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Editor’s note

วารสาร สนค. ฉบับนี้ ขอร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้าของเรา ทีม่ าพร้อมโลโก้ใหม่ และภารกิจในการชีน้ ำ� เศรษฐกิจการค้าไทย
ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีหลักการ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมอบนโยบาย
แก่ สนค. ในฐานะ “คลังสมอง” ของประเทศ ที่มีหน้าที่จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การค้าเชิงรุกของไทย เราจึงได้น�ำถ้อยแถลงของท่านที่กล่าวถึงบทบาทส�ำคัญของ สนค.
มาถ่ายทอดอีกครั้งในคอลัมน์ Special Talk เพื่อเป็นดั่งเข็มทิศน�ำทางการท�ำงานแก่เหล่า
ข้าราชการ สนค. และแน่นอนว่าข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
และทันสมัยนี้ ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เราได้สรุปการสัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายของการค้าไทยจากนีถ้ งึ ปี 2030”
มาให้ติดตามกันในคอลัมน์ Special Report โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจการค้าไทยมา
ร่วมกันคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจการค้าไทยในอีก 15 ปีข้างหน้าว่าจะพัฒนาปรับเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด อีกทั้งความท้าทายส�ำคัญที่รออยู่ ถือเป็นการคาดการณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนร่วมกันท�ำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น
ส�ำหรับผู้ประกอบการภาคเกษตร ฉบับนี้เรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ทุเรียน”
มาฝากกัน โดยประเทศไทยเราถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะ
ในตลาดจีน ซึง่ ยังเต็มไปด้วยโอกาสทางการค้า ขณะเดียวกันก็มจี ดุ อ่อนหรืออุปสรรคทีเ่ ราต้อง
ช่วยกันฟันฝ่าแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและขยายตลาด เพื่อครองแชมป์
การเป็นผู้ส่งออก “ราชาแห่งผลไม้” ในตลาดจีนต่อไป

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

“วันนี้เราจะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับ
การเชื่อมโยงกับภาคเอกชน และบูรณาการ
กับภาครัฐเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำธุรกิจและการค้า”
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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Getting Around with TPSO
“เปิดตัวแล้วจ้า” ส�ำหรับส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมโลโก้ใหม่
สดใส และมุง่ ไปข้างหน้าอย่างมีหลักการ
วารสาร TPSO ฉบับเดือนกันยายนนี้ จึงเป็นการฉลองการเปิดตัวและแนะน�ำบทบาท
ภารกิจอย่างเป็นทางการของ TPSO เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ภายใต้ชอื่ งาน “ฝ่าคลืน่ ความ
ท้าทายทางการค้าเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยได้รบั เกียรติจากท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งท่านคาดหวังให้ TPSO
เป็นหน่วยงานคลังสมองของ พณ. ในการเป็นเสนาธิการเรือ่ งการจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการค้าเชิงรุกของประเทศไทย และจัดท�ำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายทีถ่ กู ต้อง
น่าเชือ่ ถือ และทันสมัย โดยบุคลากรทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ดา้ นการค้าอย่างมีหลักการ
และในมุมมองทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้ ในช่วงที่สองของงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของการค้าไทย
จากนีถ้ งึ ปี 2030” โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ นอกเหนือจาก ผอ.สนค. แล้ว ยังมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ ดร.วิรไท สันติประภพ
ว่าที่ผู้ว่าการ ธปท. และ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ TDRI โดยเนื้อหาการเสวนาสามารถติดตามได้ในหัวข้อ
Special Report ของเราในเล่มนะคะ
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โดย ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Special Talk

วันนีเ้ ราจะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการเชือ่ มโยงกับภาคเอกชน

และบูรณาการกับภาครัฐเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำธุรกิจและการค้า

ดิฉันฝากความคาดหวังไว้กับส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งถือเป็นกรมน้องใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ และ
จะมีบทบาทและภารกิจส�ำคัญในการเป็น “คลังสมอง” ของกระทรวงฯ ในการวางนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต ภารกิจของ สนค. ต่อจากนี้ จะท้าทายและหนักหนายิ่งนัก แต่ดิฉันไม่ได้หนักใจเลย เพราะเห็นมาตลอดว่าผู้บริหารและ
ข้าราชการของ สนค. เป็นบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะ และมี
ความมานะพยายาม เพื่อให้ผลงานของ สนค. เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และท�ำให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมสูงสุดต่อประชาชนคนไทยในทุกระดับชั้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะวางรากฐานเศรษฐกิ จ การค้ า ของ
ประเทศให้เข้มแข็งและเติบโต ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยการ
วางยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยการประสานงานและ
บูรณาการระหว่างแต่ละกรมภายในกระทรวงพาณิชย์
และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ
ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) การเป็ น หน่ ว ยงานเสนาธิ ก าร เพื่ อ จั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์การค้าในเชิงรุก และจัดท�ำข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบายให้ทันท่วงที
การตัดสินใจก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้า
“ข้อมูล” เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เพราะเป็นพืน้ ฐาน
ของการวิเคราะห์ ก�ำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาได้
อย่างถูกต้อง ดังนัน้ ดิฉนั จึงมีความคาดหวังเป็นอย่างสูง
ให้ สนค. เป็นผูน้ ำ� เสนอข้อมูลที่ “ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และ
ทันสมัย” ให้กับผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อก�ำหนดและ
ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้า ยึดโยงนโยบาย
แม้จะรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แห่งรัฐ นโยบายของกระทรวงฯ และการขับเคลือ่ นแบบ
พาณิชย์ได้ไม่นาน แต่ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์อดีต วันต่อวัน
ผูบ้ ริหารในหลายภารกิจของกระทรวงพาณิชย์มายาวนาน
ได้ให้ความส�ำคัญกับการตัง้ หน่วยงานน้องใหม่ “สนค.” 3) การวางยุทธศาสตร์ Cluster และแก้ปัญหาที่
เป็นอย่างมาก โดยท่านได้มอบนโยบายให้แก่ สนค. ในงาน เกี่ยวข้องกับการค้าแบบ Cross Cutting Issues
โดยให้ความส�ำคัญกับ Cluster ที่โดดเด่นของ
“แนะน�ำบทบาทภารกิจของส�ำนักงานนโยบายและ
รั
ฐ
บาล
เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรแปรรูปและ
ยุทธศาสตร์การค้า” เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ สนค. อาหาร และสินค้า High-Tech และ IT แฟชัน่ Lifestyle
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เป็ น ต้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ทุกคน
“ดิฉันมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงกับ สนค. ผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่ธรุ กิจ และเร่งสร้าง Roadmap
เพื่อจะด�ำเนินการตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้มี ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง โดยเฉพาะธุ ร กิ จ
บริการ เช่น โลจิสติกส์ Health and Beauty และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 3 ประการได้แก่
การค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยต้องมีการเชื่อม
1) การจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการค้าของ โยงกับผูป้ ระกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง เร่งอ�ำนวยความสะดวกและแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็น
ประเทศไทย หรือเป็น Think Tank เรื่องการค้า
งานของกระทรวงพาณิชย์มีทั้งการก�ำหนดและ อุปสรรคทางการค้า แก้ปัญหาเรื่องบริการทางการเงิน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เห็นผล พัฒนา SME เร่งส่งเสริมนักรบเศรษฐกิจใหม่ Start-Ups
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการระยะ และส่งเสริมการใช้ e-Commerce บูรณาการกับ
สั้นและระยะกลาง และการก�ำหนดและขับเคลื่อน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาขีดความ

สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ตอบโจทย์ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ไม่วา่ จะเป็นเกษตรกร
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เช่น
การยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) การดูแล
แก้ปญ
ั หาเรือ่ งค่าครองชีพ เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ
ทัง้ สินค้าบริการและการบริการต่อเนือ่ งจากธุรกิจต่างๆ
การปรับปรุง พรบ. การแข่งขันทางการค้า พรบ. การ
น�ำเข้า-ส่งออก เป็นต้น ทัง้ นี้ ประเด็นส�ำคัญ คือต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขการ
ท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่
ได้ด�ำเนินงานให้ประชาชนและสังคมเข้าใจ รวมทั้งต้อง
มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา
ดิฉันเข้าใจค่ะว่า ภารกิจ สนค. ต่อจากนี้ จะ
ท้าทายและหนักหนายิ่งนัก แต่ดิฉันมั่นใจว่าผู้บริหาร
และข้าราชการ สนค. ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะท�ำงานด้วย
ความมุ่งมั่น อุตสาหะ ประกอบกับ ดิฉันมีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการ
ท�ำงานของ สนค. อย่างเต็มที่ด้วยแล้ว ดิฉันมั่นใจว่า
ผลงานของ สนค. จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินนโยบาย
ของกระทรวงพาณิชย์ และเกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็นรูปธรรม
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนคนไทยในทุกระดับชัน้ ”
ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงฯ มัน่ ใจใน สนค.
ขนาดนี้ พวกเราชาว สนค. สัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะทุ่มเท
ท�ำงาน เพื่อให้บรรลุความคาดหวังของท่านรัฐมนตรีฯ
ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยอย่างสุดความสามารถ
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โดย ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ความท้าทายของการค้าไทย…
จากนีถ้ งึ ปี 2030

ท�ำไมต้องปี 2030?
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Devel
opment : OECD) คาดการณ์ไว้ใน Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014 : Beyond The
Middle Income Trap ว่าในปี 2031 ประเทศไทยจะก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศมีรายได้สูง ตามรอยญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

(Source: OECD Development Centre)

รูปที่ 1: การคาดการณ์ best scenario ของ OECD
ส� ำ หรั บ ปี ที่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ จ ะก้ า วข้ า ม
Middle Income Trap1
นอกจากนี้ การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) จะสิ้นสุด
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วาง
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ส�ำหรับขับเคลื่อนประเทศระหว่างปี พ.ศ.2560-2564
ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ในปี 2564 (2021)
ประเทศไทยจะ หลุดพ้นจาก Middle Income Trap
การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร
ต่อปี (GDP Per Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท
(ประมาณ 96,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ อัตราแลกเปลีย่ น
33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ2) ภายใต้เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยายตัวได้เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5 การลงทุนรวม
โดยเฉลี่ยขยายตัวไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8 และการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
แม้ว่า สศช. จะคาดการณ์ว่าไทยจะก้าวข้าม
Middle Income Trap ในอีกประมาณ 6 ปีข้างหน้า
ซึ่ ง เร็ ว กว่ า การคาดการณ์ ข อง OEDC ถึ ง 10 ปี
แต่ สศช. ก็ยอมรับว่าการท�ำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นไม่ง่าย เพราะถ้า
คิดบนพื้นฐานว่า GDP ของประเทศโตได้ปีละร้อยละ
3.7 ก็ต้องขยายตัวต่อเนื่องกันในระดับนี้ไม่ต�่ำกว่า
15 ปี ประเทศไทยจึงจะหลุดพ้น Middle Income Trap
ได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญข้อจ�ำกัดและ
อุปสรรคส�ำคัญที่ต้องเผชิญอีกหลายด้าน ทั้งจากปัจจัย
ภายในประเทศและในระดับโลก เช่น การหดตัวของ
ประชากรวั ย แรงงานของไทย การปรั บ โครงสร้ า ง
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การผลิตอุตสาหกรรมที่ยังไม่ทันต่อสภาวะการแข่งขัน
ในตลาดโลก ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการดูแล
ประชากรผูส้ งู อายุ และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
เป็นต้น
ข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นการจุดประเด็นค�ำถาม
ส� ำ หรั บ สนค. ว่ า ในอี ก ประมาณ 15 ปี ข ้ า งหน้ า
เศรษฐกิจการค้าไทยจะมีการพัฒนา ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การผลิต การค้า การลงทุนในสินค้าและบริการ และมี
ประเด็นความท้าทายส�ำคัญๆ อะไรบ้าง
สนค. จึ ง ใช้ โ จทย์ นี้ เ ป็ น ที่ ม าของหั ว ข้ อ การ
เสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการค้าไทยจากนี้ถึงปี
2030” ในงานเปิดตัวและแนะน�ำบทบาทภารกิจของ
สนค. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4
ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
เรื่องเศรษฐกิจการค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า (สนค.) ดร.พจน์

อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ว่าที่ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์
ผูอ้ ำ� นวยการวิจยั ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย
วิทยากรทั้ง 4 ท่านได้ให้มุมมองความท้าทายทาง
เศรษฐกิจการค้าของไทยในปัจจุบนั และอนาคตได้อย่าง
น่าสนใจ

อุปสรรคความท้าทายทางการค้าเป็น “คลืน่ ”
ที่เราต้องฝ่า หรือมีลักษณะอย่างไร

ดร.วิ ร ไท เห็ น ว่ า ภาคเศรษฐกิ จ การค้ า ของ
ไทยก�ำลังเผชิญปัญหาที่ไม่ใช่เป็นแค่ “คลื่น” ที่มอง
เห็นเพียงผิวเผิน แต่อยู่ลึกลงไปในระดับโครงสร้าง
ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างประชากรของประเทศคูค่ า้ ไทยที่
ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้สัดส่วนการบริโภค
ในสินค้าอุปโภคบริโภคน้อยลง ก�ำลังการผลิตส่วนเกิน
(Excess Supply or Excess Capacity) ซึ่งส่งผลต่อ

ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ World Bank ส�ำหรับการจ�ำแนกเศรษฐกิจ โดยประเทศที่มีรายได้สูงต้องมี
GNI Per Capita มากกว่า 12,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2013 อัตราการเติบโต ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค และอัตราแลกเปลีย่ น
ในการคาดการณ์นสี้ อดคล้องกับ MPF-2014 และการคาดการณ์จำ� นวนประชากรอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลของ United
Nations : UN
2
จากข้อมูลของ World Bank ในปี 2014 ไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรต่อปี (GDP Per Capita)
5,560.7 ดอลลาร์สหรัฐ
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ราคาสินค้าส่งออกให้ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับราคา
สินค้าน�ำเข้า และประเด็นความได้เปรียบทางการค้า
ของไทยที่ลดลง เนื่องจากกฎระเบียบทางการค้าของ
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งมีข้อตกลงการค้า
ข้ามแดนระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดการเชือ่ มต่อห่วงโซ่
การผลิตในภูมิภาคกันเอง (Regionalization) ท�ำให้
ต่อยอด Supply Chain กันได้ หรือกรณีสหรัฐอเมริกา
มีการท�ำความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟกิ (Tran-Pacific Strategy Economic Partnership
Agreement : TPP) กับหลายประเทศ ถ้าไทยไม่
วางยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ดีก็จะกระทบต่อการส่งออกได้
ปั ญ หาเรื่ อ งการส่ ง ออกเป็ น เพี ย งปลายเหตุ
ต้นทางจริงๆ เกิดจากการลงทุน โดยเฉพาะหลังจาก
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ ต่อด้วยสถานการณ์การเมือง
ในประเทศ ท�ำให้ความมั่นใจของนักลงทุนหายไป การ
ลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงหลัง ไม่ใช่การ
ตั้งฐานการผลิตที่เป็นโครงการใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ เหมือนที่ผ่านๆ
มา แต่มักเป็นการลงทุนต่อเนื่องจากการลงทุนที่มีอยู่
แล้ว เช่น การขยายโรงงาน หรือเป็นเพียงอุตสาหกรรม
เสริมจากสินค้าเดิม
ดร.พจน์ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ที่ ผ ่ า นมาไทยมี
ทั้ ง ศั ก ยภาพและความโชคดี ใ นการเผชิ ญ กั บ การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ๆ โดย ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยอยู่
ในจุดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 4 ทีเ่ ราต้องมองทัง้ สามมิติ
คือเรื่องการบริการ การค้า และการลงทุน สิ่งที่ท้าทาย
ในตอนนี้ คือภาคการค้าไม่ได้ขายแค่สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการบริการในสินค้านั้น
ด้วย ทั้งการกระจายสินค้า การจัดส่งสินค้า การบริการ
หลังการขาย การบริการจุดเก็บสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้
การเมืองระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยความท้าทาย
ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมาตรการกีดกัน
ทางการค้า (NTBs) การท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว ต่าง
สะท้อนว่ารูปแบบการค้ามีมาตรฐานสูงขึ้น
ดร.เดือนเด่น เห็นว่าคลื่นเศรษฐกิจที่ไทยก�ำลัง
เผชิญ เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
โดยปัจจัยภายในประเทศ ที่ส�ำคัญ คือความไม่ชัดเจน
ของการก�ำหนดโครงสร้างและนโยบายของไทย เช่น
กระทรวงพาณิชย์ทมี่ อี ำ� นาจและเครือ่ งมือในการด�ำเนิน
งานมาก แต่ละกรมภายในกระทรวงฯ มีภารกิจเชือ่ มโยง
การค้าตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ซึง่ หาก สนค. สามารถ
บูรณาการภารกิจทั้งหมดให้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ผลของการเจรจาการค้าและกฎระเบียบทางการค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมได้ การค้าของไทยจะมี
การพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

ประสิทธิภาพและมูลค่าในการผลิตด้วย ส�ำหรับการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จ�ำเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้เกิดผลได้จริง ต้องคิดว่า
จะสร้างแรงจูงใจอะไรให้ผทู้ เี่ ราอยากให้ผลักดันนโยบาย
และยุทธศาสตร์ อะไรจะโน้มน้าวให้ภาคเอกชนเข้ามา
ช่วย ถ้าภาครัฐมองไม่เห็น ก็อาจจะให้ภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยมองช่วยคิด หรือหากบางภารกิจ ภาคเอกชนอาจ
จะท�ำได้ดีกว่าภาครัฐ ก็อาจให้เอกชนเป็นผู้น�ำ เราต้อง
เปิดกว้างความคิด และต้องท�ำงานแบบ Backwards
โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายก่อน และคิดย้อนกลับมาว่า
จะท�ำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องออกแบบ
แรงจูงใจอย่างไร
ดร.พจน์ ระบุว่าประเทศไทยต้องตัดสินใจให้
ได้ว่าจะจัดล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างไร ภาคส่วนใดควรได้รบั การส่งเสริมเป็นอันดับแรก
เพราะแรงจูงใจระยะสัน้ อาจจะไม่เพียงพอ ต้องสร้างแรง
จูงใจระยะยาวด้วย เช่นเดียวกับความคิดของ ดร.เดือนเด่น
ที่ เ น้ น ว่ า การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให้ ก ้ า วข้ า มกั บ ดั ก
ของประเทศรายได้ปานกลาง ภาครัฐต้องเป็นกลไกหลัก
ในการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาแต่ ล ะ
ภาคส่วน เพราะรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนภาคธุรกิจได้
ทั้งหมด นอกจากนี้ ภาครัฐจ�ำต้องมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูล Primary Data ควบคู่
กับ Secondary Data เพื่อความแม่นย�ำ แต่ก็ต้อง
ระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากภาครัฐชี้น�ำ
ภาคธุรกิจที่จะผลักดันผิดไป อาจท�ำให้การพัฒนา
หลงทาง และแย่ไปกว่าเดิมก็เป็นไปได้
การผลักดัน SME ไปสูต่ ลาดโลกก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซึ่ง
อาจท�ำได้โดยการส่งเสริมภาคบริการ อาทิ ธุรกิจค้าปลีก
บริการสุขภาพ และบริการก่อสร้างให้ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้ SME ไทย เปิดตลาด
ต่างประเทศไปพร้อมๆ กับธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่
อันจะเป็นการเชือ่ มโยงห่วงโซ่มลู ค่าการค้าได้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ทัง้ นี้ ผอ.สนค. เสริมว่าเราต้องให้ความส�ำคัญใน
การเปลีย่ น “ผูส้ ง่ ออก” ให้เป็น “ผูค้ า้ ” คือมองให้ตลอด
ห่วงโซ่การค้า การท�ำธุรกิจจึงจะประสบความส�ำเร็จมากขึน้
เราต้องอยู่บนจุดบนของคลื่น ไม่ใช่อยู่ใต้คลื่น

บริการเพือ่ มาสนับสนุนภาคการผลิตให้มผี ลิตภาพสูงขึน้
(Modern Services) และเป็นภาคบริการที่สามารถ
ส่งออกได้

ปัจจัยด้านแรงงาน

ดร.วิรไท เห็นว่าบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานของไทยในปัจจุบนั ยังมีนอ้ ย เราต้องสร้าง
แรงจูงใจ และอาจเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาท�ำงานใน
ภาคส่ ว นที่ แ รงงานไทยยั ง ไม่ ส ามารถท� ำ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ เป็นต้น รวมทัง้ การก�ำหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของภาครัฐบางเรือ่ ง ส่งผลให้เกิดการสร้าง
แรงงานหรือเคลือ่ นย้ายแรงงานทีไ่ ม่เหมาะสมต่อสภาพ
ตลาด อาทิ การทีภ่ าคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีม่ ี
ทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ (Skilled and Initiative
Labor) มากขึน้ แต่บางนโยบายกลับสนับสนุนให้แรงงาน
เลือกทีจ่ ะส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพียงเพื่อให้ได้
ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ คล้ายคลึงกับความเห็นของ ดร.เดือนเด่น
ที่เห็นว่าบุคลากรที่ส�ำเร็จการศึกษามักไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง แรงงาน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับ Certificate ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล ท�ำให้ไม่สามารถไปท�ำงานในต่างประเทศได้
ดังนั้นในระยะยาวต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนองตอบตลาดแรงงานอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ได้แรงงาน
ที่มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง และก่อให้เกิด Productivity อย่างเต็มที่

