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ฉบบัน้ีมกิีจกรรมหลำกหลำยมำเล่ำสูกั่นฟัง จำกงำนวันพำณิชย์ 20 ส.ค.57 ครบรอบวันสถำปนำ 94 ปี ท่ีกระทรวงพำณิชย์มุง่มัน่พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของ

ประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ประชำชนอยู่ดีกินดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่ภำคกำรค้ำ พฒันำตลำดเพือ่สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน 

ตลอดจนดูแลเกษตรกร ผูป้ระกอบกำร และผูบ้รโิภคทุกระดบัอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมเรยีกได้ว่ำ“มุง่มัน่พัฒนำ ครบวงจรกำรค้ำ เพ่ือควำมอยู่ดมีสีขุของคนไทย” ในโอกำสน้ี  

สนย. ได้มส่ีวนร่วมในกำรจดักิจกรรมสมัมนำ โดยได้รบัเกียรตจิำก ดร.ศุภชัย พำนิชภักดิ ์ปำฐกถำพิเศษเรือ่ง "ฝ่ำคลืน่เศรษฐกิจยุคใหม่สูก่ำรค้ำท่ีย่ังยืน" ท�ำให้เหน็แนวโน้ม

ทศิทำงกำรค้ำโลกในอนำคตและกำรปรับตัวเพ่ือรับมือและตักตวงผลประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรค้ำของโลกได้อย่ำงไร อีกท้ังกูรูด้ำนธุรกิจอีกมำกมำย 

 ถัดมำในวันที่ 21 ส.ค. 57 สนย. จัดสัมมนำวิชำกำร “โค้งสุดท้ำยก่อนเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Countdown AEC)” ที่โรงแรมสวิสโซเทลฯ ได้รับเกียรต ิ

จำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรเข้ำร่วมเสวนำ อำทิ คุณเกษมสันต์ วีระกุล ดร.กิริฎำ เภำพิจิตร ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ โดยมี ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนำ  

เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร  และกำรน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำ “กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภำยใต้กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยใช้ 

แบบจ�ำลอง GTAP และแบบจ�ำลอง Dynamic CGE”  ซึ่งเป็นผลงำนกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำง สนย. กับคณำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์  ซึ่งจะได้น�ำเสนอ 

ในคอลัมน์ต่ำงๆ ต่อไป 
 

จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เร่ิมคลี่คลำย ท�ำให้ประเทศไทยมีแนวโน้ม 
ทำงด้ำนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพำะเร่ืองของกำรส่งออก ท่ีนักวิเครำะห์ประเมินว่ำ 
เศรษฐกิจไทยผ่ำนจุดเสี่ยงที่สุดไปแล้ว และมีแนวโน้มว่ำจะฟื้นตัวได้อย่ำงเต็มที่ในช่วง 
ครึง่ปีหลงั โดยมปัีจจยัหนนุจำกกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรลงทุน กำรส่งออก และกำรท่องเทีย่ว 
  เช่นเดยีวกับกำรส่งออกเนือ้ไก่ และผลติภัณฑ์ไก่แปรรปูของไทย ทีห่ลำยประเทศ
ทยอยยกเลิกมำตรกำรห้ำมน�ำเข้ำจำกไทย หลงัผ่ำนพ้นวิกฤตไข้หวัดนกระบำด ในปี 2547 
นบัเป็นสญัญำณท่ีดีของผู้ประกอบกำรไทยท่ีจะฟ้ืนตวัข้ึนอกีครัง้ ซึง่ท่ำทีของต่ำงประเทศ
จะเป็นอย่ำงไร และมีแนวโน้มไปในทิศทำงไหน ต้องติดตำม รวมไปถึงเรื่องกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ท่ีมส่ีวนส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมได้เปรยีบแก่ผูป้ระกอบธุรกิจทัง้
ในและต่ำงประเทศ โดยในคอลมัน์ Special Report จะเผยรำยละเอยีดให้ผูป้ระกอบกำร 
ได้น�ำไปใช้ประโยชน์กัน 

ส�ำหรับคอลัมน์ Special Talk พลำดไม่ได้กับ กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหม ่
ของประเทศอินโดนีเซีย กับกำรเข้ำรับต�ำแหน่งประธำนำธิบดีของนำยโจโค วิโดโด 
หรือโจโควี ผู้ท่ีชำวอินโดนีเซียต่ำงให้กำรยอมรับว่ำเป็นนักปฏิรูปใสซื่อ มือสะอำด  
ที่จะเข้ำมำพัฒนำ และสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทำงเศรษฐกิจใหม่นี้ 
จะช่วยสร้ำงโอกำสในกำรส่งออกและกำรลงทุนของไทยได้อย่ำงไร ติดตำมอ่ำนได้
ภำยในเล่ม  

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.



3TPSO

Special Talk

ภำพลักษณ์นำยโจโควีที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตำ
ผู้คนในกรุงจำกำร์ตำเป็นอย่ำงดีคือภำพท่ีเขำมัก
ร่วมฟังเพลงในสวนสำธำรณะช่วงวันหยุดในชุด 
ล�ำลองสบำยๆ พร้อมทกัทำยชำวบ้ำนอย่ำงเป็นกันเอง 
เพื่อรับฟังปัญหำชำวบ้ำนก่อนที่จะหำทำงช่วยเหลือ
ในฐำนะท่ีเขำเป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงจำกำร์ตำ อำจ
เป็นด้วยเหตุท่ีเขำใส่ใจต่อประชำชนเช่นนี้ก็เป็นได ้
ทีท่�ำให้คนอนิโดนีเซยีทีต้่องกำรเหน็กำรเปลีย่นแปลง
พร้อมใจกันเลือกเขำเป็นประธำนำธิบดี เขำเป็นนัก
ธุรกิจขำยเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตบิโตจำก SMEs จนสำมำรถ
ก้ำวขึ้นเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ในปัจจุบัน ผลงำนใน
ฐำนะผู้ว่ำฯ เป็นท่ียอมรบัของคนจำกำร์ตำในด้ำนกำร
เป็นนกัปฏิรปู ควำมซือ่สัตย์มอืสะอำด  จรงิจงักับงำน 
ต่อต้ำนคอรปัชัน่และส่งเสรมิกำรลดขัน้ตอนของระบบ
รำชกำร ซึง่เป็นสิง่ทีช่ำวอนิโดนีเซยีไม่เคยเห็นบ่อยนกั
ในกำรเมืองอินโดนีเซียในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ 

ปัญหาเรือ้รงัในอินโดนีเซยีคือเศรษฐกิจ
ยังไม่หลากหลาย ยังคงกระจุกตัวอยู่ท่ีเพียงบำง
สำขำ เช่น พลังงำนเป็นหลัก ขณะที่ควำมเจริญก็ยัง
กระจุกตัวอยู่ที่กรุงจำกำร์ตำ สิ่งท่ีนำยวิโดโดต้ังใจ
ไว้ว่ำจะรีบด�ำเนินกำรเป็นอันดับต้นๆ เป็นเรื่องกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น จะสร้ำงถนนเพ่ิม 
2,000 กิโลเมตร ท่ำเรือใหม่ 10 แห่ง สนำมบินใหม่ 
10 แห่ง สร้ำงย่ำนกำรค้ำใหม่ 500 แห่ง ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ท่ียังล้ำหลัง รวมถึงกำรพัฒนำ

โครงข่ำยคมนำคมเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศท่ียังไม่
ได้มำตรฐำนสำกลด้วยเห็นว่ำอำเซียนก�ำลังเชื่อม
กับเศรษฐกิจโลกมำกย่ิงขึ้นโดยเฉพำะกับจีนและ
ญ่ีปุน่  นอกจำกนีเ้ขำยังมแีนวคดิท่ีจะลดกำรอดุหนุน
รำคำน�ำ้มนัอกีด้วย ทุกวนันีอ้นิโดนีเซยีต้องใช้เงนิกว่ำ  
3 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐต่อปีไปกับกำรกดรำคำ 
ขำยปลีกน�้ำมันให้ต�่ำ ซึ่งส่งผลต่อกำรขำดดุลบัญชี
เดินสะพัดของประเทศเป็นอย่ำงย่ิง ปัจจบุนัอนิโดนเีซยี 
เป็นประเทศหนึ่งท่ีรำคำน�้ำมันถูกที่สุดในโลก แต ่
คำดว่ำกำรลดกำรอุดหนุนจะไม่ง่ำยนัก เน่ืองจำก
รัฐบำลก่อนหน้ำก็เคยพยำยำมท�ำมำแล้ว แต่ก็เกิด 
กำรเดินขบวนต่อต้ำนอย่ำงรุนแรง นอกจำกนั้นนำย
โจโควีอำจต้องเร่งแก้ไขกฎระเบยีบด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 
ทียั่งไม่มคีวำมชดัเจนและโปร่งใส รวมถึงกระบวนกำร 
ตดิต่อรำชกำรทียั่งยุ่งยำกและมขีัน้ตอนค่อนข้ำงมำก 

ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นท่ีสนใจด้าน
การลงทุนด้วยปัจจัยหลายด้าน อินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอำเซียน มี
อัตรำกำรเติบโตสูง มีประชำกรมำกที่สุดในอำเซียน  
(248 ล้ำนคน) มีทรัพยำกรธรรมชำติหลำกหลำย  
อนัได้แก่ น�ำ้มนั ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน ดีบกุ ทองแดง 
นิกเกิล ทองค�ำ เงิน และเหล็ก เป็นต้น รวมถึงแหล่ง
ทรพัยำกรทำงน�ำ้และพืชผลทำงกำรเกษตรทีม่คีวำม
หลำกหลำย ประกอบกับรัฐบำลที่ผ่ำนมำมีนโยบำย 
ส่งเสรมิกำรลงทุนนอกสำขำพลงังำนมำกข้ึน เพ่ือสร้ำง 
ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจและช่วยสร้ำงงำน
ส�ำหรบัประเทศทีม่ปีระชำกรมำก จงึท�ำให้อนิโดนเีซยี 
คงควำมน่ำสนใจส�ำหรับนักลงทุนต่ำงประเทศ  
ทัง้ในฐำนะทีเ่ป็นตลำดใหญ่ส�ำหรบัสนิค้ำและบรกิำร 
และแหล่งกำรผลติขนำดใหญ่ส�ำหรบัป้อนตลำด AEC 
และตลำดโลก ซึ่งคำดว่ำนำยโจโควีคงจะสำนต่อ 
นโยบำยดังกล่ำว นอกจำกนั้นอินโดนีเซียยังอยู ่
ระหว่ำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหลำยชนิด เช่น  
ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ กำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรและประมง เหมืองแร่ รวมถึงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ

ในด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ ปัจจบุนั
อินโดนีเซยีเริม่มีบทบาทด้านการเป็นฐานการผลติ
ใหม่มากขึน้ ด้วยปัจจัยหนุนจำกควำมพร้อมด้ำน
แรงงำนมีมำก ทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ (มำกที่สุดใน
อำเซยีน) และกำรบรโิภคภำยในมสีงู ทัง้นีโ้ตโยต้ำเพ่ิง
เปิดโรงงำนแห่งที ่4 ทีเ่มอืงคำรำวังในฝ่ังตะวนัตกของ 
ชวำเมือ่ไม่นำนมำนีด้้วยก�ำลงักำรผลติ 7 หมืน่คนัต่อปี  
อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมต้นน�้ำและกลำงน�้ำของ 
อินโดนีเซียยังไม่เข้มแข็งนักจึงน่ำจะเป็นโอกำสของ
ไทยในกำรส่งออกชิ้นส่วนยำนยนต์ ขณะเดียวกัน
กำรย้ำยฐำนกำรผลิตรถยนต์ของจีนเข้ำมำในไทย 
ก็เพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง อำทเิช่น MG และตงฟง ขณะที่ 
ญ่ีปุ่นก็มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำน R&D ของ
ภูมิภำคพร้อมทั้งใช้ไทยเป็นฐำนในกำรเจำะตลำด 
CLMV ที่มีควำมต้องกำรยำนยนต์สูง จะช่วยให้ไทย
สำมำรถรกัษำควำมเป็นหมำยเลข 1 ของอำเซยีนด้ำน
ยำนยนต์เอำไว้ได้

กล่าวโดยสรุป ทิศทางเศรษฐกิจใหม่
ของอินโดนีเซยีจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออก
ของไทยหลายด้าน เช่น กลุ่มยำนยนต์ พลำสติก 
เครื่องจักรกล กำรเกษตร น�้ำตำลทรำยและเครื่อง
ปรบัอำกำศ เป็นต้น ในด้ำนกำรลงทุน อนิโดนเีซยีจะ
เป็นโอกำสส�ำหรบัไทยทีจ่ะใช้อนิโดนีเซยีเป็นฐำนกำร
ผลติสนิค้ำทีม่ต้ีนทุนต�ำ่กว่ำเพ่ือกำรแข่งขนัในตลำด
โลก และยังสำมำรถใช้เป็นตลำดส�ำหรบักำรค้ำได้อกี
ด้วย สำขำกำรลงทนุทีน่่ำสนใจส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร
ไทย ได้แก่ ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ที่รัฐบำลให้กำรส่งเสริม นอกจำกนั้นจะเป็นสำขำท่ี
เก่ียวเนือ่งกับทรพัยำกรธรรมชำต ิเช่น อำหำรฮำลำล 
น�้ำมัน ถ่ำนหิน และเหมืองแร่ อุตสำหกรรมด้ำนกำร
แปรรูปสินค้ำเกษตรและประมง ธุรกิจบริกำร (เช่น 
สปำ และบริกำรทำงกำรแพทย์) และธุรกิจก่อสร้ำง/
วัสดุก่อสร้ำงเน่ืองจำกอินโดนีเซียจะต้องปรับปรุง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอีกมำกเพ่ือดึงดูดกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ 

โดย ดร . ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

โจโควีแดนอิเหนา : 
รัฐบาลใหม่โอกาสใหม่

เมือ่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 อินโดนีเซียเพิง่ได้ประธานาธบิดคีนใหม่ “นายโจโค วโิดโด”  
หรือในชื่ออย่างไม่เป็นทางการคือ “โจโควี”เขามีก�าหนดการสาบานตนเข้ารับต�าแหน่งใน
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 โดยเขาจะอยูใ่นต�าแหน่งวาระ 5 ปี เป็นท่ีคาดว่านโยบายเศรษฐกจิ
ของนายโจโควีจะช่วยเศรษฐกิจอินโดนีเซียเดินหน้าอย่างเต็มก�าลัง ขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้กับไทยในหลายด้าน  
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Special report

โดย นางสาวมนิสา  นวลเต็ม
กองวิจัยสินค้าเกษตร

ทิศทางการเติบโตของ

การส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์

อุตสำหกรรมเน้ือไก ่และผลิตภัณฑ์ 
ไก่แปรรูปของไทย เป็นอุตสำหกรรมและเป็นสินค้ำ
หน่ึงท่ีมคีวำมส�ำคญัต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยมลูค่ำกำร 
ส่งออกท่ีมีมำกกว่ำร้อยละ 10 ในกลุ่มสินค้ำอำหำร
ที่สำมำรถผลักดันกำรส่งออกได้ โดยช่วงก่อน 
กำรระบำดของไข้หวัดนก ในปี 2546 ไทยนับ
เป็นตลำดส�ำคัญในกำรส่งออกไก่สด โดยมีมูลค่ำ 
กำรส่งออกเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 975.13 
ล้ำนเหรียญฯ แบ่งเป็นกำรส่งออกเน้ือไก่สด  
ร้อยละ 61.26 (597.32 ล้ำนเหรยีญฯ) และผลติภัณฑ์
ไก่แปรรูป ร้อยละ 38.74 (377.81 ล้ำนเหรียญฯ)  
แต่หลังจำกเกิดปัญหำกำรระบำดของไข้หวัดนก  
ในปี 2547 หลำยประเทศใช้มำตรกำรห้ำมน�ำเข้ำ
เนื้อไก่สดจำกไทย ท�ำให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ไทย
ต้องสูญเสียมูลค่ำกำรส่งออกเน้ือไก่สดไปมำกกว่ำ  
553 ล้ำนเหรียญฯ ต่อปี โดยเฉพำะตลำดส่งออก
ส�ำคัญอย่ำงสหภำพยุโรป และญ่ีปุ่น (สัดส่วนกำร
ส่งออกรวมกันกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำกำรส่งออก 
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของไทย) ส่งผลให้ไทย
สำมำรถส่งออกได้เฉพำะผลติภณัฑ์ไก่แปรรูปเท่ำน้ัน  
ซึ่งภำยหลังจำกเกิดวิกฤตกำรณ์ไข้หวัดนก ไทย
สำมำรถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส โดยไทยได้หัน
ไปเน้นกำรส่งออกไก่แปรรูปทดแทนกำรส่งออก 
เนื้อไก ่สด และหลังจำกนั้นมำ ในปี 2556  
ไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 

ไก่แปรรูปท้ังหมด 2,208.42 ล้ำนเหรียญฯ โดย 
ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
สัดส่วนกำรส่งออกสูงถึงร้อยละ 90.44 (1,997.27 
ล้ำนเหรยีญฯ) ในขณะทีก่ำรส่งออกเน้ือไก่สดมเีพียง 
ร้อยละ 9.56 (211.15 ล้ำนเหรียญฯ) เท่ำนั้น 
 ปัจจุบันกำรส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 
มีโอกำสเติบโตอีกครั้ง หลังจำกหลำยประเทศ 
ได้ยกเลกิมำตรกำรห้ำมน�ำเข้ำเนือ้ไก่สดจำกไทยแล้ว 
เช่น สหภำพยุโรป สงิคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น โดยเฉพำะ
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศล่ำสุดท่ียกเลิกมำตรกำรดังกล่ำว 
ซึ่งจะส่งผลต่อควำมเช่ือมั่นของประเทศคู่ค้ำอื่นๆ  
ท�ำให้ไทยสำมำรถส่งออกเน้ือไก่สดไปยังประเทศคูค้่ำ
อืน่ๆ ได้เพ่ิมขึน้ ประกอบกับกำรทีไ่ทยมข้ีอได้เปรยีบ
ด้ำนกำรผลิตไก่แปรรูป ทั้งประสิทธิภำพในกำรผลิต  
ปัจจยักำรผลติ มำตรฐำนกำรผลติ และเทคโนโลยี
กำรผลติ เป็นต้น ส่งผลให้ไทยสำมำรถผลติไก่แปรรปู 
ได้ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศผู ้น�ำเข้ำ  
จึงส่งผลดีต่อกำรส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ ์
ของไทย อย่ำงไรก็ตำม จำกรูปแบบกำรส่งออกท่ี 
เปลีย่นแปลงไป จำกช่วงก่อนกำรระบำดของไข้หวัดนก 
(ก่อนปี 2547) คอื ไทยหันมำส่งออกไก่แปรรปูมำกข้ึน 
ดงันัน้ กองวิจยัสนิค้ำเกษตร ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ จึงท�ำกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำร
เติบโตของเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทย
ในตลำดส�ำคัญ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มควำมต้องกำร

ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยในตลำดญี่ปุ่น 	

อตุสาหกรรมการส่งออกเน้ือไก่และผลิตภณัฑ์แปรรปูของไทย ก�าลังจะกลบัมาเติบโตอกีครัง้ หลังผ่านวกิฤตไข้หวดันกระบาด ในปี 2547 
ปัจจบุนัหลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�าเข้าจากไทยแล้ว โดยเฉพาะตลาดส่งออกอย่างญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป ส่งผลให้ประเทศไทยมี 
โอกาสกลับมายึดครองส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลักได้อกีครัง้ เหมือนช่วงก่อนการระบาดของไข้หวดันก

เน้ือไก่และผลติภัณฑ์ในตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย
ที่คำดว่ำจะกลับมำเติบโตอีกครั้ง ดังนี้

1. ญี่ปุ่น ก่อนกำรระบำดของไข้หวัดนก
ญ่ีปุ่นมีกำรน�ำเข้ำเนื้อไก่สดในสัดส่วนที่มำกกว่ำ
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดยในปี 2542 ญี่ปุ่นน�ำเข้ำ
เน้ือไก่สด สัดส่วนร้อยละ 70.13 ของมลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 
เน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปท้ังหมด (1,347.05 
ล้ำนเหรียญฯ) และน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพียง
แค่ร้อยละ 29.87 จนกระท่ังในปี 2547 ซึ่งถือเป็น 
จดุเร่ิมต้นของกำรเปลีย่นแปลง ญ่ีปุน่เริม่หนัมำน�ำเข้ำ 
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปมำกขึ้น โดยในปี 2556 ญ่ีปุ่น 
น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 
65.43 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปท้ังหมด (3,251.66 ล้ำนเหรียญฯ) และ 
น�ำเข ้ำเนื้อไก่สดเพียงร้อยละ 34.57 เท่ำนั้น  
 ต�าแหน่งทางการตลาดของไทยในตลาด
ญี่ปุ่น; ก่อนกำรระบำดของไข้หวัดนก ปี 2546 ไทย
ครองส่วนแบ่งตลำดในญ่ีปุ่นเป็นอันดับ 1 ส�ำหรับ 
เน้ือไก่สด โดยมส่ีวนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 42.85 
ของมลูค่ำน�ำเข้ำเนือ้ไก่สดทัง้หมดของญ่ีปุน่ รองลงมำ 
ได้แก่ บรำซลิ และจนี มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 35.64  
และ 12.57 ตำมล�ำดับ ท้ังนี้ หลังจำกกำรระบำด 
ของไข้หวดันก กำรส่งออกเน้ือไก่สดของไทยต้องหยุด 
ชะงกัชัว่ครำว แต่รฐับำลไทยได้เจรจำกับญีปุ่น่ ขอให้ 
พิจำรณำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแทน  
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	ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยในตลำดสหภำพยุโรป 	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภำครฐัควรเร่งเจรจำให้สหภำพยุโรป เพ่ิม

โควตำน�ำเข้ำไก่ปรุงสุกจำกไทย ซึ่งหำกกำรเจรจำ
ประสบควำมส�ำเร็จ จะท�ำให้ไทยสำมำรถส่งออก 
ไก่ปรุงสุกไปยังสหภำพยุโรปได้เพิ่มขึ้น 

2. ภำครัฐควรใช้โอกำสจำกกำรท่ีประเทศ 
คู่ค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรน�ำเข้ำ จำกกำร 
น�ำเข้ำเนือ้ไก่สดหนัมำน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรปูมำก
ขึ้น เร่งผลักดันกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดย
เน้นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
และควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ไก่แปรรปู เพ่ือ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำให้กับ
ผู้ประกอบกำรไทย 

3. หำตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ เช่น กลุ่ม
ประเทศอำเซียน รัสเซีย แอฟริกำใต้ เกำหลีใต้ 
เป็นต้น ซึง่จะช่วยให้กำรส่งออกเน้ือไก่และผลติภัณฑ์ 
ไก่แปรรูปของไทยสำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง 

4. ผู้ส่งออกไทย ควรตดิตำมควำมเคลือ่นไหว
ของมำตรกำรและกฎระเบียบต่ำงๆ ของประเทศ 
คูค้่ำส�ำคัญอย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือรกัษำส่วนแบ่งทำงกำร
ตลำด และรักษำควำมเป็นผู้น�ำในกำรส่งออกเน้ือ
ไก่และผลติภัณฑ์ไก่แปรรปูไปยงัตลำดสหภำพยุโรป 

 

โดยจะเห็นว่ำตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ ญ่ีปุ่นยังคง
น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจำกไทย และจีน เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง (กรำฟท่ี 2) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน   
โดยปี 2556 ญีปุ่น่น�ำเข้ำผลติภัณฑ์ไก่แปรรปูจำกไทย 
สดัส่วนร้อยละ 51.29 และน�ำเข้ำจำกจนี สดัส่วนร้อยละ 
41.9 ของมูลค่ำน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปท้ังหมด
ของญีปุ่น่ ส่วนเน้ือไก่สด (กรำฟที ่1) จะเหน็ว่ำญ่ีปุน่
ได้หันไปน�ำเข้ำจำกบรำซลิทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกไทย  
เนื่องจำกเชื่อมั่นว่ำบรำซิลไม่มีกำรระบำดของ 
ไข้หวัดนก

ท้ังน้ี หลังจำกญ่ีปุ่นได้ประกำศยกเลิกกำร
ห้ำมน�ำเข้ำเนื้อไก่สดจำกไทยแล้ว ซึ่งผู้ส่งออกไทย 
สำมำรถส่งออกไปตลำดญ่ีปุ ่นได้ ตั้งแต่วันท่ี  
25 ธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ นับเป็นโอกำสของไทย
ในกำรทีจ่ะกลบัมำครองส่วนแบ่งตลำดเนือ้ไก่สดเป็น
อันดับ 1 เหมือนช่วงก่อนกำรระบำดของไข้หวัดนก
อีกครั้งเน่ืองจำกเนื้อไก่สดของไทยมีจุดแข็งในเรื่อง
ของฝีมือกำรตัดแต่งชิ้นส่วน สำมำรถผลิตได้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผูน้�ำเข้ำ และก่อนกำรระบำดของ
ไข้หวัดนก ญ่ีปุน่ก็มกีำรน�ำเข้ำจำกไทยมำกกว่ำบรำซลิ  
จงึสำมำรถทดแทนกำรน�ำเข้ำจำกคูแ่ข่งอย่ำงบรำซลิ
ได้ไม่ยำก อีกทั้ง ตลำดญี่ปุ่นไม่มีกำรก�ำหนดโควตำ
น�ำเข้ำ จงึมคีวำมเป็นไปได้สงูท่ีไทยจะสำมำรถช่วงชงิ 
ส่วนแบ่งตลำดกลับมำจำกบรำซิลได้

2. สหภาพยุโรป ก่อนกำรระบำดของ 
ไข้หวัดนก สหภำพยุโรปมีกำรน�ำเข้ำเน้ือไก่สด 
ในสัดส่วนที่มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป  โดยใน 
ปี 2542 น�ำเข้ำเน้ือไก่สด สดัส่วนร้อยละ 61.87 ของ
มลูค่ำกำรน�ำเข้ำเน้ือไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
ทั้งหมด และน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ร้อยละ  
38.13 จนกระท่ังในปี 2549 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของกำรเปลี่ยนแปลง สหภำพยุโรปเริ่มหันมำน�ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปมำกขึ้น โดยในปี 2556 น�ำเข้ำ 
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพ่ิมข้ึน อยู่ที่ร้อยละ 58.58 
ส่วนเนื้อไก่สดลดลง เหลือร้อยละ 41.42 ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปทั้งหมด 
(2,521.91 ล้ำนเหรียญฯ)

ต�าแหน่งทางการตลาดของไทยใน
สหภาพยุโรป; ก่อนกำรระบำดของไข้หวัดนก  

ปี 2546 ส�ำหรับเน้ือไก่สด (กรำฟที่ 3) ไทยครอง
ส่วนแบ่งตลำดในสหภำพยุโรปเป็นอันดับ 2 รอง
จำกบรำซิล (ร้อยละ 43.21) โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดร้อยละ 16.47 ของมูลค่ำน�ำเข้ำ 
เนื้อไก่สดทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ โปแลนด์ และ
ฮังกำรี มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 15.24 และ 
11.18 ตำมล�ำดับ ท้ังนี้ หลังจำกกำรระบำดของ
ไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ จะเห็นว่ำ  
สหภำพยุโรปได้เพ่ิมกำรน�ำเข้ำเนื้อไก่สดจำก
บรำซิล  โปร์แลนด์ และฮังกำรี ทดแทนกำรน�ำเข้ำ 
จำกไทย ส่วนด้ำนผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป (กรำฟที่ 4)  
ไทยครองส่วนแบ่งตลำดในสหภำพยุโรปเป็น
อันดับ 1 มำโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมำ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2546 และ ปี 2556  
พบว่ำ สหภำพยุโรปน�ำเข้ำผลติภัณฑ์ไก่แปรรปูจำกไทย  
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 57.47 และ 
ร้อยละ 56.57 ตำมล�ำดับ

