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คาด การเติบโตทางเศรษฐกจิของมาเลเซียในปีนี้จะยังคงเป็นไปตามเป้า 

 
 “กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในปีนี้คำดว่ำจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 4.8%  แต่ก็ยังอยู่
ในช่วง 4.5-5.5% ที่คำดกำรณ์ไว้เดิมจำกทำงกำรของมำเลเซีย”  นักเศรษฐศำสตร์จำกสถำบันวิจัย 28 แห่ง
กล่ำว 
 
 มำเลเซียก ำลังรู้สึกว่ำได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกอุปสงค์ต่อสินค้ำโภคภัณฑ์ของตลำดโลกที่อ่อนตัว
เนื่องจำกกำรส่งออกที่ลดลงและดุลกำรค้ำชะลอตัวในไตรมำสแรกของปีนี้  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้ำของมำเลเซียจะสร้ำงแรงกดดันต่อผู้ส่งออกแต่กำรชะลอตัวก็อำจจะคงที่  กำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมในเดือนพฤษภำคมที่เร่งขึ้นซึ่งสะท้อนถึงกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ 
กำรฟ้ืนตัวของสหรัฐจะช่วยเสริมสร้ำงกำรส่งออกสินค้ำที่ไม่ใช่สินค้ำโภคภัณฑ ์
 
 กำรพยำยำมคงระดับรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในช่วงไตรมำส 2 ซึ่งได้รับกำรเกื้อหนุนจำกอุปสงค์ที่
แข็งแกร่งในสินค้ำอุตสำหกรรมจะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตในปีต่อไป  ขณะที่กำรตกลงของรำคำที่อยู่อำศัย ใน
มำเลเซียเป็นควำมกังวลใหม่รวมทั้งกำรเก็บภำษี GST อำจท ำให้กำรบริโภคชะลอตัวลง 
 
 อนึ่ง คำดว่ำ ในปี 2558 นี้ อัตรำเงินเฟ้อของมำเลเซียจะอยู่เฉลี่ย 2.3%   
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ธนาคารกลางมาเลเซียอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 
 

 ธนำคำรกลำงมำเลเซียอำจลดอัตรำดอกเบี้ยในเดือนกันยำยนซึ่งมีควำมเป็นไปได้สูงเพ่ือกระตุ้นกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศและกำรส่งออก 
 
 ธนำคำร Americal Merrill Lynch กล่ำวว่ำ  มีควำมเป็นไปได้ที่ธนำคำรกลำงของมำเลเซียจะลด
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง 0.25 ในเดือนกันยำยน  ในช่วงไตรมำสแรกของปีนี้ อัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของมำเลเซียอยู่ที่ 5.6% แต่ก็อำจจะเห็นกำรเติบโตที่ชะลอตัวลงเหลือ 3.8% ในไตรมำสที่ 2 ขณะที่ 
นำย Chua Hak Bin นักเศรษฐศำสตร์ในอำเซียนเห็นว่ำ ตัวชี้วัดล่ำสุด เช่น กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค กำรส่งออก 
และกำรลงทุนมีควำมอ่อนแอลงเป็นส่วนใหญ่     กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคซึ่งมีสัดส่วนถึง 53% ของ GDP ได้
อ่อนตัวลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในไตรมำส 2 (จำกตัวเลขยอดขำยปลีก)  ขณะที่สมำคมผู้ค้ำปลีกมำเลเซีย 
(Malaysian Retailers Association) ได้ลดตัวเลขคำดกำรณก์ำรเติบโตของยอดขำยปลีกในปี 2558 จำกเดิม 
4.9% เหลือ 4%   โดยในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558  กำรเติบโตของยอดขำยปลีกอยู่ที่ 4.6%  ก่อนที่จะ
ลดลงเหลือ 3% ในไตรมำส 2  แต่สมำคมฯ ก็คำดว่ำ ยอดขำยปลีกในไตรมำสที่ 3 จะฟ้ืนตัวขึ้น และเร่งขึ้นใน
ไตรมำสที่ 4    ขณะที่ตัวเลขยอดขำยปลีกทีใ่นช่วงถือศีลอดในปีนี้อำจจะตกลงถึง 20% 
 