สนค. ควรมีบาทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

ดร.วิ ร ไท เสนอว่ า ปั ญ หาของการก� ำ หนด
และผลักดันยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา คือเราไม่ได้เน้นที่
Outcome เป็นหลัก และยังประสบปัญหาเรื่องการ
ประสานการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
(Coordination Failure) สื่อสารกับภาคเอกชน และ
ประชาชน ดังนัน้ สนค. อาจปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคลังสมอง
แต่อาจไม่ต้องเป็นสมองเองทั้งหมด ควรท�ำหน้าที่เป็น
ผูร้ วบรวมยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาผลักดันให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและ
วัดผลได้จริง นอกจากนี้ อาจพิจารณาให้ทนุ วิจยั หรือให้
เครื่องยนต์ภาคบริการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคเอกชนช่วยคิดวิเคราะห์แนะน�ำนโยบายเพื่อเป็น
ดร.วิ ร ไท ชี้ ว ่ า การก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น ทางเลือกในการปฏิบตั งิ าน และเป็นการรับฟังความคิด
บริการเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก โดยเฉพาะภาคบริการที่ เห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ให้การก�ำหนดนโยบายและ
ต่อเนือ่ งจากการผลิต เพือ่ ให้หว่ งโซ่อปุ ทานยาวขึน้ เป็นการ ยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้
เพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย เช่น ส่วนเสียอย่างแท้จริง
เดียวกับ ดร.เดือนเด่น ที่ระบุว่าการลงทุนที่เข้ามาใน
ภูมภิ าคอาเซียนในปัจจุบนั กว่าร้อยละ 60 เป็นการลงทุน
ในวันเกิดขวบปีแรก ชาว สนค. ได้เปิดมุมมอง
ภาคบริการ ในขณะที่ไทยมีข้อจ�ำกัดเรื่องกฎระเบียบ
การลงทุนภาคบริการหลายอย่าง เช่น กฎหมายการ ความท้าทายทางการค้าจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านที่
ไทยจะต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น ส่งผลให้การ จุดประกายความคิดให้เริม่ ต้นท�ำงานอย่างกระตือรือร้นได้
บ้าง
ลงทุนจากต่างชาติในไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาค มากขนาดนี้ ในอนาคต สนค. คงต้องขอความคิดเห็น
ดร.วิรไท เห็นว่าในภาคการส่งออก ไทยควร การผลิตมากกว่าภาคบริการ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับกระแส ความรู้ และค�ำแนะน�ำจากภาคเอกชนและประชาชน
ขยายช่องทางไปยังตลาดอินเดียและแอฟริกามากขึ้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน อีกทั้งภาคบริการด้าน อีกหลายครัง้ แน่นอน เพราะเรา…จะเดินไปพร้อมกัน
เพราะเป็นสังคมที่มีคนหนุ่มสาวมาก จึงมีแนวโน้มที่จะ การธนาคารและการเงิน ยังมี Productivity ต�่ำ ท�ำให้
ต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยมากกว่า ต้นทุนของธุรกิจสูง และอาจส่งผลให้ธุรกิจปลายน�้ำ
ตลาดหลัก นอกจากนี้ ต้องให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม ไม่สามารถด�ำเนินต่อไปได้ ดังนัน้ ไทยจึงควรพัฒนาภาค
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Special Report

โดย นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

สินค้าทุเรียนสดไทยในตลาดจีน
ทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอินโดนีเซียมีความหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุด ส�ำหรับสายพันธุ์
ที่นิยมบริโภคมากที่สุดในโลก ได้แก่ หมอนทอง ชะนี และก้านยาว ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความส�ำคัญกับผลไม้ชนิดนี้เพราะ
มีเอกลักษณ์กลิ่น สี และรสชาติเฉพาะตัว “ทุเรียน” ได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชาแห่งผลไม้ หรือ King of Fruits” นอกจากนี้
ทุเรียนยังจัดเป็นหนึ่งในพืชสงวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดส่งออก “พืชสงวน” เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ทั้งนี้ เนื่องมาจากเกรงว่าหากพันธุ์พืชที่ดีเหล่านี้ถูกน�ำไปปลูกในต่างประเทศและจะกลับมา
เป็นคู่แข่งทางการค้าได้
ประเทศคู่แข่งที่ส�ำคัญของไทยในตลาดจีน คือ
มาเลเซีย โดยเฉพาะพันธุค์ ุนยิตเป็นทีน่ ิยมของผูบ้ ริโภค
ในประเทศจีนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่ง
ทุเรียนมาเลเซีย “Musang King” แต่ไม่มีการพัฒนา
สายพันธุ์ รสชาติสู้ทุเรียนไทยไม่ได้ ผลผลิตจะออกสู่
ตลาด 2 ช่วงคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม แต่ละปี
มาเลเซียผลิตทุเรียนได้ประมาณ 300,000 ตัน ส่วนใหญ่
จะบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง
คือ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทุเรียนมาเลเซียมีขอ้ จ�ำกัด
ในการขนส่ง ท�ำให้โอกาสในการส่งออกทุเรียนสด
ของมาเลเซียไปตลาดจีนเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงต้นทุน
ทีค่ อ่ นข้างสูง อย่างไรก็ดี จีน-มาเลเซีย ได้ทำ� MOU ของ
สินค้าเกษตรตั้งแต่ปี 2555 โดยจีนอนุญาตให้น�ำเข้า
ทุเรียนสดจากมาเลเซียได้ ส�ำหรับผู้ซื้อจะเป็นเฉพาะ
กลุ่มที่ประสงค์จะทานทุเรียนมาเลเซียสดจริงๆ โดย
ผูข้ ายจะรับค�ำสัง่ ซือ้ ล่วงหน้า (Pre-Order) เพือ่ สามารถ
ควบคุมจ�ำนวนและระยะเวลาในการขนส่งให้สั้นที่สุด
ไทยเป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก โดยส่งออกทุเรียนสด ประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณ เนื่องจากทุเรียนก่อนที่จะส่งมานั้นสุกมากแล้ว ดังนั้น
การส่งออกทัง้ หมด ในปี 2557 ไทยส่งออกทุเรียนสด มีมลู ค่ารวม 387.26 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.31 ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะสั้นมาก รวมถึงต้องใช้
โดยมีจีนเป็นตลาดหลักส�ำคัญของไทย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกทุเรียนสด คิดเป็น 160.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เทคโนโลยีในการควบคุมความสดตลอดการขนส่งด้วย
อันจะส่งผลให้ทุเรียนสดของมาเลเซียมีต้นทุนที่สูงขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ศักยภาพทุเรียนสด/แช่แช็งของไทยในตลาด
จีน

