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ปรับทางธุรกิจ

สู่ตลาดใกล้บ้าน

อุปสรรคแรงงานไทย
ในภาคเกษตรกรรม

Editor’s Note

ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจแล้วคงไม่อาจหยุดนิ่งหรือชะลอ
การลงทุนนานๆ ได้ เพราะเท่ากับสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย สิ่งส�ำคัญคือ การมองเห็น
โอกาสในวิกฤต แล้วใช้โอกาสนัน้ ให้เป็นประโยชน์ คอลัมน์ Special Report 1 จะมาเผยทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต และแนวทางการปรับตัวด้วยกลยุทธ์การให้ความส�ำคัญกับตลาดประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่
CLMV โดยเฉพาะกัมพูชาซึง่ GDP ขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปีในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมา หากผูป้ ระกอบการน�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ เชือ่ ว่าจะพบทางออกได้ไม่วา่ ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรก็ตาม
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศเองก็เข้มข้นไม่แพ้กนั โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม นอกจากจะเผชิญกับ
ปัญหาภัยแล้งทีว่ กิ ฤตหนักสุดในรอบ 20 ปี ยังผจญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานวัยหนุม่ สาว ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ทตี่ อ้ งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพือ่ ความมัน่ คงทางด้านอาหารของชาติและโลก เพราะประเทศไทยถือเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Report 2
ขณะเดียวกัน การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ก็ต้องกระท�ำ
อย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Special Talk ฉบับนี้น�ำเสนอโครงการเครือข่ายคมนาคมของจีนที่เชื่อมโยง
กับประเทศต่างๆ ถึง 3 ทวีปด้วยกัน และประเทศไทยก็เป็นหนึง่ ในประเทศทีจ่ ะได้รบั อานิสงส์ ผูป้ ระกอบการ
รายใดที่ติดตามข่าวสารสม�่ำเสมอ ย่อมไม่พลาดตกขบวนการค้ากับประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปที่จะมา
พร้อมกับเครือข่ายรถไฟของจีนอย่างแน่นอน

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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รอง ผอ.สนค. (นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร) และเจ้าหน้าทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการ Temasek
Foundation Leaders in Economic Development Programme ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
14-22 มีนาคม 2559 จัดโดย Civil Service College Singapore โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หารือแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐในภูมภิ าค ซึง่ ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ าก
ข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชน การศึกษาดูงานและการพบปะกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์
รวมทัง้ น�ำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของแต่ละประเทศเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจน
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการทัง้ ระดับผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ในโอกาสนี้ สนค. ได้เดินทางไปพบปะหารือกับผูแ้ ทนของ International Enterprise Singapore (IE)
เพือ่ แลกเปลีย่ นและเรียนรูป้ ระสบการณ์ของ IE ในการผลักดันการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ (Driving
Singapore’s External Economy) โดยเฉพาะในประเด็นด้านการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ให้ออกไป
ลงทุนท�ำธุรกิจในต่างประเทศ ซึง่ IE ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างภาครัฐ
และเอกชน และการมีบทบาทน�ำของภาครัฐในการปูทาง บุกเบิก และสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
ของภาคเอกชน เช่น การทีภ่ าครัฐออกไปพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศเพือ่ เอกชนจะได้ตามไปลงทุน
และใช้ประโยชน์ และระบบบริหารภาครัฐภายใต้ Statutory Boards ทัง้ นี้ IE ได้แสดงความสนใจทีจ่ ะส่งเสริม
ให้ธรุ กิจสิงคโปร์รว่ มลงทุนกับ SMEs ไทยในการออกไปท�ำธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ซึง่
สิงคโปร์มคี วามพร้อมด้านธุรกิจร่วมทุนและระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ในขณะทีไ่ ทยมีภาคบริการหลายด้าน
ทีม่ ศี กั ยภาพในตลาดโลก
2
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ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�ำ

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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จีน : ประตูการค้าสู่ยุโรป
ตะวันออกกลางและแอฟริกา

หากจะถามว่าประเทศใดมีการค้าชายแดนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประเทศจีน เนื่องจากจีนมีพรมแดนเชื่อมติดต่อเนื่องกับทั้งประเทศในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา โดยสามารถเชื่อมโยงการค้าผ่านเครือข่ายรถไฟของจีนที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ใน 4 ทวีป
โครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายคมนาคมของจีนคืบหน้า
มากขึ้นเป็นล�ำดับ ล่าสุดจีนให้บริการรถไฟขนส่งสินค้า
ไปอิหร่านขบวนแรก โดยออกจากสถานีเมืองอี้วู่ มณฑล
เจ้อเจียงของจีน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และถึง
จุดหมายปลายทางที่กรุงเตหะรานของอิหร่าน เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ ผ่านคาซัคสถานและเติรก์ เมนิสถาน
รวมระยะทาง 10,399 กิโลเมตร นับเป็นการฟืน้ ฟูเส้นทาง
สายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าส�ำคัญระหว่างตะวันออก
กั บ ตะวั น ตกตั้ ง แต่ ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร์ และส่ ง เสริ ม
การขยายตลาดการค้า-การลงทุนระหว่างจีนกับอิหร่าน
มากขึ้น ภายหลังประชาคมระหว่างประเทศยกเลิก
มาตรการคว�่ำบาตรต่ออิหร่าน โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าว
จะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับ
การขนส่งทางทะเลได้เร็วขึ้นถึง 30 วัน
จีนได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ เชือ่ มโยงเครือข่าย
คมนาคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ One Belt, One Road
เพือ่ ขยายการค้า-การลงทุนระหว่างเอเชีย-ยุโรปโดยผ่านจีน
อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้จีนเปิดบริการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟไปยังยุโรปแล้ว 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) นครฉงชิ่งดุยส์เบอร์ก (เยอรมนี) เมื่อปี 2556 ระยะทาง 11,179
กิโลเมตร โดยผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และโปแลนด์
2) นครเฉิงตู-ลอรซ์ (โปแลนด์) เมื่อปี 2556 ระยะทาง
10,000 กิโลเมตร ผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และ
โปแลนด์ และ 3) อีว้ -ู่ มาดริด (สเปน) เมือ่ ปี 2557 ระยะทาง
13,000 กิโลเมตร ผ่านคาซัคสถาน เบลารุส โปแลนด์
เยอรมนี และฝรั่งเศส ประเทศที่ใช้บริการขนสินค้าผ่าน
เส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป ประกอบด้วยเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
เยอรมนี โปแลนด์ ฝรัง่ เศส สเปน อิตาลี รวมทัง้ ประเทศจีน
เอง และประเทศไทยจะเป็นลูกค้ารายต่อไป ผลที่ตามมา
คือเมืองอุตสาหกรรมของจีนตามแนวเส้นทางรถไฟ
ต่างหันไปใช้เส้นทางรถไฟส่งสินค้าไปยุโรปกันเป็นอันมาก
เช่น ซูโจว รวมทัง้ เมืองอุตสาหกรรมส�ำคัญทีไ่ ม่มที างออกทะเล
เช่น ฉงชิง่ เฉิงตู ฉางซา เหอเฟย และอีว้ ู่ ก็หนั ไปใช้เส้นทาง
รถไฟเช่นกัน สินค้าหลักทีจ่ นี ส่งไปยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟ
ได้แก่ ยานยนต์/ชิน้ ส่วน อาหาร เครือ่ งจักร และเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ส�ำหรับด้านตะวันออกกลาง จีนก็มกี ารเชือ่ มเส้นทาง
รถไฟด้วยเช่นกัน สืบเนือ่ งจากการเยือนปากีสถานเมือ่ วันที่
20 เมษายน 2558 ของประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผิง
ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่แก่ปากีสถาน โดยมีการ
ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจ

จีน-ปากีสถาน” ทีป่ ระกอบด้วยเส้นทางรถไฟ ถนน ท่อก๊าซ
และท่อน�้ำมัน เชื่อมจีนกับท่าเรือน�้ำลึกกวาดาร์ของ
ปากีสถาน ใกล้อ่าวเปอร์เซีย ที่จีนได้สร้างให้ไว้เมื่อ
หลายปีก่อนในรูปของ BOT ท�ำให้จีนมีทางลัดเข้าถึง
ปากทางเส้นทางน�้ำมันส�ำคัญของโลกได้อย่างมั่นใจ
ทดแทนเส้นทางขนส่งน�ำ้ มันทางเรือทีใ่ ช้เวลานานกว่ามาก
และช่ ว ยย่ น ระยะทางขนส่ ง จากจี น สู ่ ยุ โ รปและ
ตะวันออกกลางไปได้อย่างมหาศาล ความร่วมมือนี้ยัง
ครอบคลุมถึงด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคม สนามบินนานาชาติทที่ นั สมัย เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ด�ำเนินการโดยจีน) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า
การเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ มุง่ ปฏิรปู เศรษฐกิจ
ของปากีสถานให้เจริญรุดหน้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
และใช้ปากีสถานเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่มี
ศักยภาพสูงในตะวันออกกลาง นอกจากนั้นจีนยังสนใจ
จะสร้างเส้นทางรถไฟผ่านรัสเซียเชือ่ มไปยังสหรัฐอเมริกา
โดยการสร้างอุโมงค์ลอดช่องแคบแบริง่ สูอ่ ลาสก้า ระยะทาง
200 กิโลเมตร ในอนาคตอีกด้วย
ส�ำหรับโครงการรถไฟไทย-จีน ล่าสุดเมื่อวันที่
23 มีนาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ของไทย และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน
ได้มีการตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการรถไฟ
ไทย-จีน โดยเส้นทางแรก กทม.-แก่งคอย-โคราช ฝ่ายไทย
จะลงทุนเองทัง้ หมด และในอนาคตจะมีการขยายเส้นทาง

เชือ่ มโยงไปยังจีน ผ่านลาวเพือ่ ไปเชือ่ มกับโครงข่ายรถไฟ
สู่มหานครฉงชิ่งของจีนต่อไป

ข้อคิดเห็น

1) หลายประเทศได้หันไปใช้บริการเส้นทาง
รถไฟในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เกาหลีใต้ ญี่ป่นุ เยอรมนี โปแลนด์ ฝรัง่ เศส สเปน อิตาลี
รวมทั้งประเทศจีนเอง โดยเส้นทางรถไฟของจีนจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทีต่ งั้ อยูบ่ นเส้นทางการค้า
ผ่านระบบรางดังกล่าว
2) เมืองการค้าชายแดน เช่น หนองคาย มุกดาหาร
นครพนม จะสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศทั้งใน
เอเชียและยุโรปโดยผ่านระบบเครือข่ายรถไฟของจีน
3) ภาคอีสานของไทยจะได้รับการพัฒนาเป็น
ฐานการผลิตที่ส�ำคัญต่อไปโดยได้รับผลดีเช่นเดียวกับ
เมืองที่ไม่มีทางออกทะเลของจีน แต่มีเส้นทางรถไฟ
เชื่อมกับต่างประเทศ เช่น ฉงชิ่ง เฉิงตู ฉางซา เหอเฟย
และอี้วู่
4) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะไม่ใช่ดา่ นการค้า
ระดับภูมภิ าคอีกต่อไป แต่จะเป็นเมืองท่าการค้าระดับโลก
หากมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรถไฟของจีน
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Special Report

ปรับทางธุรกิจสู่ตลาดใกล้บ้าน
ขณะที่ตลาดโลกยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตลาด CLMV กลับเติบโตสูงโดยเฉพาะกัมพูชา ผู้ประกอบการไทยจึงควรหันมาให้ความสนใจตลาดใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีจดุ แข็งทีเ่ อือ้ ต่อการเข้าสูต่ ลาด CLMV มากกว่าคูแ่ ข่งหลายด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลาง Logistics ของภูมภิ าค การเชือ่ มโยงห่วงโซ่อปุ ทานใน AEC
การตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆ ที่คล้ายคลึงกับไทย รวมถึงการใช้ช่องทาง Online ในการท�ำตลาด

