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Editor’s Note

ว

ารสาร สนย.ฉบับที่ 26 ขอส่งท้ายปี (งบประมาณ) 2556 ด้วยเนื้อหาสาระเรื่องราวดีๆ
และน่าสนใจเกี่ยวกับ โอกาสโคเนื้อไทยในอาเซียน และ แม่โขงเดลต้า: ปูทางข้างหน้า
สู่ ASEAN Supply Chain
ภายในปี 2558 ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม และก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community:AEC) นับเป็นโอกาสดีของโคเนื้อของไทยที่จะขยายตลาดไปยังประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนโดยการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ หรือใช้ประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มีปัจจัย
การผลิตถูกกว่าไทยเป็นฐานการผลิตเพราะไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเนื้อซึ่งมีทั้งพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ
ชั้นดี เทคโนโลยีการเลี้ยง และกระบวนการผลิตเนื้อโคที่เหนือประเทศอื่นในอาเซียนท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของตลาดอาเซียนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ทยจะต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกร
มาเลี้ยงโคเนื้อให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ในระยะยาว เพื่อปูทางสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน กระทรวง
พาณิชย์ได้ด�ำเนินโครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงมณฑล
ทางตอนในของจีนที่มีการเชื่อมต่อกับอินโดจีน หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง
(Mekong Delta Sub-region) ครอบคลุมพื้นที่แม่น�้ำโขงไหลผ่านตั้งแต่กรุงพนมเปญถึงตอนใต้สุด
ของเวียดนาม ด้วยศักยภาพด้านต่างๆ พื้นที่ดินดอนแห่งนี้จะกลายเป็นหัวหาดส�ำคัญของอาเซียนต่อไป
ซึ่งติดตามรายละเอียดได้ภายในฉบับ
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น และข้อแนะน�ำจากท่านเพื่อปรับปรุงรูปแบบและ
เนื้อหาสาระวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...
บรรณาธิการ

Getting Around with TPSO
ฉบับนี้มีเรื่องราวมากมายอีกเช่นเคย นอกจากจะมีงาน
การประชุมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าการขาย
การส่งออกกันเป็นรายสินค้า แล้วยังมีงานมหกรรมจัดแสดง
และจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าภายใน
ประเทศ อีกทั้งยังมีการศึกษาส�ำรวจโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
จากที่คณะของกระทรวงพาณิชย์ น�ำโดยปลัดกระทรวง
(นางวัชรี วิมกุ ตายน) ทีป่ รึกษาการพาณิชย์ (นางสาวผ่องพรรณ
เจียรวิริยพันธ์) เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และส�ำรวจ
เส้นทางการค้าที่กัมพูชา (จ.สีหนุวิลล์ และกรุงพนมเปญ) และ
เวียดนาม (นครโฮจิมนิ ห์) โดยสินค้าไทยเป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภค
ชาวเวียดนามและกัมพูชาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากงาน
Cambodia-Thailand Caravan Fair 2013 ที่เคยเล่าให้ฟัง
ไปเมื่อฉบับก่อนหน้านี้ จากงานนี้เอง ท�ำให้ จ.สีหนุวิลล์
สนใจมาก เสนอให้รว่ มมือกันจัดงานคาราวานอีก 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1) เริม่ จาก จ.ตราด ไปยัง จ.สีหนุวลิ ล์ และ จ.กัมปอต
กัมพูชา เส้นทางที่ 2) เริ่มจากกรุงพนมเปญ ไป จ.กัมปงชะนัง
และจ.บันเตียเมียนเจย ส่วนในเวียดนาม พบว่ามีความนิยม
สินค้าไทยที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งสามารถเข้าร่วมงาน
Thailand Week ในนครโฮจิมินต์ และงานคาราวานที่
จ.กัมปอต ซึ่งเป็นชายแดนติดเวียดนาม โดยไทยจะน�ำสินค้า
OTOP เข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้มากขึ้น
สบก.

กรุงเทพเมื อ งหนั ง สื อ โลก

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ปั

จจุบันคนกรุงเทพนิยมอ่านหนังสือกันคึกคักเป็นพิเศษนับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2556 ทีผ่ วู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศว่ากรุงเทพฯ
ได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจ�ำปี 2556 โดย
จะมีกจิ กรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตลอดปี เป็นทีน่ า่ ยินดีทคี่ นไทยจะสนุกสนาน
กับการอ่านกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพการอ่านก็เป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึง
ถึงควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน
การอ่านเป็นการสร้างชาติ ยิ่งอ่านมาก
เราก็จะได้ยิ่งรู้มากขึ้น ท่านอับราฮัม ลินคอล์น
ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ผู้เป็น
1 ใน 4 รัฐบุรุษที่ได้รับการยกย่องสูงสุดของสหรัฐฯ
ก็เป็นนักอ่านคนส�ำคัญเช่นกัน ท่านเกิดในครอบครัว
ชาวนายากจน ไม่เคยได้เข้าโรงเรียนแต่รักการอ่าน
มาก สิ่งนี้ท�ำให้ท่านสามารถก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิต
สู่ต�ำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ซึ่งไม่ธรรมดา
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าการอ่านหนังสือเป็นการ
สร้างชาติอย่างแท้จริง
เมือ่ พิจารณาจากอัตราการรูห้ นังสือของคนไทยจะพบว่าสูงถึง 93.5% เลย
ทีเดียว ใกล้เคียงกับฟิลปิ ปินส์ซงึ่ อยูท่ รี่ ะดับ 95.4% แต่คนฟิลปิ ปินส์กลับมีความ
เป็นสากลมากกว่า มีความพร้อมทีจ่ ะไปท�ำงานในต่างประเทศหรือติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศมากกว่า น่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�ำให้เกิดคุณภาพการอ่าน
ทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีค้ นฟิลปิ ปินส์มที กั ษะภาษาอังกฤษในระดับทีด่ ี ท�ำให้สามารถขยาย
ขอบเขตการอ่านได้มากกว่า โดยเฉพาะงานวิจยั ใหม่ๆ ทีม่ กั ตีพมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษ
นักวิชาการด้านการศึกษาอธิบายว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือมีความ
สัมพันธ์กับทั้งระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ หากทุกคนหยั่งรู้ว่าการอ่านหนังสือมีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตของคน
อย่างไร ก็จะท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน ประเทศที่ประชาชนรักการอ่าน
รัฐบาลมักจะมีนโยบายส่งเสริมอย่างชัดเจน
เราลองมาพิจารณากันว่า มีปจั จัยอะไรบ้างทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้คนฟิลปิ ปินส์
รักการอ่าน
1. รากฐานการศึกษาทีย่ าวนาน ในฟิลปิ ปินส์มสี ถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา 2,180 แห่งทั่วประเทศ หลายแห่งมีอายุยืนยาวหลายศตวรรษ
มหาวิทยาลัยซานโตโทมัสในกรุงมนิลาก่อตั้งเมื่อ 408 ปีก่อน เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย การหยั่งรากลึกของระบบการศึกษานี้ย่อมปลูกฝัง
ความคิดของประชาชนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการอ่านได้มากกว่า
2. การศึกษาแบบตะวันตก ปัจจุบันระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์
เป็นแบบอเมริกนั ในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้การปรับตัว
เข้ากับระบบงานของบริษัทตะวันตกจึงท�ำได้ง่ายกว่า
3. ต�ำราเป็นภาษาอังกฤษ ทุกวิชาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยเป็นต�ำราฉบับพิมพ์ลา่ สุดเล่มเดียวกับทีใ่ ช้ในสหรัฐฯ โดยมีการ
จัดพิมพ์เพื่อจ�ำหน่ายเฉพาะในฟิลิปปินส์ภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วยราคาที่ถูกมาก
เปิดโอกาสให้ทุกชั้นชนอ่านหนังสือกันได้อย่างจุใจ
4. จ�ำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ
ฟิลิปปินส์ การไม่รู้ภาษาอังกฤษเหมือนเป็นการตัดสิทธิของตนเอง
5. ความจ�ำเป็นในอดีต ฟิลิปปินส์เป็นชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
มากที่สุดในอาเซียน เนื่องจากเคยเป็นส่วนหนึ่งของสเปนอยู่ 377 ปี
(พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐฯ 48 ปี (พ.ศ. 2441-2489) คนที่ประสงค์
จะมีงานดีๆ จ�ำต้องรู้ภาษาต่างประเทศและมีการศึกษาที่ดีกว่า

