วารสาร
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃ¤ŒÒ

TPSO Journal
ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2556

เครื่องส�ำอางไทย...
ในตลาดจีน

และ

พม่าวันนี้...

กับโอกาสดีๆ
ส�ำหรับธุรกิจไทย
♦ ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทย ♦ ตั ว ชี้ วั ด เศรษฐกิ จ การค้ า
♦ การค้ า ระหว่ า งประเทศของไทย ♦ สถานการณ์ ร าคาสิ น ค้ า ส� ำ คั ญ

วารสารรายเดือน
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์

CONTENTS
สารจากวาติกัน.................................................3
เครื่องส�ำอางไทย.....ในตลาดจีน....................4-5
พม่าวันนี้..กับโอกาสดีๆ
ส�ำหรับธุรกิจไทย...........................................6-7
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย......................................8
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า....................................9
การค้าระหว่างประเทศของไทย :
มีนาคม 2556.................................................10
สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคานำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และ ราคาสินค้าเกษตร :
เมษายน 2556................................................11

บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

พฤษภาคม 2556 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 22

Editor’s Note

ว

ารสารสนย. ฉบับที่ 22 ขอน�ำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ เครื่องส�ำอางไทย ในตลาดจีน และ พม่าวันนี้
กับโอกาสดีๆ ส�ำหรับธุรกิจไทย รวมทั้งเรื่องราวของนครรัฐวาติกัน (Vatican City State) ที่หลายๆ คน
อาจจะยังไมรุู้
เครื่องส�ำอาง ในวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเกือบทุกเพศ ทุกวัยเลยทีเดียว อย่างที่เรา
เห็นๆ กันทุกวันนี้ธุรกิจความงามเอย สปาเอย ผุดขึ้นมายังกับดอกเห็ด คนส่วนหนึ่งต้องเสียเงินไปกับความสวย
ความงามปีละไม่น้อยเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากตลาดเครื่องส�ำอางในไทยค่อนข้างคึกคักและมีอัตราการขยาย
ตัวสูง และเครื่องส�ำอางของไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะที่ภาพรวมการส่งออก
ของไทยในสินค้าหลายชนิดมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ตลาดเครื่องส�ำอางในจีนมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง เรียกว่า
สาวจีนในปัจจุบันความสวยความงามไม่เป็นรองใคร ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสของธุรกิจเครื่องส�ำอางไทยที่จะไป
ขยายตลาดในจีน เพียงแค่ขอให้สินค้าของท่านนั้นมีคุณภาพเพียงพอ
จากตลาดจีนสู่ตลาดเมียนมาร์หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic
of the Union of Myanmar) นั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พลังงาน
ทรัพยากรทางทะเล หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไทยเริ่มขาดแคลน โดยในปี 2554-2555 ไทยมีสัดส่วนการน�ำเข้าสินค้า
ผ่านชายแดนมากกว่าการส่งออก ซึ่งทวาย (Dawei) ก�ำลังจะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่เชื่อมโลกตะวันตก
และตะวันออก สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการจากทุกทิศทั่วโลก ท่าเรือน�้ ำลึกทวาย
จึงเป็น New Land Bridge ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการ
กระจายสินค้าในระดับโลก ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ มาทาง
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน
หวังว่าวารสารสนย. ฉบับนี้จะท�ำให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับสาระ ความรู้ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อแนะน�ำและค�ำติชมต่างๆ
บรรณาธิการ
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รอบบ้านรอบสนย.เดือนเมษายนนี้ มีเหตุการณ์และกิจกรรมหลายอย่างที่อยากน�ำมาเล่าสู่กันฟัง
อย่างแรกเลยก็คือ สนย.ได้ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ ท่านผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์
มาปฏิบตั ิหน้าทีผ่ อู้ �ำนวยการ สนย.พร้อมๆ กับแสดงความยินดีกบั ท่านลีนา พงษ์พฤกษา รอง ผอ. สนย. ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ผอ.สนย. ที่ได้รับต�ำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่ว่าท่านจะไปอยู่
ที่ไหนอย่างไรเราก็ยังต้องบูรณาการการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมส�ำคัญที่ไม่เล่าไม่ได้แล้วเพราะเราก็ได้เกริ่นไปเมื่อฉบับก่อนหน้าด้วยซี ก็คือ งานมหกรรม
พาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ครั้งที่ 5 ที่เราไปจัดกันที่สนามบินเก่า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-8 เม.ย.
56 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายมากมายหลายสาขาเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึง
มีดนตรีและการแสดงบนเวทีตลอดงาน เป็นที่น่าสนใจและมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยมากมายเหมือนเคย ภายใน
งานที่ขาดไม่ได้คือการจัดการเจรจาธุรกิจ ครั้งนี้มีผู้ซื้อภายในประเทศรายใหญ่ คือ บิ๊กซี เจ้าเก่า ได้ท�ำ MOU
กับกระทรวงพาณิชย์ โดยจะรับซือ้ ล�ำไยคุณภาพจากกลุม่ เกษตรกรภาคเหนือ เพือ่ ไปกระจายใน Big C ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ส�ำหรับผู้ซื้อที่มาจากต่างประเทศ ครั้งนี้เดินทางมาจาก สปป.ลาว 11 ราย พม่า 5 ราย สนใจที่จะ
สั่งซื้อสินค้าประเภทของประดับบ้าน สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าไหม และอัญมณี ฯลฯ
นอกจากนี้ มีกิจกรรมส�ำคัญๆ มากมาย เช่น การน�ำคณะและผู้ประกอบการไปส�ำรวจเส้นทางค้าขาย
กับประเทศเพื่อนบ้าน การต้อนรับเจ้าหน้าที่ ADB เป็นต้นล่าสุด สนย.ได้รับหน้าที่เป็นหน่วยงานในจัดประชุม
ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย.56 เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
จากภาคเอกชนทุกสาขา รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
ในการทีจ่ ะผลักดันการส่งออกปีนใี้ ห้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และยังจะได้จดั เวทีกลุม่ ย่อยเพือ่ ลงลึกถึง
แต่ละประเด็นปัญหาในแต่ละสาขาสินค้า และจะได้น�ำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปในโอกาสหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
ท�ำงานเชิงรุกกันขนาดนี้ คาดว่าการส่งออกต้องเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน
สบก.

