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วารสาร สนค. ฉบบันี ้ขอร่วมฉลองการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของส�านกังานนโยบาย 
และยทุธศาสตร์การค้าของเรา ท่ีมาพร้อมโลโก้ใหม่ และภารกิจในการช้ีน�าเศรษฐกจิการค้าไทย 
ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีหลักการ 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมอบนโยบาย 
แก่ สนค. ในฐานะ “คลังสมอง” ของประเทศ ที่มีหน้าที่จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน 
การค้าเชิงรุกของไทย เราจึงได้น�าถ้อยแถลงของท่านที่กล่าวถึงบทบาทส�าคัญของ สนค.  
มาถ่ายทอดอีกครั้งในคอลัมน์ Special Talk เพื่อเป็นดั่งเข็มทิศน�าทางการท�างานแก่เหล่า
ข้าราชการ สนค. และแน่นอนว่าข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 
และทันสมัยนี้ ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี ้เราได้สรปุการสัมมนาหวัข้อ “ความท้าทายของการค้าไทยจากน้ีถงึปี 2030” 
มาให้ติดตามกันในคอลัมน์ Special Report โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจการค้าไทยมา 
ร่วมกันคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจการค้าไทยในอีก 15 ปีข้างหน้าว่าจะพัฒนาปรับเปลี่ยนไป 
ในทิศทางใด อีกทั้งความท้าทายส�าคัญที่รออยู่ ถือเป็นการคาดการณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ทุก 
ภาคส่วนร่วมกันท�างานเพื่อประเทศชาติอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น 

ส�าหรับผู ้ประกอบการภาคเกษตร ฉบับนี้เรามีบทวิเคราะห์เก่ียวกับ “ทุเรียน” 
มาฝากกัน โดยประเทศไทยเราถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะ 
ในตลาดจนี ซึง่ยงัเตม็ไปด้วยโอกาสทางการค้า ขณะเดยีวกนักม็จีดุอ่อนหรอือปุสรรคทีเ่ราต้อง 
ช่วยกันฟันฝ่าแก้ปัญหา เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและขยายตลาด เพื่อครองแชมป์ 
การเป็นผู้ส่งออก “ราชาแห่งผลไม้” ในตลาดจีนต่อไป 

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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“เปิดตัวแล้วจ้า” ส�าหรบัส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) พร้อมโลโก้ใหม่
สดใส และมุง่ไปข้างหน้าอย่างมหีลักการ

วารสาร TPSO ฉบบัเดอืนกนัยายนนี ้จงึเป็นการฉลองการเปิดตวัและแนะน�าบทบาท 
ภารกิจอย่างเป็นทางการของ TPSO เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2558 ภายใต้ชือ่งาน “ฝ่าคล่ืนความ 
ท้าทายทางการค้าเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยนื” โดยได้รบัเกยีรตจิากท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
พาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งท่านคาดหวังให้ TPSO  
เป็นหน่วยงานคลงัสมองของ พณ. ในการเป็นเสนาธกิารเรือ่งการจดัท�านโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการค้าเชงิรกุของประเทศไทย และจดัท�าข้อมลูประกอบการตดัสนิใจเชิงนโยบายทีถ่กูต้อง 
น่าเชือ่ถอื และทนัสมยั โดยบคุลากรทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความรู ้ประสบการณ์ด้านการค้าอย่างมหีลักการ  
และในมมุมองทีห่ลากหลาย 

นอกจากนี้ ในช่วงที่สองของงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของการค้าไทย 

Getting Around with TPSO

จากนีถ้งึปี 2030” โดยได้รบัเกยีรตจิากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒ ินอกเหนอืจาก ผอ.สนค. แล้ว ยงัม ีดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ ดร.วริไท สันตปิระภพ  
ว่าที่ผู้ว่าการ ธปท. และ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ TDRI โดยเน้ือหาการเสวนาสามารถติดตามได้ในหัวข้อ  
Special Report ของเราในเล่มนะคะ  
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โดย ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า Special Talk

วนันีเ้ราจะให้ความส�าคัญเป็นพเิศษกับการเชือ่มโยงกับภาคเอกชน

และบูรณาการกับภาครัฐเพื่ออ�านวยความ
สะดวกในการท�าธุรกิจและการค้า

ดิฉันฝากความคาดหวังไว้กับส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งถือเป็นกรมน้องใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ และ
จะมีบทบาทและภารกิจส�าคัญในการเป็น “คลังสมอง” ของกระทรวงฯ ในการวางนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต ภารกิจของ สนค. ต่อจากน้ี จะท้าทายและหนักหนายิ่งนัก แต่ดิฉันไม่ได้หนักใจเลย เพราะเห็นมาตลอดว่าผู้บริหารและ
ข้าราชการของ สนค. เป็นบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะท�างานด้วยความมุ่งม่ัน อุตสาหะ และมี
ความมานะพยายาม เพ่ือให้ผลงานของ สนค. เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และท�าให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมสูงสุดต่อประชาชนคนไทยในทุกระดับชั้น 

แม้จะรับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ได้ไม่นาน แต่ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์อดีต 
ผูบ้รหิารในหลายภารกิจของกระทรวงพาณชิย์มายาวนาน  
ได้ให้ความส�าคญักบัการตัง้หน่วยงานน้องใหม่ “สนค.”  
เป็นอย่างมาก โดยท่านได้มอบนโยบายให้แก่ สนค. ในงาน 
“แนะน�ำบทบำทภำรกิจของส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยทุธศำสตร์กำรค้ำ” เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2558 ทีผ่่านมา  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ สนค. 
ทุกคน 

“ดิฉันมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงกับ สนค. 
เพ่ือจะด�าเนินการตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 3 ประการได้แก่

1) การจัดท�านโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการค้าของ
ประเทศไทย หรือเป็น Think Tank เรื่องการค้า

งานของกระทรวงพาณิชย์มีทั้งการก�าหนดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ต้องผลักดันให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะ
สั้นและระยะกลาง และการก�าหนดและขับเคลื่อน 

ผูบ้รหิารระดับสงูของกระทรวงฯ มัน่ใจใน สนค. 
ขนาดนี้ พวกเราชาว สนค. สัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย 
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะทุ่มเท
ท�างาน เพื่อให้บรรลุความคาดหวังของท่านรัฐมนตรีฯ 
ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยอย่างสุดความสามารถ

ยุทธศาสตร์ที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้เข้มแข็งและเติบโต ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการ 
วางยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยการประสานงานและ
บูรณาการระหว่างแต่ละกรมภายในกระทรวงพาณิชย์  
และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ  
ตลอดจนสถาบนัการศกึษาและสถาบนัการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

2) การเป ็นหน่วยงานเสนาธิการ เพ่ือจัดท�า
ยทุธศาสตร์การค้าในเชิงรกุ และจัดท�าข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบายให้ทันท่วงที 

การตัดสินใจก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้า 
“ข้อมลู” เป็นปัจจยัทีส่�าคัญอย่างยิง่ เพราะเป็นพืน้ฐาน 
ของการวเิคราะห์ ก�าหนดนโยบายทศิทางการพฒันาได้ 
อย่างถกูต้อง ดงันัน้ ดฉินัจงึมคีวามคาดหวงัเป็นอย่างสงู 
ให้ สนค. เป็นผูน้�าเสนอข้อมูลที ่“ถกูต้อง น่าเช่ือถือ และ 
ทันสมัย” ให้กับผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อก�าหนดและ 
ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้า ยึดโยงนโยบาย 
แห่งรฐั นโยบายของกระทรวงฯ และการขบัเคลือ่นแบบ 
วันต่อวัน 

3) การวางยุทธศาสตร์ Cluster และแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแบบ Cross Cutting Issues 

โดยให้ความส�าคัญกับ Cluster ที่โดดเด่นของ
รัฐบาล เช่น ยานยนต์และช้ินส่วน เกษตรแปรรูปและ
อาหาร และสนิค้า High-Tech และ IT แฟชัน่ Lifestyle  
อัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม 
ผูป้ระกอบการในห่วงโซ่ธุรกจิ และเร่งสร้าง Roadmap  
ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ
บริการ เช่น โลจิสติกส์ Health and Beauty และ 
การค้าปลีกและแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยต้องมีการเชื่อม
โยงกับผูป้ระกอบการ สถาบนัการศกึษา และสถาบนัวจัิย
ทีเ่ก่ียวข้อง เร่งอ�านวยความสะดวกและแก้ปัญหาทีเ่ป็น 
อุปสรรคทางการค้า แก้ปัญหาเรื่องบริการทางการเงิน 
พฒันา SME เร่งส่งเสรมินกัรบเศรษฐกจิใหม่ Start-Ups  
และส่งเสริมการใช้ e-Commerce บูรณาการกับ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาขีดความ 

สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ภารกิจต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นส่วนส�าคัญในการ

ตอบโจทย์ภาคส่วนต่างๆ ในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เช่น 
การยกระดบัราคาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) การดูแล
แก้ปัญหาเรือ่งค่าครองชพี เร่งพฒันาการค้าภาคบรกิาร  
ทัง้สนิค้าบรกิารและการบรกิารต่อเนือ่งจากธรุกจิต่างๆ 
การปรับปรุง พรบ. การแข่งขันทางการค้า พรบ. การ 
น�าเข้า-ส่งออก เป็นต้น ทัง้นี ้ประเดน็ส�าคญั คือต้องเปิดรบัฟัง 
ความคิดเห็นจากประชาชน ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย เพื่อน�าข้อมูลเหล่าน้ีมาปรับปรุงแก้ไขการ 
ท�างานให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลท่ี
ได้ด�าเนินงานให้ประชาชนและสังคมเข้าใจ รวมทั้งต้อง 
มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา 

ดิฉันเข้าใจค่ะว่า ภารกิจ สนค. ต่อจากนี้ จะ
ท้าทายและหนักหนายิ่งนัก แต่ดิฉันมั่นใจว่าผู้บริหาร
และข้าราชการ สนค. ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ มีความกระตือรือร้นท่ีจะท�างานด้วย
ความมุ่งมั่น อุตสาหะ ประกอบกับ ดิฉันมีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการ 
ท�างานของ สนค. อย่างเต็มท่ีด้วยแล้ว ดิฉันมั่นใจว่า 
ผลงานของ สนค. จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนินโยบาย 
ของกระทรวงพาณชิย์ และเกดิผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นรปูธรรม 
เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนคนไทยในทกุระดบัชัน้”
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ความท้าทายของการค้าไทย… 
จากนีถ้งึปี 2030

โดย ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 

ท�ำไมต้องปี 2030? 
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Devel 

opment : OECD) คาดการณ์ไว้ใน Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014 : Beyond The 
Middle Income Trap ว่าในปี 2031 ประเทศไทยจะก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศมีรายได้สูง ตามรอยญี่ปุ่น  
เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 

รูปที่ 1: การคาดการณ์ best scenario ของ OECD 
ส�าหรับปีที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่จะก้าวข้าม  
Middle Income Trap1

นอกจากนี้ การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) จะสิ้นสุด 
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วาง
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ส�าหรับขับเคล่ือนประเทศระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 
ระบุว่าเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ในปี 2564 (2021) 
ประเทศไทยจะ หลุดพ้นจาก Middle Income Trap 
การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร
ต่อปี (GDP Per Capita) เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(ประมาณ 96,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ อตัราแลกเปลีย่น 
33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ2) ภายใต้เงื่อนไขทาง 
เศรษฐกิจว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยายตัวได้เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 การลงทุนรวม 
โดยเฉลี่ยขยายตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8 และการส่งออก 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี

แม้ว่า สศช. จะคาดการณ์ว่าไทยจะก้าวข้าม 
Middle Income Trap ในอีกประมาณ 6 ปีข้างหน้า 
ซึ่งเร็วกว่าการคาดการณ์ของ OEDC ถึง 10 ปี  

(Source: OECD Development Centre)

1ข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ World Bank ส�าหรับการจ�าแนกเศรษฐกิจ โดยประเทศท่ีมีรายได้สูงต้องมี  
GNI Per Capita มากกว่า 12,000 ดอลลาร์สหรฐัในปี 2013 อตัราการเตบิโต ดชันรีาคาผูบ้ริโภค และอตัราแลกเปลีย่น 
ในการคาดการณ์นีส้อดคล้องกบั MPF-2014 และการคาดการณ์จ�านวนประชากรอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูของ United 
Nations : UN
2จากข้อมลูของ World Bank ในปี 2014 ไทยมผีลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรต่อปี (GDP Per Capita) 
5,560.7 ดอลลาร์สหรัฐ

การผลิตอุตสาหกรรมที่ยังไม่ทันต่อสภาวะการแข่งขัน 
ในตลาดโลก ภาระงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นจากการดูแล 
ประชากรผูส้งูอาย ุและผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิโลก  
เป็นต้น

ข้อมูลเหล่าน้ี จึงเป็นการจุดประเด็นค�าถาม
ส�าหรับ สนค. ว่าในอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า 
เศรษฐกจิการค้าไทยจะมกีารพฒันา ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การผลิต การค้า การลงทุนในสินค้าและบริการ และมี
ประเด็นความท้าทายส�าคัญๆ อะไรบ้าง 

สนค. จึงใช้โจทย์น้ีเป็นท่ีมาของหัวข้อการ
เสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการค้าไทยจากน้ีถึงปี 
2030” ในงานเปิดตัวและแนะน�าบทบาทภารกิจของ 
สนค. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 
ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 
ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
เรื่องเศรษฐกิจการค้าในแง่มุมต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ 
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ดร.พจน์  

อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ว่าที่ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.เดอืนเด่น นคิมบรริกัษ์  
ผูอ้�านวยการวจิยั ด้านการบรหิารจดัการระบบเศรษฐกจิ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย
วิทยากรทั้ง 4 ท่านได้ให้มุมมองความท้าทายทาง
เศรษฐกิจการค้าของไทยในปัจจบุนัและอนาคตได้อย่าง
น่าสนใจ 

อปุสรรคความท้าทายทางการค้าเป็น “คลืน่” 
ที่เราต้องฝ่า หรือมีลักษณะอย่างไร

ดร.วิรไท เห็นว่าภาคเศรษฐกิจการค้าของ 
ไทยก�าลังเผชิญปัญหาที่ไม่ใช่เป็นแค่ “คลื่น” ท่ีมอง
เห็นเพียงผิวเผิน แต่อยู่ลึกลงไปในระดับโครงสร้าง  
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรของประเทศคูค้่าไทยที่ 
ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้สัดส่วนการบริโภค
ในสินค้าอุปโภคบริโภคน้อยลง ก�าลังการผลิตส่วนเกิน 
(Excess Supply or Excess Capacity) ซ่ึงส่งผลต่อ

แต่ สศช. ก็ยอมรับว่าการท�าให้ประเทศไทยหลดุพ้นจาก
การเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นไม่ง่าย เพราะถ้า
คิดบนพื้นฐานว่า GDP ของประเทศโตได้ปีละร้อยละ  
3.7 ก็ต้องขยายตัวต่อเนื่องกันในระดับนี้ไม่ต�่ากว่า 
15 ปี ประเทศไทยจงึจะหลดุพ้น Middle Income Trap  
ได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญข้อจ�ากัดและ
อุปสรรคส�าคัญท่ีต้องเผชิญอีกหลายด้าน ทั้งจากปัจจัย
ภายในประเทศและในระดับโลก เช่น การหดตัวของ
ประชากรวัยแรงงานของไทย การปรับโครงสร้าง 
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ราคาสินค้าส่งออกให้ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับราคา
สินค้าน�าเข้า และประเด็นความได้เปรียบทางการค้า
ของไทยที่ลดลง เนื่องจากกฎระเบียบทางการค้าของ
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในยุโรป ซึ่งมีข้อตกลงการค้า 
ข้ามแดนระหว่างประเทศ ท�าให้เกดิการเชือ่มต่อห่วงโซ่ 
การผลิตในภูมิภาคกันเอง (Regionalization) ท�าให้ 
ต่อยอด Supply Chain กันได้ หรือกรณีสหรัฐอเมริกา
มกีารท�าความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกจิเอเชยี- 
แปซฟิิก (Tran-Pacific Strategy Economic Partnership  
Agreement : TPP) กับหลายประเทศ ถ้าไทยไม ่
วางยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ดีก็จะกระทบต่อการส่งออกได้

