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Editor’s note 

Getting Around with TPSO
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Getting Around ฉบับน้ีขอน�ำเสนอเรื่องกำรค้ำระหว่ำง 
ประเทศ และภำวะเงนิเฟ้อของไทย ภำยใต้สถำนกำรณ์ชมุนุมท่ียืดเย้ือ 

กระทรวงพำณิชย์ได้แถลงตัวเลขกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ของไทยของเดือนกุมภำพันธ์ 2557 โดยกำรส่งออกของไทยมีมูลค่ำ  
18,363 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัวร้อยละ 2.43 กำรน�ำเข้ำมีมูลค่ำ  
16,596 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 16.62 และดัชนีรำคำ 
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมีนำคม 2557 เท่ำกับ 106.94 
เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 2557 สูงข้ึนร้อยละ 0.22 และเมื่อ 
เทียบกับเดือนมีนำคม 2556 สูงข้ึนร้อยละ 2.11 เป็นอัตรำเงินเฟ้อ 
ที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกเดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 1.96  
จำกภำวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงข้ึนเนื่องจำกสภำพอำกำศร้อนจัด  
ด้ำนกำรบรโิภคภำพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดมีเีสถียรภำพ โดยคำดกำรณ์ 
อัตรำเงินเฟ้อ ปี 2557 อยู่ระหว่ำงร้อยละ 2.00-2.80 

ส�านักบริหารกลาง

แม้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 จะบ่งชี้ถึงควำมเสี่ยงของกำร 
เข้ำสูภ่ำวะถดถอย หรือเตบิโต 0% แต่หลำยส�ำนักก็ยังมองในแง่บวกว่ำ หำกสำมำรถจดัตัง้ 
รัฐบำลได้ภำยในไตรมำส 3 ควำมเชื่อมั่นของประเทศจะได้รับกำรฟื้นฟูให้กลับคืนมำ  
และเศรษฐกิจไทยก็น่ำจะกลับมำเร่งเครื่องได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 

แต่ ณ วันน้ี คงไม่ดอีะไรจะดไีปกว่ำกำรอยูกั่บปัจจบุนัและท�ำทุกอย่ำงให้ดทีีส่ดุ  
หำกปัจจุบันดี ย่อมจะส่งผลลัพธ์ท่ีดีไปถึงอนำคต คอลัมน์ Special Talk ชวนผู้อ่ำน 
มำจับกระแสกำรลงทุนของญ่ีปุ่นในอำเซียน ควำมจริงเรำกับญ่ีปุ่นคุ้นเคยกันดี เพรำะ 
ค้ำขำยกันมำนำน แต่กำรรวมตัวกันเข้ำเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน หรือ AEC ท้ังญ่ีปุน่ 
และประเทศอำเซียนต่ำงก็ต้องปรับตัว ปรับนโยบำยกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือรองรับกำร 
เติบโตของเศรษฐกิจร่วมกัน  

ส่วนคอลัมน์ Special Report ฉบับน้ี ยังคงอัดแน่นสำระควำมรู้เพ่ือหนุนให ้
ผูป้ระกอบกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมัน่ใจ เช่น ค่ำ K คอือะไร ผูป้ระกอบกำรธุรกิจรบัเหมำ 
ก่อสร้ำงหน้ำใหม่ควรทรำบอย่ำงย่ิง หำกคิดจะเข้ำสู่ยุทธจักรนี้ อีกเรื่องเป็นโอกำสของ 
เครือ่งประดบัเงนิฝีมอืคนไทยทีม่แีนวโน้มไปได้สวยในเยอรมน ีด้วยคณุภำพงำนฝีมอืของ 
เรำเป็นท่ียอมรับกันดีอยู่แล้ว แต่ควำมรู้ที่เรำมอบให้จะช่วยเจียระไนสินค้ำให้มีควำม 
โดดเด่นในตลำดกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น 

จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ท�ำให้ทุกภำคส่วนจ�ำเป็นต้องปรับตัว 
ให้ทนัสถำนกำรณ์ ซึง่กำรยกระดบัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรองค์กำรให้มปีระสทิธิภำพ 
ก็เป็นสิง่หนึง่ทีค่นในองค์กรควรตระหนักเพือ่รบัมอืกับกำรเปลีย่นแปลงและพัฒนำองค์กำร 
ไปสู่ควำมเป็นเลิศ แนวทำงจะเป็นอย่ำงไรติดตำมได้ในปกหลัง

และสืบเน่ืองจำกวำรสำร สนย. ฉบับที่ 31 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2557  
เกิดควำมผดิพลำดในกำรลงรปูประกอบบทควำม โดยในหน้ำ 7 ได้ตพิีมพ์เป็นรปูสะพำน 
มติรภำพไทย-ลำว แห่งที ่2 ซึง่ท่ีถูกต้องตำมเน้ือหำท่ีได้กล่ำวไว้ ควรเป็นสะพำนมติรภำพ 
ไทย-ลำว แห่งที่ 4 ทำงกองบรรณำธิกำรต้องขออภัยในควำมผิดพลำดมำ ณ ที่นี้ด้วย  

 กองบรรณาธิการวารสาร สนย.

ดุลการค้า มูลค่าส่งออก มูลค่าน�าเข้า

(มูลค่า : พันล้านเหรียญสหรัฐ)

การส่งออก-น�าเข้า-ดุลการค้า
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Special Talk

อำเซียนเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3  
ในเอเชียทั้งในแง่ของประชำกร (รองจำกจีนและ
อินเดีย) และ GDP (รองจำกจีนและญี่ปุ่น) อำเซียน
มีกำรเติบโตของคนชั้นกลำงและผู้มีรำยได้สูงอย่ำง
รวดเรว็ ซึง่สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์ของส�ำนกัวิจยั 
เศรษฐกิจหลำยแห่งที่ระบุว่ำคนชั้นกลำงในเอเชีย 
จะมีขนำด 1.75 พันล้ำนคน ภำยในปี 2563 โดยม ี
แรงขับเคลือ่นส�ำคญัจำกกำรเตบิโตของเศรษฐกิจใหญ่ ๆ   
อย่ำงจีน อินเดีย และอำเซียน 

ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น มีควำม 
ใกล้ชิดกันมำกย่ิงข้ึนเป็นล�ำดับ โดยในปัจจุบันได้มี
ควำมตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจอำเซยีน-ญ่ีปุน่ (AJCEP)  
ซึง่ได้เริม่ลดภำษรีะหว่ำงกันตัง้แต่ 1 มถุินำยน 2552  
เป็นต้นมำ ส่งผลให้กำรค้ำสองฝ่ำยในปี 2556  
มขีนำด 228,812 ล้ำนเหรยีญสหรฐั ขยำยตวัถึง 1.5 เท่ำ 
เมื่อเทียบกับปี 2552 ท้ังน้ีญ่ีปุ่นได้ให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรเติบโตของอำเซียนเป็นพิเศษ อันจะเห็นได้ 
จำกนโยบำยเศรษฐกิจ “อำเบะโนมิกส์” ของนำยก 
รัฐมนตรีอำเบะของญ่ีปุ่นท่ีได้เน้นย�้ำเป็นพิเศษถึง 
กำรกระชบัควำมสมัพันธ์กับอำเซียนให้ใกล้ชดิมำกข้ึน 
ทั้งด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนและกำรช่วยเหลือและ 
พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่ ญี่ปุ่นเป็นคู่เจรจาที่ 
เก่าแก่และส�าคัญของอาเซียน และยังเป็นคูค้่าส�าคัญ 
อันดบั 2 ของอาเซยีน โดยในปี 2556 มมีลูค่ำกำรค้ำ 
รวม 228,812 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (รองจำกจีน: 
442,621 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) แต่ในด้ำนกำรลงทุน  
ญีปุ่น่กลบัเป็นผูล้งทุนอันดบั 1 ในอาเซยีน กำรลงทุน 
ของญ่ีปุ่นในอำเซียน (ปี 2555) มีมูลค่ำสูงถึง 1.22  
แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 12% ของกำรลงทุน 
ของญ่ีปุน่ทัว่โลก สูงกว่ำกำรลงทนุในจนีทีม่มีลูค่ำ 93  
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยเป็นกำรลงทุนในไทย 
มำกท่ีสดุ (32%) รองลงมำเป็นฟิลปิปินส์ (24%) และ 
มำเลเซีย (12%) ปัจจุบันบริษัทญ่ีปุ่นเข้ำมำลงทุน 
ในอำเซียนมำกกว่ำ 5,000 บริษัท อาเซียนเป็น 

แหล่งผลิตและส่งออกท่ีส�าคัญของญี่ปุ่น ท้ังยัง 
เป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานสนิค้า และแหล่งทรพัยากร 
ธรรมชาติท่ีส�าคัญของญี่ปุ่น อย่ำงเช่น ยำงพำรำ  
ก๊ำซ และน�้ำมัน เป็นต้น อาเซยีนยังมคีวามส�าคัญ 
ต่อญีปุ่น่ในแง่ของการเป็นฐานการผลติป้อนชิน้ส่วน/ 
ผลผลิตสู่สำยกำรผลิตสินค้ำและบริกำรของบริษัท 
ญี่ปุ่นที่มีเครือข่ำยกระจำยอยู่ทั่วเอเชีย ซึ่งรวมไปถึง 
อินเดีย จีนและแอฟริกำด้วย ตัวอย่ำงส�ำคัญ คือ  
บริษัทผลิตรถยนต์ของญ่ีปุนที่มีฐำนกำรผลิต 
รถยนต์และชิ้นส่วนกระจำยอยู่หลำยประเทศ 
ในอำเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมำเลเซีย  
โดยมีไทยเป็นศูนย์กลำงในกำรกระจำยกำรลงทุน 
ภำยใต้แนวคดิ Thailand Plus One อกีท้ังยังใช้ไทย 
เป็นฐำนในกำรเปิดตลำดนอกอำเซียน อำทิเช่น  
โตโยต้ำส่งชิ้นส่วนป้อนสำยกำรผลิตในบังกะลอว ์
ของอนิเดยีโดยใช้ประโยชน์จำก FTA อำเซยีน-อนิเดยี  
ขณะท่ีมิตซูบิชิซ่ึงมียอดกำรผลิตในไทย 2 ล้ำนคัน 
ต่อปี ในจ�ำนวนนี ้13% เป็นกำรส่งออกไปขำยแอฟรกิำ

