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Editor’s Note

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกคร้ังหน่ึงส�าหรับวารสารสนย. ฉบับเดือนตุลาคม 2556 ต้อนรับ
ปีงบประมาณใหม่ (2557) ฉบับนี้ขอน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เงินบาท 
ในการท�าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และไปแห่เทียนพรรษาที่เมืองแขก 

ปัจจุบันการค้าชายแดนมีความส�าคัญเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคโดยไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่จะช่วยสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการค้า
ไทยได้มีการใช้เงินบาทในการท�าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาวและ กัมพูชา
มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของการค้ารวมกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งท�าให้เกิดความคล่องตัวในการท�าธุรกิจ
และจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนให้ผู้ประกอบการในอนาคตหากมีการ 
ผลกัดนัให้มีการใช้เงนิบาทในการค้าขายมากข้ึนจะส่งผลให้การค้าชายแดนกับประเทศเพือ่นบ้านมโีอกาส
จะขยายตัวมากขึ้นรองรับการรวมตัวเป็น AEC นอกจากนี้หากมีการส่งเสริมใช้เงินสกุลท้องถิ่นควบคู ่
กันไปซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับเงินบาทประเทศไทยก็ยอมรับสกุลเงิน
ของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันและเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการ
หารือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินบาทในการท�าการค้าและได้มีการขับเคลื่อนและด�าเนิน
การซึ่งติดตามรายละเอียดได้ภายในฉบับนี้

 ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่ส�าคัญของประเทศและการค้า
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งสถานการณ์ราคาสินค้าที่ส�าคัญยังคงเป็นเรื่องที่เราน�าเสนอเป็นประจ�าเพื่อ
ท่านทั้งหลายจะสามารถมองเห็นทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเริ่มการท�างานด้วยความราบรื่น ถ้ามีข้อเสนอแนะ และค�าติชมสามารถ
ส่งมาได้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บรรณาธิการ

 Getting Around With TPSO เดือนกันยายน 2556 มีกิจกรรมพิเศษมากมายอีกเช่นเคย  
โดยเฉพาะงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศของ สนย. ล่าสุดได้ 
จัดงานส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP  เม่ือวันที่ 16 - 20 ก.ย. 56 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 3  
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางวัชรี วิมุกตายน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
คัดสรรสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (OTOP Select 2013)

 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการคัดสรรสินค้าเพ่ือคัดเลือก OTOP ที่มีศักยภาพ 
เชิงพาณิชย์ ให้ได้รับการสนับสนุนสู่ช่องทางการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไป  
นอกจากนี้ก็ยังจัดให้มีการจ�าหน่ายสินค้า OTOP Select 2013 และจัดนิทรรศการ จัดเสวนา 
รวมทั้งจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อจากห้างค้าส่ง/ค้าปลีกสมัยใหม่กับผู้ประกอบการ  
OTOP และในวันที่ 30 ก.ย. 56 ได้จัดให้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท  
คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ�ากัด เพื่อตกลงจ�าหน่ายสินค้า OTOP ในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อ 
เพิ่มช่องทางจ�าหน่ายสินค้า OTOP  และเปิดโอกาสให้สินค้าไทย go inter มากๆ ยิ่งขึ้นด้วย 

สบก.
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ห้วยทรายทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากดูคึกคักมากเป็นพิเศษ ผู้คน 
ต่างตื่นเต้นกับสะพานมิตรภาพใหม่แห่งท่ี 4 เชื่อมเชียงของ  
(ไทย) – ห้วยทราย (ลาว) ที่ก�าลังจะเปิดใช้ในเดือนธันวาคม 

2556 ต่อไปนีใ้ครจะไปเทีย่วหรือไปค้าขายกบัจนีตอนใต้กช็ลิล์ๆ ไม่ต้องง้อ  
low cost airline กันแล้ว

     สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของถนนคุน-มั่นกงลู่ เช่ือม 
คุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือ 
เส้นทางอาร์ 3 เอ ที่เชื่อมโยง 
จากไทยผ่านลาวเข้าไปยัง 
จีนตอนใต้  ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
เส้นทางเศรษฐกิจส�าคัญที่ 
จะช่วยส่งเสริมท้ังในเรื่อง 
การค้าขายและการท่องเทีย่ว  
เพราะเป็นเส้นทางรถที่สั้น 
ที่สุดในการเดินทางจากไทย 
ไปถึงด่านพรมแดนตอนใต ้
ของจีน ท�าให้การขับรถ 
จากกรุงเทพฯ ไปคุนหมิง 
ประหยดัเวลาไปได้ถงึครึง่หนึง่ 
จากเดมิ 40 ช่ัวโมงเหลอืเพยีง 
20 ชั่วโมง 

 คุณสมพล แก้วมณี ผอ. ส�านักงานการท่องเที่ยว-วัฒนธรรมและ 
ข่าวสารแห่งแขวงบ่อแก้ว กล่าวว่า “ในปี 2555 
มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 300,000 คนไปเยือน
บ่อแก้ว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
รองลงมาเป็นจนี แต่คาดว่าหลงัเปิดสะพานแล้ว 
นักท่องเท่ียวจีนกลุม่ทีเ่ดิมนยิมเทีย่วในประเทศ
ตวัเองร่วม 200 ล้านคนจะทะลกัมาลาวแล้วไป
เล่นน�า้สงกรานต์ต่อทีเ่ชยีงใหม่ด้วยแน่นอน การ
ท่องเที่ยวลาวและภาคเหนือของไทยคงจะบูม
สุดขีดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน”  

 แต่ทีด่จูากสายตาตอนนีค้นจนีในห้วยทรายจะเยอะเป็นพิเศษ ถามไถ่
ได้ความว่ามาซื้อที่ดินกันเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นที่ติดถนน R3A จะชอบมาก
เป็นพิเศษ  โดยเล็งเป้าท�าโกดังและศูนย์กระจายสินค้าต่อยอดธุรกิจชักธง 

