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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• การค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาลดลงร้อยละ 3.15 

• รัฐบาลญ่ีปุ่นตัง้กองทุนสนับสนุนการพยากรณใ์นลุ่มน า้แม่น า้โขง 

• กองทุนความร่วมมือเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ (EDCF) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างโรงพยาบาล
สมัยใหม่ 

• ปีงบฯ 63-64 การค้าทางทะเลเมียนมามา ลดฮวบ 2.28 พันล้านดอลลารฯ์ 

• เวียดนามเผยดชันี CPI ก.พ. พุ่งสูงสุดรอบ 8 ปี 

• เวียดนามเผยภาคอุตสาหกรรมกลับมาเตบิโตในเดอืนก.พ. 

• อาเซยีนเตรียมจัดประชุมพรุ่งนี ้หารือวิกฤตการเมืองเมียนมา 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

 

การค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและกัมพชูา
ลดลงร้อยละ 3.15

 
Cambodia News I 1 มีนาคม 2564 

การคา้ขา้มพรมแดนของไทยคาดว่าจะฟ้ืนตวัขึน้เป็นรอ้ยละ 3 
ถึงรอ้ยละ 6 ในปีนี ้โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ร่วมกับการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม ซึง่อธิบดีกรมการคา้ตา่งประเทศระบุ
ว่าการคา้ขา้มพรมแดนมีแนวโนม้ท่ีจะสรา้งรายไดร้าว 1.36 ถึง 
1.40 ลา้นลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 1.31 ลา้นลา้นบาทในปี 2020 
โดยสถานการณ์การคา้ชายแดนในปีท่ีแลว้ลดลงรอ้ยละ 1.7 
จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการแพรร่ะบาดและการปิดด่าน
ชายแดนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ซึ่งการคา้ชายแดนของไทยกับ 4 ประเทศ
เพื่อนบา้นมีมลูคา่รวมอยู่ท่ี 760 พนัลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 8.01 
เม่ือเทียบรายปี โดยการคา้ระหว่างกัมพูชาอยู่ท่ี 156 พันลา้น 
ลดลงรอ้ยละ 3.15 มาเลเซียท่ีเป็นคูค่า้รายใหญ่ท่ีสดุโดยมีมลูคา่
การคา้ระหว่างกันรวม 2.46 แสนลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.1 
ตามดว้ย สปป.ลาว ท่ี 190 พันลา้น ลดลงรอ้ยละ 3.85 และ
เมียนมาท่ี 165 พนัลา้น ลดลงรอ้ยละ 14.7 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50819149/cross-

border-trade-between-thailand-and-cambodia-down-by-
3-15-percent/

 
 รัฐบาลญ่ีปุ่นตัง้กองทุนสนับสนุนการพยากรณ์

ในลุ่มน า้แม่น า้โขง

 
Cambodia News I 1 มีนาคม 2564 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นมอบเงินสนับสนุน 2.9 ล้านดอลลาร์ ให้แก่
คณะกรรมาธิการแม่น า้โขง (MRC) เพ่ือช่วยด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร ์เพ่ือสง่เสรมิการพฒันาในภมูิภาค โดยการระดมทนุ 

 
ครัง้ใหม่นีถื้อเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาตอ่ความทา้ทายใน
ภูมิภาคท่ีจะตอ้งเผชิญในอนาคต ซึ่งแผนยทุธศาสตรฉ์บบัใหม่
จะด าเนินการจนถึงปี 2024 จะช่วยใหก้ลุ่ม MRC และประเทศ
สมาชิกไดค้อยติดตามและประเมินสถานการณข์องลุ่มแม่น า้ 
เพื่อเตรยีมปรบัตวัและรบัมือกบัสถานการณน์ัน้ ๆ ใหเ้ขา้กบัการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยแม่น า้โขงถือเป็นท่ีตัง้และจุดก าเนิด
ของความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยมีกลุ่มชาติพนัธุต์่าง ๆ 
มากกว่า 95 กลุ่ม ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน า้โขง ท่ีไดพ้ึ่งพา
ทรพัยากรทางธรรมชาติจากแม่น า้โขงมาอยา่งยาวนาน 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50819129/japanese-

govt-helps-fund-mekong-forecasting-system/

 
 กองทุนความร่วมมือเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจ 
(EDCF) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมัยใหม่

