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และ

       พม่ำวันนี้...
     กับโอกาสดีๆ
ส�าหรับธุรกิจไทย

เครื่องส�ำอำงไทย...
          ในตลาดจีน



 รอบบ้านรอบสนย.เดือนเมษายนนี้ มีเหตุการณ์และกิจกรรมหลายอย่างที่อยากน�ามาเล่าสู่กันฟัง  
อย่างแรกเลยก็คือ สนย.ได้ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ ท่านผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์  
มาปฏบิตัิหนา้ทีผู่อ้�านวยการ สนย.พร้อมๆ กับแสดงความยินดกีบัท่านลนีา  พงษ์พฤกษา รอง ผอ. สนย. ปฏบิตัิ
หน้าที่ ผอ.สนย. ที่ได้รับต�าแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่ว่าท่านจะไปอยู่
ที่ไหนอย่างไรเราก็ยังต้องบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมส�าคัญท่ีไม่เล่าไม่ได้แล้วเพราะเราก็ได้เกริ่นไปเม่ือฉบับก่อนหน้าด้วยซี ก็คือ งำนมหกรรม
พำณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ครั้งที่ 5 ที่เราไปจัดกันที่สนามบินเก่า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-8 เม.ย. 
56 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการน�าสินค้ามาจ�าหน่ายมากมายหลายสาขาเช่นเดียวกับทุกครั้งท่ีผ่านมา รวมถึง 
มีดนตรีและการแสดงบนเวทีตลอดงาน เป็นท่ีน่าสนใจและมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยมากมายเหมือนเคย  ภายใน
งานที่ขาดไม่ได้คือการจัดการเจรจาธุรกิจ ครั้งนี้มีผู้ซื้อภายในประเทศรายใหญ่ คือ บิ๊กซี เจ้าเก่า ได้ท�า MOU  
กับกระทรวงพาณิชย์ โดยจะรบัซือ้ล�าไยคณุภาพจากกลุม่เกษตรกรภาคเหนือ เพือ่ไปกระจายใน Big C ทกุสาขา
ทั่วประเทศ ส�าหรับผู้ซื้อที่มาจากต่างประเทศ ครั้งนี้เดินทางมาจาก สปป.ลาว 11 ราย พม่า 5 ราย สนใจที่จะ
สั่งซื้อสินค้าประเภทของประดับบ้าน สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าไหม และอัญมณี ฯลฯ 

 นอกจากนี้ มีกิจกรรมส�าคัญๆ มากมาย เช่น การน�าคณะและผู้ประกอบการไปส�ารวจเส้นทางค้าขาย
กับประเทศเพื่อนบ้าน การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ADB เป็นต้นล่าสุด สนย.ได้รับหน้าที่เป็นหน่วยงานในจัดประชุม
ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย.56 เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
จากภาคเอกชนทุกสาขา รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 
ในการท่ีจะผลักดันการส่งออกปีน้ีให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และยงัจะได้จดัเวทีกลุ่มย่อยเพือ่ลงลกึถงึ
แต่ละประเด็นปัญหาในแต่ละสาขาสินค้า และจะได้น�ามาเล่าสู่กันฟังต่อไปในโอกาสหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
ท�างานเชิงรุกกันขนาดนี้ คาดว่าการส่งออกต้องเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน
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Editor’s Note

วารสารสนย. ฉบับที่ 22 ขอน�าเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ เครื่องส�าอางไทย ในตลาดจีน และ พม่าวันน้ี 
กับโอกาสดีๆ ส�าหรับธุรกิจไทย รวมทั้งเรื่องราวของนครรัฐวาติกัน (Vatican City State) ที่หลายๆ คน
อาจจะยังไมรุู้

เครื่องส�าอาง ในวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเกือบทุกเพศ ทุกวัยเลยทีเดียว อย่างที่เรา
เห็นๆ กันทุกวันนี้ธุรกิจความงามเอย สปาเอย ผุดขึ้นมายังกับดอกเห็ด คนส่วนหนึ่งต้องเสียเงินไปกับความสวย
ความงามปีละไม่น้อยเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากตลาดเครื่องส�าอางในไทยค่อนข้างคึกคักและมีอัตราการขยาย
ตัวสูง และเครื่องส�าอางของไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน  ในขณะที่ภาพรวมการส่งออก
ของไทยในสินค้าหลายชนิดมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ตลาดเครื่องส�าอางในจีนมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง เรียกว่า 
สาวจีนในปัจจุบันความสวยความงามไม่เป็นรองใคร ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสของธุรกิจเครื่องส�าอางไทยที่จะไป 
ขยายตลาดในจีน  เพียงแค่ขอให้สินค้าของท่านนั้นมีคุณภาพเพียงพอ

 จากตลาดจีนสู่ตลาดเมียนมาร์หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic  
of the Union of Myanmar) นั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พลังงาน  
ทรัพยากรทางทะเล หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไทยเริ่มขาดแคลน โดยในปี 2554-2555 ไทยมีสัดส่วนการน�าเข้าสินค้า 
ผ่านชายแดนมากกว่าการส่งออก ซึ่งทวาย (Dawei) ก�าลังจะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่เช่ือมโลกตะวันตก 
และตะวันออก สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการจากทุกทิศทั่วโลก ท่าเรือน�้าลึกทวาย 
จึงเป็น New Land Bridge ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการ 
กระจายสินค้าในระดับโลก ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ มาทาง 
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน

 หวังว่าวารสารสนย. ฉบับนี้จะท�าให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับสาระ ความรู้ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อแนะน�าและค�าติชมต่างๆ

บรรณาธิการ



ถึงลูกๆ ที่รักทุกคน

สารจาก วาติกัน Special Talk

              อย่างไรก็ตาม หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายไป
ไม่นาน ชนเผ่าแฟรงค์ (Frank) แถวประเทศฝรั่งเศสกลับเรืองอ�านาจขึ้น
ภายใต้การน�าของ "พระเจ้าชาร์เลอมาญ" ซึ่งพระองค์ได้รับอาณัติจาก
วาติกันให้ขึ้นเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันตะวันตกยุคใหม่ ภายใต้
ชื่อ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire)" ทั้งนี้ ก็เพื่อ
จะได้เป็นอสิระจากอทิธพิลของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกทีผู่น้�ายคุหลงัๆ 
กลายเป็นอาหรับไปหมดแล้ว 

