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ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจแล้วคงไม่อาจหยุดนิ่งหรือชะลอ 
การลงทุนนานๆ ได้ เพราะเท่ากับสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย สิ่งส�าคัญคือ การมองเห็น 
โอกาสในวกิฤต แล้วใช้โอกาสนัน้ให้เป็นประโยชน์ คอลมัน์ Special Report 1 จะมาเผยทศิทางเศรษฐกจิ 
ไทยในอนาคต และแนวทางการปรับตวัด้วยกลยทุธ์การให้ความส�าคญักบัตลาดประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่  
CLMV โดยเฉพาะกมัพชูาซึง่ GDP ขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปีในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา หากผูป้ระกอบการน�าข้อมลู 
ทีไ่ด้รบัไปวเิคราะห์และประยกุต์ใช้กบัธรุกจิ เชือ่ว่าจะพบทางออกได้ไม่ว่าภาวะเศรษฐกจิจะเป็นเช่นไรกต็าม 

ส�าหรบัตลาดภายในประเทศเองกเ็ข้มข้นไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม นอกจากจะเผชญิกบั 
ปัญหาภยัแล้งทีว่กิฤตหนกัสดุในรอบ 20 ปี ยังผจญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานวยัหนุม่สาว ถอืเป็นปัญหา 
ใหญ่ทีต้่องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพือ่ความมัน่คงทางด้านอาหารของชาติและโลก เพราะประเทศไทยถอืเป็น 
แหล่งผลิตอาหารที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก ทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special Report 2

ขณะเดียวกัน การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ก็ต้องกระท�า 
อย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Special Talk ฉบับนี้น�าเสนอโครงการเครือข่ายคมนาคมของจีนที่เชื่อมโยง 
กบัประเทศต่างๆ ถึง 3 ทวปีด้วยกัน และประเทศไทยกเ็ป็นหนึง่ในประเทศทีจ่ะได้รับอานสิงส์ ผูป้ระกอบการ 
รายใดท่ีติดตามข่าวสารสม�่าเสมอ ย่อมไม่พลาดตกขบวนการค้ากับประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปที่จะมา
พร้อมกับเครือข่ายรถไฟของจีนอย่างแน่นอน 

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

รอง ผอ.สนค. (นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร) และเจ้าหน้าท่ีได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Temasek 
Foundation Leaders in Economic Development Programme ณ ประเทศสงิคโปร์ ระหว่างวนัที่ 
14-22 มีนาคม 2559 จัดโดย Civil Service College Singapore โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือหารือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างภาครฐัในภมูภิาค ซึง่ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูจ้าก 
ข้าราชการระดับสงูและภาคเอกชน การศึกษาดงูานและการพบปะกับหน่วยงานด้านเศรษฐกจิของสงิคโปร์ 
รวมท้ังน�าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิการค้าของแต่ละประเทศเพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็ ตลอดจน
กจิกรรมสร้างเสรมิความสมัพนัธ์และเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างข้าราชการท้ังระดบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่

ในโอกาสนี ้สนค. ได้เดนิทางไปพบปะหารอืกับผูแ้ทนของ International Enterprise Singapore (IE) 
เพ่ือแลกเปลีย่นและเรยีนรูป้ระสบการณ์ของ IE ในการผลกัดนัการค้าและการลงทนุในต่างประเทศ (Driving 
Singapore’s External Economy) โดยเฉพาะในประเด็นด้านการพฒันาและส่งเสริม SMEs ให้ออกไป
ลงทนุท�าธรุกจิในต่างประเทศ ซ่ึง IE ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึประโยชน์ของความร่วมมอือย่างใกล้ชิดระหว่างภาครฐั 
และเอกชน และการมบีทบาทน�าของภาครฐัในการปทูาง บกุเบกิ และสนบัสนนุการลงทนุในต่างประเทศ 
ของภาคเอกชน เช่น การทีภ่าครฐัออกไปพฒันานคิมอตุสาหกรรมในต่างประเทศเพือ่เอกชนจะได้ตามไปลงทุน 
และใช้ประโยชน์ และระบบบรหิารภาครฐัภายใต้ Statutory Boards ทัง้นี ้IE ได้แสดงความสนใจทีจ่ะส่งเสรมิ 
ให้ธุรกิจสิงคโปร์ร่วมลงทนุกบั SMEs ไทยในการออกไปท�าธรุกจิในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซยีน ซ่ึง
สงิคโปร์มีความพร้อมด้านธุรกจิร่วมทนุและระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีในขณะท่ีไทยมภีาคบรกิารหลายด้าน 
ทีม่ศัีกยภาพในตลาดโลก 

2 TPSO Journal



Special Talkโดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

หากจะถามว่าประเทศใดมีการค้าชายแดนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประเทศจีน เนื่องจากจีนมีพรมแดนเชื่อมติดต่อเนื่องกับทั้งประเทศในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา โดยสามารถเชื่อมโยงการค้าผ่านเครือข่ายรถไฟของจีนที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ใน 4 ทวีป

โครงการเช่ือมโยงเครอืข่ายคมนาคมของจนีคืบหน้า 
มากขึ้นเป็นล�าดับ ล่าสุดจีนให้บริการรถไฟขนส่งสินค้า 
ไปอิหร่านขบวนแรก โดยออกจากสถานีเมืองอ้ีวู่ มณฑล 
เจ้อเจียงของจีน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และถึง 
จุดหมายปลายทางที่กรุงเตหะรานของอิหร่าน เม่ือวันที่  
15 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่ผ่านคาซคัสถานและเตร์ิกเมนสิถาน  
รวมระยะทาง 10,399 กโิลเมตร นบัเป็นการฟ้ืนฟเูส้นทาง 
สายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าส�าคัญระหว่างตะวันออก 
กับตะวันตกต้ังแต่สมัยประวัติศาสตร์ และส่งเสริม 
การขยายตลาดการค้า-การลงทุนระหว่างจีนกับอิหร่าน 
มากข้ึน ภายหลังประชาคมระหว่างประเทศยกเลิก 
มาตรการคว�่าบาตรต่ออิหร่าน โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าว 
จะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับ 
การขนส่งทางทะเลได้เร็วขึ้นถึง 30 วัน

จนีได้แสดงให้เหน็ถงึความมุง่ม่ันเชือ่มโยงเครือข่าย 
คมนาคมตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ One Belt, One Road  
เพ่ือขยายการค้า-การลงทุนระหว่างเอเชยี-ยโุรปโดยผ่านจีน 
อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้จีนเปิดบริการขนส่งสินค้า 
ทางรถไฟไปยังยุโรปแล้ว 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) นครฉงชิ่ง- 
ดุยส์เบอร์ก (เยอรมนี) เม่ือปี 2556 ระยะทาง 11,179 
กโิลเมตร โดยผ่านคาซคัสถาน รสัเซยี เบลารสุ และโปแลนด์ 
2) นครเฉิงตู-ลอรซ์ (โปแลนด์) เมื่อปี 2556 ระยะทาง  
10,000 กิโลเมตร ผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และ 
โปแลนด์ และ 3)  อ้ีวู-่มาดริด (สเปน) เม่ือปี 2557 ระยะทาง  
13,000 กิโลเมตร ผ่านคาซัคสถาน เบลารุส โปแลนด์  
เยอรมนี และฝรั่งเศส ประเทศที่ใช้บริการขนสินค้าผ่าน 
เส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป ประกอบด้วยเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
เยอรมน ีโปแลนด์ ฝรัง่เศส สเปน อติาลี รวมทัง้ประเทศจนี
เอง และประเทศไทยจะเป็นลูกค้ารายต่อไป ผลที่ตามมา 
คือเมืองอุตสาหกรรมของจีนตามแนวเส้นทางรถไฟ 
ต่างหันไปใช้เส้นทางรถไฟส่งสนิค้าไปยโุรปกันเป็นอนัมาก  
เช่น ซูโจว รวมทัง้เมอืงอตุสาหกรรมส�าคญัทีไ่ม่มทีางออกทะเล  
เช่น ฉงชิง่ เฉงิตู ฉางซา เหอเฟย และอีวู้ ่ก็หนัไปใช้เส้นทาง 
รถไฟเช่นกนั สินค้าหลักทีจ่นีส่งไปยโุรปผ่านเส้นทางรถไฟ  
ได้แก่ ยานยนต์/ชิน้ส่วน อาหาร เครือ่งจกัร และเครือ่งใช้ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