สู่ AEC  ในขณะที่รัฐบาลจีนก็ดูจะ
ให้ความส�าคัญกับเส้นทางเส้นนี้เป็น
พิเศษเช่นกัน  เพราะปัจจุบันการ
ค้ากับหลายประเทศทั่วโลกไม่ค่อย
กระเตื้องนักเนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว ดังเช่นการค้ากับอียูติดลบ

เกือบ 4% แต่การค้ากับอาเซียนกลับไปได้ดี ขยายตัวประมาณ 17% ต่อปี  
นอกจากนัน้ อาเซยีนยงัเป็นแหล่งน�าเข้าปัจจยัการผลติและอาหารทีส่�าคญั

หลายชนิดของจีน อาทิเช่น แผงวงจรไฟฟ้า ฮาร์ดดิสก์ น�้ามันส�าเร็จรูป  
ชิน้ส่วนคอมพวิเตอร์ ยางพารา ข้าว มนั
ส�าปะหลัง สินแร่ ผลไม้ สินค้าเกษตร
แปรรูป และเครื่องอุปโภคบริโภค 

  มีพ ่ อค ้ าจี น ท่ีห ้ วยทราย 
คนหนึ่งมาจากฉงชิ่งของจีนเลยทีเดียว  
เขากล่าวว่ามาลงทุน contract  
farming ในภาคเหนือของลาว หลักๆ  
ก็จะส่งกลับไปขายจีนและส่งขายไทยด้วย ตอนนี้ผลไม้เมืองร้อนก�าลัง 
เป็นทีต้่องการสงูในจนี อย่างทเุรยีนกเ็อาไว้ไหว้เจ้า และต้องเป็น “ปลาร้า” 
ด้วย เพ่ือว่าเวลาไหว้เจ้าเพ่ือนบ้านได้กลิ่นทุเรียนก็จะรู้ว่าบ้านนี้รวย  
นอกจากนั้น สินค้าประเภทเนื้อโคกระบือก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน   
ฉงชิ่งแม้จะเป็นเมืองใหม่แต่ก็มีพัฒนาการด้านการค้ากับอาเซียนแบบ
ก้าวกระโดดฉุดไม่อยู่ โดยมีการขยายตัวถึง 124 % ต่อปีเลยทีเดียว และ
เมื่อมีการเปิดสะพานมิตรภาพใหม่แห่งที่ 4 แล้วการค้าอาเซียน-ฉงชิ่งจะ
ขยายได้อีกมากมาย

 มหานครฉงชิ่งเป็นหนึ่งในสี่มหานครใหญ่ของจีน ที่รัฐบาลจีน 
ยกระดับขึ้นเป็นมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง 
ของการพฒันาจนีตะวันตก ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาคตอนกลาง
และตะวันตกของประเทศ “Great West Development”  และในทาง
ปฏิบัติรัฐบาลจีนยังถือว่าฉงชิ่งเป็น “เมืองหลวง” แห่งที่ 2 เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญในภาคตะวันตกนั่นเอง

 นอกจากน้ี ฉงช่ิงยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนัก เช่น  
รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องจักรกล อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าส�าคัญของ 
พื้นที่ตอนในท�าให้มีความส�าคัญต่อระบบโลจิสติกส์  การขนส่งสินค้า 
และวัตถุดิบระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออกกับพื้นที่ตอนในในภาคตะวันตก 
ของจีน  โดยผ่านทางแม่น�้าแยงซีที่สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือที่นคร 
เซี่ยงไฮ้ เรือเดินสมุทรขนาด 12,000 ตันสามารถเข้าไปเทียบท่าที่ฉงชิ่ง 
ได้อย่างสบายๆ ฉงชิ่งจึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของรัฐบาลจีนที่จะ 
พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญในพ้ืนท่ี 
ภาคกลางและตะวันตกของประเทศ  นอกจากนั้น ฉงชิ่งมีประชากรถึง  
34 ล้านคน มากกว่ากรุงเทพฯ ถึง 4 เท่า และท่ีส�าคัญการที่ฉงชิ่งม ี
เศรษฐกจิทีห่ลากหลายส่งผลให้คนฉงชิง่มกี�าลงัซือ้สงูไม่แพ้มหานครอืน่ๆ  
ของจีนเลย  เหมาะอย่างยิ่งที่สินค้าไทยจะไปท�าตลาด

 ต่อไปนี้ค้าขายกับจีนไม่ต้องไปไกลถึงเมืองจีนกันแล้ว ไปแถวๆ  
ห้วยทรายก็พอ  เพราะมีพ่อค้าจีนคอยท่ารับซื้อสินค้าอยู่เห็นๆ
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 ประเทศไทยมีพรมแดนตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซยี เมยีนมาร์ ลาว และกมัพชูา ซึง่มกีารท�าการค้าระหว่างกันมายาวนาน
และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา  มลูค่าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านขยายตวัเฉลีย่ปีละ 7% โดยมมีลูค่าการค้ากบัประเทศ
เพ่ือนบ้านในปี 2555 รวม 1.28 ล้านล้านบาท เป็นสดัส่วน 8.6% ของมลูค่าการค้าระหว่างประเทศรวมของไทย ซึง่เป็นมลูค่าการส่งออกประมาณ  

7 แสนล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนถงึ 10% ของมลูค่าการส่งออกรวมของไทย จงึกล่าวได้ว่า การค้ากบัประเทศเพือ่นบ้านมีความส�าคญักบัเศรษฐกจิไทยและ 
มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

  มูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

  การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการค้า
ชายแดน มีสัดส่วน 71% (มูลค่า 9 แสนล้านบาท)  และการค้าระหว่าง
ประเทศที่ไม่ใช่การค้าชายแดน มีสัดส่วน 29% (มูลค่า 3.7 แสนล้าน
บาท)  โดยไทยท�าการค้ากับมาเลเซียมากที่สุด คิดเป็น 62% รองลงมา 
คือ  เมียนมาร์ (16%) ลาว (12%) และกัมพูชา (10%)

  การค้ากับมาเลเซีย ในปี 55 มีมูลค่า 7.9 แสนล้านบาท เป็นการ
ค้าชายแดน 65% และการค้าระหว่างประเทศทีไ่ม่ใช่การค้าชายแดน 35%  
โดยเป็นการน�าเข้ามากกว่าการส่งออก สินค้าที่น�าเข้า ได้แก่ เครื่องจักร
ไฟฟ้า และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  สินค้าส่งออกหลักคือ ยางพารา
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดย นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
ส�ำนักยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

  การค้ากับเมียนมาร์  ในปี 55 มีมูลค่า 2.1 แสนล้านบาท เป็น 
การค้าชายแดน 85% และการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การค้า
ชายแดน 15% โดยเป็นการน�าเข้ามากกว่าการส่งออก สินค้าน�าเข้าได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ  สินค้าส่งออก ได้แก่ น�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซิน

  การค้ากับลาว ในปี 55 มีมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท เป็นการ 
ค้าชายแดน 88% และการค้าระหว่างประเทศทีไ่ม่ใช่การค้าชายแดน 12% 
โดยเป็นการส่งออกมากกว่าน�าเข้า  สินค้าส่งออก ได้แก่ น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันเบนซิน รถยนต์ สินค้าน�าเข้า ได้แก่ ทองแดง และไม้แปรรูป

  การค้ากับกัมพูชา ในปี 55 มีมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท เป็น 
การค้าชายแดน 66% และการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การค้าชายแดน 
34% โดยเป็นการส่งออกมากกว่าน�าเข้า สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องยนต์ 
เครื่องดื่ม สินค้าน�าเข้า ได้แก่ ผัก และอลูมิเนียม

  สถานการณ์การใช้เงินบาทในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

  ปัจจุบันมีการใช้เงินบาทในการท�าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
เกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้ารวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่เหลือ
เป็นการใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินริงกิตของมาเลเซีย

  -  การค้าชายแดนใช้เงินบาทเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นกับมาเลเซีย
ใช้ริงกิต หรือเหรียญสหรัฐฯ โดยใช้เงินสดหรือระบบโพยก๊วน (ตัวแทน 
รับแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินระหว่างประเทศนอกระบบ) เป็น 
ส่วนใหญ่ สาเหตุที่การค้าบริเวณชายแดนนิยมใช้เงินบาท เนื่องจากการ
ยอมรับเงินบาทในการตั้งราคาและการช�าระค่าสินค้า มีความสะดวกแก่
คู่ค้าทั้งฝ่ายไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
  -  การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ชายแดนใช้เงินเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นหลัก และช�าระเงินผ่านธนาคาร สาเหตุที่นิยมใช้เงินเหรียญ
สหรัฐฯ เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับ มีความเป็นสากล ใช้ได้
แพร่หลายและมีสภาพคล่องสูง  

  ดังนั้น หากมี “การส่งเสริมการใช้เงินบาทในการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้าน” ก็น่าจะส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างม ี
นัยส�าคัญ ทั้งการค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่การค้า
ชายแดน เนื่องจากจะท�าให้ประชาชนของประเทศไทย และเพื่อนบ้าน
เกดิความคล่องตวัในการท�าธรุกจิและจบัจ่ายใช้สอย รวมทัง้ ลดความเสีย่ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการไทย เพราะมีการตั้งราคาสินค้า
และการช�าระเงนิด้วยสกลุเงนิบาท นอกจากนี ้หากส่งเสรมิการใช้เงนิสกลุ 
ท้องถิน่ควบคูก่นัไป ยงัแสดงให้เหน็ว่า ในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบ้านยอมรบั
เงินบาท ประเทศไทยก็ยอมรับสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน 
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อย่างไรก็ตาม การใช้เงินบาทส�าหรับการค้าชายแดนจะได้รับประโยชน์
มากกว่า เพราะเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการมากกว่า

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการ
หารอืกบัภาคเอกชน เพือ่ส่งเสรมิการใช้เงนิบาทในการค้ากบัประเทศเพือ่น
บ้าน ได้มีการขับเคลื่อนด�าเนินการดังนี้

  1. ส่งเสริมการใช้เงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่น (Local  
Currencies) โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการตั้งราคาและรับช�าระ 
สินค้า เป็นเงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่น โดยให้สภาหอการค้าและ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบ 
การไทย และสภาหอการค้า และสภาอตุสาหกรรมของประเทศเพือ่นบ้าน
ซึ่งสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม
หารือกับภาคเอกชนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

  2. การผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการเงิน โดยขอให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย(ธปท.) เร่งด�าเนินการ  ดังนี้

  - ขยายการถือเงินบาทออกจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อน
บ้านจาก 5 แสนบาท เป็น 2 ล้านบาท  ซึง่อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุระเบยีบ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เกี่ยวกับการถือเงินบาท 

  - ผ่อนคลายการออกใบอนญุาตการเป็นตัวแทนการแลกเปลีย่น
เงินตรา (Money Changer: MC) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เกี่ยวกับการเป็น MC

  - เจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผ่อนคลายกฎระเบียบ
ของประเทศเพื่อนบ้าน และจัดท�าข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
แบบทวภิาค ี(Bilateral Currency Swap Agreement: BSA) กบัประเทศ 
เพื่อนบ้าน  ซึ่งได้ประสานธนาคารกลางของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเจรจา
จัดท�าข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี ของเงินบาท/จ๊าด  
และบาท/กีบ ในเบ้ืองต้นธนาคารกลางของเมียนมาร์และลาว 
เห็นชอบข้อเสนอของฝ่ายไทย

  3. การลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทจากต่างประเทศมา
ประเทศไทย ให้สมาคมธนาคารไทยสอบถามและเจรจากบัธนาคารพาณชิย์
ในการลดค่าธรรมเนยีมดงักล่าว ซึง่มกีารประชมุหารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

  อย่างไรก็ตาม นอกจากจะสนับสนุนการใช้เงินบาทในการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวแล้ว ควรจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการค้า
ชายแดนด้วยมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ได้แก่ การลดความแออัดของด่าน
ชายแดนมูลค่าสูง การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชั่วคราวตามแนวชายแดน 
การเพิ่มจ�านวนรถขนส่งสินค้าข้ามแดนของไทย การจัดเก็บสถิติมูลค่า 
การค้าชายแดนที่อยู่นอกระบบ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชน
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการในไทย การสนับสนุนการ
จัดตั้งร้านค้าปลอดภาษีตามแนวชายแดน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
กบัประเทศเพือ่นบ้าน อาท ิการจดัคาราวานสนิค้า  การจดังานแสดงสนิค้า 
การจับคู่ธุรกิจ การส่งเสริมการขายสินค้าทางออนไลน์

  จึงกล่าวได้ว่า ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย 
และตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ก�าลังมีปัญหา 
ตลาดประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงอยู่ใกล้ประเทศไทยน่าจะเป็นค�าตอบสุดท้าย 
ที่จะท�าให้การค้าของไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ฟันธง!!
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ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำสินค้ำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร
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 ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญกันที่วัดในศรีลังกาถึง 3 วัดทีเดียว ได้ทั้งบุญได้ทั้งช่องทางการค้าการลงทุนกลับมาฝาก
กันมากมาย

 วัดแรกที่เราไปเยือนคือวัด
กังการาม อยู ่ใจกลางกรุงโคลัมโบ  
คนไทยไปท�าบุญกันบ่อย วัดถัดไปคือ
วัดเกลาณียา ต้องออกนอกเมืองไป 
ชัว่โมงกว่าๆ กล่าวกนัว่าพระพทุธเจ้าเคย
เสดจ็วดันีเ้มือ่ตรสัรูแ้ล้ว ๘ พรรษา ส่วน
วัดที่ 3 คือวัดทีปทุตตมาราม อยู่ชาน
กรุงโคลัมโบเช่นกัน เป็นวัดท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
เคยเสด็จเยือน

  สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษในการแห่เทียนพรรษาที่ศรีลังกา 
ปีนี้ คือ มีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 260 ปีของพระพุทธศาสนานิกาย
สยามวงศ์ พิธีแห่เทียนพรรษาก็เลยต้องพิเศษหน่อยโดยเป็นการแห่ 
บนหลังช้างติดไฟประดับวูบวาบไปทั้งตัว เป็นที่หวาดเสียวว่าถ้าช้าง 
ถูกไฟฟ้าดูดคงสนุกน่าดู ใครจะอยู่ดูก็เชิญเลย ผมไปก่อนละ

  ทกุวนันีก้ารท่องเทีย่วศรลีงักาคกึคกัมากเป็นพเิศษ เพราะรฐับาล
ถือว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจส�าคัญอันดับ 1 ของการพัฒนาประเทศ 
โดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวไว้ที่ 2.5 ล้านคนในปี 2559 การท่องเที่ยวจึง
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ภาคบริการโตถึง 58% ของ GDP ทั้งนี้ BOI  
ศรีลังกาส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม 
เป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจชั้นน�าทั่วโลกเป็นอย่างดี 
เช่น ITC Group จากอินเดยี มสุตาฟากรุป๊จากสงิคโปร์ และยกัษ์ใหญ่จาก
ไทย คือ Centara Passikudah Resort & Spa (อยู่แถวหาดปัสสิกุดาห์ 
เมือง Trincomalee ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก) เครอืดสุติธาน ี(จะเริม่ลงทนุ
ปี 2557-2558) เครือโรงแรมหรูระดับโลก เช่น Sheraton, Starwood, 
Marriott, Hyatt, Movenpick, Onyx กไ็ด้ท�าความตกลงร่วมบรหิารงาน
กับโรงแรมท้องถิ่นแล้ว

  โรงแรมไทยหลายรายตัดสินใจไปด�าเนินกิจการในศรีลังกา  
เพราะอยู่ใกล้อนิเดยีตลาดใหญ่ทีม่เีศรษฐใีหม่กว่า 200 ล้านคน ซึง่เทีย่ว 
เมอืงนอกเป็นแฟช่ันและมศีรลีงักาเป็นเป้าหมายแรกๆ นกัท่องเทีย่วยโุรป 

ก็นิยมมาศรีลังกามากขึ้น
เพราะถูกกว่ามัลดีฟส์ แต่
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ครบครนักว่า แถมคนศรลีงักา
ม ีService Mind เอาใจลกูค้า
เก่ง หนังสอืน�าเทีย่วชัน้น�าของ
โลกอย่าง Lonely Planet 
ยังได้จัดอันดับให้ศรีลังกา 
เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว
มากทีส่ดุประจ�าปี 2556 ด้วย 

ไปแห่เทียนพรรษา
ที่เมืองแขก

 ภาคการท่องเที่ยวศรีลังกาเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งด้านจ�านวน 
นักท่องเที่ยวและรายได้ หลังจากที่รัฐบาลได้ปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
พยัคฆ์ทมิฬอีแลมได้ราบคาบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 โดยในปี 2555 
มีนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน ขยายตัว 17% สร้างรายได้ราว 1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16% โดยนักท่องเที่ยวอันดับ 1 เป็นชาวอินเดีย  
รองลงมาเป็นยุโรป

