครัง้ ที่ 2 ระ า่ ง นั ที่ 2 - 3 กันยายน 2559
โดยมีผเู้ ข้าร่ มประชุมก า่ 3,000 ราย จาก 56 ประเท โดยเฉพาะจากญีป่ นุ่
(246 ราย) จีน (227 ราย) และเกา ลีใต้ (128 ราย) โดยรั เซียได้เชิญประเท
มาชิกอาเซียนเข้าร่ มการประชุมดังกล่า ด้ ย ซึง่ ผลจากการประชุมครัง้ ที่ 2
มีค าม า� คัญอย่างมาก เนือ่ งจากทัง้ จีน ญีป่ นุ่ และเกา ลีใต้ ต่าง ร้างค าม
ร่ มมือทางเ ร ฐกิจระ า่ งกัน เช่น ค ามร่ มมือด้าน Free Port ด้านการ
าธารณ ุข การประมง การ นับ นุนกองทุนด้านเก ตรกรรมระ ่าง
จีน - รั เซีย (Agriculture Fund) การก่อ ร้าง ะพานพลังงานร่ มระ า่ ง
รั เซีย ญีป่ นุ่ เกา ลีใต้ และจีน
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า� รับการประชุม EEF ครัง้ ที่ 3 ซึง่ มีกา� นดจะจัดงานระ า่ ง นั ที่ 6 - 7
กันยายน 2560 ทีเ่ มือง ลาดิ อ ต็อก จะเป็นอีกเ ทีที่ า� คัญทีป่ ระเท ไทยค ร
เข้าร่ มและใ ค้ าม �าคัญเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในโอกา ทีป่ ี 2560 เป็นปี
ครบรอบ 120 ปีค าม มั พันธ์ทางการทูตระ า่ งไทยและรั เซีย ซึง่ ไทยค รใช้
โอกา นีย้ กระดับค าม มั พันธ์ทางเ ร ฐกิจ กู่ ารเป็น นุ้ ่ นทางยุทธ า ตร์
(Strategic Partnership) ระ า่ งไทยและรั เซีย และใช้โอกา ดังกล่า เพือ่
พบปะภาคเอกชนและนักลงทุนของรั เซีย เพือ่ เชิญช นรั เซียใ ม้ าลงทุนในไทย
ในกิจการเป้า มายในพืน้ ทีเ่ ขตเ ร ฐกิจพิเ ตะ นั ออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) ในกิจการด้านน ตั กรรมและเทคโนโลยีขนั้ งู ทีร่ ั เซียมีค าม
เชีย่ ชาญ อาทิ เภ ชั ภัณฑ์ การเก ตรขัน้ งู โทรคมนาคม โครง ร้างพืน้ ฐาน และ
พลังงานทดแทน โดย EEC จะเป็นโครงการ า� คัญทีพ่ ลิกโฉม น้าประเท ไทยใ ้
ามารถยกระดับการพัฒนาอย่างมาก จากการพัฒนาอุต า กรรมและโครงการ
โครง ร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมใ ้ EEC กลายเป็นประตู ภู่ มู ภิ าคและ โู่ ลกอย่าง
มีประ ทิ ธิภาพด้ ยการเชือ่ มโยงด้านคมนาคมทัง้ ทางอากา ทางเรือ ทางถนน
และทางราง
นอกจากนี้ ไทยจะได้แ ง าโอกา ในการด�าเนินโครงการร่ มกับรั เซีย
ในเขตเ ร ฐกิจพิเ ขัน้ งู (Advanced special economic zones) และ
ท่าเรือปลอดอากรของ ลาดิ อ ต็อก (Free port) ในการพัฒนาค ามร่ มมือ
ด้านโลจิ ติก ์ระ ่างท่าเรือ ลาดิ อ ต็อกและท่าเรือแ ลมฉบังอีกด้ ย
(ประธานาธิบดี ลาดิเมียร์ ปูติน ลงนามกฎ มายการจัดตั้ง Free Port ใน
เมือง ลาดิ อ ต็อก เมือ่ นั ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ท�าใ เ้ มือง ลาดิ อ ต็อก
มี ถานะเป็นเมือง Free Port เป็นเ ลา 70 ปี รือ จนถึงปี พ. . 2628) ร มทัง้
จะเป็นโอกา ทีด่ ที ภี่ าคเอกชนไทยจะได้เข้าไปร่ มรับฟ้งข้อมูลเกีย่ กับ กั ยภาพ
ทางเ ร ฐกิจของภูมิภาคตะ ันออกไกลของรั เซีย ทั้งในด้านการค้าและ
การลงทุนเพื่อ ่งเ ริมใ ้ผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนเข้าไปมีกิจกรรม
ทางด้านการค้าการลงทุนในรั เซียมากขึน้ เนือ่ งจากภูมภิ าคนีข้ องรั เซียยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติอกี มาก และจะเป็นประตูการค้า า� คัญของไทยทีจ่ ะเข้าไป
เจาะตลาดรั เซียในฝัง่ ตะ นั ออกได้มากขึน้
แม้ในระยะทีผ่ า่ นมา ภาคเอกชนไทยยังไม่คอ่ ยมีโอกา ได้เรียนรูแ้ ละเข้าไป
ท�าการค้าและลงทุนกับรั เซียมากนัก เนือ่ งจากขาดข้อมูล และระยะทางที่ า่ ง
ไกล แต่รั เซียก�าลังก้า เข้ามามีบทบาททางด้านเ ร ฐกิจ และภา ะเ ร ฐกิจ
ของรั เซียมีแน โน้มปรับตั ในทิ ทางทีด่ ขี นึ้ จากนโยบายทีร่ ั เซียพยายามลด
ค ามเ ี่ยงจากการพึ่งพารายได้ ลักของประเท จากภาคพลังงานและ ินค้า
โภคภัณฑ์ โดย นั มาเน้น ง่ เ ริมการผลิต นิ ค้าภายในประเท แทนการน�าเข้า
นิ ค้าจากต่างประเท เพิม่ การลงทุนจากต่างชาติไปในทุกภูมภิ าค โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคตะ นั ออกไกล และการเพิม่ ประ ทิ ธิภาพของระบบการธนาคาร
และ ร้างค ามมัน่ ใจใ แ้ ก่นกั ลงทุน
จากภา ะเ ร ฐกิจทีป่ รับตั ดีขนึ้ ของรั เซีย ง่ ผลใ ม้ ลู ค่าการ ง่ ออกของ
ไทยไปยังตลาดรั เซียในช่ ง 5 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค. - พ.ค.) มีมลู ค่าร ม
323.4 ล้านเ รียญ รัฐ ขยายตั เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ถึงร้อยละ 49.27 (216.7
ล้านเ รียญ รัฐ) โดย นิ ค้า ง่ ออก ลักทีข่ ยายตั เพิม่ ขึน้ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์
และ ่ นประกอบ (มูลค่า 104.1 ล้านเ รียญ รัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.19)
ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่า 31.8 ล้านเ รียญ รัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 108.51) อัญมณี
และเครื่องประดับ (มูลค่า 18.9 ล้านเ รียญ รัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13)
เม็ดพลา ติก (มูลค่า 15.3 ล้านเ รียญ รัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.38) ผลไม้
กระป๋องและแปรรูป (มูลค่า 14.9 ล้านเ รียญ รัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.48)
เครือ่ งจักรกลและ ่ นประกอบ (มูลค่า 3.94 ล้านเ รียญ รัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
447.22) เป็นต้น ซึง่ แน โน้มดังกล่า คาดการณ์ได้ า่ การ ง่ ออกของไทยไปยัง
ตลาดรั เซียในปี 2560 จะ ามารถขยายตั ได้บรรลุตามเป้า มาย (รั เซียและ
CIS ขยายตั ร้อยละ 12.5) โดยทีท่ งั้ ไทยและรั เซียก็ได้เน้นย�า้ เป้า มายเพิม่ มูลค่า
ทางการค้า 5 เท่าภายใน 5 ปี รือ 10,000 ล้านเ รียญ รัฐ ภายในปี 2563

