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วารสาร สนย. ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกับผู้อ่าน ในปี 2557 นี้ ทิศทาง
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดขี นึ้ ในกรอบ 4-5% อันเนือ่ งมาจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ตามที่กูรูหลายส�ำนักคาดการณ์ไว้หรือไม่…ก็ต้องติดตามกันต่อไป และหากเป็นไปได้
ดังคาด ปัจจัยบวกดังกล่าวก็จะช่วยหนุนการส่งออกของประเทศให้กลับมาขยายตัวมากขึน้
โดยตลาดส่งออกส�ำคัญของไทยในเวลานี้ ก็คือ ตลาดเพื่อนบ้านเรานั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ หรือเวียดนาม ซึ่งก�ำลังเร่งพัฒนาประเทศให้ทัน
ต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โอกาสจึงเป็นของสินค้าไทย
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ Special Talk : CLMV ตลาดดาวเด่นของไทยใน AEC
ในขณะที่การตลาดแบบสังคมออนไลน์เติบโตอย่างน่าจับตาไปพร้อม ๆ กับ
การตลาดเชิงคุณค่า (Creating Share Values : CSV) ตลอดจนการท�ำ Contract
Farming ก็สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยได้ไม่น้อย
ต่อการขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้อ่านจะพบกับกลยุทธ์
เหล่านี้ที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยได้ภายในเล่ม
และขอน�ำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความภายใต้
โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้อ่าน
ได้ชนื่ ชมความสามารถของเด็กไทย ทีท่ า้ ยเล่ม หวังว่าทุกท่านจะพึงพอใจกับสาระความรู้
ในวารสาร สนย. และขอให้ผู้อ่านมีความสุข สวัสดี ตลอดปี 2557 นะคะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2557 ขอพาท่านผูอ้ า่ นไปร่วมกิจกรรมกับ สนย.
กันอีกครั้ง กับโครงการพัฒนาแบบจ�ำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ล่าสุด สนย. จัดสัมมนาย่อย
เมือ่ วันที่ 7 พ.ย. 56 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ เสนอผลการวิเคราะห์เบือ้ งต้นเกีย่ วกับผลกระทบของ AEC ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยใช้แบบจ�ำลองดุลยภาพทัว่ ไป ซึง่ ได้แก่ แบบจ�ำลอง GTAP และแบบจ�ำลอง CGE ของไทย ผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้
พบว่าไทยจะได้รบั ประโยชน์โดยรวม โดย Welfare และ Real GDP ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.23 และร้อยละ 15.56
ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ได้ในวารสาร สนย. ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
จากการพัฒนาแบบจ�ำลองพยากรณ์ทางเศรษฐมิตดิ งั กล่าว สนย. จะได้จดั สัมมนาครัง้ ใหญ่อกี ครัง้
ปลายเดือน ม.ค. 57 นี้ เพือ่ น�ำเสนอผลการพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศทัง้ ภาพรวม และกับคูค่ า้ ส�ำคัญ
ของไทย และผลการศึกษาจากการพัฒนาแบบจ�ำลองทีใ่ ช้สำ� หรับการศึกษาสินค้าและบริการเป็นรายสินค้า
ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางใด ขอตัวไปติดตามเพื่อมาน�ำเสนอให้ทราบกันในคราวต่อไป
นะคะ
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ส�ำนักบริหารกลาง

Special Talk

CLMV ตลาดดาวเด่นของไทยใน AEC
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ช่วงนีก้ ระแสลมหนาวเริม่ พัดแรงสูบ่ า้ นเราสร้างความเบิกบานส�ำราญใจต้อนรับปีใหม่ 2557 แก่ชาวเรากันอย่างถ้วนหน้า เฉกเช่น
กับกระแสเศรษฐกิจโลกก็กำ� ลังพัดหวนคืนกลับสูเ่ อเชียอย่างไม่หยุดยัง้ ส่งผลให้ตลาดเอเชียเริม่ คึกคักส�ำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะ CLMV
ที่ก�ำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
รายงานว่าในปี 2553 เอเชียมีสว่ นแบ่งใน GDP โลก
คิดเป็น 24% (ขณะทีส่ ว่ นแบ่งของประเทศพัฒนาแล้ว
เช่น สหรัฐฯ และยุโรปกลับมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง) พร้อมกับคาดว่าเอเชียในปี 2593 จะมี
ส่วนแบ่ง GDP เพิ่มขึ้นเป็น 52% ของGDP โลก
หรือราว 174 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งระดับ
รายได้ของคนเอเชียในปี 2593 จะขยับเข้าใกล้เคียง
กับยุโรปในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
เอเชียก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลักของโลกยุคใหม่ ถนนทุกสายก�ำลัง
มุ่งหน้าเข้าสู่เอเชียในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้า
การลงทุน มีการกระจายการลงทุน (FDI) ไปยัง
หลากหลายประเทศในเอเชียมากขึน้ เช่น การผลิต
สมาร์ทโฟนและชิน้ ส่วน (ทีก่ ำ� ลังเข้ามาเบียดส่วนแบ่ง
ตลาดคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ก็ก�ำลัง
หลั่งไหลสู่จีน ไทย และเวียดนาม อย่างรวดเร็ว
ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์กเ็ ติบโตอย่างมาก
(มากกว่าภูมิภาคใด ๆ ในโลก) ทั้งในจีน อินเดีย
ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงให้เห็นว่า
ทิศทางเศรษฐกิจโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัย
แห่งเอเชียอย่างแท้จริง
ปัจจัยส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เอเชียมี
บทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นก็คือการรวมกลุ่ม
ของ AEC และการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจของ AEC
กับคูค่ า้ ส�ำคัญในรูปของ FTA อาทิเช่น อาเซียน +3
ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิก
อาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้
ไทยสามารถขยายโอกาสทางการตลาดภายใน
กลุ่มที่ใหญ่ข้ึนถึงกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็น
หนึ่งในสามของประชากรโลก และเมื่อรวม GDP
ของอาเซียน +3 เข้าด้วยกันจะมีมูลค่าสูงถึง
9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (16% ของ GDPโลก)
ส่วนในแง่ของเงินส�ำรองต่างประเทศจะมีมลู ค่ารวม
สูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ มากกว่าครึง่ หนึง่
ของเงินส�ำรองต่างประเทศของโลก
นอกเหนือจากอาเซียน +3 ที่เป็นตลาด
ส�ำคัญของไทยแล้ว ยังมีอกี ตลาดหนึง่ ทีไ่ ทยควรให้
ความส�ำคัญคือตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว

เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่ปัจจุบันเป็นคู่ค้า
ส�ำคัญอันดับ 1 ในกลุม่ อาเซียนโดยมีการค้ารวมกับ
ไทยปี 2556 (ม.ค. - ต.ค.) 23,023 ล้านเหรียญสหรัฐ
แซงหน้ามาเลเซีย (22,002 ล้านเหรียญสหรัฐ)
และสิงคโปร์ (16,801 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไป
เรียบร้อยแล้ว
CLMV ก�ำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ที่ส�ำคัญ เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงฟื้นฟูประเทศ
และทุกประเทศก�ำลังเร่งรัดพัฒนาประเทศครัง้ ใหญ่
เพือ่ ให้ทนั กับ AEC ปี 2558 ดังนัน้ ทุกประเทศจึงมี
การน�ำเข้าสินค้า “ความเจริญส�ำเร็จรูป” จากไทย
เพื่อน�ำไปพัฒนาประเทศจ�ำนวนมาก อันได้แก่
น�้ำมันส�ำเร็จรูป รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักร
เครื่ อ งดื่ ม ผ้ า ผื น ปู น ซี เ มนต์ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
เครื่องปรับอากาศ และน�้ำตาลทราย เพื่อไปใช้
ส�ำหรับปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ป้อนสาย
การผลิตอุตสาหกรรมทดแทนการน�ำเข้าและ
เพื่อการบริโภคที่ก�ำลังขยายตัว
ส�ำหรับกัมพูชา และเมียนมาร์ เริม่ ดึงดูด
การลงทุน (FDI) มากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับเนื่องจาก
ได้รบั GSP ชนิดปลอดภาษี และปลอดโควตาจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น EU นอกจากนัน้ เมียนมาร์เอง