6. ค่านิยมการท�ำงานต่างประเทศ ในแต่ละปีมีคนฟิลิปปินส์เดินทาง
ไปท�ำงานในต่างประเทศนับล้านคน ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการอ่านเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลกได้ ในปี
2555 คณะกรรมการด้านชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเล (the Commission on
Overseas Filipinos) ประมาณการว่ามีคนฟิลิปปินส์ไปท�ำงานหรือพ�ำนัก
ในต่างประเทศราว 12.6 ล้านคน (เป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากอินเดีย
และจีน) คิดเป็น 13% ของประชากร 94 ล้านคน
7. การศึกษาเพื่อประชาชน รัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนการศึกษาใน
ทุกด้านเพื่อให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงในราคาไม่แพง
แง่คิดส�ำหรับนักอ่านชาวไทย
• ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕–๒๕๕๙) ของไทย ได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องสร้างนักอ่านทีส่ ามารถพัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการเข้าถึงความรู้
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาอย่างสม�่ำเสมอ
• แม้ปจั จัยสนับสนุนการอ่านในประเทศไทยอาจจะแตกต่างจากฟิลปิ ปินส์
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงเรียนแคทอลิกหลายแห่งของไทยใช้ต�ำราวิชาการ เช่น
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึง่ ช่วยสร้างความคุน้ เคยภาษา
อังกฤษแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความแตกฉานในเรื่องที่สนใจมากขึ้น และใน
ระยะยาวผู้เรียนก็สามารถต่อยอดการศึกษาในต่างประเทศได้โดยไม่ยากนัก
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการขยายขอบเขตการศึกษาด้วยตนเองในความรู้ใหม่ๆ
ได้กว้างขวางขึ้นโดยผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะหนังสือ
ภาษาไทย ผูเ้ รียนจึงสามารถรับรูถ้ งึ มุมมองทีแ่ ตกต่างจากนักวิชาการต่างประเทศ
ได้กว้างขวางและง่ายขึน้ และเป็นการสร้างนิสยั ใฝ่ศกึ ษาค้นคว้าวิจยั ด้วยตนเอง
เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ที่ก�ำลังขาดแคลน) ในอนาคตได้ด้วย
• ฟิลิปปินส์มีประสบการณ์ด้านการศึกษาถึง 408 ปี จึงควรอย่างยิ่งที่
จะขยายความร่วมมือและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการศึกษาระหว่างไทย
และฟิลิปปินส์ เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถก้าวสู่การเป็นฮับทางการศึกษา
ของอาเซียนอย่างแท้จริง
• โดยสรุป นโยบายการศึกษาแบบสองภาษา (Bilingual) ในระดับ
ชาติเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กบั คนรุน่ ใหม่เพือ่ ให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC และตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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Special Report
โอกาสโคเนื้อไทยในอาเซียน (AEC)

โดย นางสาวมนิสา นวลเต็ม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

โ

คเนื้อ ในอดีตเป็นการเลี้ยงเพื่อใช้ท�ำการเกษตรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อโค เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ โคเนื้อเป็นสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูง และกว่าจะได้รับผลตอบแทนต้องใช้ระยะเวลา
นาน อีกทั้ง การเลี้ยงโคเนื้อยังประสบปัญหาอยู่หลายอย่าง เช่น ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น ประกอบกับในช่วงปี 2551-2552
เกิดภาวะราคาโคเนื้อตกต�่ำ เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนส่งผลให้เกษตรกรต้องขายโคเนื้อออกไปจ�ำนวนมาก และน�ำพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อไปปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแทน เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ส่งผลให้ผลผลิตเนื้อโคของไทยไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงต้องมีการน�ำ
เข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ โดยเนื้อโคที่น�ำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อโคคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2554-2555 ปริมาณการน�ำเข้าโคเนื้อของไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก
เฉลี่ยร้อยละ 72 ต่อปี เนื่องจากไทยมีข้อผูกพันต้องเปิดโควตาน�ำเข้าเนื้อโคสด/แช่เย็น/แช่แข็งจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ภายใต้ความตกลงเขตการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ส่วนด้านการส่งออก แม้ว่าไทยจะมีการส่งออกโคเนื้อในสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับการส่งออกรวม โดยในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 0.02 ส�ำหรับโคมีชีวิต และร้อยละ 0.009 ส�ำหรับเนื้อโค เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย
และระเบียบข้อบังคับเรื่องเคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ของไทย เป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มการผลิตและขยายตลาด
โคเนื้อไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือใช้ประเทศอาเซียนอื่นที่มีปัจจัยการผลิตถูกกว่าไทยเป็นฐานการผลิตได้ เพราะไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเนื้อสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และมีกระบวนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดอาเซียน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเร่ง
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

การผลิตเนื้อโคของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ที่มา : United States Department of Agriculture , ข้อมูลของไทยมาจาก สศก.
หมายเหตุ : บรูไน และสิงคโปร์มีปริมาณการผลิตน้อยมาก