ตลาดส่งออกทุเรียนสดของไทย ปี 2556-2557
ประเทศ

มูลค่า : ล้านเหรียญฯ

อัตราขยายตัว %

สัดส่วน %

2556

2557

2556

2557

2556

2557

จีน

142.99

160.92

11.89

12.54

58.82

41.55

ฮ่องกง

84.61

198.34

71.34

134.42

34.81

51.22

ไต้หวัน

6.34

10.16

-14.44

60.25

2.61

2.62

อินโดนีเซีย

4.41

8.86

-67.93

100.91

1.81

2.29

เวียดนาม

2.24

6.86

833.33

206.25

0.92

1.77

อื่นๆ

2.50

2.12

12.61

-15.2

1.03

0.55

รวม
243.09
387.26
21.09
59.31
100
100
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ในปี 2557 ไทยส่งออกทุเรียนสด/แช่แข็งไป
จ� ำ หน่ า ยในตลาดจี น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 41.55 ของ
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมด ถึงแม้ว่าจีนจะมี
ฐานะเป็นประเทศคูแ่ ข่งในตลาดผลไม้ แต่ขณะเดียวกัน
ก็ เ ป็ น ผู ้ บ ริ โ ภครายใหญ่ แ ละหลายมณฑลยั ง เป็ น
ศู น ย์ ก ลางในการกระจายสิ น ค้ า ไทยได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมนอกจากทุเรียนแล้ว ยังมีล�ำไย
มังคุด กล้วยไข่ ซึ่งวางจ�ำหน่ายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ จ นถึ ง ร้ า นขายผลไม้ ข นาดเล็ ก จี น มี
ข้ อ ตกลงอนุ ญ าตให้ ไ ทยน� ำ เข้ า ผลไม้ ไ ด้ 23 ชนิ ด
คือ กล้วย มะเฟือง ส้มโอ ส้ม มะพร้าว น้อยหน่า ฝรั่ง
ขนุน ลองกอง มะละกอ เสาวรส ชมพู่ เงาะ ละมุด สละ
มะขาม ส้มเขียวหวาน สับปะรด มะม่วง ทุเรียน ล�ำไย
ลิ้นจี่ และมังคุด โดยจะต้องมีฉลากและระบุข้อความ

Special Report

ตามข้อก�ำหนด คือ Fruit type, Origin และ Export to the People’s Republic of China และข้อก�ำหนด
ในการน�ำเข้าผลไม้เขตร้อนของไทย 5 ชนิดตามพิธีสารความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย
กับจีน คือ มะม่วง ทุเรียน ล�ำไย ลิน้ จี่ และมังคุด ซึง่ จะต้องปลอดจากศัตรูพชื ทีค่ วบคุมของจีน (Regulated Pests)
และมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ เช่น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และ
มาจากโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP)

การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกลยุทธ์การตลาดด
จุดอ่อน (Weaknesses)

จุดแข็ง (Strengths)

1.ผลผลิ ต ทุ เ รี ย นส่ ง ออกสู ่ ต ลาดพร้ อ มกั น
1. สภาพภูมิอากาศ/ภูมิประเทศเอื้อต่อการ
เกิดการกระจุกตัว ท�ำให้ราคาต�่ำลง
เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ ท�ำให้
2.สถาบันเกษตรกรขาดความรูด้ า้ นบริหารจัดการ ไทยเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก
ขาดเงินทุนสนับสนุน
2. ภาครัฐและเกษตรกรมีการพัฒนาสายพันธุ์
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท�ำให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการผลิตทุเรียนนอกฤดู เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3. ภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ตรงกลางของ
กลุ่มประเทศ CLMV ท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมของภูมิภาครวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศ
ใกล้เคียง
4. มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์ผลไม้ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. จีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ส�ำคัญของไทย
หลังจากการเปิดเสรีการค้าผักและผลไม้ตามพิกดั อัตรา
ศุลกากรหมวดที่ 07-08 ระหว่างไทย-จีน ในกรอบ FTA
ASEAN-จีน และการลดภาษีนำ� เข้าผลไม้เหลือร้อยละ 0
ตั้งแต่ปี 2003 ท�ำให้ไทยได้รับประโยชน์อย่างมาก
ในการขยายปริมาณการส่งออกผลไม้เมืองร้อนไปยัง
ตลาดจีน
2. การพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางบก โดยใช้
เส้นทาง R3a R9 และ R12 ผ่านด่านการค้าชายแดน
ผิงเสียง มณฑลกว่างซี และกระจายผลไม้ต่อไปยัง
มณฑลเจ้ อ เจี ย ง มณฑลเจี ย งชู และนครเซี่ ย งไฮ้
ผลไม้ไทยจะถูกน�ำมาที่ตลาดกลางผลไม้เจียงหนาน
(กวางโจว) ตลาดหลงอู่ (เซี่ยงไฮ้) และตลาดวินฟาตี้
(ปักกิ่ง) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าส่งส�ำหรับกระจาย
ไปยังมณฑลและเมืองอื่นๆ ของจีนต่อไป ทางทะเล1
ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าผ่านทาง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางโจว
และนครเซี่ยงไฮ้ ล่าสุดท่าเรือฝางเฉิงก่างได้รับอนุมัติ
ให้เป็นด่านน�ำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการจากส�ำนักงาน
ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน
(AQSIQ) ซึ่งท่าเรือดังกล่าว เป็นด่านน�ำเข้าสินค้าสู่
กว่างซีและพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน และมีท�ำเล
ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย จึงประหยัดเวลา/ค่าขนส่ง
สามารถรักษาความสดใหม่และขยายตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว

1. การขนส่งทางทะเลถึงแม้จะมีตน้ ทุนต�ำ่ และ
ขนส่งได้ในปริมาณมาก แต่กองเรือที่ให้บริการขนส่งมี
เพียงไม่กรี่ ายและเป็นของต่างชาติทำ� ให้ผปู้ ระกอบการ
มีอ�ำนาจในการต่อรองต�่ำ และตู้ขนส่งสินค้ามีไม่เพียง
พอในช่วงที่มีการส่งออกมาก
2. การค้าผลไม้กับจีนยังคงเป็นระบบฝากขาย
(Consignment) ผลไม้ไทยต้องอยู่ภายใต้กลไกที่
ผูป้ ระกอบการจีนเป็นผูก้ ำ� หนดประเภทผลไม้และราคา
ซื้อ-ขาย ท�ำให้ผู้ส่งออกไทยไม่มีอ�ำนาจในการก�ำหนด
ราคาในตลาด ตลอดจนภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ ผูร้ บั ฝากขาย
จะหักออกจากยอดขาย
3. ผูส้ ง่ ออกไทยไม่สามารถเข้าไปตัง้ ร้านจ�ำหน่าย
ผลไม้ได้โดยตรงต้องฝ่านผู้น�ำเข้าในประเทศจีนและ
ต้องมีใบอนุญาต (Import License)
4. การเข้ามาท�ำธุรกิจทุเรียนของพ่อค้าต่างชาติ
ในไทย โดยไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจการค้าและเลีย่ งภาษี
ท�ำให้เป็นการเอาเปรียบและเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
ไม่เป็นธรรม
5. การส่งออกทุเรียนไทยพึ่งพาตลาดจีนเป็น
หลักการถูกกีดกันด้วยมาตรการสุขอนามัย ท�ำให้อำ� นาจ
การต่อรอง (Bargaining Power of Buyers) ของ
ผู้ส่งออกไทยมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาวิจยั ความต้องการของตลาด รสนิยม
ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของระบบการค้า รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ช่องทางการขนส่งและการกระจายสินค้าในประเทศจีน
2. พัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดู การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ การรับรอง
คุณภาพ และการแปรรูปเพือ่ ยืดอายุแบบ Fresh Chill /
การเก็ บ รั ก ษาขณะขนส่ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. การขยายตลาดด้วยการส่งเสริมการบริโภค
ผลไม้สดชนิดใหม่ทดแทนผลไม้เดิม ซึง่ จีนยังไม่สามารถ
ผลิตได้หรือผลิตได้แต่คุณภาพด้อยกว่าของไทย เช่น
ชมพู่ ฝรัง่ สับปะรด กล้วยไข่ น้อยหน่า และขนุน เป็นต้น
ซึง่ ผลไม้เหล่านีม้ ศี กั ยภาพในการท�ำตลาดในประเทศจีน
ทั้งในตลาดบน และตลาดล่าง
4. การขยายตลาดโดยการประชาสั ม พั น ธ์
ส่งเสริมการตลาด ด้วยการจัด Thai Fruit Fair ในหลายๆ
มณฑลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เข้าชม/ชิมผลไม้สดตาม
ฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆ พร้อมทัง้ เพิม่
การให้การศึกษาและข้อมูลแก่ผู้บริโภค
5. ภาครัฐควรจะต้องเข้มงวดในการควบคุม
คุณภาพของทุเรียนไทย เพื่อให้ไทยครองแชมป์ความ
เป็นผู้น�ำ รวมทั้งเสริมสร้างขีดดวามสามารถในการ
แข่งขันของไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ส�ำนักส่งเสริมการขนส่งทางน�้ำและการพาณิชย์นาวี
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Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2558 ในภาพรวมชะลอตัว
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ตามการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการส่งออกตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีม่ คี วาม
เปราะบาง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของไทยยังมีภาคการท่องเทีย่ วและการใช้จา่ ย
ของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ก.ค. 2558