สารจาก วาติกัน
ถึงลูกๆ ที่รักทุกคน
ขอขอบใจทุกคนที่ได้แสดงความยินดีต่อพ่อ ในโอกาสที่พ่อได้
ไปรับต�ำแหน่งใหม่ที่ส�ำคัญยิ่งที่นครรัฐวาติกัน เมื่อเป็นพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า พ่อก็ยินดีน้อมรับด้วยความเต็มใจยิ่ง
ทุกสิง่ ในนครรัฐวาติกนั ล้วนแต่นา่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ โอฬารตระการตา
ไปเสียหมด สมแล้วกับการเป็นเมืองหลวงแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านคน ในประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี
ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งนีไ้ ด้ผา่ นร้อนผ่านหนาว
และมีเรื่องราวต่างๆ มากมายจนยากจะสาธยายได้ครบทุกแง่มุม
นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) มีพื้นที่ราว 250 ไร่
มีประชากรเพียง 800 กว่าคน ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติอิตาลีและสวิส โดย
รัฐวาติกันนี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงโรม ประเทศอิตาลี แต่ก็มิได้ขึ้นกับอิตาลี
ต้องขอบใจท่านเบนิโต มุสโสลินี ที่ได้ท�ำสนธิสัญญา "ลาเตรัน" ยอมรับ
สถานะนครรัฐวาติกันเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2472 ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ.
2503 วาติกันก็บังเกิดเป็นรัฐเอกราชโดยสมบูรณ์ มีอ�ำนาจอธิปไตย
เป็นของตนเอง เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ทึง่ ทีว่ าติกนั มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุง
อโยธยาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพระองค์ได้ส่งราชทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับวาติกันในปี พ.ศ. 2225
ในแง่เศรษฐกิจ-การค้า วาติกันไม่มีเรื่องราวให้พูดถึงมากนัก
เป็นเพราะสมณะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ดังนั้น
รายได้ของวาติกันจึงเกิดจากแรงศรัทธาของญาติโยมทั่วโลกล้วนๆ
นครรัฐวาติกันมีสถานะเป็นประเทศเช่นประเทศอื่นๆ รัฐธรรมนูญของ
ตนเอง มีพระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ ซึ่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรี
มีคณะผูบ้ ริหารระดับรองๆ ลงมา มีหวั หน้าคณะหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าระดับ
กระทรวงต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน่วยงาน
ภายในอาณาจักรของพระเจ้าแห่งนี้ นอกจากจะมีสถานทีส่ ำ� คัญ
เช่น โบสถ์เซนต์ปเี ตอร์ ทีม่ ที วั ร์รสิ ต์แห่กนั ไปชมผลงานของไมเคิล แองเจโล
และราฟาเอล กันปีละกว่า 5 ล้านคนแล้ว ยังมีส�ำนักพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์
เอกสารภาษาต่างๆ เผยแพร่ต่อชาวโลกมายาวนานนับร้อยๆ ปี
นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ
ราว 30 ภาษา และมีสถานีโทรทัศน์ดว้ ย ส�ำหรับใครทีส่ ะสมแสตมป์กไ็ ม่ควร
พลาดแวะเยี่ยมไปรษณีย์วาติกันเพื่อเลือกซื้อแสตมป์สวยๆ ได้ตามชอบใจ
แต่ที่ดึงดูดความสนใจของพ่อเป็นพิเศษก็คือ หอสมุดเก่าแก่ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 13 และหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 15 รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์วาติกัน
พ่อได้ใช้เวลาวันแรกเกือบทัง้ วันทีม่ าถึงไปกับการศึกษาเรือ่ งราว
ของกรุงโรมในอดีตเพื่อเป็นความรู้ประกอบการท�ำงานต่อไป ในอดีตนั้น
โรมันโบราณยิ่งใหญ่ยืนยงถึง 2,214 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงการล่มสลาย
ของอาณาจักร ไบเซนไทน์ ในยุคท้ายๆ โรมันกลายเป็นอาณาจักร 2 ขั้ว
คือโรมันตะวันตก และโรมันตะวันออก ซึง่ ต่อมาฝัง่ ตะวันตกล่มสลายก่อน
เพราะถูกคนเถื่อนเผ่าเยอรมันตีแตกในปี ค.ศ. 476 ต่อมาโรมัน
ตะวันออกซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์และมีศูนย์กลางที่กรุง
คอนสแตนติโนเบิลก็ได้ล่มสลายไปในที่สุดเช่นกัน

