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Editor’s note
ความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ คือ ความจริงแท้แน่นอนที่เราต้องรู้เท่าทัน
ทุกกระแส วารสาร สนย. จึงมีความมุ่งมั่นในการท�ำหน้าที่จับกระแสความเคลื่อนไหว
ในโลกของการค้า การลงทุน มาสรุปวิเคราะห์เป็นข้อมูลส�ำคัญให้ผอู้ า่ นได้วางแผน ‘รุก’
มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ
อย่าง สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเล็ก ๆ
ที่รักสงบก็ไม่อาจทัดทานกระแสความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ จึงจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจในทุก ๆ ภาคส่วน เพือ่ ให้หลุดพ้นจากกลุม่ ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด ความเปลี่ยนแปลงของลาวย่อมส่งผลกระทบมาถึงไทยเรา ในฐานะประเทศ
สมาชิกในอาเซียนทีต่ อ้ งร่วมมือพัฒนามากกว่าจะมาแข่งขันกันเอง ซึง่ เราได้มขี อ้ เสนอแนะ
ไว้ในคอลัมน์ Special Talk
ส่วนคอลัมน์ Special Report ทีม่ ผี อู้ า่ นติดตามเป็นจ�ำนวนมาก ฉบับนีเ้ ราน�ำเสนอ
กระแสความเปลี่ยนแปลงรอบโลกที่ไทยเราต้องปรับตัวรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างกรณีที่คนจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่าความ
สวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งอัธยาศัยไมตรีของคนไทยยังคงเป็น
แม่เหล็กดึงดูดชัน้ ดีทตี่ อ้ งรักษาไว้ แต่จะท�ำอย่างไรให้นกั ท่องเทีย่ วไม่วา่ ชาติใด เกิดความ
ประทับใจกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ และเป็นกระบอกเสียงบอกต่อ นัน่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องไม่หยุดคิด
เพื่อตกผลึกเป็นแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ยังคงเป็น
ประเด็นใหญ่ที่หลายชาติให้ความส�ำคัญ และจับตามองการแก้ไขปัญหาของไทยอย่าง
ใกล้ชิด ถือเป็นอีกเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องจริงใจและจริงจัง กับมาตรการการแก้ปัญหา
ที่เป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของไทยในอนาคต
กองบรรณาธิการวารสาร สนย.
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Getting Around with TPSO
Getting Around with TPSO ฉบับนีข้ อพาท่านผูอ้ า่ นไปร่วมงานมหกรรม
การค้าลุ่มน�้ำโขงกันอีกครั้ง หลังจากไปมาครั้งที่แล้ว ที่ จ. อุบลราชธานี เมือ่ เดือน
กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ส�ำหรับการจัดงานครัง้ ที่ 2 นี้ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน
2557 ที่โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย โดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ร่วมกับส�ำนักพัฒนาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส�ำนักงาน
พาณิชย์จงั หวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภายในงานประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การสัมมนาเรื่อง “การค้า การลงทุน ในลุ่มแม่น�้ำโขง”
การประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์และลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่าง
คณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
กับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และ
เวียดนาม) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า ณ สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และลานน�ำ้ พุพญานาค รวม 376 คูหา ในวันที่ 4-8 เมษายน
2557 มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทย
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และผู ้ ป ระกอบการจาก
สปป.ลาว เวียดนาม จีน และ
ออสเตรเลีย ได้รวม 18 ฉบับ
มู ล ค่ า กว่ า 37 ล้ า นบาท
และมียอดจ�ำหน่ายในงาน
มากกว่า 13 ล้านบาท
การจัดงานครั้งนี้มี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
(นายวิรตั น์ ลิม้ สุวฒ
ั น์) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย เจ้าแขวงเวียงจันทร์ (ท่านค�ำเมิง
พงทะดี) เป็นประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว ทูตพาณิชย์เวียดนามประจ�ำประเทศไทย
(ท่านเหงวี๋ยน ทันญ์ ฮ่าย) เป็นประธานร่วมฝ่ายเวียดนาม และมีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์ (นางมาลี โชคล�้ำเลิศ) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ส�ำนักบริหารกลาง
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

แม้เศรษฐกิจลาวจะมีขนาดไม่ใหญ่นกั เมือ่ เทียบกับสมาชิกอืน่ ๆ ในอาเซียน แต่ลาวก็เป็นประเทศ
ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งลาว
ก็ตงั้ อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญเชือ่ มโยงจีน-อาเซียน ทีส่ ามารถพลิกโฉมลาวให้กา้ วสูก่ ารเป็นดาวเด่น
ของอาเซียนในเร็ววันก็เป็นได้
ปัจจุบันเศรษฐกิจลาวขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมามีการเติบโตเฉลีย่ 8%
ต่อปี อย่างไรก็ตาม ลาวก็ยงั คงจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด (LDC) โดยมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่
1,490 เหรียญสหรัฐ ประชากรกว่า 37% ยังอยู่
ใต้เส้นความยากจน การกระจายรายได้ยังอยู่ระดับ
ท้าย ๆ เมือ่ เทียบกับประเทศอาเซียนอืน่ ภาคเกษตร
(ซึ่งใช้แรงงาน 75% ของแรงงานทั้งหมด) มีสัดส่วน
40.3% ของ GDP รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม (34.1%)
และภาคบริการ (25.6%) โครงสร้างพืน้ ฐานยังค่อนข้าง
ล้าหลัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทซึ่งถนนยังคงเป็น
แบบพื้นฐานและส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ระบบ
โทรศัพท์พื้นฐานยังมีใช้กันอยู่ในขอบเขตจ�ำกัด
ไม่ทวั่ ถึง ในด้านไฟฟ้า 25% ของพืน้ ทีใ่ นลาวยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้แม้ลาวจะเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้า
อย่ า งไรก็ ต าม ลาวเป็ น ประเทศที่
อุด มสมบูร ณ์ด ้า นแร่ธ าตุม ากที่สุด แห่ง หนึ่ง
ของโลก มีแร่ธาตุมากกว่า 570 ชนิด แร่ธาตุส�ำคัญ
เช่น ทองค�ำ ทองแดง ตะกั่ว วูลแฟรม และยิปซัม
การส่งออกแร่มสี ดั ส่วนถึง 40% ของการส่งออกลาว
ภาคเหมื อ งแร่ ล าวมี สั ด ส่ ว น 10% ของ GDP
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจส�ำคัญจึงเป็นการ
เติ บ โตของการลงทุ น จากต่ า งประเทศใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับทรัพยากรธรรมชาติ/
แร่ธาตุ อันได้แก่ การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า เช่น เขื่อน
นํ้าเทิน 2 (ลาวมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง
26,000 MW แต่ปัจจุบันผลิตเพียง 19%) ในด้าน
เหมืองแร่ การผลิตแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ที่มีความ
ต้องการในตลาดโลกสูง เช่น ทองค�ำ และทองแดง
ซึง่ ลาวมีเหมืองขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลก ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวท�ำให้ลาวมีรายได้สูงขึ้น
เนือ่ งจากราคาทองและทองแดงในตลาดโลกพุง่ สูงขึน้
นอกจากนั้น ลาวยังมีการขยายการผลิตสินแร่อื่น ๆ
ที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงเช่นกัน อันได้แก่
บอกไซต์ (ส�ำหรับท�ำอะลูมิเนียม) คาดว่ามีปริมาณ
เบือ้ งต้นทีจ่ ะขุดมาใช้ได้ 2.0 - 2.5 พันล้านตัน ซึง่ จาก
การส�ำรวจของบริษทั จีนทีไ่ ด้สมั ปทาน 30 ปีจากลาว
พบว่ามีขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 แหล่งบอกไซต์
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ประมาณการว่าจะสามารถขุดมาใช้
50 ปีกย็ งั ไม่หมด อาจเทียบชัน้ กับแหล่งใหญ่อนั ดับ 1
ของโลกทีอ่ อสเตรเลียก็เป็นได้ อีกทัง้ ทีแ่ ขวงจ�ำปาสัก

