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Editor’s note

แม้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการ
เข้าสูภ่ าวะถดถอย หรือเติบโต 0% แต่หลายส�ำนักก็ยงั มองในแง่บวกว่า หากสามารถจัดตัง้
รัฐบาลได้ภายในไตรมาส 3 ความเชื่อมั่นของประเทศจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนมา
และเศรษฐกิจไทยก็น่าจะกลับมาเร่งเครื่องได้ในช่วงครึ่งปีหลัง
แต่ ณ วันนี้ คงไม่ดอี ะไรจะดีไปกว่าการอยูก่ บั ปัจจุบนั และท�ำทุกอย่างให้ดที สี่ ดุ
หากปัจจุบันดี ย่อมจะส่งผลลัพธ์ที่ดีไปถึงอนาคต คอลัมน์ Special Talk ชวนผู้อ่าน
มาจับกระแสการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน ความจริงเรากับญี่ปุ่นคุ้นเคยกันดี เพราะ
ค้าขายกันมานาน แต่การรวมตัวกันเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทัง้ ญีป่ นุ่
และประเทศอาเซียนต่างก็ต้องปรับตัว ปรับนโยบายการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจร่วมกัน
ส่วนคอลัมน์ Special Report ฉบับนี้ ยังคงอัดแน่นสาระความรู้เพื่อหนุนให้
ผูป้ ระกอบการก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ ใจ เช่น ค่า K คืออะไร ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างหน้าใหม่ควรทราบอย่างยิ่ง หากคิดจะเข้าสู่ยุทธจักรนี้ อีกเรื่องเป็นโอกาสของ
เครือ่ งประดับเงินฝีมอื คนไทยทีม่ แี นวโน้มไปได้สวยในเยอรมนี ด้วยคุณภาพงานฝีมอื ของ
เราเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว แต่ความรู้ที่เรามอบให้จะช่วยเจียระไนสินค้าให้มีความ
โดดเด่นในตลาดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท�ำให้ทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องปรับตัว
ให้ทนั สถานการณ์ ซึง่ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มปี ระสิทธิภาพ
ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีค่ นในองค์กรควรตระหนักเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์การ
ไปสู่ความเป็นเลิศ แนวทางจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในปกหลัง
และสืบเนื่องจากวารสาร สนย. ฉบับที่ 31 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เกิดความผิดพลาดในการลงรูปประกอบบทความ โดยในหน้า 7 ได้ตพี มิ พ์เป็นรูปสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึง่ ทีถ่ กู ต้องตามเนือ้ หาทีไ่ ด้กล่าวไว้ ควรเป็นสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 4 ทางกองบรรณาธิการต้องขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ด้วย
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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Getting Around ฉบับนี้ขอน�ำเสนอเรื่องการค้าระหว่าง
ประเทศ และภาวะเงินเฟ้อของไทย ภายใต้สถานการณ์ชมุ นุมทีย่ ดื เยือ้
กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยของเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยการส่งออกของไทยมีมูลค่า
18,363 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.43 การน�ำเข้ามีมูลค่า
16,596 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 16.62 และดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2557 เท่ากับ 106.94
เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สูงขึ้นร้อยละ 0.22 และเมื่อ
เทียบกับเดือนมีนาคม 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.11 เป็นอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.96
จากภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด
ด้านการบริโภคภาพรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ดมี เี สถียรภาพ โดยคาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อ ปี 2557 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.00-2.80
ส�ำนักบริหารกลาง

อาเซียน-ญีป่ นุ่ :

ปรับกระบวนทัพจับกระแสโลก
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ญี่ปุ่นเปิดเกมรุกขยายห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนหวังเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่ตลาด
เติบโตเร็วในเอเชียและแอฟริกา ธุรกิจไทยควรมียา่ งก้าวอย่างไรเพือ่ ตอบรับกับกระแสโลก
ในปัจจุบันนับเป็นความท้าทายที่น่าจับตามอง
อาเซียนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3
ในเอเชียทั้งในแง่ของประชากร (รองจากจีนและ
อินเดีย) และ GDP (รองจากจีนและญี่ปุ่น) อาเซียน
มีการเติบโตของคนชั้นกลางและผู้มีรายได้สูงอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของส�ำนักวิจยั
เศรษฐกิจหลายแห่งที่ระบุว่าคนชั้นกลางในเอเชีย
จะมีขนาด 1.75 พันล้านคน ภายในปี 2563 โดยมี
แรงขับเคลือ่ นส�ำคัญจากการเติบโตของเศรษฐกิจใหญ่ ๆ
อย่างจีน อินเดีย และอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น มีความ
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ โดยในปัจจุบันได้มี
ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ (AJCEP)
ซึง่ ได้เริม่ ลดภาษีระหว่างกันตัง้ แต่ 1 มิถนุ ายน 2552
เป็นต้นมา ส่งผลให้การค้าสองฝ่ายในปี 2556
มีขนาด 228,812 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 1.5 เท่า
เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการเติบโตของอาเซียนเป็นพิเศษ อันจะเห็นได้
จากนโยบายเศรษฐกิจ “อาเบะโนมิกส์” ของนายก
รัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นที่ได้เน้นย�้ำเป็นพิเศษถึง
การกระชับความสัมพันธ์กบั อาเซียนให้ใกล้ชดิ มากขึน้
ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ญี่ปุ่นเป็นคู่เจรจาที่
เก่าแก่และส�ำคัญของอาเซียน และยังเป็นคูค่ า้ ส�ำคัญ
อันดับ 2 ของอาเซียน โดยในปี 2556 มีมลู ค่าการค้า
รวม 228,812 ล้านเหรียญสหรัฐ (รองจากจีน:
442,621 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ในด้านการลงทุน
ญีป่ นุ่ กลับเป็นผูล้ งทุนอันดับ 1 ในอาเซียน การลงทุน
ของญี่ปุ่นในอาเซียน (ปี 2555) มีมูลค่าสูงถึง 1.22
แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 12% ของการลงทุน
ของญีป่ นุ่ ทัว่ โลก สูงกว่าการลงทุนในจีนทีม่ มี ลู ค่า 93
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการลงทุนในไทย
มากทีส่ ดุ (32%) รองลงมาเป็นฟิลปิ ปินส์ (24%) และ
มาเลเซีย (12%) ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน
ในอาเซียนมากกว่า 5,000 บริษัท อาเซียนเป็น