นำยมำซำฮิโร คำวำอิ กรรมกำรผู้จัดกำร 
ของสถำบันวิจัยแห่ง ADB กล่ำวว่ำควำมมั่นคงทำง 
เศรษฐกิจของอำเซียนมีควำมส�ำคัญต่อญ่ีปุ่นและ 
ญ่ีปุ ่นเองก็เห็นควำมส�ำคัญของกำรสนับสนุน 
เป้ำหมำย AEC ปี 2558 ส่วนควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
ของอำเซียนในปัจจุบันคือควำมเหลื่อมล�้ำในระดับ 
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศอำเซียนด้วยกันซึ่งม ี
ผลกระทบอย่ำงมำกต่อควำมเข้มแข็งของ AEC อำท ิ
เช่น GDP สิงคโปร์สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอำเซียนถึง  
14 เท่ำ และสูงกว่ำพม่ำ 87 เท่ำ ในด้ำนประชำกร  
อินโดนเีซยีมีประชำกรถึง 245 ล้ำนคนหรอืรำว 40%  
ของอำเซียนซึ่งมำกกว่ำบรูไน 570 เท่ำ และเมื่อ 
พิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรกระจำยรำยได้ (GINI  
coefficient) ของอินโดนีเซียและลำวก็จะเห็นควำม 
เหลื่อมล�้ำของรำยได้ในประเทศท่ีสูงมำก บ่งชี้ว่ำ 
อำเซียนจะต้องเพ่ิมควำมพยำยำมในกำรลดควำม 
เหลือ่มล�ำ้ระหว่ำงประเทศสมำชกิอย่ำงจรงิจงัมำกข้ึน  
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีควำมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกำรลดควำม 
เหลื่อมล�้ำดังกล่ำว อำทิเช่น แนวคิด Thailand Plus  
One ของญ่ีปุน่ท่ีจะใช้ไทยเป็นฐำนในกำรขยำยกำรค้ำ/ 
กำรลงทุนสู่ประเทศในอำเซียน และกำรช่วยเหลือ 
เชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำค เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม แนวคิด Thailand Plus One  
จะส่งผลกระทบท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ อุตสำหกรรม  
Low-Tech และอุตสำหกรรมปลำยน�้ำบำงส่วน 
จะถูกผ่องถ่ำยไปสูป่ระเทศอืน่ ๆ (เช่น พม่ำ เวยีดนำม  
และอินโดนีเซีย) ท่ีแรงงำนยังรำคำถูกกว่ำไทย เช่น  
เสื้อผ้ำ อุตสำหกรรมประกอบยำนยนต์ เครื่องใช้ 
ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนไทยก็จะได้รับอำนิสงส์ 
ด้ำนอตุสำหกรรมสนบัสนุน/ต่อเนือ่ง เช่น กำรส่งออก 
ชิ้นส่วนยำนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน 
ธุรกิจไทยก็ต้องหันไปท�ำอตุสำหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีสูง  
มีนวัตกรรมและสินค้ำที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง เช่น กำรมี 
ศูนย์วิจัยพัฒนำรถยนต์ต้นแบบและศูนย์ทดสอบ 
เป็นของตนเอง หรอื กำรน�ำซฟู้ีดจำกเวยีดนำมและพม่ำ 
มำแปรรปูส่งออกซึง่เป็นกำรเพ่ิมมลูค่ำ ส่วนภำคบรกิำร 
ก็ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้กำรบริกำรท่ีเชื่อถือได้ 
ปลอดภัย เช่น กำรตรวจสอบผู้โดยสำรท่ีสนำมบิน 
สุวรรณภูมิต้องเข้มงวดและไฮเทคเพ่ือสร้ำง 
ควำมมัน่ใจว่ำผูโ้ดยสำรจะได้รบัควำมปลอดภัย 100%  
ตลอดกำรเดินทำง  นอกจำกน้ัน ปัจจุบันหลำย
ประเทศของอำเซียนก็เข้ำสู่ยุค 4G แล้ว ลูกค้ำ
ต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมี
กำรบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
มำกขึ้น

การสร้างพนัธมิตรเชงิกลยุทธ์ (Strategic 
Alliance) เป็นสิ่งจ�ำเป็นโดยเฉพำะในกลุ่มอำเซียน 
ด้วยกัน ขณะทีไ่ทยเข้มแข็งด้ำนกำรเป็น Kitchen of  
the World ส่วนบรูไนมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรมีเงิน 
น�้ำมันล้นคลังต้องผ่องถ่ำยไปลงทุนในต่ำงประเทศ  
เช่น ไปท�ำธุรกิจด้ำนปศุสัตว์ในออสเตรเลียเพ่ือ 
ส่งกลับไปเล้ียงคนในบรไูนเอง ขณะท่ีบรไูนมกีำรขำย 
เครื่องหมำย “ฮำลำล” ของบรูไนซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้บริโภคในกลุ่ม GCC ดังนั้นหำกธุรกิจอำหำร 
ของไทยมีกำรร่วมทุนกับบรูไนก็จะได้ประโยชน์  
2 ต่อ คอืนอกจำกจะสำมำรถเจำะตลำดบรไูนได้แล้ว 
ยังจะสำมำรถเจำะตลำด GCC ท่ีมีก�ำลังซื้อสูงได ้
ในเวลำเดยีวกันด้วย ส่วนกำรสร้ำงแบรนด์ระดบัโลก 
ซึง่ส�ำคัญมำกก็อำจใช้วิธีลดัโดยผ่ำนกำรสร้ำงพันธมติร 
เชิงกลยุทธ์ได้เช่นกัน ดังเช่น กระทิงแดง และมิสทีน 
ที่สำมำรถเป็นแบรนด์ระดับโลกในเวลำรวดเร็ว 
ด้วยกำรสร้ำงพันธมิตรฯ ในต่ำงประเทศ

สิ่งส�ำคัญท่ีมองข้ำมไม่ได้เป็นอย่ำงย่ิง 
เหน็จะเป็นธุรกิจบรกิำรด้ำนต่ำง ๆ ท่ีจะได้รบัอำนสิงส์ 
อย่ำงมำกจำกกำรหลั่งไหลเข้ำมำของกำรลงทุน 
จำกญ่ีปุ่นและจีน อำทิเช่น โลจิสติกส์ แฟรนไชส์  
กำรท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร กำรท่องเท่ียว ลองสเตย์  
บริกำรกำรแพทย์ สุขภำพและควำมงำม กำรศึกษำ 
นำนำชำติ กำรฝึกอบรม MICES ดิจิตอลคอนเทนท์  
กำรโฆษณำและกำรพิมพ์ ซึ่งแน่นอนว่ำบริษัท 
ต่ำงชำติและนักลงทุนจะต้องกำรบริกำรดังกล่ำว 
มำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว  

่

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

อาเซียน-ญ่ีปุ่น :  
ปรับกระบวนทัพจับกระแสโลก

ญี่ปุ่นเปิดเกมรุกขยายห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนหวังเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่ตลาด
เตบิโตเรว็ในเอเชยีและแอฟรกิา ธุรกิจไทยควรมย่ีางก้าวอย่างไรเพือ่ตอบรบักับกระแสโลก
ในปัจจุบันนับเป็นความท้าทายที่น่าจับตามอง



4 TPSO

ภาพรวมตลาดเครื่องประดับเงินไทยในตลาดโลก
ประเทศไทยนับได ้วำเป ็นผู ้สงออก 

เครื่องประดับเงิน (HS 711311) รำยใหญ่ของโลก  
โดยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกเครือ่งประดบัเงนิ 
มูลค่ำ 1,579.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 43.0 ของมลูค่ำกำรส่งออกเครือ่งประดบัแท้  
มีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 4.5 

ปี 2556 ตลำดส่งออกเครื่องประดับเงิน 
ทีส่�ำคญัของไทยจำกข้อมลูของ World Trade Atlas  
พบว่ำ สหรฐัอเมรกิำเป็นตลำดส่งออกส�ำคัญอันดับหน่ึง 
ของไทย ด้วยมูลค่ำ 692.1 ล้ำนเหรยีญสหรฐัคดิเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 43.2 ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2  
รองลงมำ คือ เยอรมน ีมมีลูค่ำ 352.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.3 ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  
28.8 และอันดับ 3-5 ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง  
และเดนมำร์กซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.3, 3.8 และ 3.7  
ตำมล�ำดบั (เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำตลำดเครือ่งประดบัเงนิ 
ของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตลำดสหรัฐอเมริกำ และ 
ตลำดยุโรป) 

ตลาดเยอรมนี…ลูกค้าชั้นดีเครื่องประดับเงินไทย
เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลำดเสร ี

ที่ให้ควำมส�ำคัญกับมิติด้ำนสังคมและมีบทบำท 
ทำงเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของโลกในปี 2555 เยอรมนี 
มีเศรษฐกจิใหญ่ทีส่ดุในยโุรป ดว้ยตัวเลขผลติภัณฑ์ 
มวลรวมภำยในประเทศ 2.7 ล้ำนล้ำนยูโร (ประมำณ  
3.4 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั) อกีทัง้ ยังเป็นฐำนกำรผลติ 
สินค้ำอุตสำหกรรมหนัก อำทิ รถยนต์ เครื่องจักร  
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และเคมภีณัฑ์ นอกจำกนียั้งมบีทบำท 
ในฐำนะ "เจ้ำหน้ี" รำยใหญ่ของสหภำพยุโรป  
ที่ก�ำลังประสบปัญหำเศรษฐกิจ เน่ืองจำกเยอรมนี 
เป็นประเทศท่ีมเีสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและสำมำรถ 
ฟื้นตัวจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยได้เร็ว