 ในยุคกลาง จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นชาติ
มหาอ�านาจอีกคร้ัง โดยมีพืน้ทีค่รอบคลมุภาคตะวันออกของฝร่ังเศส เยอรมนั  
ภาคเหนอืของอติาล ี บางส่วนของโปแลนด์ตะวนัตก  เราย่นย่อประวตัศิาสตร์
กันมาถึงตอนที่ว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ล่มสลายได้อย่างไรกันดี
กว่า  ในศตวรรษที่ 19 อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็กลับล่มสลายไปอีก 
ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1806 สมัยจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้าย  
นามพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ของไทย) ซ่ึงรบ 
แพ้พระเจ้านโปเลียนโบนาปาร์ต และได้บีบให้พระเจ้าฟรานซิสที่ 2  
สละราชบัลลังก์  ส่งผลให้ประเทศราชต่างแยกตัวเป็นอิสระ เกิดประเทศ
ใหม่ๆ ได้แก่ ฮอลแลนด์ สวติเซอร์แลนด์ เบลเยยีม ลกิเตนสไตน์ สมาพันธรฐั 
แห่งไรน์ และปรสัเซยี ส่วนพระเจ้าฟรานซสิที ่2 กต้็องปกครองดนิแดนทีย่งัคง
เหลอื คอื “ออสเตรยี” แทนและเปลีย่นชือ่พระองค์เองเป็นพระเจ้าฟรานซสิ 
ที่ 1 แห่งออสเตรีย  ถึงทุกวันนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า อาณาจักรโรมันได้ 
กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งภายใต้ชื่อ "อียู" หรือ "สหภาพยุโรป" ก็ไม่น่าจะผิด 
กติกาแต่อย่างใด เพราะประเทศสมาชิกอียูส่วนใหญ่ก็เคยอยู่ภายใต้
อาณาจักรโรมันแทบทั้งสิ้น  ถือได้ว่าโรมันได้วางรากฐานด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจการค้า และสังคม ให้กับยุโรปได้เป็นอย่างดี  

 ลูกๆ อาจสงสัยว่าท�าไมจักรวรรดิโรมันถึงได้ยืนยงหลาย
พันปี และเหตุใดจึงล่มสลาย พ่อคิดว่าเป็นเพราะในยุคที่รุ ่งเรือง  
โรมันนั้น 1) เป็นสาธารณรัฐ 2) มีการปกครองที่ดี (Good Governance) 
3) มีก�าลังทหารที่เข้มแข็ง ส่วนสาเหตุที่ล่มสลายเป็นเพราะปัจจัยทั้งสาม
บกพร่องนั่นเอง

 วันน้ีพิธีรับต�าแหน่งของพ่อได้ผ่านพ้นไปด้วยดี พ่อขอไปท�า
หน้าที่ในต�าแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดวาติกันของพ่อต่อแล้วกัน

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรแด่ลูกๆ ทุกคน                               
 คุณพ่อ Paisano Vincente D. Paul

 ขอขอบใจทุกคนที่ได้แสดงความยินดีต่อพ่อ ในโอกาสท่ีพ่อได้
ไปรับต�าแหน่งใหม่ที่ส�าคัญยิ่งที่นครรัฐวาติกัน เมื่อเป็นพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า พ่อก็ยินดีน้อมรับด้วยความเต็มใจยิ่ง

 ทกุสิง่ในนครรฐัวาตกินัล้วนแต่น่าตืน่ตาตืน่ใจ โอฬารตระการตา
ไปเสียหมด  สมแล้วกับการเป็นเมืองหลวงแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก 
ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านคน  ในประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี
ของครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ นครรฐัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนีไ้ด้ผ่านร้อนผ่านหนาว
และมีเรื่องราวต่างๆ มากมายจนยากจะสาธยายได้ครบทุกแง่มุม 

 นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) มีพ้ืนที่ราว 250 ไร่  
มีประชากรเพียง 800 กว่าคน ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติอิตาลีและสวิส โดย
รัฐวาติกันน้ีตั้งอยู่ในเขตกรุงโรม ประเทศอิตาลี แต่ก็มิได้ขึ้นกับอิตาลี  
ต้องขอบใจท่านเบนิโต มุสโสลินี ที่ได้ท�าสนธิสัญญา "ลาเตรัน" ยอมรับ
สถานะนครรัฐวาติกันเม่ือวันที่ 11 ก.พ. 2472  ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 
2503 วาติกันก็บังเกิดเป็นรัฐเอกราชโดยสมบูรณ์ มีอ�านาจอธิปไตย 
เป็นของตนเอง  เป็นเรือ่งทีน่่าทึง่ทีว่าตกินัมคีวามสมัพนัธ์ทางการทตูกบักรงุ 
อโยธยาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพระองค์ได้ส่งราชทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับวาติกันในปี พ.ศ. 2225

 ในแง่เศรษฐกิจ-การค้า วาติกันไม่มีเรื่องราวให้พูดถึงมากนัก  
เป็นเพราะสมณะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินใดๆ ดังนั้น 
รายได้ของวาติกันจึงเกิดจากแรงศรัทธาของญาติโยมทั่วโลกล้วนๆ 
นครรัฐวาติกันมีสถานะเป็นประเทศเช่นประเทศอื่นๆ รัฐธรรมนูญของ
ตนเอง มีพระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ ซึ่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรี  
มคีณะผูบ้รหิารระดบัรองๆ ลงมา มหีวัหน้าคณะหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่าระดบั
กระทรวงต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน่วยงาน 

 ภายในอาณาจกัรของพระเจ้าแห่งนี ้ นอกจากจะมสีถานทีส่�าคญั  
เช่น โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ทีม่ทีวัร์รสิต์แห่กนัไปชมผลงานของไมเคลิ แองเจโล  
และราฟาเอล กันปีละกว่า 5 ล้านคนแล้ว ยังมีส�านักพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ ์
เอกสารภาษาต่างๆ เผยแพร่ต่อชาวโลกมายาวนานนับร้อยๆ ปี   
นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ  
ราว 30 ภาษา และมสีถานีโทรทศัน์ด้วย ส�าหรบัใครทีส่ะสมแสตมป์กไ็ม่ควร 
พลาดแวะเยี่ยมไปรษณีย์วาติกันเพื่อเลือกซื้อแสตมป์สวยๆ ได้ตามชอบใจ  
แต่ท่ีดึงดูดความสนใจของพ่อเป็นพิเศษก็คือ หอสมุดเก่าแก่ตั้งแต ่
ศตวรรษที่ 13  และหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน สร้างขึ้นตั้งแต่ 
ศตวรรษที่ 15 รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์วาติกัน

 พ่อได้ใช้เวลาวนัแรกเกอืบทัง้วนัทีม่าถงึไปกบัการศกึษาเรือ่งราว 
ของกรุงโรมในอดีตเพื่อเป็นความรู้ประกอบการท�างานต่อไป ในอดีตนั้น 
โรมันโบราณยิ่งใหญ่ยืนยงถึง 2,214 ปี  นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงการล่มสลาย 
ของอาณาจักร ไบเซนไทน์  ในยุคท้ายๆ โรมันกลายเป็นอาณาจักร 2 ขั้ว  
คอืโรมนัตะวนัตก และโรมนัตะวนัออก  ซึง่ต่อมาฝ่ังตะวนัตกล่มสลายก่อน 
เพราะถูกคนเถื่อนเผ่าเยอรมันตีแตกในปี ค.ศ. 476 ต่อมาโรมัน 
ตะวันออกซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์และมีศูนย์กลางที่กรุง 
คอนสแตนติโนเบิลก็ได้ล่มสลายไปในที่สุดเช่นกัน 3วารสาร สนย.

