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ในโอกาสทีใ่กล้ฤดกูาลแห่งการผลดัเปลีย่นบคุลากรของระบบราชการ วารสาร สนค. ได้รับเกยีรตจิาก 
ผูบ้รหิารกระทรวงพาณชิย์ท้ัง 5 ท่าน ท่ีสละเวลาให้สมัภาษณ์พิเศษในโอกาสเกษียณอายรุาชการ ปี พ.ศ. 2559  
ส�าหรับผู้บริหารท่านแรกท่ีจะมาเป็นแขกรับเชิญของเรา คือ ท่านชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวง 
พาณชิย์ ประสบการณ์ท�างานของท่านทีอ่ทุศิตนให้กับงานราชการมาอย่างยาวนาน และแนวความคดิของการ
ด�ารงตนในฐานะข้าราชการทีด่ใีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั นับว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อข้าราชการ 
รุ่นน้อง ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

แม้บคุลากรจะผลดัใบหมนุเวยีนเปล่ียนไปตามวาระ แต่หน่วยงานราชการอย่างกระทรวงพาณชิย์ยงัคง 
มุ่งม่ันท�างาน เพื่อรับใช้ประชาชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Special Talk น�าเสนอบทความ 
เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถึงไทยเราจะยังไม่ใช่ผู้น�าด้าน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่เราก็เป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของโลก ทั้งยังเป็นศูนย์กลาง 
ในระดับภูมิภาคหลายๆ ด้าน โอกาสในการส่งออกจึงยังคงเปิดกว้าง ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ให้การ 
ส่งเสริมโครงการนวัตกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปถึงเป้าหมาย 

ส�าหรบังานการประชมุ CLMVT Forum 2016 ทีป่ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้ได้เสรจ็สิน้ลงไปด้วยดี  
คอลัมน์ Special Report เราเก็บเกี่ยวเรื่องราวความส�าเร็จ และประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
และความร่วมมอืต่างๆ เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในภูมภิาคให้แขง็แกร่งยิง่ข้ึนอย่างยัง่ยนื แล้วพบกนัอกีครัง้ 
กับ CLMVT 2017 ที่ประเทศกัมพูชานะคะ 

 

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

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศ (TDRI) เป็นท่ีปรกึษา "โครงการจดัท�ายทุธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ  
(AEC)" โดยร่วมกันจัดประชุมรับฟังความเห็นส�าหรับการจัดท�ายุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559  
ณ จงัหวดัก�าแพงเพชร ซึง่มผีูแ้ทนหอการค้าและผูแ้ทนนกัธรุกิจรุน่ใหม่ (Young Executive Chamber - YEC)  
จากหอการค้า 17 จังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมด้วย

ขณะนี ้สถาบนั TDRI อยูร่ะหว่างการเก็บข้อมลูในประเทศอาเซียน การจดัท�า Focus Group และ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย 
การสมันาในครัง้นี ้สถาบนั TDRI ได้น�าเสนอข้อมลูภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลง 
ท่ีอาเซียนก�าลงัเผชญิ อาท ิการเจรจาความตกลงทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั เช่น ความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ 
ทางเศรษฐกจิภาคพ้ืนแปซฟิิก (TPP) และ ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภมูภิาค (RCEP) โครงสร้าง 
ประชากรอาเซียนซึ่งไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่ง 
ผลกระทบต่อการประกอบธรุกจิรูปแบบใหม่ ซึง่ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ภาคเอกชนควรเร่งปรบัตัวสูก่ารลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตจากทรัพยากรและแรงงานที่มีจ�านวนมาก  
รวมทั้งการใช้อาเซียนเป็นฐานส�าหรับการตลาด จากการเป็นภูมิภาคที่ก�าลังเติบโตจากชนช้ันกลางที่มี 
อัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

จากสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังกล่าว ไทยจึงควรมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นชาติการค้า  
โดยเน้นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอาเซียน          
การพัฒนาการค้าชายแดนและช่องทางการค้า เช่น E-Commerce การพัฒนาความเข้มแข็งของแบรนด์  
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยธุรกิจที่จะเป็นโอกาสของไทยใน CLMV เช่น  
พลังงาน วัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ ไลฟสไตล์ โลจิสติกส์ ธุรกิจที่ผลิตโดยใช้แรงงาน ไอที เป็นต้น 
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Special Talkโดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  

หากถามว่าส่งออกอะไรจึงจะเป็นการส่งออกที่ยั่งยืน ค�าตอบก็คงจะหนีไม่พ้นการส่งออก “สินค้าเทคโนโลยี” ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การส่งออก “สินค้าเทคโนโลยี” :
ไม้เด็ดพิชิตตลาดโลก

	
“สนิค้าเทคโนโลย”ี เป็นสิง่ทีเ่ป็นปัจจยัการผลติทีป่ระเทศผูซ้ือ้จ�าเป็นต้องซือ้หา 

ไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศของตนเองในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบรถไฟฟ้า 
ประปา โรงไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย  
ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 2 ของโลกมีการส่งออก 
การก่อสร้างสนามบินและท่าเรือแบบ BOT (โดยการสนับสนุนของกองทุนเทมาเสค)   
ไปอินเดียในหลายเมือง ซึง่นอกจากจะท�าให้ธุรกจิก่อสร้างขยายตัวแล้วยังเป็นการต่อยอด 
จุดเข้มแข็งด้านโลจิสติกส์ของสิงคโปร์อีกด้วย เป็นต้น ยิ่งประเทศมีการพัฒนามากขึ้น 
เท่าไรประเทศเหล่านั้นก็ยิ่งต้องน�าเข้าสินค้า/บริการเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว 

เมือ่เรว็ๆ นี ้World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จ�านวน 140 ประเทศในระดับโลกประจ�าปี 2015-16  
ที่มีชื่อเรียกว่า the Global Competitiveness Report 20015-16 โดยได้เน้นถึง 
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์  
สงิคโปร์ สหรัฐฯ เยอรมน ีและเนเธอร์แลนด์ตามล�าดบั ส่วนประเทศไทยถกูจดัอยู่ในอนัดับ 
ที่ 31 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

ประเทศท่ีน่าสนใจอนัดบัแรกคอื สวีเดน สามารถไต่จากอนัดับ 14 มาเป็นอนัดับ 10  
ในเวลาเพียง 10 ปี สวีเดนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันดับต้นๆ ของยุโรป  
สัดส่วนของภาคเกษตรของสวีเดนมีเพียง 1% ของ GDP สินค้าที่ผลิตในสวีเดน 50%  
เป็นสนิค้าท่ีใช้ความรู้ด้านนวตักรรมและวศิวกรรมชัน้สงู ขณะทีส่นิค้าส่งออกกม็สีดัส่วน 
50% ทีเ่ป็นสนิค้าด้านวศิวกรรมระดับสูงเช่นกนั สินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ ระบบการสือ่สาร  
เครื่องจักรอุตสาหกรรม  ยานยนต์ และยา ส่วนแบรนด์ชั้นน�าของสวีเดน ประกอบด้วย 
Volvo (ยานยนต์ทุกชนิด), Ericsson, Vattenfall (จ�าหน่ายและติดตั้งโรงไฟฟ้า), 
Skanska, (บริษัทก่อสร้าง- MNC), TeliaSonera (วางระบบโทรศพัท์พืน้ฐานและไร้สาย), 
Sandvik (เครือ่งจักร เคร่ืองมอืส�าหรบัอุตสาหกรรมและเหมืองแร่), Scania (รถบรรทกุ และ
หวัรถลาก), Atlas Copco (เครือ่งอดัลม ป๊ัมลม บรกิารเดนิท่ออตุสาหกรรม) สินค้าเหล่านี ้
ล้วนเป็นที่ต้องการของประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา 

