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จากมาตรการทางการค้าที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้า ท�าให้การส่งออกสินค้าประมง 
ของไทยหลายชนิดขยายตัวได้ค่อนข้างจ�ากัด หนึ่งในทางออกของปัญหาคือการหันมาขยาย 
การส่งออกสนิค้าประมงชนดิใหม่ๆ ซึง่ปลาทีจั่ดว่าเป็นดาวรุง่ในเวลานี ้คอื ปลานลิ ซ่ึงเลีย้งง่าย 
โตเร็ว และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ซ่ึงตลาดในแต่ละประเทศก็ให้การตอบรับสินค้าปลานิล 
ที่แตกต่างกันไป หากท่านใดสนใจจะส่งออกปลานิลไปยังต่างแดน ไม่ควรพลาดข้อมูลและ 
ข้อเสนอแนะส�าคัญในคอลัมน์ Special Report 2

ด้วยปรารถนาทีจ่ะให้ผู้ประกอบการตืน่ตวัต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  
Special Report ฉบบัน้ีพร้อมน�าเสนอเรือ่งราวของระเบยีงเศรษฐกิจจนี-ลาว ซึง่สร้างโอกาสใหม่ๆ  
ให้กบัผูป้ระกอบการไทยในหลากหลายสาขา อาท ิอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม การท่องเท่ียว ฯลฯ  
ใครจับทิศ ปักหมุดธุรกิจได้ก่อน ย่อมมีโอกาสเติบโตสูงตามการขยายตัวทางการค้าการลงทุน 
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ข้ามมหาสมุทรมายังฟิลิปปินส์กันบ้าง ประเทศน้ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
ต่อเนื่องอย่างน่าจับตา อันเน่ืองมาจากการขยายตัวของภาคบริการ ปริมาณการไหลเข้าของ 
การลงทนุในฟิลิปปินส์ในช่วง 10 ทีผ่่านมา ซึง่ประเทศไทยเราถอืว่าส่งออกสนิค้าไปยงัฟิลปิปินส์ 
จ�านวนไม่น้อย และยงัคงมโีอกาสอกีมากรอคอยท่านผูค้้าและนกัลงทนุทีม่ศีกัยภาพ ให้น�าเสนอ 
สินค้าไทยเข้าไปขายท�าก�าไรแบบ Win-Win เชิญพลิกอ่านต่อได้ที่คอลัมน์ Special Talk

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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Getting Around with TPSO
30 กันยายน เวียนบรรจบครบรอบอีก 1 ปี เป็นวันที่ต้อง 

กล่าวค�าอ�าลากับผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือเป็นเกียรติและระลึกถึง  
พวกเราชาวกระทรวงพาณิชย์ร�าลึกอยู่เสมอว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ 
ของเรามกีารเปล่ียนแปลงและเตบิโตได้อย่างทกุวันนีก็้เนือ่งจากทกุท่าน 
ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันสนับสนุนนโยบายของกระทรวงร่วมกัน 
ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหลายโอกาส เราชาว สนค.  
ขอเป็นหนึ่งเสียงกล่าวค�าขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกๆ ท่าน 
ด้วยความจรงิใจมา ณ โอกาสน้ี และมัน่ใจว่าเมือ่ท่านเกษยีณอายรุาชการ 
จากกระทรวงพาณชิย์ไปแล้ว ท่านจะยงัคงเป็นข้าราชการของกระทรวง 
พาณิชย์ต่อไป พร้อมทั้งขออ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส  
มสีขุภาพแขง็แรง และมคีวามสขุตามทีท่กุท่านปรารถนาทกุประการ 
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โดย นางสุกัญญา ทองมา
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ Special Talk

โอกาสใหม่ๆ ทางการค้าในฟิลิปปินส์

ที่มา :  http://www.businessmirror.com.ph/phl-economy-
to-see-6-average-growth-from-2015-to-2019-http://www.boi.
go.th/thai/asean/Philippines/capt6_n.html
 http://www.ditp.go.th/contents_attach/94450 
/94450.pdf
 https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_
Philippines
 HTTP://WWW.BLOG.INFINIT-O.COM/FITCH-PHILIPPINES 
-BPO-INDUSTRY-HELPS-COUNTRYS-INVESTMENTGRADE-RATING/
 http://www.focus-economics.com/news/philippines/ 
remittances/remittances-hit-all-time-high-2014

ฟิลิปปินส์ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 
6.1% คาดว่าจะอยู่ที่ 6.6% และ 6.4% ในปี 2558 และ 2559 โดยติด 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่มีอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวเฉลี่ยได้มากกว่า 6% ในช่วงปี 2558-2562 และอาจท�าสถิติแซงหน้า 
จนีข้ึนมาเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากอนิเดยี (5.9%) และเวยีดนาม (5.6%) ในช่วงปี 2563-2588 โดยกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหลกั 
ของฟิลิปปินส์คือรายได้จาก BPO และ POW ส่งผลให้ภาคการบริโภคขยายตัวสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงถึงศักยภาพความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกจิของฟิลปิปินส์ในอนาคต ปัจจัยส�าคญัทีจ่ะ
ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

การขยายตวัของภาคบริการ เศรษฐกจิฟิลปิปินส์ 
ขบัเคลือ่นด้วยภาคบรกิารประมาณ 60% ของ GDP ซึง่ 
ธรุกจิบรกิารท่ีมีความส�าคัญกับฟิลปิปินส์ ได้แก่ ธุรกจิรับจ้าง 
บรหิารระบบธรุกจิผ่านระบบออนไลน์ (Business Process  
Outsourcing : BPO) การค้าปลกี การเงนิ และอสงัหาริมทรพัย์ 
โดยเฉพาะธุรกิจ BPO ถือเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญกับ 
ภาคบรกิารอย่างยิง่ เนือ่งจากสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 
อนัดบัต้นๆ ของประเทศ ซึง่การขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ของธุรกจินีม้าจากบคุลากรทีม่คีณุภาพ มทีกัษะ มกีารศึกษา 
สงูและมคีวามคดิสร้างสรรค์ (ประชากรทีม่อีาย ุ15-64 ปี  
มากว่า 60% สามารถพูดภาษาอังกฤษได้) มีแรงงาน 
ราคาถกู (ค่าแรงข้ันต�า่ 300 บาทเท่ากับไทย) รวมถึงได้รบั 
การส่งเสรมิการลงทนุจากรฐับาลอย่างจรงิจงั ซึง่เป็นตวั 
ผลกัดันให้ฟิลปิปินส์ก้าวมาเป็นอนัดบั 1 แทนทีอ่นิเดยีไปแล้ว    

การบริโภคภายในประเทศ ในปี 2557 ฟิลปิปินส์ 
มปีระชากร 107.7 ล้านคน และเป็นอนัดบัที ่12 ของโลก  
มีอัตราการขยายตัว 1.8% ต่อปี ประชากรมีรายได้สูง 
ประมาณ 15.9% ของประชากรทัง้หมด (ประมาณ 17 ล้านคน)  
คนจนประมาณ 26.5% (ประมาณ 28 ล้านคน) และผูม้รีายได้ 
ปานกลางประมาณ 62.7 ล้านคน ด้วยจ�านวนประชากรทีม่ี 
จ�านวนมากและพฤติกรรมการบริโภคทีค่ล้ายคลงึคนไทย
(คนฟิลปิปินส์บรโิภคข้าวเป็นอาหารหลกั) รวมถึงการที่ 
ไทยได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกของอาเซียน ท�าให้ฟิลิปปินส์เป็นตลาดผู้บริโภค 
ขนาดใหญ่ท่ีน่าสนใจในการขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุน

การเพิม่ปริมาณการลงทนุ ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
มีการไหลเข้าของการลงทุนในฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง 
จากการวเิคราะห์ของสถาบนัจดัอันดับเครดิตของประเทศ 
Fitch และ S&P พบว่ากลไกส�าคัญทีขั่บเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ฟิลิปปินส์มาจาก 2 แหล่ง คือ ธุรกิจรับจ้างบริหาร
ระบบธุรกิจผ่านระบบ Online (Business Process  
Outsourcing : BPO) เช่น Call Center, Software and 
Application Development และ Back Office for 
Banking นบัจากปี 2551 เป็นต้นมา ฟิลิปปินส์ได้แซงหน้า 
อนิเดยีเป็นผูน้�าด้าน BPO ของโลก โดยมบีรษัิทยักษ์ใหญ่ 
BPO 10 รายแรกของสหรฐัอเมรกิามาตัง้ฐานในฟิลปิปินส์ 
และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 7 แสนต�าแหน่ง สร้างรายได้ 
เข้าประเทศฟิลิปปินส์กว่า 960 ล้านเหรยีญสหรฐั ส่งผลให้ 

เกิดการขยายตัวของคนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว ส�าหรับ
ธรุกจิ Call Center มกีารเตบิโตของรายได้ 15% ต่อปี   
โดยเป็นการ Outsource จากทัว่โลก เช่น JP Morgan  
Chase, Oracle, AT&T, Expedia, Citibank และ HP  
ประชากรในภาค BPO รายได้ด ีส�าหรับผูจ้บปริญญาตรี 
เริม่ต้นทีป่ระมาณเดอืนละ 50,000-100,000 เปโซ ท้ังนี ้
คาดว่ารายได้จาก BPO จะเพิ่มข้ึนเป็น 1.1 แสนล้าน 
เหรยีญสหรฐั ภายในปี 2559 หรอืขยายตวั 15% จากปี 2551 
เมอืง BPO หรอืเมอืง IT หลกัจะอยูท่ีก่รงุมะนลิา และเซบูซติี ้
นอกจากน้ันยังกระจายตัวตัวอยู่ตามหัวเมืองหลัก เช่น 
Baguio, Bacolod, Cagayan de Oro, Clark Freeport 
Zone, Dagupan, Davao City, Legazpi, Dumaguete, 
Lipa, Iloilo City, และ CamSur 

ฟิลิปปินส์จัดเป็นสวรรค์ของ BPO ด้วยสาเหตุ
ส�าคัญคือ การพูด/ใช้ภาษาอังกฤษ (แบบอเมริกัน)  
ได้อย่างคล่องแคล่วเหมอืนเจ้าของภาษา เข้าใจวฒันธรรม 
การท�างานแบบอเมริกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยเป็น 
รฐัหนึง่ของสหรฐัฯ อกีทัง้เคยเป็นรฐัในอาณตัขิองสเปน 
อยู ่300 กว่าปี ค่าแรงขัน้ต�า่อาจจะสงูกว่าอนิเดียเลก็น้อย 
แต่คุณภาพแรงงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างดีกว่าและ 
แรงงานส่วนใหญ่จบปริญญาตรีเป็นอย่างต�่า 

แหล่งรายได้ที่ส�าคัญอีกแหล่งคือ การโอนเงิน 
กลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์โพ้นทะเล  
(Philippines Oversea Workers - POW) (12.6 ล้านคน 
เป็นอนัดบัที ่3 ของโลก รองจากอนิเดยีและจนี โดยส่วนใหญ่ 
ชาวฟิลิปปินส์จะนิยมท�างานในสหรัฐฯ รองลงมาเป็น 
ซาอุดิอาระเบีย และ UAE) เป็นรายได้ที่มากถึง 10%  
ของ GDP มีมูลค่าถึง 24.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (ข้อมลู
เดือนมีนาคม 2558) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเป็น
รายได้ที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 7% (นับจากปี 
2552-2557) หรือเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก   
จากปัจจัยทั้ง 2 ประการส่งผลให้ปัจจุบันฟิลิปปินส์ 
เป็น Net Foreign Creditor ไปแล้ว (เงนิทนุไหลเข้าสูงกว่า 
หนีส้นิต่างประเทศ) เป็นผลให้การบรโิภคของภาคเอกชน 
ขยายตวั 5.9% ในปี 2558 ผลจากการขยายตัวของ BPO  
รายได้จาก POW และการบรโิภคของภาคเอกชน ส่งผลให้ 
ธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตตามมามากเช่นกัน และม ี
ส่วนส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของฟิลปิปินส์ คดิเป็น 
สดัส่วน 15% ของ GNP และ 33% ของธรุกิจบรกิาร โดยม ี
การจ้างงาน 5.25 ล้านคน คิดเป็น 33% ของแรงงานทัง้หมด 

ปัจจบัุนเกิดปรากฏการณ์ผดุข้ึนของห้างสรรพสินค้า 
ระดบัหรขูนาดยักษ์ใหญ่มีไม่ต�า่กว่า 300 แห่งทัว่ประเทศ 
ตามเมือง IT ส�าคัญทั่วประเทศฟิลิปปินส์ Modern  

Trade ดงัๆ ทีอ่ยากแนะน�าให้ผูส่้งออกไทยไปวางตลาดกนั 
คอื SM Supermalls, Robinsons Malls, Ayala Malls 
(ติดอันดันเป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก), Gaisano  
Malls, Isetann, Megaworld Lifestyle Malls, Walter 
Mart Malls, Ortigas Malls, Starmalls, Greenfield  
Development และ NCCC Mall ซ่ึงสามารถเป็น 
ช่องทางกระจายสินค้าไทยได้เป็นอย่างดี การค้าไทย-
ฟิลปิปินส์มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยไทยเป็นฝ่าย 
ได้ดุลการค้ามาโดยตลอด 

ส�าหรับการส่งออก ไทยส่งสินค้าไปฟิลิปปินส์  
คดิเป็นมลูค่า 5,804.74 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยสนิค้าส่งออก 
ส�าคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิน้ส่วน (HS87) เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ (HS85) เคร่ืองจักรกล (HS84)  
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ (HS39) และเชื้อเพลิงจากแร ่
และน�้ามัน (HS27) โดยมีสัดส่วน 27.50%, 13.95%,  
10.37%, 8.65% และ 7.14% ส�าหรบัโอกาสด้านการลงทนุ 
จะเป็นด้านการผลิตอาหาร ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า  
การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ท่องเที่ยวและโรงแรม 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละเหมอืงแร่ และบรกิารสขุภาพ  
นอกจากนัน้จะเป็นการลงทนุทีเ่กีย่วกบัทองค�า ทองแดง  
โครเมยีม นกิเกลิ รวมถงึสตัว์น�า้ และพชืผลการเกษตรต่างๆ  
ซึ่งฟิลิปปินส์มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องดังกล่าว 
อย่างเหลือเฟือ

เศรษฐใีหม่กระเป๋าหนักเกดิเต็มตวัแล้วใกล้บ้าน
เราที่ฟิลิปปินส์นี่เอง จึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม 
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ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว  
โอกาสใหม่ส�าหรบัสินค้าไทย

โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ, นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

จีนทุ่มเงินมหาศาลเพื่อวางโครงสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงสู่ลาว ไทย และอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
จีนตอนใต้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างคุนหมิง-สิงคโปร์ แนวคิดนี้เริ่มเป็นรูปธรรม เมื่อ 18 ประเทศ 
ในเอเชีย และยูเรเชีย ร่วมกันลงนามความตกลง Trans-Asian Railway Network Agreement ซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นคือ  
การสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงคุนหมิง-สิงคโปร์ เส้นทางนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญแก่ประเทศไทยในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
กับประเทศจีนและมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

โครงการเส้นทางรถไฟเชือ่มโยงคนุหมงิ-สงิคโปร์  
เป็นโครงการที่จีนหมายมั่นที่จะขยายความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิในภมูภิาคนี ้เพือ่เป็นการเชือ่มโยงการขนส่ง 
สนิค้าและวตัถดุบิส�าคญั ในประเทศบรเิวณภมูภิาคตอนใต้ 
ของจีน ซึง่ประกอบไปด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางตะวันออก เชื่อมโยงจีน-เวียดนาม 
และกัมพูชา (ศักยภาพทางการค้ายังน้อยเมื่อเทียบกับ
เส้นทางที ่2 และความสมัพนัธ์จีน-เวียดนามในปัจจุบนั
ไม่ดีนัก โดยเฉพาะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้)

2. เส้นทางตอนกลาง เชื่อมโยงจีน-ลาว-ไทย
3. เส้นทางตะวันตกออก เช่ือมโยงจีน-เมียนมา 

(ยังมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดน)
นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

กรงุเทพฯ-สงิคโปร์ทีร่ฐับาลประเทศต่างๆ ก�าลงัพยายาม 
หาข้อตกลงร่วมกันอยู่ คาดว่าจะได้เห็นความคืบหน้า 
ในไม่ช้านี้ ซึ่งเมื่อเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย-สิงคโปร์ 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,900 กิโลเมตรแล้วเสร็จ  
คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการขนส่งสินค้าจากคุนหมิง  
ถงึสงิคโปร์ เพยีง 10 ชัว่โมง (จากเดมิทีใ่ช้เวลาถงึ 72 ชัว่โมง) 
โดยในทีน่ีจ้ะวเิคราะห์ลูท่างโอกาสทางการค้าการลงทนุ 
ในลาวตามเส้นทางตอนกลางของโครงการเชือ่มคนุหมิง- 
สงิคโปร์ เนือ่งจากลาวเป็นประเทศเพือ่นบ้านของไทยทีม่ี 
ศกัยภาพสงู และเป็นโอกาสใหม่ในธรุกจิหลายๆ ด้านแก่ 
ผู้ประกอบการไทย

โดยเส้นทางรถไฟตอนกลางนีจ้ะเริม่จาก Kunming-Yuxi ซึง่ปัจจบุนัเปิดด�าเนนิการแล้ว และมแีผนจะสร้าง
ต่อเนื่องไปยัง Mohan เมืองชายแดนของจีน ในเขต Mengla ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ติดกับชายแดนลาว  
และเข้าเขตลาวทีบ่่อเตน็ แขวงหลวงน�า้ทา เชือ่มต่อมายงัเวยีงจนัทน์ เข้าสูไ่ทยทีห่นองคาย และเช่ือมต่อกบัโครงการ
รถไฟทางคู่หนองคาย-กรุงเทพฯ 