  ศรีลังกามีพื้นที่ใกล้เคียงกับภาคใต้ของไทย แหล่งท่องเที่ยว 
ก็คล้ายกับภูเก็ต คือ มีทั้งทะเล-ชายหาดที่งดงามไม่แพ้มัลดีฟส์ มีวัดวา- 
อาราม วัฒนธรรมที่มีสีสันงดงามตระการตา อาหารเลิศรส ที่ท่องเที่ยว 
หลากหลายผู้คนน่ารักสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดีย 
และยุโรป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรม-การท่องเที่ยวศรีลังกายังขาดการ 
บริหารจัดการที่ดี  จึงเป็นโอกาสส�าหรับนักธุรกิจไทยที่เชี่ยวชาญที่จะ 
เข้าไปพัฒนา แถมยังเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะไปป้อนภาคการ 
ท่องเที่ยวและโรงแรมด้วย

  เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ศรีลังกาได้สร้างสนามบินนานาชาติ
แห่งที่ 2 คือ Mattala Rajapaksa International Airport และมี
โครงการขยายสนามบินเมือง Katunayake เพื่อบรรเทาความแออัดของ 
สนามบินแห่งชาต ิRatmala International Airport อีกทัง้มกีารให้บรกิาร  
“เคร่ืองบินน�้า” ที่สามารถน�านักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  
12 แห่งทั่วประเทศด้วย

เศรษฐกิจศรีลังกา
  ภายหลังสงครามกลางเมืองยุติลงในปี 2552 รัฐบาลศรีลังกา 
ได้เร่งฟืนฟูประเทศ โดยรับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB) ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ โดยมีอิหร่านเป็นประเทศที่
ให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกามากที่สุด และจีนเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ส�าหรับ 
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น สนามบนิ ท่าเรอื และโรงงานไฟฟ้า เป็นต้น

  ปัจจุบันเศรษฐกิจศรีลังกามีขนาด 59.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี โครงสร้างเศรษฐกจิประกอบด้วย ภาคบรกิาร 58% 
อุตสาหกรรม 31% และเกษตร 11%
  • อุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ การแปรรูปยางพารา ชา มะพร้าว 
ยาสบู การสือ่สาร การประกนัภยั การธนาคาร การท่องเทีย่ว ชปิปิง เส้ือผ้า 
สิ่งทอ ซีเมนต์ กลั่นน�้ามัน ITS การก่อสร้าง 

  • สินค้าเกษตรส�าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ธัญพืช ถั่ว พืชน�้ามัน  
เครื่องเทศ ชา ยาง มะพร้าว นม ไข่ หนังสัตว์ เนื้อวัว ปลา

  • สินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ เสื้อนิตติ้ง เสื้อผ้าส�าเร็จรูป กาแฟ 
ชา เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณี ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และปลา

  • ตลาดส่งออกส�าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย 
เบลเยี่ยม เยอรมนี และอิตาลี 

  • สินค้าน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียม สิ่งทอ เครื่องจักร 
ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์อาหาร 

  • แหล่งน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ อินเดีย จีน สิงคโปร์ อิหร่าน UAE 
มาเลเซีย และไทย 



7วารสาร สนย. 7วารสาร สนย.

โอกาสด้านธุรกิจก่อสร้างในศรีลังกา มีมากมาย เช่น

  • การพัฒนาท่าเรือท่ัวประเทศ ได้แก่ ท่าเรือโคลัมโบ,  
Hambantota, Galle port, Oluvil, Trincomalee, KKS Port 

  • การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม SEZ ชานกรุงโคลัมโบ หัวเมือง
หลักและเมืองท่าส�าคัญ

  • การปรับปรุงสนามบินนานาชาติกรุงโคลัมโบ และสร้าง 
สนามบินแห่งชาติแห่งที่ ๒ ที่เมือง Matara

  • ด้านพลังงาน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าและถ่านหินแห่งใหม่ 
โดยโครงการที่ก�าลังด�าเนินการ ได้แก่ Norochcholai Coal Power 
Project, Upper Kothmale Hydro Power Project ส�าหรับโครงการ 
ในอนาคต ได้แก่ Trincomalee Coal Power Project, LNG Power and 
LNG Terminal, India-Sri Lanka High Tension Power Connection 

  • การปรับปรุงทางหลวงทั่วประเทศ ๙๘ โครงการ เช่น  
Colombo-Katunayake Expressway, Southern Highways, Outer 
circular Highways, Colombo- Kandy Highway และ Katunayake-
Pandeniya-Anuradhapura 

  • การปรับปรุงระบบประปาในเมืองโคลัมโบและเมืองส�าคัญๆ 
รวมทั้งภาคเหนือและตะวันออก

  • การปรับปรุงคลองและอุโมงค์ระบายน�้ารอบกรุงโคลัมโบ เพือ่
ป้องกันน�้าท่วม

โอกาสการลงทุนด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังลม

  ศรีลังกามีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังลมมาก  
มีลมพัดแรงสม�่าเสมอเกือบทั้งปี โดยช่วงที่ลมจัดที่สุดคือฤดูมรสุมที่พัด
จากทะเลอาราเบียทางตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 
และช่วงที่ 2 เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการตั้งกังหันลมมีอยู่สองพ้ืนท่ี แห่งแรกเป็น
บริเวณตั้งแต่คาบสมุทรกัลปิติยาไปจนถึงเกาะมานนาร์ทางตอนเหนือ  
รวมทั้งบริเวณคาบสมุทรจาฟนา (อดีตพื้นที่ยึดครองของพยัคฆ์ทมิฬ 
อีแลม) แห่งที่สองเป็นเป็นบริเวณที่ราบสูงตอนกลางของประเทศรวมถึง
จังหวัด Sabaragamuwa และ UVA 

