
โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 18 เมษำยน 2561 

  

14 หอการค้าใต้เร่งงบพฒันาสนามบินกระบ่ี 
Source - ฐานเศรษฐกจิ (Th) 
 
          14 หอการค้าจงัหวดัภาคใต้ เห็นชอบชงรฐับาลเร่งรดังบพฒันาสนามบนิกระบี่ 6.6 พนัล้านบาท 
หลงัยอดนกัท่องเทีย่วเพิม่ต่อเนื่อง 
          นายภูวดิท ปรชีานนท์ เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้า ไทย 
เปิดเผยว่า ที่ประชุมประธานและคณะกรรมการหอการค้า 14 จงัหวดัภาคใต้ มนีายวฒันา ธนาศกัดิเ์จรญิ 
รองประธานหอการ ค้าไทย เป็นประธานการประชุมที่จงัหวดักระบี่ เมื่อเรว็ๆนี้ หนึ่งเรื่องส าคญัที่ผู้เข้า
ประชุมมคีวามเห็นตรงกัน คอื เสนอให้รฐับาลเร่งรดังบประมาณจ านวน 6,600 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
พฒันาสนามบนินานาชาตกิระบี่ ซึ่งรฐับาลเห็นชอบไว้แล้ว แต่ยงัไม่ได้จดัสรรเมด็เงนิให้หน่วยงานที่ต้อง
ปฏบิตั ิ
          สาเหตุที่เร่งรดัเรื่องนี้ เนื่องจากสนามบินนานาชาติกระบี่ มเีครื่องบินขึ้น -ลงวนัละ 100 เที่ยว มี
ผูโ้ดยสาร ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ปีละ 12% ยกตวัอย่างปี 2560 มจี านวนนักท่องเทีย่วทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาตเิดนิ ทางเขา้กระบีจ่ านวน  6.8 ลา้นคน 
          นายภูวดทิ กล่าวเพิม่เตมิว่า งบประมาณดงักล่าวขา้งต้น จะใชป้รบัปรงุอาคารผูโ้ดยสารใหส้ามารถ
รบัผู้ใช้บรกิารได้ประมาณ 8 ล้านคนต่อปี ก่อสรา้งอาคารส าหรบัจอดรถจ านวน 2 อาคาร เพิม่งวงช้างรบั
ผูโ้ดยสารจากเครือ่งบนิอกี 2 งวง นอกจากนัน้ยงัมกีารพฒันาสนามบนิตามความจ าเป็นอกีหลายรายการ 
 
ค้าชายแดนระนอง-แม่สอดวบู ผลพวงศก.เมียนมาชะลอ ค่าเงินจา๊ตลด-จีนแย่งตลาด 
Source - ฐานเศรษฐกจิ (Th) 
 