โอกาสสินค้าไทยใน CLMV

ขณะที่การส่งออกไปตลาดที่อยู่ไกลแข่งขันได้ยากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ยังฟืน้ ตัวช้าๆ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศในกลุม่ อาเซียน
กลับจะมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งประเทศไทยควรพัฒนาและให้ความ
ส�ำคัญตลาดภูมิภาคเดียวกัน อย่าง CLMV โดยที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจกรุงเทพ-เกาะกง-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ ที่นักวิเคราะห์หลายค่าย
ต่างฟันธงว่าจะเป็นเส้นทางทีจ่ ะเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในอาเซียน ดังนัน้ การท�ำธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับระเบียงเศรษฐกิจแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะมีการ
แลกเปลี่ยนด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกันมากกว่าเส้นทางอื่นๆ เหตุผลส�ำคัญ
คือทัง้ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีการไหลเข้าของการลงทุนสูงอันดับต้นๆ ของอาเซียน
ในหลายอุตสาหกรรมจ�ำเป็นต้องพึง่ พาชิน้ ส่วน/วัตถุดบิ ระหว่างกัน เช่น ยานยนต์ รองเท้า
เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึง่ จะเป็นการเชือ่ มโยงความร่วมมือตัง้ แต่ธรุ กิจ
ต้นน�้ำจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค
กัมพูชาเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศ CLMV ทีจ่ ะเป็น
ตลาดส�ำคัญของไทยในอนาคต กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ท�ำให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลีย่ ราวร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา และคาดว่าจะขยายตัว
กว่าร้อยละ 7 ในปี 2559 (ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มีการขยายตัวในปี 2558 ร้อยละ
7.5 8.5 และ 6.5 ตามล�ำดับ) ซึง่ ก่อให้เกิดกระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของชาวกัมพูชาทีม่ คี วามเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ขณะที่
การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาก็มกี ารขยายตัวสูงมาโดยตลอด แม้วา่ การส่งออกของไทย
ไปประเทศส่วนใหญ่จะขยายตัวติดลบก็ตาม ขณะทีก่ ารลงทุนจากต่างประเทศทีห่ ลัง่ ไหล
เข้าสูก่ มั พูชาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้กมั พูชาเป็นฐานการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรม
ส�ำคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ล้วนส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคสินค้าของชาวกัมพูชามีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเริม่ มีความ
ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมาก
นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น
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สินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไปในกัมพูชา มีดังนี้
1. เครือ่ งจักรกลการเกษตร รัฐบาลกัมพูชาทีส่ นับสนุนการลงทุนในสาขาเกษตร
ส่งผลให้ FDI เพิ่มอย่างรวดเร็ว ขณะที่แรงงานภาคเกษตรกลับหลั่งไหลเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก เครื่องจักรกลการเกษตรจึงเป็นค�ำตอบที่ตอบโจทย์ของ
เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
ก็มคี วามต้องการเพิม่ สูงขึน้ ด้วยตามการขยายตัวของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์
ด้ายและผ้าผืน มี FDI ด้านเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปหลั่งไหลสู่กัมพูชาอย่างมาก ส่งผลให้
วัตถุดิบจากไทยขายดี เช่น ผ้าถัก ผ้าทอท�ำจากฝ้าย และผ้าทอท�ำจากใยสังเคราะห์
รวมทัง้ ด้าย โดยกว่าร้อยละ 90 ของผ้าผืนทีใ่ ช้ในกัมพูชาต้องน�ำเข้า ซึง่ ไทยมีจดุ แข็งด้าน
การผลิตผ้าผืนคุณภาพดีและขนส่งเข้ากัมพูชาได้ง่าย
2. วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเคหะสิ่งทอ ผลจาก FDI
ทีเ่ พิม่ ท�ำให้สงั คมเมืองขยายตัวสูง เกิดโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มากมาย ภาครัฐก็เร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้การส่งออกสินค้า เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซัม สายไฟ
และสายเคเบิลจากไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอีกด้านหนึง่ โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ กระตุ้นความต้องการ
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้าง
ขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทย
3. รถยนต์ใหม่และสินค้าฟุม่ เฟือยอืน่ ๆ เศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ งส่งผล
ให้คนกัมพูชามีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น รถป้ายแดงแบรนด์ดังเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาด
(Market Share) สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนตลาดอัญมณี มือถือ เสื้อผ้า ต้องหรูหรา
ทันสมัย และติดป้าย New Arrival จะได้รับการตอบรับดีเป็นพิเศษ
4. เครื่องใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดดและเน้นคุณภาพมากขึ้น
ขณะทีไ่ ทยเป็นฐานการผลิตเครือ่ งปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครือ่ งซักผ้า และตูเ้ ย็น
ที่แข็งแกร่งของโลก จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าถึงตลาด CLMV โดยเฉพาะกัมพูชา

โดย นางสุกัญญา ทองมา กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
5. บริการสุขภาพและความงาม ชาวกัมพูชากว่าร้อยละ 50 ของประชากร
ทัง้ ประเทศ หรือราว 7.5 ล้านคน เป็นประชากรวัยหนุม่ สาวทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี ซึง่ เป็น
วัยทีร่ กั สวยรักงาม เริม่ สร้างฐานะและมีสภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ รวมทัง้ ได้รบั อิทธิพล
จากสือ่ ของไทยค่อนข้างมาก ท�ำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้สนิ ค้าไทย นอกจากนี้
ยังเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและเสริมความงามมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลของไทยเริ่ม
เข้าไปเปิดด�ำเนินการแล้ว เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นต้น
6. ธุรกิจเกีย่ วกับโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
“ปอยเปต โอเนียง” เมืองหน้าด่านติดกับชายแดนไทย บริเวณจังหวัดสระแก้ว ซึง่ ถือเป็น
ศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีการค้าสูงที่สุดเกือบ 40,000 ล้านบาทต่อปี
และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ โลจิสติกส์
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า เพือ่ รองรับการขนถ่ายและการกระจายสินค้าทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากการค้าชายแดนเอง และจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
7. สินค้าทุนและวัตถุดบิ เช่น กัมพูชามีการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงและไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ควบคู่
ไปกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราการขยายตัวอยูท่ ี่ 8-9 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี
ส่วนวัสดุก่อสร้าง/ซีเมนต์ มีแนวโน้มเติบโตตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบรรจุภัณฑ์ก็
มีการเติบโตตามอุตสาหกรรมอาหารและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปเช่นกัน