  ที่เมืองมานนาร์มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 8,000-10,000  
เมกาวัตต์ ส่วนเมืองกัลปิติยากับเมืองปัจจาลัมมีผลิตได้ 500-1,000  
เมกาวัตต์ โดยต้องมีการลงทุนด้านกังหันลมและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
ประมาณ 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

  ปัจจุบันก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมของศรีลังกามีประมาณ 10,000 
เมกาวัตต์ โดย 58% เป็นไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน อีก 42% จาก 
พลังน�า้และแหล่งอ่ืนๆ รวมท้ังลมอกีเล็กน้อย ภายหลังจากสงครามกลางเมอืง
ในศรลีงักาสงบลงเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2552 ได้มนีกัลงทนุแห่เข้าไปลงทนุ
ในศรีลังกาเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะชาวอินเดีย ดังนั้น การเข้าไปลงทุน
ด้านพลงังานไฟฟ้าจากแรงลมจงึเป็นเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีน่กัลงทนุไทย
ไม่ควรมองข้าม

  • การค้าไทย-ศรลีงักา มมีลูค่าไม่มากนกั โดยในปี 2555 มมีลูค่า  
548 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทย 453 ล้านเหรียญฯ และ 
เป็นการน�าเข้าจากศรีลังกา 95 ล้านเหรียญฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า  
358 ล้านเหรียญฯ

  • สนิค้าส่งออกทีส่�าคญัของไทยไปศรลีงักา (2555) ได้แก่ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน น�้าตาลทราย ปลาแห้ง เม็ดพลาสติก
เครื่องจักร ยางพารา เส้นใยประดิษฐ์ และปูนซีเมนต์ 

  • สินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญของไทยจากศรีลังกา (2555) ได้แก่ 
อัญมณี พืชผัก เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ผ้าผืน กาแฟ-ชา

โอกาสทางการค้าและการบริการ 

  ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีคู่แข่งในตลาดน้อย เหมาะส�าหรับ 
สินค้าไทยจะเข้าไปบุกเบิกตลาด สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ ได้แก่  
วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ยางรถยนต์  
แบตเตอรี่ รถยนต์และชิ้นส่วน (ศรีลังกาไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ใน 
ประเทศ จึงต้องน�าเข้าเป็นหลัก) อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม 
ชกู�าลงั ผลไม้แปรรปู น�า้ผลไม้ อาหารทะเลแปรรปู (ศรลีงักาจบัปลาได้น้อย  
จึงต้องน�าเข้าปลาและอาหารทะเล ทั้งๆ ที่อยู่ติดทะเล) คอมพิวเตอร์/ 
ชิ้นส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเม็ดพลาสติก/ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืช ด้ายและ 
เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องจักรกลการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ  
กระดาษและผลิตภัณฑ์ ส่วนธุรกิจบริการจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร  
การท่องเที่ยว และสปา

โอกาสการลงทุน รัฐบาลศรีลังกามีโครงการฟืนฟูประเทศและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น 

  • การพัฒนาท่าเรือทั่วประเทศ เพื่อให้ศรีลังกาเป็น Hub  
ด้านการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ
  • การพฒันานคิมอุตสาหกรรม SEZ ชานเมอืงหลวงและหวัเมอืง
ท่าส�าคัญ
  • การปรับปรุงสนามบินนานาชาติเพื่อให้ศรีลังกาเป็น Hub  
ด้านการบินระหว่างประเทศ
  • การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าและถ่านหินแห่งใหม่ และส�ารวจ
แหล่งน�้ามันในช่องแคบจาฟนาทางตอนเหนือใกล้อินเดีย
  • การปรับปรุงทางหลวงทั่วประเทศ 
  • การปรับปรุงระบบประปาในเมืองโคลัมโบและเมืองส�าคัญๆ 
รวมทั้งภาคเหนือและตะวันออก
  • การปรับปรุงคูคลองและอุโมงค์ระบายน�้ารอบกรุงโคลัมโบ 
เพื่อป้องกันน�้าท่วม
  • การลงทุนด้านเสื้อผ้า สิ่งทอ สามารถใช้สิทธิจีเอสพีส่งออกไป
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยปลอดภาษี
  • ไทยสามารถใช้ศรีลังกาเป็นฐานในการเจาะตลาดเอเชียใต ้
ซึ่งมีประชากรกว่า 2,000 ล้านคน ทั้งนี้ ศรีลังกามีความตกลง FTA กับ
หลายประเทศ เช่น อินเดีย และปากีสถาน
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ, IMF

เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม 2556 ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น  
เมือ่เทยีบกบัเดือนท่ีผ่านมา  เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิทีม่สีญัญาณปรบัตวัดขีึน้ 
ได้แก่ การส่งออก การท่องเที่ยวและการลงทุนในหมวดก่อสร้าง และ
เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย 
ส�าหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  ปี 2556 สศช. คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.8-4.3  

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนสงิหาคม 2556 อยูใ่นเกณฑ์ด ี โดย
อัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ใน
ระดับต�่าที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่า
กรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตรา
การว่างงานเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ส่วนเสถียรภาพ
เศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง โดยสะท้อนได้จากทุนส�ารอง
ระหว่างประเทศ  เดือนสิงหาคม 2556  อยู่ในระดับสูง 168.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