Special Talk

อย่างไรก็ตาม หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายไป
ไม่นาน ชนเผ่าแฟรงค์ (Frank) แถวประเทศฝรั่งเศสกลับเรืองอ�ำนาจขึ้น
ภายใต้การน�ำของ "พระเจ้าชาร์เลอมาญ" ซึ่งพระองค์ได้รับอาณัติจาก
วาติกันให้ขึ้นเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันตะวันตกยุคใหม่ ภายใต้
ชื่อ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire)" ทั้งนี้ ก็เพื่อ
จะได้เป็นอิสระจากอิทธิพลของอาณาจักรโรมันตะวันออกทีผ่ นู้ ำ� ยุคหลังๆ
กลายเป็นอาหรับไปหมดแล้ว
ในยุคกลาง จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นชาติ
มหาอ�ำนาจอีกครัง้ โดยมีพนื้ ทีค่ รอบคลุมภาคตะวันออกของฝรัง่ เศส เยอรมัน
ภาคเหนือของอิตาลี บางส่วนของโปแลนด์ตะวันตก เราย่นย่อประวัตศิ าสตร์
กันมาถึงตอนที่ว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ล่มสลายได้อย่างไรกันดี
กว่า ในศตวรรษที่ 19 อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็กลับล่มสลายไปอีก
ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1806 สมัยจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้าย
นามพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ของไทย) ซึ่งรบ
แพ้พระเจ้านโปเลียนโบนาปาร์ต และได้บีบให้พระเจ้าฟรานซิสที่ 2
สละราชบัลลังก์ ส่งผลให้ประเทศราชต่างแยกตัวเป็นอิสระ เกิดประเทศ
ใหม่ๆ ได้แก่ ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม ลิกเตนสไตน์ สมาพันธรัฐ
แห่งไรน์ และปรัสเซีย ส่วนพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 ก็ตอ้ งปกครองดินแดนทีย่ งั คง
เหลือ คือ “ออสเตรีย” แทนและเปลีย่ นชือ่ พระองค์เองเป็นพระเจ้าฟรานซิส
ที่ 1 แห่งออสเตรีย ถึงทุกวันนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า อาณาจักรโรมันได้
กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งภายใต้ชื่อ "อียู" หรือ "สหภาพยุโรป" ก็ไม่น่าจะผิด
กติกาแต่อย่างใด เพราะประเทศสมาชิกอียูส่วนใหญ่ก็เคยอยู่ภายใต้
อาณาจักรโรมันแทบทั้งสิ้น ถือได้ว่าโรมันได้วางรากฐานด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจการค้า และสังคม ให้กับยุโรปได้เป็นอย่างดี
ลูกๆ อาจสงสัยว่าท�ำไมจักรวรรดิโรมันถึงได้ยืนยงหลาย
พันปี และเหตุใดจึงล่มสลาย พ่อคิดว่าเป็นเพราะในยุคที่รุ่งเรือง
โรมันนั้น 1) เป็นสาธารณรัฐ 2) มีการปกครองที่ดี (Good Governance)
3) มีก�ำลังทหารที่เข้มแข็ง ส่วนสาเหตุที่ล่มสลายเป็นเพราะปัจจัยทั้งสาม
บกพร่องนั่นเอง
วันนี้พิธีรับต�ำแหน่งของพ่อได้ผ่านพ้นไปด้วยดี พ่อขอไปท�ำ
หน้าที่ในต�ำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดวาติกันของพ่อต่อแล้วกัน
ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรแด่ลูกๆ ทุกคน
คุณพ่อ Paisano Vincente D. Paul
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Special Report
เครื่องส�ำอางไทย.....ในตลาดจีน

โดย น.ส.อรอุมา ปักเข็ม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ

		 เครื่องส�ำอาง

เมื่อได้ยินค�ำๆ นี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ใช้แต่งเติมสีสันให้กับใบหน้า จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าเครื่องส�ำอาง
ไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งที่ใช้แต่งเติมสีสันเท่านั้น แต่เครื่องส�ำอาง คือ สิ่งต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดความสวย ความสะอาด เป็นสิ่งที่ท�ำให้ดูดีขึ้นและเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะ
ภายนอกร่างกาย นอกจากนี้เครื่องส�ำอางยังเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกับชีวิตประจ�ำวันของคนเรานับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นเครื่องส�ำอางที่เราต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ยาสระผม ยาสีฟัน ครีมบ�ำรุงผิว เป็นต้น ตลาดเครื่องส�ำอางในไทยค่อนข้างคึกคักและมีอัตราการ
ขยายตัวสูง ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของไทยในสินค้าหลายชนิดมีแนวโน้มที่ลดลงแต่เครื่องส�ำอางกลับมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ใช้กับเส้นผม (ไทยส่งออก
เป็นอันดับ 2 ของโลก) รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทั้งนี้สาเหตุ
วัตถุดิบเพื่อใชทำ
เครื่องสำอาง
ที่ตัวเลขส่งออกค่อนข้างสูง เนื่องจากไทยเป็นฐานในการรับจ้างผลิต
เครื่องสำอาง
สำหรับอนามัย
21.17%
ชองปากและฟน
เครือ่ งส�ำอางภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (โออีเอ็ม) ทีส่ ำ� คัญของภูมภิ าคอาเซียน
11.22%
น้ำหอมและ
จึงท�ำให้มลู ค่าการส่งออกแต่ละปีขยายตัวค่อนข้างมากประเทศไทยถือว่ามี
หัวน้ำหอม
เครื่องสำอาง
0.28%
ความพร้อมทัง้ ด้านแรงงานและวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทีส่ ามารถ
สำหรับแตงหนา
สบู
หรื
อ
บำรุ
ง
ผิ
ว
น�ำมาเป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอางทีเ่ ป็นเวชส�ำอาง (เน้นวัตถุดบิ จากธรรมชาติ)
เครื่องสำอาง
10.62%
16.25%
สำหรับผม
และเครือ่ งส�ำอางแนวสปา เนือ่ งจากสินค้าเครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์ของไทย
43.17%
เครื่องสำอาง
มีภาพลักษณ์ทดี่ ี มีความโชคดีจากสภาพอากาศและภูมปิ ระเทศทีเ่ อือ้ ต่อการ
สำหรับอาบน้ำ
เจริญเติบโตของพืชสมุนไพรซึ่งมีด้วยกันหลากหลายชนิดและหลากหลาย
และดับกลิ่นตัว
8.51%
สายพันธุก์ ว่า 2 แสนชนิด วัตถุดบิ จากพืชสมุนไพรทีต่ ลาดต้องการน�ำไปเป็น
ส่วนผสมของเครือ่ งส�ำอาง เช่น ว่านหางจระเข้ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง
มะเขือเทศ ขมิน้ ชัน ไพล เมล็ดองุน่ กระชายด�ำ มะรุม ทับทิม และมังคุด เป็นต้น
ส่วนพืชสมุนไพรที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต ได้แก่ โปรตีนจากรังไหม ข้าว เปลือกมังคุด และมะหาด ฯลฯ เครื่องส�ำอางของไทยมีส่วนผสมที่เป็น
สมุนไพรจึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นเรื่องสุขภาพและหลีกเลี่ยงสารเคมีส่งผลให้ตลาดเครื่องส�ำอางไทยเติบโตขึ้นตามล�ำดับ

โครงสรางการสงออกผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางไทยป 2555

		 การส่งออกเครื่องส�ำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์
รักษาผิว ปี 2555 มีมลู ค่าการส่งออก 2,677.88 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ
6.92 โดยตลาดทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงสุดคือ อาเซียน
ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ
ตลาดจีนกับเครื่องส�ำอางไทย
		 จีนเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในแง่ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง จ�ำนวน
ประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประชากรมีความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเริม่ ทีจ่ ะมองหาสิง่ ทีด่ มี าสนองความ
ต้องการและอ�ำนวยความสะดวกให้ตนเองโดยเลือกใช้
สินค้าคุณภาพทีม่ แี บรนด์จากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
เครือ่ งส�ำอาง แม้วา่ จะเป็นสินค้าฟุม่ เฟือย แต่ผบู้ ริโภค
ชาวจีนก็ยงั มีการบริโภคอย่างต่อเนือ่ งโดยมองในเรือ่ ง
ของคุณภาพของสินค้าเป็นส�ำคัญ สินค้าประเภทเครือ่ งส�ำอางทีไ่ ด้รบั ความนิยมในตลาดจีนจะเน้นเรือ่ งของความขาว เนือ่ งจากสาวจีนมีความนิยมสีผวิ
ที่ขาวแม้จะมีพื้นฐานสีผิวที่ขาวอยู่แล้วก็ตาม และเครื่องส�ำอางที่ช่วยชะลอวัย
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		 ตลาดในเมืองหลักของประเทศจีนถือได้ว่ามีความส�ำคัญ เช่น ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีแนวโน้มตลาดที่ดี
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า จ�ำนวนผู้บริโภคสินค้าเครื่องส�ำอางในจีนจะพุ่งสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งจะเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพสูงในอนาคต
% Share
% Change

0.00

ปี 2555 ตลาดเครื่องส�ำอางของจีน ประเทศไทยอยู่ในสถานะ Question Mark
มีส่วนแบ่งในตลาดระดับต�่ำ แต่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งที่ส�ำคัญอย่าง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้
ส่งออกเครื่องส�ำอางรายส�ำคัญของเอเชีย หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะตลาด
จาก Question Mark เป็น Star ต้องให้ความส�ำคัญคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
เนื่องจากตลาดจีนผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมากกว่าราคาพร้อมทั้งการสร้าง
แบรนด์ก็เป็นอีกปัจจัยในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า จะเห็นได้ว่าผู้บริโภค
ชาวจีนนิยมใช้สินค้าแบรนด์ดังจากยุโรปและสหรัฐฯ เนี่องจากมีความเชื่อมั่นในภาพ
ลักษณ์ของสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคมีความเชื่อว่าสินค้าจากประเทศแถบยุโรปและสหรัฐฯ
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ที่ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ

		 ปัจจัยที่จะเป็นตัวหนุนให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในตลาดนี้ คือ
การประชาสัมพันธ์ที่โดนใจโดยการโฆษณาที่มีศิลปินหรือนักแสดงชาวไทย
ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีช่ นื่ ชอบของสาวจีนซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลักของสินค้า
เครื่องส�ำอางเป็นสื่อกลาง เช่น ป้อง ณวัฒน์, มาริโอ หรือบี้ สุกฤษฎิ์ เป็นต้น
เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาดารานักแสดงไทยหลายคนเป็นที่ชื่นชอบ
ของชาวจีนจะเป็นตัวดึงดูดกระแสการบริโภคได้ นอกจากนี้การเปิดช่อง
ทางการค้าจากเดิมที่เป็นการขายตรงหรือจ�ำหน่ายตามเคาน์เตอร์เป็นการ
ขายผ่านเว็ปไซท์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการที่
จะขยายตลาดเครือ่ งส�ำอางของไทยในตลาดจีนจากสถานะ Question Mark
ไปเป็นสถานะ Star ก็ยังมีโอกาส
ปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางไทย
1. ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขาดความ
น่าเชื่อถือ
2. ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs และ OTOP
ขาดเงินทุนไม่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ต้องอาศัย
การสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมด้านเงินลงทุนและองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ผู้ประกอบการไทยขาดการให้ความส�ำ คัญกับการจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการค้าเพือ่ ป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึง่ เป็นปัญหาทีส่ นิ ค้าไทย
ที่ไปขายในประเทศจีนประสบปัญหาการลอกเลียนแบบ
4. การจดแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ เพื่อออกหมายเลขก�ำกับข้างบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้า ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
OTOP และ SMEs เนื่องจากการออกหมายเลขรหัสมีความล่าช้า และไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทัง้ ผูป้ ระกอบการส่งผลให้ผปู้ ระกอบการสูญเสียโอกาส
ทางการค้า