ยังได้สำ� รวจพบแร่เหล็กและแร่ฟอสฟอรัสจ�ำนวนมาก
อีกด้วย ส�ำหรับแร่โปแตชมีบริษทั จากจีนและอินเดีย
ได้รับสัมปทานในแถบทางใต้ของแขวงเวียงจันทน์
ผลผลิตประมาณ 5 หมื่นล้านตัน และในแขวง
ค�ำม่วน บริษัทจีนได้รับสัมปทานจ�ำนวน 5 แห่ง
ด้วยก�ำลังการผลิต 1 แสนตัน/ปี นอกจากนี้ ลาวยังมี
อุตสาหกรรมส�ำคัญเป็นธุรกิจไม้ซุง การแปรรูป
สินค้าเกษตร ยางพารา การก่อสร้าง เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ซีเมนต์ และการท่องเที่ยว ปัจจุบันจีนเป็นผู้ลงทุน
อันดับ 1 (มูลค่าลงทุน 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
แซงหน้าไทยและเวียดนามไปแล้ว การลงทุนของ
จีนส่วนใหญ่เป็นด้านเหมืองแร่ พลังงานไฟฟ้า และ
การก่อสร้าง
ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของลาว (ประมาณ 130 บาท)
สูงกว่าเวียดนาม (119 บาท) และกัมพูชา (64 บาท)
แม้วา่ ขณะนีล้ าวจะสามารถส่งออกสินค้า เช่น เสือ้ ผ้า
ไปประเทศตะวันตกภายใต้สิทธิ GSP ได้ดี แต่ใน
ระยะยาวลาวคงมีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ ลาวอาจจะไม่สามารถ
แข่งขันในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นได้ การเน้น
ไปที่อุตสาหกรรมที่ต่อยอดเพิ่มมูลค่าแก่สินแร่ (เช่น
ผลิตอะลูมเิ นียมแผ่น และชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จาก
ทองแดง) ธุรกิจบริการ (เช่น การท่องเทีย่ ว) และโลจิสติกส์
อาจเป็นค�ำตอบทีด่ สี ำ� หรับลาว ดังนัน้ ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจของลาวได้ตงั้ เป้าหมายให้ลาวหลุดพ้น
จากประเทศ LDC ภายในปี 2563 ด้วยการสร้าง
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น โดยมี
แผนยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ/แร่ธาตุที่มีอย่าง
อุดมสมบูรณ์ในลาว 2) ส่งเสริม SMEs 3) ส่งเสริม
การผลิตเพือ่ การส่งออก 4) ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ

ในอีกด้านหนึง่ ลาวยังเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ ๆ อย่างจีน
และอาเซียนอีกด้วย ท�ำให้รฐั บาลมีแผนปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ เช่น ได้เริ่มก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟด่วนเชือ่ มสะหวันนะเขต (ใกล้มกุ ดาหาร) ลาวบาว เมือ่ ปลายปี 2556 ซึง่ สามารถต่อไปยังท่าเรือ
ดานังของเวียดนามได้ ขณะเดียวกันลาวก็จบั มือกับ
จีนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ - คุนหมิง
ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการขอกู้เงินจากจีนอยู่ เป้าหมาย
จริง ๆ ของจีนคือการเชือ่ มเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ไปจนสุดแหลมมลายูปลายทางทีส่ งิ คโปร์ ซึง่ ลาวเอง
มีความมุง่ มัน่ จริงจังในการผลักดันโครงการนี้ ดังนัน้
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในลาวไม่ว่าช้าหรือเร็ว
ต้องเกิดค่อนข้างแน่นอน
สิ่ ง ที่ ไ ทยจะต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของลาวก็ คื อ การพั ฒ นาความ
ร่วมมือผ่านระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออกตะวันตกเชื่อมกับประเทศลาว เวียดนาม และ
จีนตอนใต้ โดยควรมีการพัฒนาย่านการค้าและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ หัวเมืองชายแดนส�ำคัญ เช่น
หนองคาย เชียงราย นครพนม และมุกดาหาร
เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของลาว (เช่น การท่องเทีย่ ว โลจิสติกส์ และการแปรรูป
สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม) และเวียดนาม (เช่น
สมาร์ทโฟน และสิง่ ทอ/เสือ้ ผ้า) เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
ของทั้งสองประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ปลายน�้ำ ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนทั้งต้นน�้ำและ
กลางน�้ำ ทั้งนี้ บทสรุปสุดท้ายก็คือความร่วมมือ
ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
อาเซี ย น ทั้ ง ด้ า นการเป็ น ฐานการตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกันของ AEC ปี 2558 นั่นเอง
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Special report

