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Editor’s note 
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Getting Around with TPSO ฉบับน้ีขอพำท่ำนผูอ่้ำนไปร่วมงำนมหกรรม 
กำรค้ำลุ่มน�้ำโขงกันอีกครั้ง หลังจำกไปมำครั้งที่แล้ว ที่ จ. อุบลรำชธำน ีเมือ่เดือน 
กุมภำพันธ์ทีผ่่ำนมำ ส�ำหรบักำรจดังำนครัง้ที ่2 นี ้จดัขึน้ระหว่ำงวนัที ่3-8 เมษำยน  
2557 ท่ีโรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคำย โดยส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร ์
กำรค้ำ ร่วมกับส�ำนักพัฒนำกำรพำณิชย์ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และส�ำนักงำน 
พำณิชย์จงัหวดัในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวัด ภำยในงำนประกอบไปด้วย 
กิจกรรมหลำกหลำย ได้แก่ กำรสัมมนำเรื่อง “กำรค้ำ กำรลงทุน ในลุ่มแม่น�้ำโขง”  
กำรประชุมเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์และลดปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำง 
คณะผู้แทนภำครัฐและผู้ประกอบกำรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  
กับคณะผู้แทนภำครัฐและผู้ประกอบกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน (สปป.ลำว และ 
เวียดนำม) นอกจำกน้ียังมีกำรจัดแสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำ ณ สนำมกีฬำกลำง 
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด และลำนน�ำ้พุพญำนำค รวม 376 คหูำ ในวันที ่4-8 เมษำยน  
2557 มีกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทย  

ควำมเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ คือ ควำมจริงแท้แน่นอนที่เรำต้องรู้เท่ำทัน 
ทุกกระแส วำรสำร สนย. จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำหน้ำท่ีจับกระแสควำมเคลื่อนไหว 
ในโลกของกำรค้ำ กำรลงทนุ มำสรปุวเิครำะห์เป็นข้อมลูส�ำคญัให้ผูอ้ำ่นไดว้ำงแผน ‘รกุ’  
มำกกว่ำที่จะเป็นฝ่ำยตั้งรับ 

อย่ำง สปป.ลำว ประเทศเพ่ือนบ้ำนของเรำเอง ซึ่งขึ้นชื่อว่ำเป็นประเทศเล็ก ๆ  
ที่รักสงบก็ไม่อำจทัดทำนกระแสควำมเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกได้ จึงจ�ำเป็นต้อง 
พัฒนำประเทศและเศรษฐกิจในทุก ๆ ภำคส่วน เพ่ือให้หลดุพ้นจำกกลุม่ประเทศพัฒนำ 
น้อยที่สุด ควำมเปลี่ยนแปลงของลำวย่อมส่งผลกระทบมำถึงไทยเรำ ในฐำนะประเทศ 
สมำชกิในอำเซยีนทีต้่องร่วมมอืพัฒนำมำกกว่ำจะมำแข่งขนักันเอง ซึง่เรำได้มข้ีอเสนอแนะ 
ไว้ในคอลัมน์ Special Talk     

ส่วนคอลมัน์ Special Report ท่ีมผู้ีอ่ำนตดิตำมเป็นจ�ำนวนมำก ฉบบัน้ีเรำน�ำเสนอ 
กระแสควำมเปลี่ยนแปลงรอบโลกท่ีไทยเรำต้องปรับตัวรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
อย่ำงกรณีที่คนจีนนิยมเดินทำงมำท่องเที่ยวเมืองไทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่ำควำม 
สวยงำมทำงธรรมชำติ ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังอัธยำศัยไมตรีของคนไทยยังคงเป็น 
แม่เหลก็ดงึดดูชัน้ดทีีต้่องรกัษำไว้ แต่จะท�ำอย่ำงไรให้นักท่องเท่ียวไม่ว่ำชำตใิด เกิดควำม 
ประทบัใจกลบัมำเท่ียวซ�ำ้ และเป็นกระบอกเสยีงบอกต่อ นัน่เป็นเรือ่งทีเ่รำต้องไม่หยุดคดิ 
เพื่อตกผลึกเป็นแผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง   

ในขณะท่ีปัญหำกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ ยังคงเป็น 
ประเด็นใหญ่ที่หลำยชำติให้ควำมส�ำคัญ และจับตำมองกำรแก้ไขปัญหำของไทยอย่ำง 
ใกล้ชิด ถือเป็นอีกเรื่องที่ทุกภำคส่วนต้องจริงใจและจริงจัง กับมำตรกำรกำรแก้ปัญหำ 
ที่เป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำรค้ำของไทยในอนำคต 

  

 กองบรรณาธิการวารสาร	สนย.

และผู ้ประกอบกำรจำก  
สปป.ลำว เวยีดนำม จนี และ 
ออสเตรเลีย ได้รวม 18 ฉบับ 
มูลค่ำกว่ำ 37 ล้ำนบำท  
และมียอดจ�ำหน่ำยในงำน
มำกกว่ำ 13 ล้ำนบำท 

กำรจัดงำนครั้งนี้ม ี
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดหนองคำย  
(นำยวริตัน์ ลิม้สวุฒัน์) เป็นประธำนร่วมฝ่ำยไทย เจ้ำแขวงเวยีงจนัทร์ (ท่ำนค�ำเมงิ  
พงทะด)ี เป็นประธำนร่วมฝ่ำย สปป.ลำว ทูตพำณิชย์เวียดนำมประจ�ำประเทศไทย  
(ท่ำนเหงว๋ียน ทันญ์ ฮ่ำย) เป็นประธำนร่วมฝ่ำยเวียดนำม และมีผู้ตรวจรำชกำร 
กระทรวงพำณิชย์ (นำงมำลี โชคล�้ำเลิศ)  เป็นประธำนเปิดงำนในครั้งนี้ 

ส�านักบริหารกลาง



3TPSO

Special Talk

ปัจจุบันเศรษฐกิจลาวขยายตัวอย่าง	
ต่อเน่ือง	โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำมกีำรเตบิโตเฉลีย่ 8%  
ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม ลำวก็ยงัคงจดัอยู่ในกลุม่ประเทศ 
พัฒนำน้อยท่ีสุด (LDC) โดยมีรำยได้ต่อหัวอยู่ท่ี  
1,490 เหรียญสหรัฐ ประชำกรกว่ำ 37% ยังอยู ่
ใต้เส้นควำมยำกจน กำรกระจำยรำยได้ยังอยู่ระดับ 
ท้ำย ๆ เมือ่เทียบกับประเทศอำเซยีนอ่ืน ภาคเกษตร		
(ซึ่งใช้แรงงำน 75% ของแรงงำนทั้งหมด) มีสัดส่วน  
40.3% ของ GDP รองลงมำเป็นอุตสาหกรรม (34.1%)  
และภาคบริการ (25.6%)  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังค่อนข้ำง 
ล้ำหลัง โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชนบทซึ่งถนนยังคงเป็น 
แบบพ้ืนฐำนและส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ระบบ 
โทรศัพท์พ้ืนฐำนยังมีใช้กันอยู่ในขอบเขตจ�ำกัด 
ไม่ทัว่ถึง ในด้ำนไฟฟ้ำ 25% ของพ้ืนทีใ่นลำวยังไม่มี 
ไฟฟ้ำใช้แม้ลำวจะเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ำ

อย่ำงไรก็ตำม ลาวเป ็นประเทศท่ี	
อุดมสมบูรณ์ด้านแร่ธาตุมากที่สุดแห่งหนึ่ง	
ของโลก	มีแร่ธำตุมำกกว่ำ 570 ชนิด แร่ธำตุส�ำคัญ 
เช่น ทองค�ำ ทองแดง ตะก่ัว วูลแฟรม และยิปซัม  
กำรส่งออกแร่มสีดัส่วนถึง 40% ของกำรส่งออกลำว  
ภำคเหมืองแร่ลำวมีสัดส่วน 10% ของ GDP  
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจส�าคัญจึงเป็นการ	
เติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศใน	
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรพัยากรธรรมชาต/ิ	
แร่ธาตุ	อันได้แก่ กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ เช่น เข่ือน 
น�้ำเทิน 2 (ลำวมีศักยภำพท่ีจะผลิตไฟฟ้ำได้สูงถึง  
26,000 MW แต่ปัจจุบันผลิตเพียง 19%) ในด้ำน 
เหมืองแร่ กำรผลิตแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ท่ีมีควำม 
ต้องกำรในตลำดโลกสูง เช่น ทองค�ำ และทองแดง  
ซึง่ลำวมเีหมอืงขนำดใหญ่ติดอนัดบัโลก ประกอบกับ 
เศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มฟื้นตัวท�ำให้ลำวมีรำยได้สูงขึ้น 
เน่ืองจำกรำคำทองและทองแดงในตลำดโลกพุ่งสงูขึน้  
นอกจำกนั้น ลำวยังมีกำรขยำยกำรผลิตสินแร่อื่น ๆ  
ที่ตลำดโลกมีควำมต้องกำรสูงเช่นกัน อันได้แก่  
บอกไซต์ (ส�ำหรับท�ำอะลูมิเนียม) คำดว่ำมีปริมำณ 
เบือ้งต้นทีจ่ะขุดมำใช้ได้ 2.0 - 2.5 พันล้ำนตนั ซึง่จำก 
กำรส�ำรวจของบริษทัจนีท่ีได้สมัปทำน 30 ปีจำกลำว 
พบว่ำมีขนำดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 แหล่งบอกไซต์ 
ใหญ่ทีส่ดุในโลก ประมำณกำรว่ำจะสำมำรถขดุมำใช้  
50 ปีก็ยงัไม่หมด อำจเทยีบชัน้กับแหล่งใหญ่อนัดับ 1  
ของโลกทีอ่อสเตรเลยีก็เป็นได้  อกีท้ังทีแ่ขวงจ�ำปำสกั 