ปี 57

Q2 ปี 58

ไทย

-0.85

0.9

2.8

มาเลเซีย

1.4

6.0

4.9

ฟิลิปปินส์

2.1

6.1

5.6

สิงคโปร์

-0.4

2.9

1.8

อินโดนีเซีย

6.9

5.0

4.7

เวียดนาม

0.9

6.0

6.4

อินเดีย

5.2

7.1

-

จีน

1.3

7.4

7.0

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558 ยังอยู่ใน

เกณฑ์ดแี ละมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานสูงขึน้ เล็กน้อย แต่ยงั อยูใ่ นระดับต�ำ่
ที่ร้อยละ 1.0 ของก�ำลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ 1.1
ตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและการปรับลดค่าไฟฟ้า สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 42.4 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้
ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือ
ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558
อยูใ่ นระดับมัน่ คงและสามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 156.9
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาคอุปทาน เดือนกรกฎาคม 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค
การท่องเทีย่ ว โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูงทีร่ อ้ ยละ
38.0 ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่ง และเป็นแรง
สนับสนุนทีส่ ำ� คัญของเศรษฐกิจไทย ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยังคงชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัว
ร้อยละ 9.9 และ 6.3 ตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ราคาทรงตัวอยู่
ในระดับต�ำ่ อาทิ ข้าวและยางพารา ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวลง
ร้อยละ 5.3 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2558 ชะลอตัวลง เมือ่ เทียบกับ

เดือนก่อนหน้า สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ หดตัว
ร้อยละ 1.7 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวลง
เช่นกัน ทีร่ อ้ ยละ 25.1 และ 23.2 ตามล�ำดับ การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง
เนือ่ งจากมีความกังวลเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายในและต่างประเทศทีย่ งั ไม่
ฟืน้ ตัวชัดเจนและมีความเปราะบาง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค
ในรูป USD ยังคงขยายตัวเล็กน้อย ที่ร้อยละ 1.4

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2558 ในภาพรวมชะลอตัวลง
ตามการลดลงของการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จากยอด
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลงร้อยละ 2.0 ขณะที่ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 8.8 ส�ำหรับหมวดเครื่องมือเครื่องจักรลดลง
เช่นกัน โดยยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน
หดตัวร้อยละ 3.1 และ 22.1 ตามล�ำดับ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวล
ต่อภาวะเศรษฐกิจ

ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์

ปี 57
ทั้งปี

Q1

ปี 58
Q2

มิ.ย.

ก.ค.

-

-

0.9

3.0

2.8

14.2
157.1
1.9
1.6
46.1
0.8

8.2
156.3
-0.5
1.5
43.3
0.9

1.1
160.3
-1.1
-1.0
42.4
0.9

0.9
160.3
-1.1
-0.9
42.4
0.8

156.9
-1.1
0.9
1.0

-0.4
-9.0

-4.7
-6.4

-5.0
-9.4

-7.9
-0.2

-3.6
-12.7

0.5
-6.2
-4.6
-6.7

-3.7
-7.2
-5.3
23.1

-8.7
-5.8
-7.5
37.6

-5.4
-4.6
-7.7
53.1

-9.9
-6.3
-5.3
38.0

0.4
-41.4
-14.3
1.5

1.0
-12.5
10.9
10.8

1.8
-27.3
-2.9
2.0

5.3
-35.4
12.5
6.5

-1.7
-25.1
-23.2
1.4

-2.9
-26.8
-2.3
-3.2

0.9
-11.3
7.3
-2.5

2.1
-17.3
1.7
-0.2

6.0
-4.5
4.9
3.1

-22.1
-3.1
8.8
-2.0

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 106.33

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.23 และเมื่อเทียบเดือน
สิงหาคม 2557 ลดลงร้อยละ 1.19 จากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ น�ำ้ มันดีเซล และกลุม่ แก๊สโซฮอล์ รวมทัง้ ราคา
ก๊าซหุงต้มที่ปรับตัวลดลงจากมติปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีของคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน และการปรับตัวลดลงของราคาอาหารสด ตามปริมาณผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดมากเพียงพอต่อการบริโภค ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมกลุ่มราคา
อาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.89 ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค
เทียบเฉลีย่ 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลง
ร้อยละ 0.89

index

index

%YoY

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 0.6-1.3

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนสิงหาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 102.3 เมือ่ เทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ร้อยละ 5.2 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบร้อยละ 0.5
หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.1 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.1
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 30.6 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 3.5 ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติกร้อยละ 4.4 โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 4.1 เครือ่ งไฟฟ้า
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์รอ้ ยละ 2.2 สินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ร้อยละ 0.2 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมทีด่ ชั นีราคาสูงขึน้ ได้แก่ สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอร้อยละ 0.4 เยือ่ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิง่ พิมพ์รอ้ ยละ 1.5 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.3 เครือ่ งจักร ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รอ้ ยละ 0.1 ยานพาหนะ และอุปกรณ์รอ้ ยละ 0.1 หมวดผลผลิตจากเหมือง
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 1.1
แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ ร้อยละ 0.4 ขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ
3.3 ตามการสูงขึ้นของผลผลิตการเกษตรร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนี
ราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.8 เฉลี่ยช่วงเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.6
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนสิงหาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 119.9 เมือ่ เทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 5.6 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์
ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 0.8 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กลดลงร้อยละ 16.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 5.5 และหมวด
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 2.5 เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง
ตามราคาปิโตรเลียม ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงตามราคาแร่เหล็ก หมวดดัชนีราคา
ที่สูงขึ้นได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ เนื่องจาก
ภาวะการก่อสร้างชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์
ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ โดยมีนโยบายเพิ่มยอดขายจากโครงการเดิมและเร่งให้มี
การโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว
ลดลงร้อยละ 0.5 และเฉลี่ยเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.4

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
กรกฎาคม 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
กรกฎาคม 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ก.ค. 2558

