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Editor’s note

ข่าวดังทีอ่ ยูใ่ นกระแสโมงยามนี้ คือการทีค่ ณะผูแ้ ทนกระทรวงการประมงสหภาพยุโรปได้
ให้ใบเหลืองกับสินค้าประมงของไทย ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องต่างร่วมกัน
แก้ไขปัญหานีอ้ ย่างเร่งด่วน เพือ่ รักษาตลาดส่งออกทีม่ มี ลู ค่ากว่า 24,000 ล้านบาท แต่ทสี่ ำ� คัญ
เหนืออื่นใดคือ การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ วารสาร สนย. ฉบับนี้ รวบรวมที่มาที่ไป
ของเหตุการณ์ และแนวทางที่แต่ละหน่วยงานก�ำลังขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งหากมีสิ่งใด
ที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนจะสามารถให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐได้ ก็จะช่วยให้ประเทศไทย
เราได้รับ “ไฟเขียว” ในการท�ำการค้าอย่างยั่งยืนในเร็ววันขึ้นเท่านั้น
คอลัมน์ Special Talk เราชวนท่านผู้อ่านไปศึกษาโอกาสใหม่ในตลาดอินเดีย
หลังประกาศความพร้อมเป็นฐานการผลิตโลก ภายใต้นโยบาย Make in India ทีค่ าดว่าจะพลิกโฉม
เศรษฐกิจดินแดนภารตะ ท�ำให้เม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลเข้าไปที่นั่นหลังการพัฒนา “ระเบียง
เศรษฐกิจ” ไม่เฉพาะแค่มหาอ�ำนาจชาติยกั ษ์ใหญ่ แม้แต่ประเทศไทยเราก็ยงั มีชอ่ งว่างทางการค้า
การลงทุน ส�ำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาส
อย่างไรก็ดี สินค้ายุคนี้มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมิใช่น้อย ซึ่งถือเป็น
ความต้องการของโลกยุคใหม่ ดังในรายงานทีเ่ ราคัดสรรมาน�ำเสนอในคอลัมน์ Special Report 1
หากผู้ประกอบการปรับตัวรับกับเทรนด์โลกได้ ไม่ว่าจะปักหมุดการค้าไว้ ณ จุดใดของโลก
ก็ย่อมจะสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุ รี 1 ต.บางกระสอ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO ฉบับนี้ มีเรื่องราวที่น่ายินดี ไม่เฉพาะเพียงชาว สนค. เท่านั้น แต่เป็นความ
ภาคภูมิใจของชาว พณ. มาเล่าสู่กันฟัง
เมือ่ วันอังคารที่ 28 เมษายน ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสมาชิกเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต ในหัวข้อ “แนวทางการขยายเครือข่าย Zero Corruption และการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ท�ำงานของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยมีนางสาวชุตมิ า บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน เพือ่ พบปะพูดคุยกับสมาชิก แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นพร้อมทัง้ หาแนวทาง
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆ รวมทั้งชาว สนค.
เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
เริ่มแรกสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์มีเพียงไม่กี่คน แต่ในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึงหลักพันคน สิ่งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกัน
มุ่งมั่นที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของพวกเราชาวพาณิชย์ นอกจากนี้สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ การที่ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ มีอุดมการณ์
ที่แน่วแน่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจากการจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ จิตส�ำนึกและความร่วมมือดังกล่าวแล้ว เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ ยังมีการเปิดไลน์กลุม่ ในการแลกเปลีย่ น
พูดคุย เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีแผนที่จะจัดท�ำประกาศนียบัตรหรือรางวัลเพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตมีก�ำลังใจ และ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตต่อไป
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อินเดียบนเส้นทางสู่การเป็นฐาน

การผลิตโลก

นับจากวันทีน่ ายนเรนทรา โมดี้ ชนะการเลือกตัง้ ในอินเดียอย่างถล่มทลายเมือ่ กลางเดือนเมษายน 2557 ก้าวสูต่ ำ� แหน่งนายกรัฐมนตรี
ของอินเดียพร้อมประกาศนโยบายเปิดรับ FDI ภายใต้นโยบาย Make in India อย่างชัดเจน ส่งผลให้มเี งินลงทุนไหลเข้ามากมายมโหฬาร
เป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะญี่ปุ่น และจีนที่ทุ่มสุดตัวพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ช่วยสร้างโอกาสแก่
ประเทศไทยในหลายด้าน
ส�ำหรับญี่ปุ่นดูจะให้ความสนใจกับโครงการ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้า มุมไบ-เดลี ซึ่งเป็นอภิมหา
โปรเจ็ ค Mega Region ที่ จ ะช่ ว ยพลิ ก โฉมหน้ า
เศรษฐกิ จ อิ น เดี ย ครั้ ง ใหญ่ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ
Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) คือ
อภิมหาโครงการทีร่ ฐั บาลเพิง่ ได้อนุมตั ไิ ปเมือ่ เร็วๆนี้ และ
ถือเป็นการลงทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีร่ ฐั บาลอินเดียได้เคยท�ำมา
ด้วยงบประมาณกว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลญีป่ นุ่ และอินเดีย เพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจอินเดียครั้งใหญ่ โดยการสร้างทาง
รถไฟทางคู่ (Western Dedicated Freight Corridor)
เชือ่ มเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ 2 เมือง ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของ
92% ของการลงทุนจากต่างประเทศ คือ Delhi
และ Mumbai เส้นทางนี้มีระยะทาง 1,483 กม. ตัด
ผ่าน 6 รัฐ ได้แก่ กรุงเดลี อุตตระประเทศตะวันตก
ฮาร์ยานามใต้ ราชาสถานตะวันออก คุชราตตะวันออก
มหารัชตระตะวันตก ซึง่ จะน�ำมาซึง่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศอย่างมหาศาล และเป็นการดึงดูดการลงทุน
จากทั้งโลกให้เข้ามายังตลาดที่มีประชากรกว่า 1,200
ล้านคน เส้นทางนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 โดยญี่ปุ่นมุ่งเน้น
ด้านโลจิสติกส์ Cold storage chain อุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นโอกาสส�ำคัญที่
ผูป้ ระกอบการไทยต้องรีบเข้าไปลงทุนและสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรม
ดังกล่าว และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Trading
Nation ในอนาคต
รั ฐ บาลอิ น เดี ย ตั้ ง เปาที
้ ่ จ ะพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมบริเวณนี้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
การผลิตของโลก และศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยมีการเสนอสิทธิ
พิเศษให้บริษัทชั้นน�ำ ที่เป็นผู้น�ำเทคโนโลยีระดับโลก
เข้ามาลงทุน โดยจะมีการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
รองรับ ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้า และการเชือ่ มโยงการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่
ระหว่าง Mumbai และ Delhi ให้เป็น Smart Cities
เช่น เมือง Dholera ในรัฐคุชราต ซึ่งมีศักยภาพที่จะ
มีขนาดของเศรษฐกิจโตเป็น 6 เท่าของเซี่ยงไฮ้ และ
2 เท่าของกรุงนิวเดลี และยังคาดว่าจะเป็นระบบการ
ขนส่งสินค้าทีล่ ดต้นทุนได้มากทีส่ ดุ ในโลกด้วย รวมทัง้
จะก่อให้เกิดการจ้างงานในโครงการนีไ้ ด้ถงึ 1 ล้านคน

	
  

