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เศรษฐกิจของสิงคโปร์

Editor’s Note

วารสาร สนค. ฉบับนี้ อัดแน่นไปด้วยสาระด้านการค้าการลงทุนในกลุม่ ประเทศอาเซียน เริม่ ต้นด้วยการ
ฉายภาพศูนย์กลางการคมนาคมของไทยในอาเซียนว่ามีเครือข่ายการขนส่งทางถนนทีแ่ ข็งแกร่ง และเชือ่ มโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างไร คอลัมน์ Special Report 1 พร้อมวิเคราะห์ศกั ยภาพแต่ละเส้นทาง รวมทัง้
ลักษณะการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ กี ฎระเบียบทีแ่ ตกต่างออกไป เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทย
ใช้วางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด
ในบรรดาเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียนด้วยกัน ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์มเี รือ่ งราวมากมายให้ศกึ ษา
และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นหลายๆ ด้าน ประเทศทีเ่ ริม่ ต้นจากศูนย์กลับกลายมาเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ตอ่ หัวสูง
เป็นอันดับที่ 6 ของโลกได้อย่างไร คอลัมนิสต์ของเราช่วยกันถอดรหัสความส�ำเร็จของสิงคโปร์มาให้ได้
อ่านประดับความรู้กันในคอลัมน์ Special Report 2
ส่วนคอลัมน์ Special Talk น�ำเสนอความร้อนแรงของอุตสาหกรรม Business Process
Outsourcing (BPO) ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Call Center เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก�ำลังเฟื่องฟู และ
ท�ำรายได้ให้กับฟิลิปปินส์อย่างมหาศาล ทั้งนี้ ประเทศไทยเราสามารถศึกษาเรียนรู้โมเดลความส�ำเร็จ
ของฟิลิปปินส์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม BPO ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูด
การลงทุนสู่ประเทศไทยต่อไป
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เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบราคาสินค้าทีต่ ลาดหทัยมิตร
เขตคลองสามวา พบว่า ราคาสินค้าหลายรายการปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาอาหารสดหน้าร้อนในปีนี้
ปรับเพิม่ ขึน้ สูงกว่าปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากสภาพอากาศทีร่ อ้ นจัด และแล้งหนัก ส่งผลให้ราคาสินค้าประเภท
ผัก เช่น ถั่วฝักยาว ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม มะนาวเพิ่มขึ้น 1-2 บาทต่อลูก ราคาอยู่ที่
ลูกละ 7-8 บาท ตามขนาด ขณะทีร่ าคาเนือ้ สัตว์ โดยเฉพาะเนือ้ หมู ราคาปรับเพิม่ ขึน้ จากสัปดาห์ทผี่ า่ นมา
5 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้น และสภาพอากาศร้อน ท�ำให้หมูโตช้า ผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อยลง เช่นเดียวกับไก่สด ราคาเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ผู้ขายยังตรึงราคาขายปลีกไว้ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นแต่กลับขายดีเพราะก�ำลังซื้อของประชาชนเริ่มฟื้นตัว
นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัด
โครงการเทใจคืนสุขต้อนรับเปิดเทอม เริม่ วันที่ 28 เม.ย.-10 พ.ค. 59 โดยมีรา้ นค้าเข้าร่วมโครงการ 13,000 ร้าน
ทั่วประเทศ ลดราคาสูงถึงร้อยละ 60-70 อีกด้วย
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ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�ำ
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โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Special Talk

โอกาสใหม่ๆ ในตลาดฟิลิปปินส์
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวระหว่างการหาเสียงเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ธุรกิจ Call Center ในอินเดียก�ำลังชะลอตัว ขณะที่
Call Center ในฟิลปิ ปินส์กลับเฟือ่ งฟู เนือ่ งด้วยบริษทั ของสหรัฐฯ หันไปใช้บริการ Call Center ของฟิลปิ ปินส์มากขึน้ สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลให้ฟลิ ปิ ปินส์เติบโตรวดเร็วขึน้
และกลายเป็นตลาดส�ำคัญของไทยมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ฟิลิปปินส์เป็น 1 ใน 2 ประเทศในอาเซียนที่มี
ภาคบริการมากกว่า 50% (สิงคโปร์และฟิลปิ ปินส์) ภาคบริการ
เป็นสาขาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช�ำนาญสูง
อีกทั้งการส่งออกบริการผ่านระบบ IT เช่น Call Center
หรือการพัฒนา Software ก็สามารถท�ำได้ง่ายในยุค
ของ Social Media เช่นปัจจุบัน
จุดเด่นของฟิลิปปินส์ตอนนี้คือ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงเฉลีย่ 7% ต่อปี โดยได้แรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ส�ำคัญ คือ การเติบโตในภาคบริการ (60% ของ GDP)
ซึ่งจ้างแรงงานกว่า 50% ของแรงงานทั้งหมด ธุรกิจใน
ภาคบริการทีเ่ ป็นดาวเด่นของฟิลปิ ปินส์ คือ การบริการธุรกิจ
ผ่านสือ่ IT หรือ Business Process Outsourcing (BPO)
ซึ่ง Call Center เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ BPO
ฟิลิปปินส์มีประชากร 101 ล้านคน มากเป็น
อันดับ 12 ของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นคนวัยหนุ่มสาว โดย 50% ของประชากรฟิลิปปินส์
มีอายุระหว่าง 5-25 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24 ปี ประชากร
วัยแรงงานมีสดั ส่วน 60% ของประชากร และ 45 % ของ
ประชากรอาศัยอยู่ในเมือง โดยคนหนุ่มสาวนิยมท�ำงาน
ในสาขา BPO มากกว่าสาขาอื่น และเป็นตลาดเป้าหมาย
ที่ผู้ส่งออกต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
อุตสาหกรรม BPO มีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ฟิลปิ ปินส์ทงั้ ในแง่ของการเป็นแหล่งรายได้สำ� คัญและเป็น
สาขาทีด่ งึ ดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ BPO ของ
ฟิลปิ ปินส์เติบโตสูงถึง 46% ต่อปี ต่อเนือ่ งหลายปีมาตัง้ แต่
ปี 2549 ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีเมือง IT ส�ำคัญถึง 7 เมือง
ที่ เ ป็ น แหล่ ง ลงทุ น ด้ า น BPO ติ ด อั น ดั บ Top 100
Outsourcing Destinations ของโลกปี 2015 ทีจ่ ดั อันดับ
โดยบริษทั Tholons ในจ�ำนวนนีม้ ี 2 เมืองทีต่ ดิ อันดับ Top
10 ได้แก่ (1) กรุงมะนิลา เบียดเมืองมุมไบขึน้ เป็นอันดับ
2 ของโลกไปเรียบร้อยแล้ว รองจากอันดับ 1 คือ บังกาลอร์
และ (2) เมืองซีบู ติดอันดับ 8 ส�ำหรับเมือง IT ชั้นน�ำ
อื่นๆ ของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ดาเวา ซานตาโรซา (ลากูน่า)
บาโคโล๊ต อิโลอิโล่ และบาเกียว
เมืองเหล่านีส้ ามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจ�ำนวน
มหาศาลจากการส่งออกบริการ BPO จากผลการส�ำรวจ
ของธนาคาร Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
พบว่ า BPO สร้ า งรายได้ เ ข้ า ประเทศในปี 2556
กว่า 1.33 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยอัตราการขยายตัว
15% จากปี 2555 ซึ่งมากกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
หลายเท่าตัวที่สร้างรายได้ 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รูปแบบ BPO ในฟิลิปปินส์

