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คอลัมน์
สัมภาษณ์พเิ ศษ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์และแนวความคิด
ของการด�ำรงตนในฐานะข้าราชการที่ดี
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“CLMVT Forum”

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจภูมิภาค

Editor’s Note

ในโอกาสทีใ่ กล้ฤดูกาลแห่งการผลัดเปลีย่ นบุคลากรของระบบราชการ วารสาร สนค. ได้รบั เกียรติจาก
ผูบ้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ทงั้ 5 ท่าน ทีส่ ละเวลาให้สมั ภาษณ์พเิ ศษในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
ส�ำหรับผู้บริหารท่านแรกที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรา คือ ท่านชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ประสบการณ์ทำ� งานของท่านทีอ่ ทุ ศิ ตนให้กบั งานราชการมาอย่างยาวนาน และแนวความคิดของการ
ด�ำรงตนในฐานะข้าราชการทีด่ ใี นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อข้าราชการ
รุ่นน้อง ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
แม้บคุ ลากรจะผลัดใบหมุนเวียนเปลีย่ นไปตามวาระ แต่หน่วยงานราชการอย่างกระทรวงพาณิชย์ยงั คง
มุ่งมั่นท�ำงาน เพื่อรับใช้ประชาชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Special Talk น�ำเสนอบทความ
เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถึงไทยเราจะยังไม่ใช่ผู้น�ำด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่เราก็เป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของโลก ทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ในระดับภูมิภาคหลายๆ ด้าน โอกาสในการส่งออกจึงยังคงเปิดกว้าง ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ให้การ
ส่งเสริมโครงการนวัตกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปถึงเป้าหมาย
ส�ำหรับงานการประชุม CLMVT Forum 2016 ทีป่ ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึน้ ได้เสร็จสิน้ ลงไปด้วยดี
คอลัมน์ Special Report เราเก็บเกี่ยวเรื่องราวความส�ำเร็จ และประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความร่วมมือต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในภูมภิ าคให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ อย่างยัง่ ยืน แล้วพบกันอีกครัง้
กับ CLMVT 2017 ที่ประเทศกัมพูชานะคะ

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

Getting Around with TPSO
สนค. ร่วมมือกับ TDRI จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ (AEC)

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (TDRI) เป็นทีป่ รึกษา "โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ
(AEC)" โดยร่วมกันจัดประชุมรับฟังความเห็นส�ำหรับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
ณ จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึง่ มีผแู้ ทนหอการค้าและผูแ้ ทนนักธุรกิจรุน่ ใหม่ (Young Executive Chamber - YEC)
จากหอการค้า 17 จังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมด้วย
ขณะนี้ สถาบัน TDRI อยูร่ ะหว่างการเก็บข้อมูลในประเทศอาเซียน การจัดท�ำ Focus Group และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย
การสัมนาในครัง้ นี้ สถาบัน TDRI ได้นำ� เสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ าเซียนก�ำลังเผชิญ อาทิ การเจรจาความตกลงทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ เช่น ความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ (TPP) และ ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RCEP) โครงสร้าง
ประชากรอาเซียนซึ่งไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่ง
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีส้ ง่ ผลให้ภาคเอกชนควรเร่งปรับตัวสูก่ ารลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตจากทรัพยากรและแรงงานที่มีจำ� นวนมาก
รวมทั้งการใช้อาเซียนเป็นฐานส�ำหรับการตลาด จากการเป็นภูมิภาคที่ก�ำลังเติบโตจากชนชั้นกลางที่มี
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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หากถามว่าส่งออกอะไรจึงจะเป็นการส่งออกที่ยั่งยืน ค�ำตอบก็คงจะหนีไม่พ้นการส่งออก “สินค้าเทคโนโลยี” ทั้งในรูปของสินค้าและบริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
“สินค้าเทคโนโลยี” เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยการผลิตทีป่ ระเทศผูซ้ อื้ จ�ำเป็นต้องซือ้ หา
ไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศของตนเองในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบรถไฟฟ้า
ประปา โรงไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย
ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 2 ของโลกมีการส่งออก
การก่อสร้างสนามบินและท่าเรือแบบ BOT (โดยการสนับสนุนของกองทุนเทมาเสค)
ไปอินเดียในหลายเมือง ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ธรุ กิจก่อสร้างขยายตัวแล้วยังเป็นการต่อยอด
จุดเข้มแข็งด้านโลจิสติกส์ของสิงคโปร์อีกด้วย เป็นต้น ยิ่งประเทศมีการพัฒนามากขึ้น
เท่าไรประเทศเหล่านั้นก็ยิ่งต้องน�ำเข้าสินค้า/บริการเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว
เมือ่ เร็วๆ นี้ World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จ�ำนวน 140 ประเทศในระดับโลกประจ�ำปี 2015-16
ที่มีชื่อเรียกว่า the Global Competitiveness Report 20015-16 โดยได้เน้นถึง
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์ สหรัฐฯ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ตามล�ำดับ ส่วนประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับ
ที่ 31 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประเทศทีน่ า่ สนใจอันดับแรกคือ สวีเดน สามารถไต่จากอันดับ 14 มาเป็นอันดับ 10
ในเวลาเพียง 10 ปี สวีเดนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันดับต้นๆ ของยุโรป
สัดส่วนของภาคเกษตรของสวีเดนมีเพียง 1% ของ GDP สินค้าที่ผลิตในสวีเดน 50%
เป็นสินค้าทีใ่ ช้ความรูด้ า้ นนวัตกรรมและวิศวกรรมชัน้ สูง ขณะทีส่ นิ ค้าส่งออกก็มสี ดั ส่วน
50% ทีเ่ ป็นสินค้าด้านวิศวกรรมระดับสูงเช่นกัน สินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ ระบบการสือ่ สาร
เครื่องจักรอุตสาหกรรม ยานยนต์ และยา ส่วนแบรนด์ชั้นน�ำของสวีเดน ประกอบด้วย
Volvo (ยานยนต์ทุกชนิด), Ericsson, Vattenfall (จ�ำหน่ายและติดตั้งโรงไฟฟ้า),
Skanska, (บริษทั ก่อสร้าง- MNC), TeliaSonera (วางระบบโทรศัพท์พน้ื ฐานและไร้สาย),
Sandvik (เครือ่ งจักร เครือ่ งมือส�ำหรับอุตสาหกรรมและเหมืองแร่), Scania (รถบรรทุก และ
หัวรถลาก), Atlas Copco (เครือ่ งอัดลม ปัม๊ ลม บริการเดินท่ออุตสาหกรรม) สินค้าเหล่านี้
ล้วนเป็นที่ต้องการของประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศที่สองที่น่าสนใจคือ สวิตเซอร์แลนด์ ไต่จากระดับที่ 14 ขึ้นไปอยู่ที่ 1
ได้อย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ชนั้ แนวหน้าของยุโรป สินค้าส่งออกส�ำคัญ คือ เคมีภณ
ั ฑ์/ยา และเครือ่ งจักร/
อิเล็กทรอนิกส์ ในอีกด้านหนึง่ ประเทศสิงคโปร์นนั้ ก็เด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้า
ส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (เป็น 1 ใน 3 ผูก้ ลัน่ น�ำ้ มันอันดับต้น
ของโลก) อุปกรณ์ขุดเจาะน�้ำมัน (อันดับ 1 ของโลก) ชิป Wafer output (10%
ของการผลิตโลก) ซึง่ ไม่ตา่ งกันนักกับฮ่องกงและสหรัฐฯ ทีเ่ น้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยก็ถือได้ว่าก�ำลังก้าวสู่ยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจาก
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
ของไทยได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญ
ของโลกในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ และประเทศไทยก็ก�ำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
ในหลายๆ ด้าน เช่น ศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนายานยนต์ การรักษาพยาบาล และการศึกษา
นอกจากนัน้ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยยังได้มโี ครงการหลากหลายเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อาทิเช่น คูปองนวัตกรรม (ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ (Software park) ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีโครงการที่ส�ำคัญที่
ส่งเสริมนวัตกรรมหลายด้าน เช่น โครงการต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สิน