กรกฎาคม 58

ม.ค.-ก.ค. 2558

ส่งออก

18,223

125,078

-3.56

-4.66

น�ำเข้า

17,452

120,835

-12.73

-8.64

770

4,243

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 58
สินค้า

มูลค่า

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

2,306

6.8

12.7

สหรัฐ
อเมริกา

2,056

1.7

11.3

1,405

-8.4

7.7

จีน

2,036

-1.6

11.2

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

833.0

-9.8

4.6

ญี่ปุ่น

1,724

-9.4

9.5

เม็ดพลาสติก

733.4

-10.0

4.0 มาเลเซีย

910

-16.8

5.0

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

684.6

12.5

3.8 ฮ่องกง

886

-1.5

4.9

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

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

1,795

-24.9

10.3

จีน

3,589

10.7

20.6

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,648

-13.6

9.4

ญี่ปุ่น

2,611

-12.7

15.0

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,318

-2.1

7.6

สหรัฐ
อเมริกา

1,041

-33.3

6.0

เคมีภัณฑ์

1,137

-13.0

6.5

มาเลเซีย

1,039

1.7

6.0

เครือ่ งเพชรพลอย
อัญมณี เงิน
ทองค�ำ

1,122

60.3

6.4 อินโดนีเซีย

711

-1.9

4.1

ดัชนีราคา

พ.ค. 58

มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส่งออก

0.1

0.1

น�ำเข้า

0.8

0.2

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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เดือนกรกฎาคม 2558 มีมูลค่า 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.56
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม
ลดลงร้อยละ 5.1 โดยข้าว (-22.8%) น�้ำตาล (-14.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและ
แปรรูป (-17.3%) ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-7.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋อง
และแปรรูป (-10.5%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-2.0%) ในขณะทีย่ างพารา (+18.5%)
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 2.6 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(-8.4%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-9.8%) เม็ดพลาสติก (-7.5%) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์
(+6.8%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.7%)
จีน (-1.6%) ญี่ปุ่น (-9.4%) มาเลเซีย (-16.8%) ฮ่องกง (-1.5%)
ระยะ 7 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) มีมลู ค่า 125,078 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 4.66 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.2
โดยยางพารา (-21.7%) ข้าว (-8.9%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-13.5%) น�ำ้ ตาล
(-1.6%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-0.7%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(+14.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 3.2 โดยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (-2.1%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-20.6%) เม็ดพลาสติก (-10.7%) อัญมณีและ
เครื่องประดับ (-2.4%) ในขณะที่รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+1.6%) ตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-3.7%) จีน (-6.3%) ญีป่ นุ่ (-7.0%) ฮ่องกง
(-9.2%) และมาเลเซีย (-16.6%)

การน�ำเข้า

เดือนกรกฎาคม 2558 มีมลู ค่า 17,452 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.73
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-24.9%)
เครื่องจักรกลฯ (-13.6%) เคมีภัณฑ์ (-13.0%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-2.1%) ในขณะที่
เหล็ก (+2.2%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+10.7%) ญี่ปุ่น
(-12.7%) สหรัฐอเมริกา (-33.3%) มาเลเซีย (+1.7%) อินโดนีเซีย (-1.9%)
ระยะ 7 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 120,835 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 8.64 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-37.2%) เครื่องจักรกลฯ (-9.8%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-8.0%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (-5.0%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-1.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (+8.6%) ญี่ปุ่น (-10.2%) สหรัฐอเมริกา (+4.3%) มาเลเซีย (+2.7%) และ
สหรัฐอาหรับฯ (-26.9%)

ดุลการค้า

เดือนกรกฎาคม 2558 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 770 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 7 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 4,243 ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การส่งออก

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ค. 58

ม.ค.-ก.ค. 58

-0.6

-2.5

-1.8

-0.9

-10.4

-10.3

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2558 อยูท่ ี่ 96.6 (ปี 2555 = 100) ลดลง
ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.5 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 9.7 หมวดสินค้าเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.5 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 5.9

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 87.4 (ปี 2555 = 100)
ลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 34.3 หมวดสินค้าทุน
ลดลงร้อยละ 3.5 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.9
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 2.1 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่งลดลงร้อยละ 8.0

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

สิงหาคม 2558

London Gold PM

TH-Gold Selling

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนสิงหาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,722 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.63 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่า
(อ่อนค่าสู่ระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์) โดยการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปตามกลไกตลาดภูมิภาค
เนื่องจากตลาดยังไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของราคา
ทองค�ำโลกหลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
จะไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ที่ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 42.84
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 51.14 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคา
น�ำ้ มันดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีนทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวลง
หลังตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง รวมถึงความกังวลต่ออุปทานส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจาก
ผู้ผลิตในกลุ่มโอเปคและสหรัฐฯ ที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดก�ำลังการผลิตลงถึงแม้ว่าราคาน�้ำมันดิบ
จะอยู่ในภาวะตกต�่ำก็ตาม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคมอ่อนค่า โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก
34.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าตามค่าเงิน
ทัง้ ภูมภิ าค หลังธนาคารกลางจีนปรับลดคาดการณ์คา่ เงินหยวนให้ออ่ นค่า เนือ่ งจากมองว่านโยบาย
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ต้องมีการใช้นโยบายอื่นเพิ่มเติม เช่น นโยบาย
ทางการเงิน เป็นต้น จึงท�ำให้นักลงทุนเทขายเงินสกุลภูมิภาคและเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
ส่งผลให้ค่าเงินบาทในระยะนี้อ่อนค่าระยะสั้นๆ จากปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี้ ความวิตกของ
นักลงทุนเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ท�ำให้
นักลงทุนทยอยขายเงินบาท จากความเชื่อมั่นต่อประเทศและเศรษฐกิจที่ลดลง โดยค่าเงินบาท
ได้ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุด

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558 จากราคา
1,209.52 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,187.22 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณและความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง การซื้อขายมีไม่มาก ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจยัง
ไม่ฟื้นตัว ก�ำลังซื้อของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะแอฟริกาลดลง สาเหตุรายได้จากการขายน�้ำมันดิบ
ลดลง ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,750.48 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 2,791.67 บาท/100 กิโลกรัม ทัง้ นีร้ าคาข้าวขาวและข้าวหอมมะลิเริม่ อ่อนตัวลงในช่วงปลายเดือน
และคาดว่าจะต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน เนื่องจากความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศยังมี
น้อยและปัญหาเศรษฐกิจยังชะลอตัว รวมทั้งประเทศคู่ค้ายังชะลอการสั่งซื้อข้าวจากไทย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 52.49 บาท และ 47.68 บาท
ตามล�ำดับ โดยปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 7.80 และ 5.61 ตามล�ำดับ
ซึ่งน่าจะมาจากปัจจัยส�ำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อราคายางพาราไทย คือ อุปสงค์ยางพาราในตลาดโลก
ราคาน�้ำมันดิบ โดยราคาน�ำ้ มันดิบยังลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับความต้องการยางรถยนต์ที่
ลดลงเช่นกันและยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด ส่งผลให้สถานการณ์ราคายางพารายัง
ปรับตัวลดลงอยู่ต่อไป

สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า

ก.ค. 58

ส.ค. 58

%∆
(MOM)

ม.ค.-ส.ค.
57

ม.ค.-ส.ค.
58

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,209.52

1,187.22

-1.84

1,217.35

1,187.99

-2.41

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,750.48

2,791.67

1.50

2,981.74

2,782.77

-6.67

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

56.93

52.49

-7.80

68.98

57.88 -16.09

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

50.51

47.68

-5.61

59.35

49.36 -16.83

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)

1,130.04

1,117.48

-1.11

1,294.24

1,185.57

-8.40

ไทย (THB/Baht)