ยังได้ส�ำรวจพบแร่เหลก็และแร่ฟอสฟอรสัจ�ำนวนมำก 
อีกด้วย ส�ำหรบัแร่โปแตชมบีรษิทัจำกจนีและอนิเดีย 
ได้รับสัมปทำนในแถบทำงใต้ของแขวงเวียงจันทน์  
ผลผลิตประมำณ 5 หม่ืนล้ำนตัน และในแขวง 
ค�ำม่วน บริษัทจีนได้รับสัมปทำนจ�ำนวน 5 แห่ง  
ด้วยก�ำลงักำรผลติ 1 แสนตนั/ปี นอกจำกน้ี ลำวยังมี 
อุตสาหกรรมส�าคัญเป็นธุรกิจไม้ซุง กำรแปรรูป
สนิค้ำเกษตร ยำงพำรำ กำรก่อสร้ำง เส้ือผ้ำส�ำเร็จรปู 
ซีเมนต์ และกำรท่องเท่ียว ปัจจุบันจีนเป็นผู้ลงทุน 
อันดับ 1 (มูลค่ำลงทุน 5.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ)  
แซงหน้ำไทยและเวียดนำมไปแล้ว กำรลงทุนของ 
จีนส่วนใหญ่เป็นด้ำนเหมืองแร่ พลังงำนไฟฟ้ำ และ 
กำรก่อสร้ำง 

ค่ำแรงขัน้ต�ำ่ของลำว (ประมำณ 130 บำท)  
สงูกว่ำเวียดนำม (119 บำท) และกัมพูชำ (64 บำท)  
แม้ว่ำขณะน้ีลำวจะสำมำรถส่งออกสนิค้ำ เช่น เสือ้ผ้ำ 
ไปประเทศตะวันตกภำยใต้สิทธิ GSP ได้ดี แต่ใน 
ระยะยำวลำวคงมต้ีนทุนท่ีสงูข้ึน ลำวอำจจะไม่สำมำรถ 
แข่งขนัในอตุสำหกรรมท่ีใช้แรงงำนเข้มข้นได้ กำรเน้น 
ไปที่อุตสำหกรรมที่ต่อยอดเพิ่มมูลค่ำแก่สินแร่ (เช่น  
ผลติอะลมูเินียมแผ่น และชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์จำก 
ทองแดง) ธุรกิจบรกิำร (เช่น กำรท่องเทีย่ว) และโลจสิตกิส์ 
อำจเป็นค�ำตอบท่ีดสี�ำหรบัลำว ดงัน้ัน ภายใต้แผนพฒันา	
เศรษฐกิจของลาวได้ตัง้เป้าหมายให้ลาวหลดุพ้น	
จากประเทศ	LDC	ภายในปี	2563 ด้วยกำรสร้ำง 
ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจให้มำกขึ้น โดยม ี
แผนยุทธศำสตร์หลัก คือ 1) ส่งเสริมกำรลงทุนท่ีใช้ 
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ/แร่ธำตุท่ีมีอย่ำง 
อุดมสมบูรณ์ในลำว 2) ส่งเสริม SMEs 3) ส่งเสริม 
กำรผลติเพ่ือกำรส่งออก 4) ปรบัปรงุโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ 

ในอกีด้ำนหน่ึง ลาวยงัเป็นจดุยุทธศาสตร์	
ส�าคัญท่ีเชือ่มโยงระหว่างเศรษฐกิจใหญ่	ๆ 	อย่างจนี	
และอาเซยีนอีกด้วย ท�ำให้รฐับำลมแีผนปรบัปรงุ 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนครั้งใหญ่ เช่น ได้เริ่มก่อสร้ำง 
เส้นทำงรถไฟด่วนเชือ่มสะหวันนะเขต (ใกล้มกุดำหำร) -  
ลำวบำว เมือ่ปลำยปี 2556 ซึง่สำมำรถต่อไปยังท่ำเรือ 
ดำนงัของเวียดนำมได้ ขณะเดยีวกันลำวก็จบัมอืกับ 
จนีในโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูเวียงจนัทน์ - คนุหมงิ  
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินกำรขอกู้เงินจำกจีนอยู่ เป้ำหมำย 
จรงิ ๆ ของจนีคอืกำรเชือ่มเส้นทำงรถไฟควำมเรว็สงู 
ไปจนสดุแหลมมลำยูปลำยทำงทีส่งิคโปร์ ซึง่ลำวเอง 
มคีวำมมุง่มัน่จรงิจงัในกำรผลกัดนัโครงกำรนี ้ดังน้ัน  
เส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงในลำวไม่ว่ำช้ำหรือเร็ว 
ต้องเกิดค่อนข้ำงแน่นอน

สิ่งท่ีไทยจะต้องเร่งปรับตัวต่อการ	
เปลี่ยนแปลงของลาวก็คือกำรพัฒนำควำม 
ร่วมมอืผ่ำนระเบยีงเศรษฐกิจเหนอื-ใต้ และตะวันออก- 
ตะวันตกเชื่อมกับประเทศลำว เวียดนำม และ
จีนตอนใต้ โดยควรมีกำรพัฒนำย่ำนกำรค้ำและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ หัวเมืองชำยแดนส�ำคัญ เช่น  
หนองคำย เชียงรำย นครพนม และมุกดำหำร 
เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของลำว (เช่น กำรท่องเทีย่ว โลจสิตกิส์ และกำรแปรรปู 
สินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรม) และเวียดนำม (เช่น  
สมำร์ทโฟน และสิง่ทอ/เสือ้ผ้ำ) เนือ่งจำกอุตสำหกรรม 
ของท้ังสองประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม
ปลำยน�้ำ ขำดอุตสำหกรรมสนับสนุนท้ังต้นน�้ำและ 
กลำงน�้ำ  ทั้งนี้ บทสรุปสุดท้ำยก็คือควำมร่วมมือ 
ทั้งหลำยท้ังปวงก็เพ่ือควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของ 
อำเซียน ทั้งด้ำนกำรเป็นฐำนกำรตลำดและ 
ฐำนกำรผลิตเดียวกันของ AEC ปี 2558 นั่นเอง  

โดย	ดร.ไพศาล	มะระพฤกษ์วรรณ	
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

มหัศจรรย์แห่งลาว
แม้เศรษฐกิจลาวจะมขีนาดไม่ใหญ่นักเม่ือเทียบกับสมาชกิอืน่ ๆ ในอาเซยีน แต่ลาวกเ็ป็นประเทศ

ท่ีม่ังคั่งอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว อีกท้ังลาว 
ก็ต้ังอยูใ่นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัเชือ่มโยงจนี-อาเซยีน ท่ีสามารถพลิกโฉมลาวให้ก้าวสู่การเป็นดาวเด่น 
ของอาเซียนในเร็ววันก็เป็นได้  
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ปัญหาแรงงานก�าลังขยายตัว
ไทยมีประชำกรประมำณ 67 ล้ำนคน  

มกี�ำลงัแรงงำน 39.5 ล้ำนคน ในจ�ำนวนนีม้ผีูม้งีำนท�ำ  
39 ล้ำนคน และมีอัตรำว่ำงงำนประมำณ 0.7%  
ซึ่งถือว่ำต�่ำเป็นอันดับต้นของโลก ไทยจึงเกิดภำวะ 
ขำดแคลนแรงงำนหลำยสำขำในภำคเกษตร ก่อสร้ำง  
ประมง และอตุสำหกรรม กอปรกับแรงงำนไทยมกัจะ 
ไม่ท�ำงำน 3D ได้แก่ Dirty, Difficult และ Dangerous  
ไทยจึงต้องพ่ึงแรงงำนต่ำงด้ำวจ�ำนวนมำกเพ่ือช่วย 
พยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น  
พม่ำ กัมพูชำ และลำว จำกสถิตขิองกระทรวงแรงงำน 
พบว่ำ มีแรงงำนต่ำงด้ำวท้ังหมดในไทยประมำณ  
1.1 ล้ำนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงำน 3 สญัชำตดิงักล่ำว  
แต่แท้จริงแล้วอำจสูงถึง 2 - 3 ล้ำนคน ส่วนใหญ่ 
มำจำกพม่ำ แรงงำนเหล่ำนี้จ�ำนวนมำก รวมถึงสตรี  
และเด็ก ได้มีกำรลักลอบเข้ำเมือง และตกเป็นเหยื่อ 
ของปัญหำกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนเด็ก และแรงงำน 
บังคับในไทย โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมประมง  
เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กำรแก้ไข 
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนเดก็ และแรงงำนบงัคบั 
ในไทย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวน้ันไม่ง่ำยนกั  
ต้นตอปัญหำมิได้เกิดเฉพำะในไทย ไทยยังเป็นทั้ง 
ประเทศปลำยทำง และทำงผ่ำนของแรงงำนและ 
กำรค้ำมนุษย์ในภูมิภำค จึงยำกต่อกำรควบคุม

ปัญหาได้ลกุลามกลายเป็นปัญหาระหวา่งประเทศ
ปัจจุบัน ปัญหำด้ำนแรงงำนได้กลำยเป็น 

ประเด็นท่ีต่ำงชำติให้ควำมส�ำคัญ ดังกรณีของ 
สหรัฐอเมริกำท่ีก�ำลังจับตำกำรแก้ปัญหำของไทย 
อย่ำงใกล้ชิด จนเป็นที่กังวลของไทยว่ำ อำจน�ำไปสู่ 
กำรด�ำเนินมำตรกำรของสหรัฐฯ ท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ กำรค้ำ และสินค้ำของไทย โดยเฉพำะ 
เมือ่ค�ำนงึว่ำ สหรฐัฯ เป็นตลำดส่งออกส�ำคญัอนัดบั 2  
ของไทย มสีดัส่วนถึง 10% ของกำรส่งออกไทยท้ังหมด  
ทัง้นี ้สหรฐัฯ ให้ควำมส�ำคญักับปัญหำกำรค้ำมนุษย์  

Special report

โดย	พรชัย	ประภาวงษ์	
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

แรงงำนเด็ก และแรงงำนบังคับ ในประเทศต่ำง ๆ  
ทัว่โลก ผ่ำนกฎหมำยส�ำคญั 3 ฉบบั ได้แก่ Trafficking  
Victims Protection Act (TVPA), Trafficking Victims  
Protection Reauthorization Act (TVPRA) และ  
Trade and Development Act (TDA) 

ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์
ส�ำหรับประเด็นกำรค้ำมนุษย์ กระทรวง 