ทางปัญญา โครงการ SME proactive และ โครงการต้นกล้า To go ล่าสุดประเทศไทยได้กา้ วสู่
นวัตกรรมใหม่ด้านโลจิสติกส์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ฉงชิ่ง
(จีน) ซึง่ สามารถเชือ่ มต่อไปยังประเทศรัสเซีย และ CIS โดยมีปลายทางทีเ่ มืองท่าแอนท์เวิรบ์
ของสหภาพยุโรป อันจะเป็นการปฏิวตั กิ ารขนส่งสินค้าไทย-ยุโรป ท�ำให้สามารถลดเวลาลง
ได้ครึง่ หนึง่ จากเดิม 36 วัน เหลือเพียง 17 วัน อีกทัง้ จะเป็นส่วนท�ำให้ประเทศไทยก้าวสู่
การเป็นประเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการเป็นจุดเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ๆ อย่าง อาเซียน จีน รัสเซีย CIS และ EU
ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ข้อคิดเห็น

1. ประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศผู้น�ำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ก็
เป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาค เช่น การเป็นผู้น�ำด้านการขนส่งระบบรางในภูมิภาค CLMV
จึงสามารถส่งออกสินค้า/บริการดังกล่าวไปสู่ CLMV ได้ เช่น การส่งออกการบริหาร
จัดการระบบราง การเป็นศูนย์กลางบริการด้านการซ่อมบ�ำรุงระบบขนส่งระบบราง
ยิง่ เมือ่ มีการเชือ่ มต่อระบบรถไฟความเร็วสูงกับจีนด้วยแล้ว ความต้องการด้านการบ�ำรุง
รักษาการขนส่งระบบรางก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
2. นอกจากนัน้ ไทยยังเป็นผูน้ ำ� ระดับภูมภิ าคในหลายๆ ด้าน เช่น การเกษตร อาหาร
การรักษาพยาบาล การซ่อมอากาศยาน และยานยนต์ การต่อยอดในอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญให้ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของไทย
TPSO Journal 3

Special Report

“CLMVT Forum”
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจภูมิภาค
นับเป็นก้าวที่ส�ำคัญภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไทยและเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ได้จัดตั้งเวทีการหารือทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไทยได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับการขานรับเป็นอย่างดีจากกัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม ที่น�ำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาผนึกก�ำลังกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ทั้งภูมิภาคและเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเวทีการหารือทางเศรษฐกิจนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งติดตามและขับเคลื่อนความ
ร่วมมืออย่างจริงจังและเกิดผลที่จับต้องได้ ซึ่งในปีต่อไปกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT 2017

CLMVT FORUM 2016 Towards a Shared Prosperity
ในพิธปี ดิ การประชุมอย่างเป็นทางการ ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสติ ธานี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้ร่วมกันส่งมอบตราสัญลักษณ์
ให้กบั ตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ Mr.Pan Sorasak โดยมี
Mr.U Khin Maung Cho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาและ
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Mr.U Ohn Maung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวของ
เมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยาน
“เราทุกคนต้องช่วยกันท�ำสิ่งที่เราได้คิดริเริ่มและหารือกันไว้ให้เป็นจริงให้จงได้
หนึง่ ในหลายประเด็นทีเ่ ราได้คยุ กัน คือการทีจ่ ะพัฒนาระบบการปรึกษาหารือให้ใกล้ชดิ กัน
มากขึ้นในลักษณะเวทีเฉพาะกิจ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้
รวมทั้งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายส�ำคัญอีกหลายด้าน ซึ่งล้วนแต่เป็น
ความท้าทายทั้งสิ้น” รัฐมนตรีอภิรดีฯ กล่าว และยังได้เสริมว่า “ในส่วนของ SME นั้น
เราสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความร่วมมือกันได้ โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดร่วมกัน”
รัฐมนตรีอภิรดีฯ ยังกล่าวถึงประเด็นด้านการค้าสินค้าเกษตรด้วยว่า แต่ละประเทศ
ในกลุ่ม CLMVT ต่างมีผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถน�ำไป
จดทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ได้ แต่ประเด็น
อยู่ที่ว่าเราจะหาตลาดมารองรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไร ท�ำอย่างไรจึงจะคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ เพราะการจดทะเบียน GI นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลา

ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการผสานการผลิต
กันนั้น CLMVT ต่างตระหนักในความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ให้รองรับการผลิต
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองทิศทางของตลาดและมาตรฐาน
ใหม่ๆ ซึง่ CLMVT จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับประเทศคูค่ า้ และนักลงทุนทีเ่ ข้ามา
เป็นหุน้ ส่วนการผลิตในภูมภิ าค เพือ่ ร่วมกันยกระดับทักษะของบุคลากรและองค์ความรู้
ที่จ�ำเป็นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของ CLMVT ต่อไป
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ กอบกาญจน์ ได้ให้ความเห็นว่า “โลกก�ำลังมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเราก็ต้องพยายามปรับตัว ท�ำทุกวิถีทางที่จะก้าวสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง แต่ก็ยังคงมีอีกหลายอย่างที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส นั่นก็คือ
เราต้องรักษาสิ่งที่เป็นคุณค่าหลักของตัวเองหรือองค์กร และอีกหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของ
สันติภาพ ทีว่ า่ เราต่างมุง่ แสวงหาสันติและความสามัคคี ซึง่ จะพัฒนาได้จากการสร้างสม
มิตรภาพระหว่างกัน