ประเทศที่สองท่ีน่าสนใจคือ สวิตเซอร์แลนด์ ไต่จากระดับที่ 14 ขึ้นไปอยู่ท่ี 1  
ได้อย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ช้ันแนวหน้าของยโุรป สนิค้าส่งออกส�าคญั คอื เคมภีณัฑ์/ยา และเครือ่งจกัร/ 
อเิล็กทรอนกิส์ ในอกีด้านหนึง่ประเทศสงิคโปร์นัน้กเ็ด่นด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ สนิค้า
ส่งออกส�าคัญ ได้แก่ อเิลก็ทรอนกิส์ น�า้มนัส�าเรจ็รปู (เป็น 1 ใน 3 ผู้กล่ันน�า้มนัอนัดบัต้น 
ของโลก) อุปกรณ์ขุดเจาะน�้ามัน (อันดับ 1 ของโลก) ชิป Wafer output (10% 
ของการผลิตโลก)  ซึง่ไม่ต่างกนันกักบัฮ่องกงและสหรฐัฯ ทีเ่น้นเศรษฐกจิสร้างสรรค์เช่นกนั

ส�าหรับประเทศไทยก็ถือได้ว่าก�าลังก้าวสู่ยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจาก 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  
ของไทยได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และความคดิสร้างสรรค์ ปัจจบุนัประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกชิน้ส่วนอตุสาหกรรมทีส่�าคญั 
ของโลกในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน  
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ และประเทศไทยก็ก�าลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง 
ในหลายๆ ด้าน เช่น ศนูย์กลางการวจิยัและพฒันายานยนต์ การรกัษาพยาบาล และการศกึษา   
นอกจากนัน้ปัจจบัุนรฐับาลไทยยังได้มโีครงการหลากหลายเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ อาทิเช่น คูปองนวัตกรรม (ส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
ซอฟต์แวร์ (Software park) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีโครงการที่ส�าคัญที่ 
ส่งเสริมนวัตกรรมหลายด้าน เช่น โครงการต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สิน 

ทางปัญญา โครงการ SME proactive และ โครงการต้นกล้า To go ล่าสดุประเทศไทยได้ก้าวสู ่
นวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ฉงช่ิง  
(จนี) ซึง่สามารถเชือ่มต่อไปยงัประเทศรสัเซยี และ CIS โดยมปีลายทางท่ีเมืองท่าแอนท์เวิร์บ 
ของสหภาพยโุรป อนัจะเป็นการปฏวิตักิารขนส่งสนิค้าไทย-ยโุรป ท�าให้สามารถลดเวลาลง 
ได้ครึง่หนึง่ จากเดิม 36 วนั เหลอืเพยีง 17 วนั อกีทัง้จะเป็นส่วนท�าให้ประเทศไทยก้าวสู ่
การเป็นประเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการเป็นจุดเช่ือมโยง 
ทางเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ๆ อย่าง อาเซียน จีน รัสเซีย CIS และ EU  
ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ข้อคิดเห็น
1. ประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศผู้น�าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ก็ 

เป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค เช่น การเป็นผู้น�าด้านการขนส่งระบบรางในภูมิภาค CLMV  
จึงสามารถส่งออกสินค้า/บริการดังกล่าวไปสู่ CLMV ได้ เช่น การส่งออกการบริหาร 
จัดการระบบราง การเป็นศูนย์กลางบริการด้านการซ่อมบ�ารุงระบบขนส่งระบบราง  
ยิง่เมือ่มกีารเชือ่มต่อระบบรถไฟความเร็วสงูกับจนีด้วยแล้ว ความต้องการด้านการบ�ารงุ 
รักษาการขนส่งระบบรางก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

2. นอกจากนัน้ไทยยงัเป็นผู้น�าระดบัภูมิภาคในหลายๆ ด้าน เช่น การเกษตร อาหาร  
การรักษาพยาบาล การซ่อมอากาศยาน และยานยนต์ การต่อยอดในอุตสาหกรรม 
ที่ไทยมีความเช่ียวชาญให้ใช้เทคโนโลยีในระดับท่ีสูงขึ้นเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นเพื่อยกระดับ 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทย 
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Special Report

“CLMVT Forum” 
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจภูมิภาค

นับเป็นก้าวท่ีส�าคัญภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีไทยและเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ได้จัดตั้งเวทีการหารือทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

ทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไทยได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับการขานรับเป็นอย่างดีจากกัมพูชา ลาว  

เมียนมา และเวียดนาม ที่น�าจุดแข็งของแต่ละประเทศมาผนึกก�าลังกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 

ทั้งภูมิภาคและเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเวทีการหารือทางเศรษฐกิจนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งติดตามและขับเคลื่อนความ 

ร่วมมืออย่างจริงจังและเกิดผลที่จับต้องได้ ซึ่งในปีต่อไปกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT 2017  

      

ในพธิปิีดการประชมุอย่างเป็นทางการ ณ ห้องนภาลยั บอลรมู โรงแรมดสุติธานี 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ นางอภิรด ีตนัตราภรณ์ และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้ร่วมกันส่งมอบตราสัญลักษณ ์
ให้กบัตัวแทนรฐับาลกมัพชูา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ Mr.Pan Sorasak โดยมี  
Mr.U Khin Maung Cho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาและ  

Mr.U Ohn Maung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียวของ 
เมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยาน

“เราทุกคนต้องช่วยกันท�าส่ิงที่เราได้คิดริเริ่มและหารือกันไว้ให้เป็นจริงให้จงได้  
หน่ึงในหลายประเดน็ทีเ่ราได้คยุกนั คอืการทีจ่ะพฒันาระบบการปรกึษาหารอืให้ใกล้ชิดกนั 
มากข้ึนในลักษณะเวทีเฉพาะกิจ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้  
รวมทั้งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายส�าคัญอีกหลายด้าน ซึ่งล้วนแต่เป็น 
ความท้าทายทั้งสิ้น” รัฐมนตรีอภิรดีฯ กล่าว และยังได้เสริมว่า “ในส่วนของ SME นั้น 
เราสามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์และความร่วมมอืกนัได้ โดยเฉพาะด้านการพฒันา
ผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดร่วมกัน”

รฐัมนตรอีภริดฯี ยังกล่าวถงึประเดน็ด้านการค้าสนิค้าเกษตรด้วยว่า แต่ละประเทศ 
ในกลุ่ม CLMVT ต่างมีผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ซึ่งสามารถน�าไป 
จดทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภมูศิาสตร์ หรอื GI (Geographical Indication) ได้ แต่ประเดน็ 
อยู่ที่ว่าเราจะหาตลาดมารองรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไร ท�าอย่างไรจึงจะคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ เพราะการจดทะเบียน GI นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลา
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ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการผสานการผลิต 
กันนั้น CLMVT ต่างตระหนักในความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้รองรับการผลิต 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองทิศทางของตลาดและมาตรฐาน 
ใหม่ๆ ซ่ึง CLMVT จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัประเทศคูค้่าและนกัลงทุนท่ีเข้ามา 
เป็นหุน้ส่วนการผลติในภมูภิาค เพือ่ร่วมกันยกระดับทกัษะของบคุลากรและองค์ความรู้ 
ที่จ�าเป็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของ CLMVT ต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ กอบกาญจน์ ได้ให้ความเห็นว่า “โลกก�าลังมีความ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเราก็ต้องพยายามปรับตัว ท�าทุกวิถีทางที่จะก้าวสู่ความ 
เจริญรุ่งเรือง แต่ก็ยังคงมีอีกหลายอย่างที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส นั่นก็คือ  
เราต้องรักษาสิ่งที่เป็นคุณค่าหลักของตัวเองหรือองค์กร และอีกหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของ 
สันติภาพ ทีว่่าเราต่างมุง่แสวงหาสนัตแิละความสามคัค ีซึง่จะพฒันาได้จากการสร้างสม 
มิตรภาพระหว่างกัน 

ในการจดัประชมุ CLMVT คร้ังต่อไป Mr. Pan Sorasak รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
พาณิชย์ของกัมพูชา ได้ย�้าว่า “กัมพูชาให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม CLMVT 
เป็นอย่างมาก ในฐานะเป็นกลไกอันถาวรที่จะเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนของประเทศ 
สมาชิก เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท�างานรับความท้าทายที่ก�าลังมาถึง ด้วยเหตุนี้รัฐบาล 
กัมพูชาจึงยินดีตอบรับเป็นเจ้าภาพการประชุม CLMVT 2017 ทั้งๆ ที่จะเป็นช่วงป ี
ของภารกจิอนัหนกัหน่วง ทัง้การประชมุ “World Economic Forum” และการทบทวน 
ทิศทางนโยบายการค้า รวมไปถึงการจัดงานการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้วย 