การค้าระหว่างไทยกับเยอรมนี
ในปี 2556 เยอรมนีเป็นคู ่ค้ำอันดับ 1  

ของไทย (เมื่อเทียบกับกลุ่มสหภำพยุโรปด้วยกัน)  
มีมูลค่ำกำรค้ำรวม 10,005.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  

่ ่

Special report

อรอุมา ปักเข็ม / ชลิดา เพียรสร้าง
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

โดยไทยส่งออก 4,004.0 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 
น�ำเข้ำ 6,101.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบ 
ดุลกำรค้ำ 2,097.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สินคำ้ส�ำคัญ 
ทีไ่ทยส่งออกไปเยอรมนี เช่น อญัมณีและเครือ่งประดบั  
แผงวงจรไฟฟ้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยำง เคร่ืองจักรกลและ 
ส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้ำท่ีไทยน�ำเข้ำจำก 
เยอรมนทีีส่�ำคญั เช่น เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ  
เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ รถยนต์น่ัง  
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์ เป็นต้น

การค้าเครื่องประดับเงินระหว่างไทยกับเยอรมนี
ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินไปเยอรมนี  

มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นปีละประมำณร้อยละ 28-30 โดย 
ในปี 2556 ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินไปเยอรมนี  
มีมูลค่ำ 352.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 22.3 ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และจำก 
ข้อมูลกำรส่งออกเครื่องประดับเงินปี 2552-2556  
มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องประดับเงินของไทยไปยัง 
เยอรมนี มีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดในปี 2555 ขยำยตัว 
ที่ร้อยละ 117.7 

พฤติกรรมผู้บริโภค
โดยท่ัวไปผู้บริโภคชำวเยอรมนีนิยมซื้อ 

เครื่องประดับท่ีมีคุณภำพดี และแม้ว่ำสภำวะ 
เศรษฐกิจของสหภำพยโุรปค่อนข้ำงเปรำะบำง รำคำ 
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญประกอบกำรตัดสินใจซื้อ อีกทั้ง 
รำคำทองค�ำท่ีมีควำมผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ท�ำให้ผู้บริโภคเยอรมนีซื้อเครื่องประดับท่ีมีรำคำถูก 
โดยจะนิยมซื้อสินค ้ำเครื่องประดับเงินและ 
เครือ่งประดบัเทยีมท่ีชบุโลหะเพ่ิมมำกข้ึน เน้นดไีซน์ 
กำรออกแบบที่ทันสมัยใช้งำนได้หลำกหลำยโอกำส 
ส�ำหรับวัยรุ่นจะนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีรำคำถูก 
หรือรำคำปำนกลำง ส่วนชำวเยอรมนีที่มีรำยได ้
เฉลี่ยสูง จะนิยมซื้อเครื่องประดับแท้ เครื่องประดับ
เพชร พลอย และอัญมณีมีค่ำอื่น ๆ ซึ่งมีรูปแบบ 
สวยงำม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สง่ำงำม ส่วนใหญ่ 
ท�ำมำจำกแพลทินัมหรือทองค�ำขำว เป็นต้น

เครือ่งประดบัเงินไทยในเยอรมนี
เคร่ืองประดบัแท้เป็นสินค้าส่งออกส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ของอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดับของไทย โดยในปี 2556 ไทยมี 

การส่งออกเครือ่งประดบัแท้ ได้แก่ เครือ่งประดบัทอง เงนิ แพลทินมั และอืน่ ๆ มูลค่ามากกว่า 3,500 ล้านเหรยีญสหรฐั คดิเป็นร้อยละ 37 
ของมูลค่าการส่งออกอญัมณีและเครือ่งประดับ ซึง่เคร่ืองประดบัทองมีการส่งออกสงูสุด รองลงมาเครือ่งประดบัเงนิ โดยเครือ่งประดบัเงนิ 
เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจในแง่มูลค่าการส่งออก ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาวะ 
เศรษฐกิจของตลาดส่งออกส�าคัญหลัก ๆ ที่เริ่มฟื้นตัว 
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22.3%Australia
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Hong Kong
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United Kingdom 
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Japan
2.1%

Russia 
2.5%

France 
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ที่มา : World Trade Atlas (ก.พ.57)

ตลาดส่งออกเครื่องประดับเงิน (HS 711311) 10 อันดับแรก (ปี 2556)
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แนวโน้มสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผูบ้รโิภคชำวเยอรมนนิียมสนิค้ำอญัมณีและ 

เครื่องประดับที่มีกำรออกแบบพิเศษ เรียบง่ำย และ 
มีควำมละเอียดประณีต หรือสินค้ำในแนวแฟชั่น 
ท่ีมีกำรออกแบบทันสมัย ใช้วัสดุที่รำคำไม่สูงมำก  
โดยสร้อยคอเป็นสนิค้ำทีข่ำยดท่ีีสดุ ส�ำหรบัแนวโน้ม 
สินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับในตลำดเยอรมนี  
ปี 2557 แยกได้ดังนี้

• สร้อยคอ จะเน้นชิ้นงำนที่เป็นเงินล้วน  
เรียบง่ำย แต่ดูมีสไตล์และมีคุณค่ำ

• สร้อยข้อมอื เป็นแบบเรยีบง่ำย ใช้เงนิ ทอง  
หรือสัมฤทธิ์ 

• แหวน แนวโน้มท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำง 
ต่อเน่ือง คือ แหวนท่ีมีลวดลำยเป็นรูปลำยดอกไม้  
และใช้หินหลำกสีมำประดับ

• เครื่องประดับเพชรที่ตัวเรือนท�ำด้วย 
แพลทนิมั หรอืเครือ่งประดบัทีท่�ำจำกแพลทนิมัล้วน 

• เครื่องประดับส�ำหรับสุภำพบุรุษ ผู้ชำย 
ชำวเยอรมนีดูแลเอำใจใส่เรื่องกำรแต่งกำย และ 
ติดตำมแฟชั่นเพ่ิมมำกขึ้น สินค้ำที่ได้รับควำมนิยม 
ในตลำดเยอรมน ีได้แก่ นำฬิกำและเครือ่งประดบัเงิน  
โดยเฉพำะแหวนสร้อยคอจีป้ระดบัต่ำง ๆ แต่ยังคงม ี
ลักษณะค่อนข้ำงเรียบ ไม่หวือหวำ แต่แลดูทันสมัย 
และมีดีไซน์

ข้อเสนอแนะในการขยายการส่งออกเครือ่งประดบัเงิน 
ในตลาดเยอรมนี

1. สนิค้ำอญัมณีและเครือ่งประดบัของไทย 
ยังคงเป็นท่ีต้องกำรของตลำดเยอรมนีและนำนำ
ประเทศ เนื่องจำกสินค้ำของไทย เป็นที่ยอมรับเรื่อง 

ที่มา : World Trade Atlas (ก.พ.57)

มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับเงิน (HS 711311) ของไทยไปเยอรมนี (ระหว่างปี 2552-2556) 

กำรขึน้รปูเครือ่งประดบัด้วยมอื กำรประกอบตวัเรอืน 
ที่ประณีต กำรเจียระไนพลอยและควำมสำมำรถใน 
กำรเผำพลอย อย่ำงไรก็ดีผู้ส่งออกไทยยังคงต้องเฝ้ำ 
จบัตำดปูระเทศคูแ่ข่งส�ำคญัอืน่ ๆ ด้วย อำท ิเวียดนำม  
จีน ฮ่องกง และตุรกี 

2. กำรขำยสินค้ำตำมแคตตำล็อกและ 
ทำงอินเทอร์เน็ตได้รับควำมนิยมเพ่ิมขึ้นนับเป็น 
ช่องทำงกำรค้ำที่มีศักยภำพที่ดี 

3. ประชำกรชำวเยอรมนีจ�ำนวนหน่ึงที่แพ ้
สำรโลหะที่เป็นส่วนผสมของเครื่องประดับ เช่น  
สำรนิเกิล กำรเสนอขำยสินค้ำและระบุถึงข้อด ี
ของสินค้ำว่ำปลอดสำรดังกล่ำว จะช่วยเพ่ิมโอกำส 
ทำงกำรค้ำและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้

4. ในปัจจุบัน สุภำพสตรีชำวเยอรมนี 
ในวัยท�ำงำน สำมำรถท�ำงำนหำรำยได้เพ่ิมมำกข้ึน  
มีควำมต้องกำรสินค้ำท่ีช่วยสร้ำงภำพลักษณ ์
ในทีท่�ำงำน ลกูค้ำกลุม่นีจ้ะซือ้เครือ่งประดบัแท้และ 
ใส่เครื่องประดับเป็นประจ�ำทุกวัน ไม่ได้ใส่เฉพำะ 
ในโอกำสพิเศษเท่ำน้ัน จัดเป็นกลุ่มลูกค้ำท่ีควร 
จับตำมองและให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง

5. ปัจจบุนัสภำวะเศรษฐกิจของ EU ค่อนข้ำง 
เปรำะบำง ท�ำให้กำรซือ้สนิค้ำอญัมณีและเครือ่งประดบั 
มีแนวโน้มทรงตัว รำคำกลำยเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ในกำรตัดสินใจซื้อ

6. เครือ่งประดบัเงนิยังเป็นทีน่ยิมของตลำด  
โดยเฉพำะในกลุ่มวัยรุ่นและเครื่องประดับพลอย 
เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้หญิงสูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น

7. อตัรำกำรขยำยตวัของสนิค้ำเครือ่งประดบั 
ของสภุำพบรุษุมแีนวโน้มทีเ่พ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพำะสนิค้ำ 
นำฬิกำ เครือ่งประดบัเงนิ เช่น แหวน สร้อยคอ จีป้ระดบั 
ต่ำง ๆ ได้รบัควำมนยิมในตลำดเยอรมนเีพ่ิมมำกขึน้ 

อ้างอิง :  
1. กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
2. สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและ

เครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
3. http://www.mfa.go.th
4. World Trade Atlas 