แหล่งผลิตและส่งออกที่ส�ำคัญของญี่ปุ่น ทั้งยัง
เป็นแหล่งห่วงโซ่อปุ ทานสินค้า และแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติที่ส�ำคัญของญี่ปุ่น อย่างเช่น ยางพารา
ก๊าซ และน�้ำมัน เป็นต้น อาเซียนยังมีความส�ำคัญ
ต่อญีป่ นุ่ ในแง่ของการเป็นฐานการผลิตป้อนชิน้ ส่วน/
ผลผลิตสู่สายการผลิตสินค้าและบริการของบริษัท
ญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วเอเชีย ซึ่งรวมไปถึง
อินเดีย จีนและแอฟริกาด้วย ตัวอย่างส�ำคัญ คือ
บริ ษั ท ผลิ ต รถยนต์ ข องญี่ ป่ ุ น ที่ มี ฐ านการผลิ ต
รถยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นกระจายอยู ่ ห ลายประเทศ
ในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายการลงทุน
ภายใต้แนวคิด Thailand Plus One อีกทัง้ ยังใช้ไทย
เป็นฐานในการเปิดตลาดนอกอาเซียน อาทิเช่น
โตโยต้าส่งชิ้นส่วนป้อนสายการผลิตในบังกะลอว์
ของอินเดียโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-อินเดีย
ขณะที่มิตซูบิชิซึ่งมียอดการผลิตในไทย 2 ล้านคัน
ต่อปี ในจ�ำนวนนี้ 13% เป็นการส่งออกไปขายแอฟริกา
นายมาซาฮิโร คาวาอิ กรรมการผู้จัดการ
ของสถาบันวิจัยแห่ง ADB กล่าวว่าความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนมีความส�ำคัญต่อญี่ปุ่นและ
ญี่ ปุ ่ น เองก็ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการสนั บ สนุ น
เป้าหมาย AEC ปี 2558 ส่วนความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของอาเซียนในปัจจุบันคือความเหลื่อมล�้ำในระดับ
การพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมากต่อความเข้มแข็งของ AEC อาทิ
เช่น GDP สิงคโปร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนถึง
14 เท่า และสูงกว่าพม่า 87 เท่า ในด้านประชากร
อินโดนีเซียมีประชากรถึง 245 ล้านคนหรือราว 40%
ของอาเซียนซึ่งมากกว่าบรูไน 570 เท่า และเมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI
coefficient) ของอินโดนีเซียและลาวก็จะเห็นความ
เหลื่อมล�้ำของรายได้ในประเทศที่สูงมาก บ่งชี้ว่า
อาเซียนจะต้องเพิ่มความพยายามในการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างจริงจังมากขึน้
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการลดความ
เหลื่อมล�้ำดังกล่าว อาทิเช่น แนวคิด Thailand Plus
One ของญีป่ นุ่ ทีจ่ ะใช้ไทยเป็นฐานในการขยายการค้า/
การลงทุนสู่ประเทศในอาเซียน และการช่วยเหลือ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เป็นต้น

Special Talk
อย่างไรก็ตาม แนวคิด Thailand Plus One
จะส่งผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ อุตสาหกรรม
Low-Tech และอุตสาหกรรมปลายน�้ำบางส่วน
จะถูกผ่องถ่ายไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ (เช่น พม่า เวียดนาม
และอินโดนีเซีย) ที่แรงงานยังราคาถูกกว่าไทย เช่น
เสื้อผ้า อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนไทยก็จะได้รับอานิสงส์
ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน/ต่อเนือ่ ง เช่น การส่งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน
ธุรกิจไทยก็ตอ้ งหันไปท�ำอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู
มีนวัตกรรมและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การมี
ศูนย์วิจัยพัฒนารถยนต์ต้นแบบและศูนย์ทดสอบ
เป็นของตนเอง หรือ การน�ำซีฟดู้ จากเวียดนามและพม่า
มาแปรรูปส่งออกซึง่ เป็นการเพิม่ มูลค่า ส่วนภาคบริการ
ก็ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้การบริการที่เชื่อถือได้
ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบผู้โดยสารที่สนามบิน
สุ ว รรณภู มิ ต ้ อ งเข้ ม งวดและไฮเทคเพื่ อ สร้ า ง
ความมัน่ ใจว่าผูโ้ ดยสารจะได้รบั ความปลอดภัย 100%
ตลอดการเดินทาง นอกจากนั้น ปัจจุบันหลาย
ประเทศของอาเซียนก็เข้าสู่ยุค 4G แล้ว ลูกค้า
ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมี
การบริการผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
มากขึ้น
การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Alliance) เป็นสิ่งจ�ำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน
ด้วยกัน ขณะทีไ่ ทยเข้มแข็งด้านการเป็น Kitchen of
the World ส่วนบรูไนมีความเข้มแข็งด้านการมีเงิน
น�้ำมันล้นคลังต้องผ่องถ่ายไปลงทุนในต่างประเทศ
เช่น ไปท�ำธุรกิจด้านปศุสัตว์ในออสเตรเลียเพื่อ
ส่งกลับไปเลีย้ งคนในบรูไนเอง ขณะทีบ่ รูไนมีการขาย
เครื่องหมาย “ฮาลาล” ของบรูไนซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคในกลุ่ม GCC ดังนั้นหากธุรกิจอาหาร
ของไทยมีการร่วมทุนกับบรูไนก็จะได้ประโยชน์
2 ต่อ คือนอกจากจะสามารถเจาะตลาดบรูไนได้แล้ว
ยังจะสามารถเจาะตลาด GCC ที่มีก�ำลังซื้อสูงได้
ในเวลาเดียวกันด้วย ส่วนการสร้างแบรนด์ระดับโลก
ซึง่ ส�ำคัญมากก็อาจใช้วธิ ลี ดั โดยผ่านการสร้างพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์ได้เช่นกัน ดังเช่น กระทิงแดง และมิสทีน
ที่สามารถเป็นแบรนด์ระดับโลกในเวลารวดเร็ว
ด้วยการสร้างพันธมิตรฯ ในต่างประเทศ
สิ่งส�ำคัญที่มองข้ามไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง
เห็นจะเป็นธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะได้รบั อานิสงส์
อย่างมากจากการหลั่งไหลเข้ามาของการลงทุน
จากญี่ปุ่นและจีน อาทิเช่น โลจิสติกส์ แฟรนไชส์
การท่องเที่ยว ร้านอาหาร การท่องเที่ยว ลองสเตย์
บริการการแพทย์ สุขภาพและความงาม การศึกษา
นานาชาติ การฝึกอบรม MICES ดิจิตอลคอนเทนท์
การโฆษณาและการพิมพ์ ซึ่งแน่นอนว่าบริษัท
ต่างชาติและนักลงทุนจะต้องการบริการดังกล่าว
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว
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Special report

เครือ่ งประดับเงินไทยในเยอรมนี
อรอุมา ปักเข็ม / ชลิดา เพียรสร้าง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เครือ่ งประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย โดยในปี 2556 ไทยมี
การส่งออกเครือ่ งประดับแท้ ได้แก่ เครือ่ งประดับทอง เงิน แพลทินมั และอืน่ ๆ มูลค่ามากกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 37
ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ เครือ่ งประดับทองมีการส่งออกสูงสุด รองลงมาเครือ่ งประดับเงิน โดยเครือ่ งประดับเงิน
เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจในแง่มูลค่าการส่งออก ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาวะ
เศรษฐกิจของตลาดส่งออกส�ำคัญหลัก ๆ ที่เริ่มฟื้นตัว