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาวน้ีเป็นความร่วมมือของรัฐบาลลาวและจีนซึ่งก�าลังอยู่ในขั้นตอนการ
เจรจา โดยจะใช้งบประมาณลงทุนท้ังส้ิน 7 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เป็นงบประมาณจากรฐับาลลาวเป็นจ�านวน 840  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากรัฐบาลจีน 1.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่รัฐบาลลาวกู้จาก  
Export-Import Bank of China โดยจะเป็นทางรถไฟความเร็ว 160 กม./ชม. ถือเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญของรัฐบาลลาว เนื่องจากลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล จึงคาดหวังว่าโครงการทางรถไฟสายใหม่ๆ 
เหล่านี้จะสามารถลดต้นทุนสินค้าส่งออกและสินค้าอุปโภคบริโภคที่น�าเข้าให้ต�่าลง ขณะเดียวกันก็จะช่วยกระตุ้น
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศลาวด้วย

เมือ่โครงการนีแ้ล้วเสรจ็จะถอืเป็นการเชือ่มโยงระบบโลจสิตกิส์ครัง้ใหญ่ซ่ึงจะเป็นประตทูางเศรษฐกจิทีส่�าคญั 
ให้กบัผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะสามารถฉกฉวยโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในการขนส่งสนิค้าไป 
ขายยงัตลาดจนีท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลก (กว่า 1,300 ล้านคน) โดยตัวเลขมูลค่าการค้าผ่านแดนระหว่างไทยและ
จีนตอนใต้ในปี 2557 อยู่ที่ 45,218.29 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวแบบเฉลี่ยสะสม (CAGR) ย้อนหลัง 4 ปี  
อยู่ที่ 15.6% ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตท่ีสูงมาก สินค้าส่งออกส�าคัญจากไทยไปจีน เช่น อาหารแปรรูป ข้าว  
ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากมันส�าปะหลัง และสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง  
ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบส�าคัญเข้ามาประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยง 
ห่วงโซ่มูลค่าในภมิูภาค เช่น เหล็ก สินแร่ต่างๆ จากจนี หรอืแร่โพแทช จากลาวเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมผลติปุย๋ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า 
ทางทะเลจากเมือง Chennai เมืองท่าส�าคัญทางตะวันตกของอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่มีประชากร 
ถงึกว่า 1,200 ล้านคน สู่ท่าเรือน�า้ลึกทวายของพม่าเข้าสู่ประเทศไทย หากมองในภาพรวมถอืได้ว่าเป็นโอกาสส�าคญั 
ที่ไทยจะใช้ความได้เปรียบจากการมีที่ตั้งท่ีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการในด้าน 
การขนส่งสินค้าโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างการเป็นชาติการค้า อีกท้ังจีนต้องการท่ีจะใช้ไทยเป็นประตูสู่อินเดีย  
และอินเดียก็ต้องการที่จะใช้ไทยเป็นประตูสู่จีน และมีแนวโน้มที่จะมาตั้งส�านักงานใหญ่ในประเทศไทย เพื่อขยาย 
ธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV ด้วย ดังจะเห็นได้จากบริษัท ทาทา และอินโดรามา ใช้ประเทศไทยในการเจาะตลาด 
CLMV และจีน
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นโยบายจีนท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งต่อไทยคือ 
การใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ 
กลุ่มประเทศอาเซียนและอินเดีย โดยผ่านทางระเบียง 
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก ส�าหรับ  
สปป.ลาว นั้น จัดเป็นประเทศที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ ์
ไปด้วยแร่ธาตแุละทรพัยากรธรรมชาตแิห่งหนึง่ของโลก 
มีแร่ธาตุมากกว่า 570 ชนิด แร่ธาตุส�าคัญ เช่น ทองค�า  
ทองแดง ตะกั่ว วูลแฟรม และยิปซัม การส่งออกแร่ 
มีสัดส่วนถึง 40% ของการส่งออกทั้งหมดของลาว  
ในส่วนของเมียนมา เนื่องจากท่ีตั้งของประเทศตั้งอยู ่
บนรอยต่อของแผ่นอนุทวีปอินเดียมาชนกับแผ่น 
อนุทวีปเอเชียตะวันออก ก่อให้เกิดการไหลของสายแร ่
มารวมกันมาก จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มั่งค่ังด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ป่าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้  
ทองแดง ดีบุก ทังสเตน เหล็ก สังกะสี พลอย ทองค�า 
(เช่น แหล่งใหญ่ใกล้สามเหลี่ยมทองค�า) แพลทินัม 
หยก อญัมณ ีถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาต ิและน�า้มนั เส้นทาง 
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ จึงมิใช่ทางเชื่อมการค้า 
ระหว่างอาเซียนกับจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ส�าหรับจีนในการน�าเข้าแร่ธาตุและปัจจัย 
การผลิตเพ่ือป้อนสายการผลิตในจีนด้วย และเมื่อมี
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (ทวาย-กรุงเทพ-
พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้) จะส่งผลให้ไทยและลาวกลาย
เป็นจุดเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญระหว่างอินเดีย 
อาเซียน จีน และญี่ปุ่น

ปัจจบุนัเศรษฐกจิลาวมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี  
อย่างไรก็ตามลาวก็ยังคงเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ 
พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) โดยมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 1,490 
เหรยีญสหรฐั ประชากรกว่า 37% ยงัอยูใ่ต้เส้นความยากจน  
การกระจายรายได้ยังอยู่ระดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับ 
ประเทศอาเซียนอ่ืน ภาคเกษตร (ซึ่งใช้แรงงาน 75% 
ของแรงงานทั้งหมด) มีสัดส่วน 40.3% ของ GDP  
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม (34.1%) และภาคบริการ 
(25.6%) โครงสร้างพืน้ฐานยงัค่อนข้างล้าหลงั โดยเฉพาะ 
ในพืน้ทีช่นบทซึง่ถนนยงัคงเป็นแบบพืน้ฐานและส่วนใหญ่ 
เป็นถนนลูกรัง ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานยังมีใช้กันอยู่ใน 
ขอบเขตจ�ากัดไม่ทัว่ถึง ในด้านไฟฟ้า 25% ของพืน้ทีใ่นลาว 
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แม้ลาวจะเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้าก็ตาม  
อย่างไรกต็าม ลาวเป็นประเทศทีอุ่ดมสมบรูณ์ด้านแร่ธาตุ 
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีแร่ธาตุมากกว่า 570 ชนิด  
แร่ธาตุส�าคัญ เช่น ทองค�า ทองแดง ตะกั่ว วูลแฟรม 
และยิปซัม การส่งออกแร่มีสัดส่วนถึง 40% ของการ 
ส่งออกลาว ภาคเหมืองแร่ลาวมีสัดส่วน 10% ของ GDP 
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจส�าคัญจึงเป็นการเติบโต 
ของการลงทุนจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่ง 
กับทรัพยากรธรรมชาติ/แร่ธาตุ อันได้แก่ การผลิต 
ไฟฟ้าพลังน�้า เช่น เขื่อนน�้าเทิน 2 (ลาวมีศักยภาพที่จะ 
ผลติไฟฟ้าได้สงูถงึ 26,000 MW แต่ปัจจบุนัผลติเพยีง 19%)  
ในด้านเหมืองแร่ การผลิตแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ที่มีความ
ต้องการในตลาดโลกสูง เช่น ทองค�า และทองแดง 
ซึ่งลาวมีเหมืองขนาดใหญ่ติดอันดับโลก ประกอบกับ 
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื ้นตัวท�าให้ลาวมีรายได้สูงขึ้น
เนือ่งจากราคาทองค�าและทองแดงในตลาดโลกพุง่สูงขึน้  
นอกจากนั้นลาวยังมีการขยายการผลิตสินแร่อื่นๆ  