ก็มองข้ามช็อตไปสูก่ ารเป็นฮับของภูมภิ าคโดยการ
พัฒนากรุงเนปิดอว์และทวายให้เป็นศูนย์กลาง
เชือ่ มต่อเศรษฐกิจใหญ่ ๆ อย่างอินเดีย จีน และไทย
ส่วนลาวนัน้ ภายหลังจากการเปิดสะพานข้ามโขง
แห่งที่ 4 ทีห่ ว้ ยทรายเมือ่ กลางเดือนธันวาคม 2556
เชื่อมการขนส่งทางบก ไทย-ลาว-จีนตอนใต้แล้ว
ก็มองว่าตนเป็นสะพานเศรษฐกิจเชือ่ มต่อระหว่าง
จีนและอาเซียนทั้งหมด ยกระดับลาวเป็นสิงคโปร์
2 แห่งอาเซียน ส่วนเวียดนามนั้น ในช่วง 2-3 ปี
ทีผ่ า่ นมาก็มพี ฒ
ั นาการทีก่ า้ วกระโดดด้วยการเป็น
ผูส้ ง่ ออกสมาร์ทโฟนและชิน้ ส่วนอันดับ 7 ของโลก
สิง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้ CLMV มีกำ� ลังซือ้ สูงขึน้ และ
จะส่งผลให้การค้าชายแดนของไทยขยายตัวขึ้น
เป็นเงาตามตัว ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดฟิลิปปินส์
ก็เป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันเนื่องจาก
ผลกระทบจากซูปเปอร์ไต้ฝุ่นไฮ่เยี่ยนที่ท�ำให้
ฟิลปิ ปินส์จะต้องเร่งรัดฟืน้ ฟูประเทศอย่างมากในช่วง
3-4 ปีขา้ งหน้าไม่ตา่ งจากประเทศ CLMV มากนัก
ปี 2557 นี้เห็นทีจะต้องพูดว่า สวัสดีปี
AEC เสียแล้ว

ที่มา : ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
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Special report

การตลาดยุคใหม่ (Marketing 3.0)
และแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ปี 2557
โดย นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
ส�ำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
การตลาดยุคใหม่ (Marketing 3.0) พัฒนา
มาจากแนวคิดเดิมที่เน้นการผลิต (Production
Base) หรือการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Base)
ซึง่ เป็นการท�ำการตลาดแบบเดิม ๆ มาเป็นการมุง่ เน้น
การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Co-creation/Innovation Base) โดยมีจุดเด่น
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
ทีก่ ้าวหน้า โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์
(Social Media) โปรแกรมและอุปกรณ์มือถือ
(Mobile Device & Application) ซึง่ สามารถสร้าง
เครือข่าย (Networking) เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ขาย
และผูซ้ อื้ ได้หลากหลาย (Many to Many) ประการ
ส�ำคัญ ต้องใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว มาพัฒนา
คุณค่าหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจน
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน
(Strategic Partnership)ทั้งนี้ Marketing 3.0
สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (4P + 4C + 2I)
โดยเฉพาะ 2I (Integration & Interaction) ที่
อาศัยเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์มาสร้างสรรค์
คุณค่าร่วมกันโดยการบูรณาการและมีปฏิสมั พันธ์กนั
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4P

4C

ผลิตภัณฑ์
(Product)

ความจ�ำเป็นและความต้องการของผู้บริโภค
(Customer needs and wants)

ราคา
(Price)

ต้นทุนของผู้บริโภค
(Cost to the Customer)

การจัดจ�ำหน่าย
(Place)

ความสะดวก
(Convenience)

การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)

การสื่อสาร
(Communication)

2I = Integration & Interaction

ศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์ปรมาจารย์
ด้านการตลาดระดับโลกเจ้าของแนวคิด Marketing
3.0 ได้บรรยายเรื่อง “Values Driven Marketing”
โดยให้ความเห็นว่า การท�ำธุรกิจจากนีไ้ ปต้องปรับ
วิธีคิด จากอดีตที่คิดว่า “อะไรที่ดีต่อธุรกิจคือ
ดีตอ่ สังคม” แต่จากนีไ้ ปควรเปลีย่ นมุมมองใหม่คอื
“อะไรที่ดีต่อสังคมถือว่าดีต่อธุรกิจ” เพราะการ
ท�ำธุรกิจได้ในระยะยาว คือ การเอาชนะ “จิต
วิญญาณ” ของผู้บริโภค ด้วยการท�ำให้ผู้บริโภค
เห็นคุณค่าหรือแบรนด์ของธุรกิจ นั่นคือแนวคิด
Marketing 3.0 ที่คอตเลอร์เน้นว่าจ�ำเป็นต้องท�ำ
การตลาดให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะการตลาด
ในมิตขิ องสังคมซึง่ เป็นพัฒนาการต่อจากการตลาด
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) กลายเป็นการตลาด
เชิงคุณค่า (Creating Share Values: CSV) ที่จะ
ท�ำให้แบรนด์มคี วามแข็งแกร่งและยัง่ ยืน นอกจากนี้
คอตเลอร์ยงั มองว่าการตลาดยุคเก่าแบบผูบ้ ริโภค
นิยม คือ เน้น Mass Marketing ก�ำลังเปลีย่ นไปสู่
การตลาดแบบสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่ ส ะท้ อ นพลั ง ของผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
Facebook Twitter Google มากขึ้นเนื่องจาก
ความสามารถกระจายข้อมูลของธุรกิจได้ทวั่ ถึงและ
รวดเร็วขึ้นจนสามารถตรวจเช็คสินค้าที่ต้องการ
ซื้อได้ทันทีว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรผ่านเครือข่าย
Social Media จึงไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีธ่ รุ กิจจะโฆษณา
อะไรเกินจริงเพราะถ้าท�ำเช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้
จะถูกกดดันจากสังคมออนไลน์ ประการส�ำคัญ
ธุรกิจออนไลน์จะท�ำให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการ
ออกแบบความต้องการสินค้ามากขึ้น ในขณะที่
นักการตลาดหรือผู้ผลิตสินค้าที่จะมีบทบาท
ลดน้อยลง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าหรือ
นวัตกรรมร่วมกันในที่สุด
ทั้งนี้ คอตเลอร์มองว่าแนวโน้มธุรกิจ
ออนไลน์ในอนาคตอันใกล้นี้จะเติบโตมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก (จาก
ปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 10%) จึงกล่าวได้ว่า
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) จะเป็น
กลยุทธ์ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถทาง
การแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอ
ข้อมูล “แนวโน้มการตลาดออนไลน์ 7 ประการ
ในปี 2557” ของ Jayson Demers ซึ่งตีพิมพ์
ในวารสาร Forbes เมื่อเดือนกันยายน 2556 ดังนี้
1. Content Marketing จะมีบทบาท
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ดังนัน้ ควรสร้างสรรค์หวั ข้อและ
เนื้ อ หาทางการตลาดออนไลน์ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
2. Social Media Marketing จะต้องการ
ความหลากหลายมากขึน้ ดังนัน้ นอกจากการตลาด
ผ่าน Social Media แบบดัง้ เดิม ได้แก่ Facebook
Twitter แล้ว ควรใช้ Social Media ใหม่ ๆ ได้แก่
Pinterest, Google+ Tumblr Instagram เป็นต้น

3. รูปภาพจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า
เพราะช่วยสื่อสารให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น
ควรสื่อสารด้วยรูปภาพเพื่อแสดงเนื้อหาหลัก
รวมทั้งการใช้ Infographics เพื่อช่วยแปลงข้อมูล
เป็นรูปภาพ ซึ่งจะช่วยสื่อสารได้ดีมาก
4. ข้อความสั้น ๆ จะดึงดูดความสนใจ
ได้มากกว่า ดังนัน้ ควรใช้ขอ้ ความสัน้ ๆ เพือ่ สือ่ สาร
ทางการตลาด สร้างแบรนด์ และสะท้อนความเป็น
ตัวตนของธุรกิจ
5. รองรับอุปกรณ์มือถือ เพราะแนวโน้ม
การใช้ Smart Phone และ Tablet ทีม่ ากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ซึ่งก�ำลังเข้ามาแทนที่ PC และNotebook ดังนั้น
ธุรกิจควรใช้การตลาดออนไลน์รองรับกับอุปกรณ์
มือถือต่าง ๆ ด้วย
6. Ad Retargeting จะเป็นกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีโปรแกรมในการเก็บข้อมูล
เว็บไซต์ของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเข้าไป
โดยจะประมวลผลเพือ่ แสดงโฆษณาของผลิตภัณฑ์
หรือแบรนด์ดงั กล่าวให้แก่ลกู ค้าซ�ำ้ ๆ ในเว็บไซต์อนื่
ซึง่ จะเป็นการช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ดงั กล่าว
อยู่ในใจลูกค้าเป็นอันดับต้น ๆ
7. SEO จะเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพราะ SEO (Search Engine Optimization) และ
การแชร์ผ่าน Social Media จะช่วยให้ข้อความ
ในการท�ำการตลาดออนไลน์หาได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้
Search Engine

ศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์
จึงกล่าวได้วา่ ธุรกิจควรให้ความส�ำคัญกับ
การตลาดยุคใหม่ (Marketing 3.0) และการตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) ผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ต
สังคมออนไลน์โปรแกรมบนมือถือโดยใช้แนวโน้ม
การตลาดออนไลน์ข้างต้น เพื่อช่วงชิงโอกาสและ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพราะสามารถ
เชือ่ มโยงผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูซ้ อื้ ทีห่ ลากหลาย น�ำไปสู่
การสร้างเครือข่าย (Networking) และสร้างสรรค์
คุณค่าร่วมกัน (Value Co-creation)ซึ่งเป็นการ
พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ธรุ กิจนัน่ เอง
อ้างอิง

• http://thaipublica.org/2013/03/philip
-kotler-values-driven-marketing/
• http://www.forbes.com/sites/jayson
demers/2013/09/17/the-top-7-online-marketing
-trends-that-will-dominate-2014/
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Special report
Contract Farming คือการท�ำการเกษตร
แบบมีสัญญาระหว่างฝ่ายผู้รับซื้อผลผลิตกับ
เกษตรกร โดยมีการท�ำสัญญาก่อนการผลิต ซึ่งมี
ข้อตกลงเกี่ยวกับราคาผลผลิต คุณภาพ และ
ปริ ม าณรั บ ซื้ อ ผู ้ ข ายมี ห น้ า ที่ ท� ำ การผลิ ต ให้
สอดคล้องกับข้อตกลง ส่วนผู้ซื้อมักมีบทบาท
ในการส่งเสริมผู้ขายในด้านต่าง ๆ
รูปแบบของสัญญา
1. การประกันรายได้ เป็นกรณีทเี่ กษตรกร
มี ที่ ดิ น ในครอบครอง แต่ ข าดความสามารถ
ในการผลิตเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ทั้งใน
การผลิตและการตลาด จึงมีความกังวลในด้าน
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิต ดังนัน้ ฝ่ายผูร้ บั ซือ้
จะให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต ที่ส�ำคัญ
คือให้คำ� แนะน�ำด้านเทคโนโลยีและวิชาการ เมือ่ ได้
ผลผลิต ผู้รับซื้อจะประเมินคุณภาพสินค้าและ
จ่ายค่าตอบแทนแก่เกษตรกร
2. การประกันราคา เป็นกรณีที่เกษตรกร
มี ที่ ดิ น ในครอบครอง มี เ งิ น ลงทุ น รวมทั้ ง มี
ประสบการณ์ ใ นการผลิ ต แต่ ไ ม่ ต ้ อ งการรั บ
ความเสี่ยงด้านราคาและตลาด ฝ่ายผู้รับซื้อ
จึ ง มี เ พี ย งบทบาทในการให้ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า น
เทคโนโลยีและวิชาการ ที่สำ� คัญคือมีหน้าที่รับซื้อ
ผลผลิตตามราคาที่ได้รับประกันไว้
3. การประกันตลาด เป็นกรณีทเี่ กษตรกร
มีเงินทุนในการท�ำการผลิต และยอมรับความเสีย่ ง
ด้านราคาผลผลิต แต่ขาดความสามารถในการ
ท�ำตลาดเนื่องจากไม่มีความรู้ความช�ำนาญ
จึงรับหน้าที่ท�ำการผลิต และมอบการท�ำตลาด
ให้แก่ผู้รับซื้อ
ส่วนใหญ่ของการท�ำ Contract Farming
จะเป็นรูปแบบการเซ็นสัญญาระหว่าง 2 ฝ่าย
(Bipartite Model) คือ เกษตรกรกับผู้รับซื้อ ซึ่ง
ผู้ซื้อด�ำเนินการโดยตรงกับเกษตรกรเพื่อว่าจ้าง
ให้ผลิตโดยไม่มีหน่วยประสานงานและพ่อค้า
คนกลาง เกษตรกรจึงต้องรับภาระเกีย่ วกับการผลิต
ทัง้ หมดโดยไม่มผี สู้ นับสนุน ดังนัน้ ในบางกรณีจงึ มี
การด�ำเนินงานในรูปแบบไตรคูส่ ญ
ั ญา (Tripartite
Model) ซึ่ ง หมายถึ ง การท� ำ สั ญ ญาร่ ว มกั บ
ผู้ผลิต