1. Call Center มีสัดส่วน 80% ของ BPO และจากการที่เคยเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐฯ จึงท�ำให้คนฟิลิปปินส์
คุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันมากกว่าประเทศอื่น
2. การบริหารข้อมูลทางการแพทย์ (Medical Transcription) ข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ในสหรัฐฯ มีการถ่ายโอนมาให้ธุรกิจ BPO ในฟิลิปปินส์บริหารจัดการมากขึ้น
3. งานด้านบัญชี โลจิสติกส์ และการเงิน ฟิลปิ ปินส์กำ� ลังจะกลายเป็นฮับด้านการแบ็คอัพข้อมูลให้กบั บริษทั ใหญ่ๆ
ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน เช่น การท�ำบัญชี การบริหารบัญชี การช�ำระเงิน การบริหารค่าจ้าง การบริหารทรัพย์สนิ
การวิเคราะห์ทางการเงิน การตรวจสอบบัญชี การบริหารเครดิตการ์ด เป็นต้น รวมถึงการบริหารคาร์โกและการขนส่ง
4. การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอนิเมชั่น เช่น การออกแบบหน้าเว็บ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. ในด้านการส่งออก ผู้ส่งออกควรเน้นเจาะตลาดที่มีก�ำลังซื้อสูงในเมือง IT ชั้นน�ำ 7 แห่งของฟิลิปปินส์ ได้แก่
กรุงมะนิลา ซีบู ดาเวา ซานตาโรซา (ลากูนา่ ) บาโคโล๊ต อิโลอิโล่ และบาเกียว โดยผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก
เนื่องจากการค้าปลีกมีการเติบโตสูงเช่นกัน โดยสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรสอาหาร
เครื่องอุปโภคบริโภค ยานยนต์และชิ้นส่วน (โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และอะไหล่) วัสดุก่อสร้าง/เครื่องประดับและ
ตกแต่งบ้าน และเสื้อผ้า/ผ้าผืน ฯลฯ
2. เครือ่ งส�ำอางจากประเทศไทยครองส่วนแบ่งตลาด 30% ของตลาด แต่สว่ นใหญ่เป็นการผลิตภายใต้แบรนด์
ต่างประเทศ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยและเชือ่ มัน่ ในแบรนด์ไทย จึงเป็นอีกโอกาสหนึง่
ของแบรนด์ไทยในตลาดฟิลิปปินส์
3. ประเทศไทยติดอันดับ 85 ในอุตสาหกรรม BPO โลก ขณะที่จีน เวียดนาม มาเลเซียติดอันดับ Top 20
การร่วมมือผลักดันอย่างจริงจังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐบาล สถาบันการศึกษา ITC จะมีส่วนช่วยดึงดูด
การลงทุนในสาขาดังกล่าวสูป่ ระเทศไทยมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ อาจใช้โมเดลของฟิลปิ ปินส์ในการพัฒนา BPO ภายใต้แผน 2007
Investment Priorities Plan-IPP เป็นต้นแบบในการพัฒนา BPO ไทย
4. BPO ยังมีส่วนช่วยต่อยอดธุรกิจบริการที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น การรักษาพยาบาล โลจิสติกส์
การท่องเทีย่ ว การศึกษา เป็นต้น เนือ่ งจากเป็นการสร้างเครือข่ายในตลาดโลก ดังนัน้ การพัฒนาอุตสาหกรรม BPO ไทย
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย
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Special Report