 ท้ังนี้ สหภำพยุโรปได้อนุญำตให้น�ำเข้ำ
เนื้อไก่สด ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2555 ซึ่งคำดว่ำ 
ไทยจะสำมำรถชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดคืนจำก
ประเทศคู่แข่งอย่ำงโปร์แลนด์ และฮังกำรี ได้บ้ำง
บำงส่วนเท่ำนั้น เนื่องจำกโปแลนด์ และฮังกำรี  
มที�ำเลท่ีตัง้ของประเทศใกล้มำกกว่ำไทย แต่ส�ำหรบั 
คู่แข่งอย่ำงบรำซลิ มคีวำมเป็นไปได้สงูท่ีสหภำพยุโรป
จะหันมำน�ำเข้ำเนื้อไก่สดจำกประเทศไทยทดแทน 
เนือ่งจำกปัจจบัุนสหภำพยุโรป มกีำรน�ำเข้ำเน้ือไก่สด 
จำกบรำซลิสงูกว่ำโควตำท่ีได้รบักำรจดัสรรไว้ปรมิำณ
มำก ท�ำให้ต้องเสียภำษีน�ำเข้ำในส่วนที่เกินปริมำณ

โควตำที่ก�ำหนดในอัตรำที่สูง ดังนั้น คำดว่ำสหภำพ
ยุโรปจะหันมำน�ำเข้ำเน้ือไก่สดจำกไทยเพ่ิมขึ้นเต็ม
ตำมจ�ำนวนโควตำ เน่ืองจำกผู้น�ำเข้ำจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์จำกโควตำไก่สดท่ีไทยได้รับและสิทธิ
ประโยชน์จำกอตัรำภำษพิีเศษท่ีสหภำพยุโรปก�ำหนด 
ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนกำรน�ำเข้ำลดลงได้
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Special report ความสะดวกทางการค้า 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน: เมื่อโลกกว้าง ทาง(ไม่)แคบ 

โดย	นำยธนภัท	แสงอรุณ	 
กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

โดยพ้ืนฐำนแล้ว กำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation) ตั้งอยู่บนหลัก  
ส�ำคัญ 3 ประกำรคือกำรลดขั้นตอนท่ีไม่จ�ำเป็น  
(Simplification) กำรท�ำให้กฎระเบียบ/ข้ันตอนมี
ควำมสอดรับกันระหว่ำงประเทศ (Harmonization) 
และ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ
อย่ำงเป็นสำกล (Standardization)  กำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำมีวิวัฒนำกำรจำกท่ีมุ่งเน้น
เฉพำะกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำร 
ส่งออก-น�ำเข้ำและระบบเอกสำรเพ่ือลดต้นทุน 
ธุรกรรม (Trade Costs) สูก่ำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อม 
ทั้งระบบให้เอื้อต่อกำรท�ำธุรกิจ  ครอบคลุมทั้ง
กระบวนกำรศุลกำกร กำรผ่อนปรนกฎระเบียบ  
พิธีกำร และมำตรฐำนต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมควำมง่ำยในกำร
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB)  
ลดต้นทนุและอปุสรรคทำงกำรค้ำ เพ่ิมควำมโปร่งใส
และคำดกำรณ์ได้ส่งผลให้เกิดควำมมั่นใจและ 
ปริมำณกำรค้ำที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงำนระหว่ำงประเทศหลำยสถำบนัได้
ก�ำหนดมำตรฐำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำร
ค้ำระหว่ำงประเทศ อำท ิTime Release Study ของ 
World Customs Organization, Analysis Liner 
Shipping Connectivity Indexของ UNCTAD,                    
Cost-Time-Distance Analysis ของ UNESCAP 
และ Enabling Trade Index ของ World Economic 
Forum (WEF) เพ่ือวัดระดบัประสทิธิภำพของภำครฐั 
ในกำรสนับสนุนกำรค้ำระหว่ำงประเทศและบ่งชีส้ิง่ท่ี
ต้องปรับปรงุแก้ไขเพ่ือยกระดบัควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของภำคเอกชน ซึง่ผลกำรประเมนิยังแสดงให้
เห็นว่ำไทยยังมีช่องว่ำงให้เติมเต็มได้อีกมำก

ผลกำรศึกษำของ WEF ร่วมกบัธนำคำรโลก
และ Bain & Company ปี 2556 ระบุว่ำกำรลด
อุปสรรค ปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงกำรค้ำจะช่วยเพ่ิมปริมำณกำรค้ำและ 
GDP ของโลกได้มำกกว่ำกำรขจดัก�ำแพงภำษนี�ำเข้ำ  
ส่งผลดีต่อกำรกระจำยโอกำสทำงกำรค้ำไปสู่ SMEs 
และพ้ืนท่ีชำยแดนจึงสนับสนุนให้รัฐบำลของทุก
ประเทศพยำยำมลดอุปสรรคทำงกำรค้ำตลอด 

ห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Barriers) และ 
พัฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกิจอย่ำง
ครบวงจร  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทำงกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำท่ีต้องอำศัยกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงกระทรวงที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น

กำรปฏิบติัตำมพันธกรณีภำยใต้ควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศเป็นอกีเหตผุลหน่ึงทีท่�ำให้ภำรกิจด้ำน
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมีควำมซับซ้อน
มำกขึ้นในปัจจุบัน โดยเมื่อเดือนธันวำคม 2556 ท่ี
ประชมุรฐัมนตร ีWTO ครัง้ท่ี 9 ณ นครบำหล ีประเทศ
อินโดนีเซยีได้มมีตริบัร่ำง Trade Facilitation Agree-
ment ซึ่งจะมีผลผูกพันให้ประเทศสมำชิกต้องเร่งรัด 
ปรับปรุงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ นอกจำกนี้  
ไทยยังต้องด�ำเนินกำรตำมข้อผกูพันของควำมตกลง 
ATIGA (ASEAN Trade Facilitation Framework) 
และควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ APEC (Supply 
Chain Initiative) รวมถึงข้อตกลงว่ำด้วยกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำไร้กระดำษ (UN/ESCAP  
Regional Arrangement for the Facilitation of 
Cross-border Paperless Trade) ด้วย 

 เมื่อบริบทกำรค้ำได้เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ 
เศรษฐกิจกำรค้ำยุคใหม่ (New Economy) ที่มีกำร
เชือ่มต่อกันอย่ำงใกล้ชดิ (Hyperconnected) แข่งขนั
กันด้วยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม (Knowledge 
-based Competition) และร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อประเด็นสำธำรณะ (Multilateralism) ซึ่งน�ำไป
สู่กำรออกมำตรฐำนและมำตรกำรค้ำใหม่ๆ ข้ึนมำ 
เป็นเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ภำรกิจกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกจึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้มีกำรบูรณำกำร 
กันอย่ำงรอบด้ำน/ครบวงจรกำรค้ำ (Trade  
Value Chain) ครอบคลุมต้ังแต่กำรเริ่มต้นธุรกิจ  
กำรจดทะเบียนและคุ ้มครองทรัพย ์ สินทำง
ปัญญำ กำรรำยงำน งบกำรเงิน กำรออกใบรับรอง  
กำรพัฒนำธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์ โครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนทำงกำรค้ำท้ังภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ กำรไหลเวียนของข่ำวสำรกำรช�ำระเงิน  
กำรแก้ไขอุปสรรคและข้อพิพำททำงกำรค้ำ 
และกำรให้บริกำร ณ จุดเดียวอย่ำงสมบูรณ ์
(Service Link)

ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการส่งเสริมตลาดและการก�ากับดูแลโดยภาครัฐ 
รวมถงึศกัยภาพและการบริหารจดัการของภาคเอกชนเอง เม่ือโลกของการค้าเสรทีีทั่ว่โลกโยงใยกันด้วย FTAs โอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนเปิดกว้างมากขึน้ ความสะดวกทางการค้ากลายเป็นเครือ่งมือหนึง่ทีใ่ช้ในการสร้างความได้เปรยีบทางธุรกจิในตลาดท่ีมีผู้เล่นมากขึน้ 
และมีเงื่อนไข/กฎกติกาการค้าที่สร้างขึ้นมาเบียดบังโอกาสของคู่แข่งให้แคบลง
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New Economy: Free and Flow, But Not Always 
Easy

ในยุคกำรค้ำเสรี ท่ีเต็มไปด้วย FTAs 
อุปสรรคทำงภำษีก�ำลังจะหมดไป กำรค้ำและกำร
ลงทุนท่ีเปิดกว้ำงขึ้นนอกจำกจะก่อให้มีโอกำสทำง
ธุรกิจแล้ว ยังท�ำให้เกิดคู่แข่งในตลำดเพ่ิมขึ้นตำม
ไปด้วย ในขณะเดยีวกัน ประเดน็ทำงด้ำนมำตรฐำน
สินค้ำ รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่ำงๆ 
ก�ำลังถูกน�ำมำเก่ียวโยงกับกำรค้ำ (Trader-related  
Issues) จนเป็นภำระและต้นทุนท�ำให้กำรค้ำที่
เปิดเสรีอำจเต็มไปด้วยอุปสรรค (NTMs/NTBs) 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำแก่ภำคธุรกิจ
ของไทยจึงให้ควำมส�ำคัญกับธุรกรรมทั้งท่ีเกิดขึ้น 
ณ ประตกูำรค้ำ ในตลำดปลำยทำง และกระบวนกำร
ท่ีเกิดข้ึนภำยในประเทศเอง กระทรวงพำณิชย์และ
เอกชนต้องทบทวนกลไกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้
รองรบักำรเปลีย่นแปลงของบริบทใหม่อย่ำงรอบด้ำน 