เมื่อพิจารณาปริมาณการบริโภคของประเทศในกลุ่มอาเซียน
(กราฟที่ 2) พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่เพียงพอกับการบริโภค
โดยมาเลเซีย มีปริมาณการบริโภคเนื้อโคสูงกว่าปริมาณการผลิตถึง 6.36 เท่า
เนื่องจากประชากรของมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มาเลเซียจึง
มีความต้องการเนื้อโค เพื่อใช้บริโภคในประเทศจ�ำนวนมาก แต่ด้วยลักษณะ
ภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการผลิต จึงต้องน�ำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ
ในปริมาณสูง ส่วนฟิลิปปินส์ มีปริมาณการบริโภคเนื้อโคสูงกว่าปริมาณ
การผลิต 1.5 เท่า เนื่องจากประชากรของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมบริโภค
เนื้อโค แต่ฟิลิปปินส์ก็สามารถผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศได้ระดับหนึง่ ส่วนเวียดนาม และไทยมีปริมาณการบริโภคเนือ้ โคสูงกว่า
ปริมาณการผลิตไม่มากนัก แต่ในปัจจุบนั ทัง้ เวียดนามและไทยมีการผลิตเนือ้ โค
ลดลง เนื่องจากมีการน�ำพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทน
ทีด่ กี ว่า ซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดภาวะขาดแคลนเนือ้ โคในตลาดอาเซียนได้ในอนาคต

เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศในอาเซียน ปี 54
การส่งออก และการน�ำเข้าโคเนื้อของประเทศในกลุ่มอาเซียน
(กราฟที่ 1) พบว่า อินโดนีเซีย ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อโคมากที่สุดใน
อาเซียน มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 466 พันตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม (290
การพิจารณาการส่งออก และการน�ำเข้า จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเทศ
พันตัน) ฟิลิปปินส์ (241 พันตัน) พม่า (200 พันตัน) และไทย (161 พันตัน)
ตามล�ำดับ ซึง่ ผลผลิตส่วนใหญ่ทปี่ ระเทศเหล่านีผ้ ลิตได้ จะใช้เพือ่ การบริโภคใน ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2554 ดังนี้
ประเทศ และบางส่วนจะถูกส่งไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
(1) กลุ่มประเทศที่มีอัตราการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

การบริโภคเนื้อโคของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ที่มา : FAO Statistics Division 2013 Update 29 May 2013 และ
United States Department of Agriculture, ข้อมูลของไทยมาจาก สศก.
หมายเหตุ : บรูไน และสิงคโปร์มีปริมาณการผลิตน้อยมาก

อินโดนีเซีย มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.88 ต่อปี และมีการน�ำเข้าโคมี
ชีวิตจากออสเตรเลียมากที่สุด แต่ปริมาณการน�ำเข้าลดลงตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
เนื่องจากมีการขยายการผลิตโคเนื้อในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนการน�ำเข้าเนื้อโค พบว่า
อินโดนีเซียมีการน�ำเข้าเนื้อโคคุณภาพดีจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มากที่สุด แต่
ปริมาณการน�ำเข้าเนื้อโคลดลง ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า
อินโดนีเซียสามารถผลิตโคเนื้อเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ
ได้เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาด้านการส่งออก พบว่า อินโดนีเซียมีการส่งออกโคเนื้อ
น้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.47 ต่อปี และมีปริมาณการน�ำเข้า
โคมีชีวิตจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ส่วนการน�ำเข้าเนื้อโค พบ
ว่า ในอดีตฟิลิปปินส์ มีการน�ำเข้าเนื้อโคจากอินเดียจ�ำนวนมาก แต่ปัจจุบันกลับมีการ
น�ำเข้าลดลง สะท้อนให้เห็นว่า ฟิลิปปินส์หันมาน�ำเข้าโคมีชีวิตจากออสเตรเลีย

หมายเหตุ : เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นจึงไม่ครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียน โดยจะมีความแตกต่างกันตามความสมบูรณ์ของข้อมูล
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ซึ่งเป็นโคเนื้อคุณภาพมาเลี้ยงต่อ แล้วส่งเข้าโรงช�ำแหละ เพื่อใช้บริโภคในประเทศ ส่ง
ผลให้การน�ำเข้าเนื้อโคจากอินเดียลดลง ส่วนด้านการส่งออก พบว่า ช่วงก่อนปี 55
ฟิลิปปินส์ไม่มีการส่งออกโคมีชีวิตเลย แต่ปัจจุบันกลับมีการส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจจะเป็นไปได้วา่ ฟิลปิ ปินส์นำ� เข้าโคมีชวี ติ จากออสเตรเลีย เพือ่
ส่งต่อไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อกี ทอดหนึง่ ส่วนเนือ้ โค มีการส่งออกเนือ้ โคมายังไทย
มากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ไม่ได้ส่งออกเนื้อโคมายังไทยเลยเช่นกัน

