ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศปำปัวนิวกินี
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่: ๔๕๒,๘๖๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่น้า ๙,๙๘๐ ตารางกิโลเมตร
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่ สำคั ญ : ทอง ทองแดง เงิน ก๊าซธรรมชาติ ไม้ น้้ามั น
สินค้าประมง
พื้นที่กำรเกษตร: พืชไร่-พืชสวน ๑๑,๗๗๔ ตารางกิโลเมตร (๒.๖% ของพื้นที่
ทั้งหมด) ป่าไม้ ๒๘๕,๗๕๔ ตารางกิโลเมตร (๖๓.๑% ของพื้นที่
ทั้งหมด)
สิ น ค้ ำ เกษตรและอำหำรที่ ส ำคั ญ : กาแฟ โกโก้ มะพร้าวและมะพร้ าวแห้ ง
น้้ามันปาล์ม ชา น้้าตาล ไม้
สถำนกำรณ์ภำพรวมของประเทศ:
ปาปั ว นิ ว กินี เป็ น ประเทศที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบู รณ์ มาก แต่ มี
ภู มิ ประเทศที่ การเดิ นทางค่ อนข้ างล้ าบาก ท้ า ให้ ต้ อ งใช้ เงิน ทุ น ในการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ ทั้ ง นี้ รายได้ ห ลั ก ของประเทศมาจากการส่ ง ออก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ก๊ าซธรรมชาติ เหลว น้้ า มั น ทอง ทองแดง และ
นิกเกิล อย่างไรก็ดี การท้าการเกษตรยังคงเป็นอาชีพที่ส้าคัญของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
จากการคาดการณ์ ป าปั วนิ วกิ นี มี ป ริม าณก๊าซธรรมชาติส้ ารองประมาณ ๑๕๕ พัน ล้ านลู กบาศก์เมตร
โดยปัจจุบันมีโครงการผลิตก๊าซ LNG ด้าเนินการโดยกลุ่มบริษัท ExxonMobil เพื่อส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังเอเชีย
ถือ เป็ น โครงการที่ประสบความส้ าเร็จมาก และช่วยดึงดูดนักลงทุ นต่างชาติมายังปาปั วนิวกินีเพิ่ มขึ้น โดยคาดว่า
ในปี ๒๕๖๓ บริษัท Supermajor Total จะเริ่มด้าเนินโครงการในลักษณะที่คล้ายกันนี้
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของปาปัวนิวกินี ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้้ามัน ทอง แร่ทองแดง นิกเกิล โคบอลต์
น้้ามันปาล์ม กาแฟ โกโก้ มะพร้าวแห้ง เครื่องเทศ และสินค้าประมง โดยมีประเทศคู่ค้าการส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่
ออสเตรเลีย สิ งคโปร์ ญี่ ปุ่ น และจี น ในขณะเดียวกัน สินค้าน้าเข้าที่ส้ าคัญ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ อาหาร
น้้ามันและสารเคมี ประเทศคู่ค้าการน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ภำพรวม: เศรษฐกิจ ของปาปั ว นิว กินี มีศักยภาพที่ส ามารถจะพัฒ นาได้ เนื่องมีความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ทองค้า น้้ามัน แร่ทองแดง เงิน ป่าไม้และสินค้าประมง ประกอบกับ
ความสวยงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนเกาะ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัย
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ส้าคัญ ช่ว ยในการดึง ดูด นัก ท่อ งเที่ย ว ท้าให้อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย วในปาปัว นิว กินีเติบ โตยิ่ง ขึ้น โดย ในปี
๒๕๕๘ ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเป็นล้าดับที่ ๒ ของโลกรองจากจีน ซึ่งเป็น
ผลมาจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ของบริษัท ExxonMobil ที่เริ่มจ้าหน่ายก๊าซ
ไปยั งเอเชียเมื่ อปี ดั งกล่ าว และคาดว่าโรงงานผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ ข องบริ ษั ท Supermajor Total จะเริ่ม ต้ น
ก่อสร้างในปี ๒๕๖๓ ซึ่งน่าจะท้าให้เศรษฐกิจปาปัวนิวกินีเติบโตมากขึ้นอีก
อย่างไรก็ดี แม้ป าปัวนิวกินีจะมีสภาพเศรษฐกิจที่ ค่อนข้างมั่นคงและมีรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิต
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น แต่มาตรฐานความเป็นอยู่และค่าครองชีพของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าที่ควร ปัญหาส้าคัญในการพัฒนาประเทศปาปัวนิวกินี ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เช่ น ระบบไฟฟ้ า โทรคมนาคม การขนส่ ง ปั ญ หาการถื อ ครองที่ ดิ น และปั ญ หาจากภั ยธรรมชาติ นอกจากนี้
ความสามารถในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลปาปัวนิวกินี รวมทั้งความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของปาปัวนิวกินีเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาราคาสินค้าตกต่้า อาจส่งผลให้รายได้ของประเทศปาปัวนิวกินีลดลง โดยคาดการณ์ว่า