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเส้นทางเชื่อมเมืองรองต่างๆ
ระหว่าง มุมไบ และโกลกัตตาอีกรวมทั้งสิ้นประมาณ
5,000 กม. ซึ่งปัจจุบันอินเดียก็มีการให้การช่วยเหลือ
เมี ย นมาร์ ใ นการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางถนนมายั ง
ประเทศไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า
กับอาเซียนด้วยอีกทางหนึ่ง
ในส่วนของจีน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
ระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนาย
สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
ความตกลงร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกัน โดยจีน
ให้ค�ำมั่นที่จะช่วยอินเดียพัฒนาเส้นทางเดินรถไฟ
กรุงนิวเดลี-เจนไนให้สามารถวิง่ ได้ดว้ ยความเร็ว 160 กม./
ชม. และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นรถไฟความเร็วสูง
ในอนาคต อันที่จริงโครงการดังกล่าวทั้งของจีนและ
ญี่ปุ่นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาระบบ
Diamond Quadrilateral Project ของรัฐบาลอินเดีย
ที่มีพิมพ์เขียวมานานแล้วที่ต้องการสร้างโครงข่าย
ระบบรถไฟความเร็วสูงทั่วอินเดียตลอดแนวระเบียง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ที่เชื่อมตั้งแต่
เมืองนิวเดลี-มุมไบ มุมไบ-เจนไน เจนไน-กัลกัตตา
กัลกัตตา-นิวเดลี มุมไบ-กัลกัตตา และนิวเดลี-เจนไน
แต่ ข าดเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น แต่ เ มื่ อ มี จี น และญี่ ปุ ่ น
ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวก็น่าจะส�ำเร็จเป็น
รูปธรรมได้เร็วขึ้น ในส่วนของอินเดียเองก็ปรารถนา
ใช้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน
และอาเซียนอีกด้วย
การพั ฒ นากลุ ่ ม เมื อ งหลั ก ไปพร้ อ มๆ กั น
ในลักษณะ Mega Region นับเป็นรูปแบบใหม่ของ

การพัฒนาของกระแสโลก (Mega Trend) เพื่อการ
กระจายตัวของการพัฒนา ไม่ให้เน้นเพียงเมืองหลัก
เพียงอย่างเดียว แต่สร้างให้เมืองรอบๆ มีศักยภาพ
การเติบโตควบคู่ไปด้วยเพื่อเสริมความเข้มแข็งของ
เมืองหลักอย่างมุมไบ และเดลี โดยกลุ่มเมืองที่เป็น
Cluster ของเมื อ งหลั ก เหล่านี้ จะมีการใช้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพือ่ เจริญเติบโตควบคูก่ นั ไปซึง่ แนวทางนี้ เป็นแนวทาง
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศผูน้ ำ� อุตสาหกรรมของโลกทัง้ หลาย
ในปัจจุบัน (ดังเช่น Mega Region ในลุ่มน�้ำ Pearl
ของจีน) นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังได้จัดให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณรัฐต่างๆ เหล่านี้ และ
เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมต่อ
ทางทะเลระหว่าง จีน กับตะวันออกกลาง แอฟริกา
และยุโรปอีกด้วย
นั บ เป็ น โอกาสครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ ป ระกอบการ
ไทย ควรจะเข้าไปลงทุน โดยอุตสาหกรรมที่เป็น
โอกาส ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยานยนต์/
ชิ้นส่วน ยางพารา ยางรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร
ปลากระป๋อง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
ปัน่ ไฟ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคม เครือ่ งจักรกล
เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป
และประมง โดยได้อานิสงส์จาก Cold storage chain
ของญีป่ นุ่ (ปัจจุบนั อินเดียยังขาดแคลน Cold Storage
Chain) โครงการ Mega Region นี้จึงน่าจะเป็น
จุ ด เปลี่ ย นที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น โอกาสครั้ ง ส� ำ คั ญ แก่
ประเทศไทยในการเจาะตลาดอินเดีย
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โดย นายณัฐ ธารพานิช
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ตีแผ่โครงสร้างการส่งออกไทย :

บทบาทของสินค้า High-Tech

การส่งออกถือเป็นตัวจักรทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้กา้ วไปข้างหน้า แต่ปจั จุบนั การส่งออกไทยไม่สามารถช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจได้เหมือนก่อน จึงน�ำมาสูค่ ำ� ถามทีว่ า่ สินค้าทีไ่ ทยส่งออกตอบสนองต่อความต้องการของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไร นอกจากนี้
ในระยะยาวจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าทีม่ เี ทคโนโลยีสงู ขึน้ เพือ่ เศรษฐกิจไทยจะพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางและก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้น ค�ำถามที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งออกสินค้าของไทยที่แบ่งตามระดับ
เทคโนโลยีในการผลิตมีพฒ
ั นาการเป็นอย่างไร งานศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ในการตอบค�ำถามข้างต้น เพือ่ อธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างของ
การส่งออกของไทยในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจในอนาคต
โครงสร้างการส่งออกไทยตามระดับความเข้มข้นเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

วิธกี ารศึกษา จัดกลุม่ สินค้าส่งออกไทยเป็น 5 กลุม่ ตามระดับความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
(Technology Intensity) ที่ 3-digit Standard International Trade Classification (SITC) Revision 2 ตามวิธกี าร
ของ Lall (2000)1 และศึกษาแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนของสินค้าทัง้ 5 กลุม่ เทคโนโลยีในมูลค่าการส่งออก
รวมของไทย และเปรียบเทียบกับโลก และคู่แข่ง ได้แก่ จีน เวียดนาม และมาเลเซีย
กลุ่มสินค้า

ค�ำอธิบาย

สิ น ค้ า พื้ น ฐาน (Primary สินค้าที่ยังไม่มีการแปรรูปและแทบจะไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น ยาง ข้าว ผักผลไม้
products)
สินค้าพื้นฐานแปรรูป
(Resource-based)

สินค้าที่มีการแปรรูปอย่างง่ายไม่ซับซ้อน ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มข้น เช่น อาหาร
แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ น�้ำมันส�ำเร็จรูป

สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้น ต�่ำ  สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีความแตกต่างระหว่างสินค้าน้อย
(Low-technology)
เน้นการแข่งขันทางราคา และการการกีดกันในการท�ำธุรกิจต�่ำ เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์
สินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ กลาง สินค้าที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนาที่ค่อนข้างเข้มข้น ซึ่งต้องใช้
(Medium-technology) ทักษะที่สูงและระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาวนาน อาทิ ยานยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์
และเครื่องจักรกล
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้ น สู ง สินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงและเปลีย่ นแปลงเร็ว ทีใ่ ช้กจิ กรรมวิจยั และพัฒนาทีเ่ ข้มข้น โครงสร้างพืน้ ฐาน
(High-technology)
ที่ครอบคลุม และการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ผลิต มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เน้นการ
แข่งขันทางความแตกต่างระหว่างสินค้า (Product differentiation) และเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแบ่ง
ส่วนการผลิตสูง (Product segmentation) เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องประมวลผลข้อมูล โทรทัศน์
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

ผลการศึกษา
1. ในช่วง 3-4 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา โครงสร้างการส่งออกไทยเปลีย่ นแปลงอย่างมาก จากประเทศส่งออก
สินค้าเกษตรพืน้ ฐาน เป็นประเทศทีส่ ง่ ออกสินค้าอุตสาหกรรม ไทยเคยเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกสินค้าเกษตรพืน้ ฐาน
เป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนที่ร้อยละ 60 ของมูลค่าส่งออกรวมราวปลายทศวรรษที่ 1970 แต่ในปี 2013 (2556) สินค้า
เกษตรพืน้ ฐานมีสดั ส่วนแค่ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทยเท่านัน้ การลดลงของสินค้าเกษตร
พื้นฐานถูกแทนที่ด้วยการเพิ่มขึ้นของสินค้าอุตสาหกรรม