บางส่วน ในทางกลับกันก็จะมีการน�ำเข้าเนือ้ โคคุณภาพดีจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศอาเซียนส่วนใหญ่นยิ มบริโภคเนือ้ คุณภาพดีจากออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ดังนัน้ หากไทยสามารถพัฒนาการผลิตโดยเน้นการปรับปรุงพันธุ์ เพือ่
ให้ได้เนื้อโคคุณภาพดีเทียบเท่าเนื้อโคจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ คาดว่าไทยจะ
สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะเห็นว่าไทย
สามารถใช้มาเลเซียเป็นฐานกระจายผลผลิตเนือ้ โคไปยังผูบ้ ริโภคในประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ใน
อาเซียน และนอกอาเซียนได้ เพราะการน�ำเข้าโคมีชวี ติ และเนือ้ โคของมาเลเซีย นอกจาก
(2) กลุ่มประเทศที่มีอัตราการผลิตเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ไทย
จะน�ำเข้ามาเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว ยังเป็นการน�ำเข้าเพื่อการส่งต่อไปยังประเทศ
		 ไทย มีปริมาณการผลิตก่อนปี 2553 อยู่อันดับ 4 ในอาเซียน แต่หลังจาก ทีส่ ามอีกทอดหนึง่ ด้วย อีกทัง้ ยังสามารถใช้พม่าเป็นฐานการผลิตโคต้นน�ำ้ ด้วยการท�ำ
ปี 2553 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตของไทย ลดลงมาอยู่ที่อันดับ 5 ในอาเซียน โดย Contract farming ได้อกี ด้วย เพราะไทยมีการน�ำเข้าโคมีชวี ติ จากพม่าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
มีประเทศพม่า ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตอันดับ 4 แทนประเทศไทย ในขณะที่ไทยมีการ ทุกปี จึงเอื้อต่อการหากลุ่มเกษตรกรมาเข้าร่วม Contract farming
น�ำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศพม่ามากที่สุด มีสัดส่วนมูลค่าการน�ำเข้าโคมีชีวิตจากพม่า
ในแต่ละปีเฉลี่ย สูงถึงร้อยละ 99 และมีปริมาณการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
โอกาส และอุปสรรคของโคเนื้อไทย
ปี 2552 เป็นต้นมา สะท้อนให้วา่ ไทยอาจจะใช้พม่าเป็นฐานการผลิตโคต้นน�้ำ (การเลีย้ ง
แม่โคและผลิตลูกจ�ำหน่าย) แล้วน�ำเข้าลูกโคจากพม่าเข้ามาเพื่อเลี้ยงต่อ เป็นการลด 		 ปัจจุบันไทยมีพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อชั้นดีอยู่ในประเทศเป็นจ�ำนวนพอสมควร
ต้นทุนการผลิตได้ และส่วนด้านการน�ำเข้าเนือ้ โคไทยมีการน�ำเข้าเนือ้ โคจากออสเตรเลีย และที่ส�ำคัญการเลี้ยงดูพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อชั้นดีของไทย เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นิวซีแลนด์และสหรัฐฯ ซึ่งการน�ำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ ไทยยังมีทั้งเทคโนโลยีการเลี้ยง และการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2549 เป็นต้นมา เนือ่ งจากไทยมีขอ้ ตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย พันธุ์ที่มีศักยภาพเหนือประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียนอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้นับว่า
(TAFTA) และการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ตามล�ำดับ ซึ่งตั้งแต่ความตกลง เป็นจุดแข็งด้านการผลิตของไทย ส�ำหรับโอกาสด้านการผลิตของไทย คือ ไทยมี
ทัง้ 2 มีผลบังคับใช้เมือ่ ปี 2548 ส่งผลให้ไทยน�ำเข้าเนือ้ โคจากออสเตรเลีย เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ความหลากหลายในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการขุนโคเนื้อ ซึ่งจะท�ำให้เนื้อโค
ร้อยละ 17.71 ต่อปี และน�ำเข้าเนื้อโคจากนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 34.48 ต่อปี ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ส่วนโอกาสด้านการตลาดมองว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะท�ำให้ตลาดเนื้อโคใหญ่ขึ้น จากประชากรเกือบ 600
		 เมื่อพิจารณาด้านการส่งออกโคเนื้อของไทย พบว่า ไทยมีการส่งออก ล้านคน ซึ่งความต้องการบริโภคเนื้อโคย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย ไทยนับเป็นประเทศที่
โคมีชีวิตไปยังตลาดมาเลเซียสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนปริมาณการส่งออกเฉลี่ยตั้งแต่ มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเนื้อโคมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ดีของ
ปี 2550-2555 คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด รองลงมา เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ ของไทย ทีจ่ ะหันกลับมาเลีย้ งโคเนือ้ อีกครัง้ เพือ่ ให้เพียงพอกับ
ได้แก่ ลาว (ร้อยละ 21.81) พม่า (9.87) กัมพูชา (0.77) ส่วนการส่งออกเนื้อโค ความต้องการในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังประเทศอื่นใน AEC
พบว่า ไทยส่งออกไปยังลาวมากที่สุด โดยมีสัดส่วนปริมาณการส่งออกเฉลี่ยตั้งแต่
ปี 2550-2555 คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด อีกทั้งยัง
การเตรียมความพร้อมกับโอกาสจากการเปิดเสรี
พบว่าช่วง 3 ปีหลัง (2553-2555) สัดส่วนปริมาณการส่งออกไปยังลาวสูงถึงร้อยละ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
90 ทุกปี เพราะปัจจุบันลาวมีการเลี้ยงโคเนื้อลดลง แต่ยังคงมีความต้องการใช้เนื้อโค
เพือ่ บริโภคในประเทศ และเพือ่ ส่งไปขายต่อยังประเทศจีนซึง่ มีความต้องการบริโภคสูงมาก
ในการเตรียมความพร้อมมองว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อด้วย
(3) กลุ่มประเทศที่มีอัตราการผลิตเฉลี่ยค่อนข้างคงที่ ได้แก่ มาเลเซีย
การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์โคเนื้อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในช่วง
ที่เกษตรกรยังไม่มีรายได้ เพราะการเลี้ยงโคเนื้อต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับ
		 มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตน้อยที่สุดในอาเซียน และมีอัตรา
ผลตอบแทน และรัฐบาลควรสนับสนุนการขยายฐานการผลิตโคเนื้อเข้าไปใน
การผลิตเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ค่อนข้างคงที่ ในขณะทีม่ ปี ริมาณการบริโภคเนือ้ โคสูงกว่าปริมาณ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ด้วยการท�ำ contact
การผลิตมาก ซึง่ เมือ่ พิจารณาการน�ำเข้าโคมีชวี ติ มาเลเซียมีการน�ำเข้าโคมีชวี ติ จากไทย
farming เพื่อน�ำโคมีชีวิต มาขุนและช�ำแหละในไทย เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตามล�ำดับ ส�ำหรับการน�ำเข้า
เหล่านีย้ งั คงมีทรัพยากรธรรมชาติจ�ำนวนมาก แต่ยงั ไม่มวี ทิ ยาการก้าวหน้าในหลายๆ
เนื้อโค มาเลเซียมีการน�ำเข้าเนื้อโคจากอินเดียมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ออสเตรเลีย
ด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม เมือ่ ไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาจึง
และนิวซีแลนด์ ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาด้านการส่งออก พบว่า มาเลเซียส่งออก
ควรขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านี้ พร้อมๆ กับให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
โคมีชีวิตไปยังบรูไนเพียงประเทศเดียว และมีปริมาณการส่งออกไม่มากนัก
เหล่านี้ ในการพัฒนาการผลิตด้วย ซึ่งข้อดีของการท�ำ contact farming จะท�ำให้
		 เมื่อพิจารณาด้านการส่งออกเนื้อโคของมาเลเซีย พบว่า การส่งออกเนื้อโค สามารถรักษาปริมาณผลผลิตโคเนื้อที่ป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
ของมาเลเซีย กระจายไปหลายประเทศ โดยส่งออกไปยังสิงคโปร์มากที่สุด รองลงมา อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตเนื้อโคได้อีกด้วย นอกจากนี้ เกษตรกร
ได้แก่ ไทย ฮ่องกง (ไทยกับฮ่องกง เริ่มน�ำเข้าเนื้อโคจากมาเลเซียในปี 2554) กาตาร์ จะมีความเสี่ยงจากการขาดทุนน้อยมาก ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันกลับ
บาร์เรน เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ตามล�ำดับ สะท้อนให้เห็นว่าการน�ำเข้า มาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น
โคมีชีวิต และโคเนื้อของมาเลเซีย นอกจากจะน�ำเข้ามาเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว
ยังเป็นการน�ำเข้าเพือ่ การส่งต่อไปยังประเทศทีส่ ามอีกทอดหนึง่ ด้วย ซึง่ นับว่าเป็นโอกาส
ของไทย กล่าวคือหากไทยมีการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ ก็จะสามารถใช้มาเลเซียเป็นฐาน
กระจายผลผลิตเนือ้ โคไปยังผูบ้ ริโภคในประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ในอาเซียน และนอกอาเซียนได้
		 จากข้อมูลการส่งออกและน�ำเข้าข้างต้นจะเห็นว่า แม้ประเทศในกลุม่ อาเซียน
จะผลิตโคเนือ้ ไม่เพียงพอกับการบริโภค แต่กย็ งั มีการส่งออกโคมีชวี ติ ไปยังต่างประเทศ
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ารค้ากับอาเซียนยังไม่เคยท�ำให้ไทยต้องผิดหวัง แม้ในยามที่เศรษฐกิจ
โลกก�ำลังมีปัญหา ทั้งวิกฤติต้มย�ำกุ้ง แฮมเบอร์เกอร์และปัญหาการเงิน
ในยุโรป เศรษฐกิจในภูมภิ าคก็ยงั หมุนเวียนไปได้ดว้ ยการผลิตสินค้าเข้าสู่
global value chain และป้อนตลาดในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ ตลาดภายใน
อาเซียนด้วยกันเอง (Intra-ASEAN) ที่ไทยได้เปรียบทั้งความใกล้ (Proximity)
ในเชิงภูมศิ าสตร์และรสนิยมผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศเพือ่ นบ้านที่
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานยังด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
		 ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงร่วมกันในอาเซียน กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนดให้การเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับอาเซียนเป็นประเด็นส�ำคัญของ
แผนแม่บทปี 2555 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ ASEAN One ที่มุ่งผลักดัน
ผูป้ ระกอบการไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization)
เพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตของไทยกับอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดและลด cost
การส่งออก ยกระดับอ�ำนาจต่อรองและและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไปใน
อนุภูมิภาคต่างๆ โดยได้มีการบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปรับตัวทั้งระบบ อาทิ การลดความแออัดของด่านการค้าชายแดน
การส่งเสริมการตั้งคลังสินค้าชั่วคราวตามแนวชายแดน การผลักดันให้มี
รถบรรทุกขนส่งข้ามแดนมากขึ้น การขยายเวลาเปิด-ปิดด่านศุลกากร การ
ผ่อนคลายกฎระเบียบการถือเงินบาทออกไปนอกประเทศและคุณสมบัติของ
Money Changer การผลักดันการตั้งราคาสินค้าเป็นเงินบาทและเงินสกุล
ท้องถิน่ การสนับสนุนการจัดตัง้ ร้านค้าปลอดภาษีตามแนวชายแดน การจัดงาน
Road Show และ Caravan Fair ในประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดกิจกรรม
จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยของไทยและผู้ประกอบการค้าชายแดน
		 ในระยะยาว เพื่อปูทางสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของ
อาเซียน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำ� เนินโครงการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมณฑลทางตอนในของจีนที่มีการเชื่อมต่อ
กับอินโดจีน โดยจัดคณะผู้แทนซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ
เดินทางไปพบปะหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เชื่อมโยง
กัน รวมทั้งหารือเพื่อเร่งรัดขจัดอุปสรรคทางการค้า โดยให้ล�ำดับความส�ำคัญ
กับอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่นำ�้ โขง (Mekong Delta Sub-region)
		 แม่โขงเดลต้าครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่กรุงพนมเปญซึ่งแม่น�้ำโขงได้แยก
ออกเป็นสองสายคือ แม่น�้ำ Tien และแม่น�้ำ Hau ก่อนแตกแขนงออกเป็นแม่นำ�้
ล�ำคลองอีกหลายสายในตอนใต้สดุ ของเวียดนาม แม่โขงเดลต้ามีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก
และการประมงทีม่ ผี ลิตภาพสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าว ผลไม้และกุง้ มีการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือนานาชาติ รวมทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล
จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับ
พืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ร่วมกับเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนก�ำลังเร่งพัฒนาคมนาคมเพือ่ เชือ่ มต่อ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Connectivity) รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ค้าและการผลิต (Supply Chain Linkage) ตามแนวพื้นที่ชายฝั่ง Southern
Economic Corridor (SEC) ที่เชื่อมต่อถึงมหาสมุทรอินเดียผ่านท่าเรือน�้ำลึก
ของเมียนมาร์ ด้วยศักยภาพด้านต่างๆ พื้นที่ดินดอนแห่งนี้จะกลายเป็นหัวหาด
ส�ำคัญของอาเซียน
		 จากการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชาและเวียดนามได้
น�ำไปสู่ประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามและด�ำเนินการผลักดันการค้า
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การส่งเสริมการค้าที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวต่อเนื่อง 3 ประเทศ (จ.จันทบุรี – จ. สีหนุวิลล์ของ
กัมพูชา – เกาะฟูก๊วกของเวียดนาม) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไป
ลงทุนในกิจการร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและสัตว์นำ�้ ความร่วมมือเพือ่ การขนส่ง
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โดย ดร. ธนภัท แสงอรุณ
ส�ำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