การประชุมสัมมนา CLMVT Forum 2016 จัดข้ึนในนามประเทศไทย 
โดยกระทรวงพาณิชย์ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง 
อุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส�านักงานส่งเสริม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานส่งเสริม 
การลงทนุ และสถาบนัความร่วมมอืเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุม่น�า้โขง ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศในภูมิภาคนี้ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน 
อย่างยั่งยืน และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้น�าทั้งภาครัฐ เอกชน และคนรุ่นใหม่  
อนัน�าไปสูก่ารหลอมรวมเศรษฐกิจให้เป็นฐานเดยีวกันและพร้อมทีจ่ะบรูณาการกบัภมูภิาค
ต่างๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป 
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Special Interview

คอลมัน์สมัภาษณ์พเิศษปลดักระทรวงพาณิชย์
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย 

ก้าวใหม่สู่สากล 

ในเดือนกันยายน 2559 ที่ก�าลังจะมาถึงในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเป็นฤดูแห่งการผลัดเปลี่ยนบุคลากรของระบบราชการ ในวาระการเกษียณอายุราชการ รวมถึง

กระทรวงพาณิชย์ ที่เราก�าลังจะมีโอกาสได้กล่าวลาและแสดงความห่วงใยและความคิดถึงกับบุคลากรผู้ซึ่งอุทิศตนให้แก่งานราชการมาเป็นระยะเวลานาน

ทมีงานสัมภาษณ์พิเศษ จงึได้รวมตวักนัเพือ่จดัท�า
คอลมัน์สมัภาษณ์พเิศษผูบ้รหิารกระทรวงพาณชิย์ 5 ท่าน  
เพื่อเป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559  
มาเล่าถงึประสบการณ์ท�างาน และฝากแนวความคดิของ 
การด�ารงตนในฐานะข้าราชการทีด่ ีเพือ่ให้ข้าราชการรุน่น้อง 
ได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

ส�าหรบัผูบ้รหิารท่านแรกทีจ่ะมาเป็นแขกของเราคอื 
ปลดักระทรวงพาณชิย์คนปัจจบุนั ท่านชุตมิา บณุยประภัศร  
ผูซ้ึง่จดุประกายการต่อต้านการทจุริตในภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
และจรงิจงั จนท�าให้กระทรวงพาณชิย์เป็นทีรู่จ้กักนัอย่าง
กว้างขวาง พร้อมกับสโลแกน MOC Zero Corruption

ทมีงาน : จากวนันัน้ทีเ่ป็นวนัแรกของการรบัราชการ  
กับวันนี้ที่ก�าลังจะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่เดือน 
ข้างหน้า ท่านมคีวามรูส้กึอย่างไร 

ท่านปลดัฯ : ความรู้สึกของการมาท�างานวันแรก 
ก็แปลกดี ตอนทีเ่ข้ามาสมคัรรบัราชการจ�าได้ว่าผูบ้รหิารกรม 
ถามว่าคณุจะมาท�าอะไรให้กบัราชการได้บ้าง ก็ตอบไปว่า 
ดิฉันท�าได้เยอะมาก แต่จะมีงานให้ดิฉันท�าหรือเปล่า  
เพราะว่าได้ยนิมาว่าราชการเป็นเรือ่งของเช้าชามเยน็ชาม

พอมาท�างานวันแรก ทุกคนเอางานที่เป็นภาษา 
องักฤษส่งมาให้ช่วยสรปุ ตอนน้ันเรากไ็ม่รูว่้าจะสรปุไปท�าไม  
แต่พี่เล้ียงเขาบอกให้สรุปก็สรุป ตอนหลังถึงได้เข้าใจว่า 
ผู้ใหญ่ต้องการใช้คนท่ีจบมาทางด้านนี้ ที่พอเข้าใจภาษา 
ต่างประเทศซ่ึงพี่เขาคงไม่ถนัดที่จะอ่านภาษาอังกฤษ 
แต่เขาก็มีประสบการณ์ มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ประเทศไทย พอมาท�างานร่วมกนักเ็ป็นประโยชน์ และเรียนรู้ 
การท�างานเป็นทมีเวิร์ค หลงัจากนัน้ก็มคีนส่งหนงัสอืมาให้ 
แปลเตม็ไปหมด เราก็ท�างานมาด้วยความสขุเพราะว่ารูส้กึว่า 
ตัวเองมีประโยชน์ ต่อมาได้รับมอบหมายให้ไปท�างาน 
ที่ต้องรับรองแขกต่างประเทศ สมัยนั้นก็มีองค์กรส�าคัญ 
ทีเ่ราไปสมัครอยู่รอผลว่าจะรับเป็นสมาชกิใหม่ ก็คอื GATT  
หรือ WTO ในปัจจุบัน 

ชวิีตกม็งีานท�าทกุวัน งานเยอะอยูเ่สมอ จนถงึวนันี ้
ถามว่าความรูส้กึเป็นอย่างไร กเ็หมอืนเดิมคอืแทบไม่น่าเช่ือ 
ว่าอีก 3 เดือนกว่าจะเกษยีณแล้ว เพราะว่างานกย็งัเตม็โต๊ะ 
เหมอืนเดมิ กพ็ยายามท�างานให้เสรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 
ทกุชิน้ อย่างน้อยกเ็สรจ็ในขัน้ต้นเพือ่ทีท่่านปลดัคนใหม่จะได้ 
เข้ามาต่อยอดท�าต่อได้ งานทกุงานไม่ได้คิดขึน้มาคนเดยีว 
แต่เป็นงานท่ีท�าขึน้มาร่วมกนั ทุกคนเข้าใจว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ 
และเพื่ออะไร ก็หวังว่าจะท�าให้แล้วเสร็จได้ทุกช้ินตามท่ี 
ตั้งเป้าไว้ค่ะ 

“ความรู้สึกวันแรกกับความรู้สึกวันท่ีเกษียณ
เหมือนกันเลยก็คือมีอะไรให้ท�าเยอะแยะเต็มไปหมด 

อยู่ตลอดเวลา”
ทีมงาน : ท่านจัดสรรเวลาในการท�างานกบัการใช้ 

ชีวิตส่วนตัวอย่างไร
ท่านปลดัฯ : ก็คือตั้งใจแล้วว่าจะท�างานให้เต็มท่ี

ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ก็จะพักผ่อนให ้
เต็มที่เหมือนกัน ในอดีตตอนที่ยังไม่ได้มารับผิดชอบ 
เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู กพ็อจะจัดชวีติให้เป็นเช่นนัน้ได้ คอื 
ท�างานจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์-อาทิตย์เป็นของเรา แต่เมื่อมา
เป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่มีค�าว่าวันหยุด 

ยิ่งในช่วงหลังๆ นี้ เศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
ช่วงชะลอตัวซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทยก็พึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ด้วย ก็เลย
ท�าให้เราจะต้องปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน และ 
ดูแลเรื่องปากท้องของประชาชน ราคาสินค้าเกษตร  
ต้องเข้าไปท�างานใกล้ชิดกับพ้ืนท่ีต่างจังหวัดคือ ให้เขามี 
ความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิง้และเราก็ให้ความส�าคญักับเขา  
เราพยายามท�าให้เกิดความเข้มแขง็จากภายในและท�าให้เกดิ  
local economy ทีเ่ข้มแขง็ให้ได้ เพราะฉะนัน้ในช่วงหลัง 
แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุด 

แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แนะน�าให้ทุกคนท�าแบบนี้  
ทุกคนควรจะแบ่งเวลาในการท�างานและชีวิตส่วนตัว 
ให้เหมาะ ดิฉันก็ไม่ได้ท�าอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น เพิ่งมาท�า 
ก็ต่อเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น