Bipartite Model

ลติ

ผรู้ บั ซือ้ ผลผ

เกษตรกร

บริษัท

Tripartite Model
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• บริษทั

หนว่ ยงา
น

อนื่

• เกษตรกร

ผูร้ บั ซอื้ ผ
ลผ

ลติ

ผผู้ ลติ

• บริหารจัดการ
• โลจิสติกส์

Contract Farming
: กลยุทธ์เสือนอนกิน

โดย ดร. ฤทัยชนก จริงจิตร
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

หน่วยงานอื่นที่ช่วยในการบริหารจัดการ โดย
รูปแบบการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญา การท�ำ
Contract Farming ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการ
ลดภาระของเกษตรกร อาทิ ด้านการบริหาร
จัดการและโลจิสติกส์ นอกจากนั้นยังเป็นการ
สร้างงานให้กับชุมชน
เงื่อนไขของสัญญาที่ต้องพิจารณา
1. ราคา วิธกี ำ� หนดราคาในการรับซือ้ อาทิ
ตามราคาตลาดหรืออัตราคงที่ ราคาสูงสุด/ต�่ำสุด
การประกันราคา และการก�ำหนดราคาโดยการ
ประเมินคุณภาพสินค้า
2. ปริมาณ การค�ำนวณปริมาณรับซื้อ
อาทิ ค�ำนวณผลผลิตต่อไร่/ต่อกิโลกรัม หรือปริมาณ
การรับซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า
3. คุณภาพ การก�ำหนดรายละเอียด
คุณภาพสินค้า และข้อตกลงในกรณีที่เกษตรกร
ผลิตสินค้าไม่ได้ตามคุณภาพที่ก�ำหนด
4. ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ม าของปั จ จั ย
การผลิต ราคา จ�ำนวน ผูร้ บั ผิดชอบต้นทุน เงือ่ นไข
การช�ำระต้นทุนกรณีเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบ
และการประกันการผันผวนของต้นทุน
5. วิ ธี ก ารผลิ ต ระดั บ สุ ข อนามั ย ใน
การผลิต การใช้ปุ๋ย อาหารสัตว์ สายพันธุ์พืชหรือ
แม่พันธุ์สัตว์ และก�ำหนดผู้รับผิดชอบด้านวิธีการ
ผลิต
6. เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิต ทีม่ า การอบรมความรูแ้ ละ
ทักษะด้านเทคโนโลยี ความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
7. โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การลงทุ น ใน
สิง่ ปลูกสร้างและอุปกรณ์ ทีม่ าของเงินทุน สัดส่วน
การลงทุนระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อ การกู้เงิน
การคืนทุน และอัตราดอกเบี้ย
8. โลจิสติกส์ วิธีจัดส่งสินค้า ช่วงเวลา
จ�ำนวนครั้ง การจัดเก็บผลผลิต และผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
9. การประกันความเสี่ยง การท�ำประกัน
อาทิ ในกรณีผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรเกิดหนี้สินจากสัญญา
รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจในการเปลี่ยนแปลง
เงือ่ นไขของสัญญาของทั้ง 2 ฝ่าย
Contract Farming ภายในประเทศ
ในประเทศไทยมี ก ารท� ำ Contract
Farming มาเป็นระยะเวลานาน ที่ชัดเจนที่สุดคือ

โครงการของ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)
ซึง่ มุง่ เน้นไปทีก่ ารท�ำสัญญาเลีย้ งสัตว์กบั เกษตรกร
รายย่อย โดยเกษตรกรและบริษัทร่วมลงทุน
ด้านปัจจัยการผลิต และบริษทั เป็นผูร้ บั ซือ้ ผลผลิต
จากเกษตรกรตามคุณภาพและราคาที่ได้ตกลงไว้
โดยบริษัทเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านความผันผวน
ของราคาและความต้องการของตลาด โครงการแรก
เป็นการท�ำสัญญาเลีย้ งไก่กระทงที่ จ.ชลบุรี ตัง้ แต่
ปี 2518 และได้ขยายไปในหลายจังหวัดจนครบ
ทุกภูมิภาค ปัจจุบันผู้เข้าร่วมมีกว่า 15,000 ราย
ซึ่งครอบคลุมการผลิตไก่กระทง ไก่ไข่ สุกร และ
ปลาทับทิม
Contract Farming ในประเทศเพื่อนบ้านและ
ความส�ำคัญของ ACMECS
นอกจากในประเทศแล้ว การท�ำสัญญาผลิต
ในประเทศในเพือ่ นบ้านเริม่ ทวีความส�ำคัญมากขึน้
เนื่องจากผลผลิตการเกษตรบางประเภทเริ่ม
ขาดแคลน และราคาสูงขึ้นจากความต้องการ
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ส่งผลให้
ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบการเกษตรจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน นอกจากนัน้ Contract Farming
ยังถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย
และเวียดนาม (ACMECS) ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ด้วยการใช้โอกาส
จากทรัพยากรในการผลิต แล้วรับซื้อผลผลิต
ในฤดูเก็บเกี่ยว
ในส่วนของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดท�ำแผนการ
ลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน
และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในแต่ละปี
ส�ำหรับแผนการลงทุนฯ ปี 2556 มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมจ�ำนวน 60 รายจาก 11 จังหวัด ซึ่งมี
พรมแดนติดกับกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ รวมทัง้
ได้มกี ารก�ำหนดพืชเป้าหมายทัง้ สิน้ 10 ชนิด ได้แก่
ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว เขี ย วผิ ว มั น
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดหวาน งา ถั่วลิสง ลูกเดือย
ละหุ่ง และไม้ยูคาลิปตัส โดยสินค้าเป้าหมายที่มี
มาตรการในการน�ำเข้าได้แก่
1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ องค์การคลังสินค้า
ได้รบั อนุญาตให้นำ� เข้าได้ตลอดทัง้ ปี ส่วนผูน้ ำ� เข้า

ทั่วไปท�ำได้ในช่วง 1 มี.ค.- 31 ส.ค. หลังจากได้มี
มติให้ขยายระยะเวลาการน�ำเข้าจากเดิมที่สิ้นสุด
ในเดือนก.ค.ให้เลื่อนเป็นเดือนส.ค. และให้น�ำเข้า
ได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
2. ถัว่ เหลือง คณะกรรมการพืชน�ำ้ มันและ
น�ำ้ มันพืชก�ำหนดให้ 7 สมาคมกับอีก 9 บริษทั เป็น
ผู้น�ำเข้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผลิตภายใน
ประเทศ ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในแผนการ
ลงทุนฯ แต่ไม่มสี ทิ ธิน์ ำ� เข้าสามารถขอให้พจิ ารณา
เป็นผูน้ ำ� เข้ารายใหม่ หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
ที่มีสิทธิ์ในการน�ำเข้า
3. มันส�ำปะหลัง ต้องมีหนังสือรับรอง
การน�ำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์และ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้า
4. ข้าวโพดหวาน การน�ำเข้าในรูปฝัก
มีเฉพาะจากลาวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก
กรมวิชาการเกษตร
5. ไม้ยคู าลิปตัส การน�ำเข้าจากเมียนมาร์
และกัมพูชาต้องมีหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า
พืชเป้าหมาย: จากปัญหาสู่ความจ�ำเป็น
พืชเป้าหมายของ Contract Farming
ครอบคลุมพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในการ
ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ได้เปรียบ
เรื่องค่าแรงและพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากพืช
ดังกล่าวส่วนใหญ่ต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว
และมีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้า ซึ่งในบรรดาพืช
เป้าหมายมีกลุม่ พืชส�ำคัญทีค่ วรเร่งส่งเสริมการท�ำ
Contract Farming เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้าน
การผลิตภายในประเทศมากเป็นพิเศษดังนี้
พืชเป้าหมายส�ำคัญและข้อจ�ำกัด
1. ถัว่ เหลือง ความต้องการน�ำเข้าสูงมาก
เนื่องจากการบริโภคมีมากกว่าการผลิต สายพันธุ์
ในปัจจุบนั ให้ผลผลิตต�ำ่ เกษตรกรขาดทักษะการใช้
เครื่ อ งนวดเพื่ อ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ การกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีท�ำได้ไม่ทั่วถึง มีปัญหาศัตรูพืชท�ำให้
ผลผลิตลด การใช้ปุ๋ยตามชนิดดินยังไม่เหมาะสม
ต้นทุนการผลิตสูง
2. ถั่วลิสง คุณภาพผลผลิตค่อนข้างต�่ำ
มี ส ารอะฟลาทอกซิ น การซื้ อ ขายเป็ น ระบบ
คละเกรด ซึ่งไม่สร้างแรงจูงใจในการผลิตสินค้า
คุณภาพ การกระจายพันธุด์ ยี งั ไม่ทวั่ ถึง ขาดระบบ
มาตรฐานรับรองผลผลิตเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค พื้นที่ปลูกและปริมาณ
การผลิตไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูกลดลง
ในขณะที่ความต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
เพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพการผลิตต�ำ่ เนือ่ งจากฝนทิง้ ช่วง
ดินเสื่อมโทรม และมีสารอะฟลาทอกซินในระยะ
ต้นฤดู ส่วนช่วงปลายฤดูฝนมีการระบาดของโรค
และแมลง ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนสิงหาคม–ตุลาคม เมล็ดพันธุด์ รี าคาสูง
4. ข้าวโพดหวาน ต้นทุนการผลิตสูงจาก
ปุย๋ เคมี และต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมาก ฝักสดต้อง
เก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพ

เนื่องจากเป็นปัจจัยก�ำหนดราคา ปัจจุบันยังขาด
พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ทนต่อโรค
ราน�้ำค้าง และตอบรับกับตามความต้องการ
ของตลาด อาทิ ขนาดที่ได้มาตรฐาน และขาด
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในการรักษาคุณภาพ
5. ถั่ ว เขี ย วผิ ว มั น ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ต�่ ำ
ขาดพันธุแ์ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับแหล่งปลูก
และการใช้ประโยชน์ เมล็ดพันธุ์ราคาสูง มีการ
ระบาดของโรคและแมลง โดยเฉพาะด้ ว ง
สี ไ ม่ ส ม�่ ำ เสมอและมี เ ชื้ อ รา การสุ ก ของฝั ก
ไม่พร้อมกันท�ำให้คณ
ุ ภาพต�ำ่ ใช้แรงงานจ�ำนวนมาก
ในการเก็บเกีย่ วท�ำให้ตน้ ทุนสูง ราคาผันผวน และ
ไม่มีมาตรฐานคัดเกรดในการก�ำหนดราคา
ใครได้ประโยชน์จาก Contract Farming?
ประโยชน์ต่อเกษตรกร เป็นโอกาสในการ
ขยายช่องทางการตลาดสินค้า เกษตรกรที่ขาด
ประสบการณ์หรือความรู้ด้านการตลาดสามารถ
ทุ่มเทให้กับการผลิต และมีความเสี่ยงน้อยลง
โดยเฉพาะการท�ำแบบประกันราคา เกษตรกร
สามารถรู้ราคาผลผลิตล่วงหน้า จึงลดความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนของราคาและตลาดในอนาคต
ซึ่งจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการ
พยุงราคาสินค้าเกษตร นอกจากนั้นยังอาจได้รับ
การสนับสนุนจากผู้รับซื้อในด้านปัจจัยการผลิต
สินเชือ่ รวมทัง้ ค�ำแนะน�ำด้านเทคโนโลยีและวิชาการ
เกษตรกรที่ท�ำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจึงมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนและรายได้ที่มากขึ้น
ประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค เนือ่ งจาก Contract
Farming เป็นการเชื่องโยงห่วงโซ่อุปทานซึ่ง
ครอบคลุมการผลิตจนถึงการตลาด จึงท�ำให้
ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ไปถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถ
ท�ำได้งา่ ย ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสได้รบั สินค้า
ที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งการย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกอาจท�ำให้ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต�่ำลง
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ธุ ร กิ จ
ไม่ตอ้ งท�ำการผลิตเองจึงมีเวลาในการทุม่ เทให้กบั
การท� ำ การตลาดสิ น ค้ า อี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจในสังคม เนื่องจากเป็น
ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านการตลาดสินค้า
ให้กับเกษตรกร รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านราคา
และภาวะตลาดผันผวนที่เกษตรกรต้องแบกรับ
นอกจากนั้นยังเป็นการลดความเสี่ยงในส่วนของ
ธุรกิจเอง ซึ่งจะสามารถวางแผนการตลาด หรือ
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่ได้มีการก�ำหนดปริมาณ ราคา และ
มาตรฐานคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ไว้ ใ นสั ญ ญา
จึงสามารถเสนอขายและก�ำหนดราคาสินค้าแปรรูป
ให้แก่ผู้ซื้อได้ล่วงหน้า
Contract Farming กับการขยายการค้าการลงทุน
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไทยได้ประโยชน์จากการขยายโอกาสด้าน
พื้นที่เพาะปลูก สามารถเข้าถึงวัตถุดิบในราคา

ที่ต�่ำลง และลดต้นทุนการผลิต จึงเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั อุตสาหกรรม
ที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นปัจจัยการผลิต รวมทั้งเพิ่ม
ความแน่นอนด้านปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบ
จึ ง ช่ ว ยยกระดั บ การวางแผนการผลิ ต ให้ กั บ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การส่งเสริม Contract
Farming ในการผลิตมันส�ำปะหลัง ซึง่ เป็นวัตถุดบิ
ทีไ่ ทยต้องการเพือ่ ผลิตพลังงานชีวภาพ มีสว่ นช่วย
ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็น
การลดมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในอีก
มิติหนึ่ง Contract Farming มีบทบาทในการลด
ปัญหาด้านความมัน่ คงบริเวณแนวชายแดน พร้อมทัง้
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจตามตะเข็บ
ชายแดน นอกจากนั้นยังบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับ
การเข้ามาในไทยของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ซึ่งมีทางเลือกในการท�ำการผลิตสินค้าเกษตร
ในประเทศของตน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศเพือ่ นบ้าน จากการเพิม่ อัตรา
การจ้างงาน และรายได้ของเกษตรกร
ประเด็นอ่อนไหว
ประเด็นที่ควรค�ำนึงถึงคือ การเพิ่มขึ้น
ของปริมาณอุปทานสินค้าเกษตรในประเทศจาก
สินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจกระทบต่อ
ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ ภาครัฐจึงควร
พิจารณาการบริหารจัดการช่วงเวลาและปริมาณ
การน�ำเข้าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน
มุมมองด้านโครงสร้างภาคการเกษตรในยุค AEC
Contract Farming อาจเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกระบวนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของไทย
โดยเป็นหนึง่ ในทางเลือกให้กบั กลุม่ สินค้าทีป่ ระสบ
ปัญหาจากข้อจ�ำกัดด้านการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งท�ำให้ต้องปรับตัว โดยการย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เหมาะสมกว่าในด้าน
ค่าแรง พื้นที่เพาะปลูก และทรัพยากร ซึ่งถือเป็น
ฐานการผลิตเดียวกันในยุคของการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ส�ำหรับไทย
อาจหันมาให้ความส�ำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั กลุม่ สินค้าเกษตรดังกล่าว จากกระบวนการ
แปรรูปและการตลาด รวมทัง้ อาจขยายสัดส่วนการ
ผลิตสินค้าในประเภททีไ่ ทยมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ให้มากยิ่งขึ้น
บทสรุป
การท�ำ Contract Farming นอกจากไทย
จะได้ประโยชน์จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต แล้ ว ยั ง เป็ น การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป โดยเพิม่ ความแน่นอนด้านปริมาณ
และคุณภาพวัตถุดิบ ดังนั้น Contract Farming
จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางของสินค้าที่มีข้อจ�ำกัด
ด้านการผลิตในประเทศในการปรับตัวโดยใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบของประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่นับเป็นฐานการผลิตเดียวกันจากการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

คาดการณ์ ปี 56

เฉลีย่ ม.ค. - พ.ย. 56

ปี 55 (%y-o-y)

GDP

ไทย

2.24

6.5

3.0

มาเลเซีย

2.00

5.6

5.1

ฟิลิปปินส์

2.80

6.6

6.0

สิงคโปร์

2.40

1.3

3.0

จีน

2.65

7.8

8.0

อินโดนีเซีย

6.84

6.2

6.3

อินเดีย

6.07

5.1

5.0

เวียดนาม

6.65

5.0

5.2

ประเทศ

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 55

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
6.5
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ (พันล้านUSD)
-20.8
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้าน USD)
-1,469.6
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้านUSD)
181.6
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
3.02
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
2.09
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
43.7
อัตราการว่างงาน (%)
0.7
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
2.99
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
9.27
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
4.0
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-9.7
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
2.5
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
99.5
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
16.0
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
14.1
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
86.6
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
5.8
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง
-6.4
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
0.1
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปUSD
21.3
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
76.2
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
20.6
ยอดขายปูนซีเมนต์
10.6
ยอดขายเหล็ก
5.3
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ปี 56
Q2

Q3

ต.ค.