 



เครื่องส�าอางไทย.....ในตลาดจีน โดย น.ส.อรอุมา ปักเข็ม  
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอุตสาหกรรม

และธุรกิจบริการ

ตลำดจีนกับเครื่องส�ำอำงไทย
  จีนเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในแง่ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความต่อเนื่อง จ�านวน
ประชากรมากเป็นอันดบั 1 ของโลก ประชากรมคีวาม
เป็นอยูท่ีด่ขีึน้และเร่ิมทีจ่ะมองหาสิง่ทีด่มีาสนองความ
ต้องการและอ�านวยความสะดวกให้ตนเองโดยเลอืกใช้
สนิค้าคณุภาพทีม่แีบรนด์จากต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น 
เคร่ืองส�าอาง แม้ว่าจะเป็นสนิค้าฟุม่เฟือย แต่ผูบ้รโิภค
ชาวจนีก็ยงัมกีารบรโิภคอย่างต่อเน่ืองโดยมองในเรือ่ง
ของคณุภาพของสนิค้าเป็นส�าคญั สนิค้าประเภทเครือ่งส�าอางทีไ่ด้รบัความนยิมในตลาดจีนจะเน้นเรือ่งของความขาว เนือ่งจากสาวจีนมคีวามนยิมสผีวิ 
ที่ขาวแม้จะมีพื้นฐานสีผิวที่ขาวอยู่แล้วก็ตาม และเครื่องส�าอางที่ช่วยชะลอวัย

 สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ใช้กับเส้นผม (ไทยส่งออก 
เป็นอันดับ 2 ของโลก) รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทั้งนี้สาเหตุ
ท่ีตัวเลขส่งออกค่อนข้างสูง เนื่องจากไทยเป็นฐานในการรับจ้างผลิต 
เคร่ืองส�าอางภายใต้แบรนด์ของลกูค้า (โออเีอม็) ทีส่�าคญัของภมูภิาคอาเซยีน 
จงึท�าให้มลูค่าการส่งออกแต่ละปีขยายตวัค่อนข้างมากประเทศไทยถอืว่ามี 
ความพร้อมทัง้ด้านแรงงานและวัตถุดิบทีเ่ป็นพชืสมนุไพร  มสีรรพคณุท่ีสามารถ 
น�ามาเป็นส่วนผสมในเคร่ืองส�าอางทีเ่ป็นเวชส�าอาง (เน้นวตัถุดบิจากธรรมชาติ)  
และเคร่ืองส�าอางแนวสปา  เน่ืองจากสินค้าเคร่ืองส�าอางและผลิตภณัฑ์ของไทย 
มภีาพลักษณ์ท่ีด ีมคีวามโชคดจีากสภาพอากาศและภมูปิระเทศทีเ่อือ้ต่อการ 
เจริญเติบโตของพืชสมุนไพรซึ่งมีด้วยกันหลากหลายชนิดและหลากหลาย 
สายพันธุก์ว่า 2 แสนชนดิ วตัถุดบิจากพืชสมนุไพรท่ีตลาดต้องการน�าไปเป็น 
ส่วนผสมของเครือ่งส�าอาง เช่น ว่านหางจระเข้ กวาวเครอืขาว กวาวเครอืแดง  
มะเขอืเทศ ขมิน้ชนั ไพล เมลด็องุน่ กระชายด�า มะรมุ ทบัทมิ และมงัคดุ เป็นต้น   

ส่วนพืชสมุนไพรที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต ได้แก่ โปรตีนจากรังไหม ข้าว เปลือกมังคุด และมะหาด ฯลฯ เครื่องส�าอางของไทยมีส่วนผสมที่เป็น 
สมุนไพรจึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นเรื่องสุขภาพและหลีกเลี่ยงสารเคมีส่งผลให้ตลาดเครื่องส�าอางไทยเติบโตขึ้นตามล�าดับ

  เครื่องส�าอาง เมื่อได้ยินค�าๆ นี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ใช้แต่งเติมสีสันให้กับใบหน้า จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าเครื่องส�าอาง
ไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งที่ใช้แต่งเติมสีสันเท่านั้น แต่เครื่องส�าอาง คือ สิ่งต่างๆ ที่ท�าให้เกิดความสวย ความสะอาด เป็นสิ่งที่ท�าให้ดูดีขึ้นและเป็นส่ิงท่ีใช้เฉพาะ
ภายนอกร่างกาย นอกจากนี้เคร่ืองส�าอางยังเป็นสิ่งท่ีมีความผูกพันกับชีวิตประจ�าวันของคนเรานับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นเครื่องส�าอางที่เราต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ยาสระผม ยาสีฟัน ครีมบ�ารุงผิว เป็นต้น ตลาดเครื่องส�าอางในไทยค่อนข้างคึกคักและมีอัตราการ 
ขยายตัวสูง ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของไทยในสินค้าหลายชนิดมีแนวโน้มที่ลดลงแต่เครื่องส�าอางกลับมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

โครงสรางการสงออกผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางไทยป 2555วัตถุดิบเพื่อใชทำ

เครื่องสำอาง
21.17%

น้ำหอมและ
หัวน้ำหอม
0.28%

สบู
10.62%

เครื่องสำอาง
สำหรับอาบน้ำ
และดับกลิ่นตัว

8.51%

เครื่องสำอาง
สำหรับผม
43.17%

เครื่องสำอาง
สำหรับอนามัย
ชองปากและฟน

11.22%

เครื่องสำอาง
สำหรับแตงหนา
หรือบำรุงผิว

16.25%

  การส่งออกเครื่องส�าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์
รักษาผวิ ปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 2,677.88 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 
6.92 โดยตลาดทีม่มีลูค่าการส่งออกสงูสดุคอื อาเซยีน 
ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามล�าดับ
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  ตลาดในเมืองหลักของประเทศจีนถือได้ว่ามีความส�าคัญ เช่น ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีแนวโน้มตลาดที่ดี 
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า จ�านวนผู้บริโภคสินค้าเครื่องส�าอางในจีนจะพุ่งสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งจะเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพสูงในอนาคต

กำรน�ำเข้ำเครื่องส�ำอำง 
 กำรน�ำเข้ำทั่วไป
  ในปี 2555 จีนน�าเข้าเครื่องส�าอางมูลค่า 2,153.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 11.04 แหล่งน�าเข้าหลักได้แก่
ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ สินค้าท่ีมีการน�าเข้าส่วนใหญ่ คือ เครื่องส�าอางใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า ส�าหรับสถิติการน�าเข้าล่าสุด ในเดือน
มีนาคม 2556 มีมูลค่า 528.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 2.47 แหล่งน�าเข้าหลักยังเป็นกลุ่มประเทศยุโรป 
และสหรัฐฯ 

 กำรน�ำเข้ำจำกไทย
  ในปี 2555 จีนมีการน�าเข้าเครื่องส�าอางจากไทยมูลค่า 80.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.88 ไทยมีส่วนแบ่งการตลาด 
คิดเป็นร้อยละ 3.75 ส�าหรับสถิติการน�าเข้าล่าสุดจากไทยในเดือนมีนาคม2556มีมูลค่า 21.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555  
ร้อยละ 2.06 

