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ยอดส่งออกเดือนเมษายนของมาเลเซียลดลง 8.8% 

 
 ในเดือนเมษำยน 2558  มูลค่ำกำรส่งออกของมำเลเซียลดลง -8.8%  และน ำเข้ำลดลง -7%  ท ำให้
มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซียลดลง -8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557 
 
 ข้อมูลจำกกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำวว่ำ  มูลค่ำกำรค้ำรวมของมำเลเซีย
ในช่วง 4 เดือนแรก (มกรำคม-เมษำยน 2558) ของปีนี้ อยู่ที่ 459.02 พันล้ำนริงกิต เทียบกับ 473.12 
พันล้ำนริงกิต  ลดลง -3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยใน 4 เดือนแรกของปีนี้ มำเลเซียส่งออก
มูลค่ำ 243.62 พันล้ำนริงกิต ลดลง -4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  และน ำเข้ำ 215.4 พันล้ำน
ริงกิต  ลดลง -1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ทั้งนี้ ตัวเลขกำรค้ำในช่วง 4 เดือนแรกได้รับ
ผลกระทบจำกกำรตกต่ ำของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์และกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำส ำคัญของ
มำเลเซีย 
 
 ทั้งนี้ ตัวเลขกำรส่งออกใน 4 เดือนแรกของปีนี้ ได้รับผลกระทบจำกกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง ทั้งน้ ำมันดิบและแก๊สธรรมชำติ  ขณะที่ กำรส่งออกที่ขยำยตัวได้แก่ อุปกรณ์ /
ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน  เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์เหล็ก  โดยประเทศที่
มำเลเซียส่งออกซ่ึงมีกำรเติบโตดี เช่น สหรัฐฯ สหภำพยุโรป และจีน 
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ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) ในเดือนเมษายนของมาเลเซียโตช้าลง 
 

 ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (IPI) ในเดือนเมษำยน 2558 ของมำเลเซีย ซึ่งวัดกิจกรรมของโรงงำน
เติบโตช้ำลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557 เนื่องอุปสงค์จำกภำยนอกประเทศต่อสินค้ำของมำเลเซียชะลอ
ตัว 
 
 นักเศรษฐศำสตร์กล่ำวว่ำ กำรชะลอตัวดังกล่ำวมำจำกฐำนกำรส่งออกที่ลดลง  ดัชนีทุกตัวทั้ง
ภำคอุตสำหกรรม ไฟฟ้ำ เหมืองแร่ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยเติมเต็ม IPI ล้วนแล้วแต่เติบโตช้ำลง  โดยกำรชะลอตัว
ของ IPI สอดคล้องกับแนวโน้มที่สังเกตไดจ้ำกกิจกรรมกำรส่งออก  โดยในเดือนเมษำยน 2558 กำรเติบโตของ
กำรส่งออกของมำเลเซียหดตัวลง -8.8% เมื่อเทียบเดือนเมษำยน 2557  หรือลดลง -2.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนำคม 2558  ขณะที่สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์ (รวมน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แก๊ส
ธรรมชำติ น้ ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ) ซึ่งคิดเป็น 20.6% ของมูลค่ำกำรส่งออกโดยรวมของ
มำเลเซียก็ได้หดตัวลดลงเช่นกัน นอกจำกนี้ กำรส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคิดเป็น 
34.8% ของมูลคำ่กำรส่งออกรวมก็หดตัวลดลง -3% 
 
 นำย Manokaran Mottain เศรษฐกรอำวุโสของ Alliance Research  คำดว่ำ ในไตรมำสที่ 2 กำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียจะชะลอตัวลงโดยอำจขยำยตัวระหว่ำง 5.3-5.5% (จำก 5.6% ในไตรมำส
แรก)  ขณะที่นำย Kit Wei Zheng จำก Citigroup คำดว่ำ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียใน
ไตรมำส 2 จะอยู่ต่ ำกว่ำที่รัฐบำลมำเลเซียคำดกำรณ์ไว้เดิม (4.5-5.5%) 
 

ที่มำ : New Strait Times 
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ธนาคารโลกคาด เศรษฐกิจมาเลเซียปีนี้โต 4.7% 
 

 ธนำคำรโลกยังคงตัวเลขคำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปี 2558 ที่ 4.7% และ
คำดว่ำ จะขยำยตัวแข็งแกร่งขึ้นใน 2 ปีข้ำงหน้ำ 
 
 ตัวเลขกำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวมำจำกกำรตกต่ ำของรำคำน้ ำมันดิบซึ่งท ำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรม
น้ ำมันและแก๊สของมำเลเซียหดตัว  โดยธนำคำรโลกคำดว่ำ เศรษฐกิจมำเลเซียจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้ำและ
น่ำจะขยำยตัวรำว 5% ในปี 2559 และ 5.1% ในปี 2560  ส่วนกำรเติบโตของเครดิตก็คำดว่ำจะชะลอตัว 
 
 ธนำคำรโลกกล่ำวเตือนว่ำ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกก ำลังเผชิยกับควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในปีนี้ รวมถึง
ควำมเป็นไปได้ที่ต้นทุนกำรกู้ยืมจะเพ่ิมขึ้นและจะเป็นห่วงของเวลำที่รำคำน้ ำมันรวมทั้งสินค้ำโภคภัณฑ์หลักๆ
ตกต่ ำ  โดยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกคำดว่ำจะอยู่ที่ 6.7% ในปี 2558 และจะยังมี
เสถียรภำพต่อจำกนั้น  กำรด ำเนินโครงกำรของภำครัฐขนำดใหญ่ได้ช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของมำเลเซียและ
ฟิลิปปินส์  
 
 กำรตกต่ ำของรำคำน้ ำมันและกำรส่งออกที่แข็งแกร่งได้ช่วยท ำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดดีขึ้นยกเว้น
ประเทศที่ส่งออกสินค้ำโภคภัณฑ์  ส่วนอุปสงค์ภำยในประเทศยังคงเป็นตัวหลักของกำรขับเคลื่อนกำรเติบโต
ของภูมิภำคท่ำมกลำงอุปสงค์ที่อ่อนแอจำกภำยนอกและแรงกดดันจำกกำรแข่งขันที่เกี่ยวกับกำรอ่อนตัวของ
ค่ำเงินในภูมิภำค 
 
 ธนำคำรโลกกล่ำวว่ำ  กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของจีนน่ำจะได้รับกำรชดเชยจำกกำรกระเตื้ องขึ้น
ของภูมิภำคที่เหลือซึ่งได้ประโยชน์กำรฟ้ืนตัวของประเทศพัฒนำแล้ว  รำคำถูกของพลังงำน เสถียรภำพทำง
กำรเมืองที่ดีขึ้น และกำรขยำยสภำพคล่องในตลำดกำรเงินโลก  โดยคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของจีนใน
ปี 2558 จะอยู่ระดับปำนกลำงที่ 7.1% และ 7% ในปี 2559 
 
 กำรบริหำรจัดกำรกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของจีนอย่ำงระมัดระวัง  กำรปรับตัวรำคำตกต่ ำของ
สินค้ำโภคภัณฑ์  ควำมรู้สึกของผู้บริโภคและกำรลงทุนที่ อ่อนตัวในไทย  อุปสรรคด้ำนบริหำรจัดกำร
งบประมำณในฟิลิปปินส์ที่ท ำให้กิจกรรมต่ำงๆชะลอตัว  สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยชดเชยกำรตกต่ ำของเชื้อเพลิงได้
บำงส่วน 
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มาเลเซียคาดอัตราการสกัดน้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้น 25% ภายในปี 2563 
 

   กระทรวง Plantation Industries and Commodities (MPIC) คำดว่ำ  อัตรำกำรสกัดน้ ำมันปำล์ม
โดยเฉลี่ยของมำเลเซียที่โรงงำนน้ ำมันปำล์มจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 25% ภำยในปี 2563 (2020) จำกปัจจุบัน
อยู่ที่ 20% 
 
 Datuk Amar Douglas Uggah Embas รัฐมนตรีกระทรวง MPIC  กล่ำวว่ำ กำรเติบโตของอัตรำกำร
สกัดน้ ำมันเฉลี่ยและผลสดปำล์มที่สุกจะท ำให้ผลผลิตน้ ำมันปำล์มของมำเลเซียเพ่ิมขึ้นเป็น 6 ตัน/เฮกเตอร์
ภำยใน 5 ปีจำกปัจจุบันอยู่ที่ 4 ตัน/เฮกเตอร์   ทั้งนี้จำกพ้ืนที่เพำะปลูกที่ 5.23 ล้ำนเฮกเตอร์จะท ำให้
มำเลเซียสำมำรถผลิตน้ ำมันจำกปำล์มได้เพ่ิมขึ้นอีก 10 ล้ำนตันต่อปีซึ่งมีมูลค่ำมำกกว่ำ 20 พันล้ำนริงกิตโดย
ไม่จ ำเป็นขยำยพื้นที่เพำะปลูก   
 