ส�าหรบัด้านตะวนัออกกลาง จีนกมี็การเช่ือมเส้นทาง 
รถไฟด้วยเช่นกนั สบืเนือ่งจากการเยอืนปากสีถานเมือ่วันท่ี  
20 เมษายน 2558 ของประธานาธิบดีจีน นายสี จิ้นผิง  
ได้สร้างความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่แก่ปากสีถาน โดยมกีาร 
ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจ

จีน : ประตูการค้าสู่ยุโรป 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

จนี-ปากสีถาน” ท่ีประกอบด้วยเส้นทางรถไฟ ถนน ท่อก๊าซ  
และท่อน�้ามัน เชื่อมจีนกับท่าเรือน�้าลึกกวาดาร์ของ 
ปากีสถาน ใกล้อ่าวเปอร์เซีย ที่จีนได้สร้างให้ไว้เมื่อ 
หลายปีก่อนในรูปของ BOT ท�าให้จีนมีทางลัดเข้าถึง 
ปากทางเส้นทางน�้ามันส�าคัญของโลกได้อย่างมั่นใจ 
ทดแทนเส้นทางขนส่งน�า้มนัทางเรอืทีใ่ช้เวลานานกว่ามาก  
และช ่วยย ่นระยะทางขนส ่งจากจีนสู ่ ยุ โรปและ
ตะวันออกกลางไปได้อย่างมหาศาล ความร่วมมือนี้ยัง 
ครอบคลุมถึงด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
คมนาคม สนามบนินานาชาตทิีท่นัสมยั เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
(ด�าเนินการโดยจีน) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า  
การเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือมุง่ปฏริปูเศรษฐกจิ 
ของปากีสถานให้เจริญรุดหน้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  
และใช้ปากีสถานเป็นสะพานเช่ือมโยงไปสู่ตลาดที่มี
ศักยภาพสูงในตะวันออกกลาง นอกจากนั้นจีนยังสนใจ
จะสร้างเส้นทางรถไฟผ่านรสัเซยีเชือ่มไปยังสหรฐัอเมรกิา 
โดยการสร้างอโุมงค์ลอดช่องแคบแบริง่สูอ่ลาสก้า ระยะทาง  
200 กิโลเมตร ในอนาคตอีกด้วย

ส�าหรับโครงการรถไฟไทย-จีน ล่าสุดเมื่อวันที ่ 
23 มนีาคม 2559 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
ของไทย และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน 
ได้มีการตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการรถไฟ 
ไทย-จนี โดยเส้นทางแรก กทม.-แก่งคอย-โคราช ฝ่ายไทย 
จะลงทนุเองทัง้หมด  และในอนาคตจะมกีารขยายเส้นทาง 

เชือ่มโยงไปยงัจนี ผ่านลาวเพือ่ไปเชือ่มกบัโครงข่ายรถไฟ 
สู่มหานครฉงชิ่งของจีนต่อไป

ข้อคิดเห็น  
1) หลายประเทศได้หันไปใช้บริการเส้นทาง

รถไฟในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมนี  โปแลนด์ ฝรัง่เศส สเปน อติาลี 
รวมทั้งประเทศจีนเอง โดยเส้นทางรถไฟของจีนจะเป็น 
ประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 
และการท่องเทีย่วระหว่างประเทศทีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางการค้า 
ผ่านระบบรางดังกล่าว 

2) เมอืงการค้าชายแดน เช่น หนองคาย มกุดาหาร 
นครพนม จะสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศท้ังใน
เอเชียและยุโรปโดยผ่านระบบเครือข่ายรถไฟของจีน

3) ภาคอีสานของไทยจะได้รับการพัฒนาเป็น 
ฐานการผลิตที่ส�าคัญต่อไปโดยได้รับผลดีเช่นเดียวกับ 
เมืองที่ไม่มีทางออกทะเลของจีน แต่มีเส้นทางรถไฟ 
เชื่อมกับต่างประเทศ เช่น ฉงชิ่ง เฉิงตู ฉางซา เหอเฟย 
และอี้วู่

4) เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนจะไม่ใช่ด่านการค้า
ระดับภมูภิาคอกีต่อไป แต่จะเป็นเมอืงท่าการค้าระดบัโลก
หากมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรถไฟของจีน 
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Special Report

ปรับทางธุรกิจสู่ตลาดใกล้บ้าน

ขณะที่ตลาดโลกยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตลาด CLMV กลับเติบโตสูงโดยเฉพาะกัมพูชา ผู้ประกอบการไทยจึงควรหันมาให้ความสนใจตลาดใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยมจีดุแขง็ทีเ่อ้ือต่อการเข้าสู่ตลาด CLMV มากกว่าคูแ่ข่งหลายด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลาง Logistics ของภูมภิาค การเช่ือมโยงห่วงโซ่อปุทานใน AEC 

การตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆ ที่คล้ายคลึงกับไทย รวมถึงการใช้ช่องทาง Online ในการท�าตลาด

โอกาสสินค้าไทยใน CLMV
ขณะท่ีการส่งออกไปตลาดที่อยู่ไกลแข่งขันได้ยากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลก 

ยงัฟ้ืนตวัช้าๆ การส่งออกสนิค้าไปยงัประเทศใกล้เคยีง โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซียน 
กลับจะมีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ ซ่ึงประเทศไทยควรพัฒนาและให้ความ
ส�าคัญตลาดภูมิภาคเดียวกัน อย่าง CLMV โดยที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือตามแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจกรุงเทพ-เกาะกง-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ ที่นักวิเคราะห์หลายค่าย 
ต่างฟันธงว่าจะเป็นเส้นทางทีจ่ะเตบิโตเรว็ทีส่ดุในอาเซยีน ดงันัน้ การท�าธรุกจิทีเ่ก่ียวเนือ่ง 
กับระเบียงเศรษฐกิจแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะมีการ
แลกเปลี่ยนด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกันมากกว่าเส้นทางอื่นๆ เหตุผลส�าคัญ 
คือทัง้ไทย กมัพชูา และเวยีดนาม มกีารไหลเข้าของการลงทนุสงูอนัดบัต้นๆ ของอาเซยีน 
ในหลายอตุสาหกรรมจ�าเป็นต้องพึง่พาชิน้ส่วน/วตัถดุบิระหว่างกนั เช่น ยานยนต์ รองเท้า  
เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู อเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น ซึง่จะเป็นการเชือ่มโยงความร่วมมอืตัง้แต่ธรุกจิ 
ต้นน�้าจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค

กมัพชูาเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของประเทศ CLMV ทีจ่ะเป็น 
ตลาดส�าคัญของไทยในอนาคต กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ท�าให้เศรษฐกิจ 
ขยายตวัอย่างรวดเรว็เฉลีย่ราวร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา และคาดว่าจะขยายตวั 
กว่าร้อยละ 7 ในปี 2559 (ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มีการขยายตัวในปี 2558 ร้อยละ 
7.5 8.5 และ 6.5  ตามล�าดบั) ซึง่ก่อให้เกดิกระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนวิถกีารด�าเนนิชวีติของชาวกมัพชูาท่ีมีความเป็นสงัคมเมอืงมากข้ึน ขณะที ่
การส่งออกของไทยไปยงักมัพชูาก็มีการขยายตวัสงูมาโดยตลอด แม้ว่าการส่งออกของไทย 
ไปประเทศส่วนใหญ่จะขยายตัวติดลบกต็าม ขณะทีก่ารลงทนุจากต่างประเทศทีห่ลัง่ไหล 
เข้าสูกั่มพชูาอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้กมัพูชาเป็นฐานการผลติและส่งออกของอตุสาหกรรม
ส�าคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ซึ่งปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ล้วนส่งผลให้ความ
ต้องการบรโิภคสนิค้าของชาวกมัพูชามแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยเร่ิมมีความ 
ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมาก  
นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น

สินค้าท่ีคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นตามแนวโน้มตลาดที่เปล่ียนแปลง
ไปในกัมพูชา มีดังนี้

1. เคร่ืองจักรกลการเกษตร รัฐบาลกมัพชูาทีส่นับสนนุการลงทนุในสาขาเกษตร 
ส่งผลให้ FDI เพิ่มอย่างรวดเร็ว ขณะที่แรงงานภาคเกษตรกลับหลั่งไหลเข้าสู ่
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก เครื่องจักรกลการเกษตรจึงเป็นค�าตอบที่ตอบโจทย์ของ
เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบรรจุภณัฑ์ส�าหรับผลติภณัฑ์การเกษตรและอาหาร
กม็คีวามต้องการเพิม่สงูขึน้ด้วยตามการขยายตวัของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอนิทรย์ี   
ด้ายและผ้าผืน มี FDI ด้านเสื้อผ้าส�าเร็จรูปหลั่งไหลสู่กัมพูชาอย่างมาก ส่งผลให้
วัตถุดิบจากไทยขายดี เช่น ผ้าถัก ผ้าทอท�าจากฝ้าย และผ้าทอท�าจากใยสังเคราะห์  
รวมทัง้ด้าย โดยกว่าร้อยละ 90 ของผ้าผนืทีใ่ช้ในกมัพชูาต้องน�าเข้า ซึง่ไทยมจีดุแขง็ด้าน
การผลิตผ้าผืนคุณภาพดีและขนส่งเข้ากัมพูชาได้ง่าย    

2. วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเคหะสิ่งทอ ผลจาก FDI  
ทีเ่พิม่ท�าให้สงัคมเมอืงขยายตวัสงู เกดิโครงการก่อสร้างและการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
มากมาย ภาครัฐก็เร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ส่งผลให้การส่งออกสินค้า เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซัม สายไฟ
และสายเคเบลิจากไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในอกีด้านหนึง่โครงการก่อสร้างและธุรกจิพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีผุดขึ้นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ กระตุ้นความต้องการ 
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้าง 
ขึ้นใหม่เป็นจ�านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทย

3. รถยนต์ใหม่และสนิค้าฟุ่มเฟือยอืน่ๆ เศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย่างต่อเนือ่งส่งผล 
ให้คนกัมพูชามีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น รถป้ายแดงแบรนด์ดังเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาด
(Market Share) สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนตลาดอัญมณี มือถือ เสื้อผ้า ต้องหรูหรา  
ทันสมัย และติดป้าย New Arrival จะได้รับการตอบรับดีเป็นพิเศษ

4. เครื่องใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดดและเน้นคุณภาพมากขึ้น 
ขณะทีไ่ทยเป็นฐานการผลติเครือ่งปรบัอากาศ เตาอบไมโครเวฟ เครือ่งซกัผ้า และตูเ้ย็น 
ที่แข็งแกร่งของโลก จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าถึงตลาด CLMV โดยเฉพาะกัมพูชา
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โดย นางสุกัญญา ทองมา กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

5. บริการสุขภาพและความงาม ชาวกัมพูชากว่าร้อยละ 50 ของประชากร 
ทัง้ประเทศ หรอืราว 7.5 ล้านคน เป็นประชากรวัยหนุม่สาวทีม่อีายตุ�า่กว่า 25 ปี ซึง่เป็น 
วยัทีรั่กสวยรักงาม เร่ิมสร้างฐานะและมสีภาพชวีติความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ รวมทัง้ได้รบัอทิธิพล 
จากสือ่ของไทยค่อนข้างมาก ท�าให้เกดิพฤตกิรรมเลยีนแบบการใช้สนิค้าไทย นอกจากนี้ 
ยังเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและเสริมความงามมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลของไทยเร่ิม 
เข้าไปเปิดด�าเนินการแล้ว เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นต้น

6. ธรุกจิเกีย่วกบัโลจสิตกิส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกจิ  เช่น เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
“ปอยเปต โอเนยีง” เมอืงหน้าด่านติดกับชายแดนไทย บรเิวณจงัหวดัสระแก้ว ซึง่ถอืเป็น 
ศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีการค้าสูงท่ีสุดเกือบ 40,000 ล้านบาทต่อปี 
และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ โลจิสติกส์ 
คลงัสนิค้า และศูนย์กระจายสนิค้า เพือ่รองรับการขนถ่ายและการกระจายสินค้าทีม่แีนวโน้ม 
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากการค้าชายแดนเอง และจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

7. สนิค้าทนุและวตัถดิุบ เช่น กมัพชูามกีารน�าเข้าเชือ้เพลงิและไฟฟ้าเพิม่ข้ึน ควบคู่ 
ไปกบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมทีม่อีตัราการขยายตวัอยูท่ี ่8-9 เปอร์เซน็ต์ต่อปี  
ส่วนวัสดุก่อสร้าง/ซีเมนต์ มีแนวโน้มเติบโตตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบรรจุภัณฑ์ก็
มีการเติบโตตามอุตสาหกรรมอาหารและเสื้อผ้าส�าเร็จรูปเช่นกัน

แนวทางการปรับตัว และกลยุทธ์การเจาะตลาด CLMV
ตัวอย่างบรษัิท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในนาม “AJ” 
การปรบัตวัในส่วนของตัวสนิค้า/ผลิตภัณฑ์ มีการปรบัรูปแบบ สัดส่วน ให้ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภค
ในส่วนของวตัถดุบิทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ต้องเผชญิกบัความ

ผันผวนของค่าเงิน จากเดิมที่ใช้หน่วยดอลลาร์ แต่เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน 
บริษทัจงึเริม่หนัมาใช้ค่าเงนิหยวนแทน ซึง่ช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ความผันผวนของค่าเงนิหยวน 
จะมน้ีอยมาก และในแง่ของการตดิต่อซือ้ขายระหว่างประเทศไทยกับจนี จนีรบัทีจ่ะใช้เงนิ
หยวนเป็นหน่วยกลาง จึงท�าให้การปรับตวัของบรษิทัดีขึน้ ประกอบกบัหลายประเทศใน 
CLMV มปีระเทศจนีเป็นคูค้่าส�าคัญ เช่น ลาว และเวยีดนาม การใช้เงินหยวนจงึมแีนวโน้ม 
ที่จะเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นใน AEC

ช่องทางการตลาด จากเดมิท่ีขายตามศนูย์การค้าและตวัแทนขาย ซึง่จะมต้ีนทนุสงู  
ดงันัน้ จ�าเป็นต้องหาช่องทางใหม่ๆ มาสนบัสนนุช่องทางหลัก เช่น การขายผ่านช่องทาง 
E-commerce เพิ่มขึ้น ช่องทางออนไลน์ต่างๆ การขายตามแคตตาล็อก ขายตรงทาง 
ทีวีไดเร็ค เว็บไซต์ รวมทั้งเริ่มมองหาตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