ปัญหาเร่ืองการส่งออกเป็นเพียงปลายเหตุ 
ต้นทางจริงๆ เกิดจากการลงทุน โดยเฉพาะหลังจาก
เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ ต่อด้วยสถานการณ์การเมือง
ในประเทศ ท�าให้ความม่ันใจของนักลงทุนหายไป การ
ลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงหลัง ไม่ใช่การ
ต้ังฐานการผลิตที่เป็นโครงการใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ เหมือนที่ผ่านๆ 
มา แต่มักเป็นการลงทุนต่อเนื่องจากการลงทุนที่มีอยู่
แล้ว เช่น การขยายโรงงาน หรอืเป็นเพยีงอตุสาหกรรม
เสริมจากสินค้าเดิม 

ดร.พจน์ ให้ความเห็นว่า ที่ผ ่านมาไทยมี
ทั้งศักยภาพและความโชคดีในการเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ๆ โดย ณ ปัจจบุนั ประเทศไทยอยู่
ในจดุการเปลีย่นแปลงครัง้ที ่4 ทีเ่ราต้องมองทัง้สามมิติ 
คือเรื่องการบริการ การค้า และการลงทุน สิ่งที่ท้าทาย
ในตอนนี้ คือภาคการค้าไม่ได้ขายแค่สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการบริการในสินค้านั้น
ด้วย ทั้งการกระจายสินค้า การจัดส่งสินค้า การบริการ 
หลงัการขาย การบรกิารจดุเกบ็สนิค้า เป็นต้น นอกจากนี้  
การเมืองระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยความท้าทาย
ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมาตรการกีดกัน
ทางการค้า (NTBs) การท�าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว ต่าง 
สะท้อนว่ารูปแบบการค้ามีมาตรฐานสูงขึ้น 

ดร.เดือนเด่น เห็นว่าคลื่นเศรษฐกิจท่ีไทยก�าลัง 
เผชิญ เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
โดยปัจจัยภายในประเทศ ที่ส�าคัญ คือความไม่ชัดเจน
ของการก�าหนดโครงสร้างและนโยบายของไทย เช่น 
กระทรวงพาณชิย์ทีม่อี�านาจและเครือ่งมอืในการด�าเนนิ
งานมาก แต่ละกรมภายในกระทรวงฯ มภีารกจิเชือ่มโยง 
การค้าต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ซึง่หาก สนค. สามารถ 
บูรณาการภารกิจทั้งหมดให้สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก 
ผลของการเจรจาการค้าและกฎระเบียบทางการค้า 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเตรียม 
ความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมได้ การค้าของไทยจะมี
การพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก 
 
ไทยจะต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร
บ้าง

ดร.วิรไท เห็นว่าในภาคการส่งออก ไทยควร 
ขยายช่องทางไปยังตลาดอินเดียและแอฟริกามากขึ้น 
เพราะเป็นสังคมที่มีคนหนุ่มสาวมาก จึงมีแนวโน้มที่จะ
ต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยมากกว่า
ตลาดหลัก นอกจากนี้ ต้องให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและมูลค่าในการผลิตด้วย ส�าหรับการ 
ผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จ�าเป็นต้องสร้าง 
แรงจงูใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้เกดิผลได้จรงิ ต้องคดิว่า 
จะสร้างแรงจงูใจอะไรให้ผูท้ีเ่ราอยากให้ผลกัดนันโยบาย
และยุทธศาสตร์ อะไรจะโน้มน้าวให้ภาคเอกชนเข้ามา 
ช่วย ถ้าภาครฐัมองไม่เหน็ กอ็าจจะให้ภาคเอกชนเข้ามา 
ช่วยมองช่วยคิด หรือหากบางภารกิจ ภาคเอกชนอาจ
จะท�าได้ดีกว่าภาครัฐ ก็อาจให้เอกชนเป็นผู้น�า เราต้อง
เปิดกว้างความคิด และต้องท�างานแบบ Backwards 
โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายก่อน และคิดย้อนกลับมาว่า 
จะท�าอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องออกแบบ 
แรงจูงใจอย่างไร 

ดร.พจน์ ระบุว่าประเทศไทยต้องตัดสินใจให ้
ได้ว่าจะจัดล�าดับความส�าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ 
อย่างไร ภาคส่วนใดควรได้รบัการส่งเสรมิเป็นอนัดบัแรก 
เพราะแรงจงูใจระยะส้ันอาจจะไม่เพยีงพอ ต้องสร้างแรง 
จงูใจระยะยาวด้วย เช่นเดยีวกบัความคดิของ ดร.เดือนเด่น  
ที่เน้นว่าการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวข้ามกับดัก 
ของประเทศรายได้ปานกลาง ภาครฐัต้องเป็นกลไกหลัก 
ในการจัดล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาแต่ละ 
ภาคส่วน เพราะรัฐบาลไม่สามารถสนบัสนนุภาคธุรกิจได้ 
ทั้งหมด นอกจากนี้ ภาครัฐจ�าต้องมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูล Primary Data ควบคู่ 
กับ Secondary Data เพื่อความแม่นย�า แต่ก็ต้อง 
ระมัดระวังความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได้ หากภาครัฐชี้น�า 
ภาคธุรกิจที่จะผลักดันผิดไป อาจท�าให้การพัฒนา 
หลงทาง และแย่ไปกว่าเดิมก็เป็นไปได้

การผลกัดนั SME ไปสูต่ลาดโลกกเ็ป็นอกีช่องทาง 
หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซึ่ง 
อาจท�าได้โดยการส่งเสรมิภาคบรกิาร อาท ิธรุกจิค้าปลกี 
บริการสุขภาพ และบริการก่อสร้างให้ออกสู่ตลาด 
ต่างประเทศ ด้วยการสนบัสนนุให้ SME ไทย เปิดตลาด 
ต่างประเทศไปพร้อมๆ กับธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ 
อนัจะเป็นการเชือ่มโยงห่วงโซ่มลูค่าการค้าได้มปีระสทิธภิาพ 
มากขึน้ ทัง้นี ้ผอ.สนค. เสรมิว่าเราต้องให้ความส�าคญัใน 
การเปลีย่น “ผูส่้งออก” ให้เป็น “ผูค้้า” คือมองให้ตลอด 
ห่วงโซ่การค้า การท�าธุรกจิจึงจะประสบความส�าเรจ็มากขึน้ 
เราต้องอยู่บนจุดบนของคลื่น ไม่ใช่อยู่ใต้คลื่น

เครื่องยนต์ภาคบริการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดร.วิรไท ช้ีว่าการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้าน 

บริการเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก โดยเฉพาะภาคบริการที่ 
ต่อเนือ่งจากการผลติ เพือ่ให้ห่วงโซ่อปุทานยาวขึน้ เป็นการ 
เพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทย เช่น 
เดียวกับ ดร.เดือนเด่น ท่ีระบุว่าการลงทุนที่เข้ามาใน 
ภมิูภาคอาเซยีนในปัจจบุนักว่าร้อยละ 60 เป็นการลงทนุ 
ภาคบริการ ในขณะท่ีไทยมีข้อจ�ากัดเร่ืองกฎระเบียบ
การลงทุนภาคบริการหลายอย่าง เช่น กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น ส่งผลให้การ
ลงทุนจากต่างชาติในไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาค
การผลติมากกว่าภาคบรกิาร ซึง่ไม่สอดคล้องกบักระแส
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน อีกทั้งภาคบริการด้าน 
การธนาคารและการเงิน ยังมี Productivity ต�่า ท�าให้ 
ต้นทุนของธุรกิจสูง และอาจส่งผลให้ธุรกิจปลายน�้า 
ไม่สามารถด�าเนนิต่อไปได้ ดงันัน้ ไทยจึงควรพฒันาภาค 

บรกิารเพือ่มาสนบัสนนุภาคการผลติให้มีผลติภาพสงูข้ึน 
(Modern Services) และเป็นภาคบริการที่สามารถ 
ส่งออกได้

ปัจจัยด้านแรงงาน
ดร.วิรไท เห็นว่าบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของ 