การขนส่งสินค้าทางถนนไทยกับอาเซียน
เส้นทางไทย-มาเลเซีย
การขนส่งสินค้าทางถนนมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการส่งออกสินค้าของไทย โดยเฉพาะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนที่ใช้การขนส่งทางถนน
เพือ่ กระจายสินค้าผ่านพรมแดนของประเทศทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อกัน การเคลือ่ นย้ายปัจจัยการผลิตและสินค้าเพือ่ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยิง่ ท�ำให้การขนส่ง
สินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนมีบทบาทต่อภาคการส่งออกและภาพรวมเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้เส้นทางการค้าดังกล่าวยังใช้เชื่อมโยงการส่งออก
ไปยังประเทศที่สามหรือทวีปอื่น ๆ รวมถึงช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในอาเซียนได้ในอนาคต
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน ประกอบด้วย
3 เส้นทางหลัก คือ Asian Highway ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั ความสนับสนุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เป็นเส้นทาง
เชือ่ มโยงอนุภมู ภิ าคต่างๆ ในทวีปเอเชีย 52 ประเทศ รวมระยะทาง 140,000 กิโลเมตร
ทั้งนี้ในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโครงข่ายทางหลวงเอเชียทั้งสิ้น 23,548
กิโลเมตร อยู่ในประเทศไทยประมาณ 5,000 กิโลเมตร หรือร้อยละ 20 ของเส้นทาง
ในอนุภมู ภิ าคนี้ เส้นทางทีส่ อง ASEAN Highway เป็นโครงการพัฒนาทางหลวงระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2540 จากการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศสมาชิก
อาเซียนและมีเป้าหมายทัง้ สิน้ 23 สายทาง คิดเป็นระยะทางกว่า 36,600 กิโลเมตร และ
เส้นทางสุดท้าย คือ เส้นทางภายใต้ GMS เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก ADB
เป็นโครงข่ายทางหลวงในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นำ�้ โขง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเทศ ได้แก่
จีน (มณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี) เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
โดยครอบคลุมพื้นที่ 2.34 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมราว 275.5 ล้านคน
ถือเป็นจุดศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงติดต่อระหว่างภูมภิ าคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเส้นทางทีเ่ กีย่ วข้อง 4 เส้นทาง คือ R1 (Southern Economic
Corridor) และ R10 (Southern Coastal Economic Corridor) เชือ่ มโยงไทย-กัมพูชาเวียดนาม R2 (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงเมียนมาร์-ไทย-ลาวเวียดนาม และเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ทีเ่ ชือ่ มไทย-ลาว-จีน ใช้เส้นทาง R3 (North-South
Economic Corridor) ซึง่ เส้นทางหลักเหล่านีเ้ ป็นโครงข่ายให้ไทยสามารถเชือ่ มโยงไปสู่
ภูมภิ าคอาเซียนและภูมภิ าคอืน่ ๆ รวมทัง้ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน โดยมีด่านศุลกากรในแต่ละพื้นที่ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญของการขนส่งสินค้า
เมือ่ พิจารณาถึงมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในปี 2557 จะเห็นว่า
มาเลเซียเป็นประเทศชายแดนที่มีการค้ากับไทยมากที่สุด ท�ำให้เส้นทางไทย-มาเลเซีย
มีความส�ำคัญต่อการค้าชายแดนและภาคการส่งออกของประเทศ โดยมีดา่ นชายแดนที่
ส�ำคัญคือ ด่านสะเดา ซึง่ มูลค่าการค้า 36.04% จากมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน
ทัง้ ประเทศ และด่านปาดังเบซาร์มมี ลู ค่าการค้าฯ 13.29 % โดยด่านปาดังเบซาร์เป็นการ
ขนส่งทางรางเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองด่านนี้เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าฯ สูงสุดอันดับ 1
และ 2 ของไทย ตามล�ำดับ ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางถนนไปยังประเทศเมียนมาร์
สปป.ลาว และกัมพูชา มีด่านชายแดนที่ส�ำคัญ คือ ด่านสังขละบุรี ด่านนครพนม
และด่านอรัญประเทศ เป็นด่านหลักทีม่ กี ารขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ รูปแบบการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว
และกัมพูชา มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปการขนส่งหลัก ๆ คือ
1) การน�ำรถบรรทุกสินค้าวิ่งข้ามพรมแดน 2) การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง
รถผูป้ ระกอบการ และ 3) การเปลีย่ นหัวลากของรถขนส่งสินค้าโดยการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างไทย-สปป.ลาว มีการขนส่งครบทั้ง 3 รูปแบบ และสามารถด�ำเนินการได้ตาม
กรอบความตกลงทวิภาคีระหว่างไทย-สปป.ลาว ซึ่งรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดน
รถขนส่งสินค้าของไทยรวมถึงพนักงานขับรถไทยสามารถน�ำรถเข้าสู่ สปป.ลาว ได้โดย
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ไม่ตอ้ งเปลีย่ นถ่ายสินค้าหรือหัวลาก-หางลาก ซึง่ ต่างกับการขนส่งระหว่างไทย-เมียนมาร์
และไทย-กัมพูชา ทีย่ งั เป็นการขนส่งแบบวิง่ ข้ามพรมแดนและขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์เท่านัน้
จากข้อจ�ำกัดของข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการขนส่งไปยังเมียนมาร์ ผู้ขนส่ง
สินค้าอาจมีการเจรจาและเสียค่าปรับเป็นครั้งคราวเพื่อท�ำให้สามารถขนส่งสินค้าไปยัง
เมืองชั้นในของเมียนมาร์
ส�ำหรับประเทศมาเลเซียมีลักษณะการขนส่งสินค้าทางถนนที่แตกต่างออกไป
คือ นอกจากมีการขนส่งสินค้าโดยการขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์แล้วยังมีการขนถ่ายสินค้า
ที่ด่าน ซึ่งการขนส่งทั้ง 2 รูปแบบ กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าเกิดขึ้นที่ด่านบูกิตคายูฮิตัม
ทีป่ ระเทศมาเลเซีย เนือ่ งจากการขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์ไม่มสี ถานีขนถ่ายสินค้าพรมแดน
ในฝั่งไทย ท�ำให้การขนถ่ายสินค้าทั้งหมดต้องท�ำที่ด่านบูกิตคายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย
โดยรูปแบบการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จะใช้การยกตู้คอนเทนเนอร์จากรถขนส่งของ
ประเทศไทยไปยังรถขนส่งของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ในปัจจุบนั ไทยกับมาเลเซีย
ได้มแี ผนทีจ่ ะก�ำหนดความตกลงในการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านเข้าประเทศ แต่กย็ งั ไม่ได้
มีการบังคับใช้ในขณะนี้ ส่วนการขนถ่ายสินค้า มาเลเซียไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้า
ประเภทรถ 10 ล้อของไทยเข้าไปส่งสินค้าในมาเลเซีย โดยให้เหตุผลว่ารถไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ท�ำให้ผสู้ ง่ ออกของไทยต้องขนถ่ายสินค้าขึน้ รถมาเลเซียทีบ่ ริเวณชายแดน
ท�ำให้เกิดความล่าช้าและมีผลเสียต่อสินค้าเกษตรประเภทผักผลไม้ นอกจากนี้ ในปัจจุบนั
ที่ด่านสะเดาไม่มีสถานีขนถ่ายสินค้าพรมแดนในฝั่งไทย ท�ำให้การขนถ่ายสินค้า
ทัง้ หมดต้องท�ำทีด่ า่ นบูกติ คายูฮติ มั ประเทศมาเลเซีย โดยรูปแบบการขนถ่ายสินค้าจาก
รถขนส่งของประเทศไทยไปยังรถขนส่งของประเทศมาเลเซีย