การไปลงทุนเจาะตลาดประเทศกัมพูชา พม่า ลาว บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนโดย
ผ่านตวัแทนในแต่ละประเทศ มีการสร้างหน้าร้านเพ่ือสร้างตราสินค้า (brand) ของตวัเอง  
มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อศึกษาตลาด โดยบริษัทฯ จะส่งทีมงานลงพื้นที่ส�ารวจ
ตลาดเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และกระจายสินค้า
ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าในแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน  
ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้ตลาดของประเทศที่เข้าไปลงทุน 

แนวทางการปรับตัวด้านการตลาดและท�าธุรกิจให้ยั่งยืนในกลุ่ม CLMV
ในส่วนของภาครฐัควรให้ความส�าคญัในตลาดประเทศ CLMV เพิม่มากขึน้ ทีผ่่านมา 

สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยครองตลาดมากกว่าร้อยละ 60 แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ 
ถงึพฤตกิรรมของตลาดผู้บริโภคเท่าทีค่วร ซึง่การน�าเข้าส่งออกสนิค้ามกัผ่านผู้ประกอบการ 
รายใหญ่เป็นหลัก มิได้ท�าตลาดเอง ท�าให้ผู้ผลิตรายย่อยไม่รู้ถึงความต้องการของตลาด 
และรายละเอียดสินค้า ท�าให้ผู้ผลิตรายย่อยปรับตัวไม่ทัน นับเป็นจุดอ่อนท่ีส�าคัญของ 
ผูป้ระกอบการไทย ดงันัน้ แนวทางทีจ่ะสามารถช่วยผูป้ระกอบการรายย่อยได้คอื จะต้อง 
ศกึษาความต้องการของตลาดเพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับเปลีย่นสนิค้า เข้าใจถงึ
การเปลีย่นแปลงความต้องการผูบ้รโิภค ท�าความเข้าใจถงึปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลงของโลก ไม่
ว่าจะเป็นด้านพลงังาน อาหาร การเมอืง สิง่แวดล้อม การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีการศึกษาต้นทุน 
ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่เช่นเดียวกัน โดยอาจจะหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไป
ผลิตสินค้าในประเทศใกล้เคียงด้วย

ประเทศไทยมีความช�านาญและได้เปรียบประเทศ CLMV ในการผลิตสินค้า 
อุตสาหกรรม แต่การจะขยายไปลงทุนในกลุ่ม CLMV เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินการ 
ต่อไปได้นัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องตดิตามสถานการณ์ และเข้าใจพัฒนาการเปลีย่นแปลง
สภาพของตลาดอย่างต่อเนือ่ง และปรบักลยทุธ์ให้เข้ากบัสถานการณ์ของตลาด จงึจะท�าให้ 
ธรุกจิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื  นอกจากนี ้ในส่วนของภาครัฐต้องให้ความส�าคัญกบัการศกึษา 
ข้อมูลสินค้าและตลาดเชิงลึกให้มากขึ้นและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้ทราบ 
และเข้าถงึได้ง่ายขึน้ ทัง้น้ี แนวทางทีจ่ะเป็นไปได้คือภาครฐัและเอกชนต้องจบัมอื ปรบัตวั 
และก้าวไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สนค. ได้จัดกิจกรรมน�าคณะนักธุรกิจ 3 สาขา ประกอบด้วย  
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์การแพทย์  
ซึง่เป็นสาขาธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในตลาด AEC (ทัง้ในแง่การป้อนสายการผลิตและเจาะตลาด 
ผู้บริโภคโดยตรง) เดินทางไปส�ารวจ จัดเก็บข้อมูล และจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ 
ในวนัที ่25-28 เมษายน 2559 เพือ่น�ามาประมวลและจดัท�ายทุธศาสตร์ในการเชือ่มโยง
การค้าการลงทนุกับประเทศ AEC และจดัท�าต้นแบบธรุกิจเพือ่วางรากฐานในการเตบิโต 
ใน AEC อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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Special Report

อุปสรรคแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรม
เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย 

ก้าวใหม่สู่สากล 
ความส�าคัญภาคเกษตรกรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรในประเทศท�าการเกษตร 
มายาวนานและเป็นรากฐานที่ส�าคัญของประเทศ ที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมสามารถ 
ฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผลิตอาหารให้ประชากรภายในประเทศและต่างประเทศ 
ซึง่ถอืเป็นแหล่งอาหารท่ีส�าคญัแห่งหนึง่ของโลก นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งสร้างรายได้ทีส่�าคญั
และเป็นวัตถุดิบที่น�าไปสู่ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าภาคเกษตรกรรมของไทยจะมีสัดส่วน  
เพียงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่ภาคเกษตรกรรมยังคง 
มคีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ปรบัเปล่ียนจากทีเ่คยเป็นสนิค้าเพือ่ 
การบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูปของสินค้าขั้นต้น ปรับเปลี่ยนมาเป็นสินค้า 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งสร้างมูลค่าให้กับประเทศอย่างมาก

ครัวเรือนแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
ครวัเรอืนภาคเกษตรกรรมในปี 2556 ม ี5.9 ล้านครวัเรอืน ประกอบด้วยแรงงาน

ในภาคเกษตรทัง้สิน้ประมาณ 16.7 ล้านคน หรอืประมาณ 25.9 ของประชากรทัง้ประเทศ

	  

ปี 2536 2546 2556

ต�่ากว่า 25 ปี 99,756 51,300 34,313

25-34 ปี 961,786 749,568 306,140

35-44 ปี 1,603,257 1,553,799 1,088,389

45-54 ปี 1,364,877 1,628,863 1,834,958

55-64 ปี 1,047,098 1,064,851 1,545,605

65 ปีขึ้นไป 567,565 759,747 1,096,316

รวม 5,644,339 5,808,126 5,905,714

จากข้อมลูแรงงานในภาคเกษตรกรรมพบว่า ครวัเรือนทีท่�าการเกษตรมแีนวโน้ม 
ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าปี 2536 ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู ่
ในช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี เมื่อผ่านไปกว่า 20 ปี พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีอาย ุ
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมของ 
ผู้สูงอายุ นอกจากน้ีพบว่าสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรมในช่วงที่ผ่านมามีจ�านวน
แรงงานลดลงเฉลีย่ประมาณ 150,000 คนต่อปี และมแีนวโน้มขาดแคลนแรงงาน เป็นผล 
สืบเนื่องมาจากประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันจ�านวนเกษตรกร 
รุ่นใหม่ก็มีจ�านวนน้อยลง ส่งผลให้แรงงานไทยในภาคการเกษตรกรรมลดลงอย่าง 
ต่อเนือ่งในบางกจิการทางการเกษตร เช่น แรงงานเกบ็เกีย่วพืช แรงงานตดัยาง แรงงาน 
ตัดปาล์ม แรงงานประมงทะเล เป็นต้น

จากส�ามะโน ปี พ.ศ. 2556 มีผูถ้อืครองท�าการเกษตร จ�านวน 5.9 ล้านครวัเรอืน  
(ร้อยละ 25.2 ของครัวเรอืนทัง้ประเทศ)1 มเีนือ้ทีถ่อืครองท�าการเกษตรทัง้สิน้ 116.6 ล้านไร่  
ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืช ร้อยละ 96.4 รองลงมาเลี้ยงปศุสัตว์ ร้อยละ 20.8 เพาะเลี้ยง 
สัตว์น�้าในพื้นที่น�้าจืด ร้อยละ 3.9 และ ท�านาเกลือสมุทร ร้อยละ 0.01

ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานภาคเกษตรกรรม

จากกราฟจะเห็นว่าหลังจากปี 2556 แนวโน้มผู้ท�างานในภาคเกษตรกรรม 
มีจ�านวนลดลงมาก โดยประชากรส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไป
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อันเนื่องมาจาก

1. ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตทีม่ค่ีาตอบแทนค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกับ 
ปรมิาณงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานประเภทประมงทะเล ท�าให้แรงงานไทยจ�านวนมาก 
หลกีเลีย่งทีจ่ะท�างานประเภทนี ้ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ�านวนมากไม่สามารถหาแรงงานไทยได้  
จึงจ�าเป็นต้องหันไปพึ่งแรงงานต่างด้าว ซึ่งงานประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นงานที่ขาดแคลน 
แรงงานไทยระดับล่างมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีแรงงานไทยจ�านวนมากที่ว่างงานและ
ก�าลงัมองหางานในตลาดแรงงาน แต่แรงงานไทยจะไม่น�างานประเภทนีเ้ข้ามาประกอบ 
ในการตัดสินใจว่าจะท�างานประเภทนี้ดีหรือไม่

2. ต้นทนุการผลติในการปลกูพชืมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ เช่น ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 
รวมถึงสารเคมี พบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกว่าร้อยละ 86.9 ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 2.2 
และปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ 1.7 ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมาก ในขณะเดียวกัน 
ค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรกไ็ด้ปรบัตวัสงูขึน้เช่นกนั จงึส่งผลให้ต้นทนุต่อหน่วยของเกษตรกร 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดง 1 จ�านวนครัวเรอืนผูท้�าการเกษตร ปี พ.ศ. 2536-2556 จ�าแนกตามอายุ

แผนภมูแิสดงจ�านวนผูถ้อืครองท�าการเกษตร จ�าแนกตามลักษณะการท�าเกษตร

ทีม่า : ข้อมูลส�ำมะโนกำรเกษตร ปี พ.ศ. 2556 ส�ำนักงำนสถติิแห่งชำต ิลักษณะกำรท�ำกำรเกษตรตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ

ทีม่า : ข้อมูลส�ำรวจภำวะกำรมีงำนท�ำของประชำกร ปี 2546-2558

ทีม่า : ข้อมลูส�ำมะโนกำรเกษตร ปี 2536–2556 ส�ำนักงำนสถติิแห่งชำติ

1ครัวเรือนทั้งประเทศปี 2556 มีจ�ำนวน 23.5 ล้ำนครัวเรือน (ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย)
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โดย  นางสาวชลธิชา แก้วทอง  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

3. ภาคเกษตรกรรมยงัต้องอาศยัสภาพดนิฟ้าอากาศในการท�าการเกษตร ซ่ึงถอืเป็น 
ความเส่ียง หลายภาคส่วนมแีนวคดิทีจ่ะจดัท�าระบบการประกนัภยัพชืผลทางการเกษตร  
(Crop Insurance) แต่ยังมข้ีอจ�ากดัเนือ่งจากขาดการส่งเสรมิและสนับสนุนอย่างจรงิจัง 
ที่ผ่านมาจึงส่งผลให้เกษตรกรมีข้อจ�ากัดในการที่จะลดความเสี่ยงของผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาตทิีส่ร้างความเสยีหายแก่ผลผลติ บัน่ทอนต่อฐานะและความมัน่คงในอาชพี 
ในขณะทีปั่จจบัุนมเีพียงนโยบายของภาครฐัเท่านัน้ทีน่�าระบบการประกนัภยัพชืผลเกษตร 
เข้ามาใช้ในการช่วยเหลอื โดยการจ่ายเงนิอดุหนนุค่าเบีย้ประกนัภยับางส่วนให้แก่เกษตรกร 
แต่ก็ยังจ�ากัดเฉพาะข้าวนาปีและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

4. ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตร ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรใน
ประเทศไทยประสบปัญหามาโดยตลอด สาเหตุที่ส�าคัญเป็นเพราะต้นทุนการผลิต  
รวมถึงภาครฐัมหีน้าทีส่่งเสรมิและให้การดแูลเกษตรกร นโยบายต่างๆ ของรฐับาลในช่วง
ทีผ่่านมาไม่เอือ้ประโยชน์ต่อเกษตรกรมากเท่าทีค่วร ส่งผลให้อาชพีเกษตรกรนัน้ถือเป็น 
อาชพีส�าคญัทีถ่กูละเลย รวมถงึปัญหาทีพ่บกันอยูเ่สมอนัน่คือปัญหาพ่อค้าคนกลาง ราคาที ่
พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรราคาต�่ามาก แต่กลับขายต่อได้ในราคาท่ีสูง 
ส่วนต่างจ�านวนมากนีท้�าให้ก�าไรเกือบจะทัง้หมดตกไปอยูท่ีพ่่อค้าคนกลาง ซึง่ไม่ยตุธิรรม
อย่างมาก ทัง้ท่ีเกษตรกรต้องล�าบากดแูลพชืผล แต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยจนบางครัง้เกอืบ 
จะขาดทนุด้วยซ�า้ ซึง่ส่งผลต่อเน่ืองท�าให้เกษตรกรมีปัญหาหนีส้นิตามมา โดยพบว่าครวัเรอืน 
เกษตรกรประมาณร้อยละ 47.2 มีหนี้สิน (เฉพาะหนี้สินที่ใช้เพื่อการท�าการเกษตร)

5. จ�านวนบตุรหลานของเกษตรกรส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัการศกึษาสงูขึน้ มองว่าอาชพี 
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ต้องใช้พละก�าลังอย่างมาก ส่งผลให้บุตรหลานของเกษตรกร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น

ภาคเกษตรกรรมบางกิจการยังขาดแคลนแรงงาน
ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมบางกิจการ เช่น การเพาะปลูกพืช/ 

การท�านา จะเป็นไปตามช่วงฤดูกาลเพียงบางช่วงเวลาและตามราคาสินค้าเกษตร 
รวมถงึอตัราค่าจ้างเป็นส�าคญั ซึง่สามารถใช้เครือ่งจกัรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคน  
แต่ในส่วนของกิจการทางการเกษตรที่ไม่สามารถใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคนได้ เช่น  
ประมงทะเล มคีวามจ�าเป็นอย่างมากท่ีต้องใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน เนือ่งจากแรงงานไทย 
ไม่ค่อยจะท�าอาชพีนี ้นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยเกดิขึน้มานาน  
การปรบัเปลีย่นระบบการเพาะปลกูและการใช้แรงงานต่างด้าวจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่  
ผู้ประกอบการจ�านวนมากแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยโดยหันไปพึ่งแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากมีค่าจ้างที่ถูกกว่าแรงงานไทย อีกทั้งไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 

ในเร่ืองสวัสดิการต่างๆ มากนัก แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เข้ามาทดแทนแรงงานไทย 
ในสาขาอาชีพที่แรงงานไทยไม่พึงท�า โดยเฉพาะงานสาขาอาชีพประเภทงาน 3D ได้แก่  
งานที่สกปรก (Dirty) งานที่อันตราย (Dangerous) และงานที่ตรากตร�า (Difficult)  
ซึง่จากรายงานข้อมลูคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตท�างานทัว่ราชอาณาจกัรของส�านกับรหิาร 
แรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 พบว่าแรงงานต่างด้าว
ท�างานประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์มากที่สุด ประมาณ 153,269 คน รองลงมา  
กิจการต่อเนื่องเกษตร 96,508 คน ต่อเนื่องประมงทะเล ประมาณ 84,313 คน ประมง  
13,075 คน และต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์ช�าแหละ 14,022 คน2 การที่ประเทศไทยมี 
การจ้างแรงงานต่างด้าวจ�านวนมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก�าลังประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานภาคเกษตรในอนาคต
ภาครัฐยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ในอนาคตย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิต

ทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของชาติ ผู้เขียนจึงมีแนวทางในการ 
แก้ปัญหาดังนี้

• รัฐบาลควรหาแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม เช่น จัดหา 
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคม รวมถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรม รวมถงึตระหนกัและเหน็ความส�าคญัแรงงานในภาคเกษตรกรรมให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่

• พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ให้ความรู้และอบรม
เกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนในการท�าการเกษตรกรรม

• สร้างระบบความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เช่น ให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือ
กันเองได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเร่ืองการใช้
เครื่องจักรกล รวมถึงซ่อมแซมเครื่องจักรกลได้เอง

• พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้เอง

• รณรงค์ให้เกษตรกรเหน็ความส�าคัญของการประกนัภยัพืชผลเพือ่ลดความเสีย่ง
ที่ไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกร 

2ข้อมูลจ�ำนวนคนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 น�ำเข้ำตำม MOU และพิสูจน์สัญชำติเดิม (เมียนมำ ลำว กัมพูชำ) ส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 
กระทรวงแรงงำน เดือนกุมภำพันธ์ 2559
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจาก 
การใช้จ่ายของภาครัฐบาลและภาคการท่องเที่ยวท่ียังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง   
ประกอบกบัภาคการส่งออกสนิค้าของไทยกลบัมาเป็นบวกอีกครัง้ อย่างไรก็ตามเศรษฐกจิ 
ไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว   

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 อยูใ่นเกณฑ์ดแีละ 
มเีสถยีรภาพ โดยอัตราการว่างงานยงัอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.9 ของก�าลงัแรงงานรวม  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของหมวดพลังงานเป็นส�าคัญ  
โดยเฉพาะราคาขายปลีกน�้ามัน ค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งถือว่าสถานะหนี ้
ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกิน 
ร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 อยูใ่นระดบั 
มัน่คงและสามารถรองรบัความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ สะท้อนได้จาก 
ทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 168.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในภาพรวมยังคงได้รับแรงสนับสนุน 
จากภาคการท่องเทีย่ว สะท้อนได้จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศขยายตวัในอตัราสงู 
ที่ร้อยละ 16.0 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส�าหรับ 
ภาคเกษตรกรรมยงัคงชะลอตวั สะท้อนได้จากดชันรีาคาสนิค้าเกษตรทีห่ดตวัร้อยละ 7.5  
โดยเฉพาะมันส�าปะหลัง และยางพาราที่ราคาลดลงตามภาวะราคาและเศรษฐกิจโลก 
ที่ชะลอตัว ประกอบกับราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลง ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว 
ร้อยละ 2.0 เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว อาทิ ข้าวเปลือก มันส�าปะหลัง และข้าวโพด  
ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัวร้อยละ 1.6 

การบริโภคภาคเอกชน เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ชะลอตวัลงเลก็น้อย สะท้อน  
ได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 29.9   
และ 11.1 ตามล�าดบั นอกจากนีป้ริมาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบริโภคในรูป USD หดตวัลง 
เช่นกนั โดยหดตัวร้อยละ 4.2 สาเหตสุ�าคญัเนือ่งจากผูบ้รโิภคได้มกีารเร่งการจบัจ่ายใช้สอย 
ไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ม ี
ความผันผวนจึงชะลอการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตามยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ณ ราคาคงที่ ขยายตัวสูงขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 3.0

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จาก 
ยอดการจดัเก็บภาษธุีรกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และยอดจ�าหน่ายปนูซเีมนต์กลบัมาขยายตวั 
อีกครั้ง โดยขยายตัวร้อยละ 3.7 และ 6.0 ตามล�าดับ ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือ 
เครือ่งจกัรขยายตวัเลก็น้อย สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย์ ขยายตวัร้อยละ  
1.9 ขณะที่ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD หดตัวร้อยละ 11.6  

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี ทั้งปี Q3 Q4 ม.ค. ก.พ.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 2.8 2.9 2.8 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 15.4 34.84 7.2 13.05 4.07 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.5 155.5 156.5 160.1 168.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 -0.5

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.7

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 44.4 43.3 44.4 44.1 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -5.8 -5.3 -8.1 -8.9 10.3

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -11.0 -15.3 -12.6 -12.4 -16.8

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -5.3 -10.6 -3.2 2.8 -2.0

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -6.1 -4.7 -5.8 -6.3 -7.5

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 0.3 0.9 0.2 -3.5 -1.6

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 20.4 24.3 3.7 15.0 16.0

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 -0.7 2.0 -0.6 3.0

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -19.1 -24.9 -11.7 -30.0 -29.9

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 -0.2 -10.6 2.3 12.9 -11.1

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 2.2 1.5 -4.4 -2.9 -4.2

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 -2.2 -10.8 0.2 2.9 -11.6

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -2.6 -0.3 17.2 -2.4 1.9

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.7 -0.5 18.8 -7.2 3.7

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -0.4 -0.7 2.1 -0.3 6.0

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ก.พ. 2559 ปี 57 ปี 58

ไทย -0.52 0.9 2.8

มาเลเซีย 3.9 6.0 5.0

ฟิลิปปินส์ 1.1 6.1 5.8

สิงคโปร์ -0.7 2.9 2.0

อินโดนีเซีย 4.28 5.0 4.8

เวียดนาม 1.04 6.0 -

อินเดีย 5.44 7.1 7.3

จีน 2.1 7.4 6.9

ปี 57 ปี 58 ปี 59
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ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2559 มีค่าเท่ากับ  
105.84 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.46 จากการลดลงของ 
ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ค่าโดยสารรถประจ�าทางปรับอากาศชั้น 1  
ทั้งนี้ผลกระทบทางลบของสินค้าและบริการที่กล่าวมาต่ออัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม 
ลดลง สาเหตุมาจากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในระยะ  
2-3 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 โดยได้รับ
อิทธิพลส�าคัญมาจากน�้ามันเช้ือเพลิง ค่าเช่าบ้าน การปรับขึ้นอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ 
และผลไม้สด ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปไม่รวมกลุ่ม 
ราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นท่ีร้อยละ 0.75 (YoY) ส�าหรับดัชนี 
ราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558  
ลดลงร้อยละ 0.50

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559  
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 100.4 เมื่อเทียบกับ 
เดือนมีนาคม 2558 ลดลงร้อยละ 2.4 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่  
น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องบิน น�้ามันเบนซิน น�้ามันเตา น�า้มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(LPG) และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่  
เม็ดพลาสติก ตามการลดลงของราคาน�้ามัน ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและ 
ยางแท่ง ตามภาวะราคาตลาดโลกทีย่งัคงชะลอตวั โลหะขัน้มูลฐานและผลติภณัฑ์โลหะ  
ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ในประเทศยังคงชะลอตัวอยู่ท�าให้ก�าลังซื้อลดลง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559   
ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงข้ึนร้อยละ 0.6 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง  
เม็ดพลาสติก และทองค�า ราคาปรับสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต 
เทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม-มนีาคม 2559 กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.6