ภาคอปุทาน เดอืนสงิหาคม 2556 ในภาพรวมปรบัตวัดขีึน้ สะท้อนได้จาก
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรและจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ขยายตัว
ต่อเน่ืองจากเดือนที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 4.2 และ28.1 (เดือน
กรกฎาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 1.5 และ 22.5) ส่วนดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.12 เดือนก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 4.54 และ
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลงอยู่ที่ระดับ 91.3 จากระดับ 91.9 ใน
เดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อเศรษฐกิจของ
ไทยและการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง        

การบริโภคภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2556 ปรับตัวดีขึ้น  โดยสะท้อน
ได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม และปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภค 
ในรูปดอลลาร์สหรัฐ ที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 และ 5.4 (เดือนกรกฎาคม 
2556 ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ 1.9 ปริมาณน�าเข้า
สินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 9.0) ส่วนยอดจ�าหน่าย
รถยนต์นั่ง และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 16.4  และ 
8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากฐานสูงตามนโยบาย 
รถคันแรกของรัฐบาล      

การลงทุนภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2556 ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการ
ลงทุนในหมวดก่อสร้าง  ซึ่งสะท้อนได้จากยอดขายปูนซีเมนต์ และยอด
การเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่ขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือน
ทีผ่่านมา  โดยขยายตวัร้อยละ 4.7 และ 25.2 ตามล�าดบั  (เดอืนกรกฎาคม 
2556 ขยายตัวร้อยละ 0.9 และ 29.9)  ส่วนปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนใน
รูปดอลลาร์สหรัฐ  และยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยังคงหดตัวที ่
ร้อยละ 7.7 และ 28.1 ตามล�าดับ    
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศ  เดอืนกนัยายน 2556 จากการค�านวณสนิค้า
และบรกิารทัว่ประเทศจ�านวน 450 รายการ ดชันสีงูขึน้เลก็น้อย โดยดชันมีค่ีา
เท่ากบั 105.58 เมือ่เทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 1.42 เป็นการ
สูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ 
เป็ด ไก่และสัตว์น�้า ไข่และผลิตภัณฑ์นม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
และอาหารส�าเร็จรูป เป็นต้น ส่วนสินค้าอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล และหมวดเคหสถาน เป็นต้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.16 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กันยายน 2556 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.36     

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 
2.80 - 3.40  

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�านวณสินค้าและบริการ 
จ�านวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน 138 
รายการ) เดือนกันยายน 2556 เท่ากับ 103.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 0.61 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อย
ละ 0.09 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กันยายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.07       

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2556 เท่ากับ 140.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ตามการสงูขึน้ของราคาปลาและสตัว์น�า้ สตัว์มชีวีติและผลิตภณัฑ์ 
และผลผลิตการเกษตร หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ตามการสูงขึ้นของราคา
แร่โลหะและแร่อื่นๆ ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลง  
ตามการลดลงของราคาโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก เป็นต้น เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงข้ึน 
ร้อยละ 1.0 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กันยายน 2556 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3      

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2556 เท่ากับ 125.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
ซีเมนต์ ตามการสูงขึ้นของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง-เสริม
เหล็ก พื้นคอนกรตีส�าเร็จรูปอัดแรง  และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  ได้แก่ ทราย  
หินย่อยดินถมที่ เป็นต้น เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบหายากและเป็นช่วงฤดูฝน  
ส่วนหมวดดัชนีราคาที่ลดลง ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ปรับ 
ลดลงตามราคาในตลาดโลก และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 0.4 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - กันยายน 2556  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.6     

ท่ีมา : ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณชิย์
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การส่งออก
เดือนสิงหาคม 2556  มีมูลค่า 20,467.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.9  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 10.8 โดย ยางพารา (-7.8%) ผลิตภัณฑ์ 
มนัส�าปะหลัง  (-19%) อาหารทะเลแช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู (ไม่รวมกุง้) (-12.8%)   
กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-22.8%) น�้าตาล (-55.4%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
ส�าคญั ภาพรวมเพิม่ขึน้ 2.3  โดย รถยนต์และอุปกรณ์ (+15.9%) น�า้มนัส�าเรจ็รปู 
(+34.1%) เม็ดพลาสติก (+11.9%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก 
ได้แก่ จีน (+3.1%) สหรัฐอเมริกา (+3.6%) ญี่ปุ่น (-6%)  สิงคโปร์ (+57.6%)  
ฮ่องกง (+4.3%)                                                                                             

การส่งออกในระยะ 8 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ส.ค.) มีมูลค่า                                                                                              
152,836 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.1 โดย ข้าว (-1.4%) ยางพารา (-12.8%) 
อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-2.8%) กุ้งแช่แข็งและ
แปรรูป (-30.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-1.4%) น�้าตาล (-32.8%) ส่วน
สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 โดย รถยนต์และ 
อุปกรณ์ฯ (+12.6%) เคมีภัณฑ์ (+10.2%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย  
5 ล�าดับแรก ได้แก่ จีน (-2.9%) สหรัฐฯ (0%) ญี่ปุ่น (-4.0%) ฮ่องกง (+6.4%) 
และมาเลเซีย (+4.0%)                                                                 

การน�าเข้า 
เดือนสิงหาคม 2556 มีมูลค่า 20,562.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ  
2.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดยเป็นการลดลงของ 
เครื่องจักรกลฯ (-12.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-6.5%) เคมีภัณฑ์ (-4.7%)  
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-14.6%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+5.1%) ญี่ปุ่น (-16.5%)  สหรัฐอาหรับฯ (+6.5%)  
มาเลเซีย  (+11.9%) และสหรัฐฯ (+7.6%)               

การน�าเข้าในระยะ 8 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ส.ค.) มมีลูค่า  170,983.4  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�า (+27%) เหล็ก 
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+8%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ญีปุ่น่ (-11.4%) จนี (+4.1%) สหรฐัอาหรบัฯ (+5.8%) สหรฐัอเมรกิา (+24.3%) 
และมาเลเซีย (+2%) 