กำรต่ำงประเทศสหรฐัฯ ได้จดัท�ำรำยงำน Trafficking  
in Persons (TIP Report) ปี 2013 ภำยใต้กฎหมำย  
TVPA เพ่ือเสนอรัฐสภำสหรัฐฯ ถึงสถำนกำรณ์ 
กำรค้ำมนุษย์และควำมพยำยำมในกำรก�ำจัด 
กำรค้ำมนุษย์ของประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลก ซึง่ไทยยงัคง 
ถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List 4 ปีติดต่อกัน  
(2010 - 2013) ด้วยเหตุผลว่ำ ไทยเป็นต้นทำง  
ปลำยทำง และทำงผ่ำนส�ำหรับกำรค้ำผู้ชำย ผู้หญิง  
และเด็ก เพ่ือบังคับใช้แรงงำนและค้ำประเวณี  
เหย่ือกำรค้ำมนษุย์ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนจำกประเทศ 
เพ่ือนบ้ำนท่ีถูกบังคับหรือล่อลวงมำ เพ่ือเข้ำสู่ธุรกิจ 
ทำงเพศ อุตสำหกรรมประมง และงำนรับใช้ในบ้ำน  
แม้ไทยจะพยำยำมแก้ไขปัญหำ แต่กยั็งไม่มหีลกัฐำน 
เพียงพอท่ีแสดงถึงควำมพยำยำมในกำรด�ำเนินคดี 

และลงโทษผู้ค้ำมนุษย์อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น 
จำกปีก่อน อย่ำงไรก็ด ีสหรฐัฯ ยังคงตระหนักถึงควำม 
พยำยำมและควำมจริงใจในกำรแก้ปัญหำของไทย  
โดยเฉพำะกำรที่รัฐบำลไทยได้เสนอแผนปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรค้ำมนษุย์ Action Plan 2012 - 2013 ท้ังนี้  
แม้ในปี 2013 ไทยจะยังไม่ถูกปรบัลดระดบัเป็น Tier 3  
แต่ในปี 2014 ท่ีสหรัฐฯ จะออก TIP Report 2014  
ประมำณกลำงปีนี ้ก็มคีวำมเสีย่งทีไ่ทยจะถูกปรบัเป็น  
Tier 3 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
และควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ ของสหรัฐฯ ต่อไทย

ประเด็นปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ส�ำหรับประเด็นแรงงำนเด็กและแรงงำน 

บังคับ ภำยใต้กฎหมำย TVPRA กระทรวงแรงงำน 
สหรัฐฯ ได้จัดท�ำบัญชีรำยชื่อสินค้ำจำกประเทศ 
ต่ำง ๆ ที่เชื่อว่ำผลิตโดยใช้แรงงำนเด็กหรือแรงงำน 
บังคับ (List of Goods Produced by Child Labor  
or Forced Labor) เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะอันจะ 
มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออก  
ซึง่ปัจจบุนัมสีนิค้ำไทย 5 รำยกำรอยู่ในข่ำยดงักล่ำว  
ได้แก่ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม สื่อลำมก อ้อย และปลำ  
ส่วนผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น เกิดจำก  

ปัญหาแรงงานในประเทศไทย
ภายใต้บริบทต่างประเทศ

ไทยเป็นประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเม่ือเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค จึงมีการหล่ังไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา และลาว ท้ังถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ด้วยมุ่งหวังโอกาสท่ีดีกว่า แต่แรงงานเหล่าน้ีบางส่วนอาจต้อง 
เผชญิกับสภาพชวีติและสภาพการท�างานทีย่ากล�าบากในไทย ปัญหาเหล่านีเ้ป็นส่ิงท่ีสังคมไทยส่วนใหญ่อาจมองข้าม แต่ปัญหาดงักล่าว 
ได้ส่ังสมมาเป็นเวลาทีย่าวนานแล้ว และก�าลงัเป็นปัญหาระดับชาติและปัญหาระหว่างประเทศในปัจจบุนั ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย

• Tier 1: หมำยถึง กลุ่มประเทศที่มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดในกฎหมำย TVPA (กลุ่มนี้ ได้แก่ ประเทศที่พัฒนำแล้ว)

• Tier 2: หมำยถึง กลุ่มประเทศท่ียังด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ได้ไม่สมบูรณ์ตำม 
มำตรฐำนฯ แต่มข้ีอเทจ็จรงิทีแ่สดงให้เหน็ว่ำ ยังพยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือทีจ่ะยกระดับกำรแก้ปัญหำ 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ (กลุ่มนี้ เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลำว บรูไน)

• Tier 2 Watch List: หมำยถึง กลุ่มประเทศท่ีมีลักษณะท่ัวไปคล้ำย Tier 2 แต่มีควำมซับซ้อน 
เพ่ิมเตมิ ได้แก่ มเีหย่ือกำรค้ำมนษุย์เพ่ิมขึน้อย่ำงมนัียส�ำคญั มไิด้แสดงให้เห็นถึงกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรปูธรรม  
แต่ได้ให้ค�ำมั่นพร้อมเสนอแนวทำงหรือแผนปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำที่เชื่อได้ว่ำจะสำมำรถยกระดับ 
กำรแก้ปัญหำให้ดีขึ้นได้ (กลุ่มนี้ เช่น กัมพูชำ พม่ำ ไทย มำเลเซีย)

• Tier 3: หมำยถึง กลุ่มประเทศที่มีปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และรัฐบำลก็ไม่ได้แสดงให้เห็นควำม
พยำยำมที่จะแก้ปัญหำอย่ำงแท้จริง (กลุ่มนี้ เช่น จีน รัสเซีย)
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Executive Order (EO) 13126 ท่ีประธำนำธิบด ีบิล  
คลินตัน ลงนำมเมื่อปี 1999 ซึ่งระบุให้กระทรวง 
แรงงำนสหรฐัฯ จดัท�ำบญัชรีำยชือ่สนิค้ำอกีฉบบัหนึง่  
เรียกว่ำ List of Products Requiring Federal  
Contractor Certification as to Forced or  
Indentured Child Labor โดยจะห้ำมหน่วยงำนของ 
รัฐบำลสหรัฐฯ จัดซื้อสินค้ำท่ีน�ำเข้ำจำกประเทศท่ีม ี
กำรใช้แรงงำนเด็กบังคับและแรงงำนเด็กขัดหนี้ 
ในสินค้ำน้ัน ๆ และระบุให้บริษัทต่ำงชำติที่จัดส่ง 
สินค้ำให้หน่วยงำนสหรัฐฯ (federal contractors)  
จะต้องรับรองว่ำได้พยำยำมอย่ำงดีที่สุดแล้วที่จะ 
ตรวจสอบว่ำ แรงงำนเด็กบังคับและแรงงำนเด็ก 
ขดัหน้ีได้ถูกใช้ในกำรผลติสนิค้ำท่ีระบใุนบญัชหีรอืไม่  
ซึง่ปัจจบุนัมสีนิค้ำไทย 2 รำยกำรอยู่ในบญัชดีงักล่ำว  
ได้แก่ กุง้ และเครือ่งนุ่งห่ม อย่ำงไรก็ดีภำยใต้กฎหมำย  
TDA กระทรวงแรงงำนสหรัฐฯ ได้จัดท�ำรำยงำน 
ประจ�ำปีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรของประเทศที่ได้รับ 
สทิธพิเิศษทำงกำรค้ำของสหรฐัฯ ในกำรขจดัปญัหำ 
กำรใช้แรงงำนเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ำยทีส่ดุ ซึง่ล่ำสดุ
ในรำยงำน Findings on the Worst Forms of Child 
Labor 2012 ระบุว่ำ ไทยเป็น  1 ใน 10 ประเทศ 
ที่สหรัฐฯ ประเมินว่ำ มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำก  
ในควำมพยำยำมท่ีจะขจัดกำรใช้แรงงำนเด็ก 
ในรูปแบบท่ีเลวร้ำย ซ่ึงเป็นระดับท่ีดีท่ีสุดของ 
กำรประเมนิ และดขีึน้กว่ำปี 2011 ท่ีประเมนิให้ไทย 
มีควำมก้ำวหน้ำปำนกลำง

อาจจะกระทบถึงสิทธิประโยชน์ของไทยภายใต้
โครงการ GSP ของสหรัฐฯ

นอกจำกกำรจับตำของหน่วยงำนสหรัฐฯ 
แล้ว สมำพันธ์สหภำพแรงงำนสหรัฐอเมริกำ (AFL- 
CIO) ก็ได้ย่ืนค�ำร้องต่อส�ำนกังำนผูแ้ทนกำรค้ำสหรฐัฯ  
(USTR) ให้พิจำรณำตัดสิทธิ GSP ของไทยด้วย  
ซึ่งครอบคลุมสินค้ำไทยท่ีมีมูลค่ำประมำณ 3.5  
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี โดย AFL-CIO  
กล่ำวหำว่ำ ไทยมไิด้ด�ำเนนิกำรคุม้ครองสทิธิแรงงำน 
ตำมมำตรฐำนสำกล โดยเฉพำะสิทธิในกำรรวมตัว 
และกำรคุ้มครองแรงงำนท่ีมำรวมตัว สิทธิในกำร 
จดัตัง้สมำคมและเจรจำต่อรอง สทิธิในกำรได้รบักำร 
คุ้มครองจำกแรงงำนบังคับ และสิทธิในกำรมีสภำพ 
กำรท�ำงำนที่ดี 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาของไทย
ถึงจุดน้ี คงพอจะคำดกำรณ์ขนำดของ 

ผลกระทบต่อกำรค้ำของไทยอันเกิดจำกปัญหำ 
แรงงำนได้ และหำกปล่อยให้เรือ้รงั ก็อำจจะกระทบต่อ 
สนิค้ำ และตลำดอืน่ทีส่�ำคญัของไทยด้วย โดยเฉพำะ 
สหภำพยุโรป ท่ีขณะน้ีมีองค์กร Environmental  

Justice Foundation (EJF) ที่มีอิทธิพลมำก 
ในยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ในสหรำชอำณำจักร เริ่มเผยแพร ่
รำยงำนโจมตีประเด็นกำรละเมิดสิทธิแรงงำน  
แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย และแรงงำนเด็ก  
ในอุตสำหกรรมประมงและกุ้งของไทย เช่นกัน  
ในกำรนี้ ภำครัฐและเอกชนไทยได้พยำยำมหำทำง 
แก้ไขมำโดยตลอด ทว่ำจำกน้ี ควำมพยำยำม 
ดังกล่ำวจะต้องมีหลักฐำนหรือมีผลลัพธ์ท่ีเป็น 
รูปธรรมเท่ำนั้น จึงจะท�ำให้ไทยรอดพ้นจำก 
ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้ได้ โดยขณะน้ีไทยมเีป้ำหมำย 
ระยะสั้น-กลำง คือ ยกระดับสถำนะของไทยใน TIP  
Report 2014 ซึง่จะออกประมำณกลำงปีนี ้จำก Tier 2  
Watch List เป็น Tier 2 และถอนสินค้ำไทยออก 
จำก List of Goods Produced by Child Labor or  
Forced Labor และ List of Products Requiring  
Federal Contractor Certification as to Forced or  
Indentured Child Labor 