ในปี 1984 (2527) มาอยู่ที่ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 31
ในปี 2000 (2543) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา โดยในปี 2013
(2556) มีสัดส่วนร้อยละ 18.4 เท่านั้น ในขณะที่สินค้า
Medium-technology มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.3
ในปี 2000 มาเป็นร้อยละ 34.3 ในปี 2013 ส�ำหรับสินค้า
Resource-based มีสัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจาก
ร้อยละ 15.9 ในปี 2000 มาเป็นร้อยละ 23.6 ในปี 2013
ในสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทย สินค้า
High-technology มีจำ� นวนและความส�ำคัญลดน้อยลง
เรื่อยๆ โดยในปี 2000 สินค้าส่งออก 6 อันดับแรก
มีสนิ ค้า High-technology อยูถ่ งึ 5 รายการ ในขณะที่
ปี 2013 มีสินค้า High-technology เพียง 2 รายการ
โดยถูกแทนด้วยสินค้าพื้นฐาน เช่น น�้ำมันส�ำเร็จรูป
ยางธรรมชาติ และสินค้า Medium-technology เช่น
ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก
ปี 2000
ปี 2013
1. ส่วนประกอบของเครื่อง 1. เครื่องประมวลผลข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลและอุปกรณ์ อัตโนมัติ (HT)
ส�ำนักงาน (HT)
2. หลอดเทอร์ มิ โ อนิ ก และ 2. น�้ำมันส�ำเร็จรูป (RB)
หลอดแคโทด (HT)
3. อุปกรณ์สื่อสาร (HT)

3. ยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้า (MT)

4. อาหารทะเล (RB)

4. ยางธรรมชาติ (PP)

5. เครื่องประมวลผลข้อมูล 5. หลอดเทอร์ มิ โ อนิ ก และ
อัตโนมัติ (HT)
หลอดแคโทด (HT)
6. ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 6. ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ (MT)
เช่น สวิตช์ ฟิวส์ ปลั๊ก (HT)

Primary products
Low tech
Hight tech

Resource-based
Medium tecs
Other tech

2. สินค้า High-technology มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และมีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี 1984-2000 แต่กลับมีสดั ส่วนลดลงอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2000 เป็นต้นมา
สินค้า High-technology มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากไม่ถึงร้อยละ 1 ของมูลค่าการส่งออกไทย
1

Sanjaya Lall, 2000. "The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98," Oxford
Development Studies, Taylor & Francis Journals, vol. 28(3), pages 337-369.
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7. อาหารทะเลแช่แข็ง (RB)

7. ยานยนต์โดยสารส�ำหรับคน
(MT)

8. ข้าว (PP)

8. ส่วนประกอบยานยนต์ (MT)

9. ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ (MT)

9. เครื่องท�ำความร้อนและ
ความเย็น (MT)

10.ยางธรรมชาติ (PP)

10.อาหารทะเลแช่แข็ง (RB)

หมายเหตุ: HT = High-technology, MT = Mediumtechnology, LT = Low-technology, RB =
Resource-based, PP = Primary products

Special Report
3. สัดส่วนของสินค้า High-technology ใน 15.4 และเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ (รวมถึง
มูลค่าการส่งออกรวมของจีนและเวียดนามมีคา่ สูงขึน้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ร้อยละ 10.1
อย่างมาก โดยจีนมีสัดส่วนสินค้า High-technology
หลอดเทอร์มิโอนิกและ
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 22.4 ในปี 2000 มาเป็นร้อยละ 33.5 รูสัปดทีส่ว่ 1:นของสินค้า
หลอดแคโทด 20%
ในปี 2013 เวียดนามมีสดั ส่วนสินค้า High-technology High-Technology
ลค่าการ
จากร้อยละ 5.5 ในปี 2007 มาเป็นร้อยละ 27.8 ในปี ส�น�ำำคัเข้ญาในมู
รวมของสินค้า
2013 ซึง่ นับเป็นการเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับ High-Technology
อุปกรณ์สื่อสาร
ของโลก ในปี 2013
การที่บริษัทซัมซุงย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม
	
   17.5%
เครือ่ งประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 10.1%

Primary products
Low tech
Hight tech

Resource-based
Medium tecs
Other tech

	
  

ยาและผลิตภัณฑ์ยา
15.4%

ทัง้ นี้ อุปกรณ์สอื่ สาร และยาและผลิตภัณฑ์ยา มี
สัดส่วนในการน�ำเข้ารวมของโลกเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะทีส่ ดั ส่วนของเครือ่ งประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ตกลงอย่างมาก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : อัตราการการขยายตัวของการน�ำเข้า
เฉลีย่ ต่อปีในตลาดโลกของสินค้า High-Technology ส�ำคัญ (%)
2000-2013 2011-2013

Primary products
Low tech
Hight tech

Resource-based
Medium tecs
Other tech

4. การลดลงของสินค้า High-technology
ของไทยเกิดขึ้นจากการที่ไทยสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั จีนและเวียดนาม (หรือประเทศอืน่ ๆ)
และไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ โ ลกมี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า
High-technology ลดลง เนือ่ งจากโครงสร้างการน�ำเข้า
โลกนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าที่ใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นของตลาดโลกไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก ดังนั้น สามารถสันนิษฐานได้ว่าการลดลงของ
สินค้า High-technology ของไทยเกิดจากการทีไ่ ทยเอง
สู ญ เสี ย ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ จี น และ
เวียดนาม และอาจถูกจีนและเวียดนามแย่งตลาดหรือ
ผูผ้ ลิตหันไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตในจีนและเวียดนาม
แทนที่ประเทศไทย

ผลการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งสิ น ค้ า ส่ ง ออก
High-Technology ของไทย

1. ในปี 2013 (2556) สินค้า High-Technology
ที่มีความส�ำคัญในตลาดโลกคือ หลอดเทอร์มิโอนิก
และหลอดแคโทด อุปกรณ์สอื่ สาร ยาและผลิตภัณฑ์ยา
และเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามล�ำดับ ซึ่ง
สินค้าทั้ง 4 ประเภทนี้มีสัดส่วนรวมกันเกือบ 2 ใน 3
ของมูลค่าการน�ำเข้าสินค้า High-Technology รวม
ของโลก โดยหลอดเทอร์มิโอนิกและหลอดแคโทด
(ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของหลอดภาพของเครื่องรับ
โทรทัศน์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ และหลอด
ไมโครเวฟ เป็นต้น) มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 20 รองลงมา
คืออุปกรณ์สื่อสาร (รวมถึง smart phone) มีสัดส่วน
ร้อยละ 17.5 ตามมาด้วยยาและผลิตภัณฑ์ยา ร้อยละ

เครื่ อ งประมวลผลข้ อ มู ล
อัตโนมัติ

3.5

-0.1

อุปกรณ์สื่อสาร

8.0

5.6

หลอดเทอร์มิโอนิกและหลอด
แคโทด

5.9

4.3

ยาและผลิตภัณฑ์ยา

12.6

1.2

2. ท่ามกลางความต้องการสินค้าเทคโนโลยี
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างการผลิตสินค้า
High-Technology ของไทยกลับไม่สามารถตอบสนอง
กับความต้องการของโลกได้ เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสาร
มีสดั ส่วนในมูลค่าการส่งออกสินค้า High-Technology
รวมของไทยเพียงร้อยละ 9.7 และยาและผลิตภัณฑ์ยา
มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น ในขณะที่เครื่อง
ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติกลับมีสัดส่วนถึงร้อยละ 29
อย่างไรก็ตาม หลอดเทอร์มิโอนิกและหลอดแคโทด
ยังมีสัดส่วนที่สูงส�ำหรับไทยอยู่ที่ร้อยละ 19.4 ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : สัดส่วนสินค้า High-Technology ส�ำคัญ
ในมูลค่าการส่งออกรวมของสินค้า High-Technology
ปี 2013 (%)
โลก

