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ก้าวสูป่ ระเทศไทย 4.0

และการขับเคลื่อนภาคการค้าบริการ

(นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์, นายสมชาติ สร้อยทอง)
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

Editor’s Note

วารสาร สนค. ยังคงมีบทสัมภาษณ์ผบู้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ทเี่ กษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559
ให้ได้ตดิ ตามกัน แต่ฉบับนีม้ คี วามพิเศษตรงทีเ่ ราได้รบั เกียรติจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผูม้ ากประสบการณ์
ถึง 2 ท่าน คือ ท่านวุฒชิ ยั ดวงรัตน์ หัวหน้ากลุม่ ภารกิจ ด้านการค้าต่างประเทศ และ ท่านสมชาติ สร้อยทอง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าภายในประเทศ ที่จะมาให้มุมมองและข้อคิดที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในชีวิต
และเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการ
คอลัมน์ Special Talk น�ำเสนอเนือ้ หาสาระทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของนักลงทุนในขณะนี้ ประเดิมด้วย
บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการวางวิสยั ทัศน์ใหม่สอู่ นาคต 4 นโยบาย (4 Shifts) ซึง่ สอดรับกับนโยบาย
‘ประเทศไทย 4.0’ เพื่อขับเคลื่อนภาคการค้าบริการสาขาต่างๆ ของไทย ที่มีการขยายตัวสูงสวนทางกับ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเผยข้อมูลสถานการณ์การส่งออกภาคบริการของประเทศไทยระดับอาเซียน
และระดับโลก เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาโอกาสและสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
อีกประเด็นทีต่ อ่ เนือ่ งจากนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ ซึง่ ทางกระทรวงพาณิชย์
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการส่งออก ‘คอนเทนต์’ หรือนัยหนึ่งคือ ‘วัฒนธรรมไทย’ ไปท�ำเงินทั่วโลก
ไม่ต่างจากเกาหลีและสหรัฐอเมริกาที่ท�ำส�ำเร็จและได้รับการยอมรับมาแล้ว ส�ำหรับผู้ประกอบการไทย
จะมีพื้นที่ยืนในตลาดคอนเทนต์โลกหรือไม่ เชิญพลิกอ่านต่อได้ในคอลัมน์ Special Talk 2
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

สนค. ชีย้ ทุ ธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรไทย
ต้องมุง่ สินค้านวัตกรรมและสร้าง Startup รองรับ Thailand 4.0
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
ระบุวา่ ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรไทยต้องมุง่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยนวัตกรรม และสร้าง Startup
ที่เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด และน�ำข้อมูลเหล่านี้
มาใช้ตดั สินใจเพือ่ การผลิต เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ตรงจุด
ในปี 2559 นี้ สนค. ได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร เพือ่ ให้ประเทศไทยมีเป้าหมายการค้า
สินค้าเกษตรทีช่ ดั เจนมากขึน้ ในระยะ 3 ปีขา้ งหน้านี้ รวมทัง้ มีตน้ แบบธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการในการ
ออกไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รอง ผอ. สนค. ได้เป็นประธานเปิดงานและ
ร่วมสัมมนาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นการปรับตัวสินค้าเกษตรไทย
สู่ Trading Nation ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานและให้ความคิดเห็น
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ฯ เป็นอย่างมาก
ผลการศึกษาพบว่า การค้าสินค้าเกษตรไทยจะต้องปรับตัวโดยมุง่ เน้นการผลิตสินค้าทีใ่ ช้นวัตกรรมขัน้ สูง
เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ สินค้าเกษตรในตลาดโลกนัน้ มีแนวโน้มลดลงต่อเนือ่ ง ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาเป็นไปได้
ยากยิง่ ดังนัน้ จึงต้องสร้างมูลค่าเพิม่ จากสินค้าเกษตรดัง้ เดิม นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการจะต้องเข้าใจกฎระเบียบ
การค้าเพือ่ ยกระดับการผลิตสินค้าให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล นอกจากนีจ้ ะต้องสร้าง Startup
ทีเ่ ป็นเกษตรกรและผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ทเี่ ข้าใจตลาด สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการค้า และน�ำข้อมูลเหล่านี้
มาใช้ตดั สินใจในการผลิต เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในตลาดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้
ต้องพัฒนาธุรกิจให้มศี กั ยภาพสอดรับกับเศรษฐกิจปัจจุบนั ทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาคบริการเพิม่ มากขึน้
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ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�ำ