ทีผ่่ำนมำรฐับำลไทยได้จดัท�ำแผนปฏบิตักิำร 
ระดบัชำตใินกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนษุย์ประจ�ำปี 2555- 
2556 ด้วยควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชน  
ร่วมกับองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) และ  
NGOs เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน โดยเฉพำะ 
ในอุตสำหกรรมประมง และอุตสำหกรรมแปรรูปกุ้ง 
และอำหำรทะเล ซึง่พบปัญหำด้ำนแรงงำนมำกทีสุ่ด 
เมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมอื่น ในกำรนี้ กรมประมง  
ได้ด�ำเนนิงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในหลำยกิจกรรม  
อำทิ กำรจัดท�ำ Good Labor Practice (GLP)  
กำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ 
เบื้องต้น (ล้ง) กำรพิจำรณำติดตั้งระบบติดตำม 
เรือประมง กำรจัดระเบียบและตรวจสอบเรือประมง  
และกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนแรงงำน 
ประมง เป็นต้น ขณะเดียวกัน กรมสวัสดิกำรและ 
คุ้มครองแรงงำน ได้เป็นผู้น�ำในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรใช้แรงงำนเด็ก และแรงงำนบังคับ โดยเน้นไปที่ 
อุตสำหกรรม อ้อย น�้ำตำล เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง และ
ปลำ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรตรวจแรงงำนใน 
สถำนประกอบกำร ด�ำเนินคดีควำม และสร้ำง 
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนสถำน 
ประกอบกำร และจะส�ำรวจสถำนะของแรงงำนเด็ก 
และแรงงำนบังคับเป็นระยะเพ่ือเป็นฐำนข้อมูล  

ในชัน้น้ี เป็นไปได้ว่ำ สินค้ำบำงตวัของไทย เช่น อ้อย  
และเครือ่งนุง่ห่ม อำจจะหลดุออกจำก List of Goods  
Produced by Child Labor or Forced Labor ของ 
กระทรวงแรงงำนสหรัฐฯ 

มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อเก็บเก่ียวผลจากความ
พยายามของไทย

เพ่ือสนบัสนุนควำมพยำยำมต่ำง ๆ ของไทย 
ข้ำงต้น กระทรวงพำณิชย์ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ของไทยได้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในกำรประสำนงำน  
ผลักดัน และสื่อสำรระหว่ำงประเทศ ในทุกช่องทำง  
เพ่ือให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องของสหรัฐฯ และภำค 
สังคมต่ำงชำติ ตระหนักถึงควำมพยำยำมและ 
ควำมคบืหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำนของไทย 
อย่ำงเป็นรูปธรรม อันเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ 
ประเทศและสนิค้ำไทยท่ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ตลอดจนช่วยบรรเทำผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
ต่อเศรษฐกิจและกำรค้ำของไทยในอนำคต

ทิ้งท้าย
ปัญหำเรื่องแรงงำนท่ีกล่ำวข้ำงต้นเป็น 

ตวัอย่ำงทีช่ดัเจนว่ำ กำรด�ำเนนินโยบำย/กฎระเบยีบ 
ต่ำง ๆ ของไทยควรจะค�ำนึงถึงกระแสของโลก 
ในปัจจบุนัเป็นส�ำคญั อำทิ เรือ่งแรงงำน สิง่แวดล้อม  
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม กำรคุม้ครองข้อมลูออนไลน์  
ตลอดจนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  
กำรลดกำรกีดกนัทำงกำรค้ำ และมำตรฐำนกำรก�ำกับ 
ดูแลธุรกิจ กำรตอบสนองอย่ำงล่ำช้ำต่อกระแสโลก 
มักจะท�ำให้ไทยตกอยู่ในฝ่ำยตั้งรับ เกิดต้นทุนสูง 
ในกำรแก้ไขปัญหำ และอำจจะส่งผลกระทบต่อ 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยได้ในระยะยำว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
- กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
- U.S. Department of Labor
- U.S. Department of State 
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Special report

จุดขำยประเทศไทยด้ำนกำรท่องเท่ียว
คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ และแหล่ง 
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งภำคบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรท่องเท่ียวไม่ว่ำจะเป็นโรงแรมทีพั่กประเภทต่ำง ๆ  
ร้ำนอำหำร สปำ รถเช่ำ บรกิำรท่องเทีย่ว แหล่งชอปป้ิง  
ฯลฯ ล้วนได้รับอำนิสงส์จำกกำรเพ่ิมขึ้นของ 
นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้น

จ�านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
ช่วงเวลำเพียง 10 ปี จ�ำนวนนักท่องเที่ยว 

ต่ำงชำตท่ีิเดนิทำงเข้ำมำเทีย่วในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ 
กว่ำ 2 เท่ำจำกปี 2547 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพียง  
11.6 ล้ำนคน เพ่ิมเป็น 26.7 ล้ำนคนในปี 2556  
จำกสถิตินักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำเที่ยว 
ในประเทศไทยมำกท่ีสดุอนัดบั 1 คอื จนี (4.7 ล้ำนคน)  
รองลงมำเป็นมำเลเซีย (2.9 ล้ำนคน) และรัสเซีย  
(1.7 ล้ำนคน) ด้ำนรำยได้ ในปี 2550 ไทยมรีำยได้จำก 
นกัท่องเทีย่วต่ำงชำต ิ5.47 แสนล้ำนบำท และเพ่ิมเป็น  
1.17 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2556 ซึ่งเป็นกำรขยำยตัว 
ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเป็นแรงสนับสนุน 
ที่ส�ำคัญ โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวชำวจีนจะยัง
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนภำคกำรท่องเท่ียวไทยต่อไป 
ด้วยเหตุผล 2 ประกำร คือ 1) นักท่องเที่ยวชำวจีน 
ที่มีศักยภำพในกำรเดินทำงไปเท่ียวต่ำงประเทศ 
มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
ไม่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ชนชั้นกลำง 
ชำวจีนมีควำมต้องกำรท่องเที่ยวและมีรำยได้สุทธิ 
มำกขึ้น ประกอบกับภำครัฐจีนได้ผ่อนปรนข้อจ�ำกัด 
ในกำรเดินทำงออกนอกประเทศของชำวจีน และ 2)  
ประเทศไทยตดิอนัดบัต้น ๆ ทีช่ำวจนีนยิมมำท่องเท่ียว  
โดยเฉพำะกรุงเทพมหำนคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

ชาวจีนท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดในโลก
ผลกำรส�ำรวจ  Global Travel Intentions  

Study 2013 ของ Visa พบว่ำ จ�ำนวนนกัท่องเทีย่วจนี 
ท่ีเดินทำงไปเที่ยวต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
จำก 31 ล้ำนคนในปี 2548 เป็น 83 ล้ำนคนในปี 2555  
จนก้ำวขึน้เป็นอนัดบั 1 ของโลก และคำดว่ำจะเพ่ิมขึน้ 
เป็น 100 ล้ำนคนในปี 2563

ในปี 2555 นกัท่องเทีย่วจนีมค่ีำใช้จ่ำยเฉลีย่ 
ในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศสูงถึง 3,824 ดอลลำร ์

โดย	ดร.	ไพศาล	มะระพฤกษ์วรรณ,	นางสุกัญญา	ทองมา,	นางสาวชุติมล	ชัยพิทักษ์
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

นักท่องเท่ียวจีนแห่เท่ียวไทย : 
โอกาสใหญ่ท่ีไม่ควรมองข้าม

นักท่องเท่ียวจีน เป็นนักท่องเท่ียวอันดับ 1 ของไทยและของโลก ในขณะท่ีสิงคโปร์ประสบความส�าเร็จอย่างมากในการดึงดูด 
นักท่องเทีย่วอนิโดนีเซยีซึง่มีประชากรกว่า 250 ล้านคน โดยไทยอาจใช้สิงคโปร์โมเดลเป็นแนวทางในการดงึดดูนักท่องเท่ียวให้มาชอปป้ิง 
เมืองไทยมากขึ้นเช่นกัน 

นักท่องเที่ยว	5	อันดับแรกของไทย

จ�านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ปี	2550-2556	(ม.ค.-ธ.ค.)

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
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ปี (พ.ศ.)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

จ�ำนวน (คน) %∆ จ�ำนวน (ล้ำนบำท) %∆

2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 +13.57

2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 +4.88

2552 14,149,841 -2.93 510,255.05 -11.19

2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 +16.18

2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 +30.94

2555 22,353,903 +16.24 983,928.36 +26.76

2556 26,546,725 +18.76 1,171,651.42* +19.08

หมำยเหตุ : *  ข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบโดยละเอียด 
     อีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอำจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 **  อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (www.tourism.go.th)

สหรฐั เป็นอนัดับ 3 ของโลก (รองจำกซำอดุอีำระเบยี  
และออสเตรเลยี) สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยเฉลีย่ของนักท่องเทีย่ว 
ทั่วโลกที่อยู่ในระดับ 2,390 ดอลลำร์สหรัฐ 

ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน
นกัท่องเท่ียวจนีส่วนใหญ่มอีำยุต�ำ่กว่ำ 45 ปี  

ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่กิดหลงักำรปฏิวตัวัิฒนธรรมจนี ท�ำให้ 