5. กฎระเบียบการน�ำเข้าของจีนมีความเข้มงวด เช่น เครื่องส�ำอาง
ต้องได้รับการตรวจสอบจากส�ำนักตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคของจีน
6. ภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย
ข้อเสนอแนะ
การจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางของไทยในประเทศจีนยังมีโอกาสขยายตัว
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามตลาดนี้เพราะชาวจีนมีก�ำลังซื้อสูงแม้ว่า
ชาวจีนจะนิยมซือ้ สินค้าแบรนด์ตา่ งชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพแต่สนิ ค้าไทยก็มคี ณ
ุ ภาพ
ไม่แพ้กนั สังเกตได้จากการทีไ่ ทยเป็นฐานการผลิตสินค้าให้แบรนด์ดงั มากมาย
นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญกับตลาดรองก็เป็นอีกโอกาสของสินค้าไทย
เนื่องจากปัจจุบันเมืองรองมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีก�ำลังซื้อที่
มากขึน้ เช่น นครเฉิงตู มีกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ กี ำ� ลังซือ้ หรือจะเป็น
นครหางโจวเมืองหนิงโป นครหนางจิงเมืองซูโจว เป็นต้น ที่ผู้บริโภคมีก�ำลัง
ซื้อไม่แพ้หัวเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งการท�ำความเข้าใจกับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและความต้องการสินค้าเพื่อน�ำเสนอสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคก็น่าจะ
เป็นอีกปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้สนิ ค้าไทยเป็นทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ การอาศัยจุดเด่นของ
สินค้าทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ เช่น การเน้นสินค้าทีม่ สี ว่ นผสมจากสารธรรมชาติและ
สมุนไพรเป็นตัวชูโรง ซึ่งสอดรับกับกระแสโลกปัจจุบันที่ให้ความส�ำคัญกับ
ธรรมชาติหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีรวมถึงการต่อยอดช่องทางการจ�ำน่ายสินค้า
เครือ่ งส�ำอางไปยังธุรกิจอืน่ ๆ เช่น ธุรกิจสปาทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในประเทศจีน
ถือเป็นช่องทางจ�ำหน่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพของเครือ่ งส�ำอางไทยในจีนได้อกี ทาง
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พม่าวันนี้..กับโอกาสดีๆ
ส�ำหรับธุรกิจไทย

...ฟิ้ว...ฟิ้ว

		
เสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าและหลัง
พวกเราอย่างหวาดเสียว ในขณะที่เราข้ามถนนในพม่า แม้จะผ่านไป
สามสีว่ นั เราก็ยงั คงไม่ชนิ กับการข้ามถนนในแบบที่ “ต้องก้าวขาให้เร็วกว่า
เครื่องยนต์” หลังจากเอาชีวิตรอดผ่านการจราจรนั้นมาแล้วอย่างตื่นเต้น
พวกเราชาวพาณิชย์และผูป้ ระกอบการชาวไทยก็เริม่ ศึกษาสภาพธุรกิจการ
ค้า และเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวพม่า ค�ำทักทายแรกที่พวกเรา
เรียนรู้ คือ mingalar par (มิง-กะ-ลา-บา) แปลว่า “สวัสดี” ซึ่งสามารถ
ใช้ทักทายชาวพม่าได้ทั้งวัน ในฐานะที่เราก�ำลังจะเป็นประเทศเดียวกัน..
ประเทศอาเซียน

โดย นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์จากข้าว
และอาหารส�ำเร็จรูปอื่นๆ ทั้งนี้ ชาวพม่าส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคุณภาพของ
สินค้าไทยมากกว่าการน�ำเข้าจากแหล่งอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งยืนยัน
ได้จากครั้งส�ำรวจตลาดในซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ (แล้ว) ในเมืองทวาย

		

ประธานหอการค้ า ทวาย
ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของร้ า นนั้ น ชี้ ใ ห้ ดู ว ่ า ...
“นี่ คื อ ของขายดี ค รั บ ” สิ่ ง นั้ น คื อ
ข้าวโพดกระป๋องจากไทยนั่นเอง
เกร็ดน่ารู้คู่เมืองพม่า

		 ประเทศเมียนมาร์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศ
ที่มีพรมแดนติดกับ 5 ประเทศส�ำคัญ ได้แก่ ไทย จีน ลาว อินเดีย และ
บังคลาเทศ ซึ่งเมื่อรวมประชากรทั้ง 5 ประเทศนี้แล้ว พบว่ามีสัดส่วน
ถึงเกือบร้อยละ 40 ของประชากรโลกในปี 2012 ซึง่ นับเป็นหนึง่ ในปัจจัย
ส�ำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก เมื่อรวมเข้า
กับศักยภาพด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่
ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้ง
ความต้องการบริโภคสินค้าที่มีมากขึ้นแล้ว ย่อมท�ำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็น
“สาวเนื้อหอม” ส�ำหรับหนุ่มๆ ตาด�ำๆ และตาน�้ำข้าวทั่วโลก
		 จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB (Asia Development Bank) ระบุวา่ พม่ามีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2012 พม่าจะมีตัวเลข GDP อยู่ที่
ประมาณ 6% เนื่องจากภาคธุรกิจให้ความเชื่อมั่นกับการปฏิรูปการเมือง
และเศรษฐกิจมากขึน้ อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายยังคงเฝ้าระวังในประเด็นเรือ่ ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งจะได้รับผลจากความเสี่ยงของ
ค่าเงินจ๊าด (Kyat) ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ปัจจัยการชะลอตัว
ลงของเศรษฐกิจประเทศเพือ่ นบ้าน อันเป็นผลมาจากวิกฤตหนีใ้ นประเทศ
พัฒนาแล้ว
		 ส�ำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังพม่า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
วัตถุดิบ เช่น ปูนซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องจักรเครื่องกล เคมีภัณฑ์
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พม่าขับรถชิดเลนขวา แต่รถส่วนใหญ่เป็นพวงมาลัยขวา เอ๊ะ..
งงล่ ะ สิ ให้ นึ ก ถึ ง รถพวงมาลั ย ขวาเหมื อ นบ้ า นเรา แต่ ขั บ ชิ ด เลนขวา !
เพราะฉะนั้น เวลาข้ามถนนในพม่า นอกจากจะต้องระวังการขับขี่มอเตอร์ไซค์
ที่ ไ ม่ ห ลบคนแล้ ว ยั ง ต้ อ งมองขวา..มองซ้ า ย..และมองอี ก หลายๆ รอบ
อย่าได้มั่นใจว่ารถมาช้า เราคงวิ่งทัน เพราะสัญชาติญาณการระแวดระวังของเรา
อาจจะใช้ไม่ได้กับการจราจรในพม่า