แผนที่และเมืองส�ำคัญใน Mekong Delta
ผ่านแดนจาก จ. ตราด - จ. กัมป็อตของกัมพูชาไปยังเวียดนามใต้ตอนล่าง
และความร่วมมือด้านการขนส่งทางน�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยาและท่าเรือในภาค
ตะวันออกของไทยไปยังท่าเรือนานาชาติในภูมภิ าคนี้ อาทิ ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ และ
ท่าเรือ จ. เกียนยางของเวียดนาม โดยไม่ต้องขนถ่ายผ่านท่าเรือโฮจิมินห์ เพื่อ
ความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าและขยายการค้าระหว่างกัน
		 การเดินทางผ่านชายแดน จ. ตราด ไปยัง จ. สีหนุวิลล์ กรุงพนมเปญ
และนครโฮจิมินห์ ยังให้ข้อสังเกตประการหนึ่งว่า หนทางในการเชื่อมต่อทาง
โลจิสติกส์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มระหว่าง
ไทย กัมพูชาและเวียดนามนัน้ ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงด้วยภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจ
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวย หากแต่ปจั จัยส�ำคัญขึน้ อยูก่ บั การเชือ่ มใจกับผูบ้ ริหารของประเทศ
ในแถบนี้ รวมถึงการวางบทบาทร่วมกันในลักษณะพันธมิตรต้นน�้ำ-ปลายน�้ำ
		 ในทางทฤษฎีแล้ว พันธมิตรทางการค้าระหว่างไทยและแม่โขงเดลต้า
สามารถพัฒนาได้ด้วยการเชื่อมโยงการผลิต/การค้าระหว่างกัน หากมองผ่าน
แนวคิด Industrial Location Theory ของ Alfred Weber จะเห็นว่าไทยจะ
ได้ประโยชน์สูงสุดจากตลาดและแหล่งการผลิตที่ก�ำลังเกิดขึ้นใหม่ในอาเซียน
และจีน หากผู้ประกอบการไทยมีการปรับเปลี่ยนท�ำเลที่ตั้งของโรงงาน/ศูนย์
รวบรวม/กระจายสินค้าให้อยู่ในจุดสมมาตร โดยค�ำนึงถึงต้นทุนค่าขนส่งและ
ค่าจ้างแรงงาน รวมทัง้ โอกาสในการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง (Clusters)
เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานสินค้าและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
		 แนวคิดข้างต้นสะท้อนว่าการสร้างพันธมิตรทางการค้าตามพื้นที่
SEC บนเส้นทางสาย R10 ก็ดี แนวระเบียง EWEC (East-West Economic
Corridor) บนเส้นทาง R9 และพื้นที่เศรษฐกิจบนเส้นทาง R8 และ R12 ผ่าน
ลาวและเวียดนามไปยังมณฑลทางตอนใต้ของจีนก็ดี สามารถท�ำได้โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Creation Chain) โดยพิจารณารูปแบบให้
เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ
		 1. ส่งเข้า (จากประเทศเพื่อนบ้านมายังไทย) เหมาะส�ำหรับสินค้าไทย
ที่มีวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่ต้องอาศัยแรงงานเข้มข้น (Labor-intensive) อาทิ
สิ่งทอและเสื้อผ้า อาหาร การประมงและเกษตรแปรรูป ควรส่งเสริมผู้ประกอบ
การไทยที่ไปประกอบธุรกิจในกัมพูชาและเวียดนามใต้ ส่งสินค้าเข้ามายังไทย
เพื่อต่อยอดมูลค่าเพิ่มด้วยแรงงานทักษะชาวไทย บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐานใหม่ๆ ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าสู่ตลาดสากล ก่อนน�ำสินค้า
อาเซียนออกสู่ตลาดโลกด้วยต้นทุนการผลิตที่ต�่ำลงแต่มีศักยภาพทางการตลาด