ในการจัดประชุม CLMVT ครัง้ ต่อไป Mr. Pan Sorasak รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์ของกัมพูชา ได้ย�้ำว่า “กัมพูชาให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม CLMVT
เป็นอย่างมาก ในฐานะเป็นกลไกอันถาวรที่จะเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนของประเทศ
สมาชิก เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำงานรับความท้าทายที่ก�ำลังมาถึง ด้วยเหตุนี้รัฐบาล
กัมพูชาจึงยินดีตอบรับเป็นเจ้าภาพการประชุม CLMVT 2017 ทั้งๆ ที่จะเป็นช่วงปี
ของภารกิจอันหนักหน่วง ทัง้ การประชุม “World Economic Forum” และการทบทวน
ทิศทางนโยบายการค้า รวมไปถึงการจัดงานการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้วย
การประชุมสัมมนา CLMVT Forum 2016 จัดขึ้นในนามประเทศไทย
โดยกระทรวงพาณิชย์ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานส่งเสริม
การลงทุน และสถาบันความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น�ำ้ โขง ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศในภูมิภาคนี้ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
อย่างยั่งยืน และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้น�ำทั้งภาครัฐ เอกชน และคนรุ่นใหม่
อันน�ำไปสูก่ ารหลอมรวมเศรษฐกิจให้เป็นฐานเดียวกันและพร้อมทีจ่ ะบูรณาการกับภูมภิ าค
ต่างๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป
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คอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษปลัดกระทรวงพาณิชย์
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

ในเดือนกันยายน 2559 ที่ก�ำลังจะมาถึงในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเป็นฤดูแห่งการผลัดเปลี่ยนบุคลากรของระบบราชการ ในวาระการเกษียณอายุราชการ รวมถึง
กระทรวงพาณิชย์ ที่เราก�ำลังจะมีโอกาสได้กล่าวลาและแสดงความห่วงใยและความคิดถึงกับบุคลากรผู้ซึ่งอุทิศตนให้แก่งานราชการมาเป็นระยะเวลานาน
ทีมงานสัมภาษณ์พเิ ศษ จึงได้รวมตัวกันเพือ่ จัดท�ำ
คอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษผูบ้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ 5 ท่าน
เพื่อเป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
มาเล่าถึงประสบการณ์ทำ� งาน และฝากแนวความคิดของ
การด�ำรงตนในฐานะข้าราชการทีด่ ี เพือ่ ให้ขา้ ราชการรุน่ น้อง
ได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ส�ำหรับผูบ้ ริหารท่านแรกทีจ่ ะมาเป็นแขกของเราคือ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบนั ท่านชุตมิ า บุณยประภัศร
ผูซ้ งึ่ จุดประกายการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง จนท�ำให้กระทรวงพาณิชย์เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่าง
กว้างขวาง พร้อมกับสโลแกน MOC Zero Corruption
ทีมงาน : จากวันนัน้ ทีเ่ ป็นวันแรกของการรับราชการ
กับวันนี้ที่ก�ำลังจะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า ท่านมีความรูส้ กึ อย่างไร
ท่านปลัดฯ : ความรู้สึกของการมาท�ำงานวันแรก
ก็แปลกดี ตอนทีเ่ ข้ามาสมัครรับราชการจ�ำได้วา่ ผูบ้ ริหารกรม
ถามว่าคุณจะมาท�ำอะไรให้กบั ราชการได้บา้ ง ก็ตอบไปว่า
ดิฉันท�ำได้เยอะมาก แต่จะมีงานให้ดิฉันท�ำหรือเปล่า
เพราะว่าได้ยนิ มาว่าราชการเป็นเรือ่ งของเช้าชามเย็นชาม
พอมาท�ำงานวันแรก ทุกคนเอางานที่เป็นภาษา
อังกฤษส่งมาให้ชว่ ยสรุป ตอนนัน้ เราก็ไม่รวู้ า่ จะสรุปไปท�ำไม
แต่พี่เลี้ยงเขาบอกให้สรุปก็สรุป ตอนหลังถึงได้เข้าใจว่า
ผู้ใหญ่ต้องการใช้คนที่จบมาทางด้านนี้ ที่พอเข้าใจภาษา
ต่างประเทศซึ่งพี่เขาคงไม่ถนัดที่จะอ่านภาษาอังกฤษ
แต่เขาก็มีประสบการณ์ มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประเทศไทย พอมาท�ำงานร่วมกันก็เป็นประโยชน์ และเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีมเวิรค์ หลังจากนัน้ ก็มคี นส่งหนังสือมาให้
แปลเต็มไปหมด เราก็ทำ� งานมาด้วยความสุขเพราะว่ารูส้ กึ ว่า
ตัวเองมีประโยชน์ ต่อมาได้รับมอบหมายให้ไปท�ำงาน
ที่ต้องรับรองแขกต่างประเทศ สมัยนั้นก็มีองค์กรส�ำคัญ
ทีเ่ ราไปสมัครอยูร่ อผลว่าจะรับเป็นสมาชิกใหม่ ก็คอื GATT
หรือ WTO ในปัจจุบัน
ชีวติ ก็มงี านท�ำทุกวัน งานเยอะอยูเ่ สมอ จนถึงวันนี้
ถามว่าความรูส้ กึ เป็นอย่างไร ก็เหมือนเดิมคือแทบไม่นา่ เชือ่
ว่าอีก 3 เดือนกว่าจะเกษียณแล้ว เพราะว่างานก็ยงั เต็มโต๊ะ
เหมือนเดิม ก็พยายามท�ำงานให้เสร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ทุกชิน้ อย่างน้อยก็เสร็จในขัน้ ต้นเพือ่ ทีท่ า่ นปลัดคนใหม่จะได้
เข้ามาต่อยอดท�ำต่อได้ งานทุกงานไม่ได้คดิ ขึน้ มาคนเดียว
แต่เป็นงานทีท่ ำ� ขึน้ มาร่วมกัน ทุกคนเข้าใจว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่
และเพื่ออะไร ก็หวังว่าจะท�ำให้แล้วเสร็จได้ทุกชิ้นตามที่
ตั้งเป้าไว้ค่ะ
“ความรู้สึกวันแรกกับความรู้สึกวันที่เกษียณ
เหมือนกันเลยก็คือมีอะไรให้ท�ำเยอะแยะเต็มไปหมด
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อยู่ตลอดเวลา”
ทีมงาน : ท่านจัดสรรเวลาในการท�ำงานกับการใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างไร
ท่านปลัดฯ : ก็คือตั้งใจแล้วว่าจะท�ำงานให้เต็มที่
ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ก็จะพักผ่อนให้
เต็มที่เหมือนกัน ในอดีตตอนที่ยังไม่ได้มารับผิดชอบ
เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ก็พอจะจัดชีวติ ให้เป็นเช่นนัน้ ได้ คือ
ท�ำงานจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์-อาทิตย์เป็นของเรา แต่เมื่อมา
เป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่มีค�ำว่าวันหยุด
ยิ่งในช่วงหลังๆ นี้ เศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
ช่วงชะลอตัวซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทยก็พึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ด้วย ก็เลย
ท�ำให้เราจะต้องปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน และ
ดูแลเรื่องปากท้องของประชาชน ราคาสินค้าเกษตร
ต้องเข้าไปท�ำงานใกล้ชิดกับพื้นที่ต่างจังหวัดคือ ให้เขามี
ความรูส้ กึ ว่าไม่ได้ถกู ทอดทิง้ และเราก็ให้ความส�ำคัญกับเขา
เราพยายามท�ำให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและท�ำให้เกิด
local economy ทีเ่ ข้มแข็งให้ได้ เพราะฉะนัน้ ในช่วงหลัง
แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุด
แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แนะน�ำให้ทุกคนท�ำแบบนี้
ทุกคนควรจะแบ่งเวลาในการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
ให้เหมาะ ดิฉันก็ไม่ได้ท�ำอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น เพิ่งมาท�ำ
ก็ต่อเมื่อมีความจ�ำเป็นเท่านั้น