		 ส่วนสินค้าทีไ่ ทยน�ำเข้าจากพม่า นอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุงไม้แปรรูป แร่ต่างๆ แล้ว วัตถุดิบส�ำคัญที่ไทยน�ำ
เข้าจากพม่ามากขึน้ ได้แก่ พืชน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์ เนือ้ สัตว์สำ� หรับบริโภค
ผักผลไม้ รวมทั้ง สัตว์น�้ำสดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ทั้งนี้ จากข้อมูล
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่า พบว่าในปี 2554-2555 ที่ผ่านมา
ไทยมีสัดส่วนการน�ำเข้าสินค้าผ่านชายแดนมากถึงประมาณ 97%
ในขณะที่ส่งออกมีสัดส่วนประมาณ 70%
		 ผู้ประกอบการร่วมทริปครั้งนี้ ส่วนใหญ่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหารทะเลและสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก การค้าขายระหว่างผูป้ ระกอบการไทยกับพม่า
โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลในเขตเมืองทวายและมะริด ส่วนใหญ่จะ
มีการตกลงซื้อขายกันโดยได้เห็นสินค้าจริงก่อน เมื่อตกลงกันเรื่องปริมาณ
ได้แล้ว ผู้ประกอบการพม่าจะให้ผแู้ ทนของตนเองในไทย โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้ขายชาวไทยเป็นเงินบาท เพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ น ส่วนการขนถ่ายสินค้าจะเป็นการขนส่งจากทวาย/มะริด ลงเรือ
ไปยังเกาะสองของพม่า แล้วจึงเข้าไทยที่จังหวัดระนอง แล้วจึงขนส่ง
ทางบกต่อมายังตลาดอาหารทะเลในภาคกลางของไทย

		 โครงการท่าเรือน�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ถูกวางให้เป็นจุดเชื่อมอินโดจีนจากฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก
อัตราการค้
อยู่ห่างจากเมืองทวายประมาณ 30 กม. ห่างจากกรุ
งเทพฯาของประเทศไทย
ประมาณ 350 กม. ท�ำให้คาดกันว่า หากโครงการส�ำเร็จเสร็จสิ้น
สินค้าจากพม่าสามารถขนส่งผ่านทวายเข้ากรุงเทพฯ จะมีระยะทางเพียงไม่เกิน 400 กม. ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาจากที่เคย
ต้องผ่านท่าเรือเกาะสอง เข้าระนอง และขนส่งทางบกมายังกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน DDC (Dawei Development
Company Limited ซึ่งจดทะเบียนในพม่าเพื่อด�ำเนินกิจการบริหารท่าเรือทวายฯ ของบริษัท อิตาเลียนไทย จ�ำกัด
ได้ก่อสร้างถนนดินสองเลนเชื่อมการเดินทางในระยะแรก และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กเข้ามาด�ำเนินการได้แล้ว
ในพื้นที่ 7 โซน ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

ถ้าโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึก และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
เสร็จล่ะ จะช่วยพวกเรา
ได้ไหม?

		 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เช่น อุตสาหกรรมยาง เฟอร์นิเจอร์ หนัง และแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะ
บางสินค้าที่ผู้ผลิตสามารถผลิตเพื่อส่งออก และใช้สิทธิ GSP ของพม่าได้ อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังคงตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความพร้อมที่จะสนับสนุนให้
นักลงทุนเข้าไปตั้งโรงงานผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนเรื่องระยะเวลาและค่าเช่าพื้นที่ และเรื่องถนน highway เชื่อมพื้นที่โครงการฯ กับบ้าน
พุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่าหากมีการก่อสร้างได้สมบูรณ์แบบเป็นถนนคอนกรีตได้เลย จะสามารถดึงดูดนักธุรกิจได้มากกว่า
การแค่ปรับพื้นที่เป็นถนนดิน เพราะในฤดูฝน จะประสบปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่สามารถขนถ่ายเครื่องจักรกล และสินค้าต่างๆ ได้
ก่อนมาพม่า เพื่อนบอกว่า “นอกจากท�ำงานแล้ว หาโอกาสลิ้มรสกุ้งแม่น�้ำ
ตัวโตๆ บ้างนะ”... จนจะกลับแล้ว ก็ยังไม่มีโอกาสได้ช�ำเลืองเห็นซักตัว โชคดี หอการค้า
เมืองมะริดพาผู้ประกอบการไทยไปดูฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มขนาดใหญ่ มีมากกว่า 10 บ่อ
แต่ละบ่อมีกล่องเลี้ยงปูนิ่ม 50,000 กล่อง กดเครื่องคิดเลขดูแล้วพบว่ามีปูนิ่มที่เลี้ยงใน
ฟาร์มทั้งหมดมากกว่า 500,000 ตัว! นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเติบโตในธุรกิจ
อาหารทะเลในพม่า จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)
แสดงให้เห็นว่าพม่ามีการผลิตสินค้าอาหารทะเลมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ท�ำให้ ณ ปัจจุบัน พม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับที่ 18
ของโลก ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของไทยเลยทีเดียว
Myanmar Fishery Production
Myanmar Capture Production
Myanmar Aquaculture Production
		