ที่สูงขึ้น (High-standard, Innovative, Thai Identity: HIT) การเชื่อมโยงใน บ้าน ผู้ประกอบการราย Cluster กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง จังหวัดที่เป็น
รูปแบบนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นเสมือนหุ้นส่วนการ บ้านพี่เมืองน้อง และผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์กับผู้น�ำระดับสูง รวมทั้ง
ผลิต (Partner)
ผูแ้ ทนการค้าไทยในลักษณะ HTAs (Honorary Trade Advisers) เพือ่ เชือ่ มโยง
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าให้สอดคล้องและ
สนับสนุนกัน อาทิ เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน การ
ก�ำหนดพืชเศรษฐกิจและการจัด Zoning การเกษตรพันธสัญญา และนโยบาย
ภาษีที่จะเอื้ออ�ำนวยต่อการขยายตลาด เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารคู่ขนานไปกับ
การเจรจาโดยภาครัฐซึ่งจะช่วยคลายความกังวลและสับสนในข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของภาคธุรกิจ
		 2. โครงสร้างพืน้ ฐานทางการค้าในต่างประเทศ (Off-shore Trade
Infrastructure) : รัฐและเอกชนควรพิจารณาร่วมทุนจัดตั้งศูนย์การค้า/
กระจายสินค้าไทย รวมทั้งหาตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าไทยควบคู่ไปกับตั้งศูนย์
รวบรวมรับซื้อสินค้าจากกัมพูชาและเวียดนามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าดังกล่าวควรมีสว่ นช่วยสนับสนุนธุรกิจค้าส่ง/ปลีกรายย่อย
รวมถึงร้านค้าสหกรณ์ (Co-op) ในท้องถิน่ ให้อยูร่ อดได้ในระดับหนึง่ ด้วย ซึง่ จะ
ส่งผลดีต่ออ�ำนาจต่อรองของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต โดยอาจน�ำ
กรณีของ China’s National Oversea Trade and Economic Cooperation
Zone มาศึกษาและปรับใช้ได้ นอกจากนี้ ควรใช้ระบบสารสนเทศของศูนย์
Supply Chain / Sourcing Solution Online ให้เกิดประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในอาเซียนและบริหารสินค้าคงคลังแบบ Just in time
รวมถึงเป็นแหล่งจัดหาสินค้าส�ำรองกรณีที่วัตถุดิบขาดตลาดจนท�ำให้ธุรกิจ
ที่อยู่กลางน�้ำและปลายน�้ำต้องสะดุด/หยุดชะงัก
Locational Triangle by Alfred Weber
		 3. มาตรฐานสินค้าอาเซียน (Product Standardization) :
กฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าควรได้รับการก�ำหนดร่วมกันระหว่าง
		 2. น�ำออก : เหมาะส�ำหรับกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่ ประเทศในอาเซียน โดยอาจมีการแบ่งชัน้ ของมาตรฐานออกเป็นหลายระดับ เพือ่
ต้องอาศัยการแปรรูปด้วยแรงงานทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เครื่องจักร อ�ำนวยความสะดวกในการเชือ่ มโยงการผลิตต่อยอดระหว่างกันและป้องกันการ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าประเภท ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ทุนต่างๆ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาและเวียดนามใต้น�ำสินค้า ทัง้ นี้ ไทยอาจพิจารณาสนับสนุนนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาผลิต
ขั้นกลาง (Intermediate goods) จากไทยออกไปผลิตต่อด้วยแรงงานราคาถูก สินค้าในไทยและน�ำสินค้ากลับไปยังประเทศของตนด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการ
และกระจายสูต่ ลาดภายในประเทศนัน้ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและชนชัน้ ยอมรับในมาตรฐานเดียวกันได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
กลางที่จะขยายตัว การเชื่อมโยงในรูปแบบนี้ เพื่อนบ้านจึงเป็นเสมือนทุ่นหรือ
		 4. การวางแผนเชิงพืน้ ทีร่ ว่ มกัน (Joint Regional Planning) : ควรมี
ชานชาลา (Platform) เพื่อกระจายสินค้าไทยไปยังพื้นที่โดยรอบ
การพบปะหารือกับหน่วยงานด้านการวางแผนของประเทศเพือ่ นบ้านในลักษณะ
		 3. ส่งต่อ/ส่งผ่าน : เหมาะส�ำหรับกลุ่มสินค้าที่ส�ำเร็จหรือกึ่งส�ำเร็จรูป การท�ำงานแบบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
จากไทย (Finished goods) อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในบ้าน และ ระหว่างญี่ปุ่น – อาเซียน (AEM – METI Economic and Industrial Coopยานยนต์ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปร่วมทุนตั้งห้างสรรพสินค้า/ eration Committee : AMEICC) เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางเชือ่ มโยงการผลิต
ย่านการค้าไทย เพื่อประกอบ/บรรจุใหม่/กระจายสินค้า รวมทั้งส่งผ่านแดน และการค้าของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในไทยและในประเทศเพื่อนบ้านให้สอดรับกัน
ไปยังประเทศที่อยู่ติดกัน การเชื่อมโยงในรูปแบบนี้ ไทยมีเพื่อนบ้านเป็นเสมือน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมไทย-กัมพูชาโดยแต่ละ
Gateway ไปยังประเทศที่สาม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ประเทศสามารถเป็นได้ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำให้กันและกัน พร้อมทั้ง
น�ำสินค้าจากไทยไปส่งออกต่อไปยังประเทศอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไปโดยอาศัย ให้ทนุ การศึกษาและการฝึกอบรมแก่แรงงานของประเทศเพือ่ นบ้านในบางสาขา
สิทธิพิเศษด้านภาษีของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ในกรณีนี้ไทยมีเพื่อนบ้านเป็น
		 ในวันข้างหน้า เมือ่ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ
เหมือน Springboard
มีการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกัน การแข่งขันจะเข้าสู่ยุคที่ต้องเชือดเฉือนกัน
		 4. ย้ายฐานการผลิต : สุดท้าย ในบางกลุ่มสินค้าที่ไทยจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่นวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในโซ่อุปทาน (Supply Chain
ทีต่ อ้ งย้ายฐานการผลิตเพือ่ ใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิ และตลาดในเอเชีย อาทิ จีน Competitiveness) ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเอเชียใต้ จึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ออกไปใช้แรงงาน ยุทธศาสตร์ ASEAN One ต้องได้รับการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์
สินค้าเกษตรและวัตถุดบิ แปรรูปของประเทศเพือ่ นบ้าน การเชือ่ มโยงแบบนี้ ไทย ว่าด้วยการยกระดับประเทศเข้าสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์มลู ค่า (Value Creation
มีเพื่อนบ้านเป็น Production Base ส�ำหรับบางกลุ่มสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ Economy) ซึ่งไทยและเพื่อนบ้านต้องร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
รักษาต�ำแหน่งงานและการผลิตภายในประเทศให้มีอยู่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การปูทางสร้างพันธมิตรในโซ่อุปทานอาเซียน (ASEAN Supply Chain
ไทยให้อยู่รอดได้ในยามวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจหมุนเวียนกลับมาอีกในอนาคต Alliance: ASCHA) จะส่งผลดีต่อการค้าชายแดน/ผ่านแดนเป็นล�ำดับ
		 ในกรณีของโซ่อปุ ทานไทย-แม่โขงเดลต้า ความเป็นพันธมิตรข้างต้นจะ สนับสนุนมูลค่าการส่งออกของไทยให้ทะลุเป้าในปีต่อๆ ไป
เกิดขึ้นได้บนเงื่อนไขเบื้องต้น (Preconditions) หลายประการ ที่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกต้องออกแรงพร้อมกัน (บูรณาการ) ในการยกระดับความ
เชื่อมโยงทุกด้านและด�ำเนินมาตรการทั้งผลักและดันภาคธุรกิจควบคู่กันไป
		 1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมือง (Political Economy Factors) :
จ�ำเป็นต้องมีการประเมินความไม่แน่นอนและจัดการความเสีย่ งทัง้ ทางการเมือง
และเศรษฐกิจ พร้อมทัง้ มีมาตรการคุม้ ครองผูป้ ระกอบการไทยทีเ่ ข้าไปประกอบ
ธุรกิจในกัมพูชาและเวียดนาม โดยอาจพิจารณาสร้างเครือข่ายการหารืออย่าง
ไม่เป็นทางการร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอระหว่างสภาธุรกิจไทยในประเทศเพื่อน
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจของไทย ไตรมาส 2 ปี 2556 ในภาพรวมขยายตัวร้อยละ 2.8
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรก ปี 2556
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 5.4 ตามการชะลอตัวลงของอุปสงค์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่วนเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม
2556 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากภาค
การส่งออก การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและการลงทุนโดยรวมลดลง ส่วนการ
ท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้ดี และเศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ เทียบ
กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี 2556 สศช. ได้ปรับค่าคาดการณ์ใหม่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8-4.3 (เดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2-5.2)
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2556 อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2556 อยู่ในระดับต�่ำ
ที่ร้อยละ 44.3 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบ
ความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 และอัตราการว่าง
งาน เดือนมิถนุ ายน 2556 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.5 ส่วนทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2556 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 172.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกรกฎาคม 2556 ในภาพรวมหดตัวลง ทัง้ นีเ้ ป็นผลจาก
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 2.7 (มิถุนายน 2556 ขยายตัว
ร้อยละ 7.6) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.54 (มิถุนายน
2556 หดตัวร้อยละ 3.5) ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมลดลง
อยู่ที่ระดับ 91.9 จากระดับ 93.1 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีราคาสินค้า
เกษตรขยายตัวร้อยละ 1.5 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 22.5 (มิถุนายน 2556
ขยายตัวร้อยละ 25.0)
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2556 ในภาพรวมหดตัวลง
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยสะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ที่หดตัวร้อยละ 26.3 และ 6.2
ตามล�ำดับ (มิถุนายน 2556 หดตัวร้อยละ 17.7 และ 10.8) ยอดการจัด
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ 1.9 และรายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัว
ร้อยละ 4.3 ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 9.0