ทีมงาน : ประสบการณ์ทำ� งานหรือเหตุการณ์
ที่ภาคภูมิใจในการรับราชการ

ท่านปลัดฯ : ก็มีหลายครั้งมากนะคะ อย่างตอน
เข้ามาใหม่ๆ ที่เป็นคนช่วยแปลหนังสือให้พี่ๆ สมัยนั้น
เราต้องติดต่อกับต่างประเทศด้วยการใช้ Telex มาเป็นม้วน
เหมือนกระดาษทิชชูนี้แหละ แล้วพี่เขาก็บอกว่าให้แปล
จะไปเสนอท่านอธิบดีเพื่อให้ข่าวว่า GATT เขารับ
ประเทศไทยเป็นสมาชิกแล้ว เราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขา
ตื่นเต้นกันทั้งประเทศไทย (หมายถึงคนที่ท�ำงานด้าน
เศรษฐกิจ) เราก็ยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แต่เห็น
ทุกคนดีใจกันใหญ่ เราก็เลยรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ท�ำในสิ่งที่
ทุกคนให้ความสนใจ
ต่อมาผู้ใหญ่มอบโอกาสให้ไปฝึกอบรมที่ WTO
ไปท�ำงานในส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สมัยนั้น
เราก็ยงั ไม่เป็นคณะผูแ้ ทนถาวร WTO ได้มโี อกาสไปช่วยงาน
และก็ไปประจ�ำในที่สุด ในช่วงนั้นก็จะมีการเปิดเจรจา
รอบอุรกุ วัย ก็มกี ารประชุมเตรียมการเพือ่ ให้มแี ถลงการณ์
ที่จะประกาศเปิดรอบเจรจาของรัฐมนตรี จ�ำได้ว่าเรื่องที่
ยากที่สุดในการที่จัดท�ำสรุป Ministerial Declaration
คือเรื่องของสินค้าเกษตร การจะร่างค�ำประกาศเปิดการ

เจรจาว่าจะมีขอบเขตแค่ไหนถือว่ามีความส�ำคัญมาก
ช่วงนัน้ ท่านผูใ้ หญ่ตอ้ งกลับมาราชการด่วนกันทีก่ รุงเทพฯ
เพื่อมาหารือเกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทย ซึ่งวันนั้นก็
เป็นวันที่ต้องตัดสินใจแล้ว ต้องให้ได้ผลในวันนี้ มันก็มี
ประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่ถูกสั่งการเอาไว้ว่า “ประโยคนี้
ยังไงประเทศไทยก็รับไม่ได้นะ” ต้องไปหารือกันก่อน
จ�ำได้วา่ เหลือประเทศไทยกับออสเตรเลีย 2 ประเทศทีเ่ วลา
วนกลับมาถามว่ารับได้มยั้ ก็จะบอกว่ารับไม่ได้ ยืนกระต่าย
ขาเดียวอยู่ จนสมาชิกประเทศอาเซียนอื่นๆ โกรธมาก
มีการขอให้รักษาการทูตเรียกประชุมสมาชิกอาเซียน
แล้วก็ซอ่ มดิฉนั ว่าท�ำตัวขวาง ไม่เอือ้ ประโยชน์ ต่อการเจรจา
ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งติดวงเล็บไปจนถึงทีป่ ระชุมระดับรัฐมนตรี
ก็เป็นความภาคภูมใิ จ ทีย่ งั สามารถยืนยันจนไปถึงมือผูใ้ หญ่
ให้ท่านตัดสินใจ แต่ก็มีความภูมิใจอีกหลายครั้งที่ตามมา
ถ้าให้เล่าก็เล่าไม่หมด ซึ่งหลังจากเปิดรอบอุรุกวัยไปแล้ว
ก็ยงั ท�ำงานอยูท่ ตี่ า่ งประเทศอีกระยะหนึง่ พอถึงเวลาสมควร
ก็กลับมาท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ เป็นผูอ้ ำ� นวยการกอง ตอนนัน้
ยังเป็นกองนโยบายการพาณิชย์อยู่ในกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ยงั ไม่มกี รมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อมา
ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นคนเจรจาเปิดโควต้าไก่กับ EU
ก็ประสบความส�ำเร็จ เป็นหัวหน้าระดับเจ้าหน้าที่เจรจา
FTA ฉบับแรกระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ต่อมาเป็นอธิบดี
ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้ผลักดันในเรื่อง
ของ AEC Blueprint ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเป็นคนตอบ

ค�ำถามต่อฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในรัฐสภา ทุกอย่าง
ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีก็มีความภูมิใจที่ท�ำให้ประเทศไทย
ได้เข้าไปสู่ศักราชใหม่ คือเป็น AEC
สุดท้ายเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือเมื่อ 2 ปี
ที่แล้ว ดิฉันมีโอกาสเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์
ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งในสังคมไทย มีปัญหา
อุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น
ซึ่งถูกกล่าวขานกันมาก ตอนนั้นกระทรวงพาณิชย์ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง รู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกดูถูกจาก
สังคม ศักดิศ์ รีของข้าราชการถูกท�ำลายและรูส้ กึ รับไม่ได้คะ่
ดิฉนั เชือ่ มาตลอดว่าข้าราชการเป็นผูท้ มี่ าท�ำหน้าทีใ่ นฐานะ
ของผูร้ บั ใช้ประชาชนตามเจตนารมณ์และเป็นผูแ้ ทนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเข้ามาดูแลประชาชน
ถึงจะเงินเดือนน้อยแต่เราก็มีความภูมิใจและมีศักดิ์ศรี
ในช่วงนัน้ ก็ให้ความส�ำคัญมากเกีย่ วกับเรือ่ งของการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่ ดิฉนั ท�ำก่อนทีร่ ฐั บาลจะบอกให้แต่งชุด
ข้าราชการมาท�ำงานด้วยซ�้ำ เพราะว่ามีเด็กๆ มาถาม
ดิฉันว่าเป็นข้าราชการท�ำไมแล้วบอกว่าภูมิใจ แต่ไม่เคย
เห็นใส่ชุดข้าราชการเลย ท�ำให้เราคิดได้ว่าจริงๆ แล้ว
ตอนนีเ้ ราเป็นผูน้ ำ� ถ้าเราใส่แล้วมีคนทีเ่ ขาอยากใส่เขาก็จะ
ได้กล้าใส่ตามดิฉันก็เลยประกาศออกไปว่าดิฉันจะใส่ชุด
ข้าราชการมาท�ำงานทุกวันจันทร์วนั อังคาร ใครอยากใส่กใ็ ส่
ใครอยากจะแสดงความภาคภูมิใจและแสดงศักดิ์ศรี
ของตัวเองออกมาด้วยการแสดงสัญลักษณ์ใส่ชดุ ข้าราชการ
ทุกคนก็ลุกขึ้นมาใส่ชุดข้าราชการกันใหญ่เลย ส่วนใหญ่
จะใส่เฉพาะวันจันทร์ ต่อมานายกรัฐมนตรีกม็ ดี ำ� ริขนึ้ มาว่า
ควรจะใส่ชดุ ข้าราชการทุกวันจันทร์ แล้วก็ได้สร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตขึน้ มาแล้วก็รณรงค์เรือ่ ง ZERO คอรัปชัน่
ขึน้ มาอย่างเป็นรูปธรรมในกระทรวงพาณิชย์ ท�ำงานร่วมกับ
เครือข่ายการต่อต้านทุจริตของภาคเอกชน ซึ่งเขาก็
มีงานใหญ่ประจ�ำปีทุกปี และปีที่ดิฉันสร้างเครือข่ายการ
ต่อต้านการ Corruption เขาก็ชวนดิฉันเข้าไปร่วมงาน
กับเค้าไปท�ำงานประสานกัน ซึง่ เครือข่ายก็บอกว่ามันเป็น
แรงบันดาลใจที่เห็นข้าราชการลุกขึ้นมาท�ำอย่างนี้ ก็เป็น
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าความ
เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่ง
ที่น่าภาคภูมิใจ และมีคนจ�ำนวนมากที่เขายืนหยัดอยู่บน