(ค. . 2020) ตามทีผ่ นู้ า� ของทัง้ องฝ่ายตกลงร่ มกันในโอกา ทีน่ ายกรัฐมนตรี
ของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เยือน พันธรัฐรั เซียอย่างเป็นทางการ
ระ า่ ง นั ที่ 18 - 20 พฤ ภาคม 2559
ดังนัน้ การจัด Eastern Economic Forum ครัง้ นี้ จึงมีค ามน่า นใจ
อย่างมากทีจ่ ะท�าใ ผ้ ปู้ ระกอบการและนักลงทุนไทยได้เรียนรูแ้ ละรูจ้ กั รั เซียได้
ดีขนึ้ โดย ั ข้อการประชุม EEF ทีค่ าด า่ จะจัดขึน้ ในปีนี้ ได้แก่
1. Economic Policy in Russia’s East: What’s next?
2. Doing Business in the Russian Far East.
3. We are Neighbors : Earning through Cooperation
4. The Russian Far East : Creating a New Quality of Life by
Responding to Challenges.
5. Country – Specific Business Dialogues. (Russia-ASEAN /
Russia-India / Russia-China / Russia-Republic of Korea / Russia-Japan)
อย่างไรก็ตาม า� นักงานนโยบายและยุทธ า ตร์การค้า มอง า่ รั เซีย
เป็นประเท ทีย่ งั มีโอกา และ กั ยภาพทางด้านการค้าการลงทุน งู ด้ ยขนาด
พืน้ ทีป่ ระเท ก า่ 17 ล้านตารางกิโลเมตร ซึง่ ถือ า่ ใ ญ่ที่ ดุ ในโลก (ใ ญ่ก า่
ไทย 34 เท่า) มีประชากร 142 ล้านคน แต่ผปู้ ระกอบการไทย ่ นใ ญ่ยงั ไม่
พร้อมทีจ่ ะท�าการค้าการลงทุนกับรั เซีย เนือ่ งด้ ยปัญ าอุป รรค ลายด้าน
ทัง้ เรือ่ งภา า ระยะทาง ภาพภูมอิ ากา ร มถึงกฎระเบียบต่างๆ แต่ในภูมภิ าค
ตะ นั ออกไกลของรั เซีย เป็นภูมภิ าคทีต่ งั้ อยูใ่ กล้เอเชีย มีทา่ เรือถึง 20 แ ง่
ซึ่งเมือง ลาดิ อ ต็อกเป็นเมืองท่าเรือที่ �าคัญ และอยู่ในแผนการพัฒนาของ
รั เซียทีจ่ ะผลักดันใ เ้ ป็นท่าเรือนานาชาติเชือ่ มต่อกับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ ดังนัน้
เพือ่ ใ เ้ กิดการขยายตั ของการค้าการลงทุนระ า่ งไทย-รั เซีย ผูป้ ระกอบการ
ไทยจะต้อง กึ าโอกา ในการค้าการลงทุนกับรั เซียในเชิงลึกมากขึน้ กระทร ง
พาณิชย์และ น่ ยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ ข้องจะต้องเร่ง ร้างค ามรูแ้ ละค ามเข้าใจ
ด้านตลาดใ ก้ บั ผูป้ ระกอบการมากขึน้ เช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการ
กึ า ทีค่ ร ง่ เ ริมใ ม้ กี าร กึ าภา ารั เซียมากขึน้ เพือ่ รองรับการท�าการค้า
กับรั เซีย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยเองก็ค รผลักดันใ ม้ กี ารจัดงาน Economic
Forum ประจ�าปีในลัก ณะเดีย กันนี้ เพือ่ ประชา มั พันธ์ EEC ใ เ้ ป็นทีร่ จู้ กั ของ
ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติมากขึน้ เพราะประโยชน์ทไี่ ทยจะได้รบั นอกจาก
มูลค่าการค้าการลงทุนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตแล้ การตอกย�า้ บทบาทการเป็น
ผู้น�าของกลุ่ม CLMVT ของไทยก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเช่นที่กระทร ง
พาณิชย์ประ บค าม า� เร็จจากการจัดประชุม CLMVT Forum 2016 เมือ่
เดือนมิถนุ ายน 2559 ทีผ่ า่ นมา