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนมนีาคม 2559 มค่ีาเท่ากบั 116.7 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.1 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดไม้และ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ลดลงตามราคาวงกบประตู-หน้าต่าง และบานหน้าต่าง ที่ปัจจุบันนิยมใช้ 
อะลูมิเนียมแทนไม้ หมวดซีเมนต์ ลดลงตามราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม ปูนฉาบ  
เนือ่งจากมปีรมิาณปนูในสต๊อกมาก ผูค้้าจ�าหน่ายได้น้อย มกีารแข่งขนัสงู หมวดเหลก็และ 
ผลติภณัฑ์เหลก็ จากการลดลงของราคาเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทีไ่ด้รบั 
ผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกต�า่ และปัญหาเหล็กราคาต�่าจากจีนเข้ามาแข่งขันเหล็ก 
ในประเทศ ท�าให้มอุีปทานส่วนเกนิในตลาดสูง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวด 
วสัดุก่อสร้างอืน่ๆ ลดลงตามราคาน�า้มนัปิโตรเลยีม ได้แก่ สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ ท่อพวีซีี  
และยางมะตอย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 0.6  
โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและ 
ผลติภณัฑ์เหลก็ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดทีด่ชันรีาคาลดลง ได้แก่ หมวดซเีมนต์ 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส�าหรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดกระเบื้อง  
หมวดวสัดฉุาบผวิ หมวดสขุภณัฑ์ ราคาไม่เปลีย่นแปลง ผูป้ระกอบการมยีอดจ�าหน่ายน้อย  
ภาวะการค้าสนิค้าวสัดกุ่อสร้างโดยทัว่ไปทรงตวั ส�าหรบัดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างเทยีบเฉลีย่ 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 5.1 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index
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การส่งออก
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 มมีลูค่า 18,994 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.27 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากการเพิ่มขึ้นของข้าว (+0.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋อง
และแปรรูป (+11.8%) และน�้าตาล (+78.3%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
(-17.8%) ยางพารา (-19.7%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-2.5%) ปรับลดลง  
สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ +13.8 โดยอญัมณแีละเครือ่งประดบั
ขยายตวั 208.5% ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ (-2.1%) แผงวงจร (-4.0%) คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ (-5.0%) น�า้มนัส�าเร็จรูป (-36.5%) เมด็พลาสตกิ (-5.4%) ปรบัลดลง ตลาด 
ส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ ญีปุ่น่ (+34.8%) สหรฐัอเมรกิา (+0.3%) จีน 
(-7.6%) ฮ่องกง (+16.8%) และสิงคโปร์ (+109.1%) 

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กมุภาพนัธ์ ปี 2559 มมีลูค่า 34,705 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.9  
โดยยางพารา (-22.7%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-10.6%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั  
(-18.6%) ปรับลดลง ในขณะที่ข้าว (+14.4%) น�้าตาล (+51.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+16.0%) ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ +2.7 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.7%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+85.8%)  
ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-6.9%) เม็ดพลาสติก (-7.4%)  
ปรบัลดลง ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ ญีปุ่น่ (+12.1%) สหรฐัอเมรกิา 
(-4.2%) จีน (-6.9%) ฮ่องกง (+2.0%) และสิงคโปร์ (+25.6%)

การน�าเข้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีมูลค่า 14,008 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 

16.82 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�า้มนัดิบ (-45.3%)  
ส่วนประกอบยานยนต์ (-1.1%) เคมีภัณฑ์ (-9.8%) เครื่องจักรกลฯ (-12.6%) ขณะท่ี 
เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ ปรบัเพ่ิมขึน้ (+3.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 
จนี (-13.6%) ญ่ีปุ่น (-17.0%) สหรัฐอเมริกา (+0.7%) มาเลเซยี (-13.6%) และสงิคโปร์ 
(-35.7%) 

ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-กมุภาพนัธ์ ปี 2559 มมีลูค่า 29,482 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ลดลงร้อยละ 14.54 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ 
น�้ามันดิบ (-44.1%) เครื่องจักรกลฯ (-7.4%) เคมีภัณฑ์ (-12.3%) เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลติภณัฑ์ (-30.9%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ ปรบัเพ่ิมข้ึน (+4.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคญั 
ของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (-7.4%) ญีปุ่น่ (-4.2%) สหรฐัอเมรกิา (-19.2%) มาเลเซยี  
(-16.2%) และสิงคโปร์ (-24.7%)

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

ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 อยูท่ี ่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�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 อยูท่ี่ 79.9 (ปี 2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้า 
ทกุหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 34.9 หมวดสนิค้าทนุ ลดลงร้อยละ   
1.4 หมวดสนิค้าสนิค้าวัตถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดสนิค้าอุปโภคบริโภค  
ลดลงร้อยละ 1.3 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.6 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กุมภาพันธ์ 2559 

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กุมภาพันธ์ 59 ม.ค.-ก.พ. 2559 กุมภาพันธ์ 59 ม.ค.-ก.พ. 2559

ส่งออก 18,994 34,705 10.27 0.67

น�าเข้า 14,008 29,482 -16.82 -14.54

ดุลการค้า 4,986 5,223

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

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

อเมรกิา
1,849 0.3 9.7

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 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 สงิคโปร์ 1,184 109.1 6.2

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 ก.พ. 59 ม.ค.-ก.พ. 59

ส่งออก -0.6 -0.4 0.1 -2.6 -2.7

น�าเข้า -2.1 -1.4 0.1 -8.4 -8.3

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,447 -12.6 10.3 จนี 2,934 -13.6 20.9

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,273 3.4 9.1 ญี่ปุ่น 2,399 -17.0 17.1

เคมภัีณฑ์ 957 -9.8 6.8
สหรัฐ

อเมรกิา
983 0.7 7.0

ส่วนประอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์

763 -1.1 5.5 มาเลเซยี 769 -13.6 5.5

น�า้มนัดบิ 756 -45.3 5.4 สงิคโปร์ 598 -35.7 4.3

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 59

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 59

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมำยเหตุ มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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ก.พ. 59 มี.ค. 59
%Δ

(MOM) 
ก.พ. 59 มี.ค. 59

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,216.50 1,205.00 -0.95 1,208.50 1,207.33 -0.10

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,327.00 2,231.96 -4.08 2,346.00  2,307.99 -1.62

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

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,199.91 1,246.34 3.87 1,148.26 1,180.96 2.85

ไทย (THB/Baht) 20,172.92 20,764.82 2.93 19,470.46 19,901.91 2.22

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 30.52 38.12 24.90 30.99 33.37 7.67

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.62 35.24 -1.06 35.89 35.67 -0.60

ที่มำ : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดือนมีนาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,764.82 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 เมื่อเทียบกับ 

เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาทองค�าตลาดโลกพุ่งขึ้น 
แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อทองค�าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  
หลงัจากตลาดหุน้สหรฐัฯ และยโุรปอ่อนแรงลง นอกจากนี ้ทองค�ายังได้รบัแรงหนนุจากสกลุเงินเหรยีญ
สหรัฐทีอ่่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัยโูร หลงัตลาดตอบรบัการส่งสญัญานของ ECB ว่าจะไม่ลดดอกเบ้ียลงอกี

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดิบเดอืนมีนาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ในรอบหลายเดอืนทีผ่่านมา โดยราคาน�า้มนัดิบ WTI  

เฉล่ียอยู่ที่ 38.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 30.52  
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยได้รับปัจจัยบวกหลังรัฐบาลจีนปรับลดสัดส่วนการส�ารองของธนาคาร 
พาณิชย์ (RRR) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก�าลังชะลอตัวลง พร้อมทั้งเพิ่มการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อลดอัตรา 
การว่างงานและลดความเสี่ยงการล้มละลายของธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศ ประกอบกับ 
นักลงทุนให้ความสนใจกับการที่โอเปกมีการวางแผนที่จะคงก�าลังการผลิตเอาไว้ ถึงแม้ว่าปริมาณ 
น�า้มนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ก็ตาม นอกจากนี ้นกัวิเคราะห์ได้ออกมาแสดงความคดิเหน็ว่า  
ราคาน�้ามันดิบน่าจะค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดปีนี้ และมีความเชื่อว่าราคาน�้ามันดิบได้ผ่านพ้น 
จุดต�่าสุดไปแล้ว ยกเว้นว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาตกต�่าอีกครั้งหนึ่ง 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมแข็งค่าขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก  
35.62 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการแข็งค่าของค่าเงินบาทเป็นไปตาม 
ค่าเงินในภูมิภาคที่ได้รับแรงหนุนหลังจากธนาคารกลางจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นทางการเงิน 
ด้วยการลดสดัส่วนการกนัส�ารองของธนาคารพาณชิย์ (RRR) ซึง่สามารถกระตุน้ความต้องการสนิทรพัย์เสีย่ง 
ของนักลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน�้ามันดิบโลกปรับตัวเพิ่มข้ึน ท�าให้ช่วยลดความกังวลเก่ียวกับ 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพ่ิม โดยเฉพาะกลุ่มน�้ามัน  
หนุนให้ค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ส่งออกน�้ามันอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
นอกจากนี ้ตลาดยงัมองว่าการประชมุนโยบายการเงนิธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประกาศการคงอตัรา 
ดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก 