ภาพรวมตลาดเครื่องประดับเงินไทยในตลาดโลก
ประเทศไทยนั บ ได้ ว่ าเป็ น ผู ้ ส่ งออก
เครื่องประดับเงิน (HS 711311) รายใหญ่ของโลก
โดยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกเครือ่ งประดับเงิน
มูลค่า 1,579.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 43.0 ของมูลค่าการส่งออกเครือ่ งประดับแท้
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.5
ปี 2556 ตลาดส่งออกเครื่องประดับเงิน
ทีส่ ำ� คัญของไทยจากข้อมูลของ World Trade Atlas
พบว่า สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกส�ำคัญอันดับหนึง่
ของไทย ด้วยมูลค่า 692.1 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 43.2 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
รองลงมา คือ เยอรมนี มีมลู ค่า 352.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.3 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
28.8 และอันดับ 3-5 ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง
และเดนมาร์กซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.3, 3.8 และ 3.7
ตามล�ำดับ (เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าตลาดเครือ่ งประดับเงิน
ของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกา และ
ตลาดยุโรป)
ตลาดเยอรมนี…ลูกค้าชั้นดีเครื่องประดับเงินไทย
เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ที่ให้ความส�ำคัญกับมิติด้านสังคมและมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของโลกในปี 2555 เยอรมนี
มีเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป ด้วยตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ 2.7 ล้านล้านยูโร (ประมาณ
3.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) อีกทัง้ ยังเป็นฐานการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมหนัก อาทิ รถยนต์ เครื่องจักร
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และเคมีภณ
ั ฑ์ นอกจากนีย้ งั มีบทบาท
ในฐานะ "เจ้ า หนี้ " รายใหญ่ ข องสหภาพยุ โ รป
ที่ก�ำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากเยอรมนี
เป็นประเทศทีม่ เี สถียรภาพทางเศรษฐกิจและสามารถ
ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เร็ว
การค้าระหว่างไทยกับเยอรมนี
ในปี 2556 เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ 1
ของไทย (เมื่อเทียบกับกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน)
มีมูลค่าการค้ารวม 10,005.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
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โดยไทยส่งออก 4,004.0 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
น�ำเข้า 6,101.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบ
ดุลการค้า 2,097.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส�ำคัญ
ทีไ่ ทยส่งออกไปเยอรมนี เช่น อัญมณีและเครือ่ งประดับ
แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยน�ำเข้าจาก
เยอรมนีทสี่ ำ� คัญ เช่น เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
เครื่ อ งจั กรไฟฟ้ าและส่ ว นประกอบ รถยนต์ นั่ ง
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น

พฤติกรรมผู้บริโภค
โดยทั่วไปผู้บริโภคชาวเยอรมนีนิยมซื้อ
เครื่องประดับที่มีคุณภาพดี และแม้ว่าสภาวะ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปค่อนข้างเปราะบาง ราคา
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญประกอบการตัดสินใจซื้อ อีกทั้ง
ราคาทองค�ำที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น
ท�ำให้ผู้บริโภคเยอรมนีซื้อเครื่องประดับที่มีราคาถูก
โดยจะนิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งประดั บ เงิ น และ
เครือ่ งประดับเทียมทีช่ บุ โลหะเพิม่ มากขึน้ เน้นดีไซน์
การออกแบบที่ทันสมัยใช้งานได้หลากหลายโอกาส
ส�ำหรับวัยรุ่นจะนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีราคาถูก
หรือราคาปานกลาง ส่วนชาวเยอรมนีที่มีรายได้
เฉลี่ยสูง จะนิยมซื้อเครื่องประดับแท้ เครื่องประดับ
เพชร พลอย และอัญมณีมีค่าอื่น ๆ ซึ่งมีรูปแบบ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สง่างาม ส่วนใหญ่
ท�ำมาจากแพลทินัมหรือทองค�ำขาว เป็นต้น

การค้าเครื่องประดับเงินระหว่างไทยกับเยอรมนี
ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินไปเยอรมนี
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 28-30 โดย
ในปี 2556 ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินไปเยอรมนี
มีมูลค่า 352.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22.3 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และจาก
ข้อมูลการส่งออกเครื่องประดับเงินปี 2552-2556
มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับเงินของไทยไปยัง
เยอรมนี มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในปี 2555 ขยายตัว
ที่ร้อยละ 117.7

ตลาดส่งออกเครื่องประดับเงิน (HS 711311) 10 อันดับแรก (ปี 2556)
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มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับเงิน (HS 711311) ของไทยไปเยอรมนี (ระหว่างปี 2552-2556)
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ที่มา : World Trade Atlas (ก.พ.57)
แนวโน้มสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริโภคชาวเยอรมนีนยิ มสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีการออกแบบพิเศษ เรียบง่าย และ
มีความละเอียดประณีต หรือสินค้าในแนวแฟชั่น
ที่มีการออกแบบทันสมัย ใช้วัสดุที่ราคาไม่สูงมาก
โดยสร้อยคอเป็นสินค้าทีข่ ายดีทสี่ ดุ ส�ำหรับแนวโน้ม
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดเยอรมนี
ปี 2557 แยกได้ดังนี้
• สร้อยคอ จะเน้นชิ้นงานที่เป็นเงินล้วน
เรียบง่าย แต่ดูมีสไตล์และมีคุณค่า
• สร้อยข้อมือ เป็นแบบเรียบง่าย ใช้เงิน ทอง
หรือสัมฤทธิ์
• แหวน แนวโน้มที่ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง คือ แหวนที่มีลวดลายเป็นรูปลายดอกไม้
และใช้หินหลากสีมาประดับ

• เครื่ อ งประดั บ เพชรที่ ตั ว เรื อ นท� ำ ด้ ว ย
แพลทินมั หรือเครือ่ งประดับทีท่ ำ� จากแพลทินมั ล้วน
• เครื่องประดับส�ำหรับสุภาพบุรุษ ผู้ชาย
ชาวเยอรมนีดูแลเอาใจใส่เรื่องการแต่งกาย และ
ติดตามแฟชั่นเพิ่มมากขึ้น สินค้าที่ได้รับความนิยม
ในตลาดเยอรมนี ได้แก่ นาฬิกาและเครือ่ งประดับเงิน
โดยเฉพาะแหวนสร้อยคอจีป้ ระดับต่าง ๆ แต่ยงั คงมี
ลักษณะค่อนข้างเรียบ ไม่หวือหวา แต่แลดูทันสมัย
และมีดีไซน์
ข้อเสนอแนะในการขยายการส่งออกเครือ่ งประดับเงิน
ในตลาดเยอรมนี
1. สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย
ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเยอรมนีและนานา
ประเทศ เนื่องจากสินค้าของไทย เป็นที่ยอมรับเรื่อง