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

และการขับเคลื่อนภาคการค้าบริการ
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

ในยุคทีห่ ลายประเทศได้กำ� หนดโมเดลเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่เพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ A Nation of Makers ของสหรัฐอเมริกา Design of
Innovation ของอังกฤษ นโยบาย Made in India ของอินเดีย และ Creative Economy ของเกาหลีใต้นนั้ ประเทศไทยได้กำ� หนดทิศทางในการพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ( Thailand 4.0 ) คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจฐานคุณค่า” (Value-Based Economy) จากโมเดล
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ที่ “ท�ำมาก ได้นอ้ ย” ไปสู่ “ท�ำน้อย ได้มาก” เพือ่ ก้าวข้ามจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึง่ หมายถึงการขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างน้อย
ใน 3 มิตทิ สี่ ำ� คัญ คือ 1. เปลีย่ นจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” 2. เปลีย่ นจากการขับเคลือ่ นประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสูก่ ารขับเคลือ่ น
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3. เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยวางวิสยั ทัศน์ใหม่สอู่ นาคต 4 นโยบาย
(4 Shifts) เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการค้าไทยไปสู่
เศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Based Economy) ทีท่ ำ� น้อย
แต่ได้ผลมาก (Less for More) สอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ได้แก่
1. การใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน�ำ (Demand
Driven) : การปรับเปลีย่ นจากการค้าทีม่ งุ่ ตอบสนองอุปทาน
ไปเป็นการค้าทีเ่ น้นการผลิตเพือ่ ตอบสนองอุปสงค์เป็นส�ำคัญ
2. การสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า (Value Creation) : การ
ปรับจากการรับจ้างผลิต/บริการ ซึง่ ได้ผลประโยชน์เพิม่ ต�ำ่
และไม่ยงั่ ยืน ไปสูก่ ารเป็นผูค้ า้ และผูป้ ระกอบการทีม่ เี อกลักษณ์
และแบรนด์ของตนเอง
3. การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ (Service
Based Economy) : ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่ใช้
ภาคบริการเป็นตัวน�ำ
4. การอ�ำนวยความสะดวกและพัฒนาธุรกิจ
(Facilitator & Developer) : การปรับกฎระเบียบทีเ่ ป็น
ข้อจ�ำกัดและเป็นอุปสรรคต่อการค้า และปรับบทบาท
กระทรวงฯ ให้เป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มากขึน้