การไปลงทุนเจาะตลาดประเทศกัมพูชา พม่า ลาว บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนโดย
แนวทางการปรับตัว และกลยุทธ์การเจาะตลาด CLMV
ผ่านตัวแทนในแต่ละประเทศ มีการสร้างหน้าร้านเพือ่ สร้างตราสินค้า (brand) ของตัวเอง
ตัวอย่างบริษทั คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อศึกษาตลาด โดยบริษัทฯ จะส่งทีมงานลงพื้นที่ส�ำรวจ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในนาม “AJ”
ตลาดเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และกระจายสินค้า
การปรับตัวในส่วนของตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ มีการปรับรูปแบบ สัดส่วน ให้ตอบสนอง ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน
ความต้องการของผู้บริโภค
ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้ตลาดของประเทศที่เข้าไปลงทุน
ในส่วนของวัตถุดบิ ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ต้องเผชิญกับความ
ผันผวนของค่าเงิน จากเดิมที่ใช้หน่วยดอลลาร์ แต่เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน แนวทางการปรับตัวด้านการตลาดและท�ำธุรกิจให้ยั่งยืนในกลุ่ม CLMV
บริษทั จึงเริม่ หันมาใช้คา่ เงินหยวนแทน ซึง่ ช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ความผันผวนของค่าเงินหยวน
ในส่วนของภาครัฐควรให้ความส�ำคัญในตลาดประเทศ CLMV เพิม่ มากขึน้ ทีผ่ า่ นมา
จะมีนอ้ ยมาก และในแง่ของการติดต่อซือ้ ขายระหว่างประเทศไทยกับจีน จีนรับทีจ่ ะใช้เงิน สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยครองตลาดมากกว่าร้อยละ 60 แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้
หยวนเป็นหน่วยกลาง จึงท�ำให้การปรับตัวของบริษทั ดีขนึ้ ประกอบกับหลายประเทศใน ถึงพฤติกรรมของตลาดผูบ้ ริโภคเท่าทีค่ วร ซึง่ การน�ำเข้าส่งออกสินค้ามักผ่านผูป้ ระกอบการ
CLMV มีประเทศจีนเป็นคูค่ า้ ส�ำคัญ เช่น ลาว และเวียดนาม การใช้เงินหยวนจึงมีแนวโน้ม รายใหญ่เป็นหลัก มิได้ท�ำตลาดเอง ท�ำให้ผู้ผลิตรายย่อยไม่รู้ถึงความต้องการของตลาด
ที่จะเพิ่มความส�ำคัญมากขึ้นใน AEC
และรายละเอียดสินค้า ท�ำให้ผู้ผลิตรายย่อยปรับตัวไม่ทัน นับเป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญของ
ช่องทางการตลาด จากเดิมทีข่ ายตามศูนย์การค้าและตัวแทนขาย ซึง่ จะมีตน้ ทุนสูง ผูป้ ระกอบการไทย ดังนัน้ แนวทางทีจ่ ะสามารถช่วยผูป้ ระกอบการรายย่อยได้คอื จะต้อง
ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องหาช่องทางใหม่ๆ มาสนับสนุนช่องทางหลัก เช่น การขายผ่านช่องทาง ศึกษาความต้องการของตลาดเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถปรับเปลีย่ นสินค้า เข้าใจถึง
E-commerce เพิ่มขึ้น ช่องทางออนไลน์ต่างๆ การขายตามแคตตาล็อก ขายตรงทาง การเปลีย่ นแปลงความต้องการผูบ้ ริโภค ท�ำความเข้าใจถึงปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงของโลก ไม่
ทีวีไดเร็ค เว็บไซต์ รวมทั้งเริ่มมองหาตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
ว่าจะเป็นด้านพลังงาน อาหาร การเมือง สิง่ แวดล้อม การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีการศึกษาต้นทุน
ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่เช่นเดียวกัน โดยอาจจะหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไป
ผลิตสินค้าในประเทศใกล้เคียงด้วย
ประเทศไทยมีความช�ำนาญและได้เปรียบประเทศ CLMV ในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม แต่การจะขยายไปลงทุนในกลุ่ม CLMV เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้นนั้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องติดตามสถานการณ์ และเข้าใจพัฒนาการเปลีย่ นแปลง
สภาพของตลาดอย่างต่อเนือ่ ง และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด จึงจะท�ำให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
ข้อมูลสินค้าและตลาดเชิงลึกให้มากขึ้นและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้ทราบ
และเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ ทัง้ นี้ แนวทางทีจ่ ะเป็นไปได้คอื ภาครัฐและเอกชนต้องจับมือ ปรับตัว
และก้าวไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สนค. ได้จัดกิจกรรมน�ำคณะนักธุรกิจ 3 สาขา ประกอบด้วย
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์การแพทย์
ซึง่ เป็นสาขาธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในตลาด AEC (ทัง้ ในแง่การป้อนสายการผลิตและเจาะตลาด
ผู้บริโภคโดยตรง) เดินทางไปส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูล และจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ
ในวันที่ 25-28 เมษายน 2559 เพือ่ น�ำมาประมวลและจัดท�ำยุทธศาสตร์ในการเชือ่ มโยง
การค้าการลงทุนกับประเทศ AEC และจัดท�ำต้นแบบธุรกิจเพือ่ วางรากฐานในการเติบโต
ใน AEC อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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Special Report

อุปสรรคแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรม
ความส�ำคัญภาคเกษตรกรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรในประเทศท�ำการเกษตร 	
  
มายาวนานและเป็นรากฐานที่สำ� คัญของประเทศ ที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมสามารถ
ฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผลิตอาหารให้ประชากรภายในประเทศและต่างประเทศ
ซึง่ ถือเป็นแหล่งอาหารทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของโลก นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งสร้างรายได้ทสี่ ำ� คัญ
และเป็นวัตถุดิบที่น�ำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าภาคเกษตรกรรมของไทยจะมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่ภาคเกษตรกรรมยังคง
มีความสาํ คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ปรับเปลีย่ นจากทีเ่ คยเป็นสินค้าเพือ่
การบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูปของสินค้าขั้นต้น ปรับเปลี่ยนมาเป็นสินค้า
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งสร้างมูลค่าให้กับประเทศอย่างมาก

ครัวเรือนแรงงานในภาคเกษตรกรรม

ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมในปี 2556 มี 5.9 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วยแรงงาน
ในภาคเกษตรทัง้ สิน้ ประมาณ 16.7 ล้านคน หรือประมาณ 25.9 ของประชากรทัง้ ประเทศ
ตารางแสดง 1 จ�ำนวนครัวเรือนผูท้ ำ� การเกษตร ปี พ.ศ. 2536-2556 จ�ำแนกตามอายุ
ปี

2536

2546

2556

จากส�ำมะโน ปี พ.ศ. 2556 มีผถู้ อื ครองท�ำการเกษตร จ�ำนวน 5.9 ล้านครัวเรือน
(ร้อยละ 25.2 ของครัวเรือนทัง้ ประเทศ)1 มีเนือ้ ทีถ่ อื ครองท�ำการเกษตรทัง้ สิน้ 116.6 ล้านไร่
ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืช ร้อยละ 96.4 รองลงมาเลี้ยงปศุสัตว์ ร้อยละ 20.8 เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำในพื้นที่น�้ำจืด ร้อยละ 3.9 และ ท�ำนาเกลือสมุทร ร้อยละ 0.01
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ทีม่ า : ข้อมูลส�ำมะโนการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ลักษณะการท�ำการเกษตรตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ทีม่ า : ข้อมูลส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของประชากร ปี 2546-2558

จากกราฟจะเห็นว่าหลังจากปี 2556 แนวโน้มผู้ท�ำงานในภาคเกษตรกรรม
มีจ�ำนวนลดลงมาก โดยประชากรส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไป
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
1. ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตทีม่ คี า่ ตอบแทนค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับ
ปริมาณงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานประเภทประมงทะเล ท�ำให้แรงงานไทยจ�ำนวนมาก
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะท�ำงานประเภทนี้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการจ�ำนวนมากไม่สามารถหาแรงงานไทยได้
จึงจ�ำเป็นต้องหันไปพึ่งแรงงานต่างด้าว ซึ่งงานประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นงานที่ขาดแคลน
แรงงานไทยระดับล่างมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีแรงงานไทยจ�ำนวนมากที่ว่างงานและ
ก�ำลังมองหางานในตลาดแรงงาน แต่แรงงานไทยจะไม่นำ� งานประเภทนีเ้ ข้ามาประกอบ
ในการตัดสินใจว่าจะท�ำงานประเภทนี้ดีหรือไม่
2. ต้นทุนการผลิตในการปลูกพืชมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เช่น ต้นทุนการใช้ปยุ๋ เคมี
รวมถึงสารเคมี พบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกว่าร้อยละ 86.9 ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 2.2
และปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 1.7 ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมาก ในขณะเดียวกัน
ค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรก็ได้ปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน จึงส่งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของเกษตรกร
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นา