• https://forumvostok.ru/en/main-page/
• า� นักงาน ง่ เ ริมการค้าในต่างประเท ณ กรุงมอ โก, กรม ง่ เ ริมการค้าระ า่ ง

ประเท
• ูนย์เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร �านักงานปลัดกระทร งพาณิชย์
โดยค ามร่ มมือจากกรม ลุ กากร
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ยังคงสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยสะท้อนจากการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของการบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าและบริการ
ผลจากแนวโน้มตลาดโลกและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อีกทัง้ การลงทุนภาคเอกชนทีม่ สี ญั ญาณขยายตัวทัง้ ในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้
เศรษฐกิจด้านอุปทานมีทศิ ทางการขยายตัวสอดรับกับอุปสงค์ทงั้ การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมและมีอตั ราใช้กา� ลังการผลิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจ
ไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมัน่ คงและสามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดสี ะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและ
สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�า่ ขณะทีท่ นุ ส�ารองระหว่างประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถนุ ายน 2560

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- ก.พ. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 2560)
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Inflationary Trend (Headline CPI)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ครึ่งปีแรก 2560 เท่ากับร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบ
กับครึ่งปีแรก 2559 ที่ลดลงร้อยละ -0.09 แสดงถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจดีกว่า
ปีที่แล้ว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2560 เท่ากับร้อยละ -0.05 จาก
ราคาผักสดทีเ่ ริม่ โน้มสูงขึน้ เนือ่ งจากผักสดเสียหายจากอากาศแปรปรวน ขณะที่
ราคาน�า้ มันเชื้อเพลิงสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงตามภาวะตลาดโลกจากความ
ไม่แน่นอนในปริมาณการผลิตน�า้ มันดิบของไนจีเรียและลิเบีย รวมทั้งความขัด
แย้งทางการเมืองในกลุม่ ตะวันออกกลาง ท้าให้ยงั คงมีอปุ ทานส่วนเกินในตลาด
กระทรวงพาณิชย์ปรับประเมินอัตราเงินเฟ้อ ปี 2560 ลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ
0.7 - 1.7 ( เดิม 1.5 - 2.2 ) เพื่อให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2560
ระดับราคาสินค้าและบริการ ในมิถนุ ายน 2560 สูงขึน้ ร้อยละ 0.02 จาก
เดือนก่อนหน้า ผลจากกลุม่ อาหารสด (ผักสด เนือ้ สัตว์ ไข่) ค่าซือ้ ยานพาหนะ และ
ค่าการศึกษา - ค่าเล่าเรียน โดยมีภาวะความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าส�าคัญดังนี้
› ผักสด ราคาสูงขึ้นร้อยละ 15.35 เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง
ผักชี จากฝนตกชุกในบางพื้นที่ ผักใบเน่าเสียง่าย
› ไข่ ราคาสูงขึ้น ร้อยละ 1.94 ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจาก
มาตรการปลดแม่พันธุ์ไก่ยืนกรงออกจากระบบก่อนก�าหนด
› ปลาและสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาหมึก
กล้วย ปลาจาระเม็ดหอยแมลงภู่ กุง้ นาง เนือ่ งจากเป็นช่วงปิดอ่าวไทยเป็นเวลา
3 เดือนและเป็นช่วงมรสุม
› ค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดลง 0.50 - 1.00 บาท จาก
น�้ามันดีเซลปรับลดลง
› ค่าของใช้ส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.03 เช่น สบู่ถูตัว น�า้ ยาระงับ
กลิ่นกาย น�า้ ยาบ้วนปาก เป็นต้น
› น�้ามันเชื้อเพลิง ราคาลดลงร้อยละ -3.20 ส�าหรับราคาน�้ามัน
เชือ้ เพลิงขายปลีกในประเทศ (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น�า้ มันเบนซิน 95 น�า้ มัน
ดีเซล และ LPG)
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเท แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมิถุนายน 2560 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ
101.4 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ปรับตั ลดลงร้อยละ 1.2 าเ ตุจากการลดลงของดัชนีราคา ม ดผลผลิตเก ตรกรรม ร้อยละ 6.4 จากกลุ่ม ินค้าผลผลิต
การเก ตร กลุ่ม ัต ์มีชี ิตและผลิตภัณฑ์ กลุ่มปลาและ ัต ์นา�้ และ ม ดผลิตภัณฑ์อุต า กรรม ลดลงร้อยละ 0.5 จากกลุ่ม ินค้า า� คัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อา าร
เครือ่ งดืม่ และยา บู ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์อโล ะ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่ งอิเล็กทรอนิก ์ และ นิ ค้าอุต า กรรมอืน่ ๆ ขณะที่ ม ดผลิตภัณฑ์
จากเ มือง ูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการ ูงขึ้นของราคา ินค้ากลุ่มแร่โล ะและแร่อื่นๆ

ดัชนีราคา ั ดุกอ่ ร้าง (CMI)

ดัชนีราคา ง่ ออก-น�าเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคา ่งออก เดือนพฤ ภาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤ ภาคม
2559 ูงขึ้นร้อยละ 2.7 เป็นการปรับตั ูงขึ้นทุก ม ด ินค้า โดย ินค้า
า� คัญที่ราคา ูงขึ้น ได้แก่ น�้ามัน า� เร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลา ติก ผลิตภัณฑ์
ยาง เ ล็ก ยางพารา ไก่ และกุ้ง ดแช่เย็นแช่แข็ง น�า้ ตาลทราย อา ารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น เนื่องจาก ถานการณ์เ ร ฐกิจโลกปรับตั ดีขึ้น
่งผลใ ้มีค ามต้องการ ินค้าจากตลาดต่างประเท อย่างต่อเนื่อง
ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนพฤ ภาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤ ภาคม
2559 ปรับ ูงขึ้นร้อยละ 4.4 โดยเป็นการปรับ ูงขึ้นทุก ม ด ินค้า ได้แก่
ม ด ินค้าเชื้อเพลิง ม ด ินค้า ัตถุดิบและกึ่ง �าเร็จรูป ม ด ินค้าทุน
ม ดยานพา นะและอุปกรณ์การขน ่ง และ ม ด ินค้าอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ ราคา ินค้าน�าเข้า �าคัญที่ปรับ ูงขึ้น เช่น น�้ามันดิบ เ ล็ก เ ล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปัญ าอุปทาน ่ นเกินในตลาดโลกคลี่คลายลง