ทมีงาน : ประสบการณ์ท�างานหรอืเหตกุารณ์ 
ที่ภาคภูมิใจในการรับราชการ 

ท่านปลดัฯ : ก็มีหลายครั้งมากนะคะ อย่างตอน
เข้ามาใหม่ๆ ที่เป็นคนช่วยแปลหนังสือให้พี่ๆ สมัยนั้น 
เราต้องตดิต่อกบัต่างประเทศด้วยการใช้ Telex มาเป็นม้วน 
เหมือนกระดาษทิชชูนี้แหละ แล้วพี่เขาก็บอกว่าให้แปล  
จะไปเสนอท่านอธิบดีเพ่ือให้ข่าวว่า GATT เขารับ 
ประเทศไทยเป็นสมาชิกแล้ว เราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขา
ตื่นเต้นกันทั้งประเทศไทย (หมายถึงคนที่ท�างานด้าน
เศรษฐกิจ) เราก็ยังไม่เข้าใจอะไรลึกซ้ึงขนาดนั้น แต่เห็น
ทุกคนดีใจกันใหญ่ เราก็เลยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ท�าในสิ่งที่ 
ทุกคนให้ความสนใจ 

ต่อมาผู้ใหญ่มอบโอกาสให้ไปฝึกอบรมที่ WTO  
ไปท�างานในส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สมัยนั้น 
เราก็ยังไม่เป็นคณะผูแ้ทนถาวร WTO ได้มีโอกาสไปช่วยงาน 
และก็ไปประจ�าในที่สุด ในช่วงนั้นก็จะมีการเปิดเจรจา 
รอบอรุกุวยั กม็กีารประชมุเตรียมการเพือ่ให้มีแถลงการณ์ 
ที่จะประกาศเปิดรอบเจรจาของรัฐมนตรี จ�าได้ว่าเรื่องที ่
ยากที่สุดในการที่จัดท�าสรุป Ministerial Declaration 
คือเรื่องของสินค้าเกษตร การจะร่างค�าประกาศเปิดการ 

เจรจาว่าจะมีขอบเขตแค่ไหนถือว่ามีความส�าคัญมาก  
ช่วงนัน้ท่านผูใ้หญ่ต้องกลบัมาราชการด่วนกนัทีก่รงุเทพฯ 
เพื่อมาหารือเกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทย ซึ่งวันนั้นก็ 
เป็นวันที่ต้องตัดสินใจแล้ว ต้องให้ได้ผลในวันนี้ มันก็ม ี
ประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่ถูกสั่งการเอาไว้ว่า “ประโยคนี้ 
ยังไงประเทศไทยก็รับไม่ได้นะ” ต้องไปหารือกันก่อน  
จ�าได้ว่าเหลอืประเทศไทยกบัออสเตรเลยี 2 ประเทศท่ีเวลา 
วนกลบัมาถามว่ารบัได้มัย้ กจ็ะบอกว่ารบัไม่ได้ ยนืกระต่าย 
ขาเดียวอยู่ จนสมาชิกประเทศอาเซียนอื่นๆ โกรธมาก  
มีการขอให้รักษาการทูตเรียกประชุมสมาชิกอาเซียน 
แล้วกซ่็อมดฉินั ว่าท�าตวัขวาง ไม่เอือ้ประโยชน์ ต่อการเจรจา 
ในทีส่ดุกต็อ้งตดิวงเลบ็ไปจนถงึทีป่ระชมุระดบัรฐัมนตร ี 
กเ็ป็นความภาคภมูใิจ ทีย่งัสามารถยนืยนัจนไปถงึมือผูใ้หญ่ 
ให้ท่านตัดสินใจ แต่ก็มีความภูมิใจอีกหลายครั้งที่ตามมา 
ถ้าให้เล่าก็เล่าไม่หมด ซึ่งหลังจากเปิดรอบอุรุกวัยไปแล้ว 
กย็งัท�างานอยูท่ีต่่างประเทศอกีระยะหนึง่ พอถงึเวลาสมควร 
กก็ลบัมาท�างานทีก่รงุเทพฯ เป็นผูอ้�านวยการกอง ตอนนัน้ 
ยังเป็นกองนโยบายการพาณิชย์อยู่ในกรมเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ยงัไม่มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อมา 
ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นคนเจรจาเปิดโควต้าไก่กับ EU  
ก็ประสบความส�าเร็จ  เป็นหัวหน้าระดับเจ้าหน้าที่เจรจา  
FTA ฉบบัแรกระหว่างไทยกบัออสเตรเลยี ต่อมาเป็นอธบิดี 
ท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้ผลักดันในเร่ือง 
ของ AEC Blueprint ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเป็นคนตอบ 
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ค�าถามต่อฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในรัฐสภา ทุกอย่าง 
ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีก็มีความภูมิใจที่ท�าให้ประเทศไทย 
ได้เข้าไปสู่ศักราชใหม่ คือเป็น AEC 

สุดท้ายเป็นความภูมิใจท่ีสุดในชีวิตคือเมื่อ 2 ป ี
ที่แล้ว ดิฉันมีโอกาสเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งในสังคมไทย มีปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ มากมาย ซ่ึงเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น 
ซึ่งถูกกล่าวขานกันมาก ตอนน้ันกระทรวงพาณิชย์ถูก 
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง รู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกดูถูกจาก 
สงัคม ศกัดิศ์รขีองข้าราชการถกูท�าลายและรูส้กึรบัไม่ได้ค่ะ  
ดฉินัเชือ่มาตลอดว่าข้าราชการเป็นผู้ทีม่าท�าหน้าทีใ่นฐานะ 
ของผูร้บัใช้ประชาชนตามเจตนารมณ์และเป็นผูแ้ทนของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเข้ามาดูแลประชาชน  
ถึงจะเงินเดือนน้อยแต่เราก็มีความภูมิใจและมีศักดิ์ศรี  
ในช่วงน้ันก็ให้ความส�าคญัมากเกีย่วกบัเรือ่งของการต่อต้าน 
การทจุรติคอรปัชัน่ ดฉินัท�าก่อนทีร่ฐับาลจะบอกให้แต่งชดุ 
ข้าราชการมาท�างานด้วยซ�้า เพราะว่ามีเด็กๆ มาถาม 
ดิฉันว่าเป็นข้าราชการท�าไมแล้วบอกว่าภูมิใจ แต่ไม่เคย 
เห็นใส่ชุดข้าราชการเลย ท�าให้เราคิดได้ว่าจริงๆ แล้ว 
ตอนนีเ้ราเป็นผูน้�า ถ้าเราใส่แล้วมคีนทีเ่ขาอยากใส่เขากจ็ะ 
ได้กล้าใส่ตามดิฉันก็เลยประกาศออกไปว่าดิฉันจะใส่ชุด 
ข้าราชการมาท�างานทุกวนัจนัทร์วนัองัคาร ใครอยากใส่กใ็ส่  
ใครอยากจะแสดงความภาคภูมิใจและแสดงศักด์ิศร ี
ของตัวเองออกมาด้วยการแสดงสญัลกัษณ์ใส่ชดุข้าราชการ  
ทุกคนก็ลุกขึ้นมาใส่ชุดข้าราชการกันใหญ่เลย ส่วนใหญ ่
จะใส่เฉพาะวันจนัทร์ ต่อมานายกรฐัมนตรกีม็ดี�ารขิึน้มาว่า 
ควรจะใส่ชดุข้าราชการทกุวนัจนัทร์ แล้วกไ็ด้สร้างเครอืข่าย 
ต่อต้านการทุจรติข้ึนมาแล้วกร็ณรงค์เรือ่ง ZERO คอรปัชัน่ 
ขึน้มาอย่างเป็นรปูธรรมในกระทรวงพาณชิย์ ท�างานร่วมกับ 
เครือข่ายการต่อต้านทุจริตของภาคเอกชน ซ่ึงเขาก็ 
มีงานใหญ่ประจ�าปีทุกปี และปีที่ดิฉันสร้างเครือข่ายการ 
ต่อต้านการ Corruption เขาก็ชวนดิฉันเข้าไปร่วมงาน 
กบัเค้าไปท�างานประสานกนั ซึง่เครือข่ายกบ็อกว่ามนัเป็น 
แรงบันดาลใจที่เห็นข้าราชการลุกขึ้นมาท�าอย่างนี้ ก็เป็น 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าความ
เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่ง
ที่น่าภาคภูมิใจ และมีคนจ�านวนมากที่เขายืนหยัดอยู่บน 