ทีต่ลาดโลกมีความต้องการสงูเช่นกนั อนัได้แก่ บอกไซต์ (ส�าหรบัท�าอลมูเินยีม) คาดว่ามปีรมิาณเบือ้งต้นท่ีจะขุดมา 
ใช้ได้ 2.0-2.5 พันล้านตัน ซึ่งจากการส�ารวจของบริษัทจีนท่ีได้สัมปทาน 30 ปีจากลาว พบว่ามีขนาดใหญ่โต 
ติดอันดับ 1 ใน 3 แหล่งบอกไซต์ใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณการว่าจะสามารถขุดมาใช้ได้ 50 ปีก็ยังไม่หมด  
อาจเทยีบชัน้กบัแหล่งใหญ่อนัดับ 1 ของโลกทีอ่อสเตรเลยีกเ็ป็นได้ นอกจากนัน้ทีแ่ขวงจ�าปาสกัยงัได้ส�ารวจพบแร่เหล็ก 
และแร่ฟอสฟอรัสจ�านวนมากอีกด้วย ส�าหรับแร่โพแทชมีบริษัทจากจีนและอินเดียได้รับสัมปทานในแถบทางใต ้
ของแขวงเวียงจันทน์ ผลผลิตประมาณ 50 พันล้านตัน และในแขวงค�าม่วน บรษัิทจีนได้รบัสมัปทานจ�านวน 5 แห่ง 
ด้วยก�าลังการผลิต 1 แสนตัน/ปี นอกจากนั้นลาวยังมีอุตสาหกรรมส�าคัญเป็นธุรกิจไม้ซุง การแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยางพารา การก่อสร้าง เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ซีเมนต์ และการท่องเที่ยว ปัจจุบันจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 (มูลค่าลงทุน 
5.1 พนัล้านเหรยีญสหรฐั) แซงหน้าไทยและเวยีดนามไปเรยีบร้อยแล้ว การลงทนุส่วนใหญ่ของจนีเป็นด้านเหมืองแร่  
พลังงานไฟฟ้า 

ขณะเดยีวกนัจนีกร็กุตลาดค้าปลกีและค้าส่งในลาวอย่างมากด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะในนครหลวงเวยีงจนัทน์ 
มี Mega Project จ�านวน 11 โครงการ ได้แก่ 1. ตลาดเช้า Shopping Mall (ลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์-จีน)  
2. ตลาดซังเจียง-เน้นขายส่งสินค้า (จีน) 3. ศูนย์การค้าสากลนครทรัพย์ช้อปปิ้งพลาซ่า (จีน) 4. รีกัล เมก้า มอลล์  
(สิงคโปร์) 5. ตลาดธาตุหลวง 6. เวียงจันทน์ เซ็นเตอร์ (จีนและสิงคโปร์) เน้นสินค้าแบรนด์เนม 7. เวียงจันทน ์
นิวเวิลด์ พลาซ่า (จีน) 8. โครงการ “โลกใหม่ดอนจันทน์” (Done Chan New World) (จีน) บนพื้นที่ 700,000 
ตารางเมตร เป็น Complex ด้านการค้าสมบูรณ์แบบ 9. โครงการเวียงจันทน์เมกะมอลล์ (จีนและสิงคโปร์)  
10. “เวยีงจนัทน์คอมเพลก็ซ์” 11. ศูนย์การค้าพระธาตุหลวง (ไทยและจนี) ทัง้น้ีเพ่ือรองรบัเส้นทางรถไฟความเรว็สงู 
จากจีนที่จะผ่านเวียงจันทน์มายังกรุงเทพและสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้ ขณะท่ี Alibaba ได้มี MOU กับ AJ  
ของไทยในความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และ E-Commerce เชื่อมจีนกับอาเซียน ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ลาว 
เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. สปป.ลาว ตัง้อยู่ในจดุยทุธศาสตร์ส�าคัญเช่ือมโยงจนี-อาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ว่า CLMV จะอดุมสมบรูณ์ 

ด้วยทรพัยากรธรรมชาติ แต่ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ CLMV ก่อให้เกดิโอกาสแก่ประเทศไทย 
ในการน�าเข้าทรพัยากรธรรมชาตจิากประเทศใน CLMV มาสร้างมูลค่าเพ่ิมก่อนส่งต่อไปประเทศจนี โดยการเชือ่มโยง 
ห่วงโซ่อปุทานเข้าด้วยกนักบัจนีในสาขาต่างๆ เช่น ยานยนต์/ชิน้ส่วน ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์ ยางพารา ปาล์มน�า้มนั  
และปิโตรเคมี เป็นต้น

2. ประเทศไทยควรมีความชัดเจนในสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าจากแร่ธาตุ/วัตถุดิบในเขตเศรษฐกิจ 
พเิศษ ในการน�าเข้าวตัถดิุบจาก CLMV มาแปรรปูก่อนส่งออกต่อไปประเทศจนี ซ่ึง CLMV ยงัมีความพร้อมน้อยกว่าไทย 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นโอกาสแก่ไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับจีน

3. ประเทศไทยควรท่ีจะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมตามแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย และแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะ 
เป็นศูนย์กลางให้กบัภมูภิาค เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่ม โดยอาจเน้นอตุสาหกรรมต้นน�า้ เช่น ผ้าผืน เส้นด้าย  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตด้วยเครื่องจักร เพื่อส่งไปผลิตต่อในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเน้นอุตสาหกรรม 
ปลายน�้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า

4. ควรสนับสนุนธุรกิจบริการต่อเนื่องตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น การขนส่ง คลังสินค้า ที่พักอาศัย  
การโรงแรม การท่องเทีย่ว ธรุกจิค้าส่ง การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และ MICE ซึง่มโีอกาสเตบิโตสงูตามการขยายตวั 
ทางการค้าการลงทุนในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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โดย นางอุบล ชีวะสุทโธ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรSpecial Report

ปลานลิไทยไปต่างแดน
ปลานลิสตัว์เศรษฐกจิตวัใหม่ของไทยก�าลงัตดิตลาดทัง้ในสหรัฐอเมรกิา สหภาพยโุรป และตะวนัออกกลาง อย่างไรกต็ามการแข่งขนั 

ในตลาดเริ่มรุนแรงขึ้น กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ปลานิล (Nilotica) มีถ่ินก�าเนิดเดิมอยู ่ที่ 
ทวีปแอฟริกา ปลานิลเข้าสู ่ประเทศไทยครั้งแรก 
โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อคร้ังด�ารง 
พระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรง
จดัส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  
เมือ่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ.2508 จ�านวน 50 ตัว คร้ังนัน้ 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองเลีย้งในบ่อดนิภายในสวนจติรลดา  
พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์  
เมือ่เลีย้งมาได้ประมาณ 5 เดอืนเศษ ปรากฏว่ามลูีกปลา 
เกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก จงึได้พระราชทานชือ่ว่า “ปลานลิ” 
(โดยมทีีม่าจากชือ่แม่น�า้ไนล์) และได้พระราชทานพันธุป์ลา 
ดงักล่าวให้กรมประมงน�าไปเพาะเลีย้งขยายพนัธุจ์�านวนหนึง่  
เพือ่น�าไปขยายพนัธุแ์ละแจกจ่ายแก่พสกนกิร และปล่อย 
ตามแหล่งน�้าต่างๆ ปัจจุบันกรมประมงมีนโยบายเพิ่ม
ก�าลงัการผลติปลานลิให้มากกว่าทีเ่ป็นอยูร้่อยละ 10 ทัง้นี้ 
เพื่อขยายตลาดส่งออกปลานิล โดยพันธุ์ปลานิลไทยที ่
ต่างชาติยอมรบั ได้แก่ พนัธุ์จติรลดา 2 และ 3

สถานการณ์ปลานิล
จากคณุสมบตัขิองปลานลิซ่ึงเลีย้งง่ายเจริญเตบิโต

เรว็ และเป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภค ท�าให้เกษตรกรหันมา 
นยิมเลีย้งปลานลิอย่างกว้างขวาง การเพาะเลีย้งปลานลิ 
ของไทยร้อยละ 81.9 เป็นการเลี้ยงในบ่อ ส่วนท่ีเหลือ
นัน้เลีย้งในนาข้าวและร่องสวน ปัจจบุนัปรมิาณการเลีย้ง
ปลานิลประมาณ 200,000 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 
ของปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืดทั้งหมดของไทย 

ผลผลิตปลานิลส่วนใหญ่จะบริโภคภายใน
ประเทศ โดยมีสัดส่วนบริโภคเป็นปลาสดร้อยละ 89 
แปรรูปท�าเค็ม ตากแห้งร้อยละ 5 ย่างร้อยละ 3 และ
ที่เหลือในรูปอื่นๆ เช่น การแช่แข็งเพื่อจ�าหน่ายให ้
ภตัตาคารหรอืร้านอาหาร ส�าหรบัการส่งออกไปจ�าหน่าย 
ต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 28 ของผลผลิต ในปี 
2557 การส่งออกปลานลิและผลติภณัฑ์ มปีรมิาณทัง้สิน้  
15,496.1 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,075.2 ล้านบาท ทั้ง 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.9 และ ร้อยละ 
79.5 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2556 ชนิดปลานิลที ่
ส่งออกท่ีมีปริมาณมากทีส่ดุ ได้แก่ ปลานลิทัง้ตวัแช่แขง็ 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64 เนือ้ปลานลิแช่แขง็ ร้อยละ 34  
และปลานลิสดแช่เยน็ ร้อยละ 2 ปรมิาณการน�าเข้าปลานลิ 
ป ี2557 รวมทั้งสิ้น 417 ตัน เป็นมูลค่า 55.8 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 80 และ ร้อยละ 94.4 ตามล�าดบั  
ตลาดน�าเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์หลักของไทย ในปี  
2557 พบว่าน�าเข้าจากจนี ร้อยละ 78 และเอเชยี ร้อยละ ๒๒  
จากการน�าเข้าทั้งหมด รูปแบบปลานิลและผลิตภัณฑ์ 
ทีไ่ทยน�าเข้ามากท่ีสดุ คือ เน้ือปลานลิแช่แขง็ และปลานลิ 
ทั้งตัวแช่แข็ง