โดย กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

สัดส่วนจ�ำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้าขาออก ณ ด่าน (ศุลกากร) สะเดา
จ�ำแนกตามลักษณะการบรรทุก/ประเภทรถ ปี 2557
คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
รถหัวลาก
รถพ่วงกระบะ บรรทุก
รถตู้ทึบ/รถพ่วงตู้ทึบ
รถเฉพาะกิจ
ทีม่ า : กรมศุลกากรและกรมการขนส่งทางบก ประมวลผลโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจข้อมูลทีด่ า่ นสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซงึ่ เป็นด่านศุลกากร
หลัก พร้อมทัง้ มีการประชุมระดมความคิดเห็นกับผูป้ ระกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเส้นทางไทย-มาเลเซีย ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ที่ท�ำให้ผู้ประกอบการไทย
มีความสามารถในการแข่งขันต�่ำกว่ามาเลเซีย สภาพด�ำเนินการที่ส�ำคัญพบว่า
สินค้าขาออกที่ส�ำคัญ คือ สินค้าไฮเทคและสินค้าอุปโภคบริโภค มีต้นทางการขนส่ง
ที่ กทม. ปริมณฑล และชลบุรี และส่วนใหญ่บรรจุตคู้ อนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต และ 20 ฟุต
ส่วนยางพารา มีตน้ ทางการขนส่งอยูท่ สี่ งขลา ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี
และนราธิวาส โดยจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า/ตู้สินค้า ตั้งอยู่ในเขตมาเลเซีย และรถหัวลาก
ส่วนใหญ่เป็นรถป้ายทะเบียนไทย รองลงมาเป็นรถสองป้ายทะเบียน อย่างไรก็ตาม พบว่า
การขนส่งสินค้าทางถนนเส้นทางไทย-มาเลเซีย ยังมีข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ไทยเสียเปรียบ
อยู่หลายประการ ได้แก่
• ต้นทุนพลังงานเชือ้ เพลิงของมาเลเซียทีต่ ำ�่ กว่าไทย ท�ำให้ผปู้ ระกอบการขนส่ง
ไทยเสียเปรียบเมื่อมีการเปิดเสรีด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนมากขึ้น
• ปัญหารถสองป้ายทะเบียนที่ทางการไทยอนุญาตให้รถมาเลเซียจดทะเบียน
สองป้ายทะเบียนในฝั่งประเทศไทยได้ ท�ำให้รถบรรทุกของมาเลเซียข้ามมาขนส่งและ
ให้บริการในประเทศไทย
• รถบรรทุกของประเทศมาเลเซียวิ่งขนส่งเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เกินกว่า 5
กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่มีข้อตกลงไว้
• พืน้ ทีบ่ ริเวณด่านทัง้ ฝัง่ ไทยและมาเลเซียมีจำ� กัด พิธกี ารทีล่ า่ ช้าและสภาพถนน
ที่ไม่สมบูรณ์และยังไม่เพียงพอต่อปริมาณการขนส่ง
ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
และยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าฯ โดยรวม เพื่อเป็นการลดข้อจ�ำกัดดังกล่าวลง
ไทยควรเร่งด�ำเนินการในเรือ่ งส�ำคัญ คือ การเร่งติดตามความคืบหน้าข้อตกลงเกีย่ วกับ
ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมี MOU ที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งผูโ้ ดยสารผ่านแดนและ
ข้ามแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านสะเดาเพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบ

เทียบจากการรวบรวมและขนถ่ายสินค้าในเขตไทย ซึง่ สภาพปัจจุบนั พบว่าสินค้าของไทย
และมาเลเซียจะรวบรวมและขนถ่ายบริเวณมาเลเซียทัง้ หมด โดยในขณะนีม้ กี ารพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสงขลา ซึ่งครอบคลุมด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ มีพื้นที่ครอบคลุม
4 ต�ำบลของอ�ำเภอสะเดา รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญของ
ภูมภิ าคและสามารถเชือ่ มโยงท่าเรือน�ำ้ ลึกสงขลา ท่าเรือปีนงั ท่าเรือกลางมาเลเซีย สนามบิน
หาดใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เข้าด้วยกัน ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลายังสอดรับกับแผนพัฒนารัฐทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย และเชือ่ มโยงไทย
ไปยังเขตเศรษฐกิจสุมาตรา ของประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก
ทีส่ ำ� คัญ คือ เกษตร ประมง สิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งหนัง เครือ่ งเรือน กิจการโลจิสติกส์
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเทีย่ ว และมีการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นการลงทุน /
การเงิน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 เช่น การยกเว้นและ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีน�ำเข้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบความตกลงด้านการขนส่งอาเซียน (พิธีสาร 3 ประเภทและ
ปริมาณของรถ) อนุญาตให้ใช้การขนส่งผ่านแดนที่ 60 คัน ภายหลังเพิม่ เป็น 500 คันต่อ
ประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันความตกลงระดับทวิภาคีมีการด�ำเนินการตามรูป

ความตกลงระดับทวิภาคีในปัจจุบัน
ไทย-ลาว ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ไทย- ลาว-เวียดนาม 400 คัน
ไทย-ลาว-จีน 100 คัน (ปีแรก) และเพิ่มขึ้นทุกปีจนครบ 500 คัน
ไทย-กัมพูชา 40 คัน (รถบรรทุก 30 คัน)
ไทย-เมียนมา 200 คัน (รอลงนาม MOU กับเมียนมา)
ไทย-มาเลเซีย ??? คัน (สินค้าเน่าเสียง่าย 30,000 ตันต่อปี)

ทีม่ า : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ธันวาคม 2556
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Special Report