Integrated Demand Chain: เพิ่มความ
ไหลเวยีนของข้อมูลข่าวสารด้านกฎระเบยีบและ
ความต้องการของตลาด โดยติดตำมและรำยงำน 
ข้อมลูเชงิลกึเก่ียวกับแนวโน้มและแนวทำงกำรปรบัตวั  
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถตอบสนองตลำดได้
รวดเร็ว (Agile/Responsive Supply Chain) ให้
ควำมส�ำคัญทั้งในมิติด้ำนมำตรฐำนใหม่ของสินค้ำ
และบริกำร ควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หำกสินค้ำไทยได้รับกำร
รับรองด้วยฉลำกมำตรฐำน (Labeling) ได้ก่อนจะ
ช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่และภำพลกัษณ์ควำมแตกต่ำง
ให้กับสินค้ำไทย นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนด้ำนกำรตลำดและกำรผลติควรมช่ีองทำงกำร
สือ่สำรแลกเปลีย่นควำมเห็นระหว่ำงกนัอย่ำงใกล้ชดิ  
(Information Flow) เก่ียวกับทิศทำงตลำดและ 
กฎระเบยีบในเชงิรกุ กำรปรบัปรงุมำตรฐำนสนิค้ำไทย
ให้เป็นทีย่อมรับและปฏิบตัติำมในระดบัภูมภิำคและ
ระดับโลก (Rule/Standard-Setting) จะช่วยให้ไทย
สร้ำงแต้มต่อเหนอืคูแ่ข่งทีผ่ลติสนิค้ำได้ใกล้เคยีงกัน 
ทั้งเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค   

Shorttening Value Chain: พัฒนา
ช่องทางการจ�าหน่ายและกระจายสินค้าสู่มือ 
ผูบ้รโิภค ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรทุกระดบั โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ภำคเกษตร/เกษตรแปรรปู ให้เข้ำถึงผูบ้รโิภค 

ได้ง่ำยขึ้นผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะ 
กำรค้ำออนไลน์ (E-commerce / Paperless Trade) 
รวมทัง้พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและกระจำย
สินค้ำจำกเกษตรกรรำยย่อยผ่ำนตลำดกลำงและ
เครือข่ำยกระจำยสินค้ำสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง
มำกขึ้น รวมท้ังชำวต่ำงชำติท่ีมำเข้ำมำท่องเท่ียว
ในประเทศไทย (26.7 ล้ำนคนในปี 2556) เพ่ือให ้
ผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็และวิสำหกิจชมุชนสำมำรถ
พัฒนำตลำดได้ด้วยตนเองมำกขึ้นและเก็บเก่ียว 
ผลประโยชน์จำกผลผลิตของตนได้ในสัดส่วนที่มำก 
กว่ำเดิม 

Asian Value Chain: การอ�านวยความ
สะดวกในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค 
รองรับกำรออกไปลงทุน/ด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
สมำชิกอำเซียนของผู้ประกอบกำรไทยในหลำย
กลุ่มสินค้ำ ท่ีเล็งเห็นโอกำสและควำมพร้อมของ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในกำรผลติและส่งออกสนิค้ำไปยัง 
ตลำดขนำดใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพำะจีน เอเชียใต้ 
และตะวันออกกลำง นอกเหนือจำกกำรพ่ึงพิง 
ตลำดหลกัท่ีอยู่ห่ำงไกลอย่ำง EU และ US ทีม่แีนวโน้ม 
จะค้ำขำยกันในภูมภิำคของตนมำกข้ึน ดงัน้ัน ควำม
สำมำรถทำงกำรแข่งขันของไทยในอนำคตจึงขึ้นอยู่
กับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบียบทำงกำร
ค้ำของประเทศท่ีจะเป็นฐำนกำรผลิตและกำร 
ส่งออกใหม่ (Nearshoring) รวมถึงโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนที่จะสนับสนุนกำรค้ำของไทยในประเทศท่ี
เป็นประตูกำรค้ำของแต่ละภูมิภำค อำทิ โปแลนด์ 
ตรุกี และ บำห์เรน (Oversea Trade Infrastructure/ 
Facilitation) นอกเหนือจำกศนูย์รวบรวมและกระจำย
สินค้ำ (Hub and Spoke) ในจังหวัดที่ใกล้ชำยแดน 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Cross-Border Special 
Economic Zones)  

นอกจำกน้ี กำรส่งสินค้ำขั้นต้นและเกษตร
แปรรูปที่ไทยได้จำกกำรลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ำน  
(อำทิ Contract Farming) มำต่อยอดมูลค่ำเพ่ิม
ในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องได้รับกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกมำกขึ้นด้วย รวมถึงกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แก่ธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบำ้นในกำรน�ำสินค้ำ
ไทยออกไปกระจำยสินค้ำสู ่ประเทศที่อยู ่ใกล้
เคียง อำทิ จีนและเอเชียใต้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง  
กำรสนับสนุนผู ้ให ้บริกำรโลจิสติกส์ของไทย 
(Logistics Service Providers: LSPs) ให้มีควำม
ได้เปรียบในกำรด�ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ และ 
ส่งเสรมิให้ LSPs ขยำยกิจกำรไปสูก่ำรเป็นผูส่้งออก 
และน�ำเข้ำ ทั้งน้ี LSPs ในอนำคตควรสร้ำงควำม
แตกต่ำงเชิงคุณภำพกำรจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์  
กำรบริกำรและมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำร
ใช้พลังงำนหมุนเวียนด้วย

Moving-up Value Chain: การสร้างมูลค่า
เพิม่และตราสนิค้า โดยพัฒนำระบบกำรจดทะเบยีน
และคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่ครอบคลุมใน
ตลำดต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจและจูงใจ
ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์เอกลกัษณ์สนิค้ำจำกเทคโนโลยี
และองค์ควำมรูส้ิง่บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์ กำรออกแบบ 

กำรแปลงทุนทำงวัฒนธรรมมรดกทำงประวัตศิำสตร์
และภมูปัิญญำ  ให้เป็นจดุขำย รวมทัง้ประสำนควำม 
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือควำมสะดวกในกำรวำงแผนกำรพัฒนำสินค้ำ  
(Collaborative Product Development) 
เ พ่ือยกระดับมูลค ่ำของสินค ้ำตลอดห่วงโซ ่
คุณค่ำ โดยผู ้ประกอบกำรธุรกิจกำรค้ำมีส่วน
ส�ำคัญในฐำนะผู ้ที่มีอิทธิพลต่อท้ังผู ้บริโภค
และผู้ผลิต (Intermediary Role) ซึ่งจะเอื้อให ้
ผู ้ประกอบกำรไทยสำมำรถขยับจำกกำรเป็น 
OEM (Original Equipment Manufacturer) ไปสู่  
ODM (Original Design Manufacturer) และ
ท�ำให้กำรก้ำวข้ำมกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง  
(Middle Income Trap) ของไทยเป็นไปได้มำกข้ึน 
 ในกำรรับมือกับบริบทกำรค้ำในอนำคต  
ยังมีอีกหลำยแนวคิดที่ภำครัฐและเอกชนจะต้อง 
ร่วมกันขัดเกลำเพ่ือหำแนวทำงปรับตัวในด้ำนกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำอย่ำงครบวงจร 
ทศิทำงกำรพัฒนำระบบอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำร
ค้ำท่ีให้ควำมส�ำคัญท้ังกระบวนกำรกำรค้ำภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ (Supply Chain Approach) 
เริ่มปรำกฏให้เห็นชัดเจนจำกกำรยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2556-2559)  ท่ีมุ่งเน้นกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
รวมถึงกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำรค้ำในประเทศเพื่อนบ้ำน สอดคล้อง
กับแนวทำงของ UN/ESCAP ท่ีได้ส่งเสริมให้
ประเทศสมำชิกในเอเชียและแปซิฟิกพัฒนำ 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกตลอดกระบวนกำรท�ำธุรกิจ  
(Business Process) โดยใช้ระบบ Trade and  
Transport Facilitation Monitoring Mechanism  
(TTFMM) รวมทั้งมองว่ำกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ทำงกำรค้ำเป็นเครือ่งมอืหน่ึงในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ทำงกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรทกุระดบัและเพิม่ 
โอกำสให้กับผู้มีรำยได้น้อยได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
ห่วงโซ่คุณค่ำ ซึ่งจะลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำและ
ปัญหำสังคมท่ีจะตำมมำ เอื้อให้เกิดกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจท่ีสมดลุในทกุมติ ิ(Inclusive Develoment) 
 ในขณะทีเ่ส้นทำงธุรกิจก�ำลงัเปิดกว้ำงอย่ำง
เสรี พ้ืนท่ีในตลำดอำจถกูจ�ำกัดด้วยจ�ำนวนของคู่แข่ง
ท่ีมีศักยภำพ กฎกติกำและมำตรฐำนท่ีซ่อนไว้เพ่ือ
สร้ำงเนินสะดุดและลดควำมได้เปรียบ นิยำมและ
ภำรกิจด้ำนควำมสะดวกทำงกำรค้ำในวันน้ี จงึไม่ได้ 
โฟกัสอยู่เพียงท่ีด้ำนกำรค้ำเท่ำน้ัน แต่หมำยรวมถึง
กำรสนบัสนนุด้ำนอืน่ๆ ทีช่่วยให้ผูป้ระกอบกำรได้ปรบั
ตัวและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ง่ำยขึ้น  
รวมถึงกำรน�ำหลักปฏิบัติและพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  
มำใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรทลำยอุปสรรคหรือ
จดักำรกับกฎระเบียบขัน้ตอนท่ีเป็นต้นทนุทัง้ภำยใน
ประเทศและในตลำดเป้ำหมำย ทั้งนี้ จ�ำเป็นต้อง
อำศัยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของภำครัฐและกำร
มีส่วนร่วมจำกภำควิชำกำรและเอกชนอย่ำงจริงจัง 
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เศรษฐกจิของไทย เดอืนสงิหำคม 2557 มแีนวโน้มกำรเตบิโตทีด่ขีึน้  
อัตรำเงินเฟ้อชะลอตัวลง นักลงทุนต่ำงชำติเริ่มมีควำมเชื่อมั่น ส่งผลให ้
กำรลงทุนเริ่มขยำยตัว ประกอบกับผู้บริโภคในประเทศมีควำมเชื่อมั่นและ 
จับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น ด้ำนกำรท่องเท่ียวต่ำงชำติเริ่มมีสัญญำณดีข้ึน  
อย่ำงไรก็ตำม กำรเร่งผลกัดนัโครงกำรลงทนุต่ำงๆ ท่ียังคัง่ค้ำงซึง่จะท�ำให้เกิด
กำรจ้ำงงำน และผลักดันให้ส่งออกกลับมำขยำยตัวเป็นบวกอีกครั้ง สรุปใน
ภำพรวมเสถียรภำพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคง 