พ.ย.

-

-

2.9

2.7

-8.4
-6,663.6
170.8
44.5
0.7

-1.9
-888.4
172.3
45.5
0.8

-1.8
375.7
172.1
1.46
0.71
0.6

-0.6
2,294.1
167.5
1.92
0.85
-

-2.20
2.76

-1.65
-2.01

-0.67
-5.37

-4.08
-8.60

1.8
-0.4
-4.9
93.4
19.4

-4.1
2.1
-3.5
91.2
26.1

5.9
-0.2
-4.0
92.8
14.7

5.33
0.46
-10.6
90.3
11.9

-0.2
-3.3
-6.2
-1.6
7.8

-7.3
-24.8
-8.7
-4.8
6.2

2.6
-42.0
-11.1
2.9
6.4

-8.3
-48.0
-16.7
1.9
-4.5

-1.5
3.2
11.0
14.6
15.6

-7.9
-26.2
22.0
3.0
15.7

-14.9
-33.3
14.9
-1.1
-2.0

-18.7
-24.8
3.5
3.6
-

เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤศจิกายน 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ตามการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน และภาคการส่งออก เนือ่ งจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ค่อนข้างล่าช้า ส่วนการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีน และเหตุการณ์ทางการเมือง
ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี มือ่ เทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 3.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2556 อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวที่ร้อยละ 1.92 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ น อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ข้อมูลล่าสุดเดือนตุลาคม
2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน 2556 อยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 45.5
ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทาง
การคลังทีต่ งั้ ไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ
อยู่ในระดับมั่นคง โดยทุนส�ำรองระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2556
อยู่ในระดับสูงที่ 167.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยง
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนพฤศจิกายน 2556 ในภาพรวมยังคงทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่าน โดยที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัวดี
อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.9 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้า
เกษตรขยายตัวเช่นกัน ที่ร้อยละ 5.33 และ 0.46 ตามล�ำดับ ส่วนดัชนี
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 10.6 เป็นผลท�ำให้ดชั นีความเชือ่ มัน่
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 90.3 จากระดับ 92.8 ในเดือนก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2556 ในภาพรวมชะลอตัวลง
สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ทีห่ ดตัว
ร้อยละ 48.0 และ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวที่ร้อยละ 8.3 เช่นกัน
ส่วนรายได้เกษตรกรทีแ่ ท้จริง ขยายตัวร้อยละ 1.9 ตามผลผลิตสินค้าเกษตร
และราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวสูงขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2556 ยังคงทรงตัว
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยยอดการเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 3.5 และยอดขาย
ปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 3.6 ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐ
และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ หดตัวร้อยละ 18.7 และ 24.8 ตามล�ำดับ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2556 จากการ
ค�ำนวณสินค้าและบริการทั่วประเทศจ�ำนวน 450 รายการ ดัชนีราคาสูงขึ้น
ในอัตราทีช่ ะลอลง ตามภาวะเศรษฐกิจ ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก และการใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือน โดยดัชนีมีค่าเท่ากับ 106.01 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 1.67 เป็นการสูงขึ้นของราคาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น�้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม
เครือ่ งประกอบอาหาร เป็นต้น ส่วนสินค้าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีร่ าคา
สูงขึ้น ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่ง
และการสือ่ สาร หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า เป็นต้น เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.14 และเฉลี่ยปี 2556 เทียบกับเฉลี่ยปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ
2.18 ซึ่งอยู่ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1-2.6

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและ
บริการ จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน
138 รายการ) เดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 103.64 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ
0.10 และเฉลี่ยปี 2556 เทียบกับเฉลี่ยปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 1.00

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 140.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากการสูงขึ้นของหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง ตามการสูงขึน้ ของราคาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ตามการสูงขึน้ ของราคาปลาและสัตว์นำ�้ สัตว์มชี วี ติ และ
ผลิตภัณฑ์ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตามการสูงขึน้ ของราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า และผลิตภัณฑ์อโลหะ เป็นต้น เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.8 และเฉลี่ยปี 2556 เทียบกับ
เฉลี่ยปี 2555 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 126.7 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.5 จากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์
ตามการสูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ตามการสูงขึน้ ของราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง-เสริมเหล็ก พืน้ คอนกรีต
ส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อก และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ทราย หิน
ยางมะตอย เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตสูงขึน้ และหาแหล่งผลิตยากขึน้ ส่วนหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ดัชนีราคาลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และเมือ่
เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.2 และเฉลีย่ ปี 2556
เทียบกับเฉลี่ยปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 0.9
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: พฤศจิกายน 2556
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 56

พ.ย. 56

ม.ค.-พ.ย.
56

ต.ค. 56

พ.ย. 56

ม.ค.-พ.ย.
56

ส่งออก

19,393.5

18,757.2 210,090.1

-0.67

-4.08

-0.49

น�ำเข้า

21,164.1

19,314.2 231,997.9

-5.37

-8.60

1.22

ดุลการค้า

-1,770.6

-557.0 -21,907.8

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤศจิกายน 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

จีน

2,602.2

8.5

13.9

8.8 สหรัฐฯ

1,996.6

5.0

10.6

(%)

รถยนต์ และ
อุปกรณ์

1,884.4

-3.9

10.0

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,642.4

3.7

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

1,268.3

11.4

6.8

1,948.2

-1.0

10.4

ยางพารา

753.3

13.1

4.0 มาเลเซีย 1,126.8

2.1

6.0

เม็ดพลาสติก

744.9

2.4

-16.1

5.4

4.0

ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

1,006.1

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนพฤศจิกายน 2556
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