 กำรวิเครำะห์ด้วย BCGMetrix
  ปี 2555 ตลาดเครื่องส�าอางของจีน ประเทศไทยอยู่ในสถานะ Question Mark  

มีส่วนแบ่งในตลาดระดับต�่า  แต่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง เม่ือเปรียบเทียบกับ 
คู่แข่งที่ส�าคัญอย่าง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ 
ส่งออกเครื่องส�าอางรายส�าคัญของเอเชีย  หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะตลาด
จาก Question Mark เป็น Star ต้องให้ความส�าคัญคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก  
เนื่องจากตลาดจีนผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับคุณภาพมากกว่าราคาพร้อมทั้งการสร้าง
แบรนด์ก็เป็นอีกปัจจัยในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า จะเห็นได้ว่าผู้บริโภค 
ชาวจีนนิยมใช้สินค้าแบรนด์ดังจากยุโรปและสหรัฐฯ เนี่องจากมีความเชื่อมั่นในภาพ
ลักษณ์ของสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคมีความเชื่อว่าสินค้าจากประเทศแถบยุโรปและสหรัฐฯ  
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ

5วารสาร สนย.

  ปัจจัยที่จะเป็นตัวหนุนให้สินค้าไทยเป็นที่รู ้จักในตลาดนี้ คือ  
การประชาสัมพันธ์ที่โดนใจโดยการโฆษณาที่มีศิลปินหรือนักแสดงชาวไทย 
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีช่ืน่ชอบของสาวจนีซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของสนิค้า
เครื่องส�าอางเป็นสื่อกลาง เช่น ป้อง ณวัฒน์, มาริโอ หรือบี้ สุกฤษฎิ์ เป็นต้น 
เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาดารานักแสดงไทยหลายคนเป็นที่ชื่นชอบ 
ของชาวจีนจะเป็นตัวดึงดูดกระแสการบริโภคได้ นอกจากนี้การเปิดช่อง
ทางการค้าจากเดิมที่เป็นการขายตรงหรือจ�าหน่ายตามเคาน์เตอร์เป็นการ
ขายผ่านเว็ปไซท์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการที่
จะขยายตลาดเครือ่งส�าอางของไทยในตลาดจนีจากสถานะ Question Mark  
ไปเป็นสถานะ Star ก็ยังมีโอกาส

ปัญหำอุปสรรคของอุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำงไทย
 1. ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขาดความ 
น่าเชื่อถือ 
 2. ผู้ประกอบการเคร่ืองส�าอางส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs และ OTOP  
ขาดเงินทุนไม่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ต้องอาศัย
การสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมด้านเงินลงทุนและองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. ผู ้ประกอบการไทยขาดการให้ความส�าคัญกับการจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้าเพือ่ป้องกนัการลอกเลยีนแบบ  ซึง่เป็นปัญหาทีส่นิค้าไทย
ที่ไปขายในประเทศจีนประสบปัญหาการลอกเลียนแบบ
 4. การจดแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ เพื่อออกหมายเลขก�ากับข้างบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้า ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
OTOP และ SMEs  เนื่องจากการออกหมายเลขรหัสมีความล่าช้า และไม่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์กบัทัง้ผูป้ระกอบการส่งผลให้ผูป้ระกอบการสญูเสยีโอกาส
ทางการค้า

 5. กฎระเบียบการน�าเข้าของจีนมีความเข้มงวด เช่น เครื่องส�าอาง  
ต้องได้รับการตรวจสอบจากส�านักตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคของจีน
 6. ภาษีน�าเข้าวัตถุดิบของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย

ข้อเสนอแนะ
 การจ�าหน่ายเครื่องส�าอางของไทยในประเทศจีนยังมีโอกาสขยายตัว  
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามตลาดนี้เพราะชาวจีนมีก�าลังซื้อสูงแม้ว่า
ชาวจนีจะนิยมซ้ือสนิค้าแบรนด์ต่างชาตท่ีิมคีณุภาพแต่สนิค้าไทยกม็คุีณภาพ
ไม่แพ้กนัสงัเกตได้จากการท่ีไทยเป็นฐานการผลติสนิค้าให้แบรนด์ดงัมากมาย 
นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญกับตลาดรองก็เป็นอีกโอกาสของสินค้าไทย
เน่ืองจากปัจจุบันเมืองรองมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีก�าลังซื้อที่ 
มากขึน้ เช่น นครเฉงิต ูมกีลุม่ผูบ้รโิภคเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่กี�าลงัซือ้หรอืจะเป็น
นครหางโจวเมืองหนิงโป นครหนางจิงเมืองซูโจว เป็นต้น ที่ผู้บริโภคมีก�าลัง
ซื้อไม่แพ้หัวเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งการท�าความเข้าใจกับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและความต้องการสินค้าเพื่อน�าเสนอสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคก็น่าจะ
เป็นอกีปัจจยัทีจ่ะท�าให้สนิค้าไทยเป็นทีต้่องการ  อกีทัง้การอาศยัจดุเด่นของ
สนิค้าท่ีไทยมศีกัยภาพ เช่น การเน้นสนิค้าท่ีมส่ีวนผสมจากสารธรรมชาตแิละ
สมุนไพรเป็นตัวชูโรง ซึ่งสอดรับกับกระแสโลกปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญกับ
ธรรมชาตหิลกีเลีย่งการใช้สารเคมรีวมถงึการต่อยอดช่องทางการจ�าน่ายสนิค้า
เคร่ืองส�าอางไปยงัธุรกิจอืน่ๆ เช่น ธุรกิจสปาทีก่�าลังเป็นทีน่ยิมในประเทศจนี  
ถอืเป็นช่องทางจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพของเครือ่งส�าอางไทยในจนีได้อกีทาง

World Trade Atlas
China - Imports -Total-

33 Perfumery,Cosmetic,Etc
Millions of US Dollars

January - December

% Share % Change
Rank Country 2010 2011 2012 2010 2011 2012 -  12/11  - RMS Growth MSS

0 -- World --              1497.074412 1939.048717 2153.063856 100 100 100 11.04 11.04
1 F 381 113033 535 44637 547 308051 25 46 27 61 25 42 2 22 134 64 2 22 547 311 France                   381.113033 535.44637 547.308051 25.46 27.61 25.42 2.22 134.64 2.22 547.31
2 Japan                    311.93687 411.92449 406.540422 20.84 21.24 18.88 -1.31 74.27 -1.31 406.54
3 United States            241.980518 261.721596 279.46222 16.16 13.5 12.98 6.78 51.06 6.78 279.46
4 India                    39.269145 55.125015 110.741334 2.62 2.84 5.14 100.89 20.22 100.89 110.74
5 Korea, South             60.517933 74.550447 110.309879 4.04 3.85 5.12 47.97 20.14 47.97 110.31,
6 United Kingdom           50.534185 62.951744 83.975421 3.38 3.25 3.9 33.4 15.34 33.40 83.98
7 Thailand                 43.733383 67.376517 80.668355 2.92 3.48 3.75 19.73 14.75 19.73 80.67
8 Singapore                30.994786 54.075436 74.214483 2.07 2.79 3.45 37.24 13.57 37.24 74.21
9 Hong Kong                51.656233 60.835774 64.649433 3.45 3.14 3 6.27 11.80 6.27 64.65