ไทย

จีน

เวียดนาม

อุปกรณ์สื่อสาร

17.5

9.7

27.6

63.0

หลอดเทอร์มิโอนิก
และหลอดแคโทด

20.2

19.4

15.8

6.5

ยาและผลิตภัณฑ์ยา

15.4

1.2

1.7

0.3

เครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ

10.1

29.1

22.5

9.6

อากาศยานและ
ส่วนประกอบ

6.7

2.6

0.3

0.2

เครื่องจักรไฟฟ้า

6.0

8.9

7.1

2.2

3. ในทางกลั บ กั น จี น และเวี ย ดนามมี
โครงสร้างสินค้าส่งออก High-Technology ทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการโลกได้ดีกว่าไทย โดยจีนมีสัดส่วน
ของอุปกรณ์สื่อสารถึงร้อยละ 27 ในขณะที่เวียดนามมี
สัดส่วนอุปกรณ์สอื่ สารถึงร้อยละ 63 ซึง่ ถือว่ามีคา่ สูงมาก
สอดคล้องกับการย้ายฐานการผลิตของบริษทั เทคโนโลยี
สื่อสารข้ามชาติขนาดใหญ่หลายบริษัทไปยังเวียดนาม
ในขณะที่สัดส่วนของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ของจีนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 22.5 และของเวียดนามอยูท่ รี่ อ้ ยละ
9.6 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทั้งไทย จีนและเวียดนาม
มีสดั ส่วนของยาและผลิตภัณฑ์ยาและอากาศยานและ
ส่วนประกอบค่อนข้างต�่ำมาก เมื่อเทียบกับโลก
4. สาเหตุที่สัดส่วนการส่งออกสินค้า HighTechnology ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงอาจ
เกิดจากการทีโ่ ครงสร้างการผลิตสินค้า High-Technology
ของไทยไม่ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดโลก
ซึง่ อาจเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้มลู ค่าการส่งออกภาพรวมของ
ไทยในภาพรวมลดลงจึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรปู และพัฒนา
ความสามารถในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขนั้ สูงอย่างจริงจัง
และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยสินค้า
เทคโนโลยี นอกจากจะมีมลู ค่าเพิม่ สูง และมีราคาทีค่ งที่
เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตร การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เทคโนโลยียงั สามารถท�ำควบคูก่ บั การพัฒนาภาคบริการ
ซึง่ เป็นแนวโน้มทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ กับประเทศไทยในอนาคต
เนื่องจากการผลิตสินค้าเทคโนโลยีต้องใช้ธุรกิจบริการ
เกีย่ วเนือ่ งเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านการ
ให้คำ� ปรึกษา วิศวกรรม การศึกษา และการวิจยั และพัฒนา
5. นอกจากอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแล้ ว ยาและ
ผลิตภัณฑ์ยาถือเป็นสินค้า High-Technology ที่มี
ศักยภาพ เนือ่ งจากสินค้าประเภทนีม้ อี ตั ราการขยายตัว
ของการน�ำเข้าในตลาดสูงมากมาอย่างต่อเนื่อง และ
มีสดั ส่วนสูงในมูลค่าการน�ำเข้าสินค้า High-technology
รวมของโลก นอกจากนี้ ไทยยังมีศกั ยภาพและมีชอื่ เสียง
เป็นทีย่ อมรับในเรือ่ งการให้บริการทางการแพทย์ การส่งเสริม
การผลิตและการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์ยาจึงน่าจะ
ช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็น medical hub ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาดโลก ทัง้ ยัง
สามารถท�ำร่วมกันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์
และเครื่องมือแพทย์ เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุที่จะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต
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Special Report

โดย นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค และทีมงาน
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

IUU Fisheries : ปัญหาทีไ่ ทยต้องเร่งแก้ไข
สินค้าประมงไทยมีความส�ำคัญต่อภาคส่งออกไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ไทยเริ่มมีการติดต่อการค้ากับสหภาพยุโรป (EU)
เป็นต้นมา ซึง่ จากตัวเลขสถิตกิ ารส่งออกสินค้าประมงไทยไป EU ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ไทยส่งออกสินค้าประมง และอาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูปไป EU มีมูลค่า 24,436.78 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง (7,459.43 ล้านบาท)
รองลงมา ได้แก่ กุง้ (4,175.42 ล้านบาท) ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (4,424.06 ล้านบาท)(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2558) รวมถึงมีแรงงานในภาคประมงอย่างน้อย 150,000 คน (จากการคาดการณ์ของ International Labour
Organization, 2556) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประมงไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคส�ำคัญเมื่อองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ได้กำ� หนดแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ (International Plan of Action: IPOA) ในเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้บรรจุแผนเกี่ยวกับการป้องกันการประมง IUU
ไว้เป็นหนึ่งในชุดแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้ทุกประเทศทั่วโลกน�ำไปใช้ปฏิบัติ
ทั้งนี้ EU เป็นกลุ่มประเทศแรกที่ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน และขจัด
การท�ำประมง IUU ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 โดยก�ำหนดให้ประเทศ
ผูส้ ง่ ออกสินค้าประมงไป EU ต้องท�ำการรับรองสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าว
ว่าไม่ได้มาจากการท�ำประมง IUU และแสดงเอกสารรับรองการจับสัตว์น�้ำ (Catch
Certificate) ประกอบการส่งออก (กรมประมง, 2558) EU ได้ดำ� เนินการประกาศให้
ใบเหลืองกับไทยแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และจะมีแรงกดดันให้
ไทยต้องปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ EU ก�ำหนด โดยมีระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไข 6 เดือน หากไทยไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ จะได้รับ
การพิจารณาให้ใบแดงแทน

ผลกระทบหากไทยได้รับ“ใบแดง” จาก EU

หากไทยได้รบั ใบแดงจาก EU คาดว่าอุตสาหกรรมประมงไทย จะสูญเสียรายได้
จากการส่งออกกว่า 24,000 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงจากสถิติการส่งออก ปี 2557)
อีกทัง้ ไทยจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดใน EU ประมาณร้อยละ 3.11 (ปี 2557)
ให้กบั ประเทศคูแ่ ข่งส�ำคัญ เช่น จีน เอกวาดอร์ เวียดนาม ไอซ์แลนด์ โมร็อคโค อินเดีย
และสหรัฐฯ ที่มีส่วนแบ่งตลาดใน EU รวมกันประมาณร้อยละ 58 (World Trade
Atlas, 2558) นอกจากนี้ จะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญอืน่ ๆ ของไทย
เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นต้น
แต่ทงั้ นี้ เมือ่ พิจารณาความต้องการน�ำเข้าของตลาดส่งออกส�ำคัญ และตลาดที่
มีศกั ยภาพ ปี 2557 พบว่ายังคงมีความต้องการน�ำเข้าสินค้าสินค้าประมง และอาหาร
สถานการณ์ล่าสุดและการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของไทย
ทะเลกระป๋องและแปรรูปเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ (+12.59)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะผู้แทนกระทรวงการประมงสหภาพยุโรป จีน (+10.64) เกาหลีใต้ (+16.66) แคนาดา (+5.47) ออสเตรเลีย (+4.82) และ
(Directorate-General of Maritime Affairs and Fisheries : DG MARE) ได้เดินทาง แอฟริกาใต้ (+15.6) ดังนัน้ หาก EU ให้ใบแดงกับไทย ไทยสามารถผลักดันการส่งออก
มาตรวจสอบการควบคุมการท�ำประมง IUU ของไทยและพิจารณาเห็นควรออก ไปยังตลาดเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ EU ห้ามน�ำเข้าสินค้า
ใบเหลืองให้กับสินค้าประมงไทย โดยสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้
ประมงจากไทยได้
ล�ำดับ ข้อบกพร่องของไทยตามความเห็น แผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาของไทย
ของคณะ DG MARE
ในปี พ.ศ. 2558
1