ความถูกต้องและในสิ่งท่ีเหมาะสมไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเลวร้าย
หรือเสียชื่ออย่างที่คนบางคนไปสร้างเอาไว้

ทมีงาน : ท่านมแีนวคดิในการท�างาน การบรหิารคน 
และวิธีการจัดการปัญหาอย่างไร

ท่านปลัดฯ : ดฉินัมแีนวคดิเพยีงอย่างเดยีวมาแต่ไหน 
แต่ไรแล้วว่า ถ้าเราท�างานทุกอย่างบนความถูกต้องใน 
สิง่ท่ีมนัต้องเป็นตามกฎกตกิาหรือระเบียบปฏบัิตกิฎหมาย
ทีว่างเอาไว้  แล้วเราท�าอย่างโปร่งใสไม่เลอืกปฏบิตักิบัใคร 
มันควรจะเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิประโยชน์กบัทกุคน ไม่ว่าจะเป็น 
ตัวเราเองหรือคนที่เราจะต้องมาใช้กฎกติกาเหล่านั้น 
ร่วมกับเรา 

ในเร่ืองการบริหารคน ดิฉันเชื่อว่าคนเป็นอะไรท่ี
เข้าใจยากท่ีสุดแล้ว เราต้องเข้าใจเขา ต้องมีความเข้าใจ 
ในผู้อื่น แล้วก็ให้โอกาสเขา เมื่อเรามาเป็นผู้บังคับบัญชา 
เรากต้็องให้โอกาสผูใ้ต้บงัคบับัญชาแสดงความคดิเหน็ แล้วก็ 
ยอมรับในความเห็นของเขา ถ้าความเห็นของเขาถูกต้อง  
เรากย็อมรบัของเขามา แล้วปรบัให้มนัสอดคล้องหรอืจะใช้ 
ของเขาเลย แล้วกแ็สดงความชืน่ชมเขา  ถ้าเขาท�างานออกมา 
ได้ดีเราก็สนับสนุนแล้วก็ช่ืนชม ก็คือใช้ความจริงใจและ 
ก็ให้โอกาสคน ซ่ึงดฉัินกมี็ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีเพือ่นร่วมงาน 
ทีท่�างานกับดิฉนัด้วยความสขุ อาจจะมบ้ีางแหละทีไ่ม่ชอบ 
แต่ไม่ทราบสค่ิะดฉินัค่อนข้างมัน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ท�างาน 
กบัดิฉนัแลว้สบายใจ เวลามปีญัหาที่ซบัซ้อน ก่อนอืน่เลย 
กอ็ย่าเพิง่ไปกลุม้อกกลุ้มใจแล้วรูสึ้กว่ามนัยาก อย่างแรกคอื 
ดฉินัจะตัง้สตก่ิอนว่ามนัมปัีญหามาแล้วนะ มนัมมีาเพือ่ให้ 
เราแก้ ไม่ใช่ให้เรารู้สึกท้อแท้ แล้วมาดูว่าอะไรมันเป็น 
ต้นเหต ุแล้วท�าอย่างไรเราจะหาทางแก้ท่ีเป็นทีย่อมรับได้ 
ของทุกฝ่าย ดิฉันก็ต้องหาที่ปรึกษา คนที่มีประสบการณ์ 
ความรูใ้นเรือ่งเหล่านีม้ากกว่าดิฉัน ทัง้มีทมีงานผู้ใต้บังคบั 
บญัชา เพือ่นร่วมงาน ซึง่เค้าต้องผ่านสิง่เหล่านีม้าเหมอืนกนั  
ส่วนใหญ่มันก็จะแก้ออกไปได้ทุกครั้ง ก็ต้องใช้วิธีการ 
ปรึกษาหารือกันให้มาก  

ทีมงาน : ภาพของกระทรวงพาณชิย์ทีอ่ยากเหน็
และบทบาทระหว่างกระทรวงและภาคเอกชนต่อไป 
จะเป็นอย่างไร

ท่านปลัดฯ : ดฉินัอยากเห็นกระทรวงพาณชิย์เป็น 
กระทรวงทีเ่ท่ห์ แล้วกอ็ยากเห็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 

เป็นข้าราชการยคุใหม่ ทีใ่ครเหน็แล้วกป็ลืม้ ชืน่ชม อยาก
เหน็กระทรวงพาณชิยม์บีคุลากรทีเ่ปน็คนกลา้คดิกลา้ท�า  
ท�าในสิง่ทีถ่กูต้องแล้วกช็าญฉลาด อยากเหน็กระทรวงเรา 
มีข้อมูลที่ทันสมัยใครๆ ก็เข้าถึงได้ สมกับเป็นกระทรวงที่ 
ท�าหน้าทีท่�ามาค้าขายของประเทศให้เจรญิรุง่เรอืง อยาก 
เห็นการท�างานในกระทรวงเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็ว  
ลดระเบียบแบบแผนท่ีไม่จ�าเป็นออกไปบ้างเพ่ือให้งาน 
สามารถท�าได้เรว็ขึน้เพราะในโลกยคุปัจจบุนัเป็นเรือ่งของ  
Economy of Speed 

ส�าหรับบทบาทของกระทรวงและภาคเอกชน  
คิดว่ากระทรวงเราก็ท�างานใกล้ชิดกับเอกชนมาตลอด 
เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่ให้ท�าแตกต่างกันไปในแต่ละยุค 
แต่ละสมยั ส่วนใหญ่แล้วเราจะท�างานกบัเอกชนในเร่ืองของ 
การออกไปหาตลาดร่วมกนั ส่งเสรมิการตลาดร่วมกนั ในการ 
แสดงสินค้าในต่างประเทศหรือว่าร่วมคณะไปเจรจากัน 
กับต่างประเทศ แต่ในช่วงหลัง ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ 
มันรุมเร้า เราก็ต้องมาท�างานอีกรูปแบบหนึ่งคือ ไปเชิญ 
ภาคเอกชนมาช่วยท�างานในการช่วยกันแก้ปัญหาให้กับ 
ประเทศ ซึ่งก็เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน  
พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา มอบไว้ว่าให้ท�างานแบบประชารฐั 
คือท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับภาคเอกชนประชาชน 
ในพื้นท่ีและราชการ เราก็จะท�างานใกล้ชิดกันมากขึ้น 
ในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท�าอย่างไร 
จะท�าให้ประชาชนในจงัหวัดในพืน้ทีต่่างๆ สามารถมอีาชีพ 
ที่ยั่งยืน ผลิตสินค้าบริการออกมาแล้ว สามารถขายได้ 
ในตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และถ้าเป็นไปได ้
ก็ต่อยอดออกไปต่างประเทศ

ทมีงาน : สิ่งที่อยากฝากให้ข้าราชการรุ่นน้อง 
ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของกระทรวงต่อไป

ท่านปลัดฯ : ส�าหรับข้าราชการรุ่นน้อง ดิฉัน 
เชื่อเลยว่าเป็นคนเก่ง มีความเก่ง ความกล้าอยู่ในตัวมาก 
ในการทีจ่ะพูด ในการทีจ่ะคิดและแสดงออก มคีวามคดิ 
นอกกรอบทีห่ลายครัง้ตอนแรกเรารูส้กึแปลกและรบัไม่ได้  
แต่ไปเข้ากบัสภาพสงัคมในปัจจบุนัซึง่เป็นสิง่ทีด่ ีกท็�าใจรบัได้   
อยากจะบอกคนรุ่นใหม่ว่า ท่านเป็นคนเก่งอยู ่แล้ว  
มคีวามคล่องตวัสงู แต่อย่างหนึง่ทีท่่านต้องจ�าเอาไว้เสมอว่า  
อย่าใจร้อน อย่าเช่ือมั่นในตัวเองมากจนเกินไป ความ 
เชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งท่ีดี แต่อย่าให้เกินขอบเขตและ 
ไม่ต้องใจร้อนมากเพราะเป็นคนคดิกนัเรว็อยูแ่ล้ว เราควรจะ 
ยอมรับระเบียบแบบแผนบางอย่างบ้าง แต่ไม่มากเกินไป  
จะไม่ยอมรับเลยไม่ได้ เพราะว่าการท�างานมีข้ันตอน 
กฎระเบียบอยู่  