บทบาทของรัฐในการพัฒนา

เศรษฐกิจของสิงคโปร์
หากญี่ปุ่นเป็นมหัศจรรย์แห่งเอเชีย สิงคโปร์ก็คงจะเป็นยิ่งกว่ามหัศจรรย์แห่งเอเชีย ถึงแม้สิงคโปร์จะไม่ได้เป็นประเทศผู้แพ้สงครามที่เสียหายยับเยินเหมือนญี่ปุ่น
แต่สิงคโปร์ก็เริ่มต้นประเทศจากการไม่มีอะไรเลย แม้กระทั่งน�้ำประปา หลังจากได้รับอิสรภาพจากมาเลเซียในปี 1965 สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวเพียง 516 เหรียญสหรัฐ
กว่า 1 ใน 3 ของประชากรอาศัยอยูใ่ นสลัม อัตราการว่างงานอยูท่ ี่ 14% และประชากรกว่าครึง่ ไม่รหู้ นังสือ ขณะทีใ่ นปี 2015 สิงคโปร์มรี ายได้ตอ่ หัวที่ 52,888 เหรียญสหรัฐ
(ข้อมูลจาก World Economic Outlook Database April 2016) สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และแน่นอนว่าสูงกว่าญี่ปุ่นซึ่งมีรายได้ต่อหัว 32,486 เหรียญสหรัฐ
GDP ของสิงคโปร์ ณ ปี 2015 อยู่ที่ 3.08 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับไทย ซึ่งมี GDP อยู่ที่ประมาณ 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
จ�ำนวนประชากรและขนาดประเทศแตกต่างกันมาก
จากอดีตอันยากล�ำบากจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างมาก
ภาพนี้อาจจะดูขัดกับภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ในฐานะ
เศรษฐกิจเสรีที่น�ำโดยภาคเอกชน ซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่มาก
แต่ถ้าภาครัฐของสิงคโปร์ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีเสถียรภาพ
และทีส่ ำ� คัญคือ ไม่มคี วามเข้มแข็งเช่นนี้ สิงคโปร์จะไม่มวี นั
เป็นเหมือนดังเช่นทุกวันนี้ได้
ระบบราชการของสิ ง คโปร์ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐาน
ของการพึ่งพิงกันระหว่างภาครัฐและระบบตลาด ภายใต้
สโลแกน “Government needs markets and
markets need government” โดยเชือ่ ว่ากลไกตลาดจะน�ำ
ไปสูป่ ระสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภาครัฐ ในขณะทีก่ ารบริหาร
จัดการที่ดีของรัฐจะช่วยลดข้อบกพร่องของกลไกตลาด
และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้
รัฐบาลสิงคโปร์จึงพยายามแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ
ให้น้อยที่สุด โดยถือหลัก “Yellow Page Rule”
ซึง่ หมายความว่ารัฐบาลจะไม่เป็นผูจ้ ดั หาสินค้าหรือบริการใด
ที่ปรากฏในสมุดหน้าเหลือง แต่ถ้ารัฐบาลจ�ำเป็นต้องเป็น
ผูผ้ ลิตสินค้า ก็จะใช้กลไกตลาดเพือ่ จัดการกับอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าและบริการที่รัฐผลิตให้แก่ประชาชน
โดยให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่าย เช่น การผลิตน�้ำประปา
โดยรัฐบาลสิงคโปร์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการน�ำน�ำ้ เสีย
มาบ�ำบัดใช้ใหม่และการเปลีย่ นน�ำ้ ทะเลให้เป็นน�ำ้ จืด โดย
สิงคโปร์เก็บค่าน�ำ้ ในราคาคุม้ ทุนและเก็บภาษีนำ�้ เพือ่ ส่งเสริม
การประหยัดน�้ำ นอกจากนี้ ค่าน�้ำที่ใช้นอกบ้านเรือน
(Non-Domestic) จะมีราคาสูงกว่าน�ำ้ ที่ใช้ในครัวเรือน
เนื่องจากการบ�ำบัดเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ท�ำได้ยากกว่า
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นอกจากนี้ ใบอนุญาตการเป็นเจ้าของรถ (Certificate
of Entitlement) มีราคาแพงมากและถูกแบ่งสรรโดย
การประมูล ซึง่ สามารถจ�ำกัดจ�ำนวนรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
โดยทีร่ ฐั บาลไม่จำ� เป็นต้องก�ำหนดราคาเอง และยังเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลอีกด้วย
ส�ำหรับโครงสร้างของภาครัฐ กระทรวงต่างๆ
ของสิงคโปร์เป็นหน่วยงานที่ก�ำหนดนโยบายเท่านั้น
แต่การขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอิสระ (Statutory Boards) ซึ่งเป็น
การบูรณาการระหว่างภาครัฐด้วยกัน และระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยคณะกรรมการเหล่านี้มีอิสระในการ
ก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและการท�ำสัญญาจ้าง
(Contract Out) รวมทั้งลงทุนในบริษัท (Subsidiaries)
เพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามายกระดับการให้บริการภายใต้
การก�ำกับดูแลโดยรัฐ (Corporatization) ซึ่งในด้าน
เศรษฐกิจมีคณะกรรมการอิสระที่ส�ำคัญ ดังนี้ Agency

for Science, Technology and Research (A*STAR),
Standards, Productivity and Innovation Board
(SPRING), Economic Development Board (EDB),
International Enterprise Singapore (IE) และ Singapore
Tourism Board (STB), Competition Commission of
Singapore (CCS) กลไกการบริหารราชการข้างต้นส่งผล
ให้สงิ คโปร์สามารถปรับปรุงกฎระเบียบและออกมาตรการ
สนับสนุนภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังง่ายต่อการแต่งตัง้
และยุบเลิกได้ตามความจ�ำเป็น
นโยบายอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ถูกวางแผนไว้
อย่างมีระบบ โดย Economic Development Board
(EDB) ซึ่งถูกก่อตั้งเมื่อปี 1961 และมีส่วนส�ำคัญในการ
แสวงหาโอกาส บ่มเพาะ และพัฒนาอุตสาหกรรมของ
สิงคโปร์ ทีท่ ำ� ให้สงิ คโปร์กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคและของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์เป็น
ผู้น�ำในปัจจุบัน ได้แก่ การบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

โดย ณัฐ ธารพานิช, ธนภัท แสงอรุณ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน,
ศรุตา เบญจานุวัตรา กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
พลังงานและเคมีภณ
ั ฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรม
ทางทะเล โลจิสติกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะเวลา
ในการบ่มเพาะอุตสาหกรรมใหม่อยู่ระหว่าง 5-10 ปี
ซึง่ หลังจากทีอ่ ตุ สาหกรรมใหม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองแล้ว
ก็จะถูกพัฒนาให้เป็น Cluster ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมทีป่ จั จุบนั
อยู่ระหว่างการบ่มเพาะของสิงคโปร์ ได้แก่ อุตสาหกรรม
อวกาศ อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง
(Safety and Security) และ Synthetic Biology ซึง่ เป็น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่
สิงคโปร์มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
ในด้านการค้า รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โดยบังคับใช้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้า (Competition Act) ให้เป็นกลไก
ส�ำคัญ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางการค้า ทางเศรษฐกิจ
ทุกประเภท และบังคับใช้กับทั้งนิติบุคคล สมาคมการค้า
หรือวิชาชีพเฉพาะ และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร รวมทั้ง
State Owned Enterprises (SOEs) และ GovernmentLinked Companies นอกจากนี้ ยั ง บั ง คั บ ใช้ กั บ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสิงคโปร์ดว้ ย เนือ่ งจากกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ได้กำ� หนดสิทธิในการบังคับ
ใช้กฎหมายนอกอาณาเขตไว้ด้วย (Extraterritorial
Application)
อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงมาก คือ อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
ซึง่ มีมลู ค่าสูงถึงร้อยละ 13 ของ GDP เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5
ในทศวรรษ 1970 โดยสิงคโปร์เป็นผู้น�ำด้านการบริการ
Private Banking, FX and Derivatives Trading, Asset
Management, Insurance และเป็ น ตลาดอั ต รา
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันที่ต่างประเทศ (Offshore) ของ
เงินหยวนทีม่ มี ลู ค่าสูงมาก โดยกุญแจส�ำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเงินของสิงคโปร์คือ การเปิดเสรีทาง
การเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยธนาคารต่างชาติสามารถ
ท�ำการธนาคารเพือ่ ธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) และ
รายใหญ่ (Wholesale Banking) ได้ และไม่มขี อ้ จ�ำกัดใน
การถือหุ้นของชาวต่างชาติในภาคธนาคาร

นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีใน
ด้านการรักษาวินัยทางการคลังที่เข้มงวด โดยสินทรัพย์
รัฐบาลไม่สามารถขายทอดตลาดเพื่อให้รัฐบาลใช้จ่ายได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ของรัฐบาลสามารถ
เอาไปใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น รัฐบาลชุดใหม่
ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณเกินดุลจากรัฐบาลชุดเก่าได้
และประธานาธิบดีมอี ำ� นาจในยับยัง้ ฝ่ายบริหารในการน�ำ
เงินทุนส�ำรองมาใช้จ่าย ทั้งนี้เงินงบประมาณของแต่ละ
กระทรวงจะเพิ่มตามอัตราการขยายตัวของ GDP และ
อัตราภาษีถูกจ�ำกัดให้อยู่ในระดับต�่ำ
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์จะพัฒนามาถึง
จุดนี้ไม่ได้หากไม่มีพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยสิงคโปร์
ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และมีอิสระ
ในการผลักดันความคิดริเริ่ม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ
วิทยากรทุกคนจากหน่วยงานภาครัฐสิงคโปร์ทมี่ าบรรยาย
ให้พวกเราฟังนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนวัยท�ำงานที่อายุ
ไม่มากนัก ซึ่งแต่ละคนมีต�ำแหน่งสูงและมีความรอบรู้

ในสายงานของตนเป็นอย่างดี และมีทกั ษะในการน�ำเสนอ
และใช้ภาษาอังกฤษดีเยีย่ ม ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการให้ความส�ำคัญ
กับทุนมนุษย์และวางแผนพัฒนาก�ำลังคนให้สอดรับกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตทีส่ งิ คโปร์มคี วามได้เปรียบ
ในขณะเดียวกันสิงคโปร์พยายามพัฒนาสวัสดิการสังคม
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือและ
นักวิจยั จากต่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนด้านค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้
นักวิจัยไปท�ำงานในบริษัทที่สิงคโปร์เป็นเจ้าของหรือมี
หุน้ ส่วน นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้พฒั นาคนให้เป็นผูป้ ระกอบการ
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออ�ำนวย อาทิ
การปรับกระบวนการจดทะเบียนและเอกสารต่างๆ
ผ่อนปรนการขอใบอนุญาตท�ำงาน และการจัดส�ำนักงานและ
พืน้ ทีพ่ บปะเพือ่ พัฒนา Startup เช่น Block 71 ซึง่ รัฐบาล
ได้เช่าสถานทีเ่ พือ่ รองรับการเกิดชุมชนนักนวัตกรรมและ
นักลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อท�ำให้สิงคโปร์กลายเป็น
จุดหมายของ Startup ในอาเซียนทีจ่ ะเข้ามาจดทะเบียน
และใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีว่ ทิ ยากร
ทุกคนที่มาบรรยายให้พวกเราฟังกล่าวยอมรับร่วมกันคือ
สิงคโปร์ล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เพราะ
ไม่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้ จึงน่าคิดว่าอนาคต
ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เพราะทั้งสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ยังไม่ประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหานี้
กล่าวโดยสรุปแล้วสิง่ ทีท่ กุ คนไม่คอ่ ยตระหนักถึงแต่
เป็นหนึง่ ในกุญแจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้สงิ คโปร์พฒ
ั นามาถึง
ปัจจุบนั นีไ้ ด้คอื การมีภาครัฐทีเ่ ข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงเป็นล�ำดับต้นๆ
และมีเงินเดือนน้อยกว่าภาคเอกชนไม่มาก โดยเฉลี่ยแค่
10-20% เท่านัน้ ภาครัฐของสิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
ของประเทศ และได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างตรงจุด และใช้จุดได้เปรียบของประเทศให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจุบันนี้ภาครัฐของสิงคโปร์ด�ำเนินนโยบาย
โดยการอิงกับกลไกตลาดอย่างเข้มแข็ง จึงท�ำให้ภาครัฐ
และเอกชนสามารถพัฒนาร่วมกันได้เป็นอย่างดี และ
ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากร จนยากที่
จะหาประเทศใดเสมอเหมือน
TPSO Journal
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนมีนาคม 2559 ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยได้รบั

แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ภาคการส่งออกสินค้าของไทยยังคงขยายตัว และส่วนหนึง่ เป็นผลจากการทีร่ ฐั บาลได้ออก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังได้รบั ผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดีและ
มีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.0
ของก�ำลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของหมวด
พลังงานเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะราคาขายปลีกน�้ำมัน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งถือว่าสถานะหนี้ของไทย
ยังมีความมั่นคงและต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนมีนาคม 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและ
สามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 175.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนมีนาคม 2559 ในภาพรวมยังคงได้รับแรงสนับสนุน
จากภาคการท่องเทีย่ ว สะท้อนได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูง
ที่ร้อยละ 15.4 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกและยุโรป นอกจากนี้
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีกครัง้ โดยขยายตัวร้อยละ 1.8 ส�ำหรับ
ภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีราคา
สินค้าเกษตรที่ยังคงหดตัว โดยหดตัวร้อยละ 3.5 และ 1.7 ตามล�ำดับ สินค้าเกษตร
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มน�้ำมัน และข้าวโพด
การบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2559 ยังคงทรงตัว โดยปริมาณน�ำเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคในรูป USD ขยายตัวร้อยละ 18.5 ส่วนยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
และยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 9.4 และ 1.6 ตามล�ำดับ
เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคยังมีความกังวลเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวช้า และความไม่แน่นอน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก จึงชะลอการจับจ่ายใช้สอย
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จาก
ยอดการจัดเก็บภาษีธรุ กรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ
11.9 และ 3.4 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน
ภาครัฐเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐาน ท�ำให้ยอดการสัง่ ซือ้ ในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ สูงขึน้
ส่วนการลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรขยายตัวเพิม่ ขึน้ เช่นกัน สะท้อนได้จากปริมาณ
น�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD ขยายตัวร้อยละ 6.5

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - มี.ค. 2559
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ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนเมษายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 106.42

เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น ดัชนีสงู ขึน้ ร้อยละ 0. 07 จากการสูงขึน้ ของราคาสินค้า
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น�้ำ ไข่ไก่
ผักและผลไม้สด และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าคนไข้ใน
ค่าบริการส่วนบุคคล อาทิ ค่าตัดผมชาย ค่าแต่งผมสตรี อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อ
ยังคงได้รบั ผลกระทบทางลบจากหมวดยานพาหนะ การขนส่ง การสือ่ สาร และน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ภายในประเทศ ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนทีผ่ า่ นมา
เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.55 โดยได้รบั อิทธิพลส�ำคัญมาจากผักสด
เนื้อสุกร อาหารโทรสั่ง และน�้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้น
ทีร่ อ้ ยละ 0.78 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-เมษายน 2559
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.35

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559

อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนเมษายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 101.1 เมือ่ เทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.7 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตา น�ำ้ มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่
เม็ดพลาสติก และยางสังเคราะห์ ตามการลดลงของราคาน�้ำมัน โลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก ราคาเคลื่อนไหว
ตามภาวะตลาดโลก เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตสูงขึน้ ร้อยละ 0.7
โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ยางพารา และเม็ดพลาสติก ราคาปรับ
สูงขึน้ ตามภาวะตลาดโลก ส�ำหรับดัชนีราคาผูผ้ ลิตเทียบเฉลีย่ เดือน มกราคม-เมษายน 2559
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.3

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 118.6 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.6 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก จากภาวะปริมาณเหล็กส่วนเกินที่สูง ท�ำให้เหล็กเริ่มมีราคาลดลง
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงมาก ประกอบกับ
มีเหล็กราคาต�่ำจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันเหล็กในประเทศ รวมถึงราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ตน้ ทุนลดลง หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างสูงขึน้
ร้อยละ 1.6 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการสูงขึ้นของหมวดซีเมนต์ หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส�ำหรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-เมษายน 2559 กับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 4.5
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

มีนาคม 2559

การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
มีนาคม 59

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-มี.ค.2559

มีนาคม 59

ม.ค.-มี.ค. 2559

ส่งออก

19,125

53,829

1.30

0.90

น�ำเข้า

16,159

45,640

-6.94

-12.00

2,966

8,189

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 59
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,517

2.9

13.2

สหรัฐ
อเมริกา

2,050

-1.4

10.7

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1,322

-6.2

6.9

จีน

1,847

-5.4

9.7

อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ

1,260

43.8

6.6

ญี่ปุ่น

1,709

-6.1

8.9

เครื่องจักรกล

749

28.9

3.9 มาเลเซีย

1,011

5.9

5.3

เม็ดพลาสติก

671

-6.3

3.5

ฮ่องกง

894

-2.6

4.7

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

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า

9.5

จีน

3,351

21.5

20.7

26.3

-6.9

ญี่ปุ่น

2,520

-16.4

15.6

1,109

-6.9

6.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,054

-4.5

6.5

น�ำ้ มันดิบ

975

-44.0

6.0

มาเลเซีย

922

-8.3

5.7

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

870

-5.4

5.4

เกาหลีใต้

706

14.6

4.4

สินค้า

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,535

-5.0

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,513

เคมีภณ
ั ฑ์

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ม.ค. 59

ก.พ. 59

มี.ค. 59

ส่งออก

-0.4

0.1

น�ำเข้า

-1.4

0.1

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มี.ค. 59

ม.ค.-มี.ค. 59

0.7

-2.0

-2.5

1.5

-6.5

-7.7

เดือนมีนาคม 2559 มีมูลค่า 19,125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยภาพรวมของสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
หดตัวร้อยละ 1.5 โดยผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-12.6%) ยางพารา (-21.1%)
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-1.8%) ในขณะที่ข้าว (+7.3%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป (+11.7%) และน�ำ้ ตาล (+6.0%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โดยอัญมณีและเครื่องประดับ (+43.8%) แผงวงจรไฟฟ้า (+2.2%)
และเครือ่ งจักรกลฯ (+28.9) ในขณะทีร่ ถยนต์และอุปกรณ์ (-2.9%) เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (-6.2%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-51.5%) เม็ดพลาสติก (-6.3%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-1.4%) จีน (-5.4%) ญี่ปุ่น (-6.1%)
มาเลเซีย (+5.9%) ฮ่องกง (-2.6%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-มีนาคมปี 2559 มีมลู ค่า 53,829 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.7
โดยยางพารา (-22.2%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-7.5%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(-16.5%) ในขณะที่ข้าว (+11.8%) น�้ำตาล (+30.0%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+14.3%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยรถยนต์และ
อุปกรณ์ฯ (+1.5%) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (+72.3%) ในขณะทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (-6.7%) เม็ดพลาสติก (-9.3%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา (-3.2%) ญี่ปุ่น (+5.7%) จีน (-6.4%) ฮ่องกง (+0.6%) ออสเตรเลีย
(+7.2%)

การน�ำเข้า

เดือนมีนาคม 2559 มีมูลค่า 16,159 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.94
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ำมันดิบ (-44.0%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (-6.9%) เครือ่ งจักรกลฯ (-5.0%) และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-5.4%)
ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+26.3%) ส่วนประกอบยานยนต์ (+7.1%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+21.5%) ญี่ปุ่น (-16.4%) สหรัฐอเมริกา (-4.5%)
มาเลเซีย (-8.3%) เกาหลีใต้ (+14.6%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-มีนาคมปี 2559 มีมลู ค่า 45,640 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 12.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของน�้ำมันดิบ (-44.1%) เครื่องจักรกลฯ (-6.6%) เคมีภัณฑ์ (-10.4%) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ (-22.8%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+11.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+0.8%) ญี่ปุ่น (-8.5%) สหรัฐอเมริกา (-14.6%) มาเลเซีย
(-13.5%) และเกาหลีใต้ (-9.7%)

ดุลการค้า

เดือนมีนาคม 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,966 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-มี.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 8,189
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ 95.1 (ปี2555=100) ลดลง
ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 11.8 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.0 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.1

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมีนาคม 2559 อยูท่ ่ี 91.1 (ปี 2555=100) ลดลงร้อยละ
6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้าทุกหมวด
สินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 29.7 หมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 0.5
หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปลดลงร้อยละ 2.2 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ลดลงร้อยละ 0.7 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
เมษายน 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนเมษายนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,669.05 บาท ลดลงร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนไม่มากนัก ซึง่ ในช่วงแรกของเดือนราคาทองค�ำ
ร่วงลงมาก เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีสัญญาณ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี จากการประชุมล่าสุด เฟดอาจจะ
ชะลอการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในปีนอี้ อกไปก่อน เนือ่ งจากมีแนวโน้มทีจ่ ะเผชิญความเสีย่ ง อันเป็นผล
มาจากวิกฤติในภาคการเงินทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดลง เฟดจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ซึง่ จากกรณีดงั กล่าวส่งผลให้คา่ เงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงกระทบต่อราคาทองค�ำปรับตัวเพิม่ ขึน้
ในช่วงปลาย ท�ำให้ภาพรวมราคาทองค�ำเดือนนี้ปรับลดลงแต่ไม่มากนัก