 “ส่วนตัวเลข MIER Consumer Index (CSI)  ก็ตกลงเป็น 72.6 ซึ่งถือว่ำต่ ำเป็นปีที่ 6 ในไตรมำส
แรกของปีนี้ซึ่งถือว่ำต่ ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตกำรเงิน  แต่กำรกลับมำของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคอำจเป็นไปได้ใน
ไตรมำสที่ 2     CSI  ซึ่งเป็นตัวท ำนำยกำรใช้จ่ำยภำคเอกชนยังชี้ว่ำ กำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคจะ
ใกล้ศูนย์  นอกจำกนี้ ตลำดอสังหำริมทรัพย์และกำรจ้ำงงำนที่อ่อนแอก็ก ำลังกัดเซำะควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ชำวมำเลเซีย  ” นำย Chua Hak Bin กล่ำว   
 
 กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคที่อ่อนแอยังสะท้อนมำจำกกำรเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อำศัยที่อยู่ระดับปำน
กลำงและกำรตกลงของสินเชื่อเพ่ือซื้อสินค้ำคงทน รถยนต์ หลักทรัพย์ และกำรใช้บัตรเครดิต  โดยสินเชื่อเพ่ือ
กำรบริโภคสินค้ำคงทนมีควำมอ่อนไหวมำกท่ีสุดกับกำรเก็บภำษี GST ได้ตกลง 59% ในเดือนพฤษภำคม ส่วน
กำรส่งออกที่ยังคงอ่อนแอและหดตัวอย่ำงมำกในเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2558  นอกจำกนี้ ภำค 
อุตสำหกรรมกำรผลิตยังมีกำรหดตัวอย่ำงรุนแรงโดยตกลง 47.6 ในเดือนมิถุนำยน  ซึ่งต่ ำสุดนับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2555 จำกระดับ 50.5 ในเดือนมีนำคม   ส่วนหนี้ภำคครัวเรือนก็สูงถึง 86% ของ GDP 
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โรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ของมาเลเซียจะเริ่มเดินเครื่องปี 2560 
 

        โรงงำนผลิตเคมีภัณฑ์ชื่อ polyisobutene (HR-PIB) ที่มีขนำดใหญ่ระดับโลกของบริษัท BASF 
PETRONAS Chemical Sdn.Bhd  ในรัฐกลันตันคำดว่ำจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 
(2017)  
 
        โรงงำนดังกล่ำวเป็นโรงงำนแห่งแรกในเอเชียอำคเนย์ที่มีก ำลังกำรผลิต HR-PIB ต่อปีที่ 50,000 
เมตริกตัน  โดยสำรดังกล่ำวเป็นวัตถุดิบขั้นกลำงที่ส ำคัญส ำหรับกำรเติมแต่งของอุตสำหกรรมกำรผลิตเชื้อเพลิง
และน้ ำมันหล่อลื่นรวมทั้งป้องกันกำรตกตะกอน  
 
 “บริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสำร HR-PIB มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 7 ปี โดยนอกจำกโรงงำนแห่ง
ใหม่แล้ว บริษัทยังมีกำรผลิตสำรดังกล่ำวในเยอรมนี เบลเยียม และจีน  ดังนั้น โรงงำนแห่งนี้จะเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งของบริษัทในระดับโลกในฐำนะซัพพลำยเออร์ชั้นน ำของสินค้ำดังกล่ำว   กำรลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิต
สำร HR-PIB ที่กลันตันจะเป็นสิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำพ้ืนที่ในรัฐกลันตันให้เป็น specialty chemical hub ใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิค   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกลุ่มเคมีภัณฑ์ของปิโตรนัสที่จะ diversify เคมีภัณฑ์
เฉพำะบำงชนิด”  Datuk Sazali Hamzah  ประธำนและ CEO ของ PETRONAS Chemicals Group Bhd. 
กล่ำว  โดย บริษัท BASF PETRONAS Chemical  เป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัท BASF SE กับบริษัท 
Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) ซึ่งเป็นบริษัทน้ ำมันแห่งชำติของมำเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ 
PETRONAS Chemicals Group  
 
 อนึ่ง บริษัท BASF PETRONAS Chemical ยังก ำลังก่อสร้ำงโรงงำนอีก 2 แห่งที่กลันตัน  โดยแห่ง
แรกเป็นนิคมอุตสำหกรรมกำรผลิตสำร citronellol, L-menthol และ citral  รวมทั้งสำรตั้งต้นของสำรต่ำงๆ
เหล่ำนี้  ซึ่งมีกำรใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรมน้ ำหอมและปรุงแต่งรสชำติ  ส่วนอีกโรงงำนหนึ่งจะผลิตสำร 
2-exthylhexanoic acid (2-EHA) ที่เป็นส่วนผสมส้ำหรับกำรผลิตน ้ำมันหล่อลื่นสังเครำะห์และสำรเติมแต่ง
น ้ำมัน 
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ความต้องการสารสกัดจากมะพร้าวผลักดันให้ราคามะพร้าวปรับตัวสูงข้ึน 