 
Laos News I 1 มีนาคม 2564 

กองทุนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDCF) ศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งโรงพยาบาลสมัยใหม่ กองทุน
ความรว่มมือเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ (EDCF) ในสปป.ลาวจะ
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เพ่ือท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลท่ีทันสมัยใน 4 แขวง
ภาคใตข้องสปป.ลาว วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการนีค้ือการ
ใหบ้ริการโรงพยาบาลศูนยก์ลางระดับตติยภูมิซึ่งมุ่งเน้นไปท่ี
การปรบัปรุงคุณภาพบริการดา้นการรกัษาพยาบาลและการ
รักษาพยาบาลถ้วนหน้าส าหรับแขวงภาคใต้ของสปป.ลาว 
นอกจากนีท่ี้ประชุมไดห้ารือเก่ียวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะ
ขอบเขตงานและแผนโดยรวมของการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้
น าเสนอโดยทีมท่ีปรกึษา เพื่อประสิทธิภาพสูงสดุดา้นการลงทนุ
ของของภาครฐั  
ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_EDCF_42.php  
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 
ปีงบ 63-64 การค้าทางทะเลเมียนมามา ลดฮวบ 

2.28 พนัล้านดอลลารฯ์

 
Myanmar News I 1 มีนาคม 2564 

มลูค่าการคา้ทางทะเลของเมียนมาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 63 ถึง 12 
กมุภาพนัธ ์64 ในปีงบประมาณ 2563-2564 มีมลูค่า 7.997 พนัลา้น
ดอลลารส์หรฐัลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้
กว่า 2.28 พันลา้นดอลลาร ์ ในขณะท่ีการส่งออกมีมูลค่า 3.28 
พนัลา้นดอลลาร ์การน าเขา้อยู่ 4.7 พนัลา้นดอลลาร ์เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 62-63 การน าเขา้ลดลง 1.53 
พันลา้นดอลลารใ์นขณะท่ีการส่งออกลดลง 751 ลา้นดอลลาร ์ใน
ขณะเดียวกันมูลค่าการคา้ผ่านชายแดนปีงบประมาณนีอ้ยู่ท่ี 3.9 
พันลา้นดอลลารล์ดลง 56 ลา้นดอลลารเ์ม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีแลว้ สาเหตหุลกัๆ คือ ผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะ
มาตรการในการเขม้งวดของประเทศเพ่ือบา้นและการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอรส์่งผลใหอ้ตัราค่าขนส่งในเมียนมารเ์พิ่มขึน้เป็นเกือบ
สามเท่าท าเกิดความล่าชา้ การคา้ระหว่างประเทศโดยรวมมีมลูค่า
ถึง 11.987 พนัลา้นดอลลารฯ์ ซึ่งลดลงจาก 14.3 พนัลา้นดอลลารฯ์ 
จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ สถิติของกระทรวงพาณิชยร์ะบ ุการคา้
ทางทะเลของเมียนมาสรา้งรายได ้26,000 ลา้นดอลลารจ์ากมลูค่า
การคา้โดยรวมท่ี 36,000 ลา้นดอลลารใ์นช่วงปีงบประมาณ 62-63 
ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ส่งออกสินคา้เกษตร ประมง แร่ธาตุ ปศุสัตว์ 
สินคา้จากป่า สินคา้อตุสาหกรรมส าเร็จรูป และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็น าเขา้สินคา้ทุน สินคา้อุปโภคบริโภค และวัตถุดิบ
ทางอตุสาหกรรม ปัจจุบนัมีท่าเรือ 9 แห่ง มีท่าเรือย่างกุง้เป็นประตู
หลกัส าหรบัการคา้ทางทะเลของเมียนมา รวมถึงอาคารผูโ้ดยสาร
ชัน้ในของยา่งกุง้และทา่เรอืติลาวาชัน้นอก  

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/maritime-trade-

decreases-by-2-28-bln-in-2020-2021fy/#article-title 

 
 
 
 

 

 
 เวยีดนามเผยดชันี CPI ก.พ. พุง่สูงสุดรอบ 8 ปี

 
Vietnam News I 1 มีนาคม 2564 

ส านกังานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) เพิ่มขึน้ 1.52% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ปรบัตวั
สงูสดุในรอบ 8 ปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี ดชันีดงักล่าวสงูขึน้เพียง 
0.7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภคและบริการ จ านวน 10 ใน 11 รายการ ท่ี
เห็นว่าราคาปรบัตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับเดือนก่อน หากจ าแนก
ออกมาชีใ้หเ้ห็นถึงราคาวสัดกุ่อสรา้งและท่ีอยู่อาศยัปรบัตวัพุ่ง
สูงสุด 4% รองลงมากลุ่มราคาอาหารและบริการจัดเลี ้ยง 
1.61% และการขนส่ง 1.55% ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุส  าคัญมา
จากความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
(ปีใหม่ทางจนัทรคติ) นอกจากนี ้อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานของเดือน
นี ้(ไม่รวมกลุ่มอาหารสด พลงังานและบรกิารรฐั) ไดแ้ก่ บรกิาร
สุขภาพและการศึกษาขยับเพิ่มขึน้ 0.48% จากเดือนม.ค. 64 
และ 0.79% เม่ือเทียบกบัเดือนก.พ. ปีท่ีแลว้ 
  ท่ี ม า  :  https://vietreader.com/business/35093-february-
cpi-growth-highest-in-eight-years.html   

 
เวยีดนามเผยภาคอุตสาหกรรมกลับมาเตบิโต 

ในเดอืนก.พ.