SWOT เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดเยอรมนี
จุดแข็ง
1. ความสามารถและฝีมือการขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยมือหรือ
ประกอบตัวเรือนที่ประณีต
2. สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภาพดีเป็นที่
รู้จักและยอมรับ
3. ไทยเป็นผู้น�ำด้านการผลิตและส่งออกสินค้าส�ำเร็จรูป
โดยเฉพาะเครื่องประดับเงิน
4. ไทยเป็ น ฐานการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับที่ส�ำคัญ
โอกาส
1. ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของเยอรมนีในปัจจุบัน
พึ่งพิงการน�ำเข้ามากขึ้น
2.จ�ำนวนผู้หญิงท�ำงานในเยอรมนีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อ
เครื่องประดับจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในที่ท�ำงานให้ดูดี และ
จะใส่เป็นประจ�ำทุกวัน ไม่ได้ใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น
3. เครือ่ งประดับเงินยังเป็นทีน่ ยิ มของตลาด โดยเฉพาะในกลุม่
วัยรุ่น
4. การใช้อินเทอร์เน็ตในเยอรมนีเป็นที่แพร่หลาย เป็นโอกาส
ที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคได้
5. การขยายตัวของตลาดสินค้าเครื่องประดับส�ำหรับผู้ชาย

จุดอ่อน
1. ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
แรงงานมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ท�ำให้ต้นทุน
การผลิตและราคาสินค้าสูงกว่า
2. ขาดการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้รูปแบบสินค้า
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ข้อจ�ำกัด
1. ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเยอรมันในสินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับต่อคนยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ EU เนือ่ งจาก
ชาวเยอรมันที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเดิมยังเห็นว่าเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย
2. การแข่งขันในตลาดสูงมาก โดยเฉพาะด้านราคา
3. เครือ่ งประดับทีม่ แี บรนด์ทมี่ ชี อื่ เสียงยังเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึง่
ในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

มาตรการที่ ไม่ใช่ภาษี
1. สหภาพยุโรปก�ำหนดให้เครื่องประดับสามารถ
น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในตลาดได้ต้องปราศจากสารนิเกิลหรือมี
นิเกิลเป็นส่วนประกอบไม่เกินปริมาณที่ก�ำหนด โดยเฉพาะ
สารนิเกิล สหภาพยุโรปจึงได้ตงั้ กฎระเบียบทีจ่ ำ� กัดปริมาณนิเกิล
ที่ปล่อยจากเครื่องประดับ โดยก�ำหนดให้เครื่องประดับที่มี
การสวมใส่และมีการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เช่น ต่างหู
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน อัตราการแผ่ของสารนิเกิล
จะต้องไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ตร.ซม./สัปดาห์ ในขณะที่
เครือ่ งประดับทีต่ อ้ งเจาะทะลุเข้าไปในผิวหนัง เช่น ต่างหู อัตรา
การแผ่ของสารนิเกิลจะต้องไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/ตร.ซม./
สัปดาห์
2. เยอรมนีไม่มีข้อบังคับว่าด้วยเรื่องค่าบริสุทธิ์ของ
เครื่องประดับที่ท�ำจากโลหะมีค่า รวมถึงการประทับตราเพื่อ
แสดงความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับ แต่ทั้งนี้เครื่องประดับ
ทีส่ ามารถประทับตราเพือ่ แสดงค่าความบริสทุ ธิข์ องทัง้ ทองค�ำ
และเงินได้นั้น จะต้องปริมาณโลหะดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ
ไม่ต�่ำกว่า 585 ส่วนใน 1,000 ส่วน (14 กะรัต) และ 800 ส่วน
ใน 1,000 ส่วน

การขึน้ รูปเครือ่ งประดับด้วยมือ การประกอบตัวเรือน
ที่ประณีต การเจียระไนพลอยและความสามารถใน
การเผาพลอย อย่างไรก็ดีผู้ส่งออกไทยยังคงต้องเฝ้า
จับตาดูประเทศคูแ่ ข่งส�ำคัญอืน่ ๆ ด้วย อาทิ เวียดนาม
จีน ฮ่องกง และตุรกี
2. การขายสินค้าตามแคตตาล็อกและ
ทางอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนับเป็น
ช่องทางการค้าที่มีศักยภาพที่ดี
3. ประชากรชาวเยอรมนีจ�ำนวนหนึ่งที่แพ้
สารโลหะที่เป็นส่วนผสมของเครื่องประดับ เช่น
สารนิเกิล การเสนอขายสินค้าและระบุถึงข้อดี
ของสินค้าว่าปลอดสารดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาส
ทางการค้าและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้
4. ในปั จ จุ บั น สุ ภ าพสตรี ช าวเยอรมนี
ในวัยท�ำงาน สามารถท�ำงานหารายได้เพิ่มมากขึ้น
มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ ช ่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ในทีท่ ำ� งาน ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะซือ้ เครือ่ งประดับแท้และ
ใส่เครื่องประดับเป็นประจ�ำทุกวัน ไม่ได้ใส่เฉพาะ
ในโอกาสพิเศษเท่านั้น จัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่ควร
จับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
5. ปัจจุบนั สภาวะเศรษฐกิจของ EU ค่อนข้าง
เปราะบาง ท�ำให้การซือ้ สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
มีแนวโน้มทรงตัว ราคากลายเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการตัดสินใจซื้อ
6. เครือ่ งประดับเงินยังเป็นทีน่ ยิ มของตลาด
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเครื่องประดับพลอย
เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้หญิงสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
7. อัตราการขยายตัวของสินค้าเครือ่ งประดับ
ของสุภาพบุรษุ มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะสินค้า
นาฬิกา เครือ่ งประดับเงิน เช่น แหวน สร้อยคอ จีป้ ระดับ
ต่าง ๆ ได้รบั ความนิยมในตลาดเยอรมนีเพิม่ มากขึน้
อ้างอิง :

1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. http://www.mfa.go.th
4. World Trade Atlas
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Special report

นายอรรณพ สุสุทธิพงศ์
ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ค่า K กับการก่อสร้างภาครัฐ

หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่เคยรับทราบมาก่อนว่า การก่อสร้างโครงการใด ๆ ก็ตามที่เป็นของภาครัฐ ก่อนด�ำเนินการจะต้องมีการ
คิดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนั้น ๆ และเมื่อได้มูลค่าการใช้จ่ายแล้ว จึงมีการของบประมาณ เมื่อได้งบประมาณในการก่อสร้าง
ก็จะมีการประมูลงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง จนได้ผู้ชนะการประมูลเป็นคู่สัญญาภาครัฐ เมื่อนั้น
ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องมารับเอกสารค่า K จากกระทรวงพาณิชย์ ค่า K จึงมาเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างนับจากการประมูล
โครงการส�ำเร็จ ท่านอาจสงสัยว่า ค่า K ที่กล่าวถึงนั้นคือค่าของอะไร และค่า K มาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างภาครัฐอย่างไร วันนี้จึงขอ
น�ำท่านมาท�ำความรู้จักกับค่า K และความสัมพันธ์ของค่า K กับการก่อสร้างภาครัฐ
ค่า K คืออะไร : ค่า K หรือ ESCALATION
FACTOR ก็คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลง
ของค่างาน ณ ระยะเวลาทีผ่ รู้ บั เหมาก่อสร้างเปิดซอง
ประกวดราคาได้เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงาน
ในแต่ละงวด โดยมีเงื่อนไข คือ (1) จะใช้ ค่า K
ได้เฉพาะในกรณีทผี่ รู้ บั เหมารับงานจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
เท่านัน้ (2) ในการท�ำสัญญาว่าจ้าง คูส่ ญ
ั ญาจะต้อง
ระบุในสัญญาให้ชดั เจนว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคา
ได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ทีม่ าของค่า K : ได้มกี ารเริม่ น�ำค่า K มาใช้
ในช่ ว งปี 2516-2517 ขณะที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ์
ทางเศรษฐกิจ โดยสินค้าน�้ำมันและวัสดุก่อสร้าง
ส�ำคัญ คือ เหล็กส�ำเร็จรูปต่าง ๆ ขาดแคลนและ
มีราคาสูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้าง
อย่างรุนแรง ผูร้ บั เหมาก่อสร้างได้รบั ความเดือดร้อน
ท�ำให้บางรายต้องหยุดกิจการ และบางรายละทิ้ง
งานไป เพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนต่อไปได้
ขณะเดียวกัน ผู้จ้างเหมาก็ได้รับผลกระทบจากที่
ถูกทิ้งงานไปด้วยเช่นกัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
ให้น�ำ ค่า K มาใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมาให้ได้รับ
การชดเชยค่าเสียหาย ทั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข สูตร ประเภท
และลักษณะงานที่เข้าข่ายการขอรับเงินชดเชยจาก
รัฐบาลได้ จนถึงปี 2524 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิก
การใช้ ค่า K เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้นำ� ค่า K มาใช้
อีกครั้ง เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ในอัตราสูง ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมากในธุรกิจ
หลายสาขา โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้าง เพือ่ รองรับ
เศรษฐกิจที่ขยายตัว เป็นเหตุให้วัสดุก่อสร้างส�ำคัญ
คือ เหล็กเส้นขาดแคลนและราคาสูงขึ้นมากอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างได้รับความ
เดือดร้อน รัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดยมีมติ
ดังกล่าว ให้ใช้ ค่า K มาจนถึงปัจจุบัน
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องค์ประกอบในการค�ำนวณ ค่า K ประกอบด้วย
= ดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)
= ดัชนีราคาเหล็ก
= ดัชนีราคาซีเมนต์
= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ
= ดัชนีราคาน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
= ดัชนีราคาแอสฟัลท์
= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
= ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน
= ดัชนีราคาท่อ PVC
= ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า
= ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ

ค่า K ไม่ใช่แต่จะมีประโยชน์เฉพาะผูร้ บั เหมา
อย่างเดียว ในส่วนของผูจ้ า้ งเหมาก็ได้รบั ประโยชน์ดว้ ย
เพราะค่า K เป็นเครือ่ งมือช่วยเหลือทัง้ ผูร้ บั เหมาและ
ผู้จ้างเหมาไปพร้อมกัน กล่าวคือ ช่วยลดความเสี่ยง
ของผู้รับเหมา กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากวัสดุ
ก่อสร้างมีราคาสูงขึน้ โดยให้ได้รบั การชดเชยในส่วนของ
ผลต่างราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ประกวดราคาได้
เทียบกับวันส่งมอบงานในแต่ละงวด ขณะเดียวกัน
ผู้จ้างเหมาก็ใช้ค่า K เป็นเครื่องมือป้องกันมิให้
ผู ้ รั บ เหมาเอาเปรี ย บ โดยการบวกราคาวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า งเผื่ อ การเปลี่ ย นแปลงไว้ ล ่ ว งหน้ า มาก
จนเกินไป
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูร้ บั เหมาจะท�ำสัญญา
กับผู้จ้างเหมา โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
ประเภท และลักษณะงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา
แบบปรับราคาได้ครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ผู้รับเหมา
ก็ไม่สามารถเรียกร้องรัฐบาลให้จ่ายเงินชดเชยได้
เสมอไป กล่าวคือ จะต้องค�ำนวณค่า K โดยใช้สูตร
ตามประเภทงานก่อสร้าง ณ เดือนที่ส่งมอบงาน
เทียบกับ ค่า K เดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา ถ้าการ

เปลี่ยนแปลงของ ค่า K แต่ละงวดงานมีค่ามากกว่า
ร้อยละ 4 (หรือ 1.04) ผู้รับเหมาจึงจะสามารถน�ำ
ค่า K ไปเรียกร้องขอรับเงินชดเชยได้ แต่ขณะเดียวกัน
หากค่า K ของแต่ละงวดงานมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 4
(หรือ 0.96) ผู้จ้างเหมาก็จะเรียกค่างานคืนจาก
ผู้รับเหมาในส่วนที่ราคาวัสดุก่อสร้างลดลง โดยอาจ
ใช้วธิ กี ารหักเงินค่างานในงวดถัดไป หรือหักเงินจาก
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
นอกจากค่ า K แล้ ว ยั ง มี อี ก ค� ำ หนึ่ ง ที่
ใช้กันบ่อยในการก่อสร้างภาครัฐ คือ สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ซึง่ หมายถึง เมือ่ ส่วนราชการจะด�ำเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ราชการ หรือถาวรวัตถุของประเทศ
หลังจากได้ขอ้ ยุตวิ า่ จะจ้างผูใ้ ดก่อสร้าง ก็จะท�ำสัญญา
จ้างเหมาในรูป “สัญญาราคาเดียว” กับผู้รับเหมา
ก่อสร้างซึง่ ในสัญญาจะระบุคา่ งานไว้เป็นการแน่นอน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง วิธีการนี้ผู้รับเหมาคู่สัญญา
จะต้องเสีย่ งต่อการก�ำไรหรือขาดทุน ตามสภาพราคา
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในระหว่ า งการ
ด�ำเนินงานก่อสร้าง เพราะทางราชการถือว่าผูร้ บั เหมา
ได้ค�ำนวณเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มในส่วนของความ

ผันผวนเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างแล้ว
แต่ข้อเท็จจริง ในระยะหลังมีผู้รับเหมาเกิดขึ้นใหม่
เป็นจ�ำนวนมาก จึงเกิดการแข่งขันด้านการประกวด
ราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยไม่มีการเพิ่มราคา
ในอนาคต ดังนั้น ในบางขณะที่เกิดปัญหาด้าน
การตลาดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น หรือ
ปูนซีเมนต์ขาดแคลน ท�ำให้สินค้าขาดตลาดและ
มีราคาสูงขึ้น ผู้รับเหมาจะต้องรับภาระขาดทุน
บางรายต่อสู้จากแรงกดดันไม่ได้ท�ำให้เกิดปัญหา
“การทิ้ ง งาน”ตามมา หรื อ หากมองในมุ ม กลั บ
ถ้าผู้รับจ้างตามสัญญาได้เพิ่มราคาประกวดการ
จ้างเหมาก่อสร้างไว้แล้ว แต่ราคาวัสดุก่อสร้าง
ในอนาคตลดลง ผู้รับเหมาจะได้ก�ำไรมาก แต่
ส่วนราชการจะเสียเงินงบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น
โดยไม่จ�ำเป็น
ปัญหาดังกล่าว ท�ำให้เกิดการน�ำ “สัญญา
แบบปรับราคาได้” มาใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้าง
ซึง่ ครัง้ แรกเริม่ มีการน�ำมาใช้ในปี 2517 แต่ได้ยกเลิก
ในปี 2524 และต่อมาปี 2531 ได้เกิดวิกฤตการณ์
เกีย่ วกับราคาวัสดุกอ่ สร้างอีกครัง้ โดยมีผลจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมาก ท�ำให้การก่อสร้าง
มีการขยายตัว ส่งผลท�ำให้ราคาวัสดุกอ่ สร้างขยับตัว
สูงขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาอีกครั้ง และรัฐบาลได้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหา
การก่อสร้าง” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 โดยมี
นายพงษ์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และในทีส่ ดุ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่
22 สิงหาคม 2532 อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
หลักสูตรการปรับราคาดังกล่าว โดยก�ำหนดให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

งานก่อสร้างทีจ่ ะสามารถน�ำ ค่า K มาค�ำนวณ
เพื่อขอรับเงินชดเชยได้ มี 5 ประเภท โดยมีสูตร
ทีใ่ ช้คำ� นวณ 35 สูตร ดังนี้ งานอาคาร 1 สูตร / งานดิน
3 สูตร / งานทาง 7 สูตร / งานชลประทาน 7 สูตร /
งานระบบสาธารณูปโภค 17 สูตร
ทัง้ นี้ รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมตาม
ประเภทของงานดังกล่าวด้วย ส�ำหรับสูตรทีจ่ ะใช้นนั้
โดยทัว่ ไปมักระบุในสัญญาแบบปรับราคาได้อยูแ่ ล้ว

บริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศ ต่อมามีมติ ครม.
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ประเภท
งานก่อสร้าง สูตร และวิธกี ารค�ำนวณทีใ่ ช้กบั สัญญา
แบบปรับราคาได้ ดังนี้
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงาน
ก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึง่ เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
และสิง่ ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่าย
อืน่ ทีเ่ บิกจ่ายในลักษณะค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีอ่ ยู่
ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก�ำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณี
เพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากวันเปิดซอง
ประกวดราคา ส�ำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้
วันเปิดซองราคาแทน
3. การน�ำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นนั้
ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น
ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุสญ
ั ญาจ้าง
ด้ ว ยว่ า งานจ้ า งเหมานั้ น ๆ จะใช้ สั ญ ญาแบบ
ปรับราคาได้ พร้อมทั้งก�ำหนดประเภทของงาน

ก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารค�ำนวณทีม่ กี ารปรับเพิม่ หรือ
ลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทใน
งานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชดั เจนตามลักษณะของงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก�ำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ที่จะต้องเรียกร้องภายในก�ำหนด 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
ก�ำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
เงินเพิม่ ค่างานก่อสร้างจากผูว้ า่ จ้างได้อกี ต่อไป และ
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ให้ผวู้ า่ จ้างทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญารีบเรียกเงินคืนจากผูร้ บั จ้าง
โดยเร็ว หรือให้หกั ค่างานของงวดต่อไป หรือให้หกั เงิน
จากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาค�ำนวณเงินเพิ่มหรือลด
และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงือ่ นไขสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รบั การ
ตรวจสอบและเห็นชอบจากส�ำนักงบประมาณและ
ให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส�ำนักงบประมาณ
เป็นที่สิ้นสุด

วิธีค�ำนวณหาค่า K มีหลักการ ดังนี้
1. การค�ำนวณค่า K ค�ำนวณได้จากสูตรตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยใช้ตัวเลขของตัวแปร 13 ตัวแปรที่จัดท�ำโดยกระทรวงพาณิชย์
เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ
2. กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท รวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้น
และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก�ำหนดไว้
3. การค�ำนวณหาค่า K ก�ำหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ต�ำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และก�ำหนดให้ท�ำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)
ให้เป็นผลส�ำเร็จก่อน แล้วจึงน�ำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พจิ ารณาเงินเพิม่ หรือลดราคาค่างวดงานจากราคาทีผ่ รู้ บั จ้างท�ำสัญญาตกลงกับผูว้ า่ จ้าง เมือ่ ค่า K ตามสูตรส�ำหรับงานก่อสร้างนัน้ ๆ
ในเดือนทีส่ ง่ มอบงานมีคา่ เปลีย่ นแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองประกวดราคามากกว่า 4% ขึน้ ไป โดยน�ำเฉพาะส่วนทีเ่ กิน 4% มาค�ำนวณปรับเพิม่
หรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีทผี่ รู้ บั จ้างไม่สามารถท�ำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผูร้ บั จ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ะ
น�ำมาใช้ในการค�ำนวณค่างานให้ใช้คา่ K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสญ
ั ญา หรือค่า K ของเดือนทีส่ ง่ มอบงานจริง แล้วแต่วา่ ค่า K ตัวใดจะมีคา่ น้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จา่ ยค่างานทีผ่ รู้ บั จ้างท�ำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิม่ หรือลดลง จะค�ำนวณได้ตอ่ เมือ่ ทราบ
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ซึง่ น�ำมาค�ำนวณหาค่า K ของเดือนทีส่ ง่ มอบงานงวดนัน้ ๆ เป็นทีแ่ น่นอนแล้ว เมือ่ ค�ำนวณเงินเพิม่ ได้แล้ว ให้ขอท�ำความตกลง
เรื่องเงินกับส�ำนักงบประมาณ
สนใจรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อได้ที่ กลุม่ ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปUSD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในภาพรวมหดตัว
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศชะลอตัว ทั้งการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและ
การลงทุน นอกจากนี้ การท่องเทีย่ ว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง
เช่นกัน ส่วนภาคการส่งออกสินค้าปรับดีขนึ้ ตามแนวโน้มอุปสงค์ของต่างประเทศ
ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละมีความมัน่ คงเมือ่ เทียบกับประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 สศช.
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 - 4
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกอ่ น อัตราการว่างงาน ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2557 สูงขึน้ เล็กน้อย
แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วน
หนีส้ าธารณะต่อ GDP อยูใ่ นระดับต�ำ่ เช่นกันทีร่ อ้ ยละ 45.8 ซึง่ สถานะหนีข้ อง
ไทยยังมีความมัน่ คงและต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยู่ในระดับมั่นคง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยูใ่ น
ระดับสูงที่ 168.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในภาพรวมหดตัวลงต่อเนือ่ ง
จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง
ที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน และหดตัว
เป็นครัง้ แรกในรอบ 27 เดือน ซึง่ หดตัวถึงร้อยละ 8.1 นอกจากนี้ ดัชนีผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.4 ส่งผลให้ดชั นีความเชือ่ มัน่ อุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 85.7 จากระดับ 86.9 ในเดือนก่อนหน้า และดัชนี
ราคาสินค้าเกษตร หดตัวลงเช่นกันที่ร้อยละ 1.69 ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 1.89
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในภาพรวมหดตัวลง
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งที่หดตัว
ในระดับสูงที่ร้อยละ 54.2 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 14.0
ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค
ในรูปดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.4 และ 9.8 ตามล�ำดับ นอกจากนี้
รายได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริง ลดลงร้อยละ 3.1 ตามราคาสินค้าเกษตรทีห่ ดตัวลง
ประกอบกับผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มชะลอตัว
การลงทุนภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในภาพรวมหดตัวลง
ทัง้ การลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและการก่อสร้าง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
ชะลอการลงทุนเพือ่ รอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง โดยสะท้อน
ได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เชิงพาณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 6.6 และ 35.9 นอกจากนี้ ยอดการจัดเก็บภาษี
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดขายปูนซีเมนต์ หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 3.8
และ 2.1 ตามล�ำดับ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ ,IMF
(* คาดการณ์เดือน ต.ค. 56 และสิงคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPOR)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ
106.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 2.11 ตามการสูงขึ้นของ
สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และ
สัตว์น�้ำ ผักสดและผลไม้ ไข่และผลิตภัณฑ์นม เครื่องประกอบอาหาร เป็นต้น
ส�ำหรับสินค้าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ปรับสูงขึน้ เล็กน้อย
ได้แก่ สินค้าหมวดเคหสถาน หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล เป็นต้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 0.22 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.0