ทั้งนี้ กำรขยำยกำรผลิตน้ ำมันปำล์ม จะต้องมู่งไปที่กำรขยำยผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
รวมทั้งกำรปลูกปำล์มใหม่เพ่ือทดแทนต้นปำล์มเดิมที่อำยุมำก  ซึ่งก็จะช่วยให้อุตำหกรรมปำล์มน้ ำมันเพ่ิมอัตรำ
กำรสกัดน้ ำมันของมำเลเซียหรือผลผลิตเป็น 26 ตัน/เฮกเตอร์ภำยในปี 2563 จำกปัจจุบันอยู่ที่ 20 ตัน/เฮก
เตอร์  ส่วนก ำลังคนในอุตสำหกรรมปำล์มน้ ำมันปลำยน้ ำก็ยังขึ้นอยู่กับแรงงำนต่ำงชำติ  จึงจ ำเป็นที่
ภำคอุตสำหกรรมจะต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในห่วงโซ่อุปทำน 
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การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตเป็นแค่ชั่วคราว 
 
 

 “กำรซื้อขำยเงินริงกิต ณ ระดับที่เห็นในช่วงเกิดวิกฤติกำรเงินของเอเชียที่ผ่ำนมำไม่ได้สะท้อนพ้ืนฐำน
เศรษฐกิจของมำเลเซียและกำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตในขณะนี้ก็คำดว่ำจะเป็นเพียงชั่วครำว” Tan Sri 
Dr.Zeti Akhtar Aziz กล่ำว 
 
 สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ (emerging market) ได้รับผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลกและกำรลดลงของสกุลเงินเกือบทั้งหมดของประเทศเหล่ำนั้นก็ไม่ได้สอดคล้องกับกำรคำคกำรณ์กำรเติบโต  
กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตมำเป็นปีที่ 9 และน ำไปสู่กำรตกลงของสกุลเงินในเอเซียหลังรำยงำนกำรจ้ำงงำน
ของสหรัฐฯดีกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ได้สนับสนุนกำรใช้นโยบำยรัดเข็มขัดของ Fed. 
 
 กำรอ่อนตัวของสกุลเงินในช่วงวิกฤติกำรเงินในปี 1997-1998  เกิดขึ้นเมื่องมำเลเซียเผชิญกับกำร
ตกต่ ำทำงเศรษฐกิจเมื่อเงินส ำรองอยู่ในระดับต่ ำ  ตลำดกำรเงินตกฮวบ สถำบันกำรเงินหลำยแห่งประสบ
ปัญหำ และบัญชีเดินสะพัดขำดดุล  แต่เหตุกำรณ์ต่ำงๆเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  แต่
พ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียยังแข็งแกร่ง 
 
 ค่ำเงินริงกิตที่ปิดตลำดที่ 3.772 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐเมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2558 (ลดลง 1.4%) 
หลังจำกท่ีก่อนหน้ำนั้นตกลงมำอยู่ที่ 3.7743 ริงกิตต่อดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งใกล้กับระดับ 3.8 ริงกิตท่ีตรึงไว้จำก
ปี 1998 จนถึงปี 2005  โดยอ่อนค่ำลง 7.3% ซึ่งถือว่ำแย่สุดในเอเชียต่อจำกเงินรูเปียของอินโดนีเซีย  กำร
คำดหวังกำรปรับตัวสูงขึ้นอัตรำดอกเบี้ยสหรัฐได้เพ่ิมแรงกดดันต่อเงินริงกิตซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรตกต่ ำ
ของรำคำน้ ำมันดิบและควำมกังวลต่อควำมสำมำรถของบริษัท 1Malaysia Development Bhd. ที่จะแก้ไข
ปัญหำทำงกำรเงิน 
 

Tan Sri Dr.Zeti Akhtar Aziz คำดว่ำ เงินริงกิตจะปรับตัวกลับคืนมำอยู่ในระดับที่สะท้อนพ้ืนฐำนของ
มำเลเซีย  โดยมำเลเซียคำดว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปีนี้ของมำเลเซียจะอยู่รำว 4.5-5.5%   ทั้งนี้ 
ธนำคำรกลำงของมำเลเซียย้ ำว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเดียวของนโยบำยกำรเงินหรือ
เครื่องมือของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 
อนึ่ง Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทสและกำรค้ำ (MITI) 