ประเภท

22.31

ท�ำ

เพา

ะเล
ี้ยงส

ัตว

์น�้ำ

์
ศุส
งป
เลี้ย

พืช
ลูก
ะป
เพา

ัตว

0

23.84 23.96
25.75
25.43
นอกภาคเกษตรกรรม
23.81
22.71
21.82
21.38
20.14
15.14
14.28
13.88
14.27
13.34
12.65
12.27
14.62
14.92
13.96
14.21
13.68
13.27
ภาคเกษตรกรรม
23.44

21.90

5.00

ทีม่ า : ข้อมูลส�ำมะโนการเกษตร ปี 2536–2556 ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

จากข้อมูลแรงงานในภาคเกษตรกรรมพบว่า ครัวเรือนทีท่ ำ� การเกษตรมีแนวโน้ม
ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าปี 2536 ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี เมื่อผ่านไปกว่า 20 ปี พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมของ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรมในช่วงที่ผ่านมามีจ�ำนวน
แรงงานลดลงเฉลีย่ ประมาณ 150,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงาน เป็นผล
สืบเนื่องมาจากประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันจ�ำนวนเกษตรกร
รุ่นใหม่ก็มีจ�ำนวนน้อยลง ส่งผลให้แรงงานไทยในภาคการเกษตรกรรมลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งในบางกิจการทางการเกษตร เช่น แรงงานเก็บเกีย่ วพืช แรงงานตัดยาง แรงงาน
ตัดปาล์ม แรงงานประมงทะเล เป็นต้น

ผูม้ งี านท�ำในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม

1

ครัวเรือนทั้งประเทศปี 2556 มีจ�ำนวน 23.5 ล้านครัวเรือน (ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

โดย นางสาวชลธิชา แก้วทอง กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

3. ภาคเกษตรกรรมยังต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศในการท�ำการเกษตร ซึง่ ถือเป็น
ความเสีย่ ง หลายภาคส่วนมีแนวคิดทีจ่ ะจัดท�ำระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
(Crop Insurance) แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง
ที่ผ่านมาจึงส่งผลให้เกษตรกรมีข้อจ�ำกัดในการที่จะลดความเสี่ยงของผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติทสี่ ร้างความเสียหายแก่ผลผลิต บัน่ ทอนต่อฐานะและความมัน่ คงในอาชีพ
ในขณะทีป่ จั จุบนั มีเพียงนโยบายของภาครัฐเท่านัน้ ทีน่ ำ� ระบบการประกันภัยพืชผลเกษตร
เข้ามาใช้ในการช่วยเหลือ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัยบางส่วนให้แก่เกษตรกร
แต่ก็ยังจ�ำกัดเฉพาะข้าวนาปีและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
4. ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตร ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรใน
ประเทศไทยประสบปัญหามาโดยตลอด สาเหตุที่ส�ำคัญเป็นเพราะต้นทุนการผลิต
รวมถึงภาครัฐมีหน้าทีส่ ง่ เสริมและให้การดูแลเกษตรกร นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในช่วง
ทีผ่ า่ นมาไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรมากเท่าทีค่ วร ส่งผลให้อาชีพเกษตรกรนัน้ ถือเป็น
อาชีพส�ำคัญทีถ่ กู ละเลย รวมถึงปัญหาทีพ่ บกันอยูเ่ สมอนัน่ คือปัญหาพ่อค้าคนกลาง ราคาที่
พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรราคาต�่ำมาก แต่กลับขายต่อได้ในราคาที่สูง
ส่วนต่างจ�ำนวนมากนีท้ ำ� ให้กำ� ไรเกือบจะทัง้ หมดตกไปอยูท่ พี่ อ่ ค้าคนกลาง ซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรม
อย่างมาก ทัง้ ทีเ่ กษตรกรต้องล�ำบากดูแลพืชผล แต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยจนบางครัง้ เกือบ
จะขาดทุนด้วยซ�ำ้ ซึง่ ส่งผลต่อเนือ่ งท�ำให้เกษตรกรมีปญั หาหนีส้ นิ ตามมา โดยพบว่าครัวเรือน
เกษตรกรประมาณร้อยละ 47.2 มีหนี้สิน (เฉพาะหนี้สินที่ใช้เพื่อการท�ำการเกษตร)
5. จ�ำนวนบุตรหลานของเกษตรกรส่วนใหญ่ทไี่ ด้รบั การศึกษาสูงขึน้ มองว่าอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ต้องใช้พละก�ำลังอย่างมาก ส่งผลให้บุตรหลานของเกษตรกร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

ภาคเกษตรกรรมบางกิจการยังขาดแคลนแรงงาน

ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมบางกิจการ เช่น การเพาะปลูกพืช/
การท�ำนา จะเป็นไปตามช่วงฤดูกาลเพียงบางช่วงเวลาและตามราคาสินค้าเกษตร
รวมถึงอัตราค่าจ้างเป็นส�ำคัญ ซึง่ สามารถใช้เครือ่ งจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคน
แต่ในส่วนของกิจการทางการเกษตรที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนได้ เช่น
ประมงทะเล มีความจ�ำเป็นอย่างมากทีต่ อ้ งใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน เนือ่ งจากแรงงานไทย
ไม่คอ่ ยจะท�ำอาชีพนี้ นอกจากนีย้ งั พบว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยเกิดขึน้ มานาน
การปรับเปลีย่ นระบบการเพาะปลูกและการใช้แรงงานต่างด้าวจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ผู้ประกอบการจ�ำนวนมากแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยโดยหันไปพึ่งแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากมีค่าจ้างที่ถูกกว่าแรงงานไทย อีกทั้งไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย

ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ มากนัก แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เข้ามาทดแทนแรงงานไทย
ในสาขาอาชีพที่แรงงานไทยไม่พึงท�ำ โดยเฉพาะงานสาขาอาชีพประเภทงาน 3D ได้แก่
งานที่สกปรก (Dirty) งานที่อันตราย (Dangerous) และงานที่ตรากตร�ำ (Difficult)
ซึง่ จากรายงานข้อมูลคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานทัว่ ราชอาณาจักรของส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พบว่าแรงงานต่างด้าว
ท�ำงานประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์มากที่สุด ประมาณ 153,269 คน รองลงมา
กิจการต่อเนื่องเกษตร 96,508 คน ต่อเนื่องประมงทะเล ประมาณ 84,313 คน ประมง
13,075 คน และต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์ช�ำแหละ 14,022 คน2 การที่ประเทศไทยมี
การจ้างแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานภาคเกษตรในอนาคต

ภาครัฐยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ในอนาคตย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของชาติ ผู้เขียนจึงมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาดังนี้
• รัฐบาลควรหาแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม เช่น จัดหา
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคม รวมถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรม รวมถึงตระหนักและเห็นความส�ำคัญแรงงานในภาคเกษตรกรรมให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่
• พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ให้ความรู้และอบรม
เกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรกรรม
• สร้างระบบความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เช่น ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือ
กันเองได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการใช้
เครื่องจักรกล รวมถึงซ่อมแซมเครื่องจักรกลได้เอง
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้เกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิตได้เอง
• รณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความส�ำคัญของการประกันภัยพืชผลเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ที่ไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกร

2

ข้อมูลจ�ำนวนคนต่างด้าวมาตรา 9 น�ำเข้าตาม MOU และพิสูจน์สัญชาติเดิม (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจาก

การใช้จ่ายของภาครัฐบาลและภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับภาคการส่งออกสินค้าของไทยกลับมาเป็นบวกอีกครัง้ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจ
ไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละ

มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของหมวดพลังงานเป็นส�ำคัญ
โดยเฉพาะราคาขายปลีกน�้ำมัน ค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้
ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน
ร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยูใ่ นระดับ
มัน่ คงและสามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จาก
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 168.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ภาคอุปทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในภาพรวมยังคงได้รับแรงสนับสนุน

จากภาคการท่องเทีย่ ว สะท้อนได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูง
ที่ร้อยละ 16.0 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส�ำหรับ
ภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตรทีห่ ดตัวร้อยละ 7.5
โดยเฉพาะมันส�ำปะหลัง และยางพาราที่ราคาลดลงตามภาวะราคาและเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว ประกอบกับราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลง ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว
ร้อยละ 2.0 เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว อาทิ ข้าวเปลือก มันส�ำปะหลัง และข้าวโพด
ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัวร้อยละ 1.6

การบริโภคภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ชะลอตัวลงเล็กน้อย สะท้อน
ได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 29.9
และ 11.1 ตามล�ำดับ นอกจากนีป้ ริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในรูป USD หดตัวลง
เช่นกัน โดยหดตัวร้อยละ 4.2 สาเหตุสำ� คัญเนือ่ งจากผูบ้ ริโภคได้มกี ารเร่งการจับจ่ายใช้สอย
ไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนจึงชะลอการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตามยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ ขยายตัวสูงขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 3.0
การลงทุนภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น

เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จาก
ยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์กลับมาขยายตัว
อีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 3.7 และ 6.0 ตามล�ำดับ ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือ
เครือ่ งจักรขยายตัวเล็กน้อย สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ
1.9 ขณะที่ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD หดตัวร้อยละ 11.6
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ก.พ. 2559
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7.3

จีน

2.1

7.4

6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 57
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
0.9
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
15.4
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
1.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.6
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
46.1
อัตราการว่างงาน (%)
0.8
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-0.4
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-9.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
0.5
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.2
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
-4.6
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
-6.7
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
0.4
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-41.4
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-14.3
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
1.5
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.9
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-26.8
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
-2.3
ยอดขายปูนซีเมนต์
-3.2

ปี 58
ทั้งปี

Q3

ปี 59
Q4

ม.ค.

2.8

-

ก.พ.

2.8

2.9

-

34.84
156.5
-0.9
1.1
44.4
0.9

7.2
155.5
-1.1
1.0
43.3
0.9

13.05
156.5
-0.9
0.8
44.4
0.8

4.07
160.1
-0.5
0.6
44.1
0.9

168.0
-0.5
0.7
0.9

-5.8
-11.0

-5.3
-15.3

-8.1
-12.6

-8.9
-12.4

10.3
-16.8

-5.3
-6.1
0.3
20.4

-10.6
-4.7
0.9
24.3

-3.2
-5.8
0.2
3.7

2.8
-6.3
-3.5
15.0

-2.0
-7.5
-1.6
16.0

1.0
-19.1
-0.2
2.2

-0.7
-24.9
-10.6
1.5

2.0
-11.7
2.3
-4.4

-0.6
-30.0
12.9
-2.9

3.0
-29.9
-11.1
-4.2

-2.2
-2.6
7.7
-0.4

-10.8
-0.3
-0.5
-0.7

0.2
17.2
18.8
2.1

2.9
-2.4
-7.2
-0.3

-11.6
1.9
3.7
6.0

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2559 มีค่าเท่ากับ

105.84 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.46 จากการลดลงของ
ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ค่าโดยสารรถประจ�ำทางปรับอากาศชั้น 1
ทั้งนี้ผลกระทบทางลบของสินค้าและบริการที่กล่าวมาต่ออัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
ลดลง สาเหตุมาจากราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในระยะ
2-3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 โดยได้รับ
อิทธิพลส�ำคัญมาจากน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าบ้าน การปรับขึ้นอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ
และผลไม้สด ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่ม
ราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.75 (YoY) ส�ำหรับดัชนี
ราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558
ลดลงร้อยละ 0.50

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559

อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 100.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2558 ลดลงร้อยละ 2.4 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตา น�ำ้ มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่
เม็ดพลาสติก ตามการลดลงของราคาน�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและ
ยางแท่ง ตามภาวะราคาตลาดโลกทีย่ งั คงชะลอตัว โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในประเทศยังคงชะลอตัวอยู่ท�ำให้ก�ำลังซื้อลดลง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
เม็ดพลาสติก และทองค�ำ ราคาปรับสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก ส�ำหรับดัชนีราคาผู้ผลิต
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมีนาคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 116.7 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.1 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ลดลงตามราคาวงกบประตู-หน้าต่าง และบานหน้าต่าง ที่ปัจจุบันนิยมใช้
อะลูมิเนียมแทนไม้ หมวดซีเมนต์ ลดลงตามราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม ปูนฉาบ
เนือ่ งจากมีปริมาณปูนในสต๊อกมาก ผูค้ า้ จ�ำหน่ายได้นอ้ ย มีการแข่งขันสูง หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก จากการลดลงของราคาเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทีไ่ ด้รบั
ผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกต�ำ่ และปัญหาเหล็กราคาต�่ำจากจีนเข้ามาแข่งขันเหล็ก
ในประเทศ ท�ำให้มอี ปุ ทานส่วนเกินในตลาดสูง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวด
วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงตามราคาน�ำ้ มันปิโตรเลียม ได้แก่ สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวซี ี
และยางมะตอย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 0.6
โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดทีด่ ชั นีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส�ำหรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดกระเบื้อง
หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ ราคาไม่เปลีย่ นแปลง ผูป้ ระกอบการมียอดจ�ำหน่ายน้อย
ภาวะการค้าสินค้าวัสดุกอ่ สร้างโดยทัว่ ไปทรงตัว ส�ำหรับดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างเทียบเฉลีย่
เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 5.1
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