รายการ
2556 2557 % การเปลีย่นแปลง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 6,088.90 255.7 12,770.90 687.20 109.70 168.8

เนื้อปลานิลแช่เข็ง 1,901.20 323.7 2,400.10 364.50 26.20 12.6

ปลานิลสดแช่เย็น 83.80 3.20 278.30 19.10 232.20 493.2

เนื้อปลาแช่เย็น 81.80 15.60 31.60 3.20 -61.4 -79.80

ปลานิลมีชีวิต 3.90 0.50 14.40 1.10 269.10 130.40

ปลานลิแห้งไม่รมควัน 1.10 0.30 0.80 0.10 -28.40 -60.9

รวม 8,160.70 599 15,496.10 1,075.20 89.9 79.50

ปริมาณและมลูค่าการส่งออกปลานลิและผลติภณัฑ์ของไทย ปี 2556-2557

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร

ปริมาณ : ตัน / มูลค่า : ล้านบาท

ปรมิาณและมลูค่าการน�าเข้าปลานลิและผลิตภณัฑ์ของไทย ปี 2556-2557

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร

รายการ
2556 2557 % การเปลีย่นแปลง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

เนื้อปลานิลแช่เเข็ง 181.1 26.7 227.4 43 25.6 64.3

ปลานลิท้ังตวัแช่แขง็ 42.8 1.5 126.1 8.5 194.7 61.1

ปลานิลสดแช่เย็น - - 53 2.7 - -

เนื้อปลานิลแช่เย็น 0.01 - - - - -

รวม 231.9 28.7 417.5 55.8 80 94.4

ปริมาณ : ตัน / มูลค่า : ล้านบาท

ตลาดต่างประเทศ...มุ่งขยายตลาดปลานิล
ภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนัทีผู่ส่้งออกสนิค้าประมงไทยต้องเผชญิปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ ราคาวตัถดุบิ 

ท่ีสูงข้ึนตามต้นทนุการท�าประมง มาตรการทางการค้าที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การส่งออกสินค้าประมง 
ของไทยหลายชนดิขยายตวัได้จ�ากัด ทางเลอืกหนึง่ทีค่าดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการพึง่พาการส่งออกสนิค้า 
ประมงเพียงไม่กีช่นดิ คือการหันมาขยายการส่งออกสนิค้าประมงชนดิใหม่ๆ โดยเฉพาะปลานิลซึง่คาดว่าจะกลายเป็น 
สนิค้าประมงดาวรุง่ดวงใหม่ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้เช่นเดยีวกับกุ้งและปลาท ูเนือ่งจากผลผลติ
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Special Report

ของไทยมคุีณภาพดี มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรับในตลาดโลก ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลติภณัฑ์ และยงัมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
ในการขยายการเลี้ยง รวมทั้งภาครัฐบาลส่งเสริมการผลิตปลานิลเพื่อการส่งออก โดยตั้งเป้าหมายว่าจะขยาย 
การส่งออกปลานลิเพิม่ขึน้อกีร้อยละ 10 ต่อปี แต่มปัีญหาด้านต้นทนุการเลีย้งปลานิลสงู ขาดการบริหารจดัการทีดี่  
ตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ฟาร์ม GAP มีน้อย สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ปลาป่วยง่าย ห้องเย็นท่ีรับซื้อ 
ปลานลิเพ่ือแปรรปูเพ่ือการส่งออกยงัมไีม่มากนกั ซึง่เป็นอุปสรรคในการขยายการส่งออก แนวทางในการแก้ปัญหาคอื  
การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ และต้องปรับประสิทธิภาพ 
การเลี้ยงทั้งในด้านพันธุ์ปลา วิธีการเลี้ยง และราคาอาหารส�าเร็จรูป การผลิตปลานิลให้มีลักษณะตามต้องการ 
ของตลาดต่างประเทศจึงต้องพิจารณาถึงต้นทุนและกรรมวิธีในการผลิตอย่างรอบคอบ 

เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ซึ่งปลานิลมีตลาดรองรับอย่างกว้างขวางทั้งในยุโรป 
สหรฐัอเมริกา ตะวนัออกกลาง ออสเตรเลยี และเอเชยี สามารถส่งออกในลกัษณะของปลาแล่เน้ือ โดยไทยส่งออก 
ไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง สัดส่วนร้อยละ 25.9 กลุ่มประเทศ 
สหภาพยโุรป สดัส่วนร้อยละ 18.4 กลุม่ประเทศแอฟรกิา สดัส่วนร้อยละ 10.7 กลุม่ประเทศอาเซียน สัดส่วนร้อยละ 1.3  
และประเทศอืน่ๆ สดัส่วนร้อยละ 3.6 ส�าหรบัประเทศคู่แข่งปลานลิทัง้ตวัแช่แขง็ (Frozen Tilapia) และเนือ้ปลานลิแช่แขง็ 
(Frozen Tilapia Fillet) ของไทยที่ส�าคัญคือ ไต้หวัน บังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ และประเทศต่างๆ 
ในแถบอเมรกิาใต้ ประเทศเหล่าน้ีสามารถผลติปลาทีไ่ด้ขนาด เมือ่น�ามาแล่เน้ือจะมขีนาด 40-60 กรมั และ 60-80 
กรัมต่อชิ้น ดังนั้นขนาดปลาต้องมีน�้าหนัก 400 กรัม/ตัวขึ้นไป

รายการ
2556 2557 % การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 493 29 1,466.30 92.2 197.4 217.3

เนื้อปลานิลแช่แข็ง 1,424.70 282.2 1,334.50 286.1 -6.3 1.4

เนื้อปลานิลแช่เย็น 18.8 2.7 - - - -

รวม 1,936.50   313.9 2,800.80 378.3 44.6 20.5

การส่งออกปลานิลไปสหรัฐอเมริกา 

สหรฐัอเมรกิาเป็นผูน้�าเข้าปลานลิรายใหญ่ของโลก และได้มกีารจดัอันดับความนิยมบริโภคสนิค้าอาหารของ
ชาวอเมรกิา พบว่าปลานลิอยูอั่นดับท่ี 5 รองจาก กุ้ง ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลาพอลลอค (Pollock) ในปี 2557 
สหรฐัน�าเข้าปลานลิและผลติภณัฑ์ ปรมิาณ 230,738.3 ตนั มลูค่า 1,114.3 ล้านเหรยีญสหรฐั ประเทศไทยส่งออก 
ปลานิลไปยังสหรัฐฯ ปริมาณ 2,800.8 ตัน มูลค่า 378.3 ล้านบาท ได้แก่ ปลานิลท้ังตัวแช่แข็ง ปริมาณ 
1,466.3 ตัน มูลค่า 92.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 197.4 และร้อยละ 217.3  
ตามล�าดับ เนื้อปลานิลแช่แข็ง ปริมาณ 1,334.5 ตัน มูลค่า 286.1 ล้านบาท ปริมาณลดลงร้อยละ 1.4

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก 
กรมศุลกากร

ทีม่า : กองประมงต่างประเทศ

รายการ
2556 2557 % การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 664.1 38.8 2,571.70 155.9 287.2 302.2

เนื้อปลานิลแช่แข็ง 144.5 21.6 314.2 39.1 117.4  80.8

เนื้อปลานิลแช่เย็น 32.5 12 8 2.3 -75.2 -80.7

ปลานิลแห้ง ไม่รมควัน 1.1 0.3 - - - -

รวม 842.2 72.7 2,893.90 197.3 243.6 171.6

ตลาดยุโรปในปี 2557 ไทยส่งปลานิลไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU28) ปริมาณ 2,893.9 ตัน 
มลูค่า 197.3 ล้านบาท ได้แก่ ปลานิลท้ังตวัแช่แขง็ ปริมาณ 2,571.7 ตนั มูลค่า 155.9 ล้านบาท เนือ้ปลานลิแช่แขง็  
ปริมาณ 314.2 ตัน มูลค่า 39.1 ล้านบาท เนื้อปลาแช่เย็น ปริมาณ 8.0 ตัน มูลค่า 2.3 ล้านบาท 

การส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU28 )

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลกากร

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ในสหภาพยโุรปปลานลิมีลกัษณะคล้ายคลงึกบั 

ปลาซีบาส (Seabass) และปลาค็อด (Cod) แต ่
ราคาย่อมเยากว่ามาก จึงเป็นโอกาสที่ปลานิลไทยจะ
สามารถเข้าไปทดแทนตลาดส่วนนี้