ความถูกต้องและในสิ่งที่เหมาะสมไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้าย
หรือเสียชื่ออย่างที่คนบางคนไปสร้างเอาไว้
ทีมงาน : ท่านมีแนวคิดในการท�ำงาน การบริหารคน
และวิธีการจัดการปัญหาอย่างไร
ท่านปลัดฯ : ดิฉนั มีแนวคิดเพียงอย่างเดียวมาแต่ไหน
แต่ไรแล้วว่า ถ้าเราท�ำงานทุกอย่างบนความถูกต้องใน
สิง่ ทีม่ นั ต้องเป็นตามกฎกติกาหรือระเบียบปฏิบตั กิ ฎหมาย
ทีว่ างเอาไว้ แล้วเราท�ำอย่างโปร่งใสไม่เลือกปฏิบตั กิ บั ใคร
มันควรจะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดประโยชน์กบั ทุกคน ไม่วา่ จะเป็น
ตัวเราเองหรือคนที่เราจะต้องมาใช้กฎกติกาเหล่านั้น
ร่วมกับเรา
ในเรื่องการบริหารคน ดิฉันเชื่อว่าคนเป็นอะไรที่
เข้าใจยากที่สุดแล้ว เราต้องเข้าใจเขา ต้องมีความเข้าใจ
ในผู้อื่น แล้วก็ให้โอกาสเขา เมื่อเรามาเป็นผู้บังคับบัญชา
เราก็ตอ้ งให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความคิดเห็น แล้วก็
ยอมรับในความเห็นของเขา ถ้าความเห็นของเขาถูกต้อง
เราก็ยอมรับของเขามา แล้วปรับให้มนั สอดคล้องหรือจะใช้
ของเขาเลย แล้วก็แสดงความชืน่ ชมเขา ถ้าเขาท�ำงานออกมา
ได้ดีเราก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชม ก็คือใช้ความจริงใจและ
ก็ให้โอกาสคน ซึง่ ดิฉนั ก็มผี ใู้ ต้บงั คับบัญชามีเพือ่ นร่วมงาน
ทีท่ ำ� งานกับดิฉนั ด้วยความสุข อาจจะมีบา้ งแหละทีไ่ ม่ชอบ
แต่ไม่ทราบสิคะ่ ดิฉนั ค่อนข้างมัน่ ใจว่าคนส่วนใหญ่ทำ� งาน
กับดิฉนั แล้วสบายใจ เวลามีปญ
ั หาที่ซบั ซ้อน ก่อนอืน่ เลย
ก็อย่าเพิง่ ไปกลุม้ อกกลุม้ ใจแล้วรูส้ กึ ว่ามันยาก อย่างแรกคือ
ดิฉนั จะตัง้ สติกอ่ นว่ามันมีปญ
ั หามาแล้วนะ มันมีมาเพือ่ ให้
เราแก้ ไม่ใช่ให้เรารู้สึกท้อแท้ แล้วมาดูว่าอะไรมันเป็น
ต้นเหตุ แล้วท�ำอย่างไรเราจะหาทางแก้ทเี่ ป็นทีย่ อมรับได้
ของทุกฝ่าย ดิฉันก็ต้องหาที่ปรึกษา คนที่มีประสบการณ์
ความรูใ้ นเรือ่ งเหล่านีม้ ากกว่าดิฉนั ทัง้ มีทมี งานผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา เพือ่ นร่วมงาน ซึง่ เค้าต้องผ่านสิง่ เหล่านีม้ าเหมือนกัน
ส่วนใหญ่มันก็จะแก้ออกไปได้ทุกครั้ง ก็ต้องใช้วิธีการ
ปรึกษาหารือกันให้มาก
ทีมงาน : ภาพของกระทรวงพาณิชย์ทอี่ ยากเห็น
และบทบาทระหว่างกระทรวงและภาคเอกชนต่อไป
จะเป็นอย่างไร
ท่านปลัดฯ : ดิฉนั อยากเห็นกระทรวงพาณิชย์เป็น
กระทรวงทีเ่ ท่ห์ แล้วก็อยากเห็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