		 จากปริมาณการผลิตทั้งหมด ประมาณสามในสี่ส่วนมาจากการจับตามธรรมชาติ อีกหนึ่งส่วนมาจากการเพาะเลี้ยง ทั้งนี้ จากแนวโน้มการ
ส่งออกสินค้าอาหารทะเลที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐ ซึ่งอนุญาตให้น�ำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากธรรมชาติของพม่าได้ตั้งแต่ปี 2553
ท�ำให้ผู้ประกอบการพม่าต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การรักษาคุณภาพสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น น�ำมาสู่โอกาสทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าสินค้าอาหารทะเลมายาวนาน โดยนอกเหนือจากธุรกิจการน�ำเข้า-ส่งออกอาหารทะเล
จากพม่าเพื่อแปรรูปในไทยแล้ว ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการพม่าอย่างเห็นได้ชัด คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับห้องเย็น อุปกรณ์
เครื่องท�ำความเย็น และห้องเย็นติดตั้งรถปิกอัพ 6 ล้อ และ10 ล้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับการรักษาคุณภาพของสินค้า ก่อนส่งให้ตลาด
กลางอาหารทะเล หรือขนส่งมาถึงมือผู้บริโภค ทั้งการขนส่งระหว่างเมืองพม่าเอง หรือขนส่งไปยังประเทศปลายทางอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
พม่าต้องการให้ผปู้ ระกอบการห้องเย็นของไทยน�ำวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งเย็นเข้ามาต่อเติมรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกในพม่า ซึง่ จะสะดวกกว่าการน�ำรถจาก
พม่าข้ามแดนไปติดตั้งที่ประเทศไทย
แม้ว่าวันนี้ สังคม การเมือง และภาคธุรกิจของพม่าจะเปิดรับกระแสการพัฒนาต่างๆ ของโลกมากขึ้น แต่การท�ำธุรกิจกับชาวพม่า ก็ต้องไม่ลืม
ทีจ่ ะใส่ใจวัฒนธรรมประเพณี รวมทัง้ สร้างมิตรภาพดีๆ ควบคูก่ นั ไปด้วย ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรต้องตระหนักถึงการให้ประชาชนพม่ามีสว่ นได้ในการ
ท�ำธุรกิจอย่างยุตธิ รรม สินค้าทีน่ ำ� ไปขายต้องเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพมากกว่าการตักตวงก�ำไรในระยะสัน้ เราทัง้ สองฝ่ายจึงจะได้กล่าวค�ำว่า chei-zu tin-bar-te
(เจีย-ซู-ติน-บา-เท) ที่แปลว่า “ขอบคุณ” ต่อกันอย่างจริงใจ และสร้างสายสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
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Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทย เดือนมีนาคม 2556 ในภาพรวมขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากภาคการลงทุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
การใช้จา่ ยภาครัฐ ยังคงขยายตัวได้ดี และเศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์
ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 - 5.5
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2556 อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ใน
ระดับต�่ำที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่า
กรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตรา
การว่างงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.6
ส่วนเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 177.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภาคอุปทาน เดือนมีนาคม 2556 ยังคงหดตัวลงเล็กน้อยจากเดือน
ทีผ่ า่ นมา โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลงทีร่ อ้ ยละ 4.1 และดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ลดลงที่ร้อยละ 0.5 ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 19.2 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ
25.6) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนทีผ่ า่ นมาเพียงเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 0.5 (กุมภาพันธ์ 2556 หดตัวร้อยละ 1.2) เป็นผลท�ำให้ดัชนี
ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู่ที่ระดับ 93.5 จากระดับ 95.5
ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2556 ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัวร้อยละ 93.4
(กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 92.1) ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขยายตัวร้อยละ 0.9 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 3.2) ยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 0.04 และ 1.2 ตามล�ำดับ (กุมภาพันธ์ 2556 หดตัว
ร้อยละ 0.9 และ 6.6 ตามล�ำดับ) ส่วนรายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวลง
ที่ร้อยละ 7.2 ตามการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีราคา
สินค้าเกษตร
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2556 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนทีผ่ า่ นมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (เช่น รถบรรทุกขนาด
1 ตัน) ขยายตัวที่ร้อยละ 12.2 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 14.0)
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 17.7 (กุมภาพันธ์ 2556
ขยายตัวร้อยละ 27.5) และยอดขายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 16.2 ส่วน
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวตัวร้อยละ 5.7

y-o-y)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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Price Indices

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและบริการทัว่ ประเทศ
จ�ำนวน 450 รายการดัชนี เดือนเมษายน 2556 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ตัวลง โดยดัชนีมีค่าเท่ากับ 104.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้น
ร้อยละ 2.42 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้ำ ผักสดและผลไม้ ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนสินค้าอื่นๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
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�้ำมันดิบดูไบ 100-120 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล อัตรา
แลกเปลีย่ น 28.50 - 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และรัฐบาลยังคงมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพประชาชนต่อไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและบริการ
จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน
138 รายการ) เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 102.93 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.06
และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555
สูงขึ้นร้อยละ 1.39
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 139.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และหมวด
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตามการลดลงของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
ส่วนหมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้น จากการสูงขึ้นของสัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น�้ำ และผลผลิตการเกษตร เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน
2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 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
ซึง่ ปรับราคาสูงขึน้ ตามต้นทุนการผลิต และความต้องการของตลาด เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.1 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - เมษายน
2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.3
ทีม่ า : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : มีนาคม 2556

การส่งออก
เดือนมีนาคม 2556 มีมูลค่า 20,769.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
4.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมเพิม่ ขึน้ 0.5 % โดย ข้าว (+22.9%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(+72.1%) ยางพารา (-11.1%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (+18.9%) น�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป (+0.5%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+32.7%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+1.2%) สหรัฐอเมริกา (-4.7%) ญี่ปุ่น
(-0.9%) ฮ่องกง (+24.8%) มาเลเซีย (+2.8%)

-5.8

867.1

การส่งออกในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–มี.ค.) มีมลู ค่า 56,966.6
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลง 2.5% โดย ยางพารา (-8.7%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป
(-15.4%) น�ำ้ ตาล (-37.9%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ 6.3%
โดยรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+23.6%) เม็ดพลาสติก (+13.4%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+7.3%) ญีป่ นุ่ (+1.5%)
สหรัฐอเมริกา (+2.6%) ฮ่องกง (+11.2%) และมาเลเซีย (-0.8%)
การน�ำเข้า
เดือนมีนาคม 2556 มีมูลค่า 21,636.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�ำ้ มันดิบ (-18.8%) เครือ่ งจักรกลฯ (-20.5%) เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�ำ (-31.2%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น
(-13.7%) จีน (-5.8%) สหรัฐอาหรับฯ (-4.9%) มาเลเซีย (-7%) และ
สหรัฐอเมริกา (-8.6%)