 
สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมนีาคม 2559 ปรบัตัวลดลงจากเดอืนกมุภาพันธ์  
2559 จากราคา 1,216.50 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,205.00 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่ง 
เฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ช้ัน 2 (ใหม่) ปรบัตวัลดลงจาก 2,327.00 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 2,231.96 บาท/
100 กโิลกรมั เนือ่งจากความต้องการข้าวของตลาดยงัชะลอตวัประกอบกบัค�าสัง่ซือ้จากต่างประเทศ 
น้อยลง ทั้งนี้แผนการตลาดข้าวในต่างประเทศปีนี้ มีการวางแผนที่จะไปท�าตลาดหลายประเทศ เช่น 
จนี ฮ่องกง อรัิก ฟิลปิปินส์ อหิร่าน แอฟรกิา สงิคโปร์ และสหรฐัอเมรกิา ในส่วนของตลาดอหิร่านได้มี 
ค�าสั่งซ้ือข้าวจากไทย ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญหน่วยงานด้านอาหารของอิหร่านมาไทยเพ่ือ
ทดสอบคุณภาพข้าวไทยเพือ่สร้างความมัน่ใจในกระบวนการผลติข้าวของไทย ส่วนอริกัเองก็มคีวามสนใจ 
ที่จะน�าเข้าข้าวของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งหากแผนในการท�าตลาดข้าวในหลายประเทศส�าเร็จย่อมส่งผลดี 
ต่อปริมาณการส่งออกข้าวของไทย

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ  
และท่าเรอืสงขลา) เดือนมีนาคม 2559 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 51.23 บาท และ 45.06 บาท ตามล�าดบั  
เพิม่ขึน้จากเดือนกมุภาพันธ์ 2559 คดิเป็นร้อยละ 13.54 และ 16.31 ตามล�าดบั ราคายางปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
น่าจะได้รับอิทธิพลจากราคาน�้ามันท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับอุปทานยางพารา 
ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณยางที่ออกสู่ตลาด 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

มีนาคม 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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Global News

เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2559 นายอับดลุลา ยามนี อบัดลุ กายมู ประธานาธบิดี
มัลดีฟส์ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
โดยประธานาธิบดีมัลดีฟส์ได้แสดงความประสงค์ให้มีการยกเลิกการตรวจลงตรา 
หนังสือเดินทางระหว่างสองประเทศ ปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยหลายรายเข้าไป 
ลงทนุในมลัดฟีส์ โดยเฉพาะในภาคธรุกจิบรกิาร (โรงแรม ท่องเทีย่ว และสปา) และ  
การก่อสร้าง ซึ่งผู้น�าทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมจับคู่เจรจา 
การค้าระหว่างนักธรุกิจไทย-มลัดีฟส์ เพือ่ขยายโอกาสทางการค้าการลงทนุระหว่างกนั 
และส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-มัลดีฟส์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส�าหรับสาขา 
ธุรกิจท่ีน่าสนใจและมีศักยภาพ ได้แก่ ประมง อุตสาหกรรมแปรรูปด้านประมง  
เรือส�าราญ และธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 

แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซียคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที ่
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ (economic stimulus packages) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 
ประธานาธิบดีโจโกวีได้ประกาศที่จะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น
ชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�าลังประกาศชุดที่ 7 ในเร็วๆนี ้
ซึง่ชดุที ่6 และ 7 สามารถสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี ้ชดุที ่6 : รฐับาลอนิโดนเีซยีได้ออก 
แผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภาษีส�าหรับการลงทุนในอินโดนีเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และนักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ประมาณร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี  
ซึ่งการลดหย่อนภาษีนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศได ้
และส�าหรบัชดุที ่7 ขณะน้ีรฐับาลอนิโดนีเซยีก�าลงัจดัเตรยีมแผนกระตุน้เศรษฐกจิชุดที ่7  
ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเน้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กล่าวคือ 1) มีการจัดตั้ง 
กองทุนหมู่บ้านจัดสรรโดยรัฐบาล 2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน 

สปป.ลาว เป็นประเทศที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป เนื่องจาก
ผืนดินยังอุดมสมบูรณ์ อีกท้ัง สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิ GSP และมีจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดรองรับ 
ที่ส�าคัญ สปป.ลาว เป็นประเทศท่ียังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ ่
ยงัเป็นขัน้ต้น ยงัพึง่พาการเกษตร ป่าไม้ และเหมอืงแร่มาก พชืเศรษฐกจิหลกัของ สปป.ลาว ค่อนข้างคล้ายคลงึ 
กับไทย ได้แก่ ข้าว ซึ่งชาวลาวนิยมบริโภคข้าวเหนียว ยางพารา กาแฟ ข้าวโพด มันส�าปะหลัง อ้อย  
พืชผักต่างๆ และลูกชิดท่ีชาวไทยนิยมบริโภคเป็นขนมหวาน ก็มีแหล่งก�าเนิดใน สปป.ลาว โดยสปป.ลาว  
มีจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของการส่งออกรวม โดยในปี 2558 สปป.ลาว  
ส่งออกไปจนี 1.3 พนัล้านเหรยีญสหรฐั สนิค้าส่งออกส�าคญัไปจนี ได้แก่ สนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู การลงทนุ 
ด้านการเกษตรจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส�าคัญในการเจาะตลาดอาหารของจีนที่มีความต้องการสูง 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศของชาว
เกาหลใีต้ลดลงเป็นครัง้แรกในรอบหลายปีทีผ่่านมา เนือ่งจากค่าเงนิวอนอ่อนค่าลง  
และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการบริโภคภายในประเทศมากข้ึน เมื่อวันพุธที่  
13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา รายงานของกรมศุลกากรเกาหลีใต้กล่าวว่า  
ในปี 2558 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.52 พันล้าน 
เหรยีญสหรฐั ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1 แต่จ�านวนการสัง่ซือ้กลบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 2  

Hong Kong Transport & Housing Bureau ได้ประกาศแนวทาง 
การเพิ่มจ�านวนที่อยู่อาศัยในฮ่องกงส�าหรับปี 2559-2562 จ�านวน 87,000 ยูนิต  
ตามนโยบายของรฐับาล เพือ่ลดปัญหาทีพ่กัอาศัยไม่เพยีงพอ ซึง่การเพิม่ของจ�านวน 
ที่พักอาศัยขนาดนี้ย่อมหมายรวมถึงความต้องการ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเพิ่มขึ้น แม้ว่า 
ในส่วนของวสัดกุ่อสร้างไทยอาจสูจ้นีไม่ได้ แต่สนิค้าอืน่ๆ อาท ิเครือ่งใช้ภายในบ้าน  
โดยเฉพาะประเภทเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หรอืประเภทพบัเกบ็ส�าหรบับ้านขนาดเลก็  
จะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ 

โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

อยู่ที่ 15.68 ล้านครั้ง โดยส่วนใหญ่ 
เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24.7 แต่ด้านสินค้าเส้ือผ้า  
รองเท้า และกระเป๋า ลดลงร้อยละ 23.9  
เนื่องจากความยุ่งยากในการเปลี่ยน 
สินค้า รวมถึงผู้บริโภคมีความต้องการ
สนิค้าประเภทอืน่มากกว่า ผูส่้งออกไทย 
จึงควรปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

12 TPSO Journal