เป็นข้าราชการยุคใหม่ ทีใ่ ครเห็นแล้วก็ปลืม้ ชืน่ ชม อยาก
เห็นกระทรวงพาณิชย์มบี คุ ลากรทีเ่ ป็นคนกล้าคิดกล้าท�ำ
ท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้วก็ชาญฉลาด อยากเห็นกระทรวงเรา
มีข้อมูลที่ทันสมัยใครๆ ก็เข้าถึงได้ สมกับเป็นกระทรวงที่
ท�ำหน้าทีท่ ำ� มาค้าขายของประเทศให้เจริญรุง่ เรือง อยาก
เห็นการท�ำงานในกระทรวงเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็ว
ลดระเบียบแบบแผนที่ไม่จ�ำเป็นออกไปบ้างเพื่อให้งาน
สามารถท�ำได้เร็วขึน้ เพราะในโลกยุคปัจจุบนั เป็นเรือ่ งของ
Economy of Speed
ส�ำหรับบทบาทของกระทรวงและภาคเอกชน
คิดว่ากระทรวงเราก็ท�ำงานใกล้ชิดกับเอกชนมาตลอด
เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่ให้ท�ำแตกต่างกันไปในแต่ละยุค
แต่ละสมัย ส่วนใหญ่แล้วเราจะท�ำงานกับเอกชนในเรือ่ งของ
การออกไปหาตลาดร่วมกัน ส่งเสริมการตลาดร่วมกัน ในการ
แสดงสินค้าในต่างประเทศหรือว่าร่วมคณะไปเจรจากัน
กับต่างประเทศ แต่ในช่วงหลัง ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ
มันรุมเร้า เราก็ต้องมาท�ำงานอีกรูปแบบหนึ่งคือ ไปเชิญ
ภาคเอกชนมาช่วยท�ำงานในการช่วยกันแก้ปัญหาให้กับ
ประเทศ ซึ่งก็เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบไว้วา่ ให้ทำ� งานแบบประชารัฐ
คือท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับภาคเอกชนประชาชน
ในพื้นที่และราชการ เราก็จะท�ำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น
ในด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ท�ำอย่างไร
จะท�ำให้ประชาชนในจังหวัดในพืน้ ทีต่ า่ งๆ สามารถมีอาชีพ
ที่ยั่งยืน ผลิตสินค้าบริการออกมาแล้ว สามารถขายได้
ในตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และถ้าเป็นไปได้
ก็ต่อยอดออกไปต่างประเทศ
ทีมงาน : สิ่งที่อยากฝากให้ข้าราชการรุ่นน้อง
ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของกระทรวงต่อไป
ท่านปลัดฯ : ส�ำหรับข้าราชการรุ่นน้อง ดิฉัน
เชื่อเลยว่าเป็นคนเก่ง มีความเก่ง ความกล้าอยู่ในตัวมาก
ในการทีจ่ ะพูด ในการทีจ่ ะคิดและแสดงออก มีความคิด
นอกกรอบทีห่ ลายครัง้ ตอนแรกเรารูส้ กึ แปลกและรับไม่ได้
แต่ไปเข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบนั ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ี ก็ทำ� ใจรับได้
อยากจะบอกคนรุ่นใหม่ว่า ท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้ว
มีความคล่องตัวสูง แต่อย่างหนึง่ ทีท่ า่ นต้องจ�ำเอาไว้เสมอว่า
อย่าใจร้อน อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไป ความ
เชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าให้เกินขอบเขตและ
ไม่ตอ้ งใจร้อนมากเพราะเป็นคนคิดกันเร็วอยูแ่ ล้ว เราควรจะ
ยอมรับระเบียบแบบแผนบางอย่างบ้าง แต่ไม่มากเกินไป
จะไม่ยอมรับเลยไม่ได้ เพราะว่าการท�ำงานมีขั้นตอน
กฎระเบียบอยู่
อีกเรื่องคือ เมื่อวันใดที่ท่านจะต้องตัดสินใจใน
สิ่งที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจของ
คนบางคนทีอ่ าจจะมีอทิ ธิพลต่อท่าน อยากให้ทกุ คนทีเ่ ป็น
คนรุ่นใหม่มั่นใจ ท�ำงานรักษาความถูกต้องเอาไว้ ในการ
เป็นข้าราชการ และต้องกล้าหาญที่จะแสดงออกมาด้วย
เพื่อที่จะท�ำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสุข
ความยัง่ ยืน หวังไว้กบั คนรุน่ ใหม่มากทีจ่ ะมาสืบสานต่องาน
ความส�ำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเท่าที่ดิฉันเห็น
ก็มีความมั่นใจว่ากระทรวงเราจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี
ขออวยพรให้นอ้ งๆ รุน่ ใหม่ทงั้ หลายท�ำงานได้อย่างมีความสุข
ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างภาคภูมิใจ
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โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือน

ทีผ่ า่ นมา โดยได้รบั แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเทีย่ ว และการบริโภคภาคเอกชนทีย่ งั คง
ขยายตัวได้ดี ประกอบกับภาคอุปทานมีทศิ ทางดีขนึ้ ทัง้ ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังได้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยชะลอตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานสูงขึน้ เล็กน้อยแต่ยงั อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 1.2
ของก�ำลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา โดยขยายตัว
ร้อยละ 0.5 ตามการสูงขึน้ ของหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ โดยเฉพาะผักสด
เนือ้ สัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป ส่วนราคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.1
ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังที่
ตัง้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนพฤษภาคม 2559
อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูงที่ 175.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนพฤษภาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้น โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นส�ำคัญ โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ขยายตัวได้ดที รี่ อ้ ยละ 7.6 โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากจีน อินเดีย และรัสเชีย ดัชนีราคา
สินค้าเกษตร ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 6.4
ส�ำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวได้ดเี ช่นกัน
โดยขยายตัวร้อยละ 0.3 และ 2.6 ตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
การบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวได้ดี สะท้อนได้จาก
ยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตัว
ร้อยละ 1.7 และ 14.8 ตามล�ำดับ ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในรูป USD ขยายตัว
เช่นกัน โดยขยายตัวที่ร้อยละ 8.4 เนื่องจากก�ำลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตาม
ราคาสินค้าเกษตร ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ กลับมาขยายตัวอีกครัง้ ในรอบ 36 เดือน
ทีร่ อ้ ยละ 8.3 ซึง่ สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริโภคยังมีความกังวลเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้ง
การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2559 ในภาพรวมยังคงทรงตัว โดย
การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวเล็กน้อย สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวร้อยละ 19.1 และ 1.1 ตามล�ำดับ
ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน
ในรูป USD โดยหดตัวร้อยละ 5.4 ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว
ในระดับสูงที่ร้อยละ 26.5
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ
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-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.1
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
44.4
อัตราการว่างงาน (%)
0.9
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-5.8
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-11.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
-5.3
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.1
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
0.3
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
20.4
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
1.0
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-19.1
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-0.2
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
2.2
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.2
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-2.6
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
7.7
ยอดขายปูนซีเมนต์
-0.4

ปี 58
Q3

Q4

Q1

ปี 59
เม.ย.

พ.ค.

2.9

2.8

3.2

-

-

7.2
155.5
-1.1
1.0
43.3
0.9

13.05
156.5
-0.9
0.8
44.4
0.8

16.42
175.1
-0.5
0.7
44.0
0.9

3.16
178.6
0.1
0.8
44.1
1.0

2.23
175.5
0.5
0.8
1.2

-5.3
-15.3

-8.1
-12.6

0.9
-12.0

-8.0
-14.9

-4.4
0.5

-10.6
-4.7
0.9
24.3

-3.2
-5.8
0.2
3.7

-1.9
-5.2
-1.1
15.5

-1.6
5.0
0.9
9.8

0.3
6.4
2.6
7.6

-0.7
-24.9
-10.6
1.5

2.0
-11.7
2.3
-4.4

0.1
-26.6
-3.3
3.6

2.5
-11.9
2.9
-1.4

1.7
8.3
14.8
8.4

-10.8
-0.3
-0.5
-0.7

0.2
17.2
22.2
2.1

-1.0
4.0
6.2
3.1

-13.4
12.1
58.8
0.1

-5.4
26.5
-19.1
-1.1

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนมิถนุ ายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 107.05

เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.38 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปัจจัยส�ำคัญมาจากผักสด อาทิ พริกสด
กะหล�ำ่ ปลี หัวหอมแดง อาหารบริโภคในบ้าน อาทิ กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารโทรสัง่ หมวด
ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่า
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลจากค่าเบีย้ ประกันชีวติ
ค่าบริการส่วนบุคคลเพื่อความสวยงาม อาทิ ค่าแต่งผมชาย ค่าแต่งผมสตรี อย่างไรก็ตาม
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร โดยเฉพาะราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงขายปลีกภายในประเทศ
ยังคงส่งผลกระทบทางลบในอัตราทีล่ ดลงต่ออัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะน�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ 91 95
และน�้ำมันดีเซล รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม เมื่อเทียบเดือนพฤษภาคม 2559
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.03 โดยได้รบั อิทธิพลส�ำคัญมาจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ค่าเช่าบ้าน ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาด ค่าธรรมเนียมประถมศึกษาภาคเอกชน ค่าธรรมเนียมมัธยมศึกษาสายสามัญ
ภาครัฐบาลและเอกชน ขณะทีด่ ชั นีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปไม่รวมกลุม่
ราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 0.80 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.09

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2559 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0 - 1.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2559 มีค่าเท่ากับ 102.6 เมื่อเทียบกับเดือน
มิถนุ ายน 2558 ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ได้แก่ น�ำ้ มันดีเซล
น�้ำมันเตา น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ น�้ำมันเครื่องบิน และน�้ำมันก๊าด ราคาหน้าโรงกลั่นยังคง
มีความผันผวน เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก และยางสังเคราะห์ (ยางเทียม)
ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มัน โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น
และเหล็กฉาก ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนวัตถุดิบ ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง
เคลือ่ นไหวตามราคาตลาดโลก เมือ่ เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตสูงขึน้
ร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ราคาปรับสูงขึ้นตามภาวะ
ตลาดโลก ข้าวเปลือก กุง้ แวนนาไม ไข่ไก่ และน�ำ้ มันพืช ตลาดยังคงมีความต้องการเพิม่ ขึน้
ต่อเนือ่ ง ส�ำหรับดัชนีราคาผูผ้ ลิตเทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2559 กับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.0

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมิถนุ ายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 118.1 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 2.6 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ
จากการลดลงของราคาดิน หิน ทราย ทีม่ คี วามต้องการใช้นอ้ ยลงตามการก่อสร้างทีช่ ะลอตัว
และยางมะตอยทีล่ ดลงตามราคาปิโตรเลียม หมวดซีเมนต์ จากการลดลงของราคาปูนซีเมนต์
ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนฉาบ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต จากการลดลงของเสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พืน้ คอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อก
ก่อผนังมวลเบา เนือ่ งจากต้นทุนลดลงตามซีเมนต์และเหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
จากราคาสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลดลงตามราคาเม็ดพลาสติก เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างลดลงร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจากการลดลงของราคาสินค้า
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส�ำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.6
ทีม่ า : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

เดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 17,617 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.40
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 7.4 โดยผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-36.0%) ข้าว (-24.0%) ยางพารา (-9.0%)
และน�้ำตาล (-11.3%) ในขณะที่ผลไม้สดแช่แข็ง (+9.1%) และอาหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป (+9.1%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ -2.8
โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-12.5%) เม็ดพลาสติก (-9.4%) แผงวงจรไฟฟ้า (-7.6%)
ขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ (+4.6%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+29.8%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+3.4%) จีน (-12.7%) ญีป่ นุ่ (-8.6%)
ออสเตรเลีย (+12.0%) มาเลเซีย (-16.1%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-พฤษภาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 86,991 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.90 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
3.2 โดยยางพารา (-14.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-3.5%) ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง (-21.6%) ข้าว (-0.9%) ในขณะที่นำ�้ ตาล (+8.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+13.0%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมหดตัวร้อยละ 0.3
โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-8.5%) เม็ดพลาสติก (-9.4%) ในขณะที่รถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (+0.1%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+50.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-2.5%) จีน (-7.7%) ญี่ปุ่น (-0.3%) ฮ่องกง (-5.0%)
มาเลเซีย (-7.7%)

พฤษภาคม 2559
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-พ.ค. 2559

พฤษภาคม 59

พฤษภาคม 59

ม.ค.-พ.ค. 2559

ส่งออก

17,617

86,991

-4.40

-1.90

น�ำเข้า

16,079

76,543

0.50

-10.25

1,538

10,448

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 59
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,067

4.6

11.7

สหรัฐ
อเมริกา

2,147

3.4

12.2

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ฯ

1,354

-12.5

7.7

จีน

1,832

-12.7

10.4

อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ

1,280

29.8

7.3

ญี่ปุ่น

1,598

-8.6

9.1

เม็ดพลาสติก

629

-9.4

3.6 ออสเตรเลีย

916

12.0

5.2

เคมีภัณฑ์

578

-5.0

3.3

มาเลเซีย

827

-16.1

4.7

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

มูลค่า

9.9

จีน

3,464

8.5

21.6

-10.3

8.9

ญี่ปุ่น

2,213

-1.1

13.8

1,222

-0.9

7.6

สหรัฐ
อเมริกา

950

-19.2

5.9

1,075

-2.3

6.7

มาเลเซีย

932

-6.7

5.8

987

11.8

6.1

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

643

-18.1

4.0

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,584

0.6

น�ำ้ มันดิบ

1,424

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
เคมีภณั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

สินค้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มี.ค. 59

เม.ย. 59

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
พ.ค. 59

ม.ค.-พ.ค. 59

ส่งออก

0.7

0.5

0.9

-0.6

-1.9

น�ำเข้า

0.5

1.6

1.5

-5.0

-6.7
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เดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 16,079 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการขยายตัวของเครือ่ งจักรกลฯ (+0.6%)
เหล็ก เหล็กกล้า (+11.8) ขณะทีน่ ำ�้ มันดิบ (-10.3%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-0.9%) เคมีภณ
ั ฑ์
(-2.3%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+5.8%) ญี่ปุ่น (-1.1%)
สหรัฐอเมริกา (-19.2%) มาเลเซีย (-6.7%) สหรัฐอาหรับฯ (-18.1%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-พฤษภาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 76,543 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของเครื่องจักรกลฯ (-5.6%) เคมีภัณฑ์ (-9.6%) น�้ำมันดิบ (-38.1%) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (-11.8%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+6.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
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

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนพฤษภาคม 2559 อยูท่ ี่ 96.5 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 3.1