ปัญหาแรงงานในประเทศไทย
ภายใต้บริบทต่างประเทศ
โดย พรชัย ประภาวงษ์
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ไทยเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค จึงมีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา และลาว ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ด้วยมุ่งหวังโอกาสที่ดีกว่า แต่แรงงานเหล่านี้บางส่วนอาจต้อง
เผชิญกับสภาพชีวติ และสภาพการท�ำงานทีย่ ากล�ำบากในไทย ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ งั คมไทยส่วนใหญ่อาจมองข้าม แต่ปญ
ั หาดังกล่าว
ได้สงั่ สมมาเป็นเวลาทีย่ าวนานแล้ว และก�ำลังเป็นปัญหาระดับชาติและปัญหาระหว่างประเทศในปัจจุบนั ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการแก้ ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย
ปัญหาแรงงานก�ำลังขยายตัว
ไทยมี ป ระชากรประมาณ 67 ล้ า นคน
มีกำ� ลังแรงงาน 39.5 ล้านคน ในจ�ำนวนนีม้ ผี มู้ งี านท�ำ
39 ล้านคน และมีอัตราว่างงานประมาณ 0.7%
ซึ่งถือว่าต�่ำเป็นอันดับต้นของโลก ไทยจึงเกิดภาวะ
ขาดแคลนแรงงานหลายสาขาในภาคเกษตร ก่อสร้าง
ประมง และอุตสาหกรรม กอปรกับแรงงานไทยมักจะ
ไม่ทำ� งาน 3D ได้แก่ Dirty, Difficult และ Dangerous
ไทยจึงต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากเพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น
พม่า กัมพูชา และลาว จากสถิตขิ องกระทรวงแรงงาน
พบว่า มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในไทยประมาณ
1.1 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 3 สัญชาติดงั กล่าว
แต่แท้จริงแล้วอาจสูงถึง 2 - 3 ล้านคน ส่วนใหญ่
มาจากพม่า แรงงานเหล่านี้จ�ำนวนมาก รวมถึงสตรี
และเด็ก ได้มีการลักลอบเข้าเมือง และตกเป็นเหยื่อ
ของปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และแรงงาน
บังคับในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง
เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
ในไทย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวนัน้ ไม่งา่ ยนัก
ต้นตอปัญหามิได้เกิดเฉพาะในไทย ไทยยังเป็นทั้ง
ประเทศปลายทาง และทางผ่านของแรงงานและ
การค้ามนุษย์ในภูมิภาค จึงยากต่อการควบคุม
ปัญหาได้ลกุ ลามกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ
ปัจจุบัน ปัญหาด้านแรงงานได้กลายเป็น
ประเด็นที่ต่างชาติให้ความส�ำคัญ ดังกรณีของ
สหรัฐอเมริกาที่ก�ำลังจับตาการแก้ปัญหาของไทย
อย่างใกล้ชิด จนเป็นที่กังวลของไทยว่า อาจน�ำไปสู่
การด�ำเนินมาตรการของสหรัฐฯ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การค้า และสินค้าของไทย โดยเฉพาะ
เมือ่ ค�ำนึงว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญอันดับ 2
ของไทย มีสดั ส่วนถึง 10% ของการส่งออกไทยทัง้ หมด
ทัง้ นี้ สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์
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แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ในประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลก ผ่านกฎหมายส�ำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ Trafficking
Victims Protection Act (TVPA), Trafficking Victims
Protection Reauthorization Act (TVPRA) และ
Trade and Development Act (TDA)
ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์
ส�ำหรับประเด็นการค้ามนุษย์ กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จดั ท�ำรายงาน Trafficking
in Persons (TIP Report) ปี 2013 ภายใต้กฎหมาย
TVPA เพื่อเสนอรัฐสภาสหรัฐฯ ถึงสถานการณ์
การค้ามนุษย์และความพยายามในการก�ำจัด
การค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึง่ ไทยยังคง
ถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List 4 ปีติดต่อกัน
(2010 - 2013) ด้วยเหตุผลว่า ไทยเป็นต้นทาง
ปลายทาง และทางผ่านส�ำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง
และเด็ก เพื่อบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี
เหยือ่ การค้ามนุษย์สว่ นใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่ถูกบังคับหรือล่อลวงมา เพื่อเข้าสู่ธุรกิจ
ทางเพศ อุตสาหกรรมประมง และงานรับใช้ในบ้าน
แม้ไทยจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่กย็ งั ไม่มหี ลักฐาน
เพียงพอที่แสดงถึงความพยายามในการด�ำเนินคดี

และลงโทษผู้ค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
จากปีกอ่ น อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ ยังคงตระหนักถึงความ
พยายามและความจริงใจในการแก้ปัญหาของไทย
โดยเฉพาะการที่รัฐบาลไทยได้เสนอแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ Action Plan 2012 - 2013 ทัง้ นี้
แม้ในปี 2013 ไทยจะยังไม่ถกู ปรับลดระดับเป็น Tier 3
แต่ในปี 2014 ที่สหรัฐฯ จะออก TIP Report 2014
ประมาณกลางปีนี้ ก็มคี วามเสีย่ งทีไ่ ทยจะถูกปรับเป็น
Tier 3 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ต่อไทย
ประเด็นปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ส�ำหรับประเด็นแรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ ภายใต้กฎหมาย TVPRA กระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ ได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อสินค้าจากประเทศ
ต่าง ๆ ที่เชื่อว่าผลิตโดยใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
บังคับ (List of Goods Produced by Child Labor
or Forced Labor) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะอันจะ
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออก
ซึง่ ปัจจุบนั มีสนิ ค้าไทย 5 รายการอยูใ่ นข่ายดังกล่าว
ได้แก่ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม สื่อลามก อ้อย และปลา
ส่วนผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เกิดจาก

• Tier 1: หมายถึง กลุ่มประเทศที่มีการด�ำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในกฎหมาย TVPA (กลุ่มนี้ ได้แก่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว)
• Tier 2: หมายถึง กลุ่มประเทศที่ยังด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ไม่สมบูรณ์ตาม
มาตรฐานฯ แต่มขี อ้ เท็จจริงทีแ่ สดงให้เห็นว่า ยังพยายามอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ทีจ่ ะยกระดับการแก้ปญ
ั หา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ (กลุ่มนี้ เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว บรูไน)
• Tier 2 Watch List: หมายถึง กลุ่มประเทศที่มีลักษณะทั่วไปคล้าย Tier 2 แต่มีความซับซ้อน
เพิม่ เติม ได้แก่ มีเหยือ่ การค้ามนุษย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ มิได้แสดงให้เห็นถึงการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นรูปธรรม
แต่ได้ให้ค�ำมั่นพร้อมเสนอแนวทางหรือแผนปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เชื่อได้ว่าจะสามารถยกระดับ
การแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ (กลุ่มนี้ เช่น กัมพูชา พม่า ไทย มาเลเซีย)
• Tier 3: หมายถึง กลุ่มประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ และรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงให้เห็นความ
พยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริง (กลุ่มนี้ เช่น จีน รัสเซีย)

Executive Order (EO) 13126 ทีป่ ระธานาธิบดี บิล
คลินตัน ลงนามเมื่อปี 1999 ซึ่งระบุให้กระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ จัดท�ำบัญชีรายชือ่ สินค้าอีกฉบับหนึง่
เรียกว่า List of Products Requiring Federal
Contractor Certification as to Forced or
Indentured Child Labor โดยจะห้ามหน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐฯ จัดซื้อสินค้าที่น�ำเข้าจากประเทศที่มี
การใช้แรงงานเด็กบังคับและแรงงานเด็กขัดหนี้
ในสินค้านั้น ๆ และระบุให้บริษัทต่างชาติที่จัดส่ง
สินค้าให้หน่วยงานสหรัฐฯ (federal contractors)
จะต้องรับรองว่าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วที่จะ
ตรวจสอบว่า แรงงานเด็กบังคับและแรงงานเด็ก
ขัดหนีไ้ ด้ถกู ใช้ในการผลิตสินค้าทีร่ ะบุในบัญชีหรือไม่
ซึง่ ปัจจุบนั มีสนิ ค้าไทย 2 รายการอยูใ่ นบัญชีดงั กล่าว
ได้แก่ กุง้ และเครือ่ งนุง่ ห่ม อย่างไรก็ดภี ายใต้กฎหมาย
TDA กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้จัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเกี่ยวกับการด�ำเนินการของประเทศที่ได้รับ
สิทธิพเิ ศษทางการค้าของสหรัฐฯ ในการขจัดปัญหา
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ซึง่ ล่าสุด
ในรายงาน Findings on the Worst Forms of Child
Labor 2012 ระบุว่า ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศ
ที่สหรัฐฯ ประเมินว่า มีความก้าวหน้าอย่างมาก
ในความพยายามที่ จ ะขจั ด การใช้ แ รงงานเด็ ก
ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ ดี ที่ สุ ด ของ
การประเมิน และดีขนึ้ กว่าปี 2011 ทีป่ ระเมินให้ไทย
มีความก้าวหน้าปานกลาง
อาจจะกระทบถึงสิทธิประโยชน์ของไทยภายใต้
โครงการ GSP ของสหรัฐฯ
นอกจากการจับตาของหน่วยงานสหรัฐฯ
แล้ว สมาพันธ์สหภาพแรงงานสหรัฐอเมริกา (AFLCIO) ก็ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อส�ำนักงานผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ
(USTR) ให้พิจารณาตัดสิทธิ GSP ของไทยด้วย
ซึ่งครอบคลุมสินค้าไทยที่มีมูลค่าประมาณ 3.5
พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ปี โดย AFL-CIO
กล่าวหาว่า ไทยมิได้ดำ� เนินการคุม้ ครองสิทธิแรงงาน
ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสิทธิในการรวมตัว
และการคุ้มครองแรงงานที่มารวมตัว สิทธิในการ
จัดตัง้ สมาคมและเจรจาต่อรอง สิทธิในการได้รบั การ
คุ้มครองจากแรงงานบังคับ และสิทธิในการมีสภาพ
การท�ำงานที่ดี
ความพยายามในการแก้ ไขปัญหาของไทย
ถึงจุดนี้ คงพอจะคาดการณ์ขนาดของ
ผลกระทบต่อการค้าของไทยอันเกิดจากปัญหา
แรงงานได้ และหากปล่อยให้เรือ้ รัง ก็อาจจะกระทบต่อ
สินค้า และตลาดอืน่ ทีส่ ำ� คัญของไทยด้วย โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป ที่ขณะนี้มีองค์กร Environmental