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นการค�ำนวณจากสินค้า
และบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน) เดือนมีนาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 104.22 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ
0.08 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.19
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนมีนาคม 2557 มีคา่ เท่ากับ 141.5 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 จากการสูงขึน้ ของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะ หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม ตามการสูงขึ้นของราคาปลาและสัตว์น�้ำ สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตามการสูงขึน้ ของราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า เป็นต้น
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือน
มกราคม - มีนาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.2
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2557 มีค่าเท่ากับ 127.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.3 จากการสูงขึน้ ของหมวดซีเมนต์
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ เนือ่ งจากต้นทุนวัตถุดบิ
การผลิตและค่าแรงปรับสูงขึ้น ประกอบกับแหล่งธรรมชาติของหิน ทรายและ
ดินหายาก ส�ำหรับหมวดดัชนีราคาที่ลดลง ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เนื่องจาก
การก่อสร้างชะลอตัวจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.4 และเฉลี่ยเดือนมกราคม มีนาคม 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.0

ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กุมภาพันธ์ 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
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�ำเข้า

20,428.1

16,596.4

37,024.5

-15.50

-16.62

-16.00

ดุลการค้า

-2,520.6

1,767.0

-753.7

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(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�้ำมันส�ำเร็จรูป

752.7

-18.2

4.1 มาเลเซีย

998.7

6.9

5.4

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

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

926.4

-23.4

5.5

994.0

-33.4

6.0

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

สหรัฐ
อาหรับฯ

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค. 56

ม.ค. 57

ก.พ. 57

ม.ค. 57

ก.พ. 57

ส่งออก

-0.1

-0.1

-0.2

-1.6

-1.9

-1.8

น�ำเข้า

-0.2

-0.1

0.1

-1.4

-1.5

-1.4
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ม.ค.-ก.พ. 57

การส่งออก
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีมลู ค่า 18,363.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.43 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมลดลงร้อยละ 5.7 โดยยางพารา (-13.8%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-26.9%)
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-3.8%) น�้ำตาล (-43.3%) ในขณะที่ข้าว (+17.4%)
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+26%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.8 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+21%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+8.2%)
อัญมณีและเครื่องประดับ (+71.3%) เม็ดพลาสติก (+3.1%) ในขณะที่น�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป (-18.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-0.8%)
ญี่ปุ่น (+2.7%) สหรัฐอเมริกา (-2.3%) ฮ่องกง (+8.7%) และมาเลเซีย (+6.9%)
ระยะ 2 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.) มีมลู ค่า 36,270.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
6.6 โดยยางพารา (-12.7%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-30.8%) ไก่สดแช่แข็ง
และแปรรูป (-5.9%) น�้ำตาล (-33.1%) ในขณะที่ข้าว (+3.8%) ผลิตภัณฑ์
มั น ส� ำ ปะหลั ง (+26.6%) ส่ ว นสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมส� ำ คั ญ ภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 3.3 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+1.8%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(+8.1%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+76.9%) เม็ดพลาสติก (+4.1%) ในขณะที่
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-10%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-0.8%)
ญี่ปุ่น (+2.3%) สหรัฐอเมริกา (-1%) มาเลเซีย (+1.2%) และฮ่องกง (-3%)
การน�ำเข้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีมลู ค่า 16,596.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
16.62 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ
(-8%) เครื่องจักรกลฯ (-13.4%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-18.2%) เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ (-23.4%) ในขณะที่เคมีภัณฑ์ (+9.5%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรกได้แก่ ญีป่ นุ่ (-24.7%) จีน (-19.8%) สหรัฐอเมริกา (+19.6%) มาเลเซีย
(+0.3%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-33.4%)
ระยะ 2 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.) มีมลู ค่า 37,024.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของเครื่องจักรกลฯ (-14.8%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-11.7%) เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ (-18.6%) ในขณะที่น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+6.4%) เคมีภัณฑ์ (+6.8%)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-23.6%) จีน (-7%)
สหรัฐอเมริกา (-18.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-18.2%) และมาเลเซีย (+1%)
ดุลการค้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไทยได้ดลุ การค้ามูลค่า 1,767.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 2 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ก.พ.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 753.7
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยูท่ ี่ 98.5 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 8.6 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ
0.7 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 2.0
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยูท่ ี่ 97.5 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.5 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึ่งส�ำเร็จรูป ร้อยละ 2.7 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 3.5 และ
หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.7 ขณะที่ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าทุน และ
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ 0.1 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : มีนาคม 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,523.08 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์
ทีป่ ลอดภัย หลังจาก ADP ซึง่ เป็นบริษทั วิจยั ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงาน
ของภาคเอกชนในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงสถานการณ์ที่ยังคง
ไม่แน่นอนในยูเครนและความกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่น�ำเข้าทองค�ำรายใหญ่ของโลก