การส่งออกภาคบริการไทย-อาเซียน-โลก

เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน คือ สิงคโปร์
มาเลเซีย และประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ พบว่า ในภาพรวมการส่งออกภาคบริการ
ของไทยมีอัตราขยายตัวสูงกว่าประเทศอื่นๆ กล่าวคือ
การส่งออกภาคบริการของไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ
9.6 ในขณะทีก่ ารส่งออกภาคบริการของสิงคโปร์ มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา เกาหลี และญีป่ นุ่ ติดลบร้อยละ 7.4, 16.9,
0.1, 12.7 และร้อยละ 0.6 ตามล�ำดับ
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาคบริการของไทย
มาจากสาขาการท่องเทีย่ วเป็นหลัก ซึง่ มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ
73 ในปี 2558 สาขาการท่องเที่ยวของไทยท�ำรายได้ให้
ประเทศถึง 44,521 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการขยายตัว
ร้อยละ 15.8 ส่วนสาขาทีท่ ำ� รายได้สงู อันดับรองลงมา คือ
สาขาบริการทางธุรกิจ (8,566 ล้านเหรียญสหรัฐ, สัดส่วน
ร้อยละ 14) และขนส่ง (5,715 ล้านเหรียญสหรัฐ, สัดส่วน
ร้อยละ 9)
ในภาพรวมปี 2558 การส่งออกภาคบริการของไทย
มีมูลค่าสูงกว่ามาเลเซีย แต่ยังต�่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
อยู่มาก อาทิ สิงคโปร์มีรายได้จากการส่งออกภาค
บริการ 139,610 ล้านเหรียญสหรัฐ เกาหลีใต้ 97,877
ภาพรวมธุรกิจบริการ
ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น 162,172 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในสภาวการณ์ปจั จุบนั ในช่วงทีก่ ารค้าสินค้าของโลก และสหรัฐอเมริกา 710,171 ล้านเหรียญสหรัฐ
อยูใ่ นภาวะซบเซา เนือ่ งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ล้วนมีความ
ช้ากว่าคาดการณ์ ราคาน�้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ หลากหลายของสาขาของการส่งออกบริการมากกว่าไทย
และผลผลิตภาคเกษตรที่หดตัวในระดับสูงจากความ และมีสาขาทีท่ ำ� รายได้หลัก 4-5 สาขาขึน้ ไป อาทิ สิงคโปร์
แปรปรวนของสภาพอากาศ การค้าภาคบริการกลับขยายตัวสูง สาขาบริการทีท่ ำ� รายได้หลักในการส่งออก คือ สาขาขนส่ง
สอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่าง บริการทางธุรกิจ การเงิน และการท่องเที่ยว มาเลเซีย
ประเทศ (IMF) ทีร่ ะบุวา่ ในปี 2559 มูลค่าการค้าสินค้าโลก มีสาขาท่องเทีย่ ว บริการทางธุรกิจ ขนส่ง และโทรคมนาคม
จะหดตัวร้อยละ 3.2 แต่มลู ค่าการค้าบริการโลกจะขยายตัว สหรัฐอเมริกา สาขาท่องเที่ยว บริการทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์
ร้อยละ 2.5 ซึ่งทิศทางดังกล่าวได้สะท้อนในตัวเลขการ ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน และขนส่ง เป็นต้น
ส่งออกบริการของไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทีข่ ยายตัว
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออก
สูงถึงร้อยละ 8.1 เทียบกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว ภาคบริการของโลก พบว่า ภาคบริการที่มีอัตราการ
เพียงร้อยละ 0.9
ขยายตัวสูง คือ สาขาที่ใช้เทคโนโลยีความรู้ ได้แก่
ในปี 2558 การส่งออกบริการของไทยขยายตัวสูงถึง สาขาการเงิน ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา โทรคมนาคม
ร้อยละ 9.6 และภาคบริการของไทยมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ และสาขาที่เกี่ยวกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต (lifestyle)
60.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่ ได้แก่ การท่องเทีย่ ว บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสันทนาการและ
ภาคเกษตรเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ วัฒนธรรม ซึ่งสาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่ไทยยังไม่มีความ
9, 3 และ 27 ของ GDP ไทยตามล�ำดับ (ที่มา : ธนาคาร เชี่ยวชาญในการส่งออก ยกเว้นสาขาท่องเที่ยวเพียง
แห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)
สาขาเดียวทีไ่ ทยท�ำรายได้สงู (ทีม่ า : www.trademap.org)
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บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อน
ภาคการค้าบริการ

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์จงึ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์เรือ่ ง
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการเป็นหนึง่ ในเป้าหมายหลัก
ของกระทรวงฯ ธุรกิจบริการทีจ่ ะมุง่ ผลักดันในระยะแรก
ได้แก่ 1. การบริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพและ
ความงาม (Wellness, Health & Beauty) 2. การบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (เช่น โรงแรม/ร้านอาหาร)
3. บริการเชิงสร้างสรรค์ และธุรกิจ Digital Content (เช่น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์/แอนิเมชั่น) 4. บริการก่อสร้าง
วิศวกรรม และสถาปนิก 5. บริการธุรกิจ (เช่น บริการ
วิชาชีพ และบริการอสังหาริมทรัพย์) และ 6. บริการโลจิสติกส์
การค้า บริการค้าปลีก และแฟรนไชส์ อีกทั้งจะเข้ามา
ดูแลการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งล้งด้วย
ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าว เนื่องจาก
ในภาคบริการมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบอยูห่ ลายแห่ง ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์จะรวบรวม
ปัญหา/อุปสรรคด้านกฎระเบียบและการอ�ำนวยความสะดวก
ในการค้าการลงทุนภาคบริการ และการด�ำเนินการ
ด้านพัฒนาธุรกิจบริการ/การสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ก่อนการจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ธรุ กิจบริการภาพรวม
ของประเทศไทยต่อไป โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ในสาขาดิจิทัลคอนเทนต์ และ
Health & Wellness แล้วเมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา
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Special Interview