 
 “รำคำมะพร้ำวคำดว่ำจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจำกควำมต้องกำรสำรสกัดจำกมะพร้ำวมีมำกขึ้น” ผู้เชี่ยว 
ชำญจำกท้องถิ่นในประเทศบรูไนกล่ำว 
 
 Dr.Amzah Hj Abdul Rahman  ผู้จัดกำรฟำร์มของบริษัทท้องถิ่นผู้ผลิตน้ ำมันมะพร้ำวสกัดบริสุทธิ์
และผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันมะพร้ำวกล่ำวว่ำ  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ  ควำมต้องกำรมะพร้ำวเป็นไปในลักษณะ
ของเครื่องดื่มและเนื้อมะพร้ำวส ำหรับคั้นเป็นกระทิ  แต่ปัจจุบัน น้ ำมันมะพร้ำวสกัดบริสุทธิ์ได้รับควำมนิยม
มำกขึ้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันมะพร้ำว เช่น สบู่  น้ ำมันนวด ก็มีควำมต้องกำรมำกขึ้น  จึงส่งผลให้รำคำ
มะพร้ำวสูงขึ้น  โดยขณะนี้ จ ำนวนเงิน 1 บรูไนดอลลำร์ สำมำรถซื้อมะพร้ำวได้ 3 ลูก 
 

Dr.Amzah Hj Abdul Rahman   กล่ำวว่ำ ในบรูไนมีจ ำนวนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวมำกกว่ำ 600 
คน  และในปี 2557  บรูไนน ำเข้ำมะพร้ำวมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรทั้งหมด  โดย
เกษตรกรสำมำรถผลิตมะพร้ำวได้ 50-70 ลูก/วันเนื่องจำกอำยุของต้นมะพร้ำวและปัจจัยอ่ืนๆ  ขณะที่ควำม
ต้องกำรมะพร้ำวอ่อนต่อวันอยู่ที่ 500-600 ลูก  ขณะที่ควำมต้องกำรมะพร้ำวแก่ก็มีสูงด้วย 

 
อนึ่ง  Dr.Amzah Hj Abdul Rahman   ได้ขอให้รัฐบำลช่วยเจรจำกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือน ำเข้ำ

ต้นมะพร้ำว “Matag”  เนื่องจำกประเทศเหล่ำนั้นได้ห้ำมส่งออกมะพร้ำวพันธุ์ดังกล่ำว 
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กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ของบรูไนแจง ขายข้าวกล้องได้มากกว่า 800 กิโลกรัมนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 

 
 ข้อมูลจำก Ministry of Industry and Primary Resourece (MIPR) ของบรูไน  กล่ำวว่ำ  นับตั้งแต่
ที่เริ่มขำยข้ำงกล้องตั้งแต่เดือนพฤษภำคม เป็นต้นมำ  ปรำกฏว่ำ สำมำรถขำยข้ำวกล้อง (brown rice หรือ 
Beras Perang) ได้มำกกว่ำ 800 กิโลกรัม 
 
 ข้ำวกล้องมำจำกประเภทข้ำว 2 ใน 5 ประเภทที่ผลิตขึ้นในบรูไน คือ Laila และ MRQ76  โดยข้ำว
กล้องจะมีขำยอยู่เฉพำะภำยในท้องถิ่นเท่ำนั้นเนื่องจำกมีอำยุเพียง 2 สัปดำห์ ณ อุณหภูมิห้อง และ 3 เดือน
หำกเก็บไว้ในตู้เย็น  และโดยที่ข้ำวกล้องดังกล่ำวมีอำยุสั้น กำรขำยจึงเป็นลักษณะสั่งจองล่วงหน้ำ  และไม่
สำมำรถผลิตได้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน  ทั้งนี้ลูกค้ำที่เลือกบริโภคข้ำวกล้องส่วนใหญ่เนื่องจำก
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
 
 อนึ่ง รำคำข้ำงกล้อง 1 กิโลกรัมอยู่ที่ 3.40 บรูไนดอลลำร์ และวำงจ ำหน่ำยที่ Melati Hall เป็นต้น 
 

ที่มำ : The Brunei Times 
24 กรกฎำคม 2558 

 
  
 
 
  