3,020.0

32.5

15.6

จีน

3,372.6

-1.9

17.5

เครื่องจักรกลฯ

1,984.5

-24.1

10.3

ญี่ปุ่น

3,177.3

-38.2

16.4

เคมีภัณฑ์

1,288.5

10.4

6.7

สหรัฐ 1,261.0
อาหรับฯ

44.0

6.5

เครื่องจักร
ไฟฟ้าฯ

1,219.5

-29.9

6.3

สหรัฐฯ

1,177.9

19.4

6.1

954.4

-30.6

4.9 มาเลเซีย

948.3

-7.9

4.9

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ย. 56

ต.ค. 56

พ.ย. 56

ต.ค. 56

พ.ย. 56

ส่งออก

-0.2

0.1

-0.3

-1.0

-1.3

-0.4

น�ำเข้า

0.2

0.4

-0.3

-1.5

-1.5

-2.2
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ม.ค.–พ.ย.56

การส่งออก
เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า 18,757.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 4.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 2.5 โดยข้าว (-25.7%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (-6.2%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-25.9%) ผักและผลไม้
(-2.8%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 5.2 โดยรถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (-3.9%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (+11.4%)
ยางพารา (+13.1%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (+8.5%)
สหรัฐฯ (+5%) ญี่ปุ่น (-1%) มาเลเซีย (+2.1%) และฮ่องกง (-16.1%)
ระยะ 11 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 210,090.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.49 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 5.7 โดย ข้าว(-6.6%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง)
(-4.7%) กุง้ แช่แข็งและแปรรูป (-27.8%) น�ำ้ ตาล (-27.6%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ภาพรวมลดลงร้อยละ 0.1 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-7.7%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป
(-3.1%) อัญมณีและเครื่องประดับ (-25.4%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก
ได้แก่ จีน (0%) สหรัฐฯ (+0.5%) ญี่ปุ่น (-5.4%) ฮ่องกง (+1.2%) มาเลเซีย (+5.5%)
การน�ำเข้า
เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า 19,314.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ
เครื่องจักรกลฯ (-24.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-29.9%) เหล็ก เหล็กกล้า และ
ผลิตภัณฑ์ (-30.6%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-1.9%)
ญี่ปุ่น (-38.2%) สหรัฐอาหรับฯ (+44%) สหรัฐฯ (+19.4%) และมาเลเซีย (-7.9%)
ระยะ 11 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 231,997.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ
น�้ำมันดิบ (+32.5%) เคมีภัณฑ์ (+10.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น (-16.8%) จีน (+2.3%) สหรัฐอาหรับฯ (+6.8%) สหรัฐอเมริกา (+5.9%)
และมาเลเซีย (+5.2%)
ดุลการค้า
เดือนพฤศจิกายน 2556 ขาดดุลการค้ามูลค่า 557 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 11 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ขาดดุลการค้ามูลค่า 21,907.8
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ 98.8 (ปี2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สินค้าเกษตรกรรม หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรม ร้อยละ 2,
0.2 และ1.6 ตามล�ำดับ ในขณะที่หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ 97.8 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของหมวด
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง หมวดสินค้า
เชื้อเพลิง ร้อยละ - 4.2, 3.2 และ 0.1 ตามล�ำดับ ขณะที่หมวดสินค้าทุน และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และ 0.3 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : ธันวาคม 2556
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,772.92 บาท ลดลง
ร้อยละ 2.19 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาทองค�ำได้รับแรงกดดันจากรายงานตัวเลข
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท�ำให้
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม (17-18 ธันวาคม 2556) ทีป่ ระชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับลด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิม 8.5 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐต่อเดือน เหลือ 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ส่งผลให้เงินเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าขึ้น กระตุ้นนักลงทุนเทขายทองค�ำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและหันไปลงทุนเก็งก�ำไร
ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้นแทน นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่ปริมาณการซื้อขายทองค�ำลดลง ส่งผลให้ราคาทองค�ำปรับตัวลดลง
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
107.83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 106.06 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนือ่ งจากในช่วงต้นเดือนราคาน�ำ้ มันดิบปรับเพิม่ ขึน้ จากปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังสหรัฐฯ ทีป่ รับตัว
ลดลงในรอบ 3 เดือน อีกทั้ง ราคาน�้ำมันได้รับแรงหนุนจากการปรับลดมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งยังส่งผลให้
ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ราคาน�้ำมันจึงปรับเพิ่มขึ้นรับอุปสงค์ นอกจากนี้ ความไม่สงบ
ในประเทศผู้ผลิตน�้ำมันทั้งแอฟริกาและตะวันออกกลาง ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้ราคาน�้ำมัน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนธันวาคมปรับตัวอ่อนค่าโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 32.34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่าจาก 31.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการปรับลด
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นกดดัน
ค่าเงินบาท นอกจากนี้ ปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง
สร้างความไม่มั่นใจให้นักลงทุน ท�ำให้มีแรงเทขายหุ้นและพันธบัตรไทย
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,266.50 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,292.78 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้อนุมตั ิ
ให้เปิดประมูลข้าวขาว 5% ใหม่ ผ่านตลาด AFET ผู้ประกอบการคาดว่าราคาประมูลข้าวขาว
จะมีแนวโน้มสูงขึน้ จึงเร่งซือ้ ข้าวขาวมาเก็บในสต็อก ในขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ
100% ชั้น 2 ปรับตัวลดลงจาก 3,355 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,238.33 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากประเทศผูน้ ำ� เข้า เช่น สิงคโปร์ หันไปน�ำเข้าข้าวจากเวียดนามและกัมพูชาแทน รวมทัง้
อินเดียและเวียดนามมีการผลักดันการส่งออกข้าวอีกด้วย ส�ำหรับแนวโน้มเดือนมกราคม 57
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 อาจปรับตัวลดลง เพราะถูกแย่ง
ตลาดส่งออกข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณภาพสูงทีเ่ วียดนามและกัมพูชามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่ไทยถูกมองว่าคุณภาพข้าวด้อยลง
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลาง
ยางพาราสงขลา เดือนธันวาคม 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 73.51 บาท และ 76.91 บาท
ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการบางรายเร่งซือ้ เพือ่ ส่งมอบ
ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการงดเก็บค่า Cess สิน้ เดือนธันวาคม 2556 นี้ ประกอบกับนักลงทุนมีมมุ มอง
ในทิศทางบวกว่าเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวทัว่ โลก จะท�ำให้อปุ สงค์ยางโดยรวมเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับราคายาง
ในเดือนมกราคม 2557 คาดว่าจะปรับตัวลดลง เนือ่ งจากในหลายพืน้ ทีป่ ลูกยางของไทยมีฝนตก
ทิ้งช่วง ส่งผลให้อุปทานยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับ
สต็อกยางของจีนที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ซึ่งจะกดดันให้ราคายางปรับลดลง

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

%∆
(MOM)

ม.ค.-ธ.ค.
55

1,292.78

2.07

1,646.20

1,451.04

-11.85

3,238.33

-3.48

3,017.62

3,286.79

8.92

พ.ย.-56

ธ.ค.-56

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,266.50

ข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2

3,355.00

สินค้า

ม.ค.-ธ.ค.
56

%∆
(YOY)

ข้าว : (THB/100Kg)

ยางพารา : (THB/Kg)
แผ่นดิบ ชั้น3

72.14

73.51

1.90

93.83

77.45

-17.46

แผ่นรมควัน ชั้น3

74.39

76.91

3.38

96.98

80.24

-17.26

ลอนดอน PM (USD/
Troy oz.)

1,275.82

1,223.04

-4.14

1,668.90

1,410.87

-15.46

ไทย (THB/Baht)

19,194.00

18,772.92

-2.19

24,577.35

20,539.07

-16.43

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
Dubai

106.85

107.82

0.91

109.01

105.67

-3.07

WTI

106.06

107.83

1.68

94.10

100.32

6.61

31.63

32.34

2.25

31.08

30.73

-1.15

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO

11

ร้อยรัก รวมใจ
เด็กไทย AEC
จากบทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
โลกของเรานีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ตามกาลเวลา
และยุคสมัย ปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคทองของระบบ
เศรษฐกิจที่เรียกกันว่ายุคทุนนิยม ซึ่งเป็นยุคที่ให้
ความส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะประเทศจะพัฒนาได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง ดังนั้นประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จึงมีการ
รวมกลุม่ ในการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจครัง้ ส�ำคัญ
ที่เรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งมี
ประเทศไทยรวมอยู่ด้วย และสิ่งที่ตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้คือการแข่งขันที่สูงขึ้น แน่นอนว่า
ผู้ที่เก่งที่สุดและพร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้
หากเป็นเช่นนี้แล้ว เราเด็กไทยยุคใหม่ผู้เป็นอนาคต
ของชาติจะนิ่งเฉยอยู่ก็คงไม่ได้ จะต้องปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อที่จะสามารถรับมือ
และเอาตัวรอดได้ในภาวะนี้ต่อไป
ค�ำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community) หรือทีเ่ ราเรียกกันโดยทัว่ ไปว่า
“AEC” เป็นประชาคม 1 ใน 3 ประชาคมหลักแห่ง
ประชาคมอาเซียน ที่จัดตั้งขึ้นจากแนวความคิด
อันเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดผู้น�ำแห่ง
อาเซียน 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย ลาว พม่า
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และบรูไน การรวมตัวของทั้ง 10 ประเทศนี้
เพือ่ ทีจ่ ะให้มผี ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน อาทิเช่น
การท�ำธุรกิจ เศรษฐกิจ การน�ำเข้า และการส่งออก
เป็นต้น โดยจุดประสงค์และเป้าหมายหลักของการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็คือ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศ
อย่างเต็มที่ ในการผลิตสินค้าและบริการที่แต่ละ
ประเทศมีความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้แต่ละประเทศ
ต้องพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเองออกมา
ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าแห่งสินค้าและ
บริการเหล่านั้น ตลอดจนมีการน�ำเข้าและส่งออก
ผลผลิตที่แต่ละประเทศผลิตไปยังประเทศในภูมิภาค
โดยปราศจากปัญหาทางด้านความแตกต่างของ
กฎระเบียบทางการค้า พิธีการทางศุลกากร และอัตรา
ภาษีทสี่ งู และทันทีทปี่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึน้
ต้นทุนสินค้าที่ไม่จ�ำเป็นเหล่านี้จะไม่ถูกน�ำมา
ค�ำนวณเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอีกต่อไป
และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 นี้
อาเซียนจะมีสถานะเป็นเขตการค้าเสรี หรืออาเซียน
มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนั่นเอง เมื่อเป็น
เช่นนี้ การเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานที่มีฝีมือย่อมโยกย้ายถ่ายเท
อย่างเสรี ดังนั้นอนาคตที่หลายคนมองว่าสวยหรู