มีโอกำสได้รับกำรศึกษำท่ีดีกว่ำชำวจีนท่ีเกิดในยุค 
ก่อนหน้ำ จึงมีหน้ำท่ีกำรงำนดีมีรำยได้สูง และม ี
ควำมพร้อมในกำรเดินทำงไปท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ  
โดยนกัท่องเทีย่วจนีทีเ่ดนิทำงไปต่ำงประเทศเป็นครัง้แรก 
มักเดินทำงมำกับคณะทัวร์ เนื่องจำกยังมีควำมรู ้
เก่ียวกับสถำนที่ท่องเท่ียวจ�ำกัด ขำดประสบกำรณ์  
ประกอบกับกำรเดินทำงไปกับคณะทัวร์มีค่ำใช้จ่ำย 
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ต�่ำกว่ำกำรเดินทำงมำเอง และช่วยให้นักท่องเที่ยว 
รูส้กึปลอดภัยเพรำะมมีคัคเุทศก์น�ำเท่ียว รวมถึงช่วย 
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทีอ่ำจเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรเดนิทำง  
อย่ำงไรก็ตำม นักท่องเท่ียวจีนท่ีมีประสบกำรณ์ 
กำรเดนิทำงมำกข้ึน มแีนวโน้มท่ีจะเลอืกเดนิทำงเอง  
เพื่อเลือกกิจกรรมพักผ่อนที่เหมำะกับควำมต้องกำร 
ของตนมำกขึ้น หรือเพ่ือหำประสบกำรณ์เชิงลึก 
และท�ำควำมรู้จักกับผู้คนในท้องถ่ินให้มำกขึ้น โดย 
กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ คือ กำร 
เย่ียมชมสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงหรือสถำนที ่
ส�ำคัญ และกำรชอปปิ้ง (Shopping) ซึ่งค่ำใช้จ่ำย 
ในส่วนน้ีมีสัดส่วนสูงถึง 37% ของค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ท่องเทีย่วทัง้หมดของชำวจนี สงูท่ีสดุในบรรดำค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนอืน่ ๆ ในกำรมำเทีย่วต่ำงประเทศ เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำ 
สินค้ำท่ีชำวจีนท่ีมีฐำนะดีนิยมซื้อเป็นของขวัญหรือ 
ของฝำกมำกท่ีสุด คือ นำฬิกำและเครื่องประดับ  
รองลงมำ คือ เครื่องหนัง เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย  
เครื่องส�ำอำง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจำกนี้ สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นท่ีนิยมมำกขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ก็ม ี
บทบำทต่อนักท่องเที่ยวชำวจีนไม่น้อยไปกว่ำกัน  
เพรำะกว่ำ 80% ของนักท่องเที่ยวจีนนิยมหำข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมถึงที่พักและกำรเดินทำง 
จำกอนิเทอร์เน็ต รวมท้ังนิยมอพัเดตข้อมลูและรปูภำพ 
กำรเดินทำงของตนลงในสื่อออนไลน์ พฤติกรรม 
ดังกล่ำวนี้นับว่ำมีส่วนอย่ำงมำกท่ีช่วยกระตุ้นให้ 
นกัท่องเทีย่วจนีเดนิทำงไปท่องเทีย่วในประเทศต่ำง ๆ  
รวมถึงประเทศไทย 

          
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ : โมเดลที่ควรศึกษา

อุตสำหกรรมท่องเท่ียวมีควำมส�ำคัญต่อ 
เศรษฐกิจของสงิคโปร์ (เช่นเดยีวกบัประเทศไทย) โดย 
สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวปีละประมำณ 13 ล้ำนคน  
ในปี 2555 มีนักท่องเท่ียวหลักเป็นอินโดนีเซีย 2.8  
ล้ำนคน รองลงมำเป็นจีน 2 ล้ำนคน มำเลเซีย 1.2  
ล้ำนคน ส่วนไทย 4 แสนคน (อยู่อันดบัที ่8) เมือ่รวม 
นกัท่องเทีย่วอนิโดนเีซยี มำเลเซยี และไทย (ซึง่สำมำรถ 
เยือนสิงคโปร์ระยะสั้น) จะมีจ�ำนวน 6.4 ล้ำนคน  
ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหน่ึงของนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือน 
สงิคโปร์ จดุแขง็ของกำรท่องเทีย่วสงิคโปร์คอืสำมำรถ 
ให้บริกำรได้ครบวงจรและสนองควำมต้องกำรของ 
ทกุคนในครอบครวั เช่น สวนสนุกล�ำ้ยุค แหล่งชอปป้ิง 
ระดับ high end, medical tourism และกำสโิน  และ 
เมื่อพิจำรณำระยะเวลำกำรท่องเที่ยวพบว่ำ จ�ำนวน 
วันเฉลี่ยท่ีนักท่องเท่ียวใช้คือ 3.86 วัน 22.3% ของ 
นักท่องเท่ียวใช้เวลำน้อยกว่ำ 1 วัน 19.7% ใช้เวลำ  
3 วัน  ส�ำหรบันักท่องเทีย่วทีใ่ช้บริกำร medical tourism  
มี 17.6 % ใช้เวลำเฉลี่ย  2 วัน ดังน้ัน สิงคโปร ์
จึงพุ่งเป้ำไปท่ีนักท่องเที่ยวระยะสั้น/นักท่องเที่ยว 
สุดสปัดำห์เป็นหลกั โดยเฉพำะเป้ำหมำยใหญ่อย่ำง 
อินโดนีเซีย จึงเป็นโอกำสดีที่ประเทศไทยอยู่ใกล ้
ประเทศจนีท่ีเป็นตลำดนักท่องเทีย่วใหญ่ทีส่ดุในโลก 
อำจใช้สิงคโปร์เป็นแนวทำงในกำรส่งเสรมิและดงึดูด 
นักท่องเที่ยวจำกจีน

สรุปและข้อเสนอแนะ
กำรท่องเท่ียวของเอเชียมีแนวโน้มเติบโต 

ต่อเนือ่งในอนำคต นำยโทนี ่แบลร์ อดีตนำยกรฐัมนตร ี
แห่งสหรำชอำณำจกัร ได้กล่ำวในกำรประชมุสดุยอด 
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว World Travel & Tourism Council  
(WTTC) เมือ่เดอืนกันยำยน 2556 ว่ำ ภำคกำรท่องเท่ียว 
ของเอเชยีจะเตบิโตถึง 6% ต่อปี ในช่วงทศวรรษหน้ำ  
จะเกิดกำรจ้ำงงำนใหม่ในภำคกำรท่องเท่ียว 70 ล้ำน 
อตัรำทัว่โลกภำยในปี 2023 และจะเป็นกำรจ้ำงงำน 
ในเอเชยี 2 ใน 3 หรือประมำณ 47 ล้ำนอตัรำ ซึง่เป็น 
ผลมำจำกกำรทีช่นชัน้กลำงในเอเชยีมฐีำนะร�ำ่รวยข้ึน  
โดยเฉพำะจนี ซึง่ชนชัน้กลำงในเอเชยีจะเพิม่ขึน้เป็น  
3 เท่ำภำยในปี 2020 หรอืมจี�ำนวนถึง 1,700 ล้ำนคน 

ดังน้ัน จ�ำนวนนักท่องเที่ยวท่ีจะเพ่ิมข้ึนจึง 
ถือเป็นโอกำสทำงธุรกจิท่ีเก่ียวข้องของไทย โดยเฉพำะ 
ธุรกิจภำคบริกำร อำทิ โรงแรม สปำ ร้ำนอำหำร  
จ�ำเป็นจะต้องมีกำรปรับตัว และไม่เพียงแต่เฉพำะ 
ภำคบรกิำรเท่ำน้ัน หลำยธุรกิจท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว 
ส�ำคัญจะต้องมีกำรเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับจ�ำนวน 
นักท่องเท่ียวที่จะเพ่ิมขึ้น และประเทศไทยจะต้องม ี
กำรปรับกลยุทธ์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนท่ี 
ท่องเทีย่วตำมธรรมชำต ิทำงวัฒนธรรม รวมถึงสถำนท่ี 
ท่องเทีย่วใหม่ทีส่ร้ำงขึน้ในท้องถ่ินให้ดงึดดูนักท่องเท่ียว 
มำกขึ้น เช่น 

•	สะพานข้ามโขงแห่งท่ี	4	ท่ีอ�าเภอเชยีงของ		
จงัหวดัเชยีงราย	เป็นจุดที่ใกล้ประเทศจีนมำกที่สุด  
เหมำะท่ีพัฒนำเป็นจุดยุทธศำสตร์ในกำรดึงดูด 
นกัท่องเทีย่วจนี เช่นเดยีวกับสงิคโปร์ท่ีเน้นนักท่องเท่ียว 
ระยะสั้น/นักท่องเที่ยวสุดสัปดำห์เป็นหลัก เป็นกำร 
ท่องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง 
นักท่องเท่ียวครบทุกด้ำนในเวลำที่สั้นท่ีสุด ดังนั้น
จึงควรพัฒนำย่ำนกำรค้ำจังหวัด ให้มีกำรบริหำร 
จดักำรและมสิีนค้ำท้องถ่ินท่ีมคีณุภำพ ได้มำตรฐำน  
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่ำวให้สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งคำดว่ำนักท่องเที่ยว 
ชำวจีน 200 ล้ำนคนท่ีนิยมท่องเที่ยวในประเทศ 
จะหันมำท่องเที่ยวประเทศไทยผ่ำนสะพำนข้ำมโขง 
แห่งท่ี 4 นี้มำกขึ้น เน่ืองจำกใช้เวลำไม่มำก และ 
คุ้มค่ำเงินมำกกว่ำ

•	กลุม่ธรุกิจโรงแรมท่ีพกั	ควรใช้กำรโฆษณำ  
ประชำสมัพันธ์ทำงสงัคมออนไลน์มำกขึน้ จำกกำรที่ 
นักท่องเท่ียวจีนให้ควำมส�ำคัญในเรื่องสื่อออนไลน ์
และอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น ในขณะเดียวกันควรเน้น 
ในเรื่องของควำมคุ้มค่ำเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวจีน 
เป็นหลัก

•	กลุม่บรกิารนวดและสปา นอกจำกภำษำ 
องักฤษแล้ว พนักงำนให้บรกิำรภำยในโรงแรมควรม ี
ควำมรู้ทำงด้ำนภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้นด้วย

•	กลุม่คู่แต่งงานและฮนันีมนูของชาวจนี	
เดนิทางมาประเทศไทยเพิม่มากขึน้ ถือเป็นโอกำส 
ของธุรกิจ Wedding & Honeymoon ทีจ่ะจดัโปรโมชัน่ 
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ำ

•	นักท่องเที่ยวกลุ่ม	Golf	กลุ่ม	Health	&		
Wellness	และกลุ่ม	Green	หรือ	Eco-tourists  

ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องพัฒนำและส่งเสริม เน่ืองจำกเป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทำงเข้ำมำแล้วมีกำร 
ใช้จ่ำยที่สูง

•	ส่งเสรมิและพฒันาย่านการค้าจังหวดั			
โดยส่งเสรมิให้ใช้จดุเด่นของแต่ละท้องถ่ินและพัฒนำ 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงควำมควำมเข้มแข็ง 
ให้กับธุรกิจของชุมชน ตัวอย่ำงเช่น ย่ำนกำรค้ำ 
ชำดอยสลอง จังหวัดเชียงรำย ท่ีเป็นแหล่งปลูกชำ 
และจ�ำหน่ำยชำมำกที่สุดในประเทศไทยและยังมี 
กำรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ เป็นต้น

ภาคบริการควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่ คือ
•	ขยายขอบเขต	Brand	ประเทศไทย		

(Regionalize) โดยยกระดับภำพลักษณ์และควำม 
แตกต่ำงของ Brand บริกำรไทยให้ขยำยไปสูค่วำมเป็น  
Regional Brand เช่น เครือโรงแรมไทย เครือ 
ร้ำนอำหำรไทย สปำไทย เป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำม 
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีน

•	ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี	
คุ้มค่าเงินสูง เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
ซึ่งนักท่องเที่ยวใช้เวลำท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็น 
เวลำนำน ท�ำให้มีสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยท่ีพักอำศัย  
อำหำรและเครือ่งดืม่ถูกกว่ำกำรไปท่องเท่ียวประเทศอืน่

•	ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวจีนเดินทาง	
ไปเท่ียวยังภูมิภาคอ่ืน	ๆ	ของไทย และเชื่อมโยง 
ภำยในประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยกัน โดยไทยเป็น  
Hub หรือศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ 
อำเซยีน โดยเฉพำะในเส้นทำงทำงบกท่ีมคีวำมพร้อม  
เช่น R3A East-West Corridor และเส้นทำงเชือ่มโยง 
ทำงทิศตะวันออก และตะวันออกเฉยีงเหนือ เป็นต้น 

•	การโปรโมทการท่องเท่ียวเพือ่สขุภาพ	
ในประเทศไทย	ควรเน้นเรื่องคุณภำพของบริกำร 
ที่มีอยู่ ไม่ควรเน้นเรื่องรำคำถูกที่สุด ควรเน้นเรื่อง 
ประโยชน์ด้ำนกำรแพทย์ ควำมช�ำนำญของแพทย์ 
ชำวไทย และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ท่ีดีท่ีสุด  
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน 
ให้เข้ำมำใช้บริกำรในประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น

อย่ำงไรก็ตำม กำรเพ่ิมขึ้นของจ�ำนวน 
นักท่องเที่ยวแม้ว่ำจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย  
แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ำมคือผลที่อำจเกิดขึ้นตำมมำ  
เช่น จ�ำนวนห้องพักของโรงแรมท่ีอำจไม่เพียงพอ   
กำรจรำจรท่ีแออัดท้ังทำงบก ทำงน�ำ้ และทำงอำกำศ   
ควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว  และกำรดูแล 
รักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอำจไม่ทั่วถึง  
ดังน้ัน ประเทศไทยควรจะมีกำรวำงแผนและ 
เตรียมควำมพร้อมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ  
อย่ำงเหมำะสม และสิง่ส�ำคญัท่ีสดุท่ีจะครองใจและ 
เชิญชวนให้พวกเขำกลับประเทศเพ่ือไปบอกต่อถึง 
ควำมประทับใจของกำรท่องเท่ียวไทย คือ คุณภำพ 
และกำรบรกิำรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจนรอยย้ิมและ 
อัธยำศัยไมตรีของคนไทยล้วนแล้วเป็นส่ิงที่ดึงดูด 
ให้นักท่องเทีย่วชำวจนีประทับใจและต้องกำรกลบัมำ 
เที่ยวเมืองไทยอีก 
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เศรษฐกิจของไทย เดอืนมนีำคม 2557 ในภำพรวมชะลอตวัต่อเนือ่ง 
จำกเดอืนท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงท่ียืดเย้ือ ส่งผลกระทบ 
ต่อควำมเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบกำรทัง้ในและต่ำงประเทศ ท�ำให้ 
กำรใช้จ่ำยและกำรลงทนุทัง้ภำครฐัและเอกชนลดลง ตลอดจนกำรท่องเทีย่ว 
และกำรผลติภำคอตุสำหกรรมหดตัว ตำมทิศทำงกำรใช้จ่ำยในประเทศและ 
กำรส่งออกสนิค้ำ ทัง้น้ี เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดแีละมคีวำมมัน่คง 
เมือ่เทียบกับประเทศต่ำง ๆ ในเอเชยี ส�ำหรบัประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  
ปี 2557 สศช. คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3 - 4  

เสถียรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนมนีำคม 2557 อยูใ่นเกณฑ์ดี  
โดยอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปขยำยตัวร้อยละ 2.11 อตัรำกำรว่ำงงำนอยู่ระดบัต�ำ่ที่ 
ร้อยละ 0.9 ของก�ำลงัแรงงำนรวม และสดัส่วนหนีส้ำธำรณะต่อ GDP ข้อมลู 
ล่ำสดุ ณ เดอืนกุมภำพันธ์ 2557 อยู่ในระดบัต�ำ่ท่ีร้อยละ 46.1 ซึง่สถำนะหนี้ 
ของไทยยังมคีวำมมัน่คงและต�ำ่กว่ำกรอบควำมมัน่คงทำงกำรคลังท่ีตัง้ไว้ คอื 
ไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ อยู่ในระดบัมัน่คง  
สะท้อนได้จำกทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2557  
อยู่ในระดับสูงที่ 167.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่ำหนี้ต่ำงประเทศ 
ระยะสั้น สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 

ภาคอุปทาน เดือนมีนำคม 2557 โดยรวมหดตัวต่อเนื่องจำกเดือน 
ที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ียืดเย้ือ  
สะท้อนได้จำกจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศทีห่ดตวัร้อยละ 9.4 และดชันี 
ผลผลิตสินค้ำ อุตสำหกรรม หดตัวร้อยละ 10.4  ส่งผลให้ดัชนีควำมเชื่อมั่น 
อตุสำหกรรมลดลงอยู่ทีร่ะดบั 84.7 จำกระดบั 85.7 ในเดอืนก่อนหน้ำ ซึง่ต�ำ่สดุ 
ในรอบ 4 ปี 8 เดอืน ส่วนดชันีรำคำสนิค้ำเกษตร หดตวัร้อยละ 0.26 โดยเฉพำะ 
รำคำข้ำวเปลือกและยำงพำรำที่หดตัวตำมควำมต้องกำรของตลำดโลก   

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนำคม 2557 โดยรวมยังคงหดตัว  
โดยเฉพำะยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์น่ัง และยอดจ�ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ ท่ีหดตัว 
ในระดบัสงูทีร้่อยละ 55.8 และ 18.1 ตำมล�ำดบั รวมทัง้ยอดกำรจดัเก็บภำษี 
มลูค่ำเพ่ิม ณ รำคำคงท่ี หดตวัร้อยละ 1.2  ขณะท่ีปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำอปุโภค 
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ กลับมำขยำยตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 3.3 

การลงทนุภาคเอกชน เดอืนมนีำคม 2557 โดยรวมหดตวัลงต่อเน่ือง 
จำกช่วงเดือนที่ผ่ำนมำ ทั้งกำรลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและกำร
ก่อสร้ำง เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรชะลอกำรลงทนุเพ่ือรอประเมนิสถำนกำรณ์ 
เศรษฐกิจและกำรเมอืง สะท้อนได้จำกปรมิำณน�ำเข้ำสนิค้ำทนุในรปูเงนิเหรยีญ
สหรัฐ และยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์เชิงพำณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 15.2 และ 37.5  
รวมท้ัง ยอดกำรจดัเก็บภำษธุีรกรรมอสงัหำรมิทรพัย์ และยอดขำยปนูซเีมนต์ 
หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 9.4 และ 3.5 ตำมล�ำดับ 

ท่ีมำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั, ส�ำนกังำน 

เศรษฐกจิกำรเกษตร, เวบ็ไซต์ส�ำนักงำนสถิตขิองประเทศต่ำง ๆ, IMF (* คำดกำรณ์ 

เดือน ต.ค. 56  และสิงคโปร์คำดกำรณ์โดย MTI of SINGAPORE)

Highlight
Economic  

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

ประเทศ

อัตรำเงินเฟ้อ Real GDP   Real GDP ปี 57

เฉลี่ยปี 2557 
(ม.ค.-มี.ค. 57 )

ปี 56  (%y-o-y) คำดกำรณ์โดย IMF*

ไทย 2.0 2.9 5.0

มาเลเซีย 3.5 4.7 3.7

ฟิลิปปินส์ 4.1 7.2 6.3

สิงคโปร์ 1.0 4.1 3.0

จีน 2.3 7.7 7.5

อินโดนีเซีย 7.8 5.8 5.5

อินเดีย 8.4 - 5.4

เวียดนาม 4.8 5.4 5.4

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ปี 56 ปี 57

ทั้้งปี Q4 Q1 ก.พ. มี.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.9 0.6 - - -

เสถียรภำพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) -2.8 3.0 5.4 5.1 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 167.2 167.2 167.4 168.1 167.4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 2.18 - - 1.96 2.11

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.00 -  1.22 1.31

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 45.7 45.7 46.1 46.1 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9

กำรส่งออก  - น�ำเข้ำ (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.31 -1.03 1.00 2.43 -3.12

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD 0.29 -7.90 -15.41 -16.62 -14.19

อุปทำน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.6 3.0 - 1.89 1.62

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - - - -1.69 -0.26

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -3.2 -7.1 -7.0 -4.4 -10.4

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) 92.6 90.5 85.8 85.7 84.7

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 18.8 9.3 -5.9 -8.1 -9.4

กำรบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ -0.7 -1.0 -0.2 -2.4 -1.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -6.1 -39.7 -55.3 -54.2 -55.8

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -6.0 -14.9 -20.8 -14.0 -18.1

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 4.4 -0.2 -3.9 -9.8 3.3

กำรลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -5.9 -16.6 -14.1 -6.6 -15.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -8.4 -24.1 -36.6 -35.9 -37.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 17.9 9.1 -6.6 -3.8 -9.4

ยอดขายปูนซีเมนต์ 8.3 0.3 -2.4 -2.1 -3.5
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ดชันีราคาผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนเมษำยน 2557 มค่ีำเท่ำกับ  
107.47 เมือ่เทียบกับเดอืนเดียวกันของปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 2.45 จำกภำวะต้นทนุ 
วัตถุดบิท่ีสงูข้ึน ท�ำให้รำคำอำหำรส�ำเร็จรปู เช่น กับข้ำวส�ำเร็จรปู อำหำรกลำงวัน  
และก๋วยเตี๋ยว มีรำคำปรับสูงขึ้นตำมรำคำอำหำรสดท่ีเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เน้ือสุกร  
เนือ่งจำกต้นทนุอำหำรสตัว์สงูขึน้ และสภำพอำกำศท่ีร้อนจดัท�ำให้ปรมิำณผลผลิต 
ลดลง ผกัสดมรีำคำสงูขึน้จำกภำวะภัยแล้ง รวมทัง้รำคำพลงังำน ได้แก่ แก๊สหุงต้ม  
และน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ปรบัขึน้ตำมรำคำตลำดโลก เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้ำ ดชันี 
รำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.50 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - เมษำยน 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.12