2. สถานการณ์ตลาดส่งออกของไทยจะเหน็ว่าจนี 
เป็นคู่แข่งส�าคัญในตลาดสหรฐัฯ ซึง่เป็นตลาดทีม่กีารน�าเข้า
ปลานลิมากทีส่ดุในโลก ปรมิาณการส่งออกของจนีปี 2557  
อยู่ท่ี 401,800 ตัน มูลค่า 1,513.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยส่งออกเป็นปลาฟิลเลแช่แขง็มากทีส่ดุ แต่จีนอาจจะ 
ประสบกับปัญหาการส่งออก เน่ืองจากปัจจุบันสหรัฐฯ 
มกีารตรวจสอบสารปฏชิวีนะในปลาประเภท Catfish ที่
น�าเข้าจากจนี ซึง่ถ้าตรวจพบสารปฏชิวีนะในปลาประเภท  
Catfish ทีน่�าเข้าจากจนีก็จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ 
ในปลานลิท่ีน�าเข้าจากจนีด้วย และน่าจะเป็นโอกาสในการ 
ขยายตลาดส่งออกท้ังเน้ือปลานิลแช่แข็งและปลานิล 
ทั้งตัวแช่แข็งของไทย แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะส่งผล 
ให้มกีารขยายการลงทนุเลีย้งปลานลิอย่างกว้างขวางใน 
ประเทศต่างๆ ท่ีมอีตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื 
โดยเฉพาะประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
เม็กซิโก และอินเดีย ซ่ึงประเทศเหล่านี้เป็นคู่แข่งขัน
ส�าคัญในการส่งออกปลานิลของไทย   

3. เน่ืองจากแรงจงูใจจากราคาปลานลิในตลาดโลก 
อยูใ่นเกณฑ์สงู การเจาะขยายตลาดปลานลิจงึต้องเผชิญ
ทัง้การแข่งขนักบัปลาประเภทอืน่ๆ ซึง่เป็นทีน่ยิมบรโิภค 
อยู่แล้วในตลาดและแข่งขันกับปลาน�้าจืดชนิดอื่นๆ ที ่
ประเทศนั้นมีการน�าเข้า อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐ 
ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลานิล 
ของไทยให้ได้รับการตรวจรบัรองมาตรฐานการเพาะเล้ียง 
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี  
(GAP) คาดว่าในอนาคตปลานิลจะเป็นสัตว์น�้าจืดซึ่งมี 
คุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญอีกชนิดหน่ึงของไทยที่จะ 
สามารถเพิม่ส่วนแบ่งตลาดได้จากประเทศคูแ่ข่งทีส่�าคญั 
เช่น จีน อียิปต์ ไต้หวัน กลุ่มประเทศอเมริกากลาง 
และอเมริกาใต้  

4. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและสร้าง
มลูค่าเพิม่ในยุคทีก่ารแข่งขนัสงูในปัจจบุนั ขณะทีไ่ทยมี 
จดุแขง็ในด้านการเป็น Kitchen of the World ผูส่้งออก 
จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น มี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม มีการเพิ่มซองซอส 
ปรงุรสในบรรจภุณัฑ์ เช่น ซอสปลาราดพรกิ ซอสฉูฉ่ี ่และ 
ซอสปลาผัดฉ่า ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้ผลติภณัฑ์แล้ว ยังช่วยให้สนิค้าประมงไทยเป็นท่ีรู้จกั 
โดยผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น 
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q1 Q2 ก.ค. ส.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 14.2 8.2 4.1 2.1 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 156.9 155.8

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.2

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 0.9 0.9

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 42.9 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -4.7 -5.0 -3.6 -6.7

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -12.7 -4.8

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.7 -8.7 -9.8 -11.1

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -6.3 -3.3

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.5 -5.3 - 

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 39.4 25.1

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.8 -1.8 -2.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -25.1 -24.0

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 -23.2 -6.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 1.4 10.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 -22.1 17.9

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -3.1 0.9

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 1.7 7.2 8.4

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 -2.0 -0.6

เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม ปี 2558 ในภาพรวมชะลอตัว 
ต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา โดยเฉพาะการบรโิภคภาคเอกชน และภาคการส่งออก 
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวและยังมีความเปราะบาง อย่างไรก็ตาม 
เศรษฐกิจของไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 
ของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนสงิหาคม 2558 ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี 
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่าท่ีร้อยละ 1.0 ของก�าลัง
แรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปหดตัวร้อยละ 1.2 ตามราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
และราคาก๊าซหุงต้มท่ีปรับลดลง สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด  
ณ เดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 42.9 ซ่ึงถือว่าสถานะหนี้ของไทย 
ยังมีความมั่นคงและต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนสิงหาคม 2558  
อยู ่ในระดับม่ันคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
เศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง 
ที่ 155.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนสิงหาคม 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค 
การท่องเทีย่ว ถงึแม้จะเกดิเหตกุารณ์ระเบดิในกรงุเทพฯ ในช่วงทีผ่่านมากต็าม 
โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับสูง 
ที่ร้อยละ 25.1 ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่ง  
และเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย ส�าหรับภาคเกษตรกรรม 
ยงัคงชะลอตวั สะท้อนได้จากดชันผีลผลติสนิค้าเกษตรและดชันรีาคาสนิค้าเกษตร 
หดตัวร้อยละ 11.1 และ 3.3 ตามการลดลงของราคายางพาราเป็นส�าคัญ 

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนสงิหาคม 2558 ชะลอตัวลง เมือ่เทยีบกับ 
เดือนก่อนหน้า สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี  
หดตัวร้อยละ 2.4 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่งและยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์  
หดตัวลงเช่นกัน ท่ีร้อยละ 24.0 และ 6.4 ตามล�าดับ การจับจ่ายใช้สอย 
ของประชาชนลดลง เนื่องจากมีความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน 
และต่างประเทศ ประกอบกบัราคาสนิค้าเกษตรทรงตวัในระดบัต�า่ อย่างไรกต็าม 
ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา  
โดยขยายตัวร้อยละ 10.4

การลงทุนภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้น  
สะท้อนได้จากหมวดเครื่องมือเครื่องจักรกลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยยอด 
จ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และปริมาณน�าเข้าสินค้าทุน ขยายตัวร้อยละ 0.9  
และ 17.9 ตามล�าดับ ส�าหรับลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างยังคงทรงตัว  
โดยยอดจ�าหน่ายปนูซเีมนต์ลดลงร้อยละ 0.6 ขณะทีย่อดการจดัเกบ็ภาษธีรุกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 8.4 

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

 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP  (%y-o-y)

ม.ค.-ส.ค. 2558 ปี 57 Q2 ปี 58

ไทย -0.89 0.9 2.8

มาเลเซีย 1.9 6.0 4.9

ฟิลิปปินส์ 1.7 6.1 5.6

สิงคโปร์ -0.4 2.9 1.8

อินโดนีเซีย 6.91 5.0 4.7

เวียดนาม 0.83 6.0 6.4

อินเดีย 4.98 7.1 -

จีน 1.4 7.4 7.0

Economic Highlight

ปี 58ปี 57



9TPSO

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2558 มีค่าเท่ากับ  
106.28 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.05 และเมื่อเทียบ 
เดือนกันยายน 2557 ลดลงร้อยละ 1.07 จากการปรับราคาลดลงของน�้ามันเชื้อเพลิง 
ขายปลีกในประเทศ ค่าโดยสารสาธารณะ และการปรับโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจี 
ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มปรับตัวลดลง รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าปรับลดลงตาม 
อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) จากมติของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
งวดประจ�าเดอืนกันยายน-ธนัวาคม 2558 ลงมาอยูท่ี่ 46.38 สตางค์ต่อหน่วย และอาหารสด 
ประเภทผกัสดและผลไม้บางชนดิปรบัตัวลดลงเช่นกนั ขณะทีดั่ชนรีาคาผู้บริโภคพืน้ฐาน 
(ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้น 
ทีร้่อยละ 0.96 (YoY) ส�าหรบัดชันรีาคาผูบ้รโิภคเทียบเฉลีย่ 9 เดอืน (มกราคม-กนัยายน 
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.90

ส�าหรับคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ (-1.0) - (-0.2)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2558 มีค่าเท่ากับ 102.2 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.6 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมร้อยละ 4.5 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องด่ืม 
และยาสูบร้อยละ 0.5 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 28.9 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
ร้อยละ 4.1 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 2.9 โลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์ 
โลหะร้อยละ 4.4 เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 2.1 ส่วนหมวด 
ทีด่ชันรีาคาสงูขึน้ ได้แก่ สิง่ทอและผลติภณัฑ์สิง่ทอร้อยละ 0.7 หนงัฟอก ผลติภณัฑ์หนงั 
และรองเท้าร้อยละ 0.2 ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ร้อยละ 0.3 เยือ่กระดาษ ผลิตภณัฑ์กระดาษ 
และสิ่งพิมพ์ร้อยละ 1.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.1 เครื่องจักร ส่วนประกอบและ 
อุปกรณ์ร้อยละ 0.1 ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ร้อยละ 2.0 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.6 ตามการ  
ลดลงของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 1.6 แร่โลหะและแร่อื่นๆ  
ร้อยละ 0.4 ขณะทีห่มวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงข้ึนร้อยละ 0.5 ตามการสงูขึน้ 
ของผลผลิตการเกษตรร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง 
ร้อยละ 0.1 เฉล่ียช่วงเดอืน (มกราคม-กนัยายน 2558) เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปี 2557  
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.5

ดัชนรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนกนัยายน  2558 มค่ีาเท่ากบั 119.0 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งดัชนีราคาที่ปรับตัวลดลง ได้แก่  
หมวดซเีมนต์ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตีลดลงร้อยละ 1.6 หมวดเหล็ก 
และผลติภณัฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 18.2 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 5.6 
และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 2.0 เนือ่งจากต้นทนุด้านพลงังานและวตัถดุบิ 
ลดลงตามราคาปิโตรเลยีม ราคาเหลก็ในตลาดโลกลดลง และมเีหลก็จากจนีเข้าสูต่ลาด 
ในประเทศมาก ส่งผลให้ปรมิาณเหลก็ในตลาดสงูกว่าความต้องการใช้ หมวดดชันรีาคาทีส่งูขึน้ 
ได้แก่ หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.7 เนือ่งจากต้นทนุด้านการบรหิารจัดการ 
สูงข้ึน หมวดสินค้าทีด่ชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง ได้แก่ หมวดกระเบือ้ง หมวดวัสดฉุาบผวิ 
และหมวดสุขภัณฑ์  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 0.8 และเฉลีย่เดอืน (มกราคม-กันยายน 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  
ลดลงร้อยละ 4.6 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

index %YoYindex
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การส่งออก

เดือนสิงหาคม 2558 มีมูลค่า 17,669 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.69 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 8.0 ข้าว (-31.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-14.0%) ผลิตภัณฑ ์
มนัส�าปะหลงั (-37.5%) ผกั ผลไม้สดแช่แขง็กระป๋องและแปรรปู (-2.4%) ไก่สดแช่แขง็ 
และแปรรปู (-0.5%) ในขณะทีย่างพารา (+22.5%) น�า้ตาล (+9.7%) สินค้าอตุสาหกรรม 
ส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 3.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-8.9%) น�้ามันส�าเร็จรูป 
(-44.0%) เมด็พลาสตกิ (-10.5%) ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ (+7.2%) ตลาดส่งออก 
ส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จีน (+0.4%) สหรฐัอเมรกิา (-1.9%) ญีปุ่น่ (-6.7%) 
ฮ่องกง (-7.2%) มาเลเซีย (-20.2%) 

ระยะ 8 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 142,747 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงร้อยละ 4.92 โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.5 
ยางพารา (-17.1%) ข้าว (-12.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-13.6%) 
น�้าตาล (-0.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-1.0%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง (+7.3%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวม ลดลงร้อยละ -3.2  
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-3.1%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-24.4%) เม็ดพลาสติก 
(-10.7%) ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+2.3%) อญัมณีและเครือ่งประดบั (+8.5%)  
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-2.9%) จีน (-5.4%) 
ญี่ปุ่น (-7.0%) ฮ่องกง (-9.0%) และมาเลเซีย (-17.0%)

การน�าเข้า

เดือนสิงหาคม 2558 มีมูลค่า 16,948 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.77  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ (-53.1%) เคมีภัณฑ ์
(-2.3%) เหล็ก (-12.0%) ในขณะท่ีเคร่ืองจักรกลฯ (+3.6%) เคร่ืองจักรไฟฟ้าฯ 
(+18.1%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+22.1%) ญี่ปุ่น 
(-4.5%) สหรัฐอเมริกา (+35.3%) มาเลเซีย (-6.9%) ไต้หวัน (+6.1%)

ระยะ 8 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 137,783 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงร้อยละ 8.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการลดลง 
ของน�้ามันดิบ (-39.4%) เครื่องจักรกลฯ (-8.3%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
(-8.5%) เคมภีณัฑ์ (-4.7%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+1.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+10.2%) ญี่ปุ่น (-9.5%) สหรัฐอเมริกา (+7.4%) มาเลเซีย  
(-3.3%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-31.0%)

ดุลการค้า

เดือนสิงหาคม 2558 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 721 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 8 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยเกนิดลุการค้ามลูค่า 4,964 ล้านเหรียญสหรฐั

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ท่ี 95.9 (ปี2555 = 100)  
ลดลงร้อยละ 3.1 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน จากการลดลงของดชันรีาคาส่งออก 
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.8 หมวดสินค้าแร ่
และเชือ้เพลิงลดลงร้อยละ 13.1 หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.1 หมวดสนิค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 3.2

ราคาสินค้าน�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ท่ี 85.4 (ปี 2555 = 100)  
ลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา 
น�าเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 39.8 หมวดสินค้าทุน 
ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงส�าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.4 หมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 2.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 8.2 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

สงิหาคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สิงหาคม 58 ม.ค.-ส.ค. 2558 สิงหาคม 58 ม.ค.-ส.ค. 2558

ส่งออก 17,669 142,747 -6.69 -4.92

น�าเข้า 16,948 137,783 -4.77 -8.18

ดุลการค้า 721 4,964   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,107 7.2 11.9 จีน 2,065 0.4 11.7

1,483 -8.9 8.4 สหรัฐ
อเมริกา

1,954 -1.9 11.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,255 132.3 7.1 ญี่ปุ่น 1,603 -6.7 9.1

แผงวงจรไฟฟ้า 710.6 5.1 4.0 ฮ่องกง 913 -7.2 5.2

เม็ดพลาสติก 679.2 -12.1 3.8 มาเลเซีย 828 -20.2 4.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ส.ค. 58 ม.ค.-ส.ค. 58

ส่งออก 0.1 -0.6 -0.7 -3.1 -2.1

น�าเข้า 0.2 -0.9 -2.3 -12.1 -10.5

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,651 3.6 9.7 จนี 3,608 22.1 21.3

น�้ามันดิบ 1,495 -53.1 8.8 ญี่ปุ่น 2,702 -4.5 15.9

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,393 18.1 8.2 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,235 35.3 7.3

เคมีภัณฑ์ 1,123 -2.3 6.6 มาเลเซยี 991 -6.9 5.8

ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์

994 47.5 5.9 ไต้หวัน 627 6.1 3.7

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 58 

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเดอืนกนัยายนโดยเฉลีย่อยูท่ี ่19,205.77 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.31 เมือ่เทยีบกับ 
เดอืนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรบัตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจากได้รบัแรงหนนุจากค่าเงนิบาทอ่อนค่า อ่อนค่า 
สูร่ะดบั 36 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ซึง่อ่อนค่าลงมากสดุในรอบหลายปีทีผ่่านมา และเป็นไปตามค่าเงนิ 
ในภูมิภาคเอเชียที่ยังไม่ม่ันใจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวก 
จากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 45.34 
เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่42.84 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล  
เน่ืองจากปริมาณน�้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงตามรายงานของส�านักงานสารสนเทศ 
ด้านพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) รวมถึงการปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน�า้มนัส�าเรจ็รปูเบนซนิในตลาดสหรฐัฯ  
ส่งผลให้ราคาน�า้มนัดิบปรบัเพิม่ตาม อย่างไรก็ดี นกัลงทนุเร่ิมคลายความกงัวลต่อเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จนอาจท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงนิบาทเดอืนกันยายนอ่อนค่า โดยเฉลีย่อยูท่ี ่36.02 บาท ต่อเหรียญสหรฐั อ่อนค่าจาก  
35.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อ่อนค่าสู่ระดับ 36 บาทต่อดอลลาร์  
ซึง่อ่อนค่าลงมากสดุในรอบหลายปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นไปตามค่าเงนิในภมูภิาคเอเชยีจากความกงัวล 
ต่อเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดันจากกระแสข่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 คร้ังภายในปีน้ี รวมถึงการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐของ 
นักลงทุนต่างชาติ 

สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2558  
จากราคา 1,187.22 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,147.38 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่งจากปริมาณและ 
ความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง การซือ้ขายมีไม่มาก เนือ่งจากปัญหาทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั  
ประกอบกบัค�าสัง่ซือ้ส่วนใหญ่รอข้าวฤดใูหม่  ส่วนข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวัลดลง 
จาก 2,791.67 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,716.90 บาท/100 กิโลกรัม ทั้งนี้ราคาข้าวขาวและ 
ข้าวหอมมะลคิาดว่าจะปรบัตวัสงูข้ึนในเดอืนตลุาคม เนือ่งจากตลาดต่างประเทศเริม่มคีวามต้องการ 
ข้าวจากไทย เช่น อินโดนเีซยี รวมถึงจะมกีารเจรจาขายข้าวจีทจีูให้อกีหลายประเทศ เช่น อหิร่าน 
และจีน เป็นต้น 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรงุเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดอืนกนัยายน 2558 เฉลีย่อยูท่ีกิ่โลกรมัละ 48.60 บาท และ 45.26 บาท  
ตามล�าดับ โดยปรบัตวัลดลงจากเดอืนสงิหาคม 2558 ร้อยละ 7.40 และ 5.06 ตามล�าดบั ซึง่น่าจะ 
มาจากปัจจัยส�าคัญ คือ ราคาน�้ามันที่ลดต�่าลง ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 
อปุสงค์ยางพาราในตลาดโลกลดลง ซึง่ทัง้ยางแท่งและยางแผ่นรมควนักเ็ป็นวตัถดุบิส�าคญัในการผลติ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ จึงท�าให้ราคาลดลงตามไปด้วย 

ราคาสินค้ารายเดือน

ส.ค. 58 ก.ย. 58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ก.ย.