ดัชนีราคา ั ดุก่อ ร้างเดือนมิถุนายน 2560 เท่ากับ 103.5 เทียบกับ
เดือนมิถนุ ายน 2559 ลดลงร้อยละ 0.7 าเ ตุจาก ม ดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ
5.5 ม ดเ ล็กและผลิตภัณฑ์เ ล็ก ลดลงร้อยละ 1.8 ม ดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา ลดลงร้อยละ 1.5 และ ม ด ั ดุก่อ ร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4
เมือ่ เทียบกับเดือนพฤ ภาคม 2560 ดัชนีราคา งู ขึน้ ร้อยละ 0.1 เป็น
ผลจากดัชนีราคา ม ดซีเมนต์ งู ขึน้ ร้อยละ 0.8 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผ ม)
ม ดเ ล็กและผลิตภัณฑ์เ ล็ก งู ขึน้ ร้อยละ 0.7 (เ ล็กเ น้ กลมผิ เรียบ-ข้ออ้อย)
ตามราคา ัตถุดิบ ได้แก่ เ เ ล็กและบิลเล็ต ม ดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่
ม ดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.6 (ท่อร้อย ายไฟและ
ายโทร ัพท์พี ีซี ท่อพี ีซี ข้องอ-ข้อต่อ- ามทางท่อประปา ท่อระบายน�า้ เ ีย
PVC) ตามราคา ตั ถุดบิ คือ เม็ดพลา ติก ม ด ั ดุกอ่ ร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ
0.4 (ยางมะตอย) ตามราคาน�้ามันที่ลดลง ม ดที่ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ ม ดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ม ดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ม ดกระเบื้อง
ม ด ั ดุฉาบผิ ม ด ุขภัณฑ์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: พฤษภาคม 2560
การส่งออก

การ ่งออกของไทยในเดือนพฤ ภาคม 2560 ขยายตั ูง ุด
ในรอบ 52 เดือน ที่ร้อยละ 12.7 รือคิดเป็นมูลค่า 19,944.3 ล้าน
ดอลลาร์ รัฐ ตามการฟืน้ ตั ของเ ร ฐกิจโลกโดยการ ง่ ออกขยายตั
ดี ขึ้ น ในทุ ก ตลาด � า คั ญ และขยายตั ในระดั บ ู ง ในทุ ก กลุ ่ ม ิ น ค้ า
โดยเฉพาะกลุ่ม ินค้าเก ตรและอุต า กรรมเก ตรที่เติบโตต่อเนื่อง
ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�า้ ตาลทราย ผัก ผลไม้ ด
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่ ดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะทีก่ ลุม่ นิ ค้า
อุต า กรรมขยายตั ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์และ ่ นประกอบ แผง งจรไฟฟ้า คอมพิ เตอร์และ ่ นประกอบ
ะท้อนถึง ักยภาพในการแข่งขันและค าม ามารถในการปรับตั
เพือ่ ตอบ นองต่อค ามต้องการของตลาดโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้
การ ่งออกไปตลาด �าคัญๆ ยังคงขยายตั ดีอย่างต่อเนื่อง และ
มีการขยายตั เป็น งก า้ งมากขึน้ ซึง่ ดั ่ นตลาดทีข่ ยายตั คิดเป็น
มากก ่าร้อยละ 90.0 ของตลาดทั้ง มด โดยการ ่งออกไปยังตลาด
ลักขยายตั ถึงร้อยละ 15.2 ซึง่ การ ง่ ออกไป ญีป่ นุ่ ภาพยุโรป และ
รัฐฯ ขยายตั ร้อยละ 26.4 13.3 และ 8.7 ตามล�าดับ �า รับตลาด
กั ยภาพ งู ขยายตั ร้อยละ 20.0 โดยมี าเ ตุ า� คัญจากการขยายตั งู
อย่างต่อเนื่องของตลาดจีนที่ร้อยละ 28.3 และตลาดอาเซียน (5)
ขยายตั ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ องติดต่อกันที่ร้อยล 14.2
การน�าเข้า

เดือนพฤ ภาคม 2560 มีมูลค่า 19,000.2 ล้านเ รียญ รัฐ
ขยายตั ร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดีย กันของปีที่ผ่านมา
โดยเป็นการขยายตั ของน�้ ามันดิบ (+27.1%) เครื่องจักรกลและ
่ นประกอบ (+11.7%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ ่ นประกอบ (+24.2%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (+26.1%) เ ล็ก เ ล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+5.3%) แ ล่งน�าเข้า
�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+14.5%) ญี่ปุ่น (+20.8%)
รัฐอเมริกา (+24.7%) มาเลเซีย (+8.9%) ิงคโปร์ (+29.2%)
ดุลการค้า

เดือนพฤ ภาคม 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 944 ล้านเ รียญ รัฐ
ขณะที่ภาพร มดุลการค้า 2560 (ม.ค.-พ.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า
5,053.6 ล้านเ รียญ รัฐ
ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า

ดัชนีราคา ินค้า ่งออกเดือนพฤ ภาคม 2560 อยู่ที่ 94.2
(ปี 2555=100) ูงขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดีย กันของปีก่อน
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา ่งออก ม ด ินค้าเก ตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.0 ม ด ินค้าอุต า กรรมการเก ตร ขยายตั ร้อยละ 8.4
ม ด ินค้าอุต า กรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และ ม ด ินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
พฤ ภาคม 60

ม.ค.-พ.ค. 2560

มูลค่าล้านเ รียญ

(%YoY)