10 Germany 48 882483 47 311769 54 566112 3 27 2 44 2 53 15 33 9 95 15 33 54 5710 Germany                  48.882483 47.311769 54.566112 3.27 2.44 2.53 15.33 9.95 15.33 54.57
24 Indonesia                7.380831 13.408421 9.551869 0.49 0.69 0.44 -28.76  -28.76 9.55
26 Philippines              1.290013 1.356797 3.009673 0.09 0.07 0.14 121.82 0.55 121.82 3.01
27 Malaysia                 1.433866 1.892629 2.001105 0.1 0.1 0.09 5.73 0.35 5.73 2.00
41 Cambodia                 0.966916 1.497492 0.586025 0.07 0.08 0.03 -60.87 0.12 -60.87 0.59
44 L 2 644313 0 788572 0 508993 0 18 0 04 0 02 35 45 0 08 35 45 0 5144 Laos                     2.644313 0.788572 0.508993 0.18 0.04 0.02 -35.45 0.08 -35.45 0.51
47 Vietnam                  0.274351 0.261466 0.401137 0.02 0.01 0.02 53.42 0.08 53.42 0.40

146 Myanmar                  0.048141 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0.00

Source of Data:China Customs
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Special Report

พม่าวันนี้..กับโอกาสดีๆ 
ส�าหรับธุรกิจไทย

โดย นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

TPSO Journal6

  ...ฟิว...ฟิว เสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าและหลัง
พวกเราอย่างหวาดเสียว ในขณะที่เราข้ามถนนในพม่า แม้จะผ่านไป 
สามสีวั่น เรากย็งัคงไม่ชนิกบัการข้ามถนนในแบบที ่“ต้องก้าวขาให้เร็วกว่า
เครื่องยนต์” หลังจากเอาชีวิตรอดผ่านการจราจรนั้นมาแล้วอย่างตื่นเต้น 
พวกเราชาวพาณชิย์และผูป้ระกอบการชาวไทยกเ็ร่ิมศึกษาสภาพธรุกจิการ
ค้า และเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวพม่า ค�าทักทายแรกที่พวกเรา
เรียนรู้ คือ mingalar par (มิง-กะ-ลา-บา) แปลว่า “สวัสดี” ซึ่งสามารถ
ใช้ทักทายชาวพม่าได้ทั้งวัน ในฐานะที่เราก�าลังจะเป็นประเทศเดียวกัน..
ประเทศอาเซียน

  

  ประเทศเมียนมาร์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศ
ที่มีพรมแดนติดกับ 5 ประเทศส�าคัญ ได้แก่ ไทย จีน ลาว อินเดีย และ 
บังคลาเทศ ซ่ึงเมื่อรวมประชากรทั้ง 5 ประเทศนี้แล้ว พบว่ามีสัดส่วน 
ถงึเกอืบร้อยละ 40 ของประชากรโลกในปี 2012  ซึง่นบัเป็นหน่ึงในปัจจยั
ส�าคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก เมื่อรวมเข้า
กับศักยภาพด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ 
ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้ง  
ความต้องการบริโภคสินค้าที่มีมากขึ้นแล้ว ย่อมท�าให้ภูมิภาคนี้กลายเป็น 
“สาวเนื้อหอม” ส�าหรับหนุ่มๆ ตาด�าๆ และตาน�้าข้าวทั่วโลก

  จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB (Asia Develop-
ment Bank) ระบวุ่าพม่ามอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรอื GDP 
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2012 พม่าจะมีตัวเลข GDP อยู่ที่
ประมาณ 6% เนื่องจากภาคธุรกิจให้ความเชื่อมั่นกับการปฏิรูปการเมือง
และเศรษฐกิจมากข้ึน อย่างไรกด็ ีหลายฝ่ายยงัคงเฝ้าระวังในประเดน็เรือ่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งจะได้รับผลจากความเสี่ยงของ 
ค่าเงินจ๊าด (Kyat) ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ปัจจัยการชะลอตัว
ลงของเศรษฐกิจประเทศเพือ่นบ้าน อนัเป็นผลมาจากวกิฤตหนีใ้นประเทศ
พัฒนาแล้ว

  ส�าหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังพม่า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
วัตถุดิบ เช่น ปูนซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องจักรเครื่องกล  เคมีภัณฑ์ 

และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์จากข้าว 
และอาหารส�าเร็จรูปอื่นๆ ทั้งน้ี ชาวพม่าส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินค้าไทยมากกว่าการน�าเข้าจากแหล่งอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งยืนยัน
ได้จากครั้งส�ารวจตลาดในซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ (แล้ว) ในเมืองทวาย 

  

 ประธานหอการค ้าทวาย
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั้น ชี้ให้ดูว่า...  
“นี่คือของขายดีครับ” สิ่งนั้นคือ  
ข้าวโพดกระป๋องจากไทยนั่นเอง

เกร็ดน่ำรู้คู่เมืองพม่ำ
   พม่าขับรถชิดเลนขวา แต่รถส่วนใหญ่เป็นพวงมาลัยขวา เอ๊ะ..
งงล่ะสิ ให้นึกถึงรถพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา แต่ขับชิดเลนขวา !  
เพราะฉะนั้น เวลาข้ามถนนในพม่า นอกจากจะต้องระวังการขับขี่มอเตอร์ไซค ์
ที่ไม่หลบคนแล้ว ยังต้องมองขวา..มองซ้าย..และมองอีกหลายๆ รอบ  
อย่าได้มั่นใจว่ารถมาช้า เราคงวิ่งทัน เพราะสัญชาติญาณการระแวดระวังของเรา
อาจจะใช้ไม่ได้กับการจราจรในพม่า

  ส่วนสนิค้าทีไ่ทยน�าเข้าจากพม่า นอกเหนอืจากทรพัยากรธรรมชาติ 
เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุงไม้แปรรูป แร่ต่างๆ แล้ว วัตถุดิบส�าคัญที่ไทยน�า
เข้าจากพม่ามากขึน้ ได้แก่ พชืน�า้มนัและผลติภัณฑ์ เนือ้สตัว์ส�าหรบับรโิภค 
ผักผลไม้ รวมทั้ง สัตว์น�้าสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป  ทั้งนี้ จากข้อมูล 
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่า พบว่าในปี 2554-2555 ที่ผ่านมา  
ไทยมีสัดส่วนการน�าเข้าสินค้าผ่านชายแดนมากถึงประมาณ 97%  
ในขณะที่ส่งออกมีสัดส่วนประมาณ 70% 