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ที่ 83.6 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 24.1 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป
ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 0.4 ขณะทีห่ มวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และหมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
มิถุนายน 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนมิถนุ ายน โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,305.77 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.87 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึน้ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต�่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้มาก นอกจากนี้ ทองค�ำยังได้แรงหนุน
เพิม่ เติม จากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมือ่ เทียบกับสกุลเงินหลักส�ำคัญ รวมถึงราคา
ทองค�ำยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลกระทบหลังจากอังกฤษลงประชามติแยกตัว
จากสหภาพยุโรป (Brexit) น�ำมาซึ่งความปั่นป่วนต่อทั้งตลาดเงิน ตลาดทุนจากทั่วโลก ผลักดันให้
เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองค�ำเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนมิถนุ ายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 48.89 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 46.87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน�ำ้ มันดิบ
ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ได้รบั แรงหนุนความกังวลเกีย่ วกับอุปทานน�ำ้ มันดิบ ทีต่ งึ ตัวจากเหตุการณ์การโจมตี
ท่อขนส่งน�ำ้ มันดิบในไนจีเรียทีย่ งั คงทวีความรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับปริมาณน�ำ้ มันดิบ
คงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ประกอบกับนักลงทุนบางส่วน
เริม่ คลายกังวลประเด็นการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมิถนุ ายนแข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ่ี 35.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก
35.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึง่ เป็นไปตามค่าเงินในภูมภิ าค ค่าเงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึน้ ไม่มากนัก ส่วนหนึง่ เป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนือ่ ง
หลังจากได้รบั แรงกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทีซ่ บเซาและนักลงทุนได้ปรับลด
การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในขณะที่ตลาดเริ่ม
คลายกังวลประเด็นการลงประชามติให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
เดือนมิถนุ ายน 2559 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤษภาคม 2559 จากราคา 1,362.50 บาท/100 กิโลกรัม
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�ำสัง่ ซือ้ ข้าวจากต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบการโหวตอังกฤษออกจาก
อียูเชื่อว่าท�ำให้การส่งออกข้าวไทย กระทบในตลาดแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนการน�ำเข้าข้าวจากไทย
40-50% จากการน�ำเข้าทัง้ หมด โดยค่าเงินยูโรทีอ่ าจอ่อนตามค่าเงินปอนด์อาจท�ำให้ขา้ วไทยมีราคาแพงขึน้
อีกทั้งระบบการช�ำระเงินค้าขายส่วนใหญ่ผ่านบริษัทเทรดเดอร์ในยุโรป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ค�ำสัง่ ซือ้ ข้าวล่วงหน้าในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ให้ชะลอออกไปได้ ซึง่ กระทรวงพาณิชย์มแี นวทาง
ในการกระตุน้ การส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม โดยจะเดินทางไปตลาดแอฟริกาเพือ่ เจรจาขายข้าว
และเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อโปรโมทข้าวไทยด้วย
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนมิถนุ ายน 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 55.33 บาท และ 45.06 บาท ตามล�ำดับ
ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.48 และ 8.28 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัว
ลดลงเนือ่ งจากปัจจัยกดดันจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบ และนักลงทุนมีความกังวลเกีย่ วกับ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับ
ประเด็น Brexit ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินเยนอยู่ในระดับแข็งค่า ยังเป็นปัจจัย
ที่กดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
พ.ค.59

มิ.ย.59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,362.50

1,390.91

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,272.78

2,332.27

สินค้า

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

พ.ค.59

มิ.ย.59

2.09

1,243.31

1,267.91

1.98

2.62

2,278.35

2,287.33

0.39

ข้าว : (Baht/100Kg)

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

1.35

1,208.91

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,259.40 1,276.40
เดือน
ไทย (THB/Baht)
21,121.74 21,305.77
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

1,220.16

0.93

0.87 20,299.30 20,466.69

0.82

WTI

46.87

48.89

4.32

37.65

39.54

5.02

35.45

35.31

-0.41

35.51

35.48

-0.10

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์โดดเด่นในด้านบริการโดยมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วของภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ BPO สาขา call center และมีการเร่งสร้าง
เมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม BPO และเป็นแรงดึงดูดให้คนฟิลิปปินส์ที่
ท�ำงานในต่างแดนกลับมาท�ำงานและอยูอ่ าศัยในเมืองใหม่ทจี่ ะเป็นเขตธุรกิจทีส่ ำ� คัญเหล่านี้
ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะอยู่ที่ร้อยละ 6
ในปี 2016 GDP ฟิลปิ ปินส์ในไตรมาสแรกของปี 2016 ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึง่ เป็นอัตรา
ที่สูงที่สุดในเอเชีย โดยภาคส่วนต่าง ๆ เชื่อมั่นว่าหากประธานาธิบดี Duterte สานนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากประธานาธิบดี Aquino จะมีโอกาสให้ GDP ฟิลิปปินส์
ปีนขี้ ยายตัวมากถึงร้อยละ 6.8-7.8 แรงขับเคลือ่ นด้านอุปสงค์มาจากการก่อสร้างทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 12 ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากการขยายตัวของการก่อสร้างโครงการภาครัฐ ซึง่ ขยายตัวมากถึง
ร้อยละ 39.9 ส่วนแรงขับเคลื่อนด้านอุปทานมาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.7 และ 7.9 ตามล�ำดับ ชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์ขยายตัวมากและ
มีกำ� ลังซือ้ มากขึน้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง ส่งผลให้มกี ารบริโภค
สินค้าบางชนิดเพิ่มตามไปด้วย เช่น รถยนต์ ข้าวสาลีและอาหารส�ำเร็จรูป เครื่องใช้
ภายในบ้าน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีส�ำหรับสินค้าไทย

มาเลเซีย ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันอันดับ 2 ในอาเซียน
และอันดับ 18 ของโลก ก�ำลังดัน้ ด้นสูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจมาเลเซียฉบับที่ 11 (ปี 2559-2563) ซึง่ เป็นแผน 5 ปีสดุ ท้ายก่อนบรรลุ
เป้าหมายการยกสถานะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 มาเลเซียก�ำหนดให้
ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง
โดยจะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเมืองส�ำคัญของประเทศ 4 เมือง คือ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์
บาห์รู กูชงิ และโกตากินะบะลู ด้วยการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยปานกลาง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอและการเชื่องโยงระบบ
ขนส่งต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในชนบท นอกจากนีจ้ ะส่งเสริมธุรกิจ
การเงินการธนาคาร (โดยเฉพาะ Islamic finance) น�ำ้ มันและก๊าซ ไอซีที สุขภาพ
การศึกษา บริการวิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งนี้
แผนพัฒนาฉบับใหม่นใี้ ห้ความส�ำคัญกับคน (rakyat) ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมสามารถ
เข้าถึง มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรัฐบาลจะลงทุนด้านการพัฒนาความสามารถพิเศษและทักษะ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และพัฒนาองค์ความรูแ้ ก่ประชาชน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
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อินโดนีเซียรีบเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ (economic stimulus packages)
โดยเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2558 ประธานาธิบดีโจโกวีได้ประกาศทีจ่ ะทยอยออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นชุดๆ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ออกมาแล้ว 6 ชุด และก�ำลังประกาศ
ชุดที่ 7 ในเร็วๆ นี้ ซึ่งชุดที่ 6 และ 7 สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
ชุดที่ 6 : รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจฉบับที่ 6
เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา มีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับการกระตุน้ ภาษีสำ� หรับการลงทุน
ในอินโดนีเซียในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ประมาณ
ร้อยละ 20-100 นานถึง 25 ปี ซึ่งการลดหย่อนภาษีนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้
ชุดที่ 7 : ขณะนีร้ ฐั บาลอินโดนีเซียก�ำลังจัดเตรียมแผนกระตุน้ เศรษฐกิจชุดที่ 7
ซึง่ จะมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเน้นเศรษฐกิจชุมชนหมูบ่ า้ น กล่าวคือ 1) มีการจัดตัง้ กองทุน
หมู่บ้าน จัดสรรโดยรัฐบาล 2) พัฒนาระบบการขนส่งในระดับหมู่บ้าน