มูลค่าล้านเ รียญ

(%YoY)

่งออก

19,944.3

12.7

93,264.9

7.0

น�าเข้า

19,000.2

18.4

88,211.3

15.2

ดุลการค้า

944

5,053.6

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 60
มูลค่า

ินค้า

Δ

(ล้าน USD) (%YoY)

รถยนต์ อุปกรณ์
และ ่ นประกอบ

ดั ่ น

ประเท

(%)

มูลค่า

Δ

ดั ่ น

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

2,248

5.6

11.3

จีน

2,350

28.3

11.8

เครือ่ งคอมพิ เตอร์
อุปกรณ์และ ่ น 1,503
ประกอบ

11.1

7.5

รัฐ
อเมริกา

2,336

8.7

11.7

ผลิตภัณฑ์ยาง

861

54.1

4.3

ญีป่ นุ่

2,008

26.4

10.1

เม็ดพลา ติก

750

19.1

3.8

เ ยี ดนาม

1,012

29.5

5.1

อัญมณี
และเครือ่ งประดับ

737

-42.4

3.7

ฮ่องกง

964

30.1

4.9

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 60
นิ ค้า

มูลค่า
Δ
(ล้านUSD) (%YoY)

ดั ่ น
(%)

ประเท

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

ดั ่ น
(%)

1,812

27.1

9.5

จีน

3,971

14.5

20.9

เครือ่ งจักรกล
และ ่ นประกอบ 1,771
เครือ่ งจักรไฟฟ้า 1,503
และ ่ นประกอบ

11.7

9.3

ญีป่ นุ่

2,673

20.8

14.1

24.2

7.9

รัฐ
อเมริกา

1,160

24.7

6.1

เคมีภณ
ั ฑ์

1,333

26.1

7

มาเลเซีย

1,016

8.9

5.4

เ ล็ก เ ล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,039

5.3

5.5

งิ คโปร์

744

29.2

3.9

น�า้ มันดิบ

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า
ดัชนีราคา

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)

ก.พ. 60

มี.ค. 60

พ.ค. 60

พ.ค. 60

ม.ค. - พ.ค. 60

ง่ ออก

0.5

0.0

0.2

2.7

3.4

น�าเข้า

0.7

-0.2

-0.2

4.4

6.9

มายเ ตุ มูลค่า : ล้านเ รียญ รัฐ

ดัชนีราคา นิ ค้าน�าเข้าเดือนพฤ ภาคม 2560 อยูท่ ี่ 83.6 (ปี 2555=100)
ขยายตั ร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดีย กันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้น
ของดัชนีราคาน�าเข้า ม ด นิ ค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 ม ด นิ ค้าทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ินค้า ินค้า ัตถุดิบและกึ่ง �าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3
ม ดยานพา นะและอุปกรณ์การขน ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ ม ด ินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : มิถน
ุ ายน 2560
ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�าเดือนมิถนุ ายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,353.85 บาท ปรับตั ลด
ลงร้อยละ 0.09 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน น้า ราคาทองค�าทีป่ รับลดลงได้รบั
แรงกดดันจาก กุลเงินดอลลาร์ทแี่ ข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับยูโร ภาย ลังประชุม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบีย้ และ ง่ ญ
ั ญาณขยายเ ลา
ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในขณะที่ในประเท เงินบาทยัง
แข็งค่ากดดันราคาทอง
ราคาน�า้ มัน

ราคาน�า้ มันดิบเดือนมิถุนายนปรับตั ลดลง โดยราคาน�า้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 45.17 เ รียญ รัฐต่อบาร์เรล ปรับตั ลดลงจากเดือนก่อน น้า
ซึง่ อยูท่ ี่ 48.67 เ รียญ รัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจากค ามกัง ลจากค ามขัดแย้งใน
กลุม่ ประเท ตะ นั ออกกลางที่ ลายประเท มีการตัดค าม มั พันธ์กบั กาตาร์
ซึ่งอาจ ่งผลกระทบต่อข้อตกลงปรับลดก�าลังการผลิตของผู้ผลิตทั้งในและ
นอกกลุม่ โอเปกทีเ่ พิง่ ขยายระยะเ ลาการปรับลดออกไป นอกจากนี้ ค าม
กัง ลเกีย่ กับภา ะอุปทานล้นตลาดเป็นอีก นึง่ ปัจจัยทีก่ ดดันราคาน�า้ มันดิบ
ลังปริมาณน�้ามันดิบคงคลัง รัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น ร มถึงปริมาณการ
ผลิ ต น�้ า มั น ดิ บ ของลิ เ บี ย และไนจี เ รี ย ยั ง คงปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ลัง ถานการณ์ค ามไม่ งบคลีค่ ลายลง