Justice Foundation (EJF) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมาก
ในยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เริ่มเผยแพร่
รายงานโจมตีประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และแรงงานเด็ก
ในอุตสาหกรรมประมงและกุ้งของไทย เช่นกัน
ในการนี้ ภาครัฐและเอกชนไทยได้พยายามหาทาง
แก้ไขมาโดยตลอด ทว่าจากนี้ ความพยายาม
ดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานหรือมีผลลัพธ์ที่เป็น
รู ป ธรรมเท่ า นั้ น จึ ง จะท� ำ ให้ ไ ทยรอดพ้ น จาก
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยขณะนีไ้ ทยมีเป้าหมาย
ระยะสั้น-กลาง คือ ยกระดับสถานะของไทยใน TIP
Report 2014 ซึง่ จะออกประมาณกลางปีนี้ จาก Tier 2
Watch List เป็น Tier 2 และถอนสินค้าไทยออก
จาก 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
ทีผ่ า่ นมารัฐบาลไทยได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ประจ�ำปี 25552556 ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ
NGOs เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง
และอาหารทะเล ซึง่ พบปัญหาด้านแรงงานมากทีส่ ดุ
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ในการนี้ กรมประมง
ได้ดำ� เนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในหลายกิจกรรม
อาทิ การจัดท�ำ Good Labor Practice (GLP)
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำ
เบื้องต้น (ล้ง) การพิจารณาติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมง การจัดระเบียบและตรวจสอบเรือประมง
และการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง เป็นต้น ขณะเดียวกัน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ได้เป็นผู้น�ำในการแก้ไขปัญหา
การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ โดยเน้นไปที่
อุตสาหกรรม อ้อย น�้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง และ
ปลา ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�ำเนินการตรวจแรงงานใน
สถานประกอบการ ด�ำเนินคดีความ และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสถาน
ประกอบการ และจะส�ำรวจสถานะของแรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับเป็นระยะเพื่อเป็นฐานข้อมูล

ในชัน้ นี้ เป็นไปได้วา่ สินค้าบางตัวของไทย เช่น อ้อย
และเครือ่ งนุง่ ห่ม อาจจะหลุดออกจาก List of Goods
Produced by Child Labor or Forced Labor ของ
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อเก็บเกี่ยวผลจากความ
พยายามของไทย
เพือ่ สนับสนุนความพยายามต่าง ๆ ของไทย
ข้างต้น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการประสานงาน
ผลักดัน และสื่อสารระหว่างประเทศ ในทุกช่องทาง
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ และภาค
สังคมต่างชาติ ตระหนักถึงความพยายามและ
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานของไทย
อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศและสินค้าไทยทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อเศรษฐกิจและการค้าของไทยในอนาคต
ทิ้งท้าย

ปัญหาเรื่องแรงงานที่กล่าวข้างต้นเป็น
ตัวอย่างทีช่ ดั เจนว่า การด�ำเนินนโยบาย/กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของไทยควรจะค�ำนึงถึงกระแสของโลก
ในปัจจุบนั เป็นส�ำคัญ อาทิ เรือ่ งแรงงาน สิง่ แวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม การคุม้ ครองข้อมูลออนไลน์
ตลอดจนการอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า
การลดการกีดกันทางการค้า และมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจ การตอบสนองอย่างล่าช้าต่อกระแสโลก
มักจะท�ำให้ไทยตกอยู่ในฝ่ายตั้งรับ เกิดต้นทุนสูง
ในการแก้ไขปัญหา และอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยได้ในระยะยาว
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
- กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการต่างประเทศ
- U.S. Department of Labor
- U.S. Department of State
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Special report

นักท่องเทีย่ วจีนแห่เทีย่ วไทย :
โอกาสใหญ่ท่ไี ม่ควรมองข้าม

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

นักท่องเที่ยวจีน เป็นนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของไทยและของโลก ในขณะที่สิงคโปร์ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการดึงดูด
นักท่องเทีย่ วอินโดนีเซียซึง่ มีประชากรกว่า 250 ล้านคน โดยไทยอาจใช้สงิ คโปร์ โมเดลเป็นแนวทางในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาชอปปิง้
เมืองไทยมากขึ้นเช่นกัน

จ�ำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
ช่วงเวลาเพียง 10 ปี จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ ขึน้
กว่า 2 เท่าจากปี 2547 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง
11.6 ล้านคน เพิ่มเป็น 26.7 ล้านคนในปี 2556
จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยว
ในประเทศไทยมากทีส่ ดุ อันดับ 1 คือ จีน (4.7 ล้านคน)
รองลงมาเป็นมาเลเซีย (2.9 ล้านคน) และรัสเซีย
(1.7 ล้านคน) ด้านรายได้ ในปี 2550 ไทยมีรายได้จาก
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ 5.47 แสนล้านบาท และเพิม่ เป็น
1.17 ล้านล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเป็นการขยายตัว
ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแรงสนับสนุน
ที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจะยัง
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยต่อไป
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) นักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มีศักยภาพในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
ไม่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ชนชั้นกลาง
ชาวจีนมีความต้องการท่องเที่ยวและมีรายได้สุทธิ
มากขึ้น ประกอบกับภาครัฐจีนได้ผ่อนปรนข้อจ�ำกัด
ในการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน และ 2)
ประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ทีช่ าวจีนนิยมมาท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่
ชาวจีนท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดในโลก
ผลการส�ำรวจ Global Travel Intentions
Study 2013 ของ Visa พบว่า จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีน
ที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 31 ล้านคนในปี 2548 เป็น 83 ล้านคนในปี 2555
จนก้าวขึน้ เป็นอันดับ 1 ของโลก และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
เป็น 100 ล้านคนในปี 2563
ในปี 2555 นักท่องเทีย่ วจีนมีคา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่
ในการเดินทางไปต่างประเทศสูงถึง 3,824 ดอลลาร์
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นักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกของไทย

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (คน)

จุดขายประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว
คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็นโรงแรมทีพ่ กั ประเภทต่าง ๆ
ร้านอาหาร สปา รถเช่า บริการท่องเทีย่ ว แหล่งชอปปิง้
ฯลฯ ล้ ว นได้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้น