SWOT เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดเยอรมนี

จุดแข็ง จุดอ่อน

1. ควำมสำมำรถและฝีมือกำรขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยมือหรือ 

ประกอบตัวเรือนที่ประณีต

2. สินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภำพดีเป็นท่ี 

รู้จักและยอมรับ

3. ไทยเป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตและส่งออกสินค้ำส�ำเร็จรูป  

โดยเฉพำะเครื่องประดับเงิน

4. ไทยเป็นฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมอัญมณีและ 

เครื่องประดับที่ส�ำคัญ

1. ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบ และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ และ 

แรงงำนมีอัตรำค่ำจ้ำงสูงกว่ำประเทศคู่แข่งขัน ท�ำให้ต้นทุน 

กำรผลิตและรำคำสินค้ำสูงกว่ำ

2. ขำดกำรพัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้รูปแบบสินค้ำ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด

โอกาส ข้อจ�ากัด

1. ตลำดอัญมณีและเครื่องประดับของเยอรมนีในปัจจุบัน 

พึ่งพิงกำรน�ำเข้ำมำกขึ้น

2.จ�ำนวนผู้หญิงท�ำงำนในเยอรมนีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อ 

เครื่องประดับจริงเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ในที่ท�ำงำนให้ดูดี และ 

จะใส่เป็นประจ�ำทุกวัน ไม่ได้ใส่เฉพำะในโอกำสพิเศษเท่ำนั้น 

3. เครือ่งประดบัเงนิยงัเป็นทีน่ยิมของตลำด โดยเฉพำะในกลุม่ 

วัยรุ่น

4. กำรใช้อินเทอร์เน็ตในเยอรมนีเป็นท่ีแพร่หลำย เป็นโอกำส 

ท่ีผู้ประกอบกำรไทยจะใช้เป็นช่องทำงในกำรขำยสินค้ำให้กับ 

ผู้บริโภคได้

5. กำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำเครื่องประดับส�ำหรับผู้ชำย

1. ค่ำใช้จ่ำยของผู้บริโภคเยอรมันในสินค้ำอัญมณีและ 

เครือ่งประดบัต่อคนยังอยูใ่นระดบัต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ EU เนือ่งจำก 

ชำวเยอรมันที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเดิมยังเห็นว่ำเป็นสินค้ำ 

ฟุ่มเฟือย

2. กำรแข่งขันในตลำดสูงมำก โดยเฉพำะด้ำนรำคำ

3. เครือ่งประดบัทีม่แีบรนด์ทีม่ชีือ่เสยีงยังเป็นปัจจยัส�ำคญัหน่ึง 

ในกำรเลือกซื้อสินค้ำ โดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่น

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
1. สหภำพยุโรปก�ำหนดให้เครื่องประดับสำมำรถ 

น�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยในตลำดได้ต้องปรำศจำกสำรนิเกิลหรือม ี

นิเกิลเป็นส่วนประกอบไม่เกินปริมำณท่ีก�ำหนด โดยเฉพำะ 

สำรนิเกิล สหภำพยุโรปจงึได้ตัง้กฎระเบยีบท่ีจ�ำกัดปรมิำณนเิกิล 

ท่ีปล่อยจำกเครื่องประดับ โดยก�ำหนดให้เครื่องประดับที่ม ี

กำรสวมใส่และมีกำรสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เช่น ต่ำงหู  

สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน อัตรำกำรแผ่ของสำรนิเกิล 

จะต้องไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ตร.ซม./สัปดำห์ ในขณะท่ี  

เครือ่งประดบัท่ีต้องเจำะทะลเุข้ำไปในผวิหนัง เช่น  ต่ำงหู อัตรำ 

กำรแผ่ของสำรนิเกิลจะต้องไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/ตร.ซม./ 

สัปดำห์ 

2. เยอรมนีไม่มีข้อบังคับว่ำด้วยเร่ืองค่ำบริสุทธ์ิของ 

เคร่ืองประดับที่ท�ำจำกโลหะมีค่ำ รวมถึงกำรประทับตรำเพ่ือ 

แสดงควำมบริสุทธ์ิของเครื่องประดับ แต่ท้ังน้ีเครื่องประดับ 

ทีส่ำมำรถประทับตรำเพ่ือแสดงค่ำควำมบรสิทุธ์ิของท้ังทองค�ำ 

และเงินได้นั้น จะต้องปริมำณโลหะดังกล่ำวเป็นส่วนประกอบ 

ไม่ต�่ำกว่ำ 585 ส่วนใน 1,000 ส่วน (14 กะรัต) และ 800 ส่วน  

ใน 1,000 ส่วน

ร้อยละ
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Special report

ค่า K คืออะไร : ค่ำ K หรอื  ESCALATION 
FACTOR ก็คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดกำรเปลี่ยนแปลง 
ของค่ำงำน ณ ระยะเวลำทีผู่รั้บเหมำก่อสร้ำงเปิดซอง 
ประกวดรำคำได้เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่ส่งงำน 
ในแต่ละงวด โดยมีเง่ือนไข คือ (1) จะใช้ ค่ำ K  
ได้เฉพำะในกรณีทีผู่ร้บัเหมำรบังำนจำกส่วนรำชกำร  
รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบรหิำร 
รำชกำรส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนอื่นท่ีมีกฎหมำย 
บัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถ่ิน 
เท่ำน้ัน (2) ในกำรท�ำสญัญำว่ำจ้ำง คูส่ญัญำจะต้อง 
ระบใุนสญัญำให้ชดัเจนว่ำ เป็นสญัญำแบบปรบัรำคำ 
ได้ในกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง

ท่ีมาของค่า K : ได้มกีำรเริม่น�ำค่ำ K มำใช้ 
ในช่วงปี 2516-2517 ขณะท่ีเกิดวิกฤติกำรณ์ 
ทำงเศรษฐกิจ โดยสินค้ำน�้ำมันและวัสดุก่อสร้ำง 
ส�ำคัญ คือ เหล็กส�ำเร็จรูปต่ำง ๆ ขำดแคลนและ 
มีรำคำสูงข้ึนมำก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้ำง 
อย่ำงรนุแรง ผูร้บัเหมำก่อสร้ำงได้รบัควำมเดอืดร้อน  
ท�ำให้บำงรำยต้องหยุดกิจกำร และบำงรำยละทิ้ง 
งำนไป เพรำะไม่สำมำรถรบัภำระกำรขำดทนุต่อไปได้  
ขณะเดียวกัน ผู้จ้ำงเหมำก็ได้รับผลกระทบจำกท่ี 
ถูกท้ิงงำนไปด้วยเช่นกัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมต ิ
ให้น�ำ ค่ำ K มำใช้ เพ่ือช่วยเหลือผู้รับเหมำให้ได้รับ 
กำรชดเชยค่ำเสียหำย ทั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมกำร 
เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข สูตร ประเภท  
และลักษณะงำนที่เข้ำข่ำยกำรขอรับเงินชดเชยจำก 
รัฐบำลได้ จนถึงปี 2524 รัฐบำลได้ประกำศยกเลิก 
กำรใช้ ค่ำ K เนื่องจำกวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันท่ี 22  
สงิหำคม 2532 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้น�ำ ค่ำ K มำใช้ 
อีกคร้ัง เนื่องจำกผลของภำวะเศรษฐกิจท่ีขยำยตัว 
ในอัตรำสูง ก่อให้เกิดกำรลงทุนอย่ำงมำกในธุรกิจ 
หลำยสำขำ โดยเฉพำะธุรกิจกำรก่อสร้ำง เพ่ือรองรบั 
เศรษฐกิจท่ีขยำยตัว เป็นเหตุให้วัสดุก่อสรำ้งส�ำคัญ  
คือ เหล็กเส้นขำดแคลนและรำคำสูงขึ้นมำกอย่ำง 
ต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำรธุรกิจก่อสร้ำงได้รับควำม
เดือดร้อน รัฐบำลจึงให้ควำมช่วยเหลือโดยมีมต ิ
ดังกล่ำว ให้ใช้ ค่ำ K มำจนถึงปัจจุบัน

นายอรรณพ  สุสุทธิพงศ์ 
ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ค่า K กับการก่อสร้างภาครัฐ
หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่เคยรับทราบมาก่อนว่า การก่อสร้างโครงการใด ๆ ก็ตามที่เป็นของภาครัฐ ก่อนด�าเนินการจะต้องมีการ 

คิดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนั้น ๆ และเมื่อได้มูลค่าการใช้จ่ายแล้ว จึงมีการของบประมาณ  เม่ือได้งบประมาณในการก่อสร้าง 
ก็จะมีการประมูลงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง  จนได้ผู้ชนะการประมูลเป็นคู่สัญญาภาครัฐ  เมื่อนั้น  
ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องมารับเอกสารค่า K จากกระทรวงพาณิชย์ ค่า K  จึงมาเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างนับจากการประมูล
โครงการส�าเร็จ ท่านอาจสงสัยว่า ค่า K ที่กล่าวถึงนั้นคือค่าของอะไร  และค่า K มาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างภาครัฐอย่างไร วันนี้จึงขอ
น�าท่านมาท�าความรู้จักกับค่า K และความสัมพันธ์ของค่า K กับการก่อสร้างภาครัฐ 

ค่ำ K ไม่ใช่แต่จะมปีระโยชน์เฉพำะผูร้บัเหมำ 
อย่ำงเดยีว ในส่วนของผูจ้้ำงเหมำก็ได้รบัประโยชน์ด้วย  
เพรำะค่ำ K เป็นเครือ่งมอืช่วยเหลอืท้ังผูร้บัเหมำและ 
ผู้จ้ำงเหมำไปพร้อมกัน กล่ำวคือ ช่วยลดควำมเสี่ยง 
ของผู้รับเหมำ กรณีที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกวัสดุ 
ก่อสร้ำงมรีำคำสงูขึน้ โดยให้ได้รบักำรชดเชยในส่วนของ 
ผลต่ำงรำคำวัสดุก่อสร้ำง ณ วันท่ีประกวดรำคำได้  
เทียบกับวันส่งมอบงำนในแต่ละงวด ขณะเดียวกัน 
ผู้จ้ำงเหมำก็ใช้ค่ำ K เป็นเครื่องมือป้องกันมิให้ 
ผู ้รับเหมำเอำเปรียบ โดยกำรบวกรำคำวัสดุ 
ก่อสร้ำงเผื่อกำรเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้ำมำก 
จนเกินไป