          ค้าชายแดนไทย-เมยีนมา ไตรมาสแรกวูบ  2  ด่านหลกัระนอง-แม่สอด มูลค่าลดลง ชี้ผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกจิของเมยีนมาที่ชะลอตวั ค่าเงนิจ๊าตลดลง แถมโดนสนิค้าจนีแย่งตลาด คาดแนวโน้ม
ครึง่ปีแรกยงัทรงตวัต่อเนื่อง 
          นางวนิดา  อรุโณทยั   พาณิชย์จงัหวดัระนอง เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย -เมยีนมา ด้านจ.
ระนอง เดอืนมกราคม 2561 มมีูลค่ารวมทัง้สิ้น 2,130.07 ล้านบาท ลดลงจากเดอืนที่ผ่านมา(ธ.ค.60 ที่มี
มลูค่า  2,281.66 ลา้นบาท) 151.59 ลา้นบาท คดิเป็น 6.64% และเมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน
ลดลง 570.43 ลา้นบาท คดิเป็น 21.12% (ม.ค.60 มมีูลค่า 2,700.50 ลา้นบาท) เดอืนกุมภาพนัธ ์2561 มี
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 2,012.02 ลา้นบาท ลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา 118.05 ลา้นบาท คดิเป็น 5.54% (ม.ค.61 มี
มูลค่า 2,130.07 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 1,703.50 ล้านบาท คดิเป็น 
45.85% (ก.พ.60 มมีลูค่า 3,715.52 ลา้นบาท) 
          ส่วนในเดอืนมนีาคม 2561 คาดว่าสถานการณ์การค้าชายแดนไทย -เมยีนมา ด้านจงัหวดัระนอง 
ยงัคงลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีที่ผ่านมา โดยปัจจยัหลกัทีท่ าให้ยอดการคา้ลดลง เกดิจากสภาวะ
ทางเศรษฐกจิของ เมยีนมาทีซ่บเซาเช่นกนั 
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          นายธรีะพล  ชลศิราพงษ์ ประธานหอการค้าจงัหวดัระนอง กล่าวว่า ตวัเลขที่แท้จรงิของการค้า
ชายแดนไทย-เมยีนมา ด้าน จ.ระนอง โดยเฉพาะในกลุ่มสนิค้าอุปโภค -บรโิภคยงัคงขยายตวั แต่ตวัเลข
มลูค่าการคา้โดยรวมทีข่ ึน้ๆลงๆ เป็นเพราะมตีวัเลขของอุปกรณ์แท่นขุดเจาะและน ้ามนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัขุด
เจาะน ้ามนัมาใชท้ีด่่านระนองในการส่ง เขา้ไปสนบัสนุนฐานขดุเจาะในเมยีนมา 
          ส่วนในไตรมาสที่ 2 นัน้มองว่าปัจจยัลบที่น่าเป็นห่วงที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนด้าน จ.
ระนอง คอื ปัญหาของสภาพดนิฟ้าอากาศ ที่ทะเลอนัดามนัจะมคีลื่นลมแรงอาจจะส่งผลในการเดนิเรอื ซึ่ง
อาจจะท าใหต้วัเลขการคา้ชายแดนลดลง แต่หากวเิคราะหส์ถานการณ์โดยทัว่ไปปัจจุบนัน้ีคาดว่าในปี 2561 
สถานการณ์การคา้ชายแดนไทย-เมยีนมาจะยงัทรงตวั 
          ดา้นนายวลัลภ วุฒาพาณิชย ์นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมยีนมา อ.แม่สอด จ. ตาก 
กล่าวถึงมูลค่าการค้าชายแดน ไทย -เมียนมา ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด -เมียวดี ในไตรมาสที่  2 
ปีงบประมาณ 2561 ( 1 มกราคม-31 มนีาคม 2561) หรอืช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2561 ว่า มูลค่าการค้า
ชายแดนด่านแม่สอด ที่ส่งออกไปยงัจ.เมยีวดี สหภาพเมยีนมา ลดลงโดยเฉลี่ย 9.8% โดยมมีูลค่าการ
ส่งออกในช่วงเวลาดงักล่าว  19,204 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีงบประมาณ 2560 เกอืบ 
10% โดยมกีารน าเขา้สนิค้าประมาณ 1,615 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีงบประมาณ 
2560 ประมาณ 20% สรุปได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนด่านแม่สอด -เมยีวด ีใน 2 ไตรมาส ปีงบประมาณ 
2561  คอื ไตรมาสแรก ตุลาคม- ธนัวาคม 2560 และไตรมาสที ่2 มกราคม-มนีาคม 2561 นัน้มลูค่าส่งออก
รวม  37,477 ลา้นบาท มลูค่าน าเขา้รวม  5,064 ล้านบาท ซึง่สรุปว่าครึง่ปีการส่งออกสนิค้าไปเมยีนมา 6 
เดอืนของปี งบประมาณ 2561 ลดลงประมาณ 11% ส่วนการน าเขา้เพิม่ขึน้ประ- มาณ 18% 
          นายสุชาต ิตรรีตัน์วฒันา ที่ปรกึษาหอการค้าจงัหวดัตาก กล่าวถงึการค้าชายแดนไทย- เมยีนมา 
ด้านอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากว่า ในช่วง 3 เดอืนแรกหรอืไตรมาสแรก ปี 2561  มูลค่าการค้า ด่านแม่
สอด-เมยีวด ีลดลง จากปีที่ผ่านมา 7-8% สาเหตุจากเงนิจ๊าตของเมยีนมา มอีตัราแลกเปลีย่นกบัเงนิบาท
ไทยลดลงอย่างมาก ปัจจุบนัอตัราแลกเปลีย่นอยู่ที ่100 จ๊าตแลกเงนิไทยได ้2.36 บาท ประกอบกบัขณะนี้
จนีไดน้ าสนิคา้เขา้มาตตีลาดในเมยีนมามากขึน้ และชาวเมยีนมาเริม่สัง่ซือ้สนิคา้จากจนี ขณะเดยีวกนัสนิคา้
น ้าตาล ได้ถูกทางการ เมยีนมา และทางการจนี คุมเขม้ ท าให้ยอดส่งออกน ้าตาลที่พ่อค้าเมยีนมา เคยซื้อ
จากไทยลดลงอยา่งมาก 
          ส าหรบัแนวโน้ม ในช่วงครึง่ปีแรก (ม.ค.-ม.ิย.61) นัน้ ระดบัการคา้จะทรงตวั ส่วนในช่วงครึง่ปีหลงั 
(ก.ค.-ธ.ค.61) แนวโน้มอาจจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะทราบมาว่าเมียนมา ก าลังจะมีการขยาย ธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสรา้ง การปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน จงึเป็นไปได้ที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
ธนัวาคม 2561 ทัง้ภาคราชการและภาคเอกชน จะต้องการสนิค้าจากไทยมากขึน้ ท าให้คาดว่า ช่วงครึง่ปี
หลงัการคา้ชายแดนด่านแมส่อด-เมยีวด ีจะโตขึน้กว่าช่วงครึง่ปีแรก 15-20% 
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คอลมัน์: ท้องถ่ินพูด: ณรงค์ เหล่าสุวรรณ ปธ.หอการค้า จ.มหาสารคาม การถ่ายทอดนวตักรรม
การผลิตข้าว 
Source - ขา่วสด (Th) 
 