5,000,000

มาเลเซีย

4,000,000

จีน

3,000,000

ญี่ปุ่น

2,000,000

เกาหลี

1,000,000
0

รัสเซีย
2552

2553

2554

2555

2556

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
จ�ำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550-2556 (ม.ค.-ธ.ค.)
ปี (พ.ศ.)
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน (คน)
%∆
14,464,228
+4.65
14,584,220
+0.83
14,149,841
-2.93
15,936,400
+12.63
19,230,470
+20.67
22,353,903
+16.24
26,546,725
+18.76

รายได้จากการท่องเที่ยว
จ�ำนวน (ล้านบาท)
%∆
547,781.81
+13.57
574,520.52
+4.88
510,255.05
-11.19
592,794.09
+16.18
776,217.20
+30.94
983,928.36
+26.76
1,171,651.42*
+19.08

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียด
อีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
** อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว (www.tourism.go.th)
สหรัฐ เป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากซาอุดอี าระเบีย
และออสเตรเลีย) สูงกว่าค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ ว
ทั่วโลกที่อยู่ในระดับ 2,390 ดอลลาร์สหรัฐ
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน
นักท่องเทีย่ วจีนส่วนใหญ่มอี ายุตำ�่ กว่า 45 ปี
ซึง่ เป็นกลุม่ ทีเ่ กิดหลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมจีน ท�ำให้

มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีกว่าชาวจีนที่เกิดในยุค
ก่อนหน้า จึงมีหน้าที่การงานดีมีรายได้สูง และมี
ความพร้อมในการเดินทางไปท่องเทีย่ วในต่างประเทศ
โดยนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศเป็นครัง้ แรก
มักเดินทางมากับคณะทัวร์ เนื่องจากยังมีความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจ�ำกัด ขาดประสบการณ์
ประกอบกับการเดินทางไปกับคณะทัวร์มีค่าใช้จ่าย

ต�่ำกว่าการเดินทางมาเอง และช่วยให้นักท่องเที่ยว
รูส้ กึ ปลอดภัยเพราะมีมคั คุเทศก์นำ� เทีย่ ว รวมถึงช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนที่มีประสบการณ์
การเดินทางมากขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกเดินทางเอง
เพื่อเลือกกิจกรรมพักผ่อนที่เหมาะกับความต้องการ
ของตนมากขึ้น หรือเพื่อหาประสบการณ์เชิงลึก
และท�ำความรู้จักกับผู้คนในท้องถิ่นให้มากขึ้น โดย
กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ คือ การ
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหรือสถานที่
ส�ำคัญ และการชอปปิ้ง (Shopping) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้มีสัดส่วนสูงถึง 37% ของค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเทีย่ วทัง้ หมดของชาวจีน สูงทีส่ ดุ ในบรรดาค่าใช้จา่ ย
ด้านอืน่ ๆ ในการมาเทีย่ วต่างประเทศ เป็นทีน่ า่ สนใจว่า
สินค้าที่ชาวจีนที่มีฐานะดีนิยมซื้อเป็นของขวัญหรือ
ของฝากมากที่สุด คือ นาฬิกาและเครื่องประดับ
รองลงมา คือ เครื่องหนัง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เครื่องส�ำอาง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ก็มี
บทบาทต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่น้อยไปกว่ากัน
เพราะกว่า 80% ของนักท่องเที่ยวจีนนิยมหาข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมถึงที่พักและการเดินทาง
จากอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ นิยมอัพเดตข้อมูลและรูปภาพ
การเดินทางของตนลงในสื่อออนไลน์ พฤติกรรม
ดังกล่าวนี้นับว่ามีส่วนอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นให้
นักท่องเทีย่ วจีนเดินทางไปท่องเทีย่ วในประเทศต่าง ๆ
รวมถึงประเทศไทย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ : โมเดลที่ควรศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของสิงคโปร์ (เช่นเดียวกับประเทศไทย) โดย
สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 13 ล้านคน
ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวหลักเป็นอินโดนีเซีย 2.8
ล้านคน รองลงมาเป็นจีน 2 ล้านคน มาเลเซีย 1.2
ล้านคน ส่วนไทย 4 แสนคน (อยูอ่ นั ดับที่ 8) เมือ่ รวม
นักท่องเทีย่ วอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (ซึง่ สามารถ
เยือนสิงคโปร์ระยะสั้น) จะมีจ�ำนวน 6.4 ล้านคน
ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน
สิงคโปร์ จุดแข็งของการท่องเทีย่ วสิงคโปร์คอื สามารถ
ให้บริการได้ครบวงจรและสนองความต้องการของ
ทุกคนในครอบครัว เช่น สวนสนุกล�ำ้ ยุค แหล่งชอปปิง้
ระดับ high end, medical tourism และกาสิโน และ
เมื่อพิจารณาระยะเวลาการท่องเที่ยวพบว่า จ�ำนวน
วันเฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวใช้คือ 3.86 วัน 22.3% ของ
นักท่องเที่ยวใช้เวลาน้อยกว่า 1 วัน 19.7% ใช้เวลา
3 วัน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้บริการ medical tourism
มี 17.6 % ใช้เวลาเฉลี่ย 2 วัน ดังนั้น สิงคโปร์
จึงพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวระยะสั้น/นักท่องเที่ยว
สุดสัปดาห์เป็นหลัก โดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่อย่าง
อินโดนีเซีย จึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยอยู่ใกล้
ประเทศจีนทีเ่ ป็นตลาดนักท่องเทีย่ วใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
อาจใช้สงิ คโปร์เป็นแนวทางในการส่งเสริมและดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากจีน

สรุปและข้อเสนอแนะ
การท่องเที่ยวของเอเชียมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนือ่ งในอนาคต นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี
แห่งสหราชอาณาจักร ได้กล่าวในการประชุมสุดยอด
ด้านการท่องเทีย่ ว World Travel & Tourism Council
(WTTC) เมือ่ เดือนกันยายน 2556 ว่า ภาคการท่องเทีย่ ว
ของเอเชียจะเติบโตถึง 6% ต่อปี ในช่วงทศวรรษหน้า
จะเกิดการจ้างงานใหม่ในภาคการท่องเทีย่ ว 70 ล้าน
อัตราทัว่ โลกภายในปี 2023 และจะเป็นการจ้างงาน
ในเอเชีย 2 ใน 3 หรือประมาณ 47 ล้านอัตรา ซึง่ เป็น
ผลมาจากการทีช่ นชัน้ กลางในเอเชียมีฐานะร�ำ่ รวยขึน้
โดยเฉพาะจีน ซึง่ ชนชัน้ กลางในเอเชียจะเพิม่ ขึน้ เป็น
3 เท่าภายในปี 2020 หรือมีจำ� นวนถึง 1,700 ล้านคน
ดังนั้น จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจึง
ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องของไทย โดยเฉพาะ
ธุรกิจภาคบริการ อาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร
จ�ำเป็นจะต้องมีการปรับตัว และไม่เพียงแต่เฉพาะ
ภาคบริการเท่านัน้ หลายธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำคัญจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น และประเทศไทยจะต้องมี
การปรับกลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการสถานที่
ท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม รวมถึงสถานที่
ท่องเทีย่ วใหม่ทสี่ ร้างขึน้ ในท้องถิน่ ให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
มากขึ้น เช่น
• สะพานข้ามโขงแห่งที่ 4 ทีอ่ ำ� เภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เป็นจุดที่ใกล้ประเทศจีนมากที่สุด
เหมาะที่พัฒนาเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการดึงดูด
นักท่องเทีย่ วจีน เช่นเดียวกับสิงคโปร์ทเี่ น้นนักท่องเทีย่ ว
ระยะสั้น/นักท่องเที่ยวสุดสัปดาห์เป็นหลัก เป็นการ
ท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้สามารถตอบสนอง
นักท่องเที่ยวครบทุกด้านในเวลาที่สั้นที่สุด ดังนั้น
จึงควรพัฒนาย่านการค้าจังหวัด ให้มีการบริหาร
จัดการและมีสนิ ค้าท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยว
ชาวจีน 200 ล้านคนที่นิยมท่องเที่ยวในประเทศ
จะหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านสะพานข้ามโขง
แห่งที่ 4 นี้มากขึ้น เนื่องจากใช้เวลาไม่มาก และ
คุ้มค่าเงินมากกว่า
• กลุม่ ธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั ควรใช้การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์มากขึน้ จากการที่
นักท่องเที่ยวจีนให้ความส�ำคัญในเรื่องสื่อออนไลน์
และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ในขณะเดียวกันควรเน้น
ในเรื่องของความคุ้มค่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน
เป็นหลัก
• กลุม่ บริการนวดและสปา นอกจากภาษา
อังกฤษแล้ว พนักงานให้บริการภายในโรงแรมควรมี
ความรู้ทางด้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย
• กลุม่ คูแ่ ต่งงานและฮันนีมนู ของชาวจีน
เดินทางมาประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ถือเป็นโอกาส
ของธุรกิจ Wedding & Honeymoon ทีจ่ ะจัดโปรโมชัน่
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า
• นักท่องเที่ยวกลุ่ม Golf กลุ่ม Health &
Wellness และกลุ่ม Green หรือ Eco-tourists

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาและส่งเสริม เนื่องจากเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาแล้วมีการ
ใช้จ่ายที่สูง
• ส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าจังหวัด  
โดยส่งเสริมให้ใช้จดุ เด่นของแต่ละท้องถิน่ และพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความความเข้มแข็ง
ให้กับธุรกิจของชุมชน ตัวอย่างเช่น ย่านการค้า
ชาดอยสลอง จังหวัดเชียงราย ที่เป็นแหล่งปลูกชา
และจ�ำหน่ายชามากที่สุดในประเทศไทยและยังมี
การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ เป็นต้น
ภาคบริการควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่ คือ
• ขยายขอบเขต Brand ประเทศไทย
(Regionalize) โดยยกระดับภาพลักษณ์และความ
แตกต่างของ Brand บริการไทยให้ขยายไปสูค่ วามเป็น
Regional Brand เช่น เครือโรงแรมไทย เครือ
ร้านอาหารไทย สปาไทย เป็นต้น เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีน
• ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
คุ้มค่าเงินสูง เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ซึ่งนักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็น
เวลานาน ท�ำให้มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่พักอาศัย
อาหารและเครือ่ งดืม่ ถูกกว่าการไปท่องเทีย่ วประเทศอืน่
• ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทาง
ไปเที่ยวยังภูมิภาคอื่น ๆ ของไทย และเชื่อมโยง
ภายในประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยกัน โดยไทยเป็น
Hub หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะในเส้นทางทางบกทีม่ คี วามพร้อม
เช่น R3A East-West Corridor และเส้นทางเชือ่ มโยง
ทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
• การโปรโมทการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพ
ในประเทศไทย ควรเน้นเรื่องคุณภาพของบริการ
ที่มีอยู่ ไม่ควรเน้นเรื่องราคาถูกที่สุด ควรเน้นเรื่อง
ประโยชน์ด้านการแพทย์ ความช�ำนาญของแพทย์
ชาวไทย และมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน
ให้เข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวแม้ว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือผลที่อาจเกิดขึ้นตามมา
เช่น จ�ำนวนห้องพักของโรงแรมที่อาจไม่เพียงพอ
การจราจรทีแ่ ออัดทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศ
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และการดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอาจไม่ทั่วถึง
ดั ง นั้ น ประเทศไทยควรจะมี ก ารวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะครองใจและ
เชิญชวนให้พวกเขากลับประเทศเพื่อไปบอกต่อถึง
ความประทับใจของการท่องเที่ยวไทย คือ คุณภาพ
และการบริการทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนรอยยิม้ และ
อัธยาศัยไมตรีของคนไทยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูด
ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวจีนประทับใจและต้องการกลับมา
เที่ยวเมืองไทยอีก
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Economic
Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP

Real GDP ปี 57

ประเทศ

เฉลี่ยปี 2557
(ม.ค.-มี.ค. 57 )

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
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก - น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ)
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์
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ปี 56 (%y-o-y) คาดการณ์โดย IMF*

ปี 56
ทั้งปี

Q4

Q1

ปี 57
ก.พ.

มี.ค.