ตลาดแรงงานของไทยในปัจจบุนัยงัมีน้อย เราต้องสร้าง
แรงจูงใจ และอาจเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาท�างานใน
ภาคส่วนท่ีแรงงานไทยยังไม่สามารถท�าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับ 
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นต้น รวมทัง้การก�าหนดนโยบาย 
ด้านเศรษฐกจิของภาครฐับางเรือ่ง ส่งผลให้เกดิการสร้าง
แรงงานหรอืเคลือ่นย้ายแรงงานทีไ่ม่เหมาะสมต่อสภาพ
ตลาด อาท ิการทีภ่าคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานท่ีมี 
ทกัษะและมีความคิดสร้างสรรค์ (Skilled and Initiative 
Labor) มากขึน้ แต่บางนโยบายกลบัสนบัสนนุให้แรงงาน 
เลอืกทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรีในสาขาท่ี
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพียงเพื่อให้ได้ 
ค่าแรงขัน้ต�า่ คล้ายคลึงกบัความเหน็ของ ดร.เดอืนเด่น 
ท่ีเห็นว่าบุคลากรท่ีส�าเร็จการศึกษามักไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง แรงงาน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับ Certificate ที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดบัสากล ท�าให้ไม่สามารถไปท�างานในต่างประเทศได้  
ดังน้ันในระยะยาวต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
สนองตอบตลาดแรงงานอย่างชดัเจน เพือ่ให้ได้แรงงาน
ที่มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง และก่อให้เกิด Productivity อย่างเต็มที่ 

สนค. ควรมีบาทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท เสนอว่าปัญหาของการก�าหนด 

และผลักดันยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา คือเราไม่ได้เน้นที่ 
Outcome เป็นหลัก และยังประสบปัญหาเรื่องการ
ประสานการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
(Coordination Failure) ส่ือสารกับภาคเอกชน และ 
ประชาชน ดงันัน้ สนค. อาจปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคลงัสมอง  
แต่อาจไม่ต้องเป็นสมองเองทั้งหมด ควรท�าหน้าที่เป็น 
ผูร้วบรวมยทุธศาสตร์/นโยบาย/แผนงานจากหน่วยงาน 
ต่างๆ มาผลกัดนัให้เกดิการปฏิบตัอิย่างเป็นรูปธรรมและ
วดัผลได้จรงิ นอกจากนี ้อาจพจิารณาให้ทุนวิจยั หรือให้ 
ภาคเอกชนช่วยคิดวิเคราะห์แนะน�านโยบายเพื่อเป็น 
ทางเลือกในการปฏบัิตงิาน และเป็นการรบัฟังความคดิ
เหน็จากภาคส่วนต่างๆ เพือ่ให้การก�าหนดนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

ในวันเกิดขวบปีแรก ชาว สนค. ได้เปิดมุมมอง 
ความท้าทายทางการค้าจากวิทยากรทั้ง 4 ท่านที ่
จดุประกายความคดิให้เริม่ต้นท�างานอย่างกระตือรอืร้นได้ 
มากขนาดนี้ ในอนาคต สนค. คงต้องขอความคิดเห็น  
ความรู้ และค�าแนะน�าจากภาคเอกชนและประชาชน
อกีหลายครัง้แน่นอน เพราะเรา…จะเดนิไปพร้อมกนั 
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โดย นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรSpecial Report

สินค้าทุเรยีนสดไทยในตลาดจนี
ทุเรยีนเป็นพชืพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอินโดนเีซียมีความหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุด ส�าหรบัสายพันธุ ์

ที่นิยมบริโภคมากที่สุดในโลก ได้แก่ หมอนทอง ชะนี และก้านยาว ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความส�าคัญกับผลไม้ชนิดนี้เพราะ 
มีเอกลักษณ์กลิ่น สี และรสชาติเฉพาะตัว “ทุเรียน” ได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชาแห่งผลไม้ หรือ King of Fruits” นอกจากน้ี  
ทุเรียนยังจัดเป็นหนึ่งในพืชสงวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ซ่ึงห้ามมิให้ผู้ใดส่งออก “พืชสงวน” เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางวิชาการเท่าน้ัน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ท้ังนี้ เนื่องมาจากเกรงว่าหากพันธุ์พืชที่ดีเหล่านี้ถูกน�าไปปลูกในต่างประเทศและจะกลับมา
เป็นคู่แข่งทางการค้าได้

ไทยเป็นผู้ผลิตและผูส่้งออกทเุรียนรายใหญ่ของโลก โดยส่งออกทเุรยีนสด ประมาณร้อยละ 90 ของปรมิาณ 
การส่งออกท้ังหมด ในปี 2557 ไทยส่งออกทุเรยีนสด มีมูลค่ารวม 387.26 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 59.31 
โดยมีจีนเป็นตลาดหลักส�าคัญของไทย ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกทุเรียนสด คิดเป็น 160.92 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 

ตลาดส่งออกทุเรียนสดของไทย ปี 2556-2557

ประเทศ
มูลค่า : ล้านเหรียญฯ อัตราขยายตัว % สัดส่วน %

2556 2557 2556 2557 2556 2557

จีน 142.99 160.92 11.89 12.54 58.82 41.55

ฮ่องกง 84.61 198.34 71.34 134.42 34.81 51.22

ไต้หวัน 6.34 10.16 -14.44 60.25 2.61 2.62

อินโดนีเซีย 4.41 8.86 -67.93 100.91 1.81 2.29

เวียดนาม 2.24 6.86 833.33 206.25 0.92 1.77

อื่นๆ 2.50 2.12 12.61 -15.2 1.03 0.55

รวม 243.09 387.26 21.09 59.31 100 100

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประเทศคู่แข่งที่ส�าคัญของไทยในตลาดจีน คือ 
มาเลเซีย โดยเฉพาะพนัธุค์ุนยติเป็นทีน่ิยมของผูบ้ริโภค 
ในประเทศจีนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่ง
ทุเรียนมาเลเซีย “Musang King” แต่ไม่มีการพัฒนา 
สายพันธุ์ รสชาติสู้ทุเรียนไทยไม่ได้ ผลผลิตจะออกสู่ 
ตลาด 2 ช่วงคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม แต่ละป ี
มาเลเซยีผลติทเุรยีนได้ประมาณ 300,000 ตนั ส่วนใหญ่ 
จะบรโิภคในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศใกล้เคยีง  
คอื สงิคโปร์ และอนิโดนีเซยี ทเุรียนมาเลเซยีมข้ีอจ�ากดั 
ในการขนส่ง ท�าให้โอกาสในการส่งออกทุเรียนสด 
ของมาเลเซียไปตลาดจีนเป็นไปได้ยาก รวมไปถงึต้นทนุ 
ท่ีค่อนข้างสูง อย่างไรกดี็ จีน-มาเลเซีย ได้ท�า MOU ของ 
สินค้าเกษตรตั้งแต่ปี 2555 โดยจีนอนุญาตให้น�าเข้า
ทุเรียนสดจากมาเลเซียได้ ส�าหรับผู้ซ้ือจะเป็นเฉพาะ 
กลุ่มที่ประสงค์จะทานทุเรียนมาเลเซียสดจริงๆ โดย 
ผูข้ายจะรบัค�าสัง่ซือ้ล่วงหน้า (Pre-Order) เพือ่สามารถ
ควบคุมจ�านวนและระยะเวลาในการขนส่งให้สั้นที่สุด  
เนื่องจากทุเรียนก่อนที่จะส่งมานั้นสุกมากแล้ว ดังนั้น 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะสั้นมาก รวมถึงต้องใช ้
เทคโนโลยีในการควบคุมความสดตลอดการขนส่งด้วย  
อันจะส่งผลให้ทุเรียนสดของมาเลเซียมีต้นทุนที่สูงขึ้น

ศักยภาพทุเรียนสด/แช่แช็งของไทยในตลาด
จีน

ในปี 2557 ไทยส่งออกทุเรียนสด/แช่แข็งไป 
จ�าหน่ายในตลาดจีน สัดส่วนร้อยละ 41.55 ของ 
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมด ถึงแม้ว่าจีนจะม ี
ฐานะเป็นประเทศคูแ่ข่งในตลาดผลไม้ แต่ขณะเดียวกนั 
ก็เป็นผู ้บริโภครายใหญ่และหลายมณฑลยังเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไทยได้เป็นอย่างดี  
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมนอกจากทุเรียนแล้ว ยังมีล�าไย  
มังคุด กล้วยไข่ ซึ่งวางจ�าหน่ายทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ต 
ขนาดใหญ่จนถึงร ้านขายผลไม ้ขนาดเล็ก จีนมี
ข้อตกลงอนุญาตให้ไทยน�าเข้าผลไม้ได้ 23 ชนิด 
คือ กล้วย มะเฟือง ส้มโอ ส้ม มะพร้าว น้อยหน่า ฝร่ัง 
ขนนุ ลองกอง มะละกอ เสาวรส ชมพู ่เงาะ ละมดุ สละ 
มะขาม ส้มเขียวหวาน สับปะรด มะม่วง ทุเรียน ล�าไย 
ล้ินจี่ และมังคุด โดยจะต้องมีฉลากและระบุข้อความ 
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Special Report