ยั ง ไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ VMS - จัดท�ำระบบ VMS
อย่างทั่วถึง

2

ขาดความเข้ ม งวดในการใช้ - เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมง
Catch Certificate ในการพัฒนา และออกใบอนุญาตการท�ำประมง
ระบบ Traceability ส� ำ หรั บ - ปรับปรุงระบบ Traceability
สินค้าประมง

3

4

6

ยังมิได้ปรับปรุง พ.ร.บ. การประมง
ให้สอดคล้องกับมาตรการสากล
รวมถึ ง ยั ง มิ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง การ
ก�ำหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม

- พ.ร.บ. การประมงฉบับใหม่ มีผลใช้
บังคับใช้แล้วในวันที่ 28 เมษายน
2558 ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่ง
ออกกฎหมายล� ำ ดั บ รองเพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

ยังมิได้ปรับปรุงร่างแผน National - อยู่ระหว่างการจัดท�ำแผน NPOAPlan of Action-IUU (NPOA- IUU
IUU)
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ภาพที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าประมงใน EU ปี 2557
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Special Report
การวิเคราะห์ปจั จัยสูค่ วามส�ำเร็จของการด�ำเนินการ (Key Success Factor)

   3) การใช้ Lobbyist เพื่อชักจูงรัฐบาลต่างประเทศให้มีความเห็น
เชิ
ง
บวกต่
อ
สิ
นค้าประมงไทย จนกระทั่งยกเลิกมาตรการที่ไม่เป็นผลดีต่อไทยทั้งหมด
เมือ่ พิจารณาจากแผนการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของไทยในปัจจุบนั จะพบว่า
4. การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders’ Collaboration)
การด�ำเนินการจะส�ำเร็จหรือไม่นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ การเงินและ
- การเร่งด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร NPOA-IUU โดยกรมประมง
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ปญ
ั หา และการได้รบั
ควรจะจั
ด
ให้
มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- การให้ความร่วมมือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสินค้า
1. การเงินและงบประมาณ (Financial Aspect)
- งบประมาณและก�ำลังคนของหน่วยงานภาครัฐและเรือประมงไทย ประมงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU อย่างรอบด้าน
ทั้งการด�ำเนินการจัดท�ำระบบ VMS และการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและบ่งชี้ต�ำแหน่ง
ของเรือประมงเพิม่ เติมรวมถึงการจัดท�ำระบบติดตามควบคุมต�ำแหน่งเรือของภาครัฐ บทบาทของกระทรวงพาณิชย์
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการประมง IUU กระทรวงพาณิชย์ ได้วางแผน
ซึ่งจะต้องลงทุนทั้งงบประมาณและก�ำลังคนในการตรวจติดตาม และบ�ำรุงรักษา
- ความคุ้มค่าในการลงทุนจะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว อาทิ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. จัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อย่าง
ภาพลักษณ์ของสินค้าประมงไทยในตลาดโลก และความสามารถในเชิงแข่งขันของ
ไทยเทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง เมือ่ การแก้ไขปัญหาในส่วนอืน่ ๆ ประสบความส�ำเร็จ และ ใกล้ชิด
2. มอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศทัว่ โลกโดยเฉพาะ
ส่งผลให้ไทยได้รบั การประกาศยกเลิกใบเหลือง และสามารถแก้ปญ
ั หาในระยะยาวได้
EU
เร่
ง
ชี
แ้ จงประชาสัมพันธ์แก่ผเู้ กีย่ วข้อง คือ กรรมาธิการยุโรป ผูน้ ำ� เข้า และผูบ้ ริโภค
- ความเหมาะสมของสถานการณ์ในการลงทุนเป็นช่วงเวลาทีค่ า่ เงินบาท
ั หาของไทย เพือ่
แข็งค่าขึน้ ดังนัน้ ไทยจึงควรเร่งใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นใี้ นการน�ำเข้าเทคโนโลยี ในสหภาพยุโรป ให้ได้รบั ทราบข้อมูลการเร่งรัดการด�ำเนินการแก้ปญ
ความรู้ และอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยโดยรวม (Switzerland เรียกความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงของไทย
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวและมีการด�ำเนินการตรวจสอบอย่าง
Global Enterprise, 2558)
ละเอียดถีถ่ ว้ นในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตสินค้าเพือ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
2. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
- การปรับปรุงระบบติดตามต�ำแหน่งเรือ VMS จ�ำเป็นจะต้องได้รบั การ ที่สหภาพยุโรปเรียกร้อง
4. เตรียมมาตรการรับมือกรณีการส่งออกสินค้าประมงได้รับผลกระทบ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจติดตามและ
โดยการผลั
กดันการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป
บ�ำรุงรักษา
ตะวันออก และกลุ่ม CLMV เป็นต้น
3. ระบบการด�ำเนินงาน (Operation Management)
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจากผลกระทบและปัจจัยข้างต้นแล้ว ปัญหาการประมง IUU
- การด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และการค้
ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจนิ่งนอนใจได้
ซึ่งประกอบด้วย
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด�ำเนินการระบบ VMS และ Traceability อีกต่อไป ภาคเอกชนไม่ควรรอให้ภาครัฐด�ำเนินการฝ่ายเดียว หากแต่ตอ้ งท�ำงานเชิงรุก
เข้าหาภาครัฐให้สนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยยังคง
อย่างเข้มงวด
    2) กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างภาพลักษณ์ทดี่ เี กีย่ วกับสินค้าประมงไทย รักษาส่วนแบ่งการตลาด และภาพลักษณ์ไว้ได้ ซึง่ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ จี ะเป็นปัจจัย
กับผูบ้ ริโภค และผูน้ ำ� เข้าสินค้าประมงในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป เพือ่ แก้ขอ้ กล่าวหา สนับสนุนให้ไทยขยายฐานตลาดไปสูต่ ลาดใหม่ได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป
เกี่ยวกับการประมง IUU และการค้ามนุษย์
3) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกองบังคับการต�ำรวจน�้ำ ด�ำเนินการตรวจจับการ ที่มา:
ประมงผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์บนเรือประมงอย่างเข้มงวด รวมถึงการขึน้ ทะเบียน กรมการค้าต่างประเทศ. 2558. การด�ำเนินการเพือ่ รองรับกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
แรงงานข้ามชาติบนเรือประมงให้ครอบคลุมมากที่สุด
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมง IUU.
    4) กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องด�ำเนินการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ กรมประมง. 2558. IUU. http://www.fisheries.go.th/foreign/images/IUU/iuu2.pdf.
สถานการณ์อุตสาหกรรมประมงและข้อจ�ำกัดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา กรมประชาสัมพันธ์. 2558. ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งและขจัดการท�ำ
ดังกล่าวกับหน่วยงานทางการทูตของประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป และรัฐบาลยุโรปและ
ประมงทีผ่ ดิ กฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing). http://content
ชี้ให้เห็นว่าการประกาศลงโทษสินค้าประมงไทยจะไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคใน
center.prd.go.th/contentviewfullpage.aspx?folder=579&subfolder=&contents
กลุ่มประเทศ EU
=42184.
- การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2558. สถิตกิ าร
จังหวัดชลบุรี ทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการป้องกันและยับยัง้ และขจัดการท�ำประมง
ส่งออกสินค้าของไทยรายเดือน.
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) (กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2558. กฎ IUU กับการประมงไทย. http://www.moac.go.th/
2558, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
download/article/article_20101223153932.pdf.
ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค�ำสั่งที่ 10/2558 จัดตั้ง “ศูนย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. 2558. เอกชนลุน้ ไทยรอดใบแดง IUU จีร้ วมพลังแก้ปญั หา/
บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย” เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. เป็นศูนย์
รักษาส่งออก 3.2หมื่นล้าน. http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?n
เฉพาะกิจ ขึน้ ตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผบู้ ญ
ั ชาการทหารเรือเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์
NEWSID=14195.
บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) ทั้งนี้ ให้ ศปมผ. International Labour Organization. 2556. Employment practices and working
เริ่มปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหา
conditions in Thailand’s fishing sector. Geneva.
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ
Switzerland Global Enterprise. 2558. Strong franc becoming even stronger:
- การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
what should be done? Five tips for export-oriented SMEs. http://www.s-ge.
    1) การใช้ประโยชน์จาก Call Center ส�ำนักนายกรัฐมนตรี 1111 เพือ่
com/switzerland/export/ en/blog/strong-franc-becoming-even-strongerให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนปัญหา หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
what-should-be-done-five-tips-export-oriented-smes.
    2) การสร้างกระแสการเลือกบริโภคสินค้าประมงทีถ่ กู กฎหมายในกลุม่ World Trade Atlas. 2558.Online Trade Data System. http://www.gtis.com/gta/.
ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างแรงกดดันทางสังคมอีกทางหนึ่ง
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Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนมีนาคม ปี 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้น โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว
ในระดับสูง ส�ำหรับการส่งออกและภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี

และมีเสถียรภาพ ถึงแม้วา่ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปจะหดตัวต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา
โดยหดตัวร้อยละ 0.6 ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และหมวดอาหาร
หลายรายการ  อัตราการว่างงานอยูร่ ะดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 1.0 ของก�ำลังแรงงานรวม
สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ
46.8 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คง
ทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ
เดือนมีนาคม 2558 อยูใ่ นระดับมัน่ คง สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
ยังอยู่ในระดับสูงที่ 156.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถรองรับความเสีย่ ง
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนมีนาคม 2558  ในภาพรวมยังคงส่งสัญญาณดี

ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว
ในอัตราสูงที่ร้อยละ 25.5 ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความ
แข็งแกร่ง ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และดัชนีราคาสินค้าเกษตร
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 1.8 และ 7.6 ตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน�้ำมัน และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว
ร้อยละ 12.3

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2558 ในภาพรวมส่งสัญญานดีขนึ้

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ กลั บ มาขยายตั ว อี ก ครั้ ง โดยขยายตั ว ร้ อ ยละ 7.3 ยอดจ� ำ หน่ า ย
รถจักรยานยนต์และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค ขยายตัวร้อยละ 18.1 และ 5.2
ตามล�ำดับ ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ ยังคงหดตัวร้อยละ 13.4 เนือ่ งจากความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน
ส่งผลให้ประชาชนยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเท่าที่ควร

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2558 ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง
จากเดือนที่ผ่านมา โดยภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 0.7 และ
ยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์กลับมาขยายตัวอีกครัง้ ทีร่ อ้ ยละ 0.6 ส่วนปริมาณน�ำเข้า
สินค้าทุน และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 6.9 และ 10.6
ตามล�ำดับ

ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP

ม.ค. - มี.ค. 2558

ปี 57 (%y-o-y)

ไทย

-0.50

0.7

มาเลเซีย

0.7

6.0

ฟิลิปปินส์

2.43

6.1

สิงคโปร์

-0.33

2.9

จีน

1.2

7.4

อินโดนีเซีย

6.54

5.0

อินเดีย

5.69

7.1

เวียดนาม

0.67

6.0

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 56
ทั้งปี

ปี 57
Q4

ปี 58
ทั้งปี

ก.พ.

มี.ค.

-

-

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

2.9

2.3

0.7

-2.5
167.2
2.2
1.0
45.7
0.7

9.8
157.1
1.1
1.7
45.8
0.6

14.2
157.1
1.9
1.6
46.1
0.8

3.5
156.9
-0.5
1.5
46.8
0.8

2.2
156.3
-0.6
1.3
1.0

-0.32
0.17

1.6
-5.6

-0.4
-9.0

-6.2
1.5

-4.5
-5.9

-2.3
-0.8
-3.3
18.8

-4.5
-9.6
-2.4
7.0

0.5
-6.2
-4.6
-6.7

-5.0
-2.5
3.0
29.6

-12.3
-7.6
-1.8
25.5

-0.7
-6.1
-6.0
4.5

-0.9
-27.9
-7.8
8.8

0.4
-41.4
-14.3
1.5

-2.1
-12.5
0.7
32.5

7.3
-13.4
18.1
5.2

-5.9
-8.4
18.1
8.3

-7.6
-15.8
3.4
-4.8

-2.9
-26.8
-2.3
-3.2

5.9
-9.6
2.4
-2.4

-6.9
-10.6
0.7
0.6

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

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2558 มีค่าเท่ากับ
106.35 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้นของ
ราคาผักสดและผลไม้ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ กะหล�ำ่ ปลี ผักคะน้า ผักชี มะนาว ต้นหอม ผักกาดหอม
ส้มเขียวหวาน เนือ้ สุกร และอาหารโทรสัง่ (delivery) รวมทัง้ ค่าเช่าบ้าน บุหรี่ และสุรา
ราคาปรับสูงขึน้ เช่นกัน เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ
1.04 เป็นเงินเฟ้อทีป่ รับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทีล่ ดลงร้อยละ 0.57 ตามการปรับตัว
ลดลงของราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีก ได้แก่ น�ำ้ มันเบนซิน 95 น�ำ้ มันดีเซล แก๊สโซฮอล์
91 95 และราคาอาหารสดประเภทเนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และผลไม้สดที่มีการปรับตัว
ลดลง ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 4 เดือน (มกราคม-เมษายน) 2558
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.65

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 0.6 - 1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2558 มีค่าเท่ากับ 102.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 5.4 จากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.2 ตามการลดลงของผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 2.7 สัตว์มชี วี ติ
และผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 4.6 ปลาและสัตว์นำ�้ ร้อยละ 9.7 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.4 ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 1.0 แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 1.4 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคา
ลดลงร้อยละ 5.8 ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบร้อยละ
1.2 สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอร้อยละ 0.7 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ
0.8 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.5 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 29.7 เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมีรอ้ ยละ 3.0 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 8.4 ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ร้อยละ 0.2 โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.1 เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.7 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 2.3 ส่วนหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและ
สิ่งพิมพ์ร้อยละ 0.2 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ร้อยละ 1.9 ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาปรับลดลง ร้อยละ 0.1
และเฉลีย่ 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลง
ร้อยละ 5.2