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผูร้บัเหมำจะท�ำสญัญำ 
กับผู้จ้ำงเหมำ โดยปฏิบัติตำมเง่ือนไข หลักเกณฑ์  
ประเภท และลกัษณะงำนตำมทีก่�ำหนดไว้ในสญัญำ 
แบบปรับรำคำได้ครบถ้วนแล้วก็ตำม แต่ผู้รับเหมำ 
ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องรัฐบำลให้จ่ำยเงินชดเชยได้ 
เสมอไป กล่ำวคือ จะต้องค�ำนวณค่ำ K โดยใช้สูตร 
ตำมประเภทงำนก่อสร้ำง ณ เดือนที่ส่งมอบงำน  
เทยีบกับ ค่ำ K เดอืนท่ีเปิดซองประกวดรำคำ ถ้ำกำร 

เปลี่ยนแปลงของ ค่ำ K แต่ละงวดงำนมีค่ำมำกกว่ำ 
ร้อยละ 4 (หรือ 1.04) ผู้รับเหมำจึงจะสำมำรถน�ำ  
ค่ำ K ไปเรยีกร้องขอรบัเงนิชดเชยได้ แต่ขณะเดยีวกัน  
หำกค่ำ K ของแต่ละงวดงำนมีค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 4  
(หรือ 0.96) ผู้จ้ำงเหมำก็จะเรียกค่ำงำนคืนจำก 
ผู้รับเหมำในส่วนที่รำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลง โดยอำจ 
ใช้วธีิกำรหกัเงนิค่ำงำนในงวดถัดไป หรอืหักเงนิจำก 
หลักประกันสัญญำแล้วแต่กรณี

นอกจำกค่ำ K แล้ว ยังมีอีกค�ำหน่ึงท่ี 
ใช้กันบ่อยในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ คือ สัญญำแบบ 
ปรบัรำคำได้  ซึง่หมำยถึง เมือ่ส่วนรำชกำรจะด�ำเนินกำร 
ก่อสร้ำงสถำนท่ีรำชกำร หรือถำวรวัตถุของประเทศ  
หลงัจำกได้ข้อยุตว่ิำจะจ้ำงผูใ้ดก่อสร้ำง ก็จะท�ำสญัญำ 
จ้ำงเหมำในรูป “สัญญำรำคำเดียว” กับผู้รับเหมำ 
ก่อสร้ำงซึง่ในสญัญำจะระบคุ่ำงำนไว้เป็นกำรแน่นอน 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง วิธีกำรน้ีผู้รับเหมำคู่สัญญำ 
จะต้องเสีย่งต่อกำรก�ำไรหรอืขำดทนุ ตำมสภำพรำคำ 
วัสดุก่อสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงกำร 
ด�ำเนินงำนก่อสร้ำง เพรำะทำงรำชกำรถือว่ำผูร้บัเหมำ 
ได้ค�ำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำเพ่ิมในส่วนของควำม 

องค์ประกอบในการค�านวณ ค่า K ประกอบด้วย
M     =  ดัชนีรำคำสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)
S      =  ดัชนีรำคำเหล็ก
C      =  ดัชนีรำคำซีเมนต์
G     =  ดัชนีรำคำเหล็กแผ่นเรียบ
F      =  ดัชนีรำคำน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
A     =  ดัชนีรำคำแอสฟัลท์
E     =  ดัชนีรำคำเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
GIP  =  ดัชนีรำคำท่อเหล็กอำบสังกะสี
AC  =  ดัชนีรำคำท่อซีเมนต์ใยหิน
PVC  =  ดัชนีรำคำท่อ PVC
PE  =  ดัชนีรำคำท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
W  =  ดัชนีรำคำสำยไฟฟ้ำ
I  =  ดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ
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ผันผวนเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงแล้ว  
แต่ข้อเท็จจริง ในระยะหลังมีผู้รับเหมำเกิดข้ึนใหม ่
เป็นจ�ำนวนมำก จึงเกิดกำรแข่งขันด้ำนกำรประกวด 
รำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง โดยไม่มีกำรเพ่ิมรำคำ 
ในอนำคต ดังน้ัน ในบำงขณะที่เกิดปัญหำด้ำน 
กำรตลำดของวัสดุก่อสร้ำง เช่น เหล็กเส้น หรือ 
ปูนซีเมนต์ขำดแคลน ท�ำให้สินค้ำขำดตลำดและ 
มีรำคำสูงข้ึน ผู้รับเหมำจะต้องรับภำระขำดทุน  
บำงรำยต่อสู้จำกแรงกดดันไม่ได้ท�ำให้เกิดปัญหำ  
“กำรทิ้งงำน”ตำมมำ หรือหำกมองในมุมกลับ  
ถ้ำผู้รับจ้ำงตำมสัญญำได้เพ่ิมรำคำประกวดกำร 
จ้ำงเหมำก่อสร้ำงไว้แล้ว แต่รำคำวัสดุก่อสร้ำง 
ในอนำคตลดลง ผู้รับเหมำจะได้ก�ำไรมำก แต่ 
ส่วนรำชกำรจะเสียเงินงบประมำณรำยจ่ำยสูงขึ้น
โดยไม่จ�ำเป็น

ปัญหำดังกล่ำว ท�ำให้เกิดกำรน�ำ “สัญญำ 
แบบปรับรำคำได้” มำใช้ในกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำง  
ซึง่ครัง้แรกเริม่มกีำรน�ำมำใช้ในปี 2517 แต่ได้ยกเลกิ 
ในปี 2524 และต่อมำปี 2531 ได้เกิดวิกฤตกำรณ์ 
เก่ียวกับรำคำวัสดกุ่อสร้ำงอกีครัง้ โดยมผีลจำกภำวะ 
เศรษฐกิจท่ีขยำยตัวอย่ำงมำก ท�ำให้กำรก่อสร้ำง 
มกีำรขยำยตวั ส่งผลท�ำให้รำคำวัสดกุ่อสร้ำงขยับตวั 
สูงขึ้น หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมประชุม 
เพ่ือแก้ไขปัญหำอีกครั้ง และรัฐบำลได้แต่งตั้ง   
“คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำแก้ไขปัญหำ 
กำรก่อสร้ำง”  เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2532 โดยมี 
นำยพงษ์  สำรสิน  รองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
กรรมกำร และในท่ีสดุคณะรฐัมนตรไีด้มมีต ิเมือ่วันท่ี  
22 สิงหำคม  2532 อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
หลักสูตรกำรปรับรำคำดังกล่ำว โดยก�ำหนดให ้
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน 
อื่นที่มีกฎหมำยอื่นบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำร 

บริหำรส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ ต่อมำมีมติ ครม.  
วันท่ี 22 สิงหำคม 2532 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ประเภท 
งำนก่อสร้ำง สูตร และวิธีกำรค�ำนวณท่ีใช้กับสัญญำ 
แบบปรับรำคำได้ ดังนี้

1. สัญญำแบบปรับรำคำได้นี้ให้ใช้กับงำน 
ก่อสร้ำงทุกประเภท รวมถึงงำนปรับปรุงและซ่อมแซม  
ซึง่เบกิจ่ำยค่ำงำนในลกัษณะหมวดค่ำครภุณัฑ์ ทีด่นิ  
และสิง่ก่อสร้ำง หมวดเงนิอดุหนุนและหมวดรำยจ่ำย 
อืน่ทีเ่บกิจ่ำยในลกัษณะค่ำท่ีดนิ และสิง่ก่อสร้ำง ท่ีอยู่ 
ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตำมที่ได้ก�ำหนดนี้

2. สัญญำแบบปรับรำคำได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณ ี
เพ่ิมหรือลดค่ำงำนจำกค่ำงำนเดิมตำมสัญญำ  
เมื่อดัชนีรำคำซึ่งจัดท�ำข้ึนโดยกระทรวงพำณิชย์  
มีกำรเปล่ียนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจำกวันเปิดซอง 
ประกวดรำคำ ส�ำหรับกรณีท่ีจัดจ้ำงโดยวิธีอื่นให้ใช ้
วันเปิดซองรำคำแทน

3. กำรน�ำสญัญำแบบปรบัรำคำได้ไปใช้นัน้  
ผู้ว่ำจ้ำงต้องแจ้งและประกำศให้ผู้รับจ้ำงทรำบ เช่น  
ในประกำศประกวดรำคำฯ และต้องระบสุญัญำจ้ำง 
ด้วยว่ำงำนจ้ำงเหมำนั้น ๆ จะใช้สัญญำแบบ 
ปรับรำคำได้ พร้อมทั้งก�ำหนดประเภทของงำน 

งำนก่อสร้ำงทีจ่ะสำมำรถน�ำ ค่ำ K มำค�ำนวณ 
เพ่ือขอรับเงินชดเชยได้ มี 5 ประเภท โดยมีสูตร 
ทีใ่ช้ค�ำนวณ 35 สตูร ดงัน้ี งำนอำคำร 1 สตูร / งำนดนิ  
3 สูตร / งำนทำง 7 สูตร / งำนชลประทำน 7 สูตร /  
งำนระบบสำธำรณูปโภค 17 สูตร  

ทัง้นี ้รวมถึงงำนปรบัปรงุและซ่อมแซมตำม 
ประเภทของงำนดงักล่ำวด้วย ส�ำหรบัสตูรทีจ่ะใช้น้ัน  
โดยท่ัวไปมกัระบใุนสญัญำแบบปรับรำคำได้อยู่แล้ว

วิธีค�านวณหาค่า K มีหลักการ ดังนี้
1. กำรค�ำนวณค่ำ K ค�ำนวณได้จำกสูตรตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ โดยใช้ตัวเลขของตัวแปร 13 ตัวแปรท่ีจัดท�ำโดยกระทรวงพำณิชย์  