อีกเรื่องคือ เมื่อวันใดที่ท่านจะต้องตัดสินใจใน 
สิ่งที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจของ 
คนบางคนทีอ่าจจะมอีทิธิพลต่อท่าน อยากให้ทุกคนท่ีเป็น 
คนรุ่นใหม่มั่นใจ ท�างานรักษาความถูกต้องเอาไว้ ในการ 
เป็นข้าราชการ และต้องกล้าหาญท่ีจะแสดงออกมาด้วย 
เพื่อที่จะท�าให้สังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสุข 
ความยัง่ยนื หวงัไว้กับคนรุน่ใหม่มากทีจ่ะมาสบืสานต่องาน 
ความส�าเร็จของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเท่าที่ดิฉันเห็น 
ก็มีความมั่นใจว่ากระทรวงเราจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี  
ขออวยพรให้น้องๆ รุน่ใหม่ทัง้หลายท�างานได้อย่างมคีวามสขุ 
ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็นข้าราชการใน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างภาคภูมิใจ 
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เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือน 
ทีผ่่านมา โดยได้รบัแรงสนับสนนุจากภาคการท่องเท่ียว และการบรโิภคภาคเอกชนทีย่งัคง 
ขยายตวัได้ด ีประกอบกบัภาคอปุทานมทีศิทางดขีึน้ ทัง้ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม  
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
อย่างไรกต็าม เศรษฐกิจไทยยังได้รบัผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก  
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยชะลอตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ด ี
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานสงูขึน้เลก็น้อยแต่ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 1.2  
ของก�าลงัแรงงานรวม อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา โดยขยายตัว 
ร้อยละ 0.5 ตามการสูงขึน้ของหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผกัสด  
เน้ือสัตว์และอาหารส�าเรจ็รปู ส่วนราคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนือ่ง  
ส�าหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.1  
ซึง่ถอืว่าสถานะหน้ีของไทยยงัมคีวามมัน่คง และต�า่กว่ากรอบความมัน่คงทางการคลงัที่ 
ตัง้ไว้คอื ไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนพฤษภาคม 2559  
อยู่ในระดับม่ันคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 
สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระดบัสูงที ่175.5  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนพฤษภาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้น โดยได้รับ 
แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
ขยายตวัได้ดทีีร้่อยละ 7.6 โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วจากจนี อนิเดยี และรสัเชยี ดัชนีราคา 
สินค้าเกษตร ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 6.4  
ส�าหรบัดชันผีลผลติสนิค้าเกษตรและดัชนผีลผลติสนิค้าอตุสาหกรรม ขยายตัวได้ดเีช่นกนั  
โดยขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 2.6 ตามล�าดับ  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได ้
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวได้ดี สะท้อนได้จาก 
ยอดการจัดเกบ็ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่และยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ขยายตวั 
ร้อยละ 1.7 และ 14.8 ตามล�าดบั ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคในรปู USD ขยายตวั 
เช่นกัน โดยขยายตัวที่ร้อยละ 8.4  เนื่องจากก�าลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตาม 
ราคาสนิค้าเกษตร ส�าหรบัยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่กลบัมาขยายตวัอกีครัง้ในรอบ 36 เดอืน  
ทีร้่อยละ 8.3  ซึง่สอดคล้องกบัดชันผีลผลิตสนิค้าอตุสาหกรรมทีข่ยายตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม  
ผูบ้รโิภคยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิโลกและปัญหาภยัแล้ง 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2559 ในภาพรวมยังคงทรงตัว โดย
การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวเล็กน้อย สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวร้อยละ 19.1 และ 1.1 ตามล�าดับ  
ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนได้จากปริมาณน�าเข้าสินค้าทุน 
ในรูป USD  โดยหดตัวร้อยละ 5.4 ส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว 
ในระดับสูงที่ร้อยละ 26.5  

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

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q3 Q4 Q1 เม.ย. พ.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.9 2.8 3.2 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84 7.2 13.05 16.42 3.16 2.23

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5 155.5 156.5 175.1 178.6 175.5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 0.1 0.5

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

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 43.3 44.4 44.0 44.1 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.2

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -5.3 -8.1 0.9 -8.0 -4.4

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -11.0 -15.3 -12.6 -12.0 -14.9 0.5

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -5.3 -10.6 -3.2 -1.9 -1.6 0.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.1 -4.7 -5.8 -5.2 5.0 6.4

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.9 0.2 -1.1 0.9 2.6

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 24.3 3.7 15.5 9.8 7.6

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 -0.7 2.0 0.1 2.5 1.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -24.9 -11.7 -26.6 -11.9 8.3

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 -10.6 2.3 -3.3 2.9 14.8

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 2.2 1.5 -4.4 3.6 -1.4 8.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 -10.8 0.2 -1.0 -13.4 -5.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 -0.3 17.2 4.0 12.1 26.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 7.7 -0.5 22.2 6.2 58.8 -19.1

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 -0.7 2.1 3.1 0.1 -1.1

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

ม.ค.-พ.ค. 2559 ปี 57  ปี 58

ไทย -0.20 0.9 2.8

มาเลเซีย 2.9 6.0 5.0

ฟิลิปปินส์ 1.2 6.1 5.8

สิงคโปร์ -0.9 2.9 2.0

อินโดนีเซีย 3.99 5.0 4.8

เวียดนาม 1.60 6.0 6.7

อินเดีย 5.39 7.1 7.3

จีน 2.1 7.4 6.9

ปี 58 ปี 59

โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนมถินุายน 2559 มค่ีาเท่ากบั 107.05  
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.38 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ปัจจัยส�าคัญมาจากผักสด อาทิ พริกสด  
กะหล�า่ปล ีหวัหอมแดง อาหารบรโิภคในบ้าน อาทิ กบัข้าวส�าเร็จรูป อาหารโทรสัง่ หมวด
ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามมลูค่า 
เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคลจากค่าเบีย้ประกนัชวีติ  
ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม อาทิ ค่าแต่งผมชาย ค่าแต่งผมสตรี อย่างไรก็ตาม  
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร โดยเฉพาะราคาน�า้มันเช้ือเพลงิขายปลกีภายในประเทศ  
ยงัคงส่งผลกระทบทางลบในอตัราทีล่ดลงต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะน�า้มันแก๊สโซฮอล์ 91 95  
และน�้ามันดีเซล รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม เมื่อเทียบเดือนพฤษภาคม 2559  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.03 โดยได้รับอทิธิพลส�าคัญมาจากน�า้มันเช้ือเพลงิ ค่าเช่าบ้าน ผลติภณัฑ์
ท�าความสะอาด ค่าธรรมเนยีมประถมศกึษาภาคเอกชน ค่าธรรมเนยีมมัธยมศกึษาสายสามญั 
ภาครฐับาลและเอกชน ขณะท่ีดัชนรีาคาผู้บรโิภคพืน้ฐาน (ดชันรีาคาผู้บริโภคท่ัวไปไม่รวมกลุม่ 
ราคาอาหารสดและพลงังาน) ยงัคงขยายตัวสงูขึน้ทีร้่อยละ 0.80 (YoY) ส�าหรบัดชันรีาคาผู้บรโิภค 
เทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม-มถินุายน 2559 กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.09

คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี 2559 ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2559 มีค่าเท่ากับ 102.6 เมื่อเทียบกับเดือน 
มิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น�า้มันดเีซล  
น�้ามันเตา น�้ามันแก๊สโซฮอล์ น�้ามันเครื่องบิน และน�้ามันก๊าด ราคาหน้าโรงกลั่นยังคง 
มีความผนัผวน เคมภีณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคม ีได้แก่ เมด็พลาสตกิ และยางสงัเคราะห์ (ยางเทยีม)  
ตามการลดลงของราคาน�า้มัน โลหะขัน้มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหลก็แท่ง เหล็กแผ่น  
และเหล็กฉาก ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก  ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนวัตถุดิบ ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง  
เคลือ่นไหวตามราคาตลาดโลก เม่ือเทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2559  ดชันรีาคาผูผ้ลติสงูขึน้ 
ร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ราคาปรับสูงขึ้นตามภาวะ
ตลาดโลก ข้าวเปลือก กุง้แวนนาไม ไข่ไก่ และน�า้มนัพชื ตลาดยงัคงมคีวามต้องการเพิม่ขึน้ 
ต่อเนือ่ง ส�าหรับดชันรีาคาผูผ้ลติเทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม-มถินุายน 2559 กับช่วงเดียวกนั
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.0