กุมภาพันธ์ 2559
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กุมภาพันธ์ 59

ม.ค.-ก.พ. 2559

กุมภาพันธ์ 59

ส่งออก

18,994

34,705

10.27

0.67

น�ำเข้า

14,008

29,482

-16.82

-14.54

4,986

5,223

ดุลการค้า

ม.ค.-ก.พ. 2559

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 59
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

2,753

208.5

14.5

ญี่ปุ่น

2,206

34.8

11.6

รถยนต์ และ
ส่วนประกอบ

2,211

-2.1

11.6

สหรัฐ
อเมริกา

1,849

0.3

9.7

เครือ่ งคอมพิวเตอร์

1,315

-5.0

6.9

จีน

1,738

-7.6

9.2

เม็ดพลาสติก

633

-5.4

3.3

ฮ่องกง

1,221

16.8

6.4

แผงวงจรไฟฟ้า

540

-4.0

2.8

สิงคโปร์

1,184

109.1

6.2

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 59
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

10.3

จีน

2,934

-13.6

20.9

3.4

9.1

ญี่ปุ่น

2,399

-17.0

17.1

957

-9.8

6.8

สหรัฐ
อเมริกา

983

0.7

7.0

ส่วนประอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์

763

-1.1

5.5

มาเลเซีย

769

-13.6

5.5

น�ำ้ มันดิบ

756

-45.3

5.4

สิงคโปร์

598

-35.7

4.3

สินค้า

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,447

-12.6

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,273

เคมีภณ
ั ฑ์

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ธ.ค. 58

ม.ค. 59

ก.พ. 59

ส่งออก

-0.6

-0.4

น�ำเข้า

-2.1

-1.4
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.พ. 59

ม.ค.-ก.พ. 59

0.1

-2.6

-2.7

0.1

-8.4

-8.3

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีมลู ค่า 18,994 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.27
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากการเพิ่มขึ้นของข้าว (+0.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋อง
และแปรรูป (+11.8%) และน�้ำตาล (+78.3%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
(-17.8%) ยางพารา (-19.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-2.5%) ปรับลดลง
สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +13.8 โดยอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ขยายตัว 208.5% ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ (-2.1%) แผงวงจร (-4.0%) คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (-5.0%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (-36.5%) เม็ดพลาสติก (-5.4%) ปรับลดลง ตลาด
ส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ (+34.8%) สหรัฐอเมริกา (+0.3%) จีน
(-7.6%) ฮ่องกง (+16.8%) และสิงคโปร์ (+109.1%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2559 มีมลู ค่า 34,705 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.9
โดยยางพารา (-22.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-10.6%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(-18.6%) ปรับลดลง ในขณะที่ข้าว (+14.4%) น�้ำตาล (+51.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+16.0%) ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ +2.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.7%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+85.8%)
ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-6.9%) เม็ดพลาสติก (-7.4%)
ปรับลดลง ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ ญีป่ นุ่ (+12.1%) สหรัฐอเมริกา
(-4.2%) จีน (-6.9%) ฮ่องกง (+2.0%) และสิงคโปร์ (+25.6%)

การน�ำเข้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีมูลค่า 14,008 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ
16.82 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-45.3%)
ส่วนประกอบยานยนต์ (-1.1%) เคมีภัณฑ์ (-9.8%) เครื่องจักรกลฯ (-12.6%) ขณะที่
เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ ปรับเพิม่ ขึน้ (+3.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
จีน (-13.6%) ญีป่ นุ่ (-17.0%) สหรัฐอเมริกา (+0.7%) มาเลเซีย (-13.6%) และสิงคโปร์
(-35.7%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2559 มีมลู ค่า 29,482 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 14.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-44.1%) เครื่องจักรกลฯ (-7.4%) เคมีภัณฑ์ (-12.3%) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (-30.9%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ ปรับเพิม่ ขึน้ (+4.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-7.4%) ญีป่ นุ่ (-4.2%) สหรัฐอเมริกา (-19.2%) มาเลเซีย
(-16.2%) และสิงคโปร์ (-24.7%)

ดุลการค้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 4,986 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-ก.พ.) เกินดุลการค้ามูลค่า 5,223
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยูท่ ี่ 94.4 (ปี2555=100) ลดลง
ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.6 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 16.9 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 9.6 และหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.6

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยูท่ ี่ 79.9 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 34.9 หมวดสินค้าทุน ลดลงร้อยละ
1.4 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ลดลงร้อยละ 1.3 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
มีนาคม 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนมีนาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,764.82 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาทองค�ำตลาดโลกพุ่งขึ้น
แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
หลังจากตลาดหุน้ สหรัฐฯ และยุโรปอ่อนแรงลง นอกจากนี้ ทองค�ำยังได้รบั แรงหนุนจากสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐทีอ่ อ่ นค่าลงเมือ่ เทียบกับยูโร หลังตลาดตอบรับการส่งสัญญานของ ECB ว่าจะไม่ลดดอกเบีย้ ลงอีก

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนมีนาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในรอบหลายเดือนทีผ่ า่ นมา โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 38.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 30.52
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยได้รับปัจจัยบวกหลังรัฐบาลจีนปรับลดสัดส่วนการส�ำรองของธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก�ำลังชะลอตัวลง พร้อมทั้งเพิ่มการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อลดอัตรา
การว่างงานและลดความเสี่ยงการล้มละลายของธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประกอบกับ
นักลงทุนให้ความสนใจกับการที่โอเปกมีการวางแผนที่จะคงก�ำลังการผลิตเอาไว้ ถึงแม้ว่าปริมาณ
น�ำ้ มันดิบคงคลังสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ก็ตาม นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
ราคาน�้ำมันดิบน่าจะค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดปีนี้ และมีความเชื่อว่าราคาน�้ำมันดิบได้ผ่านพ้น
จุดต�่ำสุดไปแล้ว ยกเว้นว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาตกต�่ำอีกครั้งหนึ่ง