เป็นเกณฑ์ในกำรค�ำนวณ
2. กรณีท่ีมีงำนก่อสร้ำงหลำยประเภท รวมอยู่ในสัญญำเดียวกัน จะต้องแยกค่ำงำนก่อสร้ำงแต่ละประเภทให้ชัดเจนตำมลักษณะงำนนั้น  

และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก�ำหนดไว้
3. กำรค�ำนวณหำค่ำ K ก�ำหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง ทุกข้ันตอนโดยไม่มีกำรปัดเศษ และก�ำหนดให้ท�ำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)  

ให้เป็นผลส�ำเร็จก่อน แล้วจึงน�ำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้ำเลขสัมพันธ์นั้น 
4. ให้พิจำรณำเงนิเพ่ิม หรอืลดรำคำค่ำงวดงำนจำกรำคำท่ีผูร้บัจ้ำงท�ำสญัญำตกลงกับผูว่้ำจ้ำง เมือ่ค่ำ K ตำมสตูรส�ำหรบังำนก่อสร้ำงนัน้ ๆ  

ในเดอืนท่ีส่งมอบงำนมค่ีำเปลีย่นแปลงไปจำกค่ำ K ในเดอืนเปิดซองประกวดรำคำมำกกว่ำ 4% ขึน้ไป โดยน�ำเฉพำะส่วนทีเ่กิน 4% มำค�ำนวณปรบัเพ่ิม  
หรือลดค่ำงำนแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีทีผู่ร้บัจ้ำงไม่สำมำรถท�ำกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำในสัญญำ โดยเป็นควำมผดิของผูรั้บจ้ำง ค่ำ K ตำมสตูรต่ำง ๆ ทีจ่ะ 
น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำงำนให้ใช้ค่ำ K ของเดอืนสุดท้ำยตำมอำยุสญัญำ หรอืค่ำ K ของเดือนท่ีส่งมอบงำนจรงิ แล้วแต่ว่ำค่ำ K ตวัใดจะมค่ีำน้อยกว่ำ

6. กำรจ่ำยเงนิแต่ละงวด ให้จ่ำยค่ำงำนทีผู่ร้บัจ้ำงท�ำได้แต่ละงวดตำมสญัญำไปก่อน ส่วนค่ำงำนเพ่ิมหรอืลดลง จะค�ำนวณได้ต่อเมือ่ทรำบ 
ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำง ซึง่น�ำมำค�ำนวณหำค่ำ K ของเดือนท่ีส่งมอบงำนงวดนัน้ ๆ เป็นท่ีแน่นอนแล้ว เมือ่ค�ำนวณเงนิเพ่ิมได้แล้ว ให้ขอท�ำควำมตกลง 
เรื่องเงินกับส�ำนักงบประมำณ

สนใจรายละเอียดเพิม่เตมิ ตดิต่อได้ท่ี กลุม่ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง ส�านักสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ก่อสร้ำง สตูรและวธีิกำรค�ำนวณท่ีมกีำรปรบัเพิม่หรอื 
ลดค่ำงำนไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงำนก่อสร้ำงหลำยประเภทใน 
งำนจ้ำงครำวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงำน 
ก่อสร้ำงแต่ละประเภทให้ชดัเจนตำมลกัษณะของงำน 
ก่อสร้ำงนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก�ำหนดไว้

4. กำรขอเงินเพ่ิมค่ำงำนก่อสร้ำงตำม 
สัญญำแบบปรับรำคำได้น้ี เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง 
ที่จะต้องเรียกร้องภำยในก�ำหนด 90 วัน นับต้ังแต ่
วันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย หำกพ้น 
ก�ำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง 
เงนิเพ่ิมค่ำงำนก่อสร้ำงจำกผูว่้ำจ้ำงได้อกีต่อไป และ 
ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงจะต้องเรียกเงินคืนจำกผู้รับจ้ำง  
ให้ผูว่้ำจ้ำงท่ีเป็นคูสั่ญญำรบีเรยีกเงินคนืจำกผูร้บัจ้ำง 
โดยเรว็ หรอืให้หกัค่ำงำนของงวดต่อไป หรอืให้หักเงิน 
จำกหลักประกันสัญญำแล้วแต่กรณี

5. กำรพิจำรณำค�ำนวณเงินเพ่ิมหรือลด  
และกำรจ่ำยเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจำกผู้รับจ้ำง 
ตำมเงือ่นไขสัญญำแบบปรบัรำคำได ้ต้องได้รบักำร 
ตรวจสอบและเห็นชอบจำกส�ำนักงบประมำณและ 
ให้ถือกำรพิจำรณำวินิจฉัยของส�ำนักงบประมำณ 
เป็นที่สิ้นสุด
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภำพันธ์ 2557 ในภำพรวมหดตัว 
ต่อเนื่องจำกเดือนท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ียืดเย้ือ  
ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยในประเทศชะลอตัว ทั้งกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรบริโภคและ 
กำรลงทุน นอกจำกน้ี กำรท่องเทีย่ว และกำรผลิตภำคอตุสำหกรรมหดตวัลง 
เช่นกัน ส่วนภำคกำรส่งออกสินค้ำปรับดข้ึีนตำมแนวโน้มอปุสงค์ของต่ำงประเทศ  
ทัง้นี ้เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดแีละมคีวำมมัน่คงเมือ่เทียบกับประเทศ 
ต่ำง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 สศช.  
คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3 - 4

เสถยีรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดอืนกุมภำพันธ์ 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปขยำยตัวร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อน อตัรำกำรว่ำงงำน ข้อมลูล่ำสดุ ณ เดอืนมกรำคม 2557 สงูขึน้เลก็น้อย  
แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำท่ีร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงำนรวม และสัดส่วน 
หน้ีสำธำรณะต่อ GDP อยู่ในระดับต�ำ่เช่นกันท่ีร้อยละ 45.8 ซึง่สถำนะหน้ีของ 
ไทยยังมคีวำมมัน่คงและต�ำ่กว่ำกรอบควำมมัน่คงทำงกำรคลงัทีต่ัง้ไว้ คอืไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง  
สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิน้เดอืนกุมภำพันธ์ 2557 อยู่ใน 
ระดับสูงที่ 168.1  พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ำหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้น  
สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ภาคอุปทาน เดือนกุมภำพันธ์ 2557 ในภำพรวมหดตัวลงต่อเน่ือง 
จำกเดอืนทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืง 
ที่ยืดเยื้อ โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่ำงชัดเจน และหดตัว 
เป็นครัง้แรกในรอบ 27 เดอืน ซึง่หดตวัถึงร้อยละ 8.1 นอกจำกนี ้ดชันผีลผลติ 
สนิค้ำอตุสำหกรรม หดตวัร้อยละ 4.4 ส่งผลให้ดชันีควำมเชือ่มัน่อตุสำหกรรม 
ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 85.7 จำกระดับ 86.9 ในเดือนก่อนหน้ำ และดัชนี 
รำคำสินค้ำเกษตร หดตัวลงเช่นกันที่ร้อยละ 1.69 ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้ำ 
เกษตรขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอลงที่ร้อยละ 1.89  

การบรโิภคภาคเอกชน เดือนกุมภำพันธ์ 2557 ในภำพรวมหดตวัลง 
ต่อเนื่องจำกเดือนที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์นั่งที่หดตัว 
ในระดับสูงที่ร้อยละ 54.2 ยอดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ หดตัวร้อยละ 14.0  
ยอดกำรจดัเก็บภำษมีลูค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงท่ี และปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำอปุโภค 
ในรูปดอลลำร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.4 และ 9.8 ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้  
รำยได้เกษตรกรท่ีแท้จรงิ ลดลงร้อยละ 3.1 ตำมรำคำสนิค้ำเกษตรทีห่ดตวัลง  
ประกอบกับผลผลิตสินค้ำเกษตรมีแนวโน้มชะลอตัว

การลงทนุภาคเอกชน เดอืนกุมภำพันธ์ 2557 ในภำพรวมหดตวัลง  
ทัง้กำรลงทุนในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและกำรก่อสร้ำง เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำร 
ชะลอกำรลงทนุเพ่ือรอประเมนิสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและกำรเมอืง โดยสะท้อน 
ได้จำกปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำทนุในรปูดอลลำร์สหรฐั และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์ 
เชิงพำณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 6.6 และ 35.9 นอกจำกนี้ ยอดกำรจัดเก็บภำษี 
ธุรกรรมอสังหำริมทรัพย์ และยอดขำยปูนซีเมนต์ หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 3.8  
และ 2.1 ตำมล�ำดับ 

 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านกังานสถิตขิองประเทศต่าง ๆ ,IMF 
(* คาดการณ์เดอืน ต.ค. 56  และสงิคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPOR)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557  
(ม.ค.-ก.พ. 57)

ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ไทย 1.95 2.9 5.0

มาเลเซีย 3.45 4.7 3.7

ฟิลิปปินส์ 4.15 7.2 6.3

สิงคโปร์ 0.90 4.1 3.0

จีน 2.25 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 7.99 5.8 5.5

อินเดีย 8.45 - 5.4

เวียดนาม 5.05 5.4 5.4

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 56
ปี 56 ปี 57

Q3 Q4 ม.ค. ก.พ.