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนมิถุนายน 2559 มค่ีาเท่ากบั 118.1 เม่ือเทียบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.6 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดวสัดุก่อสร้างอืน่ๆ  
จากการลดลงของราคาดนิ หนิ ทราย ทีม่คีวามต้องการใช้น้อยลงตามการก่อสร้างทีช่ะลอตวั  
และยางมะตอยทีล่ดลงตามราคาปิโตรเลยีม หมวดซเีมนต์ จากการลดลงของราคาปนูซีเมนต์
ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนฉาบ หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี จากการลดลงของเสาเขม็ 
คอนกรีตเสรมิเหลก็ เสาเขม็คอนกรตีอดัแรง พืน้คอนกรตีส�าเร็จรปูอดัแรง คอนกรตีบลอ็ก 
ก่อผนังมวลเบา เน่ืองจากต้นทนุลดลงตามซเีมนต์และเหลก็ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา  
จากราคาสายไฟฟ้าและสายเคเบลิลดลงตามราคาเม็ดพลาสตกิ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างลดลงร้อยละ 1.3 โดยมสีาเหตสุ�าคญัมาจากการลดลงของราคาสินค้า 
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส�าหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
เทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม-มิถนุายน 2559 กับช่วงเดยีวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.6 

ทีม่า : กองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoYindex index

index

index %YoYindex
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การส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 17,617 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.40  

เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 7.4 โดยผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (-36.0%) ข้าว (-24.0%) ยางพารา (-9.0%)  
และน�้าตาล (-11.3%)  ในขณะท่ีผลไม้สดแช่แข็ง (+9.1%) และอาหารทะเลแช่แข็ง 
และแปรรูป (+9.1%)  สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ -2.8  
โดยคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-12.5%) เมด็พลาสติก (-9.4%) แผงวงจรไฟฟ้า (-7.6%)  
ขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์ (+4.6%) อัญมณแีละเครือ่งประดบั (+29.8%) ตลาดส่งออก 
ส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+3.4%) จนี (-12.7%) ญีปุ่่น (-8.6%)  
ออสเตรเลีย (+12.0%) มาเลเซีย (-16.1%)  

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-พฤษภาคม ปี 2559 มมีลูค่า 86,991 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หดตวัร้อยละ 1.90 โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ  
3.2 โดยยางพารา (-14.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-3.5%) ผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง (-21.6%) ข้าว (-0.9%) ในขณะที่น�า้ตาล (+8.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (+13.0%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมหดตัวร้อยละ 0.3  
โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-8.5%) เม็ดพลาสติก (-9.4%) ในขณะที่รถยนต์และ 
อุปกรณ์ฯ (+0.1%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+50.2%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย  
5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-2.5%) จีน (-7.7%) ญี่ปุ่น (-0.3%) ฮ่องกง (-5.0%)   
มาเลเซีย (-7.7%) 

การน�าเข้า
เดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 16,079 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  

เมือ่เทยีบกบัเดือนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการขยายตวัของเครือ่งจกัรกลฯ (+0.6%)  
เหลก็ เหลก็กล้า (+11.8) ขณะทีน่�า้มันดบิ (-10.3%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-0.9%) เคมภีณัฑ์   
(-2.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+5.8%) ญี่ปุ่น (-1.1%)  
สหรัฐอเมริกา (-19.2%) มาเลเซีย (-6.7%) สหรัฐอาหรับฯ (-18.1%) 

ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-พฤษภาคม ปี 2559 มมีลูค่า 76,543 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง 
ของเครื่องจักรกลฯ (-5.6%) เคมีภัณฑ์ (-9.6%) น�้ามันดิบ (-38.1%) เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลติภัณฑ์ (-11.8%) ขณะทีเ่คร่ืองจกัรไฟฟ้าฯ (+6.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย  
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+2.4%) ญี่ปุ่น (-10.0%) สหรัฐอเมริกา (-17.3%) มาเลเซีย 
(-14.5%) และเกาหลีใต้ (-7.6%)

ดุลการค้า 
เดือนพฤษภาคม 2559  เกินดุลการค้ามูลค่า 1,538 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-พ.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 10,448 

ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก 
ดัชนรีาคาสนิค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ี ่96.5 (ปี 2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก 
ทุกหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม 
การเกษตร ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ  0.4 หมวดสินค้า 
แร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 3.1

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ท่ี 83.6 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา 
น�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 24.1 หมวดสนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและก่ึงส�าเร็จรูป 
ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสินค้าอุปโภคบรโิภค ลดลงร้อยละ 0.4 ขณะท่ีหมวดยานพาหนะ 
และอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และหมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

พฤษภาคม 2559

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พฤษภาคม 59
ม.ค.-พ.ค. 2559

พฤษภาคม 59
ม.ค.-พ.ค. 2559

ส่งออก 17,617 86,991 -4.40 -1.90

น�าเข้า 16,079 76,543 0.50 -10.25

ดุลการค้า 1,538 10,448

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,067 4.6 11.7
สหรัฐ

อเมรกิา
2,147 3.4 12.2

เครือ่งคอมพิวเตอร์ฯ 1,354 -12.5 7.7 จีน 1,832 -12.7 10.4

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั

1,280 29.8 7.3 ญี่ปุ่น 1,598 -8.6 9.1

เม็ดพลาสติก 629 -9.4 3.6 ออสเตรเลยี 916 12.0 5.2

เคมีภัณฑ์ 578 -5.0 3.3 มาเลเซีย 827 -16.1 4.7

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 พ.ค. 59 ม.ค.-พ.ค. 59

ส่งออก 0.7 0.5 0.9 -0.6 -1.9

น�าเข้า 0.5 1.6 1.5 -5.0 -6.7

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,584 0.6 9.9 จนี 3,464 8.5 21.6

น�า้มนัดบิ 1,424 -10.3 8.9 ญี่ปุ่น 2,213 -1.1 13.8

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 1,222 -0.9 7.6
สหรฐั

อเมรกิา
950 -19.2 5.9

เคมภัีณฑ์ 1,075 -2.3 6.7 มาเลเซยี 932 -6.7 5.8

เหล็ก เหลก็กล้า 987 11.8 6.1
สหรฐัอาหรบั

เอมเิรตส์
643 -18.1 4.0

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 59

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 59

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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พ.ค.59 มิ.ย.59
%Δ

(MOM) 
พ.ค.59 มิ.ย.59

%Δ
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,362.50 1,390.91 2.09  1,243.31  1,267.91 1.98

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,272.78 2,332.27 2.62  2,278.35  2,287.33 0.39

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 59.81 55.33 -7.48      52.17      52.70 1.01

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 49.13 45.06 -8.28      44.95      44.97 0.04

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,259.40 1,276.40 1.35  1,208.91  1,220.16 0.93

ไทย (THB/Baht) 21,121.74 21,305.77 0.87  20,299.30 20,466.69 0.82

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 46.87 48.89 4.32      37.65      39.54 5.02

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.45 35.31 -0.41      35.51      35.48 -0.10

ที่มา : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนมิถนุายน โดยเฉลีย่อยูท่ี ่21,305.77 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.87 เมือ่เทยีบกบั 

เดอืนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรบัตวัสงูข้ึน หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงาน 
นอกภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนต�่ากว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้มาก นอกจากนี้ ทองค�ายังได้แรงหนุน 
เพ่ิมเตมิ จากการอ่อนค่าลงของสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัเมือ่เทยีบกับสกุลเงินหลกัส�าคญั รวมถงึราคา 
ทองค�ายงัปรบัตัวเพิม่ขึน้จากความวิตกกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบหลงัจากอังกฤษลงประชามตแิยกตวั 
จากสหภาพยุโรป (Brexit) น�ามาซึ่งความปั่นป่วนต่อทั้งตลาดเงิน ตลาดทุนจากทั่วโลก ผลักดันให้ 
เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองค�าเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดบิเดอืนมถินุายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่48.89 เหรยีญสหรฐั 

ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่46.87 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ราคาน�า้มันดิบ        
ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ได้รบัแรงหนนุความกงัวลเกีย่วกบัอปุทานน�า้มนัดิบ ทีต่งึตัวจากเหตกุารณ์การโจมตี 
ท่อขนส่งน�า้มนัดบิในไนจเีรยีทีย่งัคงทวคีวามรนุแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัปรมิาณน�า้มนัดบิ 
คงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ประกอบกับนักลงทุนบางส่วน 
เริม่คลายกงัวลประเด็นการลงประชามตใิห้สหราชอาณาจกัรแยกตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนมถินุายนแขง็ค่าขึน้ โดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.31 บาทต่อเหรยีญสหรฐั แขง็ค่าจาก  

35.45 บาทต่อเหรยีญสหรฐั เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ซ่ึงเป็นไปตามค่าเงนิในภมูภิาค ค่าเงนิบาท 
ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้ไม่มากนกั ส่วนหน่ึงเป็นผลจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนือ่ง 
หลงัจากได้รบัแรงกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทีซ่บเซาและนกัลงทนุได้ปรบัลด 
การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในขณะที่ตลาดเริ่ม
คลายกังวลประเด็นการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

สินค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)  

เดอืนมิถุนายน 2559 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากเดอืนพฤษภาคม 2559 จากราคา 1,362.50 บาท/100 กโิลกรมั  
เป็น 1,390.91 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับ
สูงขึ้นจาก 2,272.78 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,332.27 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณ 
ค�าสัง่ซือ้ข้าวจากต่างประเทศยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบการโหวตอังกฤษออกจาก 
อียูเชื่อว่าท�าให้การส่งออกข้าวไทย กระทบในตลาดแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนการน�าเข้าข้าวจากไทย  
40-50% จากการน�าเข้าทัง้หมด โดยค่าเงนิยโูรทีอ่าจอ่อนตามค่าเงนิปอนด์อาจท�าให้ข้าวไทยมรีาคาแพงขึน้  
อีกทั้งระบบการช�าระเงินค้าขายส่วนใหญ่ผ่านบริษัทเทรดเดอร์ในยุโรป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ค�าสัง่ซือ้ข้าวล่วงหน้าในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ให้ชะลอออกไปได้ ซึง่กระทรวงพาณชิย์มีแนวทาง 
ในการกระตุน้การส่งออกข้าวในเดอืนกรกฎาคม โดยจะเดนิทางไปตลาดแอฟรกิาเพือ่เจรจาขายข้าว 
และเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อโปรโมทข้าวไทยด้วย 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย ณ ท่าเรือกรงุเทพฯ  
และท่าเรือสงขลา) เดอืนมถินุายน 2559 เฉลีย่อยูท่ีกิ่โลกรมัละ 55.33 บาท และ 45.06 บาท ตามล�าดบั  
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.48 และ 8.28 ตามล�าดับ ราคายางปรับตัว 
ลดลงเนือ่งจากปัจจัยกดดนัจากความผนัผวนของราคาน�า้มนัดบิ และนกัลงทนุมคีวามกงัวลเกีย่วกับ 
การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับ 
ประเด็น Brexit ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเยนอยู่ในระดับแข็งค่า ยังเป็นปัจจัย 
ที่กดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

มิถุนายน 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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Global News

ความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์โดดเด่นในด้านบริการโดยมีการเติบโต 
อย่างรวดเร็วของภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ BPO สาขา call center และมีการเร่งสร้าง 
เมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม BPO และเป็นแรงดึงดูดให้คนฟิลิปปินส์ที่
ท�างานในต่างแดนกลับมาท�างานและอยูอ่าศยัในเมอืงใหม่ทีจ่ะเป็นเขตธรุกิจทีส่�าคญัเหล่านี้  
ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะอยู่ท่ีร้อยละ 6  
ในปี 2016 GDP ฟิลปิปินส์ในไตรมาสแรกของปี 2016 ซึง่ขยายตวัร้อยละ 6.9 ซึง่เป็นอตัรา 
ที่สูงที่สุดในเอเชีย โดยภาคส่วนต่าง ๆ เชื่อมั่นว่าหากประธานาธิบดี Duterte สานนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากประธานาธิบดี Aquino จะมีโอกาสให้ GDP ฟิลิปปินส ์
ปีนีข้ยายตวัมากถงึร้อยละ 6.8-7.8 แรงขบัเคลือ่นด้านอปุสงค์มาจากการก่อสร้างทีข่ยายตวั 
ร้อยละ 12 ซ่ึงส่วนหนึง่มาจากการขยายตวัของการก่อสร้างโครงการภาครฐั ซึง่ขยายตวัมากถงึ 
ร้อยละ 39.9 ส่วนแรงขับเคลื่อนด้านอุปทานมาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.7 และ 7.9 ตามล�าดับ ชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์ขยายตัวมากและ 
มกี�าลังซือ้มากขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของเมอืง ส่งผลให้มกีารบรโิภค 
สินค้าบางชนิดเพิ่มตามไปด้วย เช่น รถยนต์ ข้าวสาลีและอาหารส�าเร็จรูป เครื่องใช้ 
ภายในบ้าน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีส�าหรับสินค้าไทย 

มาเลเซีย ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 2 ในอาเซียน 
และอนัดบั 18 ของโลก ก�าลงัด้ันด้นสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแล้ว ตามแผนพฒันา 
เศรษฐกจิมาเลเซียฉบบัที ่11 (ปี 2559-2563) ซึง่เป็นแผน 5 ปีสดุท้ายก่อนบรรล ุ
เป้าหมายการยกสถานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 มาเลเซียก�าหนดให ้
ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง  
โดยจะพฒันาอย่างต่อเนือ่งเมอืงส�าคัญของประเทศ 4 เมือง คือ กวัลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ 
บาห์รู กชิูง และโกตากนิะบะล ูด้วยการก่อสร้างทีพ่กัอาศยัส�าหรับผูม้รีายได้น้อย- 
ปานกลาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอและการเชื่องโยงระบบ 
ขนส่งต่างๆ รวมถงึการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในชนบท นอกจากนีจ้ะส่งเสริมธุรกจิ 
การเงนิการธนาคาร (โดยเฉพาะ Islamic finance) น�า้มนัและก๊าซ ไอซีท ีสขุภาพ  
การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งนี้  
แผนพฒันาฉบบัใหม่นีใ้ห้ความส�าคัญกบัคน (rakyat) ให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถ 
เข้าถึง มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยรัฐบาลจะลงทุนด้านการพฒันาความสามารถพเิศษและทักษะ เพิม่ประสิทธิภาพ 
การผลติ และพฒันาองค์ความรูแ้ก่ประชาชน และสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของ  
SME 

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

อนิโดนเีซยีรบีเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้วยการปรบัปรงุโครงสร้าง 
พื้นฐานและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบาย 
เศรษฐกจิใหม่เพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ (economic stimulus packages)  
โดยเมือ่วนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ประธานาธบิดโีจโกวีได้ประกาศทีจ่ะทยอยออกมาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�าลังประกาศ 
ชุดที่ 7 ในเร็วๆ นี้ ซึ่งชุดที่ 6 และ 7 สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 

ชุดที่ 6 : รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับท่ี 6  
เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายนทีผ่่านมา มเีนือ้หาเกีย่วข้องกบัการกระตุน้ภาษีส�าหรับการลงทุน 
ในอินโดนเีซียในเขตเศรษฐกจิพเิศษ และนกัลงทนุสามารถลดหย่อนภาษไีด้ประมาณ 
ร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี ซึ่งการลดหย่อนภาษีนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนใน 
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ 

ชดุที ่7 : ขณะน้ีรฐับาลอินโดนีเซยีก�าลงัจัดเตรยีมแผนกระตุน้เศรษฐกิจชดุท่ี 7 
ซึง่จะมเีน้ือหาเกีย่วกบัการเน้นเศรษฐกจิชุมชนหมูบ้่าน กล่าวคอื 1) มกีารจดัตัง้กองทนุ 
หมู่บ้าน จัดสรรโดยรัฐบาล 2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน 
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