  
  เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎำคม 2557 อยู่ใน

เกณฑ์ดีและมีเสถียรภำพ โดยอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปขยำยตัวร้อยละ 2.2 อัตรำ
กำรว่ำงงำนในเดือนกรกฎำคม 2557 ลดลงอยู่ระดับต�่ำท่ีร้อยละ 1.0 ของ
ก�ำลังแรงงำนรวม สัดส่วนหน้ีสำธำรณะต่อ GDP ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือน
มิถุนำยน 2557 อยู่ที่ร้อยละ 46.6 ซึ่งถือว่ำสถำนะหน้ีของไทยยังมีควำม
มั่นคง และต�่ำกว่ำกรอบควำมมั่นคงทำงกำรคลังท่ีตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 
60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภำพ 
เช่นเดยีวกัน สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิน้เดอืนกรกฎำคม 
2557 อยู่ในระดับสูงที่ 169.4 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ยังคงสำมำรถรองรับ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอปุทาน เดอืนกรกฎำคม 2557 ขยำยตัวในภำคกำรเกษตรร้อยละ  
4.3 (YoY) อย่ำงไรก็ตำมรำคำสนิค้ำเกษตรสะท้อนได้จำกดชันผีลผลติสนิค้ำ
เกษตรรำคำสินค้ำเกษตรลดลง ร้อยละ 5.2 (YoY) โดยเฉพำะยำงพำรำ  
และไก่เน้ือ ในส่วนของภำคอุตสำหกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม 
ข้อมลูล่ำสดุเดอืน ณ เดือนมถินุำยน 2557 หดตวัร้อยละ 6.6 (YoY) ซึง่คำดว่ำมำ
จำกกำรท่ีผูผ้ลติยังคงมสีนิค้ำคงคลงัเหลอือยู่ท�ำให้กำรผลติลดลง นอกจำกน้ี  
จ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศเริม่ส่งสัญญำณดีข้ึน หดตัวในอตัรำทีล่ดลง
อยู่ที่ร้อยละ 10.9 (YoY)

      
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎำคม 2557 มีแนวโน้มดีขึ้น 

สะท้อนจำก ยอดกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงที่ สูงข้ึนร้อยละ 
3.6 ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ หดตัวในอัตรำที่ลดลงร้อยละ 8.3  และ 
ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์น่ังหดตัวสูงข้ึนท่ีร้อยละ 8.3  ในขณะที่ปริมำณน�ำเข้ำ
สินค้ำอุปโภคลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.3  ตำมล�ำดับ

 
การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎำคม 2557 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันในปีผ่ำนมำส่งสัญญำณขยำยตัว ปริมำณกำรน�ำเข้ำ 
สินค้ำทุนสูงขึ้น ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ี ยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย ์
ภำษีธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ และยอดขำยปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 
21.5,11.1,และ 0.4 ตำมล�ำดับ        

ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำน

เศรษฐกิจกำรเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติของประเทศต่ำงๆ ,IMF (* คำดกำรณ์

เดือน เม.ย 56)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตรำเงินเฟ้อ Real GDP  	Real	GDP	ปี	57

เฉลี่ยปี	2557	 
(ม.ค.	-	ก.ค.	57	)

ปี	56		(%y-o-y) คำดกำรณ์โดย	IMF	*

ไทย 2.23 2.9 2.5

มาเลเซีย 3.4 4.7 5.2

ฟิลิปปินส์ 4.3 7.2 6.5

สิงคโปร์ 1.6 4.1 3.6

จีน 2.3 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 7.0 5.8 5.4

อินเดีย 8.2 4.4 5.4

เวียดนาม 4.8 5.4 5.6

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย	
ปี	56 ปี	57

ทั้งปี Q1 Q2 มิ.ย ก.ค.

Real	GDP		(%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 -0.6 0.4 - -

เสถียรภำพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.45 8.23 0.53 1.84 -0.86

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 167.4 168.2 168.2 169.4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 2.00 2.47 2.35 2.2

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 1.19 1.71 1.71 1.8

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.8 46.5 46.6 46.6 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0

กำรส่งออก		-	น�ำเข้ำ	(%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.32 -1.00 0.30 -2.14 -0.85

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.17 -15.41 -12.59 -9.32 -2.9

อุปทำน		(%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -1.8 1.9 2.3 -0.6 4.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.4 -0.1 -6.6 -6.1 -5.2

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -7.1 -5.0 -6.6 -

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 -7.9 -13.0 -24.4 -10.9

กำรบริโภคเอกชน	(%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -0.1 0.3 -0.2 3.6

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -55.3 -37.7 -33.7 -37.5

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -20.8 -18.2 -15.6 -8.3

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -3.9 0.4 1.0 -3.3

กำรลงทุนเอกชน	(%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -14.1 -12.6 -4.7 5.5

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -36.6 -30.6 -27.5 -21.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18.2 -5.6 -6.8 -11.8 -11.1

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 -2.4 -3.0 -4.2 -0.4
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหำคม 2557  
มีค่ำเท่ำกับ 107.61 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎำคม 2557 ดัชนีลดลงร้อยละ  
0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.09 สูงขึ้นในอัตรำ
ที่ชะลอตัวลงจำกกำรลดลงของรำคำอำหำรสดและพลังงำน โดยเฉพำะ 
ผักและผลไม้สด น�้ำมันเชื้อเพลิงท่ีลดลงตำมรำคำตลำดโลก รวมท้ังนโยบำย
ปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) ส่งผลต่อ
แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตวั ท�ำให้อตัรำเงนิเฟ้อยังคงมเีสถียรภำพ และเฉลีย่เดอืน
มกรำคม - สิงหำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.21

สำาหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557  กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำ
จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดชันีราคาผู้บรโิภคพืน้ฐานของประเทศ (เป็นดชันีรำคำผูบ้รโิภคท่ัวไป
ของประเทศ ท่ีหักสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและพลังงำน) เดือนสิงหำคม 2557  
มีค่ำเท่ำกับ 105.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 1.83  
เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้ำ ดชันีรำคำสงูขึน้ร้อยละ 0.09 และ เฉลีย่เดอืนมกรำคม -  
สิงหำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.54

ดชันีราคาผู้ผลิต เดอืนสงิหำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ 138.9 เมือ่เทยีบกับ
เดอืนเดยีวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 0.1 จำกกำรสงูขึน้ของหมวดผลติภณัฑ์จำก
เหมือง สูงข้ึนร้อยละ 1.2 ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์  ปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติ แร่โลหะและแร่อื่นๆ  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสูงขึ้นร้อยละ 0.2  
ได้แก่ หนงัฟอก ผลติภัณฑ์หนงัและรองเท้ำ ไม้และผลติภัณฑ์จำกไม้ เย่ือกระดำษ 
ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ โลหะขั้นมูลฐำนและ
ผลติภัณฑ์โลหะ เครือ่งจกัร ส่วนประกอบและอปุกรณ์ เคมภัีณฑ์และผลติภณัฑ์เคมี  
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำผู้ผลิต 
ลดลงร้อยละ 0.9 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - สงิหำคม 2557 เทียบกับช่วงเดยีวกัน
ของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหำคม 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.0  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จำกกำรสูงขึ้นของ  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 4.2 วัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ร้อยละ 3.6 เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 1.5 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.1 หมวดกระเบื้อง 
ร้อยละ 0.2 ส�ำหรับหมวดวัสดุฉำบผิวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ลดลง ได้แก่  
หมวดซีเมนต์ร้อยละ 2.8 หมวดสุขภัณฑ์ ร้อยละ 0.4 อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ  
ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลงร้อยละ 
0.2 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - สงิหำคม 2557 เทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 1.3  

ที่มำ : ศูนย์ดัชนีและพยำกรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

Index
% YoYIndex

% YoYIndex
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การส่งออก
เดอืนกรกฎาคม  2557 มมีลูค่ำ 18,896 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 