ดุลการค้า
เดือนสิงหาคม 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า 94.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ                               
ระยะ 8 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ส.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 18,147.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2556  อยู่ที่ 99.2 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 0.5 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการลดลงของหมวด                                                                                  
สินค้าเกษตรกรรม  สินค้าอุตสาหกรรม  ร้อยละ 0.1, 0.8 ตามล�าดับ ส่วนหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.7 และ 0.9 ตามล�าดับ

ราคาสินค้าน�าเข้า                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนสิงหาคม 2556  อยู่ท่ี 97.5 (ปี 2555=100)  
ลดลงร้อยละ 1.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สนิค้าเชือ้เพลงิ  สนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 
ร้อยละ 1.9, 3.8 และ 3.3 ตามล�าดับ ขณะที่หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และ 0.8 ตามล�าดับ 
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : กันยายน 2556 

Commodities 
& Fx

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าในเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,345 บาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.68 เม่ือเทียบกับเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจากความไม่มัน่ใจเกีย่วกบัมาตรการผ่อนคลาย 
เชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ทองค�าในประเทศ นอกจากนี้ นักลงทุนเข้าซื้อทองค�าซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการคลังสหรัฐฯ      

ราคานำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนกันยายนยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 
106.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 106.58 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล  ส่วนหน่ึงเป็นผลจากปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาน�า้มนัดบิในช่วงต้นเดอืนเนือ่งจาก
ความกังวลต่อสถานการณ์ในซีเรีย และความกังวลต่ออุปทานน�้ามันดิบของลิเบียที่ตึงตัว
จากความไม่ม่ันใจว่ารฐับาลลเิบยีจะสามารถตกลงกบัผูช้มุนมุประท้วงทีแ่หล่งน�า้มนัดบิและ 
ท่อส่งน�้ามันดิบได้  นอกจากนี้ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากรายงานปริมาณน�้ามันดิบคงคลัง
ของสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงเกินกว่าที่คาดไว้  

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนกันยายนยังคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่ในกรอบแคบๆ  โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.75 
บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก 31.60 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบจากเดือน 
ก่อนหน้า  เนือ่งจากการไหลออกของเงนิทนุจากต่างประเทศกลบัไปยงัสหรฐัฯ และสหภาพ
ยโุรป  นอกจากนีส้กลุเงนิเหรยีญสหรฐัแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกั  หลงัจากสหรฐัฯ
เปิดเผยข้อมูลด้านแรงงานที่สดใส  ซึ่งช่วยหนุนกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ 
จะลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างไรก็ตาม เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น
ในกรอบทีจ่�ากดั  เนือ่งจากนกัลงทนุยงัคงวติกกงัวลเกีย่วกบัปัญหาด้านการคลงัของสหรฐัฯ

สินค้าเกษตร                                                                            

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,396.43 
บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,297.63 บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจาก
หลายประเทศชะลอการซื้อข้าว เพื่อรอดูทิศทางราคาข้าวใน
ตลาดโลก ในขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 
2 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่่านมาจาก 3,288.81 บาท/100 
กิโลกรัม เป็น 3,353.95 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากการ 
ส่งออกข้าวหอมมะลขิยายตวัเพิม่ขึน้ ท�าให้ปรมิาณข้าวภายใน
ประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ท�าให้ผู้
ประกอบการปรับราคารับซื้อ ส�าหรับแนวโน้มเดือนตุลาคม 
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%  
ชั้น 2 อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาข้าวไทยมีความใกล้
เคียงราคาตลาดโลก อาจท�าให้ผูซ้ือ้หนัมาน�าเข้าข้าวไทยมากขึน้

ยางพารา  ราคายางแผ่นดบิและยางแผ่นรมควนัชัน้ 3   (ไม่อดัก้อน)  
ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดอืนกนัยายน 2556 เฉลีย่อยูท่ี่
กิโลกรมัละ 77.96 บาท และ 79.83 บาท ตามล�าดบั ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดือนทีผ่่านมา เน่ืองจากการอ่อนค่าของเงินบาท และการทีค่ณะกรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง 
มมีตใิห้ยกเลกิการเกบ็เงนิสงเคราะห์ (เงนิ cess) ไปจนถงึสิน้ปี 2556 ประกอบกบัข้อมลูภาคการผลติทีแ่ขง็แกร่งของจนี  ซึง่เป็นสญัญาณทีบ่่งชีว่้าเศรษฐกจิผูใ้ช้ยางรายใหญ่ 
ของโลกผ่านพ้นช่วงของการชะลอตัว ส�าหรับราคาในเดือนตุลาคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตทางภาคใต้ยังคงออกสู่ตลาด  
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่ จะชะลอการซื้อก่อนวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติ (วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2556) 



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¤ŒÒ

   ส� า นักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์ 

การค้า ร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดงาน  

“มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้า

เจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร  ภายในงานมีกิจกรรม 

การจัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิ/ผลิตภัณฑ์ 

จากข้าว ผลิตภัณฑ์ OTOP/OPOP/SMEs อาหารดี อาหาร

เด่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 20 จังหวัด และ 

การเจรจาธุรกิจ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 

วิถีชีวิต ภูมิปัญญา สภาพภูมิประเทศแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

คุณภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก  

ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

(นางผ่องพรรณ  เจยีรวริยิะพนัธ์) ประธานในพธิเีปิดงานในครัง้นี้

 การจัดงานครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง  

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อภายในงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบการสามารถจ�าหน่ายสนิค้าข้าวและผลติภณัฑ์ สนิค้า  

OTOP มมีลูค่า 5.15 ล้านบาท การเจรจาธรุกจิ จ�านวน 10 คูค้่า 