 
Vietnam News I 1 มีนาคม 2564 

ผลส ารวจท่ีจัดขึน้โดยนิกเกอิ ระบุว่าดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) ภาคการผลิตของเวียดนามในเดือนก.พ. ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
51.6 จากระดับ 51.3 ในเดือนม.ค. สะท้อนให้เห็นว่าสภาพ
ธุรกิจดีขึน้ ทั้งนี ้ยอดค าสั่งซือ้ใหม่กลับมาดีขึน้ ส่งผลต่อดีต่อ
ธุรกิจส่งออก ท่ามกลางสญัญาของอปุสงคจ์ากต่างประเทศท่ีดี
ขึ ้น ประกอบการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ ้น เ น่ืองจากบริษัทต่างๆ 
ตอ้งการเพิ่มก าลงัการผลติ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาในสว่นของ 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 
ความเช่ือมั่นทางธุรกิจ พบว่ามีแนวโนม้ลดลงในเดือนก.พ. ซึ่ง
ปรบัตวัลดลงเป็นเดือนท่ีสาม ต ่าท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนสิ.ค. 2563 
เน่ืองมาจากความกังวลเก่ียวกับการระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่มองไปในทิศทางท่ีดี โดยหวงัว่า
เวียดนามจะสามารถควบคมุการระบาดของเชือ้ไวรสัได ้
ท่ีมา : http://hanoitimes.vn/manufacturing-output-returns-

to-growth-in-february-316473.html    

 
อาเซยีนเตรียมจัดประชุมพรุ่งนี ้หารือวกิฤต

การเมืองเมียนมา

 
CLMVT News I 1 มีนาคม 2564 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) เตรียม
จัดการประชุมพิเศษในระดบัรฐัมนตรีต่างประเทศในวันพรุ่งนี ้
เพ่ือหารือเก่ียวกับวิกฤตการเมืองในเมียนมา การประชุม
ดังกล่าวถือเป็นการประชุมครัง้แรกของอาเซียน นับตั้งแต่ท่ี
กองทพัเมียนมาก่อรฐัประหารเม่ือวนัท่ี 1 ก.พ.สมาชิกสว่นใหญ่
ของอาเซียนต่างแสดงความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการประชุม 
ขณะท่ีมีการเชิญนายวันนะ หม่อง ลวิน รฐัมนตรีต่างประเทศ
ของเมียนมา เขา้ร่วมการประชุมเช่นกัน รฐัมนตรีต่างประเทศ
ของชาติสมาชิกอาเซียนบางส่วนอาจเดินทางเข้าร่วมการ
ประชมุดงักลา่วท่ีกรุงจาการต์า อินโดนีเซีย ขณะท่ีบางสว่นอาจ
เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ ์การประชุม
ดงักลา่วมีขึน้ หลงัมีการจดัการเจรจา 3 ฝ่ายท่ีกรุงเทพฯ ระหวา่ง
นายวนันะ หม่อง ลวิน รฐัมนตรีต่างประเทศของเมียนมา, นาง
เร็ตโน มารซ์ูดี รฐัมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย และนาย
ดอน ปรมตัิวินยั รฐัมนตรตีา่งประเทศของไทย เม่ือวนัท่ี 24 ก.พ.
ท่ีผ่านมา ทางด้านนายฮิชแชมมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรี
ต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า อาเซียนควรมีบทบาทอย่าง
สรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขวิกฤตการณใ์นเมียนมา นอกจากนี ้นาย
ฮิชแชมมุดดินยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น และ
หลีกเลี่ยงจากการใชค้วามรุนแรง หลงัจากมีผูเ้สียชีวิตจากการ
ประทว้งการก่อรฐัประหารในเมียนมาถึง 18 รายเม่ือวานนี ้“เรา 

 
มีความกังวลต่อการบาดเจ็บและการสญูเสียชีวิตของผูบ้ริสทุธ์ิ
ในเมียนมา” นายฮิชแชมมุดดินกล่าวในระหว่างการเดินทาง
เยือนบรูไน ซึง่เป็นประธานอาเซียนในปีนี ้

ท่ีมา: https://www.infoquest.co.th/2021/68604 
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