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 41.27
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 38.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลนักลงทุนต่อข้อตกลงในการคงระดับการผลิต
ของโอเปก (OPEC) และการคาดการณ์ปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ดี ราคาน�ำ้ มันดิบยังได้รบั
แรงกดดันจากความต้องการใช้นำ�้ มันเบนซินทีป่ รับตัวลดลง เนือ่ งจากพายุหมิ ะในพืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียงเหนือ
ของสหรัฐฯ ส่งผลท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมือ่ เทียบกับค่าเงินสกุลหลัก (ยูโร เยน ปอนด์ ดอลลาร์ แคนาดา โครน
และฟรังส์) ส่งผลให้ผู้ถือเงินสกุลอื่นสามารถซื้อน�้ำมันดิบได้ในราคาที่ต�่ำลง

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนเมษายนแข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.09 บาท ต่อหนึง่ เหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก 35.24 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากตลาดมองภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยัง
ไม่ดขี นึ้ ท�ำให้คา่ เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ส่งผลต่อเนือ่ งให้คา่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึน้ มาจากราคาน�ำ้ มันโลกทีป่ รับตัวขึน้
และตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศจากภาพรวมราคาสินค้าเกษตรมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่
มันส�ำปะหลัง ยางพารา หอมแดง และกระเทียม ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้าเกษตรเกิดจากความต้องการ
ในการส่งออกมีมากขึ้น เพราะผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท�ำให้ผลผลิตส่งออกลดลงในเดือนที่ผ่านมา

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนเมษายน 2559 ปรับตัวสูงขึน้ จากเดือนมีนาคม 2559
จากราคา 1,205.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,232.06 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณ
และความต้ อ งการข้ า วของตลาดต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ข้ า วเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,231.96 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 2,195.00 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการลดลง
รวมทัง้ ค�ำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศน้อยลง โดยในช่วงนีม้ กี ารเตรียมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดตัง้ สถาบันการพาณิชย์ขา้ ว เพือ่ วิจยั และพัฒนาข้าวไทย
ไปสูก่ ารเป็นซูเปอร์ฟดู ส์ (Super Foods) รวมทัง้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มคี วามหลากหลาย และมีมลู ค่าเพิม่
มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของโลก โดยคาดว่าจะสามารถช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีขนึ้ และ
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ได้ โดยหากมีการจัดตัง้ สถาบันนีค้ าดว่าจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ข้าวไทยได้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 60.17 บาท และ 52.20 บาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 17.44 และ 15.84 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากอิทธิพลของราคาน�้ำมันที่มีปรับตัวสูงขึ้น และความอุปทานยางพาราที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจาก
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งท�ำให้ผลผลิตส่งออกลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
มี.ค.59

เม.ย.59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,205.00

1,232.06

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,231.96

2,195.00

สินค้า

%∆
(MOM)

%∆
(YOY)

มี.ค.59

เม.ย.59

2.25

1,207.33

1,213.51

0.51

-1.66

2,307.99

2,279.74

-1.22

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

51.23

60.17

17.44

46.97

50.27

7.03

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

45.06

52.20

15.84

41.14

43.91

6.72

-0.33

1,180.96

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,246.34 1,242.26
เดือน
ไทย (THB/Baht)
20,764.81 20,669.05
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

1,196.28

1.30

-0.46 19,901.91 20,093.69

0.96

WTI

38.12

41.27

8.27

33.37

35.34

5.92

35.24

35.09

-0.41

35.67

35.53

-0.41
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THB/USD
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Global News

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

รายงานการศึกษาของ Wharton School of Finance, University of
Pennsylvania เปิดเผยว่าภาคการผลิตสหรัฐฯ ก�ำลังได้รับผลดีจากการลงทุน
ของบริษัทต่างชาติซึ่งการลงทุนใหม่ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
ของบริ ษั ท จากยุ โ รปและเอเชี ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เข้ า สู ่ ต ลาดและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ แปลกใจว่า
การลงทุนกลับมาจากบริษัทในยุโรปและเอเชียไม่ใช่มาจากบริษัทอเมริกันที่ย้าย
กลับมาลงทุนในสหรัฐฯ

รัฐบาลเยอรมันพร้อมด้วยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง นายโวล์ฟกัง ช้อยบ์เล่ (Mr. Wolfgang Schäuble)
จากพรรค CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) ได้ออก
แถลงการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากนี้เป็นต้นไปจนถึงปี พ.ศ.2563 ผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศเยอรมนีจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 4,000 ยูโรต่อคัน ซึ่งคาดว่า
เงินสนับสนุนดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 1.2 พันล้านยูโร โดยในจ�ำนวน
ดังกล่าวรัฐบาลเยอรมันจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ 600 ล้านยูโรและอีก 600 ล้านยูโรทีเ่ หลือ
มาจากกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ ผู้ซื้อรถยนต์ไฮบริด (เครื่องยนต์สองระบบ)
ยังจะได้รบั การสนุนคนละ 3,000 ยูโรต่อคันด้วยเช่นกัน ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ ผูล้ ติ และ
ผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศไทยให้แก่ประเทศเยอรมนี

ตัวเลขการส่งออกของไทยไปยังตลาดสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสแรกของปีนี้ รวมทั้งสิ้น
กว่า 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ การขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 61.76 โดยแยกเป็น
การส่งออกมูลค่ารวม 1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
206.82 และการน�ำเข้ามูลค่ารวม 943.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.32
ในด้านสินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังตลาดสวิตเซอร์แลนด์ เช่น เครื่องประดับ
และอั ญ มณี ที่ ท� ำ ยอดขายเพิ่ ม ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 300.98 โดยมี ป ั จ จั ย หลั ก คื อ
การส่งออกทองค�ำ เนื่องจากราคาทองค�ำที่มีการปรับตัวลดลงและมีการลงทุน
ในทรัพย์สินมีค่าเพื่อเก็งก�ำไรเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ อุปกรณ์กึ่งตัวน�ำทรานซิสเตอร์และไดโอดที่ขยายตัวถึงร้อยละ
212.46 เนื่องจากตลาดอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์กึ่งตัวน�ำมีเพิ่มมากขึ้นด้วย
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