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์ว่ำ 
จะขยำยตัวร้อยละ 2.0 - 2.8      

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นกำรค�ำนวณจำกสินค้ำ 
และบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ท่ีหักสินค้ำกลุ่มอำหำรสด 
และพลงังำน) เดอืนเมษำยน 2557 มค่ีำเท่ำกับ 104.64 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกัน 
ของปีก่อนสงูขึน้ร้อยละ 1.66 เมือ่เทยีบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำสงูขึน้ร้อยละ  
0.40 และเฉลีย่เดือนมกรำคม - เมษำยน 2557 เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556  
สูงขึ้นร้อยละ 1.31

ดัชนีราคาผู้ผลติ เดือนเมษำยน 2557 มค่ีำเท่ำกับ 142.1 เมือ่เทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.9 จำกกำรสูงข้ึนของหมวดผลผลิต 
เกษตรกรรมสงูขึน้ร้อยละ 1.0 จำกกำรสูงขึน้ของสัตว์มชีวิีตและผลติภณัฑ์ร้อยละ  
6.6 ปลำและสตัว์น�ำ้ร้อยละ 18.2 หมวดผลิตภณัฑ์จำกเหมอืงสูงข้ึนร้อยละ 12.4  
ตำมกำรสูงขึ้นของรำคำลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 15.2  
แร่โลหะร้อยละ 2.8 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดัชนีรำคำสูงข้ึนร้อยละ 1.8  
ได้แก่ สิง่ทอและผลติภณัฑ์สิง่ทอร้อยละ 1.1 หนังฟอก ผลติภณัฑ์หนังและรองเท้ำ 
ร้อยละ 1.2  ไม้และผลติภณัฑ์จำกไม้ร้อยละ 1.0 เป็นต้น  เมือ่เทียบกับเดอืนก่อนหน้ำ 
ดชันรีำคำผูผ้ลติสงูขึน้ร้อยละ 0.4 และเฉลีย่เดอืนมกรำคม - เมษำยน 2557 เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.4 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษำยน 2557 มีค่ำเท่ำกับ 127.3  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จำกกำรสูงขึ้นของ 
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตีสงูขึน้ร้อยละ 4.5 หมวดซเีมนต์ร้อยละ 3.8 และหมวด 
วัสดุก่อสร้ำงอืน่ ๆ ร้อยละ 3.2 เน่ืองจำกต้นทนุวตัถุดบิกำรผลติและค่ำแรงปรบัตัว 
สงูขึน้ ส�ำหรบัหมวดดชันรีำคำทีล่ดลง ได้แก่ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้ำและประปำลดลง 
ร้อยละ 1.2 หมวดวัสดฉุำบผวิร้อยละ 0.7 และหมวดสขุภัณฑ์ร้อยละ 0.4 ส�ำหรบั 
หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ลดลงร้อยละ 0.5 เป็นผลจำกภำวะอตุสำหกรรม 
เหล็กโลกยังคงซบเซำ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงลดลง 
ร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกรำคม - เมษำยน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.1 

ท่ีมำ : ส�ำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
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การส่งออก 
เดือนมีนาคม  2557 มีมูลค่ำ 19,940.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ  

3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยสินค้ำเกษตร/อุตสำหกรรม 
เกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ 8.2 โดยยำงพำรำ (-21.0%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป          
(-25.0%) น�ำ้ตำล (-21.0%) ในขณะท่ีข้ำว (+6.2%) ผลิตภัณฑ์มนัส�ำปะหลงั (+6.3%)  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+1.7%) ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคัญ ภำพรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.9  โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ (+4.7%)  อญัมณีและเครือ่งประดับ (+30.4%)   
เมด็พลำสตกิ (+10.6%) ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ (-5.2%) น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู  
(-23.2%) ตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-11.2%) ญ่ีปุ่น   
(+1.6%) สหรัฐอเมริกำ (+3.6%) ฮ่องกง (+0.1%) และมำเลเซีย (-2.5%)

ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.)  มีมูลค่ำ  56,211.1 ล้ำนเหรียญ
สหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 1.0  โดยสนิค้ำเกษตร/อตุสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงร้อยละ  
7.2 โดยยำงพำรำ (-15.5%) กุ้งแช่แข็งและแปรรปู (-28.9%) ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู  
(-3.3%) น�ำ้ตำล (-28.8%) ในขณะท่ีข้ำว (+4.6%) ผลิตภัณฑ์มนัส�ำปะหลงั (+19.2%)  
ส่วนสนิค้ำอตุสำหกรรมส�ำคญั ภำพรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.8 โดยรถยนต์และอปุกรณ์ฯ  
(+2.9%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.3%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+55.5%)   
เมด็พลำสตกิ (+6.3%) ในขณะทีน่�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู (-15.0%) ตลำดส่งออกส�ำคญัของไทย  
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-4.4%) ญ่ีปุ่น (+2.0%) สหรัฐอเมริกำ (-0.6%) ฮ่องกง  
(-1.8%) และมำเลเซีย (-0.1%)

การน�าเข้า
เดอืนมีนาคม 2557 มมีลูค่ำ 18,480.6 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ 14.2 

เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลงของน�ำ้มนัดิบ (-21.8%)  
เครื่องจักรกลฯ (-2.5%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-1.0%) เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์  
(-29.5%) ในขณะที่เคมีภัณฑ์ (+10.0%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก  
ได้แก่ ญี่ปุ่น (-19.7%) จีน (+2.8%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (-23.1%) สหรัฐอเมริกำ  
(+20.1%) และมำเลเซีย (-21.7%)

ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-ม.ีค.) มมีลูค่ำ 55,505.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ โดยเป็นกำรลดลง 
ของน�้ำมันดิบ (-4.3%) เครื่องจักรกลฯ (-10.9%) เครื่องจักรไฟฟ้ำฯ (-8.2%) เหล็ก  
เหลก็กล้ำ และผลติภัณฑ์ (-22.2%) ในขณะท่ีเคมภัีณฑ์ (+7.9%) แหล่งน�ำเข้ำส�ำคญั 
ของไทย 5 อันดับแรก  ได้แก่ ญี่ปุ่น  (-22.3%)  จีน  (-3.9%) สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
(-19.9%)  สหรัฐอเมริกำ (-9.9%) และมำเลเซีย (-7.5%)

ดุลการค้า
เดือนมีนาคม 2557  เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 1,459.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.) เกินดุลกำรค้ำมูลค่ำ 706.0  

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2557 อยู่ท่ี 98.9 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 1.4 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของดัชนรีำคำ
ส่งออกทุกหมวดสนิค้ำ ได้แก่ หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 9.1 หมวดสนิค้ำ
อตุสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดสนิค้ำอตุสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5  
และหมวดสินค้ำแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.8

ราคาสินค้าน�าเข้า
ดชันรีาคาสินค้าน�าเข้าเดอืนมีนาคม 2557 อยู่ท่ี 97.6 (ปี 2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 1.2 จำกกำรลดลงของดชันีรำคำน�ำเข้ำ หมวดสนิค้ำเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 1.6   
หมวดสินค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเร็จรูป   ร้อยละ 2.4  หมวดยำนพำหนะและอุปกรณ ์
กำรขนส่ง ร้อยละ 3.4 และและขณะท่ีดัชนีรำคำน�ำเข้ำหมวดสินค้ำทุน และหมวด 
สินค้ำอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 0.2 ตำมล�ำดับ  

Trade Focus
International

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: มีนาคม 2557

มูลค่า	(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การเปลี่ยนแปลง	(%YoY)

มีนาคม	57
ไตรมาส	1	
2557

มีนาคม	57
ไตรมาส	1	
2557

ส่งออก 19,940 56,211 -3.12 -1.00

น�าเข้า 18,481 55,505 -14.19 -15.41

ดุลการค้า +1,460 +706   

สินค้ำ

มูลค่ำ ∆ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่ำ ∆ สัดส่วน

(ล้ำน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้ำน 
USD)

(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,330 4.71 11.69 จีน 2,130 -11.18 10.68

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

1,484 -5.17 7.44 ญี่ปุ่น 2,021 1.62 10.13

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

1,169 30.39 5.86  สหรัฐฯ 1,969 3.61 9.87

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 873 -23.23 4.38 ฮ่องกง 1,360 0.09 6.82

เม็ดพลำสติก 833 10.61 4.18 มำเลเซยี 1,087 -2.51 5.45

ดัชนีรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลง (%MoM)  กำรเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 มี.ค. 57 ม.ค. - มี.ค. 57

ส่งออก -0.1 -0.2 0.4 -1.4 -1.6

น�ำเข้ำ -0.1 0.1 0.0 -1.2 -1.3

สินค้ำ

มูลค่ำ ∆ สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่ำ ∆ สัดส่วน

(ล้ำน 
USD)

(%YoY) (%)
(ล้ำน 
USD)

(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ 2,849 -21.75 15.42 ญี่ปุ่น 3,071 -19.68 16.62

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,830 -2.46 9.9 จีน 2,960 2.82 16.01

เคมีภัณฑ์ 1,259 9.98 6.81 สหรัฐ
อำหรับฯ

1,248 -23.11 6.75

เครือ่งจกัรไฟฟ้ำ
และส่วนประกอบ

1,257 -1.03 6.8 สหรัฐฯ 1,060 20.13 5.74

เหล็ก เหลก็กล้ำ
และผลิตภัณฑ์

892 -29.5 4.83 มำเลเซยี 1,012 -21.69 5.48

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและแหล่งส่งออก	5	อันดับแรก	เดือนมีนาคม	2557

สินค้าและแหล่งน�าเข้า	5	อันดับแรก	เดือนมีนาคม	2557

ดัชนีราคาส่งออก	-	น�าเข้า
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ราคาทองค�า
รำคำทองค�ำในเดือนเมษำยนปรบัตวัลดลง โดยเฉลีย่อยู่ท่ี 19,891.67 บำท ลดลงร้อยละ  