ราคาน�า้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนมิถุนายนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.00 บาทต่อเ รียญ รัฐ
แข็งค่าขึน้ จากเดือนก่อน น้า ค่าเงินบาทปรับตั แข็งค่าขึน้ ยังเคลือ่ นไ อดคล้อง
กับภูมภิ าค ขณะทีม่ องการไ ลเข้าของกระแ เงินทุนมายังประเท ไทยทีม่ เี พิม่
ขึน้ ยังเป็นไปในทิ ทางเดีย กับตลาดประเท เกิดใ ม่อนื่ ๆ ร มถึงปัจจัยบ กจาก
ดอลลาร์ได้รบั แรงกดดันจากข้อมูลเ ร ฐกิจในเชิงลบของ รัฐฯ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
พ.ค.60
มิ.ย. 60 %Δ(MOM)
นิ ค้า
ข้า : (Baht/100Kg)
ข้า ขา 5% (ใ ม่)
1,271.67 1,412.27
11.06
ข้า อมมะลิ 100% ชั้น 2
1,983.57 2,180.00
9.90
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมค ัน ชั้น3 (f.o.b)
75.67
61.11
-19.23
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
59.75
51.68
-13.51
ทองค�า
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,245.00 1,260.26
1.23
ไทย (THB/Baht)
20,372.22 20,353.85
-0.09
น�า้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
48.67
45.17
-7.18
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
34.45
34.00
-1.32

w
ที่มา : CEIC

ม.ค-มิ.ย.
59

ม.ค-มิ.ย.
60

%Δ(YOY)