0.5
24.8

14.1

2.8

การน�ำเข้าในระยะ 3 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–มี.ค.) มีมลู ค่า 64,877.6
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของเครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+23.6%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(+2.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (+0.6%)
จีน (+6.6%) สหรัฐอาหรับฯ (+31.0%) สหรัฐอเมริกา (+40.2%) และมาเลเซีย
(-1.5 %)
ดุลการค้า
เดือนมีนาคม 2556 ไทยขาดดุลการค้า 867.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในรูปเงินบาท ขาดดุลมูลค่า 33,877.2 ล้านบาท

23.6

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 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�ำดับ
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 98.8 (ปี 2550=100)
ลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง
ของหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง หมวดวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 8, 3.1 และ 0.3 ตามล�ำดับ ขณะที่หมวด
สินค้าทุน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 1 ตามล�ำดับ
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0.2

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2556

Commodities
& Fx

ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนเมษายนร่วงลงอย่างหนัก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,627 บาท ลดลงร้อยละ
7.49 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับยูโร โดยเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นท�ำให้ความต้องการ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงทองค�ำลดลง เพราะมีราคาแพงขึ้นส�ำหรับนักลงทุน
ที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ การชะลอตัวของภาคการผลิตจีนยังเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ฉุดราคาทองค�ำร่วงลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาทองค�ำได้ปรับขึ้นช่วงท้ายของเดือน
หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งยังคงเดินหน้าซื้อทองค�ำอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุน
คาดว่าธนาคารในหลายประเทศจะใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินมากขึ้น
ราคานำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนเมษายนปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกัน โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 92.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 92.96
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
หลังตัวเลขเศรษฐกิจจากประเทศผู้น�ำโลกอย่างสหรัฐฯ และจีนออกมาไม่เป็นไปตามความ
คาดหมาย อีกทั้ง อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลงหลังรัฐบาลปรับเพิ่มภาษี รวมถึงการตัด
ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนเมษายนยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 29.07 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจาก 29.52 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า
ท่ามกลางการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติหลังจากทีธ่ นาคารกลางชัน้ น�ำของโลกยังคงมี
แนวโน้มด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อไป
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,549.76
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,533.33 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากช่วงวันหยุดยาว
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ท�ำให้สถานการณ์การส่งออก
ซบเซา ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ปรั บ ตั ว ลดลงจาก 3,238.33 บาท/100 กิ โ ลกรั ม
เป็น 3,235 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากข้าวนาปรังออกสูต่ ลาด
อย่างต่อเนือ่ ง แต่คำ� สัง่ ซือ้ จากประเทศคูค่ า้ เริม่ ลดลง ผูส้ ง่ ออก
จึงชะลอการสต็อกข้าว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤษภาคม
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 อาจปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาท
ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ราคาส่งออกข้าวไทย
ปรับราคาขึ้นอีก 20-30 เหรียญสหรัฐ/ตัน คาดว่าประเทศ
คูค่ า้ อาจหันไปน�ำเข้าข้าวจากเวียดนาม ทีข่ ณะนีไ้ ด้ปรับราคา
ลงเพื่อแข่งขันกับอินเดีย
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนเมษายน 2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.51 บาท และ 82.53 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลง
จากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท และปริมาณสต็อกยางที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ทั้งในประเทศผู้ซื้อและผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอ
การซื้อ ประกอบกับได้รับแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสู่ระดับร้อยละ
3.3 ในปี 2556 จากที่ประเมินไว้ในครั้งก่อน ที่ระดับร้อยละ 3.5 ส�ำหรับราคาในเดือนพฤษภาคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ราคาตกต�่ำ
ผู้ประกอบการอาจจะมีการเข้าซื้อยางเพื่อเก็งก�ำไร อีกทั้ง มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะเริ่มเข้ามาดูแลราคายางในช่วงที่ราคายางตกต�่ำ
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การจัดงาน
มหกรรมพาณิชย์
ณ จังหวัดเชียงราย

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ก�ำหนด
จั ด งานมหกรรมพาณิ ช ย์ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ครั้ ง ที่ 5 ณ
สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416 ) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง
วันที่ 5 – 9 เมษายน 2556
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีช่องทาง
การตลาดผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยลด
ค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ในราคาต�ำ่ กว่าท้องตลาด (20-40%) และท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นางวัชรี วิมุกตายน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)
ให้เกียรติในการต้อนรับคณะท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธาน
ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า
จ�ำนวน 300 คูหา ประกอบด้วยสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาค เช่น
สินค้า OTOP/SMES/อาหารเด่นสินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าธงฟ้า สินค้าเครื่องจักรกล
การเกษตร สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยสินค้าที่มียอด
จ�ำหน่ายสินค้าสูงสุด ได้แก่ สินค้า OTOP/ SMES/อาหารเด่นสินค้า
ธงฟ้า สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์
และสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน ตามล�ำดับ และยังมีการจัดกิจกรรม
Business Matching โดยเชิญผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
พม่า ลาว การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสตูลจัดท�ำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันและเชือ่ มโยงการผลิตและการตลาดสูส่ ากล ด�ำเนินการ
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-marketing/
E-commerce) โดยน�ำผู้ประกอบการ/ผู้ค้า/ผู้ผลิตสินค้า SMEs,
OPOP, OTOP, ธุรกิจการท่องเที่ยว และสินค้าอื่นๆ รวมทั้ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส�ำนักงานพาณิชย์ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
และนราธิวาส) เข้าร่วมอบรม E-marketing/E-commerce
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2556 ณ โรงแรม บี พี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยนายสิทธิเดช ลีมัคเดช ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจให้กับ
Innovation ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก ด้วยประสบการณ์
กว่า 14 ปี และเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ช
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
จ�ำนวน 125 คน
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000