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2558 มีคา่ เท่ากับ 121.8 เมือ่ เทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.3 ซึ่งดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 13.8 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง
ร้อยละ 5.1 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.6 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.4
และหมวดดัชนีราคาทีส่ ูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 1.6 หมวด
กระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากต้นทุนที่สูงขึ้น ส�ำหรับหมวดวัสดุฉาบผิว และหมวด
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการก่อสร้างชะลอตัวจาก
ปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 0.1 และเฉลีย่ 4 เดือน (มกราคม - เมษายน 2558) เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.9
ทีม่ า : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์
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International Trade Focus

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
มีนาคม 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
มีนาคม 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-มี.ค. 2558

มีนาคม 58

ม.ค.-มี.ค. 2558

ส่งออก

18,886

53,365

-4.45

-4.69

น�ำเข้า

17,391

51,936

-5.89

-6.43

1,495

1,429

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 58
สินค้า

มูลค่า

รถยนต์ และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

2,446

4.98

13.0

สหรัฐ
อเมริกา

2,079

5.6

11.0

1,410

-4.96

8.0

จีน

1,952

-8.3

10.3

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

896.0

-25.1

4.6

ญี่ปุ่น

1,819

-8.4

9.6

เม็ดพลาสติก

716.5

-14.0

3.8 มาเลเซีย

954.5

-12.2

5.1

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

641.6

26.5

3.4

ฮ่องกง

917.7

-32.5

4.9

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 58
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

1,740

-38.9

10.0

ญี่ปุ่น

3,015

-1.8

17.3

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,616

-11.7

9.3

จีน

2,759

-6.8

15.9

เครือ่ งเพชรพลอย
อัญมณีฯ

1,418

106.0

8.2

สหรัฐ
อเมริกา

1,104

4.1

6.4

เคมีภณ
ั ฑ์

1,219

-3.2

7.0 มาเลเซีย

1,005

-0.8

5.8

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและส่วน
ประกอบ

1,198

-4.7

6.9

สหรัฐ
อาหรับฯ

760

-39.1

4.4

ดัชนีราคา

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58

ส่งออก

-0.3

-0.1

น�ำเข้า

-3.8

0.2

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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เดือนมีนาคม 2558 มีมูลค่า 18,886 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.45
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 2.6 โดยยางพารา (-27.9%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+7.5%) ไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+10.3%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-12.2%) และผักผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+11.1%) ในขณะที่ข้าว (-0.9%) และน�้ำตาล (+21.0%) สินค้า
อุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 3.2 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+5.0%)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.4%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-26.5%) เม็ดพลาสติก (-14.0%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+5.6%) จีน (-8.3%)
ญี่ปุ่น (-8.4%) มาเลเซีย (-12.2%) ฮ่องกง (-32.5%)
ระยะ 3 เดือนของปี 58 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 53,365 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 4.69 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 9.2
โดยยางพารา (-35.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-12.7%) น�้ำตาล (+1.5%)
ในขณะทีข่ า้ ว (-5.1%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (-1.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+2.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.2 โดยคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (-1.4%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+5.5%) เม็ดพลาสติก (-13.7%) ในขณะที่
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (-9.7%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-27.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+5.6%) จีน (-14.4%) ญี่ปุ่น (-9.2%) ฮ่องกง
(-11.5%) และมาเลเซีย (-14.6%)

การน�ำเข้า

เดือนมีนาคม 2558 มีมูลค่า 17,391 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.89
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-38.9%)
เครือ่ งจักรกลฯ (-11.7%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-3.2%) ขณะที่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-4.7%) และเหล็ก
(+3.1%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-1.8%) จีน (-6.8%)
สหรัฐอเมริกา (+4.1%) มาเลเซีย (-0.8%) สหรัฐอาหรับฯ (-39.1%)
ระยะ 3 เดือนของปี 58 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 51,936 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 6.43 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ
(-47.6%) เครื่องจักรกลฯ (-8.11%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+1.7%) เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ (-1.8%) ขณะทีเ่ คมีภณ
ั ฑ์ (-3.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก  
ได้แก่ จีน (+11.9%) ญี่ปุ่น (-3.8%) สหรัฐอเมริกา (0.9%) มาเลเซีย (-6.0%) และ
สิงคโปร์ (+12.0%)

ดุลการค้า

เดือนมีนาคม 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,495 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 3 เดือนของปี 58 (ม.ค.-มี.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 1,429 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2558 อยูท่ ี่ 97.0 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ในหมวดสินค้า หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลงร้อยละ 0.8 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 9.7 ขณะที่
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การส่งออก

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มี.ค. 58

ม.ค.- มี.ค. 58

0.1

-1.9

-1.7

-0.6

-11.2

-10.9

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมีนาคม 2558 อยู่ที่ 86.7 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 11.2 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ
39.3 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 2.4 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปลดลง
ร้อยละ 4.5 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 5.8

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

เมษายน 2558

London Gold PM

TH-Gold Selling

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนเมษายน 2558 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,495.45 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาทองค�ำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ หลังการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ ส่งผลให้นกั ลงทุนเข้าซือ้ ทองค�ำ 
ซึง่ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนีก้ ารอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้ทองค�ำซึง่ ซือ้ ขาย
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีราคาถูกลงและดึงดูดใจส�ำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนเมษายน 2558 ดีดตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
54.96 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 47.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนือ่ งจากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับเงินสกุลยูโร ส่งผลท�ำให้ราคาน�ำ้ มันดิบ
ทีซ่ อื้ ขายกันด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาถูกลงในสายตาของนักลงทุนทีถ่ อื เงินสกุลอืน่ ๆ นอกจากนี้
อุปทานที่ลดลงในสหรัฐฯ ยังช่วยหนุนราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนเมษายน 2558 แข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.51 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่า
จาก 32.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการเคลือ่ นไหวของค่าเงินสกุล
อืน่ ๆ ในภูมภิ าคจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนือ่ งจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ออกมาน่าผิดหวัง

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2558 จากราคา
1,196.90 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,160.28 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ
100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,805.48 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,734.44 บาท/100
กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลง ขณะเดียวกันการส่งออกข้าวไทยยังเผชิญกับ
ปัญหาค่าเงินต่างประเทศอ่อนค่า ท�ำให้หลายประเทศมีต้นทุนการน�ำเข้าข้าวสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ค�ำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมีน้อยลง ผู้ส่งออกชะลอการซื้อข้าว ท�ำให้ราคาในประเทศปรับตัว
ลดลง ดังนั้นภาครัฐยังคงชะลอการประมูลข้าวในสต็อก ส�ำหรับเดือนพฤษภาคม คาดว่าราคา
ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 อาจจะปรับตัวลดลง เพราะขณะนีร้ าคาส่งออกข้าว
ไทยสูงกว่าประเทศคูแ่ ข่ง อาจยังไม่มคี ำ� สัง่ ซือ้ ใหม่ๆ เข้ามา ส�ำหรับปริมาณส่งออกข้าวไทย ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม-28 เมษายน 2558 มีปริมาณ 2.973 ล้านตัน มูลค่า 48,855 ล้านบาท โดย
ปริมาณเพิ่มขึ้น 0.078 ล้านตัน มูลค่าเพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 55.93  บาท และ 45.80 บาท
ตามล�ำดับ โดยทั้งราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 ต่างก็ปรับตัวลดลงจาก
เดือนมีนาคม 2558 (-4.34) และ (-3.23) ตามล�ำดับ ซึง่ การทีร่ าคายางลดลงน่าจะได้รบั ปัจจัยลบ
จากการที่ราคาน�้ำมันโลกปรับตัวลดลง ประกอบการการชะลอซื้อและเก็งก�ำไรของนักลงทุน
เนือ่ งจากมีชว่ งเทศกาลวันหยุดยาวของไทย ส�ำหรับราคายางในเดือนพฤษภาคม คาดว่าน่าจะปรับตัว
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นบวกจากอุปทานยางที่ออกสู่
ตลาดน้อยลงและการที่ราคาน�้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น

เดือน
สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า

มี.ค.-58

เม.ย.-58

%∆
(MOM)

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย. %∆
(YOY)
57
58

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,196.90

1,160.28

-3.06

1,239.42   1,205.30

-2.75

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,805.48

2,734.44

-2.53

2,992.16   2,840.86

-5.06

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

58.47

55.93

-4.34      73.05       57.49 -21.30

ยางแท่ง STR20  (f.o.b)

47.33

45.80

-3.23      64.03       47.77 -25.39

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.)