-0.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร  
ภำพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 โดย ข้ำว (+3.2%)  อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป 
(+2.1%) ผกัผลไม้สด แช่แขง็ และแปรรปู (+30.6%) น�ำ้ตำล (+3.7%)  ไก่สดแช่แขง็ 
และแปรรูป (+13.2%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-7.7%) ยำงพำรำ            
(-23.4%) สินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 โดยรถยนต์ 
และอปุกรณ์ (+14.5%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+4.9%) น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-8.0%) 
เม็ดพลำสติก (+10.4%) ผลิตภัณฑ์ยำง (-2.0%) ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย  
5 ล�ำดับแรกได้แก่ จีน (-1.7%) สหรัฐอเมริกำ (+4.5%) ญ่ีปุ่น  (+3.3%) มำเลเซีย 
(+0.1%) ฮ่องกง (-13.2%) 

ระยะ 7 เดอืนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.) มมีลูค่ำ 131,601 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ                                                                                            
ลดลงร้อยละ  -0.42  โดย สินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 
-4.1 โดย ยำงพำรำ (-19.6%) อำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-9.6%)  น�้ำตำล  
(-25.8%) ในขณะท่ี ข้ำว (+11.0%) ผลติภัณฑ์มนัส�ำปะหลงั (+11.8%) ผกั ผลไม้สด 
แช่แข็งและแปรรปู (+18.0%) ส่วนสนิค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญภำพรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
1.9 โดย รถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+2.6%) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (+2.5%) อญัมณี
และเครือ่งประดับ (+19.0) เมด็พลำสตกิ (+9.7%) ในขณะท่ี น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-7.1%) 
ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จนี  (-4.0%) สหรฐัอเมรกิำ (+3.0%) 
ญี่ปุ่น  (-0.8%) มำเลเซีย (-0.1%) และฮ่องกง (-2.0%)                              

 การนำาเข้า
 เดอืนกรกฎาคม  2557 มมีลูค่ำ 19,998 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  ลดลงร้อยละ 
-2.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ ่ำนมำโดยเป็นกำรลดลงของ 
เครือ่งจกัรกลฯ (-11.7%) เคมภัีณฑ์ (-0.5%) ขณะที ่ น�ำ้มนัดบิ (+7.5%) เครือ่งจกัร
ไฟฟ้ำฯ (+1.7%) เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (+3.5%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญ 
ของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี  (-8.7%) ญ่ีปุน่  (-14.1%) สหรฐัอเมรกิำ  (+28.0%)  
มำเลเซีย (-21.3%) เกำหลีใต้ (+16.1%) 
 ระยะ 7 เดอืนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.)  มมีลูค่ำ 132,466 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ   
ลดลงร้อยละ -12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของน�้ำมันดิบ (-10.6%)  เครื่องจักรกลฯ (-7.9%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-2.3%) 
เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (-17.9%) ขณะท่ีเคมีภัณฑ์ (+1.3%) แหล่ง 
น�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-3.0%) ญ่ีปุ ่น (-17.3%) 
สหรัฐอเมริกำ (-10.6%) สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ (-26.2%) และมำเลเซยี (-6.5%)    
 
ดุลการค้า
 เดือนกรกฎาคม  2557  ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,101 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
 ระยะ 7 เดือนของปี 57 (ม.ค.-ก.ค.)  ขำดดลุกำรค้ำมลูค่ำ 866 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐัฯ 
                                                                                                                                                                                                                                                
ราคาสินค้าส่งออก
 ดชันีราคาสนิค้าส่งออกเดอืนกรกฎาคม  2557 อยู่ท่ี 99.1 (ปี2555=100) 
ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนี
รำคำส่งออกในหมวดสินค้ำ หมวดสินค้ำเกษตรกรรม  ลดลงร้อยละ -6.4  หมวด
สินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร  ลดลงร้อยละ -0.4 และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง   
ลดลงร้อยละ -0.3 ขณะที่หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7     

ราคาสินค้านำาเข้า
 ดชันรีาคาสินค้านำาเข้าเดอืนกรกฎาคม  2557 อยู่ที ่97.5 (ปี 2555=100) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำกกำรเพิ่มขึ้นของดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดหมวดสินค้ำเชื้อเพลิง
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.3 หมวดสนิค้ำทนุเพ่ิมขึน้ร้อยละ  0.8 และหมวดสนิค้ำอปุโภคบรโิภค
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.1  ขณะท่ีดชันีรำคำน�ำเข้ำสนิค้ำวตัถุดบิและก่ึงส�ำเรจ็รปู   และหมวด
ยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่งลดลงร้อยละ -0.4 และ -1.2 ตำมล�ำดับ 

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: กรกฎาคม 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กรกฎาคม 57
ม.ค.-ก.ค.

2557
กรกฎาคม 57

ม.ค.-ก.ค.
2557

ส่งออก 18,896 131,601 -0.85 -0.42

น�าเข้า 19,998 132,466 -2.86 -12.49

ดุลการค้า -1,102 -866   

สินค้ำ

มูลค่ำ Δ

ประเทศ

มูลค่ำ Δ สัดส่วน

(ล้ำน	
USD)

(%YoY) (%)
(ล้ำน	
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,160 14.5 11.4 จีน 2,069 -1.7 11.0

คอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบ

1,533 4.9 8.1 สหรัฐ		
อเมริกำ

2,909 4.5 10.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 923 -8.0 4.9 ญี่ปุ่น 1,909 3.3 10.1

เม็ดพลำสติก 815 10.4 4.3 มำเลเซยี 1,094 0.1 5.8

ผลิตภัณฑ์ยำง 698 -2.0 3.7 ฮ่องกง 899 -13.2 4.8

ดัชนีรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลง	(%MoM) 	กำรเปลี่ยนแปลง	(%YoY)

พ.ค.	57 มิ.ย.	57 ก.ค.	57 ก.ค.	57 ม.ค.	-ก.ค.	57

ส่งออก -0.1 0.1 0.2 -0.2 -1.1

น�ำเข้ำ 0.0 0.3 0.0 0.8 -0.6

สินค้ำ

มูลค่ำ Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่ำ Δ สัดส่วน

(ล้ำน	
USD)

(%YoY) (%)
(ล้ำน	
USD)

(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ 2,389 7.5 12.0 จีน 3,243 -8.7 16.2

เครือ่งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,909 11.7 9.5 ญี่ปุ่น 2,992 -14.1 15.0

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ
และส่วนประกอบ

1,346 1.7 6.7 สหรัฐ	
อเมรกิำ

1,560 28.0 7.8

เคมภัีณฑ์ 1,306 -0.5 6.5 มำเลเซยี 1,021 -7.2 5.1

เหล็ก	เหล็กกล้ำ
และผลติภัณฑ์

1,034 3.5 5.2 เกำหลใีต้ 869 16.11 4.34

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 57

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 57

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สัดส่วน
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ราคาทองคำา
รำคำทองค�ำในเดอืนสงิหำคมปรบัตวัลดลง โดยเฉลีย่อยู่ที ่19,668.75 บำท ลดลงร้อยละ 

1.55 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ รำคำทองค�ำได้รับแรงกดดันจำกควำมแข็งแกร่งของข้อมูล
เศรษฐกิจสหรฐัฯ ท่ีมกีำรเปิดเผยออกมำ ซึง่อำจจะกระตุน้ให้ธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (เฟด) ตดัสนิใจ 
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในเวลำท่ีรวดเร็วกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้ ขณะที่เศรษฐกิจจำกกลุ่มยูโรโซน
กลบัต้องเผชญิกับภำวะเศรษฐกจิทีช่ะงกังนั ส่งผลให้เงนิยูโรอ่อนค่ำลงในทิศทำงเดยีวกับทองค�ำ

ราคานำ้ามัน
 รำคำน�้ำมันดิบในเดือนสิงหำคมปรับตัวลดลง โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI  
เฉลีย่อยู่ท่ี 96.55 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล ลดลงจำกเดอืนก่อนหน้ำซึง่อยู่ที ่103.63 เหรยีญสหรฐั
ต่อบำร์เรล เน่ืองจำกกำรรำยงำนกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึนของปริมำณน�้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ 
โดยส�ำนักงำนสำรสนเทศด้ำนพลังงำนสหรัฐฯ (EIA) รวมถึงควำมเปรำะบำงของเศรษฐกิจ
โลกจะฉุดรั้งควำมต้องกำรใช้น�ำ้มันและกดดันรำคำน�ำ้มันดิบท่ำมกลำงควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ในภูมิภำคส�ำคัญๆ ของโลก นอกจำกน้ี รำคำน�้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจำกอุปทำนที่จะ
ปรับเพ่ิมข้ึนหลังจำกลิเบียสำมำรถกลับมำส่งออกน�้ำมันดิบจำกท่ำเรือส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ลิเบียอีกครั้ง 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำทในเดอืนสงิหำคมยงัคงแขง็ค่ำขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉลีย่อยู่ท่ี 32.01 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่ำจำก 32.10 บำทต่อเหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อนหน้ำ โดยเป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภำค ท่ียังได้แรงหนุนจำกกำรไหลเข้ำของกระแสเงินทุน
จำกต่ำงประเทศท้ังในตลำดหุ้นและตลำดพันธบัตร จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ ธนำคำรกลำง 
ของประเทศชัน้น�ำจะยงัคงใช้มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงนิอย่ำงต่อเนือ่งในช่วงหลำยเดือน
ข้ำงหน้ำ นอกจำกนี้ ปัจจัยพื้นฐำนที่อ่อนแอในยูโรโซนหนุนให้เงินบำทแข็งค่ำเมื่อเทียบยูโร 