18,471.15

18,772.00

1.63 19,892.47

18,807.28

-5.46

51.14

42.84

-16.23

100.80

34.31

35.43

3.26

32.43

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI

51.79 -48.62

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

33.43

3.09

ที่มา : CEIC

TPSO 11

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News
ผู ้ ป ระกอบการเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ในเขตคั น ไซของญี่ ปุ ่ น (เป็ น เขตที่ ตั้ ง ของเมื อ งโอซากะซึ่ ง เป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรม
เมื อ งท่ า โกเบะ เมื อ งหลวงเก่ า เกี ย วโตและนาระ) ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ไทยล็ อ ตใหญ่ ภ ายในงาน Thai Fashion &
Textile Fair in Osaka เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยเหตุผลว่า (1) คุณภาพสูงเหมาะสมกับราคา (2) สามารถรับออเดอร์ครั้งละไม่มาก
(Small Lot) ได้ และ (3) ตรงต่อเวลาในการจัดส่ง (ต้องส่งสินค้าภายใน 1-2 เดือน) ต่างจากประเทศอืน่ บางประเทศทีร่ าคาถูก
แต่ถูกเบี้ยวประจ�ำจึงเป็นโอกาสงามส�ำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยในการเข้าสู่ตลาดคันไซ แต่จุดอ่อนสินค้าเสื้อผ้าไทย
ทีต่ อ้ งปรับปรุงคือการจัดวาง Pattern ซึง่ เป็นจุดขายส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าของผูบ้ ริโภคญีป่ นุ่ เนือ่ งจากคนญีป่ นุ่
พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก อีกทั้งสินค้าไทยควรมีความหลากหลายและมีแบบให้เลือกมากกว่าคู่แข่ง เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ หมวก
ถุงมือ ถุงเท้า เคหะสิ่งทอ ส่วนประกอบของเสื้อผ้าและผ้าผืน

นวัตกรรมการเกษตรก้าวไกลไม่หยุดเมื่อกลุ่ม โอเชียนรีฟ กรุ๊ป ของอิตาลี
ก�ำลังทดลองปลูกพืชในโดมบอลลูนยักษ์คล้ายเรือนกระจกใต้ทะเล ภายใต้โครงการ
“นีโมส์การ์เดน” (Nemo’s Garden) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ตอบรับกับภาวะ
แปรปรวนของสภาวะอากาศโลกซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคเกษตรเป็นอย่างมาก
ในโดมดังกล่าวจะมีการปลูกพืชหลายชนิด ทัง้ กะหล�ำ่ ปลีแดง, ผักกาดหอม, ฝักถัว่
และสตรอว์เบอร์รี ส�ำหรับน�้ำจะเป็นน�้ำจืดที่สกัดมาจากน�้ำทะเลหล่อเลี้ยงพืชผัก
โดยระบบ Hydroponic ซึ่งไม่ต้องใช้ดิน ผลผลิตที่ได้จะปราศจากมลพิษ
โดยสิน้ เชิง เหมาะอย่างยิง่ กับพืน้ ทีท่ ข่ี าดแคลนน�ำ้ จืดแต่มเี งิน เช่น สิงคโปร์ มัลดีฟส์
หรือแถบตะวันออกกลาง เกษตรกรไทยคงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ กัน
มากขึ้นแล้ว จึงขอเรียนเชิญเกษตรกรไทยเข้าร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand
2015 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึง่ เป็นแสดง
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียนที่ไม่น้อยหน้าใครเช่นกัน

เศรษฐกิจเยอรมนีที่มีความผูกพันกับการส่งออกสูง (ประมาณ 50% ของ
GDP) ดังนัน้ สาเหตุทเี่ ศรษฐกิจของประเทศด�ำเนินไปได้ดว้ ยดี (แม้จะมีปญ
ั หาวิกฤต
เศรษฐกิจในยุโรป) ก็เป็นผลจากการส่งออกเช่นกัน ในปี 2014 เยอรมนีสง่ ออกสูง
เป็นประวัติการณ์ บริษัทเยอรมนีมียอดจ�ำหน่ายรวมกันกว่า 1.1 พันล้านยูโร
และร้อยละ 38 เป็นการส่งออกสู่ประเทศในเขตยูโรโซน (ประเทศที่ใช้เงินยูโร)
การส่งออกสู่ประเทศเหล่านี้เยอรมนีไม่ต้องค�ำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยน และ
การที่ค่าเงินยูโรในปี 2014 ลดค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐก็ยิ่งช่วย
ผลักดันให้บริษัทเยอรมนีส่งออกได้มากขึ้น และเศรษฐกิจที่ดีส่งผลอัตราว่างงาน
ในเยอรมนีตำ�่ ตามไปด้วย เหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สินค้าส่งออกของ
เยอรมนีเป็นสินค้าไฮเทคและสินค้าเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก เช่น ระบบ
รถไฟฟ้าของซีเมนส์ รถยนต์ราคาแพง เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า เครือ่ งจักรอุตสาหกรรม
และระบบก�ำจัดน�้ำเสีย เป็นต้น
ซึ่งความต้องการในสินค้าดังกล่าว
ทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะ
ทุกประเทศต่างก็มงุ่ พัฒนาประเทศ
สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ล่าสุด BMW ตัดสินใจ
ขยายโรงงานในไทยเพื่อเป็นประตู
เจาะตลาด AEC จีน และอินเดียที่
มีเศรษฐีใหม่เพิ่มมากขึ้นติดอันดับ
โลก

คนฟิลิปปินส์ได้เปรียบหลายชาติในอาเซียนในเรื่องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเหมือนฝรั่งเปี๊ยบจึงสามารถท�ำงานต่างประเทศก็ได้หรือจะท�ำงานใน MNC
ในฟิลปิ ปินส์เองก็ได้เช่นกัน จึงเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนส�ำคัญของฟิลปิ ปินส์ เศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์เติบโตอย่างต่อเนือ่ งในหลายปีทผี่ า่ นมา โดยคาดว่าในปี 2558 นีจ้ ะขยายตัว
6.7% สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยพบว่าภาคบริการมีการขยายตัวสูงสุด ร้อยละ 5.6 โดยมีธรุ กิจ Call Center, การพัฒนา Software และศูนย์ Back Office ในธุรกิจ
ธนาคารและการรักษาพยาบาลเป็นฟันเฟืองขับเคลือ่ นเศรษฐกิจส�ำคัญ โดยกลุม่ ธุรกิจบริการดังกล่าวก�ำลังแซงหน้า
อินเดียไปแล้ว รวมทัง้ แต่ละปีคนฟิลปิ ปินส์โพ้นทะเลส่งกลับรายได้มมี ลู ค่าสูงถึง 2 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ส่งผล
ให้คนฟิลปิ ปินส์มกี ำ� ลังซือ้ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สินค้าฟุม่ เฟือยก็เริม่ เป็นทีต่ อ้ งการเพิม่ มากขึน้ สินค้าไทยทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ ได้แก่ 1) สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล
2) ข้าว เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคส�ำหรับประชากร 100 ล้านคน 3) เครือ่ งดืม่
(เครื่องดื่มชูก�ำลัง ชากาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 4) เครื่องส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เนื่องจาก
ชนชั้นกลาง-ล่าง หันมาสนใจเรื่องสุขภาพและความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและสมุนไพร
โดยสินค้ากลุ่มเครื่องส�ำอางของไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 30% ฟิลิปปินส์จึงเป็นตลาดที่ก�ำลังมาแรงส�ำหรับ
สินค้าไทยอย่างมาก

12 TPSO

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