สัมภาษณ์พเิ ศษ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์)
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

ส�ำหรับวารสาร สนค. ฉบับนี้ มีความพิเศษคือ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ 2 ท่านด้วยกัน ท่านแรกคือ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวุฒชิ ยั ดวงรัตน์)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าต่างประเทศ และท่านที่สองคือ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าภายในประเทศ
ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลาย ท�ำให้เราได้เห็นมุมมองการท�ำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่านไม่เพียงช่วยบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานที่มี
คุณค่า แต่ยงั ให้มมุ มองในเรือ่ งต่างๆ ตลอดจนข้อคิดแก่ขา้ ราชการรุน่ ใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลง การพัฒนาตนให้มคี วามแตกฉาน เป็นมืออาชีพ และไม่ลมื
ที่จะรักษาความสมดุลของชีวิต
ทีมงาน : ขอให้ท่านเล่าถึงชีวิตการท�ำงานตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะช่วงที่
เป็นข้าราชการใหม่
รองปลัดฯ : พีเ่ รียนมัธยมปลายถึงปริญญาเอกทีฝ่ รัง่ เศส ก่อนทีจ่ ะมารับราชการ
เคยท�ำงานธนาคารอยู่ 2 ปี ในฝ่ายอ�ำนวยสินเชื่อ และได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ที่
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน แล้วจึง
โอนมารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์
พีไ่ ด้เริม่ งานทีก่ ระทรวงพาณิชย์ ทีฝ่ า่ ยความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงาน
กรมพาณิชย์สมั พันธ์ ขณะนัน้ กระทรวงฯ มีความต้องการคนทีพ่ ดู ภาษาต่างประเทศได้ดี
ท�ำให้ได้รบั มอบหมายงานทีห่ ลากหลาย และพีม่ ที า่ นพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ เป็นหัวหน้าฝ่าย
และท่านจรจิตฯ เป็นผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน ทั้งสองท่านเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรก
ในชีวิตราชการที่กระทรวงพาณิชย์ ถือว่าพี่โชคดีมาก เพราะหัวหน้างานคนแรกจะเป็น
แบบอย่างที่สำ� คัญที่สุดในการท�ำงาน ซึ่งพี่โชคดีที่ได้เรียนรู้งานจากทั้งสองท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ที่กรุณาสอนงานและให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องงานและชีวิตราชการได้เป็นอย่างดี
หลังจากท�ำงานที่ส่วนกลางได้ 2 ปีครึ่ง พี่ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปประจ�ำการ
ในส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองลีอง ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก
กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเปิดส�ำนักงานใหม่ที่ลีอง งานเปิดส�ำนักงานเป็นงาน
ที่ท้าทาย ทั้งการเลือกท�ำเลที่ตั้งที่ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของส�ำนักงาน และภารกิจหลัก
ของส�ำนักงาน คือการสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจ ซึ่งจุดแข็งของส�ำนักงาน
คือการมีเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และธนาคารต่างๆ
ในประเทศนั้นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการท�ำธุรกิจ การที่พี่เคยผ่านงาน
ในสายธนาคารมาก่อน ท�ำให้พรี่ วู้ า่ เครือข่ายในสายงานธนาคารเป็นหนึง่ ในคลังข้อมูลชัน้ ดี
มีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ที่สามารถสนับสนุนงานด้านการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
หลังจากประจ�ำการที่เมืองลีอง พี่ได้รับคัดเลือกให้ไปประจ�ำการที่เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 8 ปี สิ่งแรกที่พี่ท�ำเมื่อไปประจ�ำการที่มิลานคือ เรียนภาษา
อิตาเลียน เพราะพีเ่ ชือ่ ว่าการได้ภาษาจะเป็นประตูไปสูค่ วามเข้าใจด้านต่างๆ ในเชิงลึก
ตั้งแต่วัฒนธรรม วิธีคิด ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค
นอกจากนี้ สิ่งที่พี่พยายามท�ำที่มิลานคือ การแสวงหาตลาดใหม่ หรือตลาด
เมืองรอง (เมืองทีส่ อง) ให้ผสู้ ง่ ออก แทนทีจ่ ะยึดกับตลาดหลักในเมืองหลวงและปริมณฑล
เท่านั้น ซึ่งความหลากหลายของตลาดถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการขยายช่องทางการค้า
ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย ตลาดใหม่ๆ ทีส่ ามารถจะรองรับสินค้าและบริการไทยเพือ่ เพิม่
มูลค่าทางการค้าให้มีมากยิ่งขึ้น
ทีมงาน : ท่านมีมมุ มองในด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย และของโลก
อย่างไร
รองปลัดฯ : พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเริม่ จากการน�ำเข้ามาเพือ่
การบริโภค การผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้า และจึงมาสู่การผลิตเพื่อการส่งออก
ซึง่ ประเทศไทยมีการผลิตเพือ่ การส่งออกมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ในยุคหลังจากนี้
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จะต้องมองไปข้างหน้าและให้ความส�ำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ณ วันนี้ ตลาดของไทยไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศ แต่คอื ตลาดอาเซียนทีม่ ปี ระชากร
600 ล้านคน ซึ่งจะเป็นโอกาสส�ำคัญส�ำหรับไทย ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรประมาท
ในวันที่การลงทุนจากต่างชาติ เช่น ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเคลื่อนย้ายไปประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย เช่น เวียดนาม เราอาจต้องถามตนเองว่าจะปรับตนเองอย่างไรเพื่อ
รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันไว้
ประเด็นหนึง่ ทีพ่ อี่ ยากฝากให้คดิ คือ สัจธรรมทีว่ า่ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ตอนพี่เด็กๆ ท่าเรือมาร์แซย์ (Marseille) เป็นท่าเรือส�ำคัญที่สุดในยุโรป เพราะเป็น

ท่าเรือที่คลื่นลมสงบ อากาศดีตลอดปี อยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ดีมาก คืออยู่กึ่งกลาง
ของยุโรป แต่ต่อมาท่าเรือรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) กลับมีความส�ำคัญขึ้นมาแทนที่
ท่าเรือมาร์แซย์ ทั้งๆ ที่รอตเทอร์ดามเป็นช่องแคบที่ลมแรงมาก มีคลื่นอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนัน้ ในโลกทุกวันนี้ เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ยิง่ ปัจจุบนั
เป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน โลกแคบลงมาก สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการก้าวให้ทันกระแสโลกเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุด
พี่จึงเห็นว่าบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นอกจากจะต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
แล้วยังต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ให้ดี และให้ทัน
จากยุคของการสร้างความยุตธิ รรม “ให้แก่ตลาด” ไปสูก่ ารสร้างความยุตธิ รรม
“ให้กับผู้บริโภค”
เวทีการเจรจา และองค์กรระหว่างประเทศมีวิวัฒนาการไปตามบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง ในยุคก่อน GATT ถือก�ำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างความยุติธรรม “ให้แก่ตลาด”
(level playing field) ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และต่อมาวิวัฒนาการเป็น WTO
มาถึงยุคนี้เป็นยุคของ “การสร้างความยุติธรรมให้กับผู้บริโภค” (fair trade) ซึ่งมี
ขอบเขตทีก่ ว้างกว่าสินค้าเกษตร แต่หมายถึงกระแสของการตระหนักรับรู้ (conscious)
ของผู้บริโภคในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
การรวมกลุ่มทางการค้าในรูปแบบใหม่จึงมีประเด็นทางสังคม ทั้งเรื่องแรงงาน
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่จริยธรรมเข้ามา เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเห็นสังคมที่