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่
100.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 100.81 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล เนือ่ งจากได้รบั แรงกดดันจากการคาดการณ์ทวี่ า่ สต็อกน�ำ้ มันดิบของสหรัฐฯ จะปรับตัว
เพิม่ ขึน้ อาจส่งผลต่อความต้องการพลังงานในสหรัฐฯ เริม่ ชะลอตัวลง ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจ
ทีอ่ อ่ นแอของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การบริโภคน�ำ้ มันของจีนในเดือน ม.ค.และ ก.พ.ปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาต�่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลใน
เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนมีนาคมปรับตัวแข็งค่าโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าจาก 32.65 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจาก
การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ภายหลังจากนักลงทุน
เข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทองค�ำเพิม่ มากขึน้ จากความกังวลเกีย่ วกับ
สถานการณ์ในยูเครนทีย่ งั ไม่สามารถตกลงเรือ่ งเขตปกครองของไครเมียได้ อีกทัง้ สกุลเงินบาท
ยังแข็งค่าตามสกุลเงินอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียหลังจากหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชียมีการประกาศ
อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ เงินบาทได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์การเมืองในประเทศที่มี
สัญญาณผ่อนคลายลงบางส่วน หลังมีการยกเลิก พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,339.74 บาท/
100 กิโลกรัม เป็น 1,192.38 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดลดลง
ผูป้ ระกอบการจึงชะลอการซือ้ ข้าว เพือ่ รอดูสถานการณ์ราคาข้าวทีม่ แี นวโน้มลดลงอีก รวมทัง้
มีการแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 ปรับตัวลดลงจาก 3,007.11 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,899.05 บาท/100 กิโลกรัม
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคต�่ำลง อีกทั้งมีข้าวหอมราคาถูกจาก
เวียดนามมาแย่งส่วนแบ่งตลาด ส�ำหรับแนวโน้มเดือนเมษายน ผลผลิตข้าวนาปรังออกสูต่ ลาด
ต่อเนื่อง และคาดว่าโรงสีจะปรับลดราคารับซื้อ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา
ข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลง
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2557 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 73.76 บาท และ 62.93
บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวสูงขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากผลผลิตยางลดลง ตามฤดูกาลและ
สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ประกอบกับผู้ประกอบการหลายรายพยายามพยุงราคาให้สูงขึ้น
เพื่อขายยางที่มีอยู่จ�ำนวนมากในโรงงาน ส�ำหรับราคายางในเดือนเมษายน 2557 คาดว่า
ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสต็อกยางจีนปรับตัวลดลงกว่า 1.8 หมื่นตัน โดยสต็อก
ล่าสุด มีจ�ำนวน 188,944 ตัน (21 มี.ค.57) ประกอบกับมีข่าวว่าผู้ผลิตยางล้อในอินเดีย
ขาดแคลนยาง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-มี.ค.
56

1,192.38

-11.00

1,608.56

1,275.71

-20.69

2,899.05

-3.59

3,255.99

3,032.88

-6.85

ก.พ.-57

มี.ค.-57

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,339.74

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

3,007.11

สินค้า

ม.ค.-มี.ค.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

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

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

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (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

32.65

32.39

-0.79

29.80

32.66

9.60

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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ธนันดา ทีปวัชระ ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร

ทำ�ไมต้องพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การ

ปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางปัจจัย
สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของโลก และสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนนั้น
ทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง โดยยกระดับการบริหารจัดการให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถผลักดัน
ประเทศให้ ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดได้
ประสบการณ์จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคเอกชน
มีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างองค์การ
ให้มั่นคงและก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ส�ำหรับองค์การภาคราชการแม้จะมี
โครงสร้างทีม่ นั่ คงและไม่ตอ้ งแข่งขันเพือ่ ความอยูร่ อด แต่ในฐานะทีเ่ ป็นกลไกส�ำคัญ
ในการบริหารและพัฒนาประเทศ จ�ำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ /ยอมรับจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทัง้ ภาคเอกชน ประชาชนผูร้ บั บริการ รวมทัง้ ภาครัฐด้วยกัน อันจะก่อให้เกิด
ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำเป็นจะต้องมีเครือ่ งมือ
ที่ช่วยให้การด�ำเนินการง่ายขึ้นและมองเห็นเป็นรูปธรรม เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) หรือ
ทีเ่ รียกกันติดปากว่า “PMQA” จึงเป็นตัวช่วยทีส่ ำ� คัญ และหากถามว่าท�ำไมต้อง
PMQA. ค�ำตอบ...คือ PMQA มีที่มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige Nation Quality Award : MBNQA)
ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่า..เป็นแนวทางในการบริหารองค์การ
ทีม่ ปี ระสิทธิผลทีส่ ดุ หลายประเทศได้นำ� เกณฑ์คณ
ุ ภาพนีม้ าปรับใช้ในการยกระดับ
การบริหารจัดการองค์การให้มีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นองค์การชั้นน�ำและมี
ภาพลักษณ์ทดี่ ี หัวใจส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ

คือ การบูรณาการทั่วทั้งองค์การ ภายใต้แนวคิด “การด�ำเนินการที่ดี จะก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี” กล่าวคือ ทุกภาคส่วนภายในองค์การมีการตรวจประเมิน
สถานะการด�ำเนินงานของตนเอง เปรียบเทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพหรือองค์การทีม่ ี
ความเป็นเลิศ เพื่อหาข้อมูลจุดบกพร่อง/จุดอ่อนที่ท�ำให้องค์ขาดประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล ก่อนจะก�ำหนดวิธีการและด�ำเนินการปรับปรุงองค์การทั้งในด้าน
การพัฒนาและการเติบโต ประสิทธิภาพกระบวนงานภายในการสร้างศักยภาพ
และความผาสุกให้แก่บคุ ลากร การใช้ขอ้ มูลในการบริหารจัดการเพือ่ ให้สามารถ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ทั้งหมดที่กล่าวนี้ เป็นการ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับ
และชื่นชมจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย
ท่านผูอ้ า่ นทีต่ ดิ ตามมาจนถึงบรรทัดนีอ้ ย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องทราบแล้วว่า PMQA ก็คอื
การน�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศซึ่งได้รับการยอมรับ
เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐโดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วยตนเองเป็นการทบทวน
สิ่งที่องค์การด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์การไปสู่ความเป็นเลิศนั่นเอง

วงจรคุณภาพ
ประเมินองค์การ (Self-Assessment)

ทราบจุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการองค์การ
การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

การน�ำองค์การ

ผลลัพธ์
ประสิทธิผล

การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพ
การให้ความส�ำคัญ
กับผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการ
กระบวนการ

ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร

การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้

ด�ำเนินการปรับปรุง

สร้างแผนปรับปรุง

"ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน"

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