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมแข็งค่าขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก
35.62 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการแข็งค่าของค่าเงินบาทเป็นไปตาม
ค่าเงินในภูมิภาคที่ได้รับแรงหนุนหลังจากธนาคารกลางจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นทางการเงิน
ด้วยการลดสัดส่วนการกันส�ำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ซึง่ สามารถกระตุน้ ความต้องการสินทรัพย์เสีย่ ง
ของนักลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน�้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่มน�้ำมัน
หนุนให้ค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ส่งออกน�้ำมันอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
นอกจากนี้ ตลาดยังมองว่าการประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศการคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมีนาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์
2559 จากราคา 1,216.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,205.00 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่ง
เฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,327.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,231.96 บาท/
100 กิโลกรัม เนือ่ งจากความต้องการข้าวของตลาดยังชะลอตัวประกอบกับค�ำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศ
น้อยลง ทั้งนี้แผนการตลาดข้าวในต่างประเทศปีนี้ มีการวางแผนที่จะไปท�ำตลาดหลายประเทศ เช่น
จีน ฮ่องกง อิรกั ฟิลปิ ปินส์ อิหร่าน แอฟริกา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของตลาดอิหร่านได้มี
ค�ำสั่งซื้อข้าวจากไทย ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญหน่วยงานด้านอาหารของอิหร่านมาไทยเพื่อ
ทดสอบคุณภาพข้าวไทยเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในกระบวนการผลิตข้าวของไทย ส่วนอิรกั เองก็มคี วามสนใจ
ที่จะน�ำเข้าข้าวของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งหากแผนในการท�ำตลาดข้าวในหลายประเทศส�ำเร็จย่อมส่งผลดี
ต่อปริมาณการส่งออกข้าวของไทย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 51.23 บาท และ 45.06 บาท ตามล�ำดับ
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.54 และ 16.31 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัวเพิม่ ขึน้
น่าจะได้รับอิทธิพลจากราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับอุปทานยางพารา
ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณยางที่ออกสู่ตลาด

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
ก.พ. 59

มี.ค. 59

%∆
(MOM)

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,216.50

1,205.00

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,327.00

2,231.96

สินค้า

%∆
(YOY)

ก.พ. 59

มี.ค. 59

-0.95

1,208.50

1,207.33

-0.10

-4.08

2,346.00

2,307.99

-1.62

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

45.12

51.23

13.54

44.83

46.97

4.76

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

38.74

45.06

16.31

39.18

41.14

5.00

3.87

1,148.26

1,180.96

2.85

2.93 19,470.46 19,901.91

2.22

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,199.91 1,246.34
เดือน
ไทย (THB/Baht)
20,172.92 20,764.82
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI

30.52

38.12

24.90

30.99

33.37

7.67

35.62

35.24

-1.06

35.89

35.67

-0.60

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Global News

สปป.ลาว เป็นประเทศที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป เนื่องจาก
ผืนดินยังอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิ GSP และมีจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดรองรับ
ที่ส�ำคัญ สปป.ลาว เป็นประเทศที่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ยังเป็นขัน้ ต้น ยังพึง่ พาการเกษตร ป่าไม้ และเหมืองแร่มาก พืชเศรษฐกิจหลักของ สปป.ลาว ค่อนข้างคล้ายคลึง
กับไทย ได้แก่ ข้าว ซึ่งชาวลาวนิยมบริโภคข้าวเหนียว ยางพารา กาแฟ ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง อ้อย
พืชผักต่างๆ และลูกชิดที่ชาวไทยนิยมบริโภคเป็นขนมหวาน ก็มีแหล่งก�ำเนิดใน สปป.ลาว โดยสปป.ลาว
มีจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของการส่งออกรวม โดยในปี 2558 สปป.ลาว
ส่งออกไปจีน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกส�ำคัญไปจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป การลงทุน
ด้านการเกษตรจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส�ำคัญในการเจาะตลาดอาหารของจีนที่มีความต้องการสูง

ในปี 2558 ที่ผ่านมา การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศของชาว
เกาหลีใต้ลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากค่าเงินวอนอ่อนค่าลง
และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น เมื่อวันพุธที่
13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา รายงานของกรมศุลกากรเกาหลีใต้กล่าวว่า
ในปี 2558 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.52 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1 แต่จำ� นวนการสัง่ ซือ้ กลับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
อยู่ที่ 15.68 ล้านครั้ง โดยส่วนใหญ่
เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.7 แต่ด้านสินค้าเสื้อผ้า
รองเท้า และกระเป๋า ลดลงร้อยละ 23.9
เนื่องจากความยุ่งยากในการเปลี่ยน
สินค้า รวมถึงผู้บริโภคมีความต้องการ
สินค้าประเภทอืน่ มากกว่า ผูส้ ง่ ออกไทย
จึงควรปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป

เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2559 นายอับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม ประธานาธิบดี
มั ล ดี ฟ ส์ ไ ด้ เ ข้ า เยี่ ย มคารวะพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
โดยประธานาธิบดีมัลดีฟส์ได้แสดงความประสงค์ให้มีการยกเลิกการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยหลายรายเข้าไป
ลงทุนในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ (โรงแรม ท่องเทีย่ ว และสปา) และ
การก่อสร้าง ซึ่งผู้น�ำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมจับคู่เจรจา
การค้าระหว่างนักธุรกิจไทย-มัลดีฟส์ เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน
และส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-มัลดีฟส์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส�ำหรับสาขา
ธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพ ได้แก่ ประมง อุตสาหกรรมแปรรูปด้านประมง
เรือส�ำราญ และธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
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Hong Kong Transport & Housing Bureau ได้ประกาศแนวทาง
การเพิ่มจ�ำนวนที่อยู่อาศัยในฮ่องกงส�ำหรับปี 2559-2562 จ�ำนวน 87,000 ยูนิต
ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ลดปัญหาทีพ่ กั อาศัยไม่เพียงพอ ซึง่ การเพิม่ ของจ�ำนวน
ที่พักอาศัยขนาดนี้ย่อมหมายรวมถึงความต้องการ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเพิ่มขึ้น แม้ว่า
ในส่วนของวัสดุกอ่ สร้างไทยอาจสูจ้ นี ไม่ได้ แต่สนิ ค้าอืน่ ๆ อาทิ เครือ่ งใช้ภายในบ้าน
โดยเฉพาะประเภทเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือประเภทพับเก็บส�ำหรับบ้านขนาดเล็ก
จะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตอันใกล้นี้

แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซียคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ (economic stimulus packages) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
ประธานาธิบดีโจโกวีได้ประกาศที่จะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น
ชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�ำลังประกาศชุดที่ 7 ในเร็วๆนี้
ซึง่ ชุดที่ 6 และ 7 สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้ ชุดที่ 6 : รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก
แผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภาษีส�ำหรับการลงทุนในอินโดนีเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และนักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ประมาณร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี
ซึ่งการลดหย่อนภาษีนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้
และส�ำหรับชุดที่ 7 ขณะนีร้ ฐั บาลอินโดนีเซียก�ำลังจัดเตรียมแผนกระตุน้ เศรษฐกิจชุดที่ 7
ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเน้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือ 1) มีการจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านจัดสรรโดยรัฐบาล 2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน