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง  (Strengths)

1.ผลผลิตทุเรียนส่งออกสู ่ตลาดพร้อมกัน  
เกิดการกระจุกตัว ท�าให้ราคาต�่าลง

2.สถาบนัเกษตรกรขาดความรูด้้านบรหิารจัดการ  
ขาดเงินทุนสนับสนุน

1. สภาพภูมิอากาศ/ภูมิประเทศเอื้อต่อการ 
เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ ท�าให้
ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

2. ภาครัฐและเกษตรกรมีการพัฒนาสายพันธุ์
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท�าให้ได้พันธุ์ท่ีมีคุณภาพ
โดยเฉพาะการผลิตทุเรียนนอกฤดู เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

3. ภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ตรงกลางของ
กลุ่มประเทศ CLMV ท�าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมของภูมิภาครวมท้ังการส่งออกไปยังประเทศ
ใกล้เคียง  

4. มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ท�าหน้าที่ก�าหนดยุทธศาสตร์ผลไม้ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. จีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ส�าคัญของไทย 
หลงัจากการเปิดเสรกีารค้าผกัและผลไม้ตามพกัิดอตัรา 
ศลุกากรหมวดที ่07-08 ระหว่างไทย-จนี ในกรอบ FTA 
ASEAN-จนี และการลดภาษีน�าเข้าผลไม้เหลือร้อยละ 0  
ตั้งแต่ปี 2003 ท�าให้ไทยได้รับประโยชน์อย่างมาก 
ในการขยายปริมาณการส่งออกผลไม้เมืองร้อนไปยัง
ตลาดจีน 

2. การพฒันาเส้นทางการขนส่งทางบก โดยใช้ 
เส้นทาง R3a R9 และ R12 ผ่านด่านการค้าชายแดน 
ผิงเสียง มณฑลกว่างซี และกระจายผลไม้ต่อไปยัง 
มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงชู และนครเซี่ยงไฮ้  
ผลไม้ไทยจะถูกน�ามาที่ตลาดกลางผลไม้เจียงหนาน  
(กวางโจว) ตลาดหลงอู่ (เซ่ียงไฮ้) และตลาดวินฟาต้ี 
(ปักกิ่ง) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าส่งส�าหรับกระจาย
ไปยังมณฑลและเมืองอื่นๆ ของจีนต่อไป ทางทะเล1 

ส่วนใหญ่จะน�าเข้าผ่านทาง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางโจว  
และนครเซี่ยงไฮ้ ล่าสุดท่าเรือฝางเฉิงก่างได้รับอนุมัต ิ
ให้เป็นด่านน�าเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการจากส�านกังาน 
ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน 
(AQSIQ) ซึ่งท่าเรือดังกล่าว เป็นด่านน�าเข้าสินค้าสู่
กว่างซีและพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน และมีท�าเล 
ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย จึงประหยัดเวลา/ค่าขนส่ง 
สามารถรักษาความสดใหม่และขยายตลาดได้อย่าง 
รวดเร็ว 

1. การขนส่งทางทะเลถงึแม้จะมต้ีนทนุต�า่ และ
ขนส่งได้ในปริมาณมาก แต่กองเรือที่ให้บริการขนส่งมี
เพยีงไม่กีร่ายและเป็นของต่างชาตทิ�าให้ผูป้ระกอบการ
มีอ�านาจในการต่อรองต�่า และตู้ขนส่งสินค้ามีไม่เพียง
พอในช่วงที่มีการส่งออกมาก 

2. การค้าผลไม้กับจีนยังคงเป็นระบบฝากขาย 
(Consignment) ผลไม้ไทยต้องอยู่ภายใต้กลไกท่ี 
ผูป้ระกอบการจนีเป็นผูก้�าหนดประเภทผลไม้และราคา 
ซื้อ-ขาย ท�าให้ผู้ส่งออกไทยไม่มีอ�านาจในการก�าหนด
ราคาในตลาด ตลอดจนภาษมีลูค่าเพ่ิมซึง่ผูร้บัฝากขาย 
จะหักออกจากยอดขาย 

3. ผูส่้งออกไทยไม่สามารถเข้าไปตัง้ร้านจ�าหน่าย
ผลไม้ได้โดยตรงต้องฝ่านผู้น�าเข้าในประเทศจีนและ 
ต้องมีใบอนุญาต (Import License)

4. การเข้ามาท�าธรุกจิทเุรยีนของพ่อค้าต่างชาติ
ในไทย โดยไม่ได้จดทะเบยีนธรุกจิการค้าและเลีย่งภาษี
ท�าให้เป็นการเอาเปรียบและเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
ไม่เป็นธรรม

5. การส่งออกทุเรียนไทยพึ่งพาตลาดจีนเป็น
หลกัการถกูกดีกันด้วยมาตรการสขุอนามัย ท�าให้อ�านาจ 
การต่อรอง (Bargaining Power of Buyers) ของ 
ผู้ส่งออกไทยมีน้อยมาก

ตามข้อก�าหนด คือ Fruit type, Origin และ Export to the People’s Republic of China และข้อก�าหนด 
ในการน�าเข้าผลไม้เขตร้อนของไทย 5 ชนิดตามพิธีสารความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย 
กบัจนี คอื มะม่วง ทุเรียน ล�าไย ลิน้จี ่และมงัคดุ ซ่ึงจะต้องปลอดจากศตัรพูชืทีค่วบคมุของจนี (Regulated Pests) 
และมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ เช่น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และ 
มาจากโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) 

การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกลยุทธ์การตลาดด

1ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ส�านักส่งเสริมการขนส่งทางน�้าและการพาณิชยน์าวี

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรศกึษาวจิยัความต้องการของตลาด รสนยิม 

ของผู้บรโิภคอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ติดตามการเปลีย่นแปลง 
ของระบบการค้า รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ช่องทางการขนส่งและการกระจายสนิค้าในประเทศจนี

2. พัฒนาการผลิตทุเรียนนอกฤดู การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ การรับรอง
คณุภาพ และการแปรรปูเพือ่ยดือายแุบบ Fresh Chill / 
การเก็บรักษาขณะขนส่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

3. การขยายตลาดด้วยการส่งเสริมการบริโภค 
ผลไม้สดชนิดใหม่ทดแทนผลไม้เดมิ ซ่ึงจนียังไม่สามารถ
ผลิตได้หรือผลิตได้แต่คุณภาพด้อยกว่าของไทย เช่น  
ชมพู่ ฝรัง่ สับปะรด กล้วยไข่ น้อยหน่า และขนนุ เป็นต้น  
ซึง่ผลไม้เหล่านีม้ศีกัยภาพในการท�าตลาดในประเทศจนี 
ทั้งในตลาดบน และตลาดล่าง 

4. การขยายตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสรมิการตลาด ด้วยการจดั Thai Fruit Fair ในหลายๆ  
มณฑลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เข้าชม/ชิมผลไม้สดตาม
ฤดูกาล และผลติภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่างๆ พร้อมทัง้เพิม่
การให้การศึกษาและข้อมูลแก่ผู้บริโภค

5. ภาครัฐควรจะต้องเข้มงวดในการควบคุม
คุณภาพของทุเรียนไทย เพื่อให้ไทยครองแชมป์ความ
เป็นผู้น�า รวมท้ังเสริมสร้างขีดดวามสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2558 ในภาพรวมชะลอตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ตามการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุน 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการส่งออกตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีมี่ความ 
เปราะบาง อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิของไทยยงัมีภาคการท่องเทีย่วและการใช้จ่าย 
ของภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 

เสถียรภำพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558 ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดแีละมีเสถียรภาพ โดยอตัราการว่างงานสงูขึน้เล็กน้อย แต่ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ 
ที่ร้อยละ 1.0 ของก�าลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ 1.1  
ตามราคาน�า้มนัเชือ้เพลิงและการปรบัลดค่าไฟฟ้า สดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP 
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ 42.4 ซึ่งถือว่าสถานะหน้ี 
ของไทยยังมีความม่ันคงและต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือ 
ไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถยีรภำพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนกรกฎาคม 2558  
อยูใ่นระดบัมัน่คงและสามารถรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิ 
โลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 156.9  
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภำคอุปทำน เดือนกรกฎาคม 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค 
การท่องเทีย่ว โดยจ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศขยายตวัในอตัราสูงท่ีร้อยละ  
38.0 ซึ่งสะท้อนได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่ง และเป็นแรง 
สนบัสนนุท่ีส�าคญัของเศรษฐกจิไทย ส�าหรบัภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
ยงัคงชะลอตัว โดยดชันีผลผลิตสนิค้าเกษตรและดชันรีาคาสนิค้าเกษตร หดตวั 
ร้อยละ 9.9 และ 6.3 ตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ราคาทรงตัวอยู่ 
ในระดบัต�า่ อาทิ ข้าวและยางพารา ส่วนดชันผีลผลติสนิค้าอตุสาหกรรม หดตวัลง 
ร้อยละ 5.3 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

กำรบรโิภคภำคเอกชน เดอืนกรกฎาคม 2558 ชะลอตวัลง เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนก่อนหน้า สะท้อนได้จากยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่หดตัว 
ร้อยละ 1.7 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่และยอดจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ หดตวัลง 
เช่นกนั ทีร้่อยละ 25.1 และ 23.2 ตามล�าดบั การจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง 
เนือ่งจากมคีวามกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายในและต่างประเทศทีย่งัไม่ 
ฟ้ืนตวัชัดเจนและมคีวามเปราะบาง อย่างไรกต็าม ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภค 
ในรูป USD ยังคงขยายตัวเล็กน้อย ที่ร้อยละ 1.4

 
กำรลงทนุภำคเอกชน เดอืนกรกฎาคม 2558 ในภาพรวมชะลอตัวลง 

ตามการลดลงของการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนได้จากยอด 
จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลงร้อยละ 2.0 ขณะที่ยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 8.8 ส�าหรับหมวดเครื่องมือเครื่องจักรลดลง 
เช่นกัน โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และปริมาณน�าเข้าสินค้าทุน  
หดตัวร้อยละ 3.1 และ 22.1 ตามล�าดับ  เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวล 
ต่อภาวะเศรษฐกิจ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,  
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ 

 
 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

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

ม.ค.-ก.ค. 2558 ปี 57 Q2 ปี 58

ไทย -0.85 0.9 2.8

มาเลเซีย 1.4 6.0 4.9

ฟิลิปปินส์ 2.1 6.1 5.6

สิงคโปร์ -0.4 2.9 1.8

อินโดนีเซีย 6.9 5.0 4.7

เวียดนาม 0.9 6.0 6.4

อินเดีย 5.2 7.1 -

จีน 1.3 7.4 7.0

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 14.2 8.2 1.1 0.9 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 160.3 156.9

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 -0.9 0.9

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 42.4 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -0.4 -4.7 -5.0 -7.9 -3.6

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -0.2 -12.7

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.7 -8.7 -5.4 -9.9

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -4.6 -6.3

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.5 -7.7 -5.3

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 53.1 38.0

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.8 5.3 -1.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -35.4 -25.1

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 12.5 -23.2

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 6.5 1.4

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 6.0 -22.1

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -4.5 -3.1

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 1.7 4.9 8.8

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 3.1 -2.0

Economic Highlight

ปี 58
ปี 57
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดชันรีำคำผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนสงิหาคม 2558 มค่ีาเท่ากบั 106.33  
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.23 และเมื่อเทียบเดือน 
สิงหาคม 2557 ลดลงร้อยละ 1.19 จากราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ 
ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง ทีส่�าคญั ได้แก่ น�า้มนัดีเซล และกลุม่แก๊สโซฮอล์ รวมทัง้ราคา 
ก๊าซหุงต้มที่ปรับตัวลดลงจากมติปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีของคณะกรรมการ 
บรหิารนโยบายพลงังาน และการปรับตัวลดลงของราคาอาหารสด ตามปริมาณผลผลติที ่
ออกสู่ตลาดมากเพียงพอต่อการบริโภค ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมกลุ่มราคา
อาหารสดและพลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.89 ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภค 
เทยีบเฉลีย่ 8 เดือน (มกราคม-สงิหาคม 2558) เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2557 ลดลง 
ร้อยละ 0.89

ส�ำหรับคำดกำรณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ 0.6-1.3 

ดัชนรีำคำผูผ้ลติ เดอืนสงิหาคม 2558 มีค่าเท่ากบั 102.3 เม่ือเทยีบกบัเดอืน
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ร้อยละ 5.2 ตามการลดลงของราคาหมวดผลติภัณฑ์อาหาร เครือ่งดืม่และยาสบูร้อยละ 0.5  
หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้าร้อยละ 0.1 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.1  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 30.6 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมีร้อยละ 3.5 ผลิตภัณฑ์ยาง 
และพลาสตกิร้อยละ 4.4 โลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 4.1 เครือ่งไฟฟ้า  
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ร้อยละ 2.2 สนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ ร้อยละ 0.2 ส่วนหมวดผลติภณัฑ์ 
อตุสาหกรรมทีด่ชันรีาคาสูงข้ึน ได้แก่ สิง่ทอและผลติภณัฑ์สิง่ทอร้อยละ 0.4 เยือ่กระดาษ 
ผลติภณัฑ์กระดาษและสิง่พมิพ์ร้อยละ 1.5 ผลติภณัฑ์อโลหะร้อยละ 0.3 เครือ่งจกัร ส่วนประกอบ 
และอปุกรณ์ร้อยละ 0.1 ยานพาหนะ และอปุกรณ์ร้อยละ 0.1 หมวดผลผลิตจากเหมอืง 
ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลงของลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ 1.1  
แร่โลหะและแร่อืน่ๆ ร้อยละ 0.4 ขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรมดชันรีาคาสูงขึน้ร้อยละ  
3.3 ตามการสูงขึ้นของผลผลิตการเกษตรร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนี
ราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.8 เฉล่ียช่วงเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.6

ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำง เดือนสงิหาคม 2558 มค่ีาเท่ากบั 119.9 เมือ่เทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.6 ซึง่ดชันรีาคาทีป่รับตวัลดลง ได้แก่ หมวดซเีมนต์  
ลดลงร้อยละ 3.7 หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตีลดลงร้อยละ 0.8 หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์ 
เหล็กลดลงร้อยละ 16.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 5.5 และหมวด 
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 2.5 เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบลดลง 
ตามราคาปิโตรเลียม ราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงตามราคาแร่เหล็ก หมวดดัชนีราคา 
ท่ีสูงขึ้นได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาไม ่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ เนื่องจาก 
ภาวะการก่อสร้างชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ โดยมีนโยบายเพิ่มยอดขายจากโครงการเดิมและเร่งให้ม ี
การโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว 
ลดลงร้อยละ 0.5 และเฉลี่ยเดือน (มกราคม-สิงหาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.4 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

index %YoYindex
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กำรส่งออก

เดือนกรกฎาคม 2558 มีมูลค่า 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.56 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 5.1 โดยข้าว (-22.8%) น�้าตาล (-14.1%) อาหารทะเลแช่แข็งและ 
แปรรูป (-17.3%) ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (-7.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋อง 
และแปรรูป (-10.5%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (-2.0%) ในขณะทีย่างพารา (+18.5%) 
สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 2.6 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
(-8.4%) น�า้มนัส�าเร็จรูป (-9.8%) เมด็พลาสตกิ (-7.5%) ในขณะทีร่ถยนต์และอปุกรณ์  
(+6.8%) ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+1.7%)  
จีน (-1.6%) ญี่ปุ่น (-9.4%) มาเลเซีย (-16.8%) ฮ่องกง (-1.5%) 

ระยะ 7 เดอืนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) มมีลูค่า 125,078 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลง 
ร้อยละ 4.66 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.2  
โดยยางพารา (-21.7%) ข้าว (-8.9%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-13.5%) น�า้ตาล 
(-1.6%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (-0.7%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง  
(+14.7%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญภาพรวมลดลงร้อยละ 3.2 โดยคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ (-2.1%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-20.6%) เม็ดพลาสติก (-10.7%) อัญมณีและ 
เครื่องประดับ (-2.4%) ในขณะท่ีรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+1.6%) ตลาดส่งออกส�าคัญ 
ของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมรกิา (-3.7%) จีน (-6.3%) ญ่ีปุน่ (-7.0%) ฮ่องกง  
(-9.2%) และมาเลเซีย (-16.6%)

กำรน�ำเข้ำ

เดือนกรกฎาคม 2558 มีมูลค่า 17,452 ล้านเหรียญสหรฐั ลดลงร้อยละ 12.73  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของน�้ามันดิบ (-24.9%)   
เครื่องจักรกลฯ (-13.6%) เคมีภัณฑ์ (-13.0%)  เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (-2.1%) ในขณะที่  
เหล็ก (+2.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+10.7%) ญี่ปุ่น   
(-12.7%) สหรัฐอเมริกา (-33.3%) มาเลเซีย (+1.7%) อินโดนีเซีย (-1.9%)

ระยะ 7 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 120,835 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 8.64 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ 
น�้ามันดิบ (-37.2%) เครื่องจักรกลฯ (-9.8%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-8.0%)  
เคมภีณัฑ์ (-5.0%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-1.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  
ได้แก่ จีน (+8.6%) ญี่ปุ่น (-10.2%) สหรัฐอเมริกา (+4.3%) มาเลเซีย (+2.7%) และ 
สหรัฐอาหรับฯ (-26.9%)

ดุลกำรค้ำ

เดือนกรกฎาคม 2558 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 770 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 7 เดือนของปี 58 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยเกนิดลุการค้ามูลค่า 4,243 ล้านเหรียญสหรัฐ

รำคำสินค้ำส่งออก

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนกรกฎาคม 2558 อยูท่ี ่96.6 (ปี 2555 = 100) ลดลง 
ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.5 หมวดสินค้าแร่และ 
เช้ือเพลิงลดลงร้อยละ 9.7 หมวดสินค้าเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.5 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 5.9

รำคำสินค้ำน�ำเข้ำ

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนกรกฎาคม  2558 อยู่ที่ 87.4 (ปี 2555 = 100)  
ลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
น�าเข้าทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 34.3 หมวดสินค้าทุน 
ลดลงร้อยละ 3.5 หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.9  
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 2.1 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ 
การขนส่งลดลงร้อยละ 8.0 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กรกฎาคม 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กรกฎาคม 58 ม.ค.-ก.ค. 2558 กรกฎาคม 58 ม.ค.-ก.ค. 2558

ส่งออก 18,223 125,078 -3.56 -4.66

น�าเข้า 17,452 120,835 -12.73 -8.64

ดุลการค้า 770 4,243   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,306 6.8 12.7 สหรัฐ
อเมริกา

2,056 1.7 11.3

1,405 -8.4 7.7 จีน 2,036 -1.6 11.2

น�้ามันส�าเร็จรูป 833.0 -9.8 4.6 ญี่ปุ่น 1,724 -9.4 9.5

เม็ดพลาสติก 733.4 -10.0 4.0 มาเลเซีย 910 -16.8 5.0

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

684.6 12.5 3.8 ฮ่องกง 886 -1.5 4.9

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ก.ค. 58 ม.ค.-ก.ค. 58

ส่งออก 0.1 0.1 -0.6 -2.5 -1.8

น�าเข้า 0.8 0.2 -0.9 -10.4 -10.3

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,795 -24.9 10.3 จนี 3,589 10.7 20.6

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,648 -13.6 9.4 ญี่ปุ่น 2,611 -12.7 15.0

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,318 -2.1 7.6 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,041 -33.3 6.0

เคมีภัณฑ์ 1,137 -13.0 6.5 มาเลเซยี 1,039 1.7 6.0

เคร่ืองเพชรพลอย
อญัมณี เงนิ 
ทองค�า

1,122 60.3 6.4 อนิโดนเีซยี 711 -1.9 4.1

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย

สินค้ำและตลำดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 58 

สินค้ำและแหล่งน�ำเข้ำ 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 58

ดัชนีรำคำส่งออก-น�ำเข้ำ

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ



11TPSO

รำคำทองค�ำ

ราคาทองค�าเดอืนสงิหาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,722 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.63 เมือ่เทียบกับ 
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวเพิ่มข้ึนเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่า  
(อ่อนค่าสู่ระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์) โดยการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปตามกลไกตลาดภูมิภาค 
เน่ืองจากตลาดยังไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของราคา 
ทองค�าโลกหลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)  
จะไม่รีบปรับขึ้นดอกเบ้ียในเร็วๆ น้ี เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ  
ที่ยังอยู่ในระดับที่ต�่า

รำคำน�้ำมัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�า้มันดิบ WTI เฉล่ียอยู่ท่ี 42.84  
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 51.14 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคา 
น�า้มนัดบิปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งจากความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิจนีทีม่แีนวโน้มชะลอตวัลง 
หลังตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง รวมถึงความกังวลต่ออุปทานส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจาก 
ผู้ผลิตในกลุ่มโอเปคและสหรัฐฯ ที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดก�าลังการผลิตลงถึงแม้ว่าราคาน�้ามันดิบ 
จะอยู่ในภาวะตกต�่าก็ตาม 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ค่าเงนิบาทเดอืนสงิหาคมอ่อนค่า โดยเฉลีย่อยูท่ี ่35.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าจาก 
34.31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าตามค่าเงิน 
ทัง้ภมูภิาค หลังธนาคารกลางจนีปรบัลดคาดการณ์ค่าเงนิหยวนให้อ่อนค่า เนือ่งจากมองว่านโยบาย 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ต้องมีการใช้นโยบายอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น นโยบาย 
ทางการเงิน เป็นต้น จึงท�าให้นักลงทุนเทขายเงินสกุลภูมิภาคและเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย 
ส่งผลให้ค่าเงินบาทในระยะน้ีอ่อนค่าระยะสั้นๆ จากปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี้ ความวิตกของ 
นักลงทุนเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ท�าให ้
นักลงทุนทยอยขายเงินบาท จากความเชื่อมั่นต่อประเทศและเศรษฐกิจที่ลดลง โดยค่าเงินบาท 
ได้ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุด 

สินค้ำเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรบัตวัลดลงจากเดอืนกรกฎาคม 2558 จากราคา 
1,209.52 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,187.22 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณและความ 
ต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง การซ้ือขายมีไม่มาก ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจยัง 
ไม่ฟื้นตัว ก�าลังซื้อของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะแอฟริกาลดลง สาเหตุรายได้จากการขายน�้ามันดิบ 
ลดลง ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2,750.48 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 2,791.67 บาท/100 กโิลกรมั ทัง้นีร้าคาข้าวขาวและข้าวหอมมะลเิริม่อ่อนตวัลงในช่วงปลายเดอืน 
และคาดว่าจะต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน เนื่องจากความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศยังมี 
น้อยและปัญหาเศรษฐกิจยังชะลอตัว รวมทั้งประเทศคู่ค้ายังชะลอการสั่งซื้อข้าวจากไทย

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ 
กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนสงิหาคม 2558 เฉล่ียอยูท่ีก่โิลกรมัละ 52.49 บาท และ 47.68 บาท 
ตามล�าดับ โดยปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2558 ร้อยละ 7.80 และ 5.61 ตามล�าดับ  
ซึ่งน่าจะมาจากปัจจัยส�าคัญที่ส่งอิทธิพลต่อราคายางพาราไทย คือ อุปสงค์ยางพาราในตลาดโลก 
ราคาน�้ามนัดบิ โดยราคาน�า้มนัดบิยังลดลงอย่างตอ่เนือ่ง ประกอบกบัความต้องการยางรถยนต์ที ่
ลดลงเช่นกันและยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้นตลาด ส่งผลให้สถานการณ์ราคายางพารายัง 
ปรับตัวลดลงอยู่ต่อไป 

รำคำสินค้ำรำยเดือน

ก.ค. 58 ส.ค. 58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ส.ค.