3.08 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกข้อมูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐฯ ท�ำให้ 
นักลงทุนให้ควำมสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่ำงทองค�ำลดลง และโยกเงินลงทุนกลับเข้ำ 
ตลำดสินทรัพย์เสี่ยงอย่ำงตลำดหุ้น อีกท้ังรำยงำนเศรษฐกิจจำกจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองค�ำ 
อนัดบัหนึง่ของโลก ยังคงแสดงถึงกำรชะลอตวั ส่งผลให้ควำมต้องกำรทองค�ำจำกจนีจะลดลง  
ท�ำให้ขำดปัจจยักระตุน้กำรซือ้ขำยในตลำดทองค�ำ อย่ำงไรก็ด ีนักลงทุนยังคงจบัตำสถำนกำรณ์ 
ในยูเครน โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ตึงเครียดในยูเครนจะช่วยหนุนสัญญำทองค�ำ 
ให้ทะยำนขึ้นอีกครั้งหำกสถำนกำรณ์ส่อเค้ำควำมรุนแรง
ราคาน�้ามัน

รำคำน�้ำมันดิบในเดือนเมษำยนปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยรำคำน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่  
102.07 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพ่ิมข้ึนจำกเดือนก่อนหน้ำซึ่งอยู่ท่ี 100.80 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบำร์เรล เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบระหว่ำงยูเครนและรสัเซยี ส่งผลให้ตลำดกังวลว่ำ 
ชำตติะวนัตกกับรสัเซยีอำจจะมคีวำมสมัพันธ์ในแง่ลบ ซึง่ส่งผลต่ออปุทำนน�ำ้มนัดบิ โดยรสัเซยี 
ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำมันดิบรำยใหญ่ของโลก อย่ำงไรก็ตำมในช่วงกลำงเดือน เม.ย.  
ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐที่อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักก็เป็นอีกปัจจัยบวกให้รำคำน�้ำมัน 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกน�้ำมันดิบใช้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐในกำรซื้อขำย ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรซือ้น�ำ้มนัดบิลดต�ำ่ลง นอกจำกนี ้ยังมแีรงหนนุจำกควำมต้องกำรน�ำ้มนัเบนซนิในสหรฐัฯ  
ทีป่รบัเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำคำดกำรณ์เมือ่เทยีบกับปีก่อนหน้ำ ถึงแม้ว่ำยังไม่ได้เข้ำสูฤ่ดกูำลท่องเทีย่ว 
ของสหรัฐฯ 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่ำเงินบำทในเดือนเมษำยนปรับตัวแข็งค่ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.32 บำทต่อเหรียญ 
สหรัฐ แข็งค่ำจำก 32.39 บำทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ โดยช่วงต้นเดือน  
เม.ย. ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นหลังจำกสินทรัพย์ไทยดึงดูดควำมต้องกำรของนักลงทุนต่ำงชำติ  
ทั้งในตลำดหุ้นและพันธบัตร เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของไทยในช่วงดังกล่ำว 
ผ่อนคลำยลง  อีกทั้งส่งผลให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ได้รับอำนิสงส์ไปด้วย นอกจำกน้ีกำร 
ไหลเข้ำของเงนิทนุต่ำงประเทศในช่วงนีเ้ป็นผลจำกกำรผ่อนคลำยควำมกังวลต่อกำรท�ำนโยบำย 
กำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ           
สินค้าเกษตร

ข้าว  รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจำก 1,192.38 บำท/100  
กิโลกรมั เป็น 1,130.56 บำท/100 กิโลกรมั เนือ่งจำกเป็นช่วงทีผ่ลผลติข้ำวนำปรงัออกสูต่ลำด 
มำกที่สุด ประกอบกับมีกำรระบำยข้ำวในโครงกำรรับจ�ำน�ำ และข่ำวกำรแพ้ประมูลข้ำวของ 
ไทยในตลำดฟิลิปปินส์ ท�ำให้รำคำในตลำดปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับรำคำขำยส่งเฉลี่ย 
ข้ำวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 ปรบัตวัลดลงจำก 2,899.05 บำท/100 กโิลกรมั เป็น 2,870.00 บำท/ 
100 กิโลกรัม เนื่องจำกผู้ประกอบกำรชะลอกำรซื้อขำย หลังกำรส่งออกไปตลำดหลัก เช่น  
สหรัฐฯ ทรงตัว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤษภำคม คำดว่ำประเทศคู่ค้ำจำก ตะวันออกกลำง  
แอฟรกิำใต้ และจนี จะให้ควำมสนใจซือ้ข้ำวไทย ซึง่อำจเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำข้ำวขำว  
5% (ใหม่) และข้ำวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ยางพารา รำคำยำงแผ่นรมควนัชัน้ 3 และรำคำยำงแท่ง STR 20 (รำคำเฉลีย่ ณ ท่ำเรอื 
กรุงเทพฯ และท่ำเรือสงขลำ) เดือนเมษำยน 2557 เฉลี่ยอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 70.89 บำท และ  
59.65 บำท ตำมล�ำดบั ปรบัตวัลดลงจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรชะลอกำรซือ้  
ในวันหยุดยำวช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประกอบกับควำมกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว  
ส่งผลให้นกัเก็งก�ำไรเทขำยสัญญำยำงเป็นจ�ำนวนมำก รำคำยำงจงึปรบัลดลงอย่ำงหนกั อกีทัง้  
สตอ็กยำงในตลำดโลกยังมจี�ำนวนมำก ขณะท่ีควำมต้องกำรใช้ยำงยังคงซบเซำ ส�ำหรบัรำคำยำง 
ในเดอืนพฤษภำคม 2557 คำดว่ำรำคำยำงจะปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจำกกำรท่ีรำคำปรบัตวัลดลงมำก  
นักลงทุนอำจจะมีกำรเข้ำซื้อเพื่อเก็งก�ำไรในตลำดล่วงหน้ำ 
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Commodities

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

รำคำสินค้ำรำยเดือน

มี.ค.-57 เม.ย.-57
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(MOM)
ม.ค.-เม.ย.

56
ม.ค.-เม.ย.

57
%∆

(YOY)

ข้ำว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,192.38 1,130.56 -5.18 1,589.76 1,239.42 -22.04

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,899.05 2,870.00 -1.00 3,250.74 2,992.16 -7.95

ยำงพำรำ : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 73.76 70.89 -3.90 84.52 73.05 -13.57

ยางแท่ง STR 20  (f.o.b) 62.93 59.65 -5.22 81.29 64.20 -21.03

ทองค�ำ

ลอนดอน PM 
(USD/Troy oz.)

1,334.99 1,299.00 -2.70 1,594.12 1,295.08 -18.76

ไทย (THB/Baht) 20,523.08 19,891.67 -3.08 22,476.66 19,975.15 -11.13

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

Dubai 104.33 104.74 0.40 106.63 104.49 -2.01

WTI 100.80 102.07 1.26 93.76 99.56 6.18

อัตรำแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.39 32.32 -0.24 29.62 32.58 9.98

สินค้ำ

เดือน

สถานการณ์
ราคาทองค�า ราคาน้ำมัน 
อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2557

ที่มา : CEIC



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประเดน็ส�าคญัประเดน็หนึง่ท่ีถูกกล่าวถงึมากท่ีสดุในขณะนี ้คงจะเป็นเรือ่งเก่ียวกับ AEC เนือ่งจากใกล้ระยะเวลาของการรวมตัวกัน 
เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC) ของ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  
สงิคโปร์ ไทย และเวียดนามซึง่จะก�าหนดขึน้ในวนัที ่31 ธันวาคม 2558 การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้จากการรวมตัวดงักล่าว จะส่งผลกระทบ 
ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมการและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับรองรับผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นและใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการด�าเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้แก่

ก้าวสู่ AEC ของ สป.พณ.

1.  กำรปรบัวัฒนธรรมองค์กร โดยควรสร้ำงวัฒนธรรมให้บุคลำกร 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ภำยใต้ควำมหลำกหลำยท่ีเพ่ิมมำกขึ้นจำกควำม 
แตกต่ำงทำงเชือ้ชำต ิ ศำสนำ ภำษำ ควำมคดิ และควำมเชือ่ รวมทัง้สร้ำง 
วัฒนธรรมให้เป็นองค์กรทีพ่ร้อมรบัรู ้ เรยีนรู ้และตืน่ตวัเปิดรบัข้อมูลใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลำ

2. กำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนภำษำให้กับบคุลำกร โดยเฉพำะภำษำ 
องักฤษ ซึง่จะกลำยเป็นควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบับคุลำกรในทกุระดบั  
และอำจมองไกลออกไปโดยเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรไปถึงภำษำที่  
3 หรือ 4

3. กำรเตรียมกำรรักษำบคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร  
เพรำะเมื่อกำรรวมตัวเป็น AEC เกิดข้ึน ท�ำให้มีองค์กรต่ำงชำติเข้ำมำ 
ด�ำเนินกำรในประเทศ โอกำสในกำรแย่งชิงตัวหรือกำรเปลี่ยนงำนของ 
บุคลำกรก็จะมีเพ่ิมมำกข้ึน ดังนั้น กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บุคลำกร 
ในองค์กรจึงมีควำมจ�ำเป็นมำกยิ่งขึ้น

ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมเข้าสู	่AEC	ของส�านักงานปลดั
กระทรวงพาณิชย์	ได้มีการด�าเนินการ	ดังนี้

1. ปรบัโครงสร้ำงภำยในองค์กำร โดยก�ำหนดให้มหีน่วยงำนท่ีรองรบั 
ภำรกิจในกำรผลกัดันกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ภำยใต้กรอบประชำคม 
เศรษฐกิจอำเซียน

2. ปรับภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด  
ให้รองรับกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจ 
อำเซียน

3. เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนภำษำให้กับบุคลำกรทั้งส่วนกลำงและ 
ส่วนภมูภิำค โดยเฉพำะภำษำองักฤษ รวมถึงภำษำที ่3 หรือ 4 ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบั 
กำรปฏิบัติงำน

4. ปรับแผนกำรด�ำเนินงำนเป็นรูปแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์ภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ส�ำหรับกรอบกำรด�ำเนินงำนในระยะต่อไปของส�ำนักงำนปลัด 
กระทรวงพำณิชย์ คือ กำรปรับวัฒนธรรมองค์กำร เพ่ือให้บุคลำกร 
มีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พร้อมเรียนรู้ เปิดรับองค์ควำมรู้ ทัศนคติ และ 
มุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

โดย	ธนันดา	ทีปวัชระ			ส�านักพัฒนาระบบบริหาร