1,267.91
2,287.33

1,220.23
2,044.50

-3.76
-10.62

52.70
44.97

81.11
68.83

53.90
53.07

1,220.16 1,238.16
20,466.69 20,385.35

1.48
-0.40

39.54

50.12

26.77

35.48

34.71

-2.17

ข้า ราคาขาย ง่ เฉลีย่ ข้า ขา 5% (ใ ม่) และราคาขาย ง่ เฉลีย่ ข้า
อมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใ ม่) เดือนมิถนุ ายน 2560 ปรับตั เพิม่ ขึน้ จากเดือน
มิถนุ ายน 2560 จากราคา 1,271.67 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,412.27
บาท/100 กิโลกรัม และราคาขาย ง่ เฉลีย่ ข้า อมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใ ม่)
ปรับตั เพิม่ ขึน้ จาก 1,983.57 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,180.00 บาท/100
กิโลกรัม เนือ่ งจากผลผลิตข้า เปลือกมีปริมาณออก ตู่ ลาดน้อยในช่ งเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ก่อนที่ข้า นาปรังชุดใ ม่จะออกในช่ งปลายเดือน
กรกฎาคม ่ นค ามต้องการของตลาดต่างประเท เพิ่มขึ้น เช่น อิ ร่าน
อีกทัง้ เป็นผลทางจิต ทิ ยาจาก ต๊อกข้า จากโครงการรับจ�าน�าทีม่ ผี ลต่อค าม
เชือ่ มัน่ ของประเท คูค่ า้ ข้า ไทย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมค ันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือ งขลา) เดือนมิถนุ ายน 2560 เฉลีย่
อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 61.11 บาท และ 51.68 บาท ตามล�าดับ ราคายางแผ่น
รมค นั ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนพฤ ภาคม 2560
คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ 13.51 ตามล�าดับ ราคายางปรับตั ลดลง เนือ่ งจาก
ค ามต้องการซือ้ ยางจากจีนซึง่ เป็นผูใ้ ช้ยางรายใ ญ่มนี อ้ ย จึงไม่ช่ ยกระตุน้
ตลาด ขณะทีก่ ารแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาทเป็นอีกปัจจัยทีก่ ดดันราคา
ประกอบกับนักลงทุนระมัดระ งั ในการซือ้ ขายเพือ่ รอดูการประชุมธนาคาร
กลาง รัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ดี แม้ า่ ในช่ งนีป้ ริมาณผลผลิตยางพาราจะยัง
ออก ตู่ ลาดน้อยก็ไม่ ง่ ผลเชิงบ กต่อราคายาง
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ปู๊นๆ รถไฟแดนปลาดิบมาแล้ ... เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
กลายเป็นข่า ดังเมื่อญี่ปุ่นท�าฮือฮาด้ ยการเปิดตั การเดินรถไฟขบ น รู
าย “Twilight Express Mizukaze” โรงแรม ้าดา ติดล้อเลิ รูอลังการ ตอกย�้า
่าญี่ปุ่นรุก นักด้านการท่องเที่ย ครั้งใ ญ่
Mizukaze มายถึง “ ายลมแ ่งค าม ุข” โดยใ ้บริการใน
เ น้ ทางระ า่ งเกีย โต - โอซากา - ชิโมโนเซกิ ตามโปรแกรม โดยเปิด
ประเดิมคอร์ แรกแบบ 4 ัน 3 คืน า� รับท่านที่ นใจ Twilight
Express Mizukaze นนราคาเริม่ ต้นที่ 270,000 -1,250,000 เยน