ไม่เอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน ไม่สร้างมลภาวะ องค์กรระหว่างประเทศก็มกี ารปรับตัว
โดยตลอด และประเด็นเหล่านี้จะเป็นทิศทาง (trend) ของโลกการค้าในอนาคต
ทีมงาน : ท่านมีแนวคิดในการท�ำงาน และมีวิธีการสร้างสมดุลในการท�ำงาน
กับชีวิตส่วนตัวอย่างไร
รองปลัดฯ : ที่บ้านพี่เป็นครอบครัวข้าราชการ และมองว่าการรับราชการคือ
การท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในการท�ำงาน หลักคิดของพี่ พี่จะตั้งค�ำถามง่ายๆ
3 ข้อคือ 1. ความเป็นมา เรือ่ งนัน้ มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร 2. สถานะล่าสุด ความคืบหน้า และ
ความชัดเจนว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และ 3. สิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อในอนาคต เพราะงาน
ราชการต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย พี่เชื่อว่าหากจับหลักการ 3 ข้อนี้ได้แล้ว
ขั้นตอนการท�ำงานจะมีทิศทางที่ถูกต้อง และชัดเจน
ส่วนการสร้างความสมดุลของชีวิต มีองค์ประกอบส�ำคัญอยู่ 3 ด้าน คือ
1. เรือ่ งครอบครัว 2. ทีท่ ำ� งาน และ 3. เรือ่ งส่วนตัว เราจะต้องรักษาสมดุลของแต่ละเรือ่ ง
ให้ดี ทั้ง 3 ด้านนี้จะต้องไปด้วยกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ เพราะถ้าหากเราเจอปัญหา
หรือผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง อีกด้านที่เหลือจะคอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็น
แรงผลักดันให้เราสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้
นอกจากนี้ พี่มองว่าการมองโลกในแง่ดี มองผูอ้ ื่นในแง่ดี และปรับเปลีย่ นตนเอง
อยู่เสมอเป็นเรื่องส�ำคัญ
ทีมงาน : ในฐานะผู้บริหาร ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อบุคลากรรุ่นใหม่ที่เติบโต
ขึ้นมาในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบุคลากรรุ่นก่อน และขอให้ท่านฝาก
แง่คิดในการท�ำงานให้กับข้าราชการรุ่นใหม่
รองปลัดฯ : โลกเรามีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ถ้าจะให้คนรุ่นก่อนมาคิดแทน
คนรุน่ หลังคงจะไม่สามารถพูดแทนได้ทงั้ หมด เพราะบริบททางสังคมมีความแตกต่างกัน
ในช่วงปี 1980 มีการพูดกันมากว่า โลกในอนาคตจะเป็นยุคของการสื่อสาร
(communication) ตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจว่าคืออะไร มาถึงตอนนี้จึงได้เข้าใจดี ว่าโลก
ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกัน โลกยุคใหม่มี social media ในรูปแบบต่างๆ
เข้ามา ทั้ง Line Facebook และสื่อต่างๆ โลกนับจากนี้จะหมุนเร็วมาก
พีเ่ ชือ่ ว่าทุกคนมีวธิ คี ดิ มีตรรกะของตนเอง คุณพ่อพีส่ อนว่า ความรูไ้ ม่ได้มาจากการ
ศึกษาทีส่ งู เท่านัน้ แต่มาจากการพินจิ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ อย่างแตกฉาน “ความแตกฉาน”
ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ท�ำ และความเป็นมืออาชีพ
พี่ขอฝากไว้ว่า ขอให้มีความรักในงานที่ท�ำ คิดบวก มีความสุขกับการท�ำงาน
พยายามพัฒนาตนเองให้มีความแตกฉานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันรักษา
สมดุลของชีวิตให้ดี ทั้งการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
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สัมภาษณ์พเิ ศษ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559