Real GDP (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 2.7 0.6 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.8 -0.9 5.2 0.2 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD) 167.2 172.3 167.2 166.7 168.1

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 - - 1.93 1.96

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 - - 1.04 1.22

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.5 45.7 45.8 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.8 0.6 0.9 -

การส่งออก - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.31 -1.65 -1.03 -1.98 2.43

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.29 -2.01 -7.90 -15.50 -16.62

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.6 -2.9 3.0 3.23 1.89

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - - - 3.22 -1.69

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -3.5 -7.1 -6.4 -4.4

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) - - - 86.9 85.7

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19.6 26.1 10.7 0.1 -8.1

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -7.3 -1.0 2.7 -2.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -24.8 -39.7 -55.9 -54.2

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -8.7 -14.9 -30.3 -14.0

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง -3.2 -4.8 - 2.7 -3.1

ปรมิาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 6.2 -0.2 -5.3 -9.8

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปUSD -5.9 -7.9 -16.6 -19.3 -6.6

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -26.2 -24.1 -36.2 -35.9

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 17.9 22.0 9.1 -5.5 -3.8

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 3.0 0.3 -1.4 -2.1
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ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนมนีำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ  
106.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.11 ตำมกำรสูงขึ้นของ 
สินค้ำหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และ 
สัตว์น�้ำ ผักสดและผลไม้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม เครื่องประกอบอำหำร เป็นต้น  
ส�ำหรบัสนิค้ำอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่อำหำรและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ปรบัสงูข้ึนเลก็น้อย  
ได้แก่ สินค้ำหมวดเคหสถำน หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้ำ หมวดกำรตรวจรักษำ 
และบริกำรส่วนบุคคล เป็นต้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสูงขึ้น 
ร้อยละ 0.22 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - มนีำคม 2557 เทยีบกับช่วงเดยีวกันของ 
ปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.0

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำ 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นกำรค�ำนวณจำกสินค้ำ 
และบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของประเทศท่ีหักสินค้ำกลุ่มอำหำรสด 
และพลงังำน) เดอืนมนีำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ 104.22 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกัน 
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสูงข้ึนร้อยละ  
0.08 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - มนีำคม 2557 เทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 1.19

ดชันรีาคาผู้ผลิต เดอืนมนีำคม 2557 มค่ีำเท่ำกับ 141.5 เมือ่เทียบกับ 
เดอืนเดยีวกันปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ 1.4 จำกกำรสงูขึน้ของหมวดผลติภณัฑ์จำกเหมอืง  
ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ แร่โลหะ หมวด 
ผลผลิตเกษตรกรรม ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำปลำและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิตและ 
ผลติภัณฑ์ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม ตำมกำรสงูขึน้ของรำคำผลติภณัฑ์ 
ปิโตรเลียม สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ เป็นต้น  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือน 
มกรำคม - มีนำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนำคม 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.4 เมื่อ 
เทยีบกับเดอืนเดยีวกันปีก่อน  สงูขึน้ร้อยละ 1.3 จำกกำรสงูขึน้ของหมวดซเีมนต์  
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี และหมวดวสัดกุ่อสร้ำงอืน่ ๆ เนือ่งจำกต้นทนุวตัถดุบิ  
กำรผลิตและค่ำแรงปรับสูงขึ้น ประกอบกับแหล่งธรรมชำติของหิน ทรำยและ 
ดินหำยำก ส�ำหรับหมวดดัชนีรำคำท่ีลดลง ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ ์
เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เนื่องจำก 
กำรก่อสรำ้งชะลอตัวจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ยืดเย้ือ เมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม -  
มีนำคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 

ที่มา : ส�านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
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การส่งออก
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 มมีลูค่ำ 18,363.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ  

2.43 เมือ่เทียบกับเดอืนเดยีวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยสนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร  
ภำพรวมลดลงร้อยละ 5.7 โดยยำงพำรำ (-13.8%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-26.9%)  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-3.8%) น�้ำตำล (-43.3%) ในขณะท่ีข้ำว (+17.4%)  
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+26%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 6.8  โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+21%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+8.2%)  
อัญมณีและเครื่องประดับ (+71.3%) เม็ดพลำสติก (+3.1%) ในขณะที่น�้ำมัน 
ส�ำเร็จรูป (-18.2%) ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-0.8%)  
ญี่ปุ่น (+2.7%) สหรัฐอเมริกำ (-2.3%) ฮ่องกง (+8.7%) และมำเลเซีย (+6.9%)

ระยะ 2 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.)  มมีลูค่ำ 36,270.8 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.20 โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ  
6.6 โดยยำงพำรำ (-12.7%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-30.8%) ไก่สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (-5.9%) น�้ำตำล (-33.1%) ในขณะท่ีข้ำว (+3.8%) ผลิตภัณฑ์ 
มันส�ำปะหลัง (+26.6%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.3 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+1.8%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
(+8.1%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+76.9%) เม็ดพลำสติก (+4.1%) ในขณะที่ 
น�ำ้มนัส�ำเร็จรูป (-10%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย 5 ล�ำดบัแรก ได้แก่ จนี (-0.8%) 
ญี่ปุ่น (+2.3%) สหรัฐอเมริกำ (-1%) มำเลเซีย (+1.2%) และฮ่องกง (-3%)

การน�าเข้า
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2557 มมีลูค่ำ 16,596.4 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ  

16.62 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลงของน�้ำมันดิบ 
(-8%) เครื่องจักรกลฯ (-13.4%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-18.2%) เหล็ก เหล็กกล้ำ และ 
ผลิตภัณฑ์ (-23.4%) ในขณะที่เคมีภัณฑ์ (+9.5%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย  
5 อนัดบัแรกได้แก่ ญ่ีปุน่ (-24.7%) จนี (-19.8%) สหรฐัอเมรกิำ (+19.6%) มำเลเซยี 
(+0.3%) และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-33.4%)

ระยะ 2 เดอืนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.) มมีลูค่ำ 37,024.5 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ  
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของเครื่องจักรกลฯ (-14.8%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-11.7%) เหล็ก เหล็กกล้ำ และ 
ผลิตภัณฑ์ (-18.6%) ในขณะที่น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+6.4%) เคมีภัณฑ์ (+6.8%)  
แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น (-23.6%) จีน  (-7%)  
สหรัฐอเมริกำ (-18.8%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-18.2%) และมำเลเซีย (+1%)

ดุลการค้า
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2557 ไทยได้ดลุกำรค้ำมลูค่ำ 1,767.0 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ                  
ระยะ 2 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.) ขำดดุลกำรค้ำมูลค่ำ 753.7  

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 อยู่ท่ี 98.5 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.9 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ 
ส่งออกทุกหมวดสนิค้ำ ได้แก่ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.6 หมวดสนิค้ำ
อุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร  ลดลงร้อยละ 
0.7 และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง  ลดลงร้อยละ 2.0

ราคาสินค้าน�าเข้า
ดชันรีาคาสินค้าน�าเข้าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 อยู่ท่ี 97.5 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.5 จำกกำรลดลงของดัชนีรำคำน�ำเข้ำ หมวดสินค้ำวัตถุดิบและ 
กึ่งส�ำเร็จรูป ร้อยละ 2.7 หมวดยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง ร้อยละ 3.5 และ 
หมวดสินค้ำเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.7 ขณะท่ีดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดสินค้ำทุน และ 
หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ 0.1 ตำมล�ำดับ 

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: กุมภาพันธ์ 2557

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค. 57 ก.พ. 57
ม.ค.-ก.พ. 

57
ม.ค. 57 ก.พ. 57

ม.ค.-ก.พ. 
57

ส่งออก 17,907.5 18,363.4 36,270.8 -1.98 2.43 0.20

น�ำเข้ำ 20,428.1 16,596.4 37,024.5 -15.50 -16.62 -16.00

ดุลกำรค้ำ -2,520.6 1,767.0 -753.7    

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

2,287.6 21.0 12.5 จีน 2,216.1 -0.8 12.1

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,427.4  8.2  7.8 ญี่ปุ่น 1,854.3 2.7 10.1

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

974.9  71.3 5.3  สหรัฐฯ 1,753.0 -2.3 9.5

เม็ดพลาสติก 763.7  3.1 4.2 ฮ่องกง 1,058.2  8.7 5.8

น�้ามันส�าเร็จรูป 752.7  -18.2 4.1 มาเลเซยี 998.7 6.9 5.4

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 ม.ค. 57 ก.พ. 57 ม.ค.-ก.พ. 57

ส่งออก -0.1 -0.1 -0.2 -1.6 -1.9 -1.8

น�าเข้า -0.2 -0.1 0.1 -1.4 -1.5 -1.4

สินค้า

มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้าน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ามันดิบ 2,513.9 -8.0 15.1 ญี่ปุ่น 2,719.8  -24.7 16.4

เครื่องจักรกลฯ 1,681.7 -13.4 10.1 จีน 2,221.7 -19.8 13.4

เคมีภัณฑ์ 1,084.4 9.5 6.5 สหรัฐฯ 1,263.0 19.6 7.6

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,018.0 -18.2 6.1 มาเลเซีย 1,003.1 0 .3 6.0 

เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลิตภัณฑ์

926.4 -23.4 5.5 สหรัฐ
อาหรับฯ

994.0 -33.4 6.0 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า
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ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำในเดือนมีนำคมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,523.08 บำท เพิ่มขึ้น      

ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกนักลงทุนเข้ำซื้อทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย ์
ทีป่ลอดภัย หลังจำก ADP ซึง่เป็นบริษทัวิจยัตลำดแรงงำนในสหรัฐฯ เปิดเผยว่ำ ตวัเลขกำรจ้ำงงำน 
ของภำคเอกชนในสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ รวมถึงสถำนกำรณ์ท่ียังคง 
ไม่แน่นอนในยูเครนและควำมกังวลกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นหน่ึงในประเทศ 
ที่น�ำเข้ำทองค�ำรำยใหญ่ของโลก 

ราคาน�้ามัน
รำคำน�ำ้มนัดบิในเดอืนมนีำคมปรบัตวัลดลงเลก็น้อย โดยรำคำน�ำ้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยู่ท่ี  