1,178.63

1,198.84

1.71

ไทย (THB/Baht)

18,272.00

18,495.45

1.22 19,975.15

1,295.08   1,214.13

47.77

54.96

15.05      99.58       50.23 -49.55

32.63

32.51

-0.36      32.58       32.61

18,795.27

-6.25
-5.91

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

0.11

TPSO 11

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News

ตลาดสินค้า online ในเซี่ยงไฮ้สุดเฟื่องเมื่อ CP จับมือกับ Itochu, trader รายใหญ่ของญี่ปุ่นเปิดตัว
ขายสินค้าออนไลน์ เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า อาหาร  ผ้าอ้อมเด็ก และผลิตภัณฑ์สำ� หรับเด็ก ทัง้ นีใ้ นปี 2557 ยอดขาย
ออนไลน์ในจีนพุ่งสูงถึง 435 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 10% ของการค้าปลีก และคาดว่าจะเพิ่มเป็น
800 พันล้านเหรียญภายในปี 2562 แต่ CP คงต้องออกแรงมากอยู่สักหน่อยในการช่วงชิงตลาดจาก
Alibaba ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 60%

ตอนนี้ ค นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ริ่ ม มี ตั ง ค์ แ ละนิ ย ม
อาหารไทยและสินค้าไทยกันมากขึน้ เช่น เครือ่ งส�ำอาง
ไทยมีสว่ นแบ่งตลาดถึง 30% จึงควรรูว้ ฒ
ั นธรรมเขา
ไว้พอควร ฟิลปิ ปินส์มสี ว่ นคล้ายคนไทยหลายอย่าง
แต่กม็ สี ว่ นต่างกันหลายอย่างเช่นกัน เช่น ด้านกีฬา
ชาวฟิลิปปินส์ นิยม บาสเกตบอล (คนไทยชอบ
ฟุ ต บอล) ซอฟบอล เบสบอล และชนไก่ คน
ฟิลิปปินส์รับประทานอาหารวันละ 5 รอบ คือ
เช้า เที่ยง ค�่ำ และอาหารว่างระหว่างวันช่วงสาย
และบ่ายที่เรียกว่า เมอร์เยียนดา แม้ชาวฟิลิปปินส์
กินข้าวเช่นเดียวกับชาวไทย แต่รสชาติอาหารของ
ฟิลิปปินส์มักมีรสอ่อนไม่เผ็ดร้อนเหมือนของไทย
โดยจะเน้นอาหารจานเนื้อมากกว่าผัก เช่น เนื้อวัว
เนื้ อ หมู เนื้ อ ไก่ และเนื้ อ ปลา ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์
นิยมบริโภคหมูหัน (Litson) แคปหมู (เขาเรียก
Chitcharon ต้องกินคู่กับเบียร์) ไข่ข้าว หรือและ
ปลานวลจันทร์ทะเล (Bangus) และผักที่ได้รับ
ความนิยมในการบริโภคได้แก่ แครอท มะเขือเทศ
ใบมะรุม ใบมันเทศ ผักบุ้ง  

ภายในปี 2558 เวียดนามจะมีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ
หลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศคาซัคสถาน เบราลุส
และ TPP ซึ่งจะยิ่งส่งเสริมการส่งออกของเวียดนามอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้
ยังส่งผลต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งออก และการบริโภค
ภายในประเทศทีข่ ยายตัว คาดว่าจะสามารถ off-set การลดลงของรายได้จากการ
ส่งออกน�้ำมัน นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาการ
ส่งออกเป็นหลัก นอกจากนั้นรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาท�ำการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเพือ่ ให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการ
จัดตั้งบริษัทธุรกิจ (Trading Company) โดยอนุญาตให้ขาวต่างชาติ สามารถ
จัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100%

12 TPSO

อินเดียทุม่ เงินช่วยเหลือ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างถนนเชือ่ มเมือง
Moreh ชายแดนอินเดียเข้าไปยังเมืองมันฑะเลย์ของพม่าทีส่ ามารถเชือ่ มต่อไปยัง
ย่างกุ้งและแม่สอดของไทยเพื่อกระชับการค้าอาเซียน-อินเดียให้ใกล้ชิดกัน
มากยิ่งขึ้น

กัมพูชาผุดโครงการยักษ์ “The Bay” มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ริมทะเลสาบกลางกรุงพนมเปญโดยเป็นโรงแรมหรูและที่พักขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนสิงคโปร์กับบริษัทท้องถิ่น ส่วนในภาค
อุตสาหกรรม บริษทั Denso Cambodia ได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
แห่งที่ 2 มูลค่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐ (นัยว่าเป็นการกระจายความเสีย่ งด้านน�ำ้ ท่วม
ของไทย) ติดกับโรงงานปัจจุบนั ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ โดยจะผลิต
ชิ้นส่วนขนาดเล็กในกัมพูชา และส่งกลับไปประกอบชิ้นส่วนใหญ่ในประเทศไทย
นอกจากนัน้ รัฐบาลกัมพูชามีแผนเจรจาทวิภาคีในการแลกเปลีย่ นสิทธิจราจรเพิม่ เติม
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ในปลายปีนี้ โดยโควตาสิทธิ
จราจรระหว่างกัมพูชา-เวียดนาม จะเพิ่มขึ้นจาก 500 คัน/วัน เป็น 600 คัน/วัน
ส่วนโควตาระหว่างไทย-กัมพูชา มีแผนทีจ่ ะปรับเพิม่ จาก 40 คัน/วัน เป็น 500 คัน/วัน
ซึ่งจะส่งผลให้ชายแดนกัมพูชามีรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารนักท่องเที่ยว
จากไทยและเวียดนามเพิ่มมากขึ้นกันคึกคัก

สปป. ลาวเป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีน่ ยิ มสินค้าไทยเป็นอย่างมาก สินค้าทีม่ ี
ศักยภาพในการเข้าสูต่ ลาด สปป. ลาว ได้แก่ 1) สินค้าทุนและสินค้าทีเ่ กีย่ วกับการ
ก่อสร้าง เนื่องจาก สปป. ลาวมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายด้าน
และสปป. ลาวมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้ 2) สินค้า
อุปโภคบริโภค เนือ่ งจากปัจจุบนั สปป. ลาวยังผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้ไม่มากนัก
เพราะยังขาดแคลนเทคโนโลยีและเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคพืน้ ฐาน อาทิ ผงซักฟอก เครือ่ งส�ำอาง แชมพู สบู่ อาหารแปรรูป เครือ่ งดืม่
เครือ่ งปรุงรส 3) สินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4) ธุรกิจบริการ : โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล การออกแบบและตกแต่งภายใน

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