57
ม.ค.-ก.ย.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,187.22 1,147.38 -3.36  1,222.53   1,183.48 -3.19

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,791.67 2,716.90 -2.68  2,997.71   2,775.45 -7.41

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 52.49 48.60 -7.40      67.26       56.85 -15.47

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 47.68 45.26 -5.06      58.24       48.91 -16.03

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,117.48 1,124.58 0.64  1,288.08   1,178.79 -8.48

ไทย (THB/Baht) 18,772.00 19,205.77 2.31  19,787.75  18,851.56 -4.73

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 42.84 45.34 5.82      99.96       51.08 -48.90

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.43 36.02 1.66      32.40       33.72 4.07

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
กันยายน 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

ผลพวงจากการเติบโตของ BPO (Call Center, Software และการรบัจ้างบรหิารข้อมลูธุรกจิ เป็นต้น) ในฟิลปิปินส์ส่งผลให้ 
เกดิการขยายตวัของสงัคมเมืองและคนชัน้กลางรุน่ใหม่มากขึน้ เนือ่งจาก BPO ต้องท�างานตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหารโดยเฉพาะ 
อาหารจานด่วน ร้านสะดวกซื้อ สถานบันเทิง ธุรกิจหอพัก อาคารที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน โรงแรมและห้างสรรพสินค้า และ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ จึงเติบโตตามมาด้วยและส่งผลต่อการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางในเมือง BPO เช่น กรุงมะนิลา  
ดาเวา และเซบซูต้ีิ อกีทัง้รฐับาลฟิลปิปินส์ได้พยายามเร่งด�าเนินโครงการก่อสร้างและปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานท่ัวประเทศ ท�าให้ 
สนิค้าไทยได้รบัอานสิงส์ส่งออกไปฟิลปิปินส์มากขึน้ โดยในปี 2557 ขยายตวัถึงร้อยละ 16.57 โดยสนิค้าทีเ่ตบิโตสงู ได้แก่ ข้าวอาหาร 
ประเภท Ready to Eat , Snack เครือ่งส�าอาง สบูแ่ละผลติภัณฑ์รกัษาผวิ (ผ่านร้านสะดวกซือ้ประเภทมนิมิาร์ททีม่กีารขยายตวัสงู)  
ผลิตภัณฑ์เซรามิก อลูมิเนียม เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินอ่อนและแกรนิต แก้วและกระจก หลังคาและอุปกรณ์ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง  
นอกจากนั้นการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ก็ก�าลังขยายตัวเป็นโอกาสให้กับธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสปาของไทย

ทนุจีนหลัง่ไหลเข้าอาเซยีนต้อนรบั AEC โดยเฉพาะตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิเชือ่มไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เริม่จากกมัพูชา 
ผุดโครงการยักษ์ DaraSakor (ดาราสาคร) ท่ีเกาะกงหวังให้เป็น “ฮ่องกง 2” บนพ้ืนที่ 3,600 ตารางกิโลเมตร โดยผู้ลงทุนเป็น 
กลุ่มทุนจากประเทศจีนภายใต้สัมปทาน 99 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังด้านสาธารณูปโภค ถนน  
สนามบนินานาชาต ิท่าเรอืส�าหรบัเรอืส�าราญ คอนโดมเินยีม โรงแรม โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และกาสิโน โครงการดงักล่าวสามารถ 
เข้าถงึได้โดยทางถนนผ่าน จ.ตราด ของไทย และยงัสามารถเชือ่มต่อไปยงัสหีนวุลิล์ (เมอืงท่า เมอืงท่องเทีย่ว และเมืองอตุสาหกรรม)  
และพนมเปญ รวมไปถงึเมอืงก�าปอด เมืองชายแดนตดิเวยีดนามตอนใต้ได้สะดวกอกีด้วย จงึเป็นโอกาสส�าหรบัผูส่้งออกไทยในสนิค้า 
เครือ่งอปุโภคบริโภคบริโภค และวสัดกุ่อสร้าง รวมไปถงึการเชือ่มโยงธรุกจิท่องเทีย่วของไทยกบั DaraSakor ทีส่�าคญัรถบรรทกุไทย 
วิ่งเข้าไปดาราสาครได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายรถ แล้วจะมีฮ่องกง 3 ในไทยบ้างหรือไม่หนอ ? 

รัฐบาลอินโดนีเซียชุดปัจจุบันมีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
ได้แก่ เน้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร  
และส่งเสรมิให้ประชาชนบรโิภคสนิค้าเกษตรทีผ่ลติเองได้แทนการน�าเข้า จงึมแีนวโน้ม 
ที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะยังคงด�าเนินมาตรการควบคุมการน�าเข้าสินค้าเกษตร 
จากต่างประเทศ และอาจเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในระยะต่อๆ ไป

กลุ่ม “เกษตรศิลป์” ปิ๊งไอเดียท�า “กล้วยกลิ่นช็อกโกแลต” ได้ง่ายๆ 
ก่อนอื่นต้องใช้ท่อสแตนเลสเจาะกลางล�าต้นโดยเจาะให้เป็นโพลงถึงแกนกลาง 
แล้วดงึท่อออก ต่อจากนัน้น�าส�าลชีบุน�า้หอมกลิน่ชอ็กโกแลตใส่เขาไปให้ถงึกลางล�าต้น  
ตามด้วยการเอากาบกล้วยอดุปากรไูว้ ต่อไปกร็อ กล้วยทีอ่อกมาจะมรีสช็อกโกแลต 
ตามต้องการ ท้ังน้ีคุณอาจใส่กล่ินอื่นเข้าไปได้ด้วย เช่น ทุเรียน กุหลาบ  
หรือลาเวนเดอร์กน่็าสนใจ ไอเดยีเลก็ๆ แต่ท�าเงนิได้มาก ถงึเวลารวยกนัแล้วพ่ีน้อง

ขณะเดยีวกนัด้านลาวก็คึกคักไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในนครหลวงเวยีงจันทน์ 
มี Mega Project จ�านวน 11 โครงการ ได้แก่ 1. ตลาดเช้า Shopping Mall 
(ลงทนุโดยทนุจากสงิคโปร์) 2. ตลาดซงัเจยีง-เน้นขายส่งสนิค้า (จนี) 3. ศนูย์การค้า 
สากลนครทรพัย์ช้อปป้ิงพลาซ่า (จนี) 4. รกีลัเมก้ามอลล์ (สงิคโปร์) 5. ตลาดธาตหุลวง  
6. เวียงจันทน์ เซ็นเตอร์ (จีนและสิงคโปร์) เน้นสินค้าแบรนด์เนม 7. เวียงจันทน์ 
นิวเวิลด์ พลาซ่า (จีน) 8. โครงการ “โลกใหม่ดอนจันทน์” (Done Chan 

การส่งออกไปเวียดนามก�าลังไปได้สวย ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจ 
เวียดนามจะขยายตัว 6.5% โดยมี FDI เป็นกลไกขับเคล่ือนส�าคัญทั้งนี้ 
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 FDI ขยายตัว 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 

New World) (จีน) บนพื้นที่ 700,000 ตารางเมตร 
เป็น Complex ด้านการค้าสมบูรณ์แบบ 9. โครงการ 
เ วี ย งจั นทน ์ เมกะมอลล ์  ( จี นและสิ งค โปร ์ ) 
10. “เวียงจันทน์คอมเพล็กซ์” 11. ศูนย์การค้า 
พระธาตุหลวง (ไทยและจีน) ทั้งนี้เพื่อรองรับเส้นทาง 
รถไฟความเร็วสูงจากจีนที่จะผ่านเวียงจันทน์มายัง 
กรุงเทพและสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้

ของปีก ่อนหน้า สินค ้าส ่งออก 
ไปเวียดนามที่ส�าคัญได้แก ่ ผัก 
และผลไม้ (+35%) โดยน�าเข้าจาก 
ไทยเป็นอนัดับ 1 (26.6%) รองลงมา 
เป็นจีน (26.4%) นอกจากน้ันเป็น
รถยนต์และส่วนประกอบ (+27%)  
เครื่องปรับอากาศ (26%) และ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (+21%)