ทีมงาน : นับจากวันแรกทีท่ า่ นเข้ารับราชการทีก่ ระทรวงพาณิชย์จนถึงปัจจุบนั
ท่านมีประสบการณ์ในการท�ำงานแต่ละช่วงอย่างไรบ้าง
ท่านรองปลัดฯ : ด้วยความทีท่ างบ้านประกอบธุรกิจส่วนตัว และต้องมีการติดต่อ
กับราชการอยูบ่ อ่ ยๆ ซึง่ ในแต่ละครัง้ เห็นว่ามีความยุง่ ยากซับซ้อนและล่าช้าเป็นอย่างมาก
จึ ง มี ค วามคิ ด อยากรู ้ ถึ ง ระบบการท� ำ งานของราชการ เมื่ อ มี โ อกาสจึ ง สอบเข้ า
รับราชการ โดยเริ่มงานราชการแรกที่กรมการค้าภายใน ฝ่ายตรวจสอบ สมัยก่อน
ต้องไปท�ำงานที่ท่าเตียน และงานแรกที่ได้รับมอบหมาย คือ การตรวจสอบราคาสินค้า
ในช่วงแรกที่เข้ารับราชการก็ได้ช่วยงานที่บ้านควบคู่ไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงาน
ราชการกับธุรกิจที่บ้านในตอนนั้นแล้ว งานราชการถือว่าไม่ได้หนักอย่างที่คิด ช่วงนั้น
งานราชการจึงเปรียบเสมือนงานอดิเรก และธุรกิจที่บ้านเปรียบเสมือนงานหลัก ทั้งนี้
การช่วยงานที่บ้านของผมก็ไม่ได้ท�ำให้งานราชการเสียหาย
ผมท�ำงานอยู่ฝ่ายตรวจสอบที่ส่วนกลางประมาณ 2 ปีครึ่ง ได้รับความก้าวหน้า
เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยเจตนารมณ์และอุดมการณ์ในสมัยเรียนที่ชอบท�ำงานใน
ชนบทต่างจังหวัด เมื่อมีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ไปท�ำงานที่ส�ำนักงานส่วนภูมิภาค
จึงได้ไปสมัคร และไปปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี
ระยะเวลาการท� ำ งานที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี ป ระมาณหนึ่ ง ปี ค รึ่ ง โดยมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบ 9 จังหวัดของภาคตะวันตก ซึ่งวันแรกที่ย้ายไปท�ำงาน ด้วยความที่เป็น
ส� ำ นั ก งานตั้ ง ใหม่ ท� ำ ให้ ยั ง ไม่ มี อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งานหรื อ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
มากนัก การท�ำงานก็ต้องนั่งท�ำงานกับพื้น ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ การเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการจังหวัดอื่นๆ ก็มีรถยนต์เพียง 1 คัน ไม่มีพนักงานขับรถ ท�ำให้ต้องขับรถ
ออกพื้นที่เอง ทุกอ�ำเภอของ 9 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี
จนกระทั่งสมัยท่านอธิบดีพชร (ในขณะนั้น) ผมได้ย้ายกลับเข้าส่วนกลางอีกครั้ง
หลังจากนั้นได้ย้ายก็ไปอยู่งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ อยู่ได้ประมาณ 2 ปี ก็ย้ายไปเป็น
หัวหน้าพัสดุ แต่ทำ� งานพัสดุได้แค่ 10 เดือน มีการปรับเปลีย่ นหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่
ผมได้ยา้ ยมาเป็นหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ ซึง่ การเปลีย่ นงานเช่นนีถ้ อื เป็นความโชคดีของผม
ท�ำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลายทั้งงานงานตรวจสอบ งานต่างจังหวัด
งานส่งเสริม งานอ�ำนวยการทางพัสดุและงานกองการเจ้าหน้าที่ ผมท�ำงานอยู่กองการ
เจ้าหน้าทีก่ รมการค้าภายในได้ประมาณ 7 ปี ก็ได้เลือ่ นต�ำแหน่งมาเป็นระดับแปด (ซี 8)
ทีก่ ลุม่ งานส่งเสริมอีกครัง้ ต่อมาประมาณหนึง่ ปีทา่ นปลัดสมพล เกียรติไพบูลย์ ได้ชกั ชวน
ผมไปท�ำงานทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวง เนือ่ งจากในขณะนัน้ การเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง
ทีมงาน : ท่านเคยมีวิกฤตการณ์จากการท�ำงานที่จดจ�ำได้บ้างไหม
เป็นเพียงฝ่ายเท่านั้น โดยผมอยู่ช่วยตั้งกองเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อยู่ 6 ปี จึงย้าย
ท่านรองปลัดฯ : วิกฤตการณ์จากการท�ำงานของผมที่ท�ำให้จดจ�ำจนถึงทุกวันนี้
กลับกรมการค้าภายในไปเป็น ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และในปี 2545 เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตอนไปออกตรวจราคาสินค้าแถวย่านบางกะปิ ซึ่งตอนนั้น
ได้มีการปฏิรูปราชการขึ้น ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมถูกรวมไปอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปตรวจร้านขายวัสดุกอ่ สร้างทีข่ ายเกินราคา แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ เจ้าของร้านไม่ยอม