-

167.4
2.11
1.31
0.9

2.9

0.6

-

-2.8
167.2
2.18
1.00
45.7
0.7

3.0
167.2
45.7
0.6

5.4
167.4
46.1
0.9

5.1
168.1
1.96
1.22
46.1
0.9

-0.31
0.29

-1.03
-7.90

1.00
-15.41

2.43
-16.62

-3.12
-14.19

0.6

3.0

-3.2
92.6
18.8

-7.1
90.5
9.3

-7.0
85.8
-5.9

1.89
-1.69
-4.4
85.7
-8.1

1.62
-0.26
-10.4
84.7
-9.4

-0.7
-6.1
-6.0
4.4

-1.0
-39.7
-14.9
-0.2

-0.2
-55.3
-20.8
-3.9

-2.4
-54.2
-14.0
-9.8

-1.2
-55.8
-18.1
3.3

-5.9
-8.4
17.9
8.3

-16.6
-24.1
9.1
0.3

-14.1
-36.6
-6.6
-2.4

-6.6
-35.9
-3.8
-2.1

-15.2
-37.5
-9.4
-3.5

เศรษฐกิจของไทย เดือนมีนาคม 2557 ในภาพรวมชะลอตัวต่อเนือ่ ง
จากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากสถานการณ์ทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ส่งผลกระทบ
ต่อความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้
การใช้จา่ ยและการลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนลดลง ตลอดจนการท่องเทีย่ ว
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามทิศทางการใช้จา่ ยในประเทศและ
การส่งออกสินค้า ทัง้ นี้ เศรษฐกิจของไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละมีความมัน่ คง
เมือ่ เทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ปี 2557 สศช. คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 - 4
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 2.11 อัตราการว่างงานอยูร่ ะดับต�ำ่ ที่
ร้อยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม และสัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ข้อมูล
ล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 46.1 ซึง่ สถานะหนี้
ของไทยยังมีความมัน่ คงและต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้ คือ
ไม่เกินร้อยละ 60.0 ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ อยูใ่ นระดับมัน่ คง
สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557
อยู่ในระดับสูงที่ 167.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้น สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
ภาคอุปทาน เดือนมีนาคม 2557 โดยรวมหดตัวต่อเนื่องจากเดือน
ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
สะท้อนได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีห่ ดตัวร้อยละ 9.4 และดัชนี
ผลผลิตสินค้า อุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 10.4 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมลดลงอยูท่ รี่ ะดับ 84.7 จากระดับ 85.7 ในเดือนก่อนหน้า ซึง่ ต�ำ่ สุด
ในรอบ 4 ปี 8 เดือน ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 0.26 โดยเฉพาะ
ราคาข้าวเปลือกและยางพาราที่หดตัวตามความต้องการของตลาดโลก
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2557 โดยรวมยังคงหดตัว
โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่ และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ทีห่ ดตัว
ในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 55.8 และ 18.1 ตามล�ำดับ รวมทัง้ ยอดการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 1.2 ขณะทีป่ ริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภค
ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ กลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 3.3
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2557 โดยรวมหดตัวลงต่อเนือ่ ง
จากช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการ
ก่อสร้าง เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการชะลอการลงทุนเพือ่ รอประเมินสถานการณ์
เศรษฐกิจและการเมือง สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐ และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ที่หดตัวร้อยละ 15.2 และ 37.5
รวมทัง้ ยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดขายปูนซีเมนต์
หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ 9.4 และ 3.5 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์สำ� นักงานสถิตขิ องประเทศต่าง ๆ, IMF (* คาดการณ์
เดือน ต.ค. 56 และสิงคโปร์คาดการณ์โดย MTI of SINGAPORE)

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนเมษายน 2557 มีคา่ เท่ากับ
107.47 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 2.45 จากภาวะต้นทุน
วัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้ราคาอาหารส�ำเร็จรูป เช่น กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารกลางวัน
และก๋วยเตี๋ยว มีราคาปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร
เนือ่ งจากต้นทุนอาหารสัตว์สงู ขึน้ และสภาพอากาศทีร่ อ้ นจัดท�ำให้ปริมาณผลผลิต
ลดลง ผักสดมีราคาสูงขึน้ จากภาวะภัยแล้ง รวมทัง้ ราคาพลังงาน ได้แก่ แก๊สหุงต้ม
และน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ปรับขึน้ ตามราคาตลาดโลก เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.50 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 2.12
ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.8

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ (เป็นการค�ำนวณจากสินค้า
และบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ที่หักสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน) เดือนเมษายน 2557 มีคา่ เท่ากับ 104.64 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่ นสูงขึน้ ร้อยละ 1.66 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ
0.40 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - เมษายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
สูงขึ้นร้อยละ 1.31
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนเมษายน 2557 มีคา่ เท่ากับ 142.1 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.9 จากการสูงขึ้นของหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมสูงขึน้ ร้อยละ 1.0 จากการสูงขึน้ ของสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ
6.6 ปลาและสัตว์นำ�้ ร้อยละ 18.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึน้ ร้อยละ 12.4
ตามการสูงขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15.2
แร่โลหะร้อยละ 2.8 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.8
ได้แก่ สิง่ ทอและผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอร้อยละ 1.1 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า
ร้อยละ 1.2 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รอ้ ยละ 1.0 เป็นต้น เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
ดัชนีราคาผูผ้ ลิตสูงขึน้ ร้อยละ 0.4 และเฉลีย่ เดือนมกราคม - เมษายน 2557 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.4
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายน 2557 มีค่าเท่ากับ 127.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตสูงขึน้ ร้อยละ 4.5 หมวดซีเมนต์รอ้ ยละ 3.8 และหมวด
วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ร้อยละ 3.2 เนือ่ งจากต้นทุนวัตถุดบิ การผลิตและค่าแรงปรับตัว
สูงขึน้ ส�ำหรับหมวดดัชนีราคาทีล่ ดลง ได้แก่ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลง
ร้อยละ 1.2 หมวดวัสดุฉาบผิวร้อยละ 0.7 และหมวดสุขภัณฑ์รอ้ ยละ 0.4 ส�ำหรับ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 0.5 เป็นผลจากภาวะอุตสาหกรรม
เหล็กโลกยังคงซบเซา เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 0.1 และเฉลี่ยเดือนมกราคม - เมษายน 2557 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 1.1
ที่มา : ส�ำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: มีนาคม 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ไตรมาส 1
2557

มีนาคม 57

ไตรมาส 1
2557

มีนาคม 57

ส่งออก

19,940

56,211

-3.12

-1.00

น�ำเข้า

18,481

55,505

-14.19

-15.41

ดุลการค้า

+1,460

+706

สินค้าและแหล่งส่งออก 5 อันดับแรก เดือนมีนาคม 2557
มูลค่า
สินค้า

(ล้าน
USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,330

4.71

11.69

จีน

2,130

-11.18

10.68

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
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

เม็ดพลาสติก

833

10.61

4.18 มาเลเซีย

1,087

-2.51

5.45

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนมีนาคม 2557
มูลค่า
สินค้า

Δ

สัดส่วน

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

ประเทศ

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

ญี่ปุ่น

3,071

-19.68

16.62

(ล้าน
USD)

(%YoY)

(%)

น�้ำมันดิบ

2,849

-21.75

15.42

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,830

-2.46

9.9

จีน

2,960

2.82

16.01

เคมีภัณฑ์

1,259

9.98

6.81

สหรัฐ
อาหรับฯ

1,248

-23.11

6.75

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,257

-1.03

6.8

สหรัฐฯ

1,060

20.13

5.74

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

892

-29.5

4.83 มาเลเซีย

1,012

-21.69

5.48

ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ม.ค. 57

ก.พ. 57

มี.ค. 57

ส่งออก

-0.1

-0.2

น�ำเข้า

-0.1

0.1

10

TPSO

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มี.ค. 57

ม.ค. - มี.ค. 57

0.4

-1.4

-1.6

0.0

-1.2

-1.3

การส่งออก
เดือนมีนาคม 2557 มีมูลค่า 19,940.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
เกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 8.2 โดยยางพารา (-21.0%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป
(-25.0%) น�ำ้ ตาล (-21.0%) ในขณะทีข่ า้ ว (+6.2%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+6.3%)
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+1.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.9 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.7%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+30.4%)
เม็ดพลาสติก (+10.6%) ในขณะทีค่ อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-5.2%) น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
(-23.2%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-11.2%) ญี่ปุ่น
(+1.6%) สหรัฐอเมริกา (+3.6%) ฮ่องกง (+0.1%) และมาเลเซีย (-2.5%)
ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 56,211.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.0 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
7.2 โดยยางพารา (-15.5%) กุง้ แช่แข็งและแปรรูป (-28.9%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
(-3.3%) น�ำ้ ตาล (-28.8%) ในขณะทีข่ า้ ว (+4.6%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง (+19.2%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ
(+2.9%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (+3.3%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+55.5%)
เม็ดพลาสติก (+6.3%) ในขณะทีน่ ำ�้ มันส�ำเร็จรูป (-15.0%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ จีน (-4.4%) ญี่ปุ่น (+2.0%) สหรัฐอเมริกา (-0.6%) ฮ่องกง
(-1.8%) และมาเลเซีย (-0.1%)
การน�ำเข้า
เดือนมีนาคม 2557 มีมลู ค่า 18,480.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.2
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการลดลงของน�ำ้ มันดิบ (-21.8%)
เครื่องจักรกลฯ (-2.5%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-1.0%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(-29.5%) ในขณะที่เคมีภัณฑ์ (+10.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น (-19.7%) จีน (+2.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-23.1%) สหรัฐอเมริกา
(+20.1%) และมาเลเซีย (-21.7%)
ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.) มีมลู ค่า 55,505.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�้ำมันดิบ (-4.3%) เครื่องจักรกลฯ (-10.9%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-8.2%) เหล็ก
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-22.2%) ในขณะทีเ่ คมีภณ
ั ฑ์ (+7.9%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (-22.3%) จีน (-3.9%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(-19.9%) สหรัฐอเมริกา (-9.9%) และมาเลเซีย (-7.5%)
ดุลการค้า
เดือนมีนาคม 2557 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,459.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระยะ 3 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มี.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 706.0
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ 98.9 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 1.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการลดลงของดัชนีราคา
ส่งออกทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 9.1 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5
และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.8
ราคาสินค้าน�ำเข้า
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมีนาคม 2557 อยูท่ ี่ 97.6 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 1.2 จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 1.6
หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ร้อยละ 2.4 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง ร้อยละ 3.4 และและขณะที่ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าทุน และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 0.2 ตามล�ำดับ