“โลกเราหมุนผันไปในยามนี้
อนาคตงดงามอร่ามไกล
จะเคลื่อนย้ายถ่ายเทเศรษฐกิจ
ทั้งสินค้า ภาษี สารพัน

ก็ไม่อาจเป็นเช่นนั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว
เด็กไทยยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้านี้ มักให้ความส�ำคัญ
กั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มากกว่ า การศึ ก ษาและ
การแสวงหาความรู้กับตน เมื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น
ผูม้ คี วามสามารถมากกว่าย่อมได้เปรียบดุจ “ปลาใหญ่
กินปลาเล็กฉันใด ผู้ที่ด้อยฝีมือย่อมพ่ายแพ้ผู้ที่มี
ฝีมือฉันนั้น” วิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร
นักบัญชี และนักส�ำรวจ
มีค�ำพูดที่กล่าวว่า “The English Language
is the working language of ASEAN” โดยหมายถึง
ขณะนี้ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้กันเป็นภาษากลาง
ของโลกและยังเป็นภาษาราชการของอาเซียนอีกด้วย
และนีอ่ าจเป็นเหตุผลประการหนึง่ ทีว่ า่ “ท�ำไมเด็กไทย
ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” ดังนั้นถ้าหากเรา
ไม่รู้จักเตรียมตัว เราก็จะตามคนอื่นไม่ทัน เราก็จะ
เสียประโยชย์จากโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น
เพราะบนเวทีนี้จะเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ถ้าไม่เก่งจริง ดีจริง ไม่มีคุณภาพจริงก็ยืนอยู่ไม่ได้
คนที่มาติดต่อกับเราเขาคาดหวังว่าเราจะไปพูดกับ
เขาด้วยภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษ และนี่คือปัญหา
ของประเทศไทยและเด็กไทยทีภ่ าษาอังกฤษค่อนข้าง
อ่อนแอ ความเปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้นท้าทายคุณทุกคน เรียกร้องความเป็นเลิศจาก
ทุกคน ต้องการความสามารถสูงสุดของทุกคนออกมา
ให้ได้ มีศักยภาพในตัวเองเท่าไรต้องพัฒนาให้
สมบูรณ์ที่สุด ต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้น
ทุกคนต้องปรับตัว ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ทุกคน
จะต้องเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า เด็กไทยสมัยใหม่อาจจะ
ไม่ เ ข้ า ใจว่ า เปลี่ ย นเกี ย ร์ คื อ อะไรเพราะสมั ย นี้
ขับเกียร์ออโตเมติกเปลีย่ นเกียร์แปลว่าว่างอยูไ่ ม่ได้แล้ว
อยูเ่ กียร์ 1 ไม่ได้แล้ว เกียร์ 2 ก็ไม่ได้แล้ว เพราะเพือ่ นเขา
ไปเกียร์ 4-5 กันแล้ว คือมันเร็วขึ้นเต็มฝีเท้าในการ
ที่จะวิ่งบนเวที เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต้องดีเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
นอกจากทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
ที่เด็กไทยจะต้องรับรู้ เข้าใจ และพัฒนาให้พร้อมแล้ว
ทักษะกระบวนการคิดก็เช่นกัน ซึ่งส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่าทักษะทางภาษาและการสื่อสาร เพราะทักษะ
กระบวนการคิดเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่
ด้านอื่น ๆ ต่อไป เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทักษะกระบวนการคิดของเด็กไทยจะต้อง
พัฒนาให้มากขึ้น อันเนื่องมาจากเด็กไทยส่วนใหญ่

แปรวิถีผันผ่านกาลสมัย
เราคนไทยต้องก้าวไปให้เท่าทัน
สร้างชีวิตสร้างโอกาสให้สุขสันต์
ล้วนรวมกันอยู่ที่นี่ AEC”

ยังขาดกระบวนการคิดเป็นต้นทุนเดิม คือ จะต้อง
เปิดโอกาสให้เด็กพูด คิด แสดงความเห็นมากขึ้น
ครูต้องสอนหรือพูดให้น้อยลง เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยครูมีส่วนส�ำคัญ
ที่จะช่วยต่อยอดความคิดอย่างมีกระบวนการ เพื่อให้
เกิดการจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะเกิดเป็นพลังความเข้มแข็งในตัวตน
ของเด็กเอง และเป็นทักษะกระบวนการคิดที่สุดยอด
ของเด็กแบบ I am I have I can ถ้าเด็กไทยท�ำได้
เช่นนี้ เชื่อได้เลยว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในอาเซียน
หรือชาติใดในโลก
ถึงแม้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจ
ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะได้รับ
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนคนในชาติ ที่จะต้อง
ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ ด้วยการท�ำหน้าที่และบทบาทของ
ตนให้ดีที่สุด ดังพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่า “คนทุกคนมีภาระต้องท�ำ
แม้เป็นเด็ก ก็มีภาระอย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน
หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดท�ำการงาน
ต่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและ
ความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริตแจ่มใสและ
เฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มี
ความรูค้ วามสามารถและมีประโยชน์ตอ่ ชาติบา้ นเมือง”
หากเปรียบประเทศชาติเป็นยานพาหนะแล้วนั้น
เศรษฐกิจก็จะเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นเยี่ยม
ที่เป็นตัวกระตุ้นหรือขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าเพียงยานพาหนะและ
เชื้อเพลิงเท่านั้นแล้ว ก็เป็นการยากที่พาหนะนั้น
จะขับเคลื่อนไปได้โดยปราศจากผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ในที่นี้
ก็จะเป็นใครไปมิได้นอกจากพลเมืองของประเทศนัน้ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเมืองวัยเด็ก เพราะเด็กในวันนี้
คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเด็กในวันนี้เป็นเด็กที่มี
คุณภาพและมีความพร้อมทีจ่ ะรับมืออยูเ่ สมอแล้วไซร้
ก็เป็นการง่ายที่ประเทศจะก้าวหน้าและพัฒนาไปได้
อย่างรวดเร็ว และจากที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
จึงเป็นข้อสรุปที่ว่า “ท�ำไมเด็กไทยต้องรับรู้และเข้าใจ
เกีย่ วกับ AEC” แล้วคุณคิดว่า “คุณพร้อมแล้วหรือยัง ?”
กับการเป็นพลเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่จะเกิดขึ้นนี้

นายคมสัน ภูสีเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ “ท�ำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” ระดับมัธยมปลาย

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