ของมำเลเซียกล่ำวในกำรประชุมกับ National Association and Chambers of Commerce ว่ำ  กำรอ่อน
ตัวของค่ำเงินริงกิตจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งออกและกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ แต่รำคำสินค้ำน ำเข้ำแพงขึ้น  
อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ สถำนกำรณ์กำรอ่อนตัวของค่ำเงินริงกิตจะไม่ยืดยำว และเนื่องจำกพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ
ของมำเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เงินสกุลท้องถิ่นก็จะแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง   
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มาเลเซียเริ่มให้บริการขอวีซ่าเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติผ่านทางออนไลน์ 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป 

 
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558  เป็นต้นไป  แรงงำนต่ำงชำติจะต้องยื่นขอวีซ่ำเข้ำมำท ำงำนผ่ำนทำง
ออนไลน์ 
 
 Datuk Mustafa Ibrahim อธิบดีของกรมกำรตรวจคนเข้ำเมือง กล่ำว่ำ เคำน์เตอร์จะยังคงเปิดท ำกำร
อยู่เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ภำยหลังจำกวีซ่ำอิเล็กทรอนิกส์ (electronic visa : eVDR)  ได้เริ่มถูกแนะน ำเมื่อวันที่ 
8 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ  โดยกำรยื่นสมัครขอวีซ่ำเข้ำมำท ำงำนจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบสุขภำพจำกคลีนิคที่จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงำนของมำเลเซียซึ่งจะมีระบบ biomedical module    
 
 ทั้งนี้ ระบบ eVDR ก ำหนดให้มีกำรซื้อประกันส ำหรับแรงงำนต่ำงชำติ โดย eVDR จะเป็นแพลทฟอร์ม
ส ำหรับกำรอนุมัติวีซ่ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้แรงงำนต่ำงชำติสำมำรถยื่นขอวีซ่ำได้ โดยไม่เสียเวลำที่
เคำน์เตอร์ของกรมกำรตรวจคนเข้ำเมือง  กำรน ำระบบดังกล่ำวมำใช้จะช่วยลดระยะเวลำกระบวนกำรขอวีซ่ำ
จำก 3 เดือนเหลือ 48 ชั่วโมง และม่ันใจว่ำ แรงงำนที่มีสุขภำพแข็งแรงเท่ำนั้นที่เข้ำมำท ำงำนในมำเลเซีย 
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สต๊อกน้ ามันปาล์มขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
 

 
          สต๊อกน้ ำมันปำล์ม ผลผลิตและกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มของมำเลเซียในเดือนพฤษภำคม 2558  
ขยำยตัวเพิ่มข้ึนจำกเดือนเมษำยน 
 
 ข้อมูลจำก Malaysian Palm Oil Board (MPOB)  กล่ำวว่ำ สต๊อกน้ ำมันปำล์มทั้งหมดในเดือน
พฤษภำคม ขยำยตัวเพิ่มข้ึนเป็น 2.24 ล้ำนตัน จำกเดือนเมษำยนซึ่งอยู่ที่ 2.18 ล้ำนตัน หรือเพ่ิมข้ึน 2.51%  
ส่วนน้ ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธีมีปริมำณ 959,171 ตัน และน้ ำมันปำล์มดิบอยู่ที่ 1.28 ล้ำนตัน 
 
 น้ ำมันปำล์มดิบในเดือนพฤษภำคมอยู่ที่ 1.81 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 6.92% จำกเดิมอยู่ที่ 1.69 
ล้ำนตันเมื่อเดือนเมษำยน  ขณะที่ปริมำณกำรส่งออกน้ ำมันปำล์มอยู่ที่ 1.61 ล้ำนตัน เพ่ิมขึ้น 37.3% ส่วน 
oleochemical ได้ขยำยตัวเป็น 233,672 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 231,228 ล้ำนตันหรือเพ่ิมข้ึน 1.06%  
 
 ส่วนกำรส่งออกน้ ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 1,314 ตัน เพ่ิมข้ึนจำก 186 ตันในเดือนเมษำยน หรือเพ่ิมขึ้น 
606.52% 
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