Commodities

& Fx

สถานการณ์
ราคาทองค�ำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2557
ราคาทองค�ำ
ราคาทองค�ำในเดือนเมษายนปรับตัวลดลง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,891.67 บาท ลดลงร้อยละ
3.08 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ท�ำให้
นักลงทุนให้ความสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองค�ำลดลง และโยกเงินลงทุนกลับเข้า
ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น อีกทั้งรายงานเศรษฐกิจจากจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองค�ำ
อันดับหนึง่ ของโลก ยังคงแสดงถึงการชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการทองค�ำจากจีนจะลดลง
ท�ำให้ขาดปัจจัยกระตุน้ การซือ้ ขายในตลาดทองค�ำ อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์
ในยูเครน โดยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนจะช่วยหนุนสัญญาทองค�ำ
ให้ทะยานขึ้นอีกครั้งหากสถานการณ์ส่อเค้าความรุนแรง
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบในเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่
102.07 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 100.80 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า
ชาติตะวันตกกับรัสเซียอาจจะมีความสัมพันธ์ในแง่ลบ ซึง่ ส่งผลต่ออุปทานน�ำ้ มันดิบ โดยรัสเซีย
ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน เม.ย.
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักก็เป็นอีกปัจจัยบวกให้ราคาน�้ำมัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากน�้ำมันดิบใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขาย ท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ น�ำ้ มันดิบลดต�ำ่ ลง นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากความต้องการน�ำ้ มันเบนซินในสหรัฐฯ
ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ มากกว่าคาดการณ์เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า ถึงแม้วา่ ยังไม่ได้เข้าสูฤ่ ดูกาลท่องเทีย่ ว
ของสหรัฐฯ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนเมษายนปรับตัวแข็งค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.32 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ แข็งค่าจาก 32.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยช่วงต้นเดือน
เม.ย. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหลังจากสินทรัพย์ไทยดึงดูดความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ
ทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตร เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในช่วงดังกล่าว
ผ่อนคลายลง อีกทั้งส่งผลให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ได้รับอานิสงส์ไปด้วย นอกจากนี้การ
ไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศในช่วงนีเ้ ป็นผลจากการผ่อนคลายความกังวลต่อการท�ำนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 1,192.38 บาท/100
กิโลกรัม เป็น 1,130.56 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากเป็นช่วงทีผ่ ลผลิตข้าวนาปรังออกสูต่ ลาด
มากที่สุด ประกอบกับมีการระบายข้าวในโครงการรับจ�ำน�ำ และข่าวการแพ้ประมูลข้าวของ
ไทยในตลาดฟิลิปปินส์ ท�ำให้ราคาในตลาดปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับราคาขายส่งเฉลี่ย
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 ปรับตัวลดลงจาก 2,899.05 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,870.00 บาท/
100 กิโลกรัม เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อขาย หลังการส่งออกไปตลาดหลัก เช่น
สหรัฐฯ ทรงตัว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤษภาคม คาดว่าประเทศคู่ค้าจาก ตะวันออกกลาง
แอฟริกาใต้ และจีน จะให้ความสนใจซือ้ ข้าวไทย ซึง่ อาจเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาข้าวขาว
5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2557 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 70.89 บาท และ
59.65 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการชะลอการซือ้
ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว
ส่งผลให้นกั เก็งก�ำไรเทขายสัญญายางเป็นจ�ำนวนมาก ราคายางจึงปรับลดลงอย่างหนัก อีกทัง้
สต็อกยางในตลาดโลกยังมีจำ� นวนมาก ขณะทีค่ วามต้องการใช้ยางยังคงซบเซา ส�ำหรับราคายาง
ในเดือนพฤษภาคม 2557 คาดว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากการทีร่ าคาปรับตัวลดลงมาก
นักลงทุนอาจจะมีการเข้าซื้อเพื่อเก็งก�ำไรในตลาดล่วงหน้า

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า

มี.ค.-57

เม.ย.-57

%∆
(MOM)

ม.ค.-เม.ย.
56

ม.ค.-เม.ย.
57

%∆
(YOY)

ข้าว : (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

ยางพารา : (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

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

ทองค�ำ

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

32.39

32.32

-0.24

29.62

32.58

9.98

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC

TPSO
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ก้าวสู่ AEC ของ สป.พณ.

โดย ธนันดา ทีปวัชระ   ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร

ประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู กล่าวถึงมากทีส่ ดุ ในขณะนี้ คงจะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ AEC เนือ่ งจากใกล้ระยะเวลาของการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC) ของ 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามซึง่ จะก�ำหนดขึน้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการรวมตัวดังกล่าว จะส่งผลกระทบ
ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมการและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับรองรับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นและใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการด�ำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้แก่
1. การปรับวัฒนธรรมองค์กร โดยควรสร้างวัฒนธรรมให้บคุ ลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นจากความ
แตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา ความคิด และความเชือ่ รวมทัง้ สร้าง
วัฒนธรรมให้เป็นองค์กรทีพ่ ร้อมรับรู้ เรียนรู้ และตืน่ ตัวเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา
2. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กบั บุคลากร โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ ซึง่ จะกลายเป็นความสามารถทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับบุคลากรในทุกระดับ
และอาจมองไกลออกไปโดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรไปถึงภาษาที่
3 หรือ 4
3. การเตรียมการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถให้อยูก่ บั องค์กร
เพราะเมื่อการรวมตัวเป็น AEC เกิดขึ้น ท�ำให้มีองค์กรต่างชาติเข้ามา
ด�ำเนินการในประเทศ โอกาสในการแย่งชิงตัวหรือการเปลี่ยนงานของ
บุคลากรก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การสร้างความมั่นคงให้แก่บุคลากร
ในองค์กรจึงมีความจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างภายในองค์การ โดยก�ำหนดให้มหี น่วยงานทีร่ องรับ
ภารกิจในการผลักดันการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. ปรับภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ให้รองรับการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
3. เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาที่ 3 หรือ 4 ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การปฏิบัติงาน
4. ปรับแผนการด�ำเนินงานเป็นรูปแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส�ำหรับกรอบการด�ำเนินงานในระยะต่อไปของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ คือ การปรับวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้บุคลากร
มีวัฒนธรรมการท�ำงานที่พร้อมเรียนรู้ เปิดรับองค์ความรู้ ทัศนคติ และ
มุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ

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