  ผู ้ประกอบการร่วมทริปครั้งนี้ ส่วนใหญ่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหารทะเลและสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก การค้าขายระหว่างผูป้ระกอบการไทยกบัพม่า  
โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลในเขตเมืองทวายและมะริด ส่วนใหญ่จะ 
มีการตกลงซื้อขายกันโดยได้เห็นสินค้าจริงก่อน เมื่อตกลงกันเรื่องปริมาณ
ได้แลว้ ผู้ประกอบการพม่าจะให้ผูแ้ทนของตนเองในไทย โอนเงินเขา้บญัชี
ผู้ขายชาวไทยเป็นเงินบาท เพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียส่วนต่างของอัตรา 
แลกเปลีย่น ส่วนการขนถ่ายสนิค้าจะเป็นการขนส่งจากทวาย/มะริด ลงเรือ 
ไปยังเกาะสองของพม่า แล้วจึงเข้าไทยที่จังหวัดระนอง แล้วจึงขนส่ง 
ทางบกต่อมายังตลาดอาหารทะเลในภาคกลางของไทย



อัตรำกำรค้ำของประเทศไทย

Myanmar Fishery Production Myanmar Capture Production Myanmar Aquaculture Production

7วารสาร สนย.

  โครงการท่าเรือน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ถูกวางให้เป็นจุดเช่ือมอินโดจีนจากฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก  
อยู่ห่างจากเมืองทวายประมาณ 30 กม. ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 350 กม. ท�าให้คาดกันว่า หากโครงการส�าเร็จเสร็จสิ้น  
สินค้าจากพม่าสามารถขนส่งผ่านทวายเข้ากรุงเทพฯ จะมีระยะทางเพียงไม่เกิน 400 กม. ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาจากที่เคย 
ต้องผ่านท่าเรือเกาะสอง เข้าระนอง และขนส่งทางบกมายังกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน DDC (Dawei Development  
Company Limited  ซึ่งจดทะเบียนในพม่าเพื่อด�าเนินกิจการบริหารท่าเรือทวายฯ ของบริษัท อิตาเลียนไทย จ�ากัด  
ได้ก่อสร้างถนนดินสองเลนเชื่อมการเดินทางในระยะแรก และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กเข้ามาด�าเนินการได้แล้ว 
ในพื้นที่ 7 โซน ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

     ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เช่น อุตสาหกรรมยาง เฟอร์นิเจอร์ หนัง และแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะ
บางสินค้าที่ผู้ผลิตสามารถผลิตเพื่อส่งออก และใช้สิทธิ GSP ของพม่าได้ อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังคงตั้งค�าถามเกี่ยวกับความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
นักลงทุนเข้าไปตั้งโรงงานผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนเรื่องระยะเวลาและค่าเช่าพื้นที่ และเรื่องถนน highway เชื่อมพื้นที่โครงการฯ กับบ้าน
พุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่าหากมีการก่อสร้างได้สมบูรณ์แบบเป็นถนนคอนกรีตได้เลย จะสามารถดึงดูดนักธุรกิจได้มากกว่า 
การแค่ปรับพื้นที่เป็นถนนดิน เพราะในฤดูฝน จะประสบปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่สามารถขนถ่ายเครื่องจักรกล และสินค้าต่างๆ ได้

  ก่อนมาพม่า เพื่อนบอกว่า “นอกจากท�างานแล้ว หาโอกาสลิ้มรสกุ้งแม่น�้า 
ตัวโตๆ บ้างนะ”... จนจะกลับแล้ว ก็ยังไม่มีโอกาสได้ช�าเลืองเห็นซักตัว โชคดี หอการค้า
เมืองมะริดพาผู้ประกอบการไทยไปดูฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มขนาดใหญ่ มีมากกว่า 10 บ่อ 
แต่ละบ่อมีกล่องเล้ียงปูน่ิม 50,000 กล่อง กดเครื่องคิดเลขดูแล้วพบว่ามีปูนิ่มที่เลี้ยงใน
ฟาร์มทั้งหมดมากกว่า 500,000 ตัว! นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเติบโตในธุรกิจ
อาหารทะเลในพม่า จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)  

แสดงให้เห็นว่าพม่ามีการผลิตสินค้าอาหารทะเลมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ท�าให้ ณ ปัจจุบัน พม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18 
ของโลก  ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของไทยเลยทีเดียว

  

  จากปริมาณการผลิตทั้งหมด ประมาณสามในสี่ส่วนมาจากการจับตามธรรมชาติ อีกหนึ่งส่วนมาจากการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้ จากแนวโน้มการ
ส่งออกสินค้าอาหารทะเลที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐ ซึ่งอนุญาตให้น�าเข้าสินค้าอาหารทะเลจากธรรมชาติของพม่าได้ตั้งแต่ปี 2553 
ท�าให้ผู้ประกอบการพม่าต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การรักษาคุณภาพสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น น�ามาสู่โอกาสทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าสินค้าอาหารทะเลมายาวนาน โดยนอกเหนือจากธุรกิจการน�าเข้า-ส่งออกอาหารทะเล
จากพม่าเพื่อแปรรูปในไทยแล้ว ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการพม่าอย่างเห็นได้ชัด คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับห้องเย็น อุปกรณ์ 
เครื่องท�าความเย็น และห้องเย็นติดตั้งรถปิกอัพ 6 ล้อ และ10 ล้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างมากส�าหรับการรักษาคุณภาพของสินค้า ก่อนส่งให้ตลาด
กลางอาหารทะเล หรือขนส่งมาถึงมือผู้บริโภค ทั้งการขนส่งระหว่างเมืองพม่าเอง หรือขนส่งไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
พม่าต้องการให้ผูป้ระกอบการห้องเยน็ของไทยน�าวสัดอุปุกรณ์เครือ่งเยน็เข้ามาต่อเตมิรถปิกอพั หรอืรถบรรทกุในพม่า ซ่ึงจะสะดวกกว่าการน�ารถจาก
พม่าข้ามแดนไปติดตั้งที่ประเทศไทย

      แม้ว่าวันนี้ สังคม การเมือง และภาคธุรกิจของพม่าจะเปิดรับกระแสการพัฒนาต่างๆ ของโลกมากขึ้น แต่การท�าธุรกิจกับชาวพม่า ก็ต้องไม่ลืม 
ทีจ่ะใส่ใจวฒันธรรมประเพณ ีรวมทัง้สร้างมติรภาพดีๆ  ควบคูก่นัไปด้วย ผูป้ระกอบการไทยจงึควรต้องตระหนักถึงการให้ประชาชนพม่ามส่ีวนได้ในการ
ท�าธรุกจิอย่างยตุธิรรม สนิค้าทีน่�าไปขายต้องเน้นทีค่ณุภาพมากกว่าการตักตวงก�าไรในระยะส้ัน เราทัง้สองฝ่ายจงึจะได้กล่าวค�าว่า chei-zu tin-bar-te 
(เจีย-ซู-ติน-บา-เท) ที่แปลว่า “ขอบคุณ” ต่อกันอย่างจริงใจ และสร้างสายสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

ถ้าโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
เสร็จล่ะ จะช่วยพวกเรา
ได้ไหม?



Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

y-o-y)

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

เศรษฐกิจของไทย เดือนมีนาคม 2556 ในภาพรวมขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมา ท้ังน้ีเป็นผลจากภาคการลงทุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
การใช้จ่ายภาครฐั ยงัคงขยายตวัได้ด ีและเศรษฐกจิของไทยยงัอยูใ่นเกณฑ์
ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส�าหรับประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 - 5.5

เสถียรภำพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2556 อัตราเงินเฟ้อ 
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ใน 
ระดับต�่าที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่า
กรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตรา
การว่างงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556  อยู่ระดับต�่าที่ร้อยละ 0.6  
ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุนส�ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 177.8  พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภำคอุปทำน เดือนมีนาคม 2556 ยังคงหดตัวลงเล็กน้อยจากเดือน 
ทีผ่่านมา  โดยดชันรีาคาสนิค้าเกษตร ลดลงทีร้่อยละ 4.1 และดชันผีลผลติ
สินค้าเกษตร ลดลงที่ร้อยละ 0.5 ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 19.2 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 
25.6)  ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมขยายตวัจากเดอืนทีผ่่านมาเพยีงเลก็น้อย 
ที่ร้อยละ 0.5 (กุมภาพันธ์ 2556 หดตัวร้อยละ 1.2) เป็นผลท�าให้ดัชนี
ความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู่ที่ระดับ 93.5 จากระดับ 95.5  
ในเดือนก่อนหน้า   

กำรบริโภคภำคเอกชน เดือนมีนาคม 2556 ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัวร้อยละ 93.4 
(กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 92.1) ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ขยายตวัร้อยละ 0.9 (กมุภาพนัธ์ 2556 ขยายตวัร้อยละ 3.2) ยอดจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ และปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 0.04 และ 1.2 ตามล�าดับ (กุมภาพันธ์ 2556 หดตัว 
ร้อยละ 0.9 และ 6.6 ตามล�าดับ) ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวลง
ที่ร้อยละ 7.2 ตามการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีราคา
สินค้าเกษตร 

กำรลงทุนภำคเอกชน เดือนมีนาคม  2556  ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดอืนทีผ่่านมา โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์  (เช่น รถบรรทกุขนาด 
1 ตัน) ขยายตัวที่ร้อยละ 12.2 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 14.0) 
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 17.7 (กุมภาพันธ์ 2556 
ขยายตัวร้อยละ 27.5) และยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 16.2 ส่วน
ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวตัวร้อยละ 5.7  
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดชันรีำคำผูบ้รโิภคของประเทศ  จากการค�านวณสินค้าและบรกิารทัว่ประเทศ
จ�านวน 450 รายการดัชนี เดือนเมษายน 2556 ขยายตัวในอัตราท่ีชะลอ 
ตัวลง โดยดัชนีมีค่าเท่ากับ 104.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.42 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้า ผักสดและผลไม้  ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม อาหารส�าเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ส่วนสินค้าอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืม 
มีแอลกอฮอล์ หมวดเคหะสถาน หมวดตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.16 และเฉลี่ยเดือนมกราคม 
- เมษายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.92   

ปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.80 - 3.40 ภายใต้
สมมติฐาน ราคาน�้ามันดิบดูไบ 100-120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล อัตรา 
แลกเปล่ียน  28.50 - 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และรัฐบาลยงัคงมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพประชาชนต่อไป

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนของประเทศ จากการค�านวณสินค้าและบริการ 
จ�านวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน  
138 รายการ) เดอืนเมษายน 2556 เท่ากบั 102.93 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกัน
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.06 
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 
สูงขึ้นร้อยละ 1.39     

ดัชนีรำคำผู้ผลิต เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 139.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของหมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง  
ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และหมวด
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ตามการลดลงของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เคมภีณัฑ์และ
ผลติภณัฑ์เคม ีผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ โลหะขัน้มลูฐานและผลติภณัฑ์โลหะ  
ส่วนหมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้น จากการสูงขึ้นของสัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น�้า และผลผลิตการเกษตร เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน 
2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1  

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 125.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ วงกบประตู - หน้าต่าง บานประตู - หน้าต่าง ไม้แบบ  
หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต เช่น  คอนกรีตผสมเสร็จ  คอนกรีตบล็อกก่อผนัง-มวลเบา เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น อิฐโปร่ง  ยางมะตอย เป็นต้น   
ซึง่ปรบัราคาสงูขึน้ตามต้นทนุการผลติ และความต้องการของตลาด เมือ่เทยีบกบั
เดอืนก่อนหน้า ดชันีราคาลดลงร้อยละ 0.1 และเฉล่ียเดอืนมกราคม - เมษายน 
2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.3

ท่ีมา : ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณชิย์

9วารสาร สนย.



International 
Trade Focus

การค้าระหว่างประเทศของไทย : มีนาคม 2556
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กำรส่งออก
เดือนมีนำคม 2556 มีมูลค่า 20,769.6  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
4.5 เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา  โดย สนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมเพิม่ขึน้ 0.5 %  โดย ข้าว (+22.9%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 
(+72.1%) ยางพารา (-11.1%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวม 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7 โดย รถยนต์ อปุกรณ์ และส่วนประกอบ (+18.9%) น�า้มนั
ส�าเรจ็รปู (+0.5%) อญัมณีและเคร่ืองประดับ (+32.7%) ตลาดส่งออกส�าคัญ
ของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่  จีน (+1.2%) สหรัฐอเมริกา (-4.7%) ญี่ปุ่น 
(-0.9%) ฮ่องกง (+24.8%) มาเลเซีย (+2.8%)

กำรส่งออกในระยะ 3 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ีค.)  มมีลูค่า 56,966.6 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3  โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลง 2.5% โดย ยางพารา (-8.7%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป 
(-15.4%) น�า้ตาล (-37.9%)  สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมเพิม่ข้ึน 6.3% 
โดยรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+23.6%) เม็ดพลาสติก (+13.4%) 
ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จนี (+7.3%) ญีปุ่น่ (+1.5%) 
สหรัฐอเมริกา (+2.6%) ฮ่องกง (+11.2%) และมาเลเซีย (-0.8%)  

กำรน�ำเข้ำ 
เดือนมีนำคม 2556  มีมูลค่า 21,636.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
ร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง 
ของน�า้มนัดบิ (-18.8%) เครือ่งจกัรกลฯ (-20.5%) เพชรพลอย อญัมณี เงนิแท่ง  
และทองค�า (-31.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น  
(-13.7%) จีน (-5.8%) สหรัฐอาหรับฯ (-4.9%) มาเลเซีย (-7%) และ
สหรัฐอเมริกา (-8.6%)                               