(ประมาณ 85,000 - 400,000 บาท) ใคร นใจเก็บเงินแล้ ไปตีตั๋
กันได้เลย แต่คงต้องรอนาน น่อยเพราะมีผทู้ ี่ นใจจองกันมาก ทัง้ ๆ
ที่ ามารถรับผู้โดย ารได้แค่เที่ย ละ 34 คนเพียงเท่านั้น
แต่ไ นแต่ไรมาญี่ปุ่นไม่ค่อย นใจการท่องเที่ย เท่าไร ในอดีต
การจะไปเที่ย ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องผ่านด่าน 18 อร ันต์
กันเลยทีเดีย แต่เดี๋ย นี้ไปญี่ปุ่นแ นง่าย เ ตุผลเบื้อง ลัง รือครับ? เนื่องจาก
เ ร ฐกิจของญี่ปุ่นเริ่มชะลอตั โดยปัจจุบัน GDP ของญี่ปุ่น ล่นไปอยู่อันดับ 4 ของ
โลก (อันดับ นึ่งเป็น จีน ตามมาด้ ย รัฐฯ และอินเดีย) รัฐบาลญี่ปุ่นพยายาม
กระตุ้นเ ร ฐกิจ ลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลนัก จนปี 2554 ญี่ปุ่นบอบช�้าอย่าง นัก
จากม ันตภัยธรรมชาติ 3 เรื่อง นักๆ คือ 1) แผ่นดินไ 2) ซึนามิ แต่ที่ นัก ุดเป็น
3) โรงไฟฟ้านิ เคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรัง ีรั่ ไ ลออกมา อันเป็นผลจากแผ่นดินไ
ง่ ผลใ ร้ ฐั บาลจ�าต้อง งั่ ปิดโรงไฟฟ้านิ เคลียร์ทั่ ประเท 54 แ ง่ ทันที และ นั ไปใช้
พลังงานแ ล่งอื่นแทน เช่น ถ่าน ิน น�า้ มันและก๊าซ แม้ ่าโรงไฟฟ้านิ เคลียร์ที่เซ็นได
ได้รบั อนุญาตใ ก้ ลับมาผลิตไฟฟ้าได้อกี (ภายใต้การค บคุมเข้มง ด งู ดุ ) เมือ่ ปี 2558
แต่โรงไฟฟ้าฯ อื่นๆ ก็ยังคงปิดเ มือนเดิม ไฟฟ้าก็เลยไม่ค่อยพอใช้ เรื่องพลังงานถือ
เป็นเรือ่ งใ ญ่ของญีป่ นุ่ เพราะญีป่ นุ่ ไม่มแี ล่งพลังงานใดๆ ในประเท เลย ต้องน�าเข้า
ทัง้ มด ต้นทุนพลังงานก็เลยแพง ท�าใ ้
นิ ค้าญีป่ นุ่ แพงขึน้ แข่งขันในตลาดโลก
ยากขึ้น ่งออกรถยนต์แทบจะไม่ได้
่ นจะ ังพึ่งใบบุญค ามตกลงเขต
การค้าเ รี TPP ก็ไม่ได้เ ียแล้ เพราะ
TPP ถูกล้มกระดานไปเรียบร้อยแล้
โดยพ่อ นุ่มคา บอยผมทอง
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ญี่ ปุ ่ น งั ด ไม้ ต ายด้ ยการยกเครื่ อ งการ
ท่องเที่ย ครั้งใ ญ่ โดยระดม รรพก�าลัง
ทุกด้านมาอัดฉีดการท่องเที่ย นักท่องเที่ย ไทย
ลายคนไปซื้อ “โตเกีย บานานา” มา ซึ่งเป็น
ินค้าขึ้นชื่อ ทั้งๆ ที่เขาไม่มี Banana ต้องน�าเข้า
ไปแปรรู ป เพื่ อ ่ ง ออก ในขณะที่ คุ ณ มอก็ ล ง
มาเล่ น กั บ เขาด้ ย โดยออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชื่ อ
“Plasmalogens” รัก าโรคอัลไซเมอร์ได้ชะงัดนัก
เพราะ ่าผู้ ูงอายุในญี่ปุ่นและทั่ โลกมีเพิ่มขึ้น
ราคากล่องละแค่ มื่นต้นๆ เท่านั้น ก็เลยขายดี
ญี่ปุ่นก�าลังยกระดับการท่องเที่ย ด้ ยน ัตกรรม
ร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ธรรมดานะครับ เ ็นทีการ
ท่องเทีย่ ไทยคงจะรอช้าไม่ได้เ ยี แล้ ต้องอัดฉีด
การท่องเที่ย 4.0 อย่างจริงๆ จังๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ได้ทชี่ น
ั้ 13 สนค.
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