(กรมทะเบียนการค้าเดิม)
ให้จับกุมส่งสถานีต�ำรวจ และยั่วยุให้คนงานที่มีเครื่องมือก่อสร้างมาปิดล้อมเรา
และพนักงานทีไ่ ปด้วย ในขณะทีห่ วั หน้าสาย (ท่านกรณรงค์ ฤทธิฤ์ าชัย) ได้ไปตามต�ำรวจ
ทีมงาน : ท่านมีวธิ กี ารสร้างสมดุลระหว่างชีวติ การท�ำงานกับชีวติ ส่วนตัวอย่างไร ที่สถานีหัวหมากมาช่วย เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ และถนนยังเป็น
ท่านรองปลัดฯ : โดยปกติแล้วผมเป็นคนไม่มงี านอดิเรก เวลาว่างส่วนใหญ่จากงาน ถนนลาดยาง ขับรถสวนทาง 2 เลน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือ
ราชการผมก็จะช่วยธุรกิจครอบครัว ดังนัน้ เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมก็จะต้องขับรถสิบล้อ (ประมาณครึ่งชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเราได้ท�ำใจดีสู้เสือ ตั้งสติ และชี้แจง
ส่งหินทรายและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ธุรกิจครอบครัวมีงานมากหลังจาก กับกลุ่มคนที่ปิดล้อมจนสามารถรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
เลิกงานราชการก็ตอ้ งกลับไปช่วยงานทีบ่ า้ นเพิม่ เติมด้วย แต่เมือ่ ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานมาถึง
ระดับกลางแล้วก็ไม่ได้ช่วยที่บ้านเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานราชการ
ทีมงาน : ท่านมีแนวคิด ปรัชญา หรือวิธกี ารพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างเพือ่ น�ำ
ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก เมื่อว่างจากงานจึงท�ำให้พอมีเวลาที่จะอ่านหนังสือหรือเล่นกีฬาบ้าง ไปสู่ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน
โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน
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ท่านรองปลัดฯ : สิง่ ทีผ่ มอยากจะบอกน้องๆ คือ ทุกแห่งทีไ่ ด้ทำ� งานมีความรูใ้ ห้เรา
เก็บเกีย่ วอยูท่ งั้ สิน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะสามารถเก็บเกีย่ วได้มากน้อยแค่ไหน ดังนัน้ อยากจะ
บอกว่าท�ำงานมาก ได้ประสบการณ์มาก และเนื่องจากทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ความคิดในการท�ำงานจึงต้องปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัย จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
ของผม การเป็นคนช่างสังเกต การมีความรอบรู้ในงานที่เราท�ำ การรู้กฎระเบียบ ส่งผล
ให้ผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเรา แต่เมื่อเป็นระดับสูงแล้ว จะต้องใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
มาในอดีต รวมทั้งประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องคนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆ
ที่ส�ำคัญต้องมีไหวพริบดีถึงจะท�ำงานบริหารได้
นอกจากนี้ ศิลปะการพูดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการท�ำงาน อย่างเช่นเมื่อเรา
ต้องการจะปฏิเสธก็ควรต้องปฏิเสธไปแบบที่รักษาน�้ำใจคนฟัง ดังนั้น ศิลปะการพูด
ถือเป็นปัจจัยสู่ความส�ำเร็จอย่างหนึ่ง จะพูดอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
ทีมงาน : ท่านมีเทคนิคหรือวิธีพัฒนาตนเองหรือฝึกพูดให้มีศิลปะได้อย่างไร
ท่านรองปลัดฯ : ส่วนตัวผมแนะน�ำให้ฟังจากคนที่เก่งๆ เวลาเขาพูด และสังเกต
ว่ามีการใช้ค�ำพูดอย่างไร ซึง่ การสังเกตดังกล่าวจะเป็นการเรียนรูท้ ี่ดีมาก โดยของผมจะ
คอยสังเกตจากหัวหน้าว่าแต่ละท่านมีเทคนิคการพูดอย่างไรบ้าง หากประโยคใดประทับใจ
ก็จะน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองเพื่อน�ำไปใช้ต่อไป ดังนั้น ผมจะคอย
บอกข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่เรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญ
ทีมงาน : ช่วงชีวิตที่รับราชการท่านมีความภาคภูมิใจในเรื่องใดบ้าง
คือ หากได้ท�ำงานกับคนเก่งก็ถือว่าโชคดีที่จะได้เรียนรู้แนวทาง ข้อคิด และเทคนิคการ
ท่านรองปลัดฯ : ผมมีประสบการณ์ชวี