กำรน�ำเข้ำในระยะ 3 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ีค.) มมีลูค่า  64,877.6 
ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของเครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+23.6%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
(+2.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (+0.6%)   
จีน (+6.6%) สหรฐัอาหรบัฯ (+31.0%)  สหรฐัอเมรกิา (+40.2%) และมาเลเซยี  
(-1.5 %)

ดุลกำรค้ำ
เดือนมีนำคม  2556  ไทยขาดดุลการค้า 867.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในรูปเงินบาท ขาดดุลมูลค่า 33,877.2  ล้านบาท                                                                      

รำคำสินค้ำส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกเดือนมีนำคม  2556  อยู่ที่ 100.3 (ปี 2550=100) 
ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง 
ของหมวดสินค้าเกษตรกรรม หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ร้อยละ 3.3 และ 
3.4  ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรม  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1 และ 0.8 ตามล�าดับ

รำคำสินค้ำน�ำเข้ำ                                                                                                                                             
ดัชนีรำคำสินค้ำน�ำเข้ำเดือนมีนำคม  2556  อยู่ที่ 98.8 (ปี 2550=100) 
ลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง 
ของหมวดสนิค้าเชือ้เพลิง  หมวดวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 8, 3.1 และ 0.3 ตามล�าดับ  ขณะที่หมวด 
สินค้าทุน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 1 ตามล�าดับ                                           
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2556 

Commodities 
& Fx

รำคำทองค�ำ
ราคาทองค�าในเดือนเมษายนร่วงลงอย่างหนัก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,627 บาท ลดลงร้อยละ 
7.49 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับยูโร โดยเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นท�าให้ความต้องการ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงรวมถึงทองค�าลดลง เพราะมีราคาแพงข้ึนส�าหรับนักลงทุน 
ที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ  นอกจากนี้ การชะลอตัวของภาคการผลิตจีนยังเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ฉุดราคาทองค�าร่วงลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาทองค�าได้ปรับขึ้นช่วงท้ายของเดือน
หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งยังคงเดินหน้าซื้อทองค�าอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุน 
คาดว่าธนาคารในหลายประเทศจะใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินมากขึ้น    

รำคำนำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนเมษายนปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกัน โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 
เฉลี่ยอยู่ท่ี 92.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 92.96 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลของนักลงทุนต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลก 
หลังตัวเลขเศรษฐกิจจากประเทศผู้น�าโลกอย่างสหรัฐฯ และจีนออกมาไม่เป็นไปตามความ
คาดหมาย อีกทั้ง อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลงหลังรัฐบาลปรับเพิ่มภาษี รวมถึงการตัด 
ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

อัตรำแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนเมษายนยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.07 บาทต่อ 
เหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจาก 29.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า 
ท่ามกลางการไหลเข้าของเงนิทนุจากต่างชาตหิลงัจากทีธ่นาคารกลางชัน้น�าของโลกยงัคงมี
แนวโน้มด�าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อไป

สินค้ำเกษตร                                                                            

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,549.76 
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,533.33 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากช่วงวันหยุดยาว 
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ท�าให้สถานการณ์การส่งออก
ซบเซา ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  
ปรับตัวลดลงจาก 3,238.33 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 3,235 บาท/100 กโิลกรมั  เนือ่งจากข้าวนาปรงัออกสูต่ลาด 
อย่างต่อเนือ่ง แต่ค�าสัง่ซือ้จากประเทศคูค้่าเริม่ลดลง ผูส่้งออก 
จึงชะลอการสต็อกข้าว ส�าหรับแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% 
ชั้น 2 อาจปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาท
ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ราคาส่งออกข้าวไทย
ปรับราคาขึ้นอีก 20-30 เหรียญสหรัฐ/ตัน คาดว่าประเทศ 
คูค้่าอาจหนัไปน�าเข้าข้าวจากเวยีดนาม ทีข่ณะนีไ้ด้ปรบัราคา
ลงเพื่อแข่งขันกับอินเดีย

ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3  
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนเมษายน 2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.51 บาท และ 82.53 บาท ตามล�าดับ ปรับตัวลดลง 
จากเดือนที่ผ่านมา  เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท และปริมาณสต็อกยางที่มีอยู่จ�านวนมาก ทั้งในประเทศผู้ซื้อและผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอ 
การซื้อ ประกอบกับได้รับแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสู่ระดับร้อยละ  
3.3 ในปี 2556  จากที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน ที่ระดับร้อยละ 3.5 ส�าหรับราคาในเดือนพฤษภาคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ราคาตกต�่า 
ผู้ประกอบการอาจจะมีการเข้าซื้อยางเพื่อเก็งก�าไร อีกทั้ง มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะเริ่มเข้ามาดูแลราคายางในช่วงที่ราคายางตกต�่า

11วารสาร สนย.



ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ก�าหนด 
จัดงานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 ณ  
สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416 ) อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง 
วันที่ 5 – 9 เมษายน 2556 

 เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีช่องทาง 
การตลาดผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ 
ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยลด 
ค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในราคาต�า่กว่าท้องตลาด (20-40%) และท่านปลดักระทรวงพาณชิย์  
(นางวัชรี วิมุกตายน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)  
ให้เกียรติในการต้อนรับคณะท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธาน 
ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการแสดงและจ�าหน่ายสินค้า  
จ�านวน 300 คูหา ประกอบด้วยสินค้าจากท่ัวทุกภูมิภาค เช่น  
สินค้า OTOP/SMES/อาหารเด่นสินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์  
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าธงฟ้า สินค้าเครื่องจักรกล 
การเกษตร สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  โดยสินค้าที่มียอด 
จ�าหน่ายสินค้าสูงสุด ได้แก่ สินค้า OTOP/ SMES/อาหารเด่นสินค้า 
ธงฟ้า สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์  
และสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน ตามล�าดับ และยังมีการจัดกิจกรรม  
Business Matching  โดยเชิญผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  
พม่า ลาว การจัดงานครั้งน้ีได้รับการตอบรับจากประชาชน 
ชาวจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับส�านักงาน 
พาณิชย์จังหวัดสตูลจัดท�าโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
การแข่งขนัและเชือ่มโยงการผลติและการตลาดสูส่ากล  ด�าเนนิการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing/ 
E-commerce) โดยน�าผู้ประกอบการ/ผู้ค้า/ผู้ผลิตสินค้า SMEs,  
OPOP, OTOP, ธุรกิจการท่องเที่ยว และสินค้าอื่นๆ รวมทั้ง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ  ส�านักงานพาณิชย์ 7 จังหวัด 
ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา  
และนราธิวาส) เข้าร่วมอบรม E-marketing/E-commerce  
ระหว่างวันท่ี 2-3 เมษายน 2556 ณ โรงแรม บี พี แกรนด์  
ทาวเวอร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย และรองรับการ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
โดยนายสิทธิเดช ลีมัคเดช ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจให้กับ  
Innovation ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก ด้วยประสบการณ์ 
กว่า 14 ปี และเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ช 
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 
จ�านวน 125 คน 

กำรจัดงำน
มหกรรมพำณิชย์ 

ณ จังหวัดเชียงราย