57
ม.ค.-ส.ค.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,209.52 1,187.22 -1.84 1,217.35 1,187.99 -2.41

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,750.48 2,791.67 1.50 2,981.74 2,782.77 -6.67

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 56.93 52.49 -7.80 68.98 57.88 -16.09

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 50.51 47.68 -5.61 59.35 49.36 -16.83

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,130.04 1,117.48 -1.11 1,294.24 1,185.57 -8.40

ไทย (THB/Baht) 18,471.15 18,772.00 1.63 19,892.47 18,807.28 -5.46

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 51.14 42.84 -16.23 100.80 51.79 -48.62

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 34.31 35.43 3.26 32.43 33.43 3.09

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
สิงหาคม 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling

ที่มา : CEIC
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

นวัตกรรมการเกษตรก้าวไกลไม่หยุดเมื่อกลุ่ม โอเชียนรีฟ กรุ๊ป ของอิตาลี 
ก�าลงัทดลองปลกูพชืในโดมบอลลนูยกัษ์คล้ายเรอืนกระจกใต้ทะเล ภายใต้โครงการ 
“นีโมส์การ์เดน” (Nemo’s Garden) เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ตอบรับกับภาวะ 
แปรปรวนของสภาวะอากาศโลกซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคเกษตรเป็นอย่างมาก  
ในโดมดงักล่าวจะมกีารปลกูพชืหลายชนดิ ทัง้ กะหล�า่ปลแีดง, ผักกาดหอม, ฝักถัว่  
และสตรอว์เบอร์รี ส�าหรับน�้าจะเป็นน�้าจืดที่สกัดมาจากน�้าทะเลหล่อเล้ียงพืชผัก 
โดยระบบ Hydroponic ซึ่งไม่ต้องใช้ดิน ผลผลิตที่ได้จะปราศจากมลพิษ 
โดยสิน้เชงิ เหมาะอย่างยิง่กบัพืน้ท่ีทีข่าดแคลนน�า้จืดแต่มีเงิน เช่น สิงคโปร์ มลัดฟีส์  
หรือแถบตะวันออกกลาง เกษตรกรไทยคงต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ กัน 
มากขึ้นแล้ว จึงขอเรียนเชิญเกษตรกรไทยเข้าร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand 
2015 ระหว่างวนัที ่17-19 กนัยายน 2558 ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีซึง่เป็นแสดง
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียนที่ไม่น้อยหน้าใครเช่นกัน

เศรษฐกิจเยอรมนีที่มีความผูกพันกับการส่งออกสูง (ประมาณ 50% ของ 
GDP) ดงันัน้สาเหตทุีเ่ศรษฐกจิของประเทศด�าเนนิไปได้ด้วยด ี(แม้จะมปัีญหาวกิฤต 
เศรษฐกจิในยโุรป) กเ็ป็นผลจากการส่งออกเช่นกนั ในปี 2014 เยอรมนส่ีงออกสงู 
เป็นประวัติการณ์ บริษัทเยอรมนีมียอดจ�าหน่ายรวมกันกว่า 1.1 พันล้านยูโร 
และร้อยละ 38 เป็นการส่งออกสู่ประเทศในเขตยูโรโซน (ประเทศที่ใช้เงินยูโร)  
การส่งออกสู่ประเทศเหล่าน้ีเยอรมนีไม่ต้องค�านึงถึงอัตราแลกเปลี่ยน และ 
การท่ีค่าเงินยูโรในปี 2014 ลดค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐก็ย่ิงช่วย 
ผลักดันให้บริษัทเยอรมนีส่งออกได้มากขึ้น และเศรษฐกิจที่ดีส่งผลอัตราว่างงาน 
ในเยอรมนีต�า่ตามไปด้วย เหตุผลที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สินค้าส่งออกของ 
เยอรมนีเป็นสินค้าไฮเทคและสินค้าเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก เช่น ระบบ
รถไฟฟ้าของซเีมนส์ รถยนต์ราคาแพง เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม  

ผู ้ประกอบการเคร่ืองนุ ่งห่มในเขตคันไซของญี่ปุ ่น (เป็นเขตที่ต้ังของเมืองโอซากะซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรม  
เมืองท่าโกเบะ เมืองหลวงเก่าเกียวโตและนาระ) ตัดสินใจซ้ือสินค้าไทยล็อตใหญ่ภายในงาน Thai Fashion &  
Textile Fair in Osaka เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยเหตุผลว่า (1) คุณภาพสูงเหมาะสมกับราคา (2) สามารถรับออเดอร์ครั้งละไม่มาก  
(Small Lot) ได้ และ (3) ตรงต่อเวลาในการจดัส่ง (ต้องส่งสนิค้าภายใน 1-2 เดอืน) ต่างจากประเทศอืน่บางประเทศทีร่าคาถกู 
แต่ถูกเบี้ยวประจ�าจึงเป็นโอกาสงามส�าหรับผู้ประกอบการ SME ไทยในการเข้าสู่ตลาดคันไซ แต่จุดอ่อนสินค้าเส้ือผ้าไทย 
ทีต้่องปรบัปรงุคอืการจดัวาง Pattern ซึง่เป็นจดุขายส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้เสือ้ผ้าของผูบ้รโิภคญีปุ่น่ เนือ่งจากคนญีปุ่น่ 
พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก อีกทั้งสินค้าไทยควรมีความหลากหลายและมีแบบให้เลือกมากกว่าคู่แข่ง เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ หมวก  
ถุงมือ ถุงเท้า เคหะสิ่งทอ ส่วนประกอบของเสื้อผ้าและผ้าผืน

ธนาคารและการรักษาพยาบาลเป็นฟันเฟืองขบัเคลือ่นเศรษฐกจิส�าคัญ โดยกลุม่ธรุกจิบรกิารดงักล่าวก�าลงัแซงหน้า 
อนิเดียไปแล้ว รวมทัง้แต่ละปีคนฟิลปิปินส์โพ้นทะเลส่งกลบัรายได้มมีลูค่าสูงถงึ 2 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี ส่งผล 
ให้คนฟิลปิปินส์มกี�าลังซือ้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง สนิค้าฟุ่มเฟือยกเ็ริม่เป็นทีต้่องการเพิม่มากขึน้ สนิค้าไทยทีม่ศีกัยภาพ 
ในการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ ได้แก่ 1) สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล  
2) ข้าว เนือ่งจากปรมิาณผลผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคส�าหรบัประชากร 100 ล้านคน 3) เครือ่งดืม่  
(เครื่องด่ืมชูก�าลัง ชากาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 4) เครื่องส�าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เนื่องจาก 
ชนชั้นกลาง-ล่าง หันมาสนใจเรื่องสุขภาพและความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและสมุนไพร 
โดยสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอางของไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 30% ฟิลิปปินส์จึงเป็นตลาดท่ีก�าลังมาแรงส�าหรับ 
สินค้าไทยอย่างมาก

และระบบก�าจัดน�้าเสีย เป็นต้น  
ซึ่งความต้องการในสินค้าดังกล่าว 
ทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะ
ทกุประเทศต่างกม็ุง่พฒันาประเทศ
สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม 
เป็นส่วนใหญ่ ล่าสดุ BMW ตัดสนิใจ 
ขยายโรงงานในไทยเพื่อเป็นประตู 
เจาะตลาด AEC จีน และอินเดียที่ 
มีเศรษฐีใหม่เพิ่มมากข้ึนติดอันดับ 
โลก

คนฟิลิปปินส์ได้เปรียบหลายชาติในอาเซียนในเรื่องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเหมือนฝร่ังเปี๊ยบจึงสามารถท�างานต่างประเทศก็ได้หรือจะท�างานใน MNC  
ในฟิลปิปินส์เองกไ็ด้เช่นกนั จงึเป็นปัจจัยดงึดดูการลงทนุส�าคญัของฟิลปิปินส์ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เตบิโตอย่างต่อเนือ่งในหลายปีทีผ่่านมา โดยคาดว่าในปี 2558 นีจ้ะขยายตวั  
6.7% สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของอาเซยีน โดยพบว่าภาคบรกิารมกีารขยายตวัสงูสดุ ร้อยละ 5.6 โดยมธุีรกจิ Call Center, การพัฒนา Software และศนูย์ Back Office ในธรุกจิ 