          เชดิ ขนัต ีณ พล 
          นายณรงค์ เหล่าสุวรรณปธ.หอการค้าจ.มหาสารคาม เผยว่าเรว็ๆนี้ หอการค้าไทย หอการค้า
จงัหวัดมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.มหาสารคาม จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ "การถ่ายทอดนวตั กรรมการผลิตข้าว สู่อุตสาหกรรม" ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และนักศึกษา
โครงการทวภิาค ีไทย-อสิราเอล ภายใต้ยุทธศาสตรอ์สีาน 2020 โดยถ่ายทอดความรูเ้รื่องนวตักรรม และ
สาธติเครื่องมอืในการผลติขา้ว เช่น การบรรจุขา้วระบบจ ากดัออกซเิจน (Oxylow) ด้วยเทคโนโลยปีลอด
สารเคม ี
          การถ่ายทอดดงักล่าวมเีป้าหมายที่จะยกระดบัชาวนาไทยสู่การเป็นเจา้ของอุตสาหกรรมขา้วสากล 
สนับสนุนส่งเสรมิใหช้าวนาไทยสามารถเป็นผูผ้ลติขา้ว ตัง้แต่ต้นน ้าจนถงึปลายน ้า และต้องการจะส่งเสรมิ
ให้ชาวนาในภาคอีสานมคีวามรูเ้รื่องการตลาดของการค้าข้าว ซึ่งจะช่วยยกระดบัชาวนาให้เป็นเจา้ของ
อุตสาหกรรมขา้วอยา่งแทจ้รงิ 
          โดยน านวตักรรมเครื่องบรรจุข้าวระบบจ ากัดออกซิเจน ซึ่งเป็นเทคโนโลยปีลอดสารเคมี และ
อุปกรณ์ทีท่างหอการคา้น ามาสาธตินัน้เป็นนวตักรรมทีท่ าใชไ้ดเ้อง 
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