สินค้าเกษตร 
 ข้าว  รำคำขำยส่งเฉล่ียข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตวัเพ่ิมขึน้จำก 1,222.62 บำท/100 กิโลกรมั  
เป็น 1,272.37 บำท/100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับรำคำขำยส่งเฉลี่ย ข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  
ปรับตัวเพิม่ขึ้นจำก 3,034.52 บำท/100 กิโลกรัม เป็น 3,052.89 บำท/100 กิโลกรัม เนื่องจำก
ตลำดมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำข้ำวอย่ำงต่อเน่ือง แต่ผลผลิตข้ำวนำปียังไม่ออกสู่ตลำด  
ขณะเดยีวกันประเทศคูแ่ข่งอย่ำงเวียดนำม ประสบปัญหำกำรขำดแคลนข้ำว ส�ำหรบัแนวโน้ม
เดอืนกนัยำยน คำดว่ำรำคำข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 จะปรบัตวัเพ่ิมขึน้  
เน่ืองจำกจะมีกำรส่งมอบข้ำวขำว 5% ให้จีนจ�ำนวน 100,000 ตัน ประกอบกับประเทศ
อินโดนีเซีย มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีควำมต้องกำรน�ำเข้ำข้ำวจำกประเทศผู้ส่งออก  
ไม่ต�่ำกว่ำ 500,000 ตัน
 ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลี่ย  
ณ ท่ำเรือกรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนสิงหำคม 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 59.64 
บำท และ 53.12 บำท ตำมล�ำดับ ปรับตัวลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนักลงทุน 
เทขำยสญัญำซือ้-ขำยในตลำดล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันควำมเสีย่ง เพรำะมคีวำมวิตกกังวลเก่ียวกับ 
อุปสงค์ยำงโดยรวมของโลก หลังจำกประธำนธนำคำรกลำงยุโรป (อีซีบี) เตือนว่ำควำม
เสี่ยงทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ (รัสเซียและยูเครน) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน  
อีกท้ัง จีนและสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผู้ใช้ยำงรำยใหญ่ของโลก เปิดเผยข้อมูลท่ีส่งสัญญำณถึงกำร
ชะลอตัวของเศรษฐกิจอีกด้วย  ส�ำหรับรำคำยำงในเดือนกันยำยน 2557 คำดว่ำรำคำยำง 
อำจจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจำกนักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในมำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำง 

 & Fx
Commodities

รำคำสินค้ำรำยเดือน

ก.ค.-57 ส.ค.-57
%Δ

(MOM)	
ม.ค.-ส.ค.

56
ม.ค.-ส.ค.

57
%Δ

(YOY)	

ข้ำว	:	(Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,222.62 1,272.37 4.07 1,539.04 1,217.35 -20.90

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,034.52 3,052.89 0.61 3,267.38 2,981.74 -8.74

ยำงพำรำ	:	(Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 64.78 59.64 -7.94 87.99 68.98 -21.60 

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 54.32 53.12 -2.20 78.99 59.35 -24.86

ทองค�ำ

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,310.97 1,295.99 -1.14 1,470.82 1,294.24 -12.01

ไทย (THB/Baht) 19,978.00 19,668.75 -1.55 21,096.74 19,893.32 -5.70

น�้ำมันดิบ	:	(USD/BBL)

Dubai 105.91 101.59 -4.08 104.80 104.90 0.09

WTI 103.63 96.55 -6.83 97.11 100.66 3.66

อัตรำแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.10 32.01 -0.29 30.23 32.43 7.29

สินค้ำ

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองคำา ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร: สิงหาคม 2557

ที่มา : CEIC

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News
โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ประเดน็ไก่หมดอำยุในจนีพ่นพิษส่งผลต่อตลำดญีปุ่น่ เมือ่ผูน้�ำเข้ำไก่ใน
ญี่ปุ่นจ�ำนวนมำก ต้องกำรลดกำรน�ำเข้ำจำกจีนและหันมำน�ำเข้ำจำกไทยแลนด์
แทน ส้มหล่นอีกแล้วครับพี่น้อง  

บริษัทญี่ปุ่นกว่ำ 264 บริษัท มีทั้งบริษัทรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส ์
ยกขบวนลงทุน R&D นอกประเทศกันเป็นทิวแถวทั้งในอำเซียน จีน อินเดีย และ
สหรัฐฯ และก็หมำยตำประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ด้วย 

ส้มหล่นก�ำลงัสอง รสัเซยีแบนกำรน�ำเข้ำอำหำรจำกอยูีแล้วหันมำน�ำเข้ำ
อำหำรจำกไทยแทน แถมต้องกำรน�ำเข้ำชิน้ส่วนรถยนต์ ยำงรถยนต์ และยำงพำรำ
ไม่อัน้เพ่ือป้อนสำยกำรผลติรถยนต์ในรสัเซยีที ่ตัง้เป้ำหมำยให้รสัเซยีเป็นฐำนกำร
ผลิตรถยนต์อันดับ 2 ของภำคพื้นยุโรป ยำงพำรำไทยมีเฮกันละครำวนี้ 

รัสเซียเป็นตลำดใหญ่ มีประชำกร 142 ล้ำนคน มีฤดูหนำวยำวนำนกว่ำ 
6 เดือน ไม่เหมำะแก่กำรท�ำกำรเกษตร จึงต้องน�ำเข้ำอำหำรเป็นหลัก 

แว่วๆ ว่ำรสัเซยีจะใช้ไทยเป็นฐำนในกำรเจำะตลำดอำเซยีนด้วยเช่นกัน  

สินค้ำไทยท่ีจะส่งไปตลำดแคนำดำควรเป็นสินค้ำผลิตภัณฑ์ 
สีเขียว (Green Product) ซึ่งเป็นกระแสท่ีก�ำลังมำแรงในกลุ่มผู้บริโภคแคนำดำ
ในปัจจุบัน อำทิเช่น เมื่อเร็วๆ นี้องค์กรกฎหมำยเพ่ือสิ่งแวดล้อมแห่งแคนำดำ 
ได้ย่ืนหนังสอืต่อรฐับำลแคนำดำโดยอ้ำงถึงสำรแอนตีแ้บคทีเรยี 2 ตวั คอื ไตรโคลซำน 
และไตรโคลคำร์บำล ท่ีปัจจุบันใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรผลิตสินค้ำอุปโภค  
อำทิ ยำสีฟัน ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดผิว สบู่ก้อน เสื้อผ้ำ ไปจนถึงเสื่อโยคะ  
ว่ำสำรเคมดีงักล่ำวเป็นอันตรำยต่อผูบ้รโิภค แม้ว่ำประเดน็ดังกล่ำวยังอยู่ในขัน้ตอน 
กำรพิจำรณำแต่ก็สะท้อนว่ำแคนำดำมีควำมตื่นตัวต่อประเด็นควำมปลอดภัย 
ของผู้บริโภคมำก  ภำค      

 อตุสำหกรรมของยูเครนทรดุหนักโดยในเดอืนกรกฎำคม 2557 กำรผลติลดลง 
ร้อยละ 12.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนือ่งจำกควำมไม่สงบในภำคตะวันออก  
ซึง่เป็นพ้ืนทีเ่หมอืงแร่ส�ำคญั มกีำรสูร้บทีย่ดืเย้ือโดยพ้ืนท่ีพิพำทคดิเป็น 1 ใน 3 ของ
กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมยูเครน...ผลิตไปต้องหลบจรวดไปด้วยเลยทีเดียว  

ญ่ีปุ่นเตรียมผ่อนคลำยระเบียบกำรน�ำเข้ำส�ำหรับร้ำนปลอดภำษีเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยจะยกเว้นภำษีทุกรำยกำร เช่น อำหำร เครื่องส�ำอำง และ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ พรอ้มทัง้เปิดร้ำนปลอดภำษเีพิม่เปน็ 10,000 แห่งภำยในปี 2563 
น่ำจะเป็นช่องทำงใหม่ในกำรเจำะตลำดญี่ปุ่นส�ำหรับสินค้ำไทย 

ตลำดอญัมณีและเครือ่งประดบัใกล้บ้ำนอย่ำงกัมพูชำเป็นตลำดทีไ่ม่ควร
มองข้ำมโดยในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 (ม.ค. – ม.ิย.) มอีตัรำกำรเตบิโตสงูถึง 
4.08 เท่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้ำ โดยสินค้ำส่งออกเกือบทั้งหมด
เป็นทองค�ำ ซึง่ส่งออกเพ่ิมสงูถึงกว่ำ 4.33 เท่ำ อนัเน่ืองมำจำกชำวกัมพูชำนยิมซือ้
ทองค�ำสะสมเป็นสนิทรัพย์หรอืเพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมมำกขึน้ และท่ีส�ำคญัคนไม่ค่อย
นิยมฝำกธนำคำร ต้องยอมรับว่ำ “อัปสรำ” Really love Gold 

ส�ำหรับกำรส่งออกไปยังญ่ีปุ่นก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน รำยกำรส�ำคัญไม่ว่ำจะ
เป็นเครื่องประดับทอง เครื่องประดับแพลทินัม ทองค�ำฯ เพชรเจียระไน พลอย
เนือ้แข็งเจยีระไน และพลอยเนือ้อ่อนเจยีระไน ต่ำงก็ขำยดเีป็นเทน�ำ้ด้วยอตัรำกำร
ขยำยตวัร้อยละ 26.16, ร้อยละ 2.69, ร้อยละ 54.34, ร้อยละ 23.54, ร้อยละ 5.46 
และ 1.24 เท่ำ ตำมล�ำดับ ทั้งนี้เป็นผลโดยตรงจำกเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เริ่มฟื้นตัว ..  
บันไซ .. บันไซ อุมำมิ โดโซะ 