y-o-y)

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2556 ชะลอตัวลงเล็กน้อย สะท้อน
ได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป
ดอลลาร์สหรัฐ ที่หดตัวร้อยละ 24.5 และ 3.6 ตามล�ำดับ (มิถุนายน 2556
หดตัวร้อยละ 10.7 และ 5.2) ส่วนยอดการเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์
และยอดขายปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 29.9 และ 0.9 ตามล�ำดับ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ, IMF
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ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศ เดือนสิงหาคม 2556 จากการค�ำนวณสินค้า
และบริการทั่วประเทศจ�ำนวน 450 รายการ ดัชนีสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง
โดยดัชนีมีค่าเท่ากับ 105.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
1.59 เป็นการสูงขึ้นของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ได้แก่ เนือ้ สัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์นำ�้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ผักและผลไม้ เป็นต้น ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเคหสถาน
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร เป็นต้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีลดลงร้อยละ 0.01 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - สิงหาคม 2556 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 2.47
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ
2.80 - 3.40
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและบริการ
จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน 138
รายการ) เดือนสิงหาคม 2556 เท่ากับ 103.14 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อย
ละ 0.07 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - สิงหาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.13
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนสิงหาคม 2556 เท่ากับ 138.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ตามการสูงขึ้นของปลาและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคา
ลดลง ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โลหะขัน้
มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เป็นต้น เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม สิงหาคม 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2556 เท่ากับ 125.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ นดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง แต่มกี ารเคลือ่ นไหวดังนี้ หมวด
ดัชนีราคาทีส่ งู ขึน้ ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ตามการสูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามการสูงขึ้นของราคา
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน
การผลิต ส่วนหมวดดัชนีราคาที่ลดลง ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - สิงหาคม 2556
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.6
ทีม่ า : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กรกฎาคม 2556

การส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2556 มีมูลค่า 19,064.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 8.8 โดย ยางพารา (-20.5%) อาหารทะเลแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-13.4%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-45.7%)
ผักและผลไม้ (-0.6%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-0.9%) น�้ำตาล (-31.7%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.1 โดย รถยนต์และ
อุปกรณ์ (-10.2%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ (-6.9%) อัญมณีและเครื่อง
ประดับ (-2.4%) เม็ดพลาสติก (-5.5%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ จีน (-5.3%) สหรัฐอเมริกา (-0.6%) ญี่ปุ่น (-10.5%) สิงคโปร์
(+41.5%) มาเลเซีย (+9.6%)
การส่งออกในระยะ 7 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ค.) มีมลู ค่า 132,368.1
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.5 โดย ข้าว (-1.6%) ยางพารา (-13.3%)
อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-1.3%) กุ้งแช่แข็ง
และแปรรูป (-31.4%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-1.9%) น�้ำตาล (-29.8)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดย รถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (+12.5%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+10.6%) เม็ดพลาสติก (+6.1%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-3.8%) สหรัฐฯ (-0.5%) ญี่ปุ่น (-3.7%)
มาเลเซีย (+3.5%) และฮ่องกง (+6.8%)
การน�ำเข้า
เดือนกรกฎาคม 2556 มีมูลค่า 21,345.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ของเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+44.7%) เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและ
ทองค�ำ (+64%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+9.7%)
ญี่ปุ่น (-19%) สหรัฐฯ (+12.6%) มาเลเซีย (+0.9%) และเบลเยียม (+958.2%)
การน�ำเข้าในระยะ 7 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ค.) มีมูลค่า
150,420.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน�้ำมันดิบ (+0.1%) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองค�ำ (+23.4%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+6%)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-10.7%) จีน (+3.9%)
สหรัฐอาหรับ (+5.7%) สหรัฐอเมริกา (+26.6%) และมาเลเซีย (+0.7%)
ดุลการค้า
เดือนกรกฎาคม 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า 2,281.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 7 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–ก.ค.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 18,052.8
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 99.3 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของหมวด
สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.2, 0.8 ตามล�ำดับ ส่วนหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.8 และ 3.1 ตามล�ำดับ
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 96.7 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ร้อยละ 4.3 , 4.2, 3.4 ตามล�ำดับ ขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดสินค้าทุน ดัชนีราคาน�ำเข้าไม่เปลี่ยนแปลง
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และราคาสินค้าเกษตร : สิงหาคม 2556
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ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนสิงหาคมทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ปีนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,208 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้
มีปัจจัยบวกจากความต้องการทองค�ำในอินเดียยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับสถานการณ์
ความรุนแรงในอียิปต์ ความตึงเครียดในซีเรีย รวมทั้งการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ กระตุ้นให้นักลงทุนหันมาถือครองทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจาก
นี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่พุ่งแตะเพดานสูงสุดที่ 16.7 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐภายในเดือนตุลาคมปีนี้ เป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองค�ำเพิ่มขึ้น
ราคานำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนสิงหาคมยังคงทะยานสูงขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ย
อยู่ที่ 106.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 104.61
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรป สหรัฐฯ และจีน
ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายเดือน ประกอบกับความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างชาติ
ตะวันตกกับซีเรียหลังจากมีการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจจะใช้ก�ำลังทางทหารเพื่อ
ตอบโต้การใช้อาวุธเคมีในซีเรีย
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมปรับตัวอ่อนค่าสุดในรอบ 1 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.60 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก 31.13 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า
จากการคาดการณ์เกี่ยวกับการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และแรงซือ้ เงินเหรียญสหรัฐในฐานะทีเ่ ป็นสกุลเงินทีป่ ลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์
ความไม่แน่นอนในซีเรีย นอกจากนี้ เงินบาทยังเผชิญแรงขายซึ่งได้รับแรงกดดันจากการ
ไหลออกของเงินทุนที่ชาวต่างชาติยังคงเทขายหุ้นและพันธบัตรไทยออกมา
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจาก 1,495
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,396.43 บาท/100 กิโลกรัม เช่น
เดียวกับราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ปรับตัว
ลดลงจาก 3,293.10 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,288.81
บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากมีการระบายข้าวของรัฐบาล
ออกสู่ตลาด ท�ำให้ผู้ส่งออกกังวลและปรับลดราคารับซื้อ
ประกอบกับข่าวลือการกักกันข้าวไทยของสหรัฐฯ จึงส่งผล
กระทบต่อราคา ส�ำหรับแนวโน้มเดือนกันยายน คาดว่าราคา
ข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 อาจปรับตัว
ลดลง ตามราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งเวียดนาม และ
อินเดีย ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์
ค้าข้าวมีความตึงตัว
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนสิงหาคม
2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 72.31 บาท และ 74.57 บาท
ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจนเข้ามากระตุ้นราคายาง ประกอบกับยังไม่มีค� ำสั่งซื้อเข้ามา ส่งผลให้
ขายยางออกยาก แต่ทั้งนี้ราคายังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท และผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดน้อย เพราะภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ในหลายพื้นที่ปลูกยาง จึงท�ำให้ราคายางในเดือนนี้ปรับลดลงไม่มากนัก ส�ำหรับราคาในเดือนกันยายน 2556 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาราคายางของรัฐบาลไทย ตามที่เกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้อง
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