100.80 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ท่ี 100.81 เหรียญสหรัฐต่อ 
บำร์เรล เน่ืองจำกได้รบัแรงกดดนัจำกกำรคำดกำรณ์ทีว่่ำสตอ็กน�ำ้มนัดบิของสหรฐัฯ จะปรบัตวั 
เพ่ิมขึน้ อำจส่งผลต่อควำมต้องกำรพลงังำนในสหรฐัฯ เริม่ชะลอตวัลง ประกอบกับข้อมลูเศรษฐกิจ
ทีอ่่อนแอของสหรฐัฯ นอกจำกน้ี กำรบรโิภคน�ำ้มนัของจนีในเดอืน ม.ค.และ ก.พ.ปรบัตวัลดลง  
สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมำต�่ำกว่ำท่ีคำด ส่งผลให้นักลงทุนมีควำมกังวลใน 
เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรำยใหญ่เป็นอันดับสองของโลก 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่ำเงนิบำทในเดอืนมนีำคมปรบัตวัแขง็ค่ำโดยเฉลีย่อยู่ท่ี 32.39 บำทต่อเหรยีญสหรฐั  

แข็งค่ำจำก 32.65 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุมำจำก 
กำรอ่อนค่ำของสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ภำยหลังจำกนักลงทุน 
เข้ำถือครองสนิทรพัย์ปลอดภัยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทองค�ำเพ่ิมมำกขึน้ จำกควำมกังวลเก่ียวกับ 
สถำนกำรณ์ในยูเครนทียั่งไม่สำมำรถตกลงเรือ่งเขตปกครองของไครเมยีได้ อกีทัง้สกุลเงนิบำท 
ยังแขง็ค่ำตำมสกุลเงนิอืน่ ๆ  ในภมูภิำคเอเชยีหลงัจำกหลำย ๆ  ประเทศในแถบเอเชยีมกีำรประกำศ 
อัตรำดอกเบี้ย นอกจำกน้ี เงินบำทได้รับแรงหนุนจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศที่ม ี
สญัญำณผ่อนคลำยลงบำงส่วน หลังมกีำรยกเลกิ พ.ร.ก.บรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ 

สินค้าเกษตร 
ข้าว รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจำก 1,339.74 บำท/ 

100 กิโลกรัม เป็น 1,192.38 บำท/100 กิโลกรัม เน่ืองจำกควำมต้องกำรข้ำวในตลำดลดลง  
ผูป้ระกอบกำรจงึชะลอกำรซือ้ข้ำว เพ่ือรอดสูถำนกำรณ์รำคำข้ำวท่ีมแีนวโน้มลดลงอีก รวมท้ัง 
มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำจำกประเทศคู่แข่ง เช่นเดียวกับรำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ 100%  
ชั้น 2 ปรับตัวลดลงจำก 3,007.11 บำท/100 กิโลกรัม เป็น 2,899.05 บำท/100 กิโลกรัม  
เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจไม่ดี ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคต�่ำลง อีกทั้งมีข้ำวหอมรำคำถูกจำก 
เวยีดนำมมำแย่งส่วนแบ่งตลำด ส�ำหรบัแนวโน้มเดอืนเมษำยน ผลผลติข้ำวนำปรงัออกสูต่ลำด 
ต่อเนื่อง และคำดว่ำโรงสีจะปรับลดรำคำรับซื้อ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อรำคำ 
ข้ำวขำว 5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลง

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอื 
กรงุเทพฯ และท่ำเรอืสงขลำ) เดอืนมนีำคม 2557 เฉลีย่อยูท่ี่กิโลกรมัละ 73.76 บำท และ 62.93  
บำท ตำมล�ำดบั ปรบัตวัสงูขึน้จำกเดอืนท่ีผ่ำนมำ เนือ่งจำกผลผลติยำงลดลง ตำมฤดกูำลและ 
สภำพอำกำศที่แห้งแล้ง ประกอบกับผู้ประกอบกำรหลำยรำยพยำยำมพยุงรำคำให้สูงขึ้น  
เพ่ือขำยยำงท่ีมีอยู่จ�ำนวนมำกในโรงงำน ส�ำหรับรำคำยำงในเดือนเมษำยน 2557 คำดว่ำ 
รำคำยำงจะปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจำกสต็อกยำงจีนปรับตัวลดลงกว่ำ 1.8 หมื่นตัน โดยสต็อก 
ล่ำสุด มีจ�ำนวน 188,944 ตัน (21 มี.ค.57) ประกอบกับมีข่ำวว่ำผู้ผลิตยำงล้อในอินเดีย
ขำดแคลนยำง 
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Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

รำคำสินค้ำรำยเดือน
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ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,339.74 1,192.38 -11.00 1,608.56 1,275.71 -20.69

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,007.11 2,899.05 -3.59 3,255.99 3,032.88 -6.85

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 70.31 73.76 4.91 94.41 73.77 -21.87

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 62.31 62.93 1.00 88.73 65.48 -26.20

ทองค�า

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,301.53 1,334.99 2.57 1,630.46 1,293.77 -20.65

ไทย (THB/Baht) 20,060.87 20,523.08 2.30 23,093.12 20,002.98 -13.38

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 105.26 104.33 -0.89 108.35 104.41 -3.64

WTI 100.81 100.80 -0.01 94.34 98.72 4.64

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.65 32.39 -0.79 29.80 32.66 9.60

สินค้า

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองค�า ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : มีนาคม 2557

ที่มา : CEIC



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นท้ังในด้านสังคม  
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น การขับเคล่ือนประเทศท่ามกลางปัจจัย 
สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของโลก และสถานการณ์บ้านเมืองท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ไปสู่การเติบโตท่ีม่ันคงและย่ังยืนน้ัน  
ทุกภาคส่วนจะต้องปรบัตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง โดยยกระดบัการบรหิารจดัการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จงึจะสามารถผลักดัน 
ประเทศให้ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดได้ 

ประเมินองค์การ (Self-Assessment) ทราบจุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง

สร้างแผนปรับปรุงด�าเนินการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการองค์การ ผลลัพธ์

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

พัฒนาองค์กร

การน�าองค์การ

การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์

การให้ความส�าคัญ
กับผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

การจัดการ
กระบวนการ

ท�าไมต้องพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การ

วงจรคุณภาพ

"ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน"

คือ การบูรณาการทั่วทั้งองค์การ ภายใต้แนวคิด “การด�าเนินการที่ดี จะก่อ 
ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี” กล่ำวคือ ทุกภำคส่วนภำยในองค์กำรมีกำรตรวจประเมิน 
สถำนะกำรด�ำเนนิงำนของตนเอง เปรยีบเทียบกบัเกณฑ์คณุภำพหรอืองค์กำรทีม่ ี
ควำมเป็นเลิศ เพ่ือหำข้อมูลจุดบกพร่อง/จุดอ่อนที่ท�ำให้องค์ขำดประสิทธิภำพ/ 
ประสิทธิผล ก่อนจะก�ำหนดวิธีกำรและด�ำเนินกำรปรับปรุงองค์กำรทั้งในด้ำน 
กำรพัฒนำและกำรเติบโต ประสิทธิภำพกระบวนงำนภำยในกำรสร้ำงศักยภำพ 
และควำมผำสุกให้แก่บคุลำกร กำรใชข้้อมลูในกำรบรหิำรจัดกำรเพือ่ให้สำมำรถ 
ส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ทั้งหมดที่กล่ำวนี้ เป็นกำร 
ขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่งจะมีภำพลักษณ์ที่ดีได้รับกำรยอมรับ 
และชื่นชมจำกประชำชนผู้รับบริกำร ผู้เก่ียวข้อง รวมถึงส่วนรำชกำรอื่น ๆ ด้วย  
ท่ำนผูอ่้ำนท่ีตดิตำมมำจนถึงบรรทัดน้ีอย่ำงน้อยท่ีสดุต้องทรำบแล้วว่ำ PMQA ก็คอื  
กำรน�ำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรบริหำรองค์กำรที่เป็นเลิศซึ่งได้รับกำรยอมรับ 
เป็นมำตรฐำนสำกลระดบัโลกมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบบรหิำรจดักำรของ 
หน่วยงำนภำครัฐโดยอำศัยหลักกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองเป็นกำรทบทวน 
สิ่งที่องค์กำรด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ภำครัฐเมื่อตรวจพบว่ำเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบท่ีน่ำพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ 
องค์กรจะได้พัฒนำวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กำรไปสู่ควำมเป็นเลิศนั่นเอง  

ประสบกำรณ์จำกภำวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ภำคเอกชน 
มีควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเสริมสร้ำงองค์กำร 
ให้มั่นคงและก้ำวไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับองค์กำรภำครำชกำรแม้จะม ี
โครงสร้ำงทีม่ัน่คงและไม่ต้องแข่งขนัเพ่ือควำมอยู่รอด แต่ในฐำนะทีเ่ป็นกลไกส�ำคญั 
ในกำรบรหิำรและพัฒนำประเทศ จ�ำเป็นจะต้องยกระดบัคณุภำพกำรบรหิำรจดักำร 
องค์กำรให้ทันสมยัและมปีระสทิธิภำพ เพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่/ยอมรบัจำกภำคส่วน 
ต่ำง ๆ ทัง้ภำคเอกชน ประชำชนผูรั้บบริกำร รวมท้ังภำครฐัด้วยกัน อนัจะก่อให้เกดิ 
ควำมร่วมมือกันในกำรขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้ำหมำย 

กำรยกระดับคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั จ�ำเป็นจะต้องมเีครือ่งมอื 
ที่ช่วยให้กำรด�ำเนินกำรง่ำยขึ้นและมองเห็นเป็นรูปธรรม เกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
การบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award) หรือ 
ท่ีเรยีกกันตดิปากว่า “PMQA” จึงเป็นตวัช่วยท่ีส�าคญั และหำกถำมว่ำท�ำไมต้อง  
PMQA. ค�ำตอบ...คือ PMQA มีท่ีมำจำกเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Malcolm Baldrige Nation Quality Award : MBNQA)  
ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภำพท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำ..เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กำร 
ทีม่ปีระสทิธิผลทีส่ดุ หลำยประเทศได้น�ำเกณฑ์คณุภำพน้ีมำปรับใช้ในกำรยกระดบั 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรให้มีคุณภำพมำตรฐำนจนเป็นองค์กำรชั้นน�ำและมี 
ภำพลกัษณ์ท่ีดี หัวใจส�าคัญของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์การ  

ธนันดา ทีปวัชระ   ส�านักพัฒนาระบบบริหาร