ปั ญ หาดั งกล่ าวจะเป็ น อุป สรรคต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จของปาปั ว นิ ว กิ นี ในอนาคต ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การกระตุ้ น
เศรษฐกิจในประเทศ รัฐ บาลได้ป ระกาศนโยบายการค้าฉบับแรกของประเทศ โดยน้า มาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง
๒๕๗๕ จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุน โดยเพิ่มการส่งออก ลดการน้าเข้าสินค้า และดึงดูดนักลงทุน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ปาปัว นิว กิน ียังด้า เนิน การข้อ ตกลงทางการค้า และความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจ กับ
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและปาปัวนิวกินี ( Papua New Guinea–
European Union Economic Partnership Agreement หรือ EPA) ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้ าป ระเท ศ แถ บ ม ห าส มุ ท รแป ซิ ฟิ ก (The South Pacific Agreement on Trade and Economic
Cooperation หรื อ SPARTECA) ข้ อ ตกลงทางการค้ า ประเทศแถบมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก (The Pacific Island
Countries’ Trade Agreement หรื อ PICTA) ข้ อ ตกลงความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า และธุ ร กิ จ ออสเตรเลี ย และ
ปาปั ว นิ ว กิ นี (PNG and Australia Trade and Commercial Relations Agreement หรื อ PATCRA) และ
ข้อ ตกลงทางการค้ ากลุ่ ม ผู้ น้ าประเทศเมลานี เซี ย (Melanesian Spearhead Group Trade Agreement หรื อ
MSGTA)
GDP: ๓๐,๓๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๑,๐๒๙,๓๓๙ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๐)
GDP per capita: ๓,๗๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือ ๑๒๕,๕๗๐ บาท (ปี ๒๕๖๐)
GDP- Composition by sector for origin
- ภาคเกษตรกรรม ๒๒.๑%
- ภาคอุตสาหกรรม ๔๒.๙%
- การบริการ
๓๕%
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มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมด: ๙,๕๒๖ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๓๒๓,๒๙๓ ล้านบาท (ข้อมูล CIA ปี ๒๕๖๐)
สินค้าส่งออก: ก๊าซธรรมชาติเหลว น้้ามัน ทอง แร่ทองแดง นิกเกิล โคบอลต์ น้้ามันปาล์ม กาแฟ โกโก้
มะพร้าวแห้ง เครื่องเทศ และสินค้าประมง
คู่ค้าการส่งออก ออสเตรเลีย (๑๘.๙%) สิงคโปร์ (๑๗.๕%) ญี่ปุ่น (๑๓.๘%) และจีน (๑๒.๗%)
มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำทั้งหมด: ๑,๘๗๘ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๖๓,๗๓๕ ล้านบาท (ข้อมูล CIA ปี ๒๕๖๐)
สินค้าน้าเข้า เครื่องมือและอุปกรณ์ อาหารและสินค้าบริโภค น้้ามันและสารเคมี
คู่ค้าการน้าเข้า ออสเตรเลีย (๓๐.๔%) จีน (๑๗.๔%) สิงคโปร์ (๑๐.๓%) และมาเลเซีย (๗.๕%)
กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและปำปัวนิวกินี (ข้อมูลกรมศุลกำกร ปี ๒๕๖๐)
มูลค่าการค้ารวม ๑๓,๕๙๖ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าไปยังปาปัวนิวกินี มูลค่า ๔,๖๙๖ ล้านบาท
- ไทยน้าเข้าสินค้าจากปาปัวนิวกินี มูลค่า ๘,๙๐๐ ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ๖,๖๔๘ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังปาปัวนิวกินี มูลค่า ๒,๓๙๑ ล้านบาท
สินค้าส้าคัญ ได้แก่ ข้าว น้้าตาลทรายบริสุทธิ์และขนมที่ท้าจากน้้าตาล ของปรุงแต่งจากปลา
น้้าผักและผลไม้ สตาร์ชจากมันส้าปะหลัง และอ้อยส้าหรับการเพาะปลูก
- ไทยน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากปาปัวนิวกินี มูลค่า ๔,๒๕๗ ล้านบาท
สินค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาท้องแถบและปลาทูน่าแช่แข็ง และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง
หมำยเหตุ:

คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๙๓๘ บาท (ปี ๒๕๖๐)

ที่มำ:
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-papua-newguinea.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html
https://www.businessadvantagepng.com/pngs-trade-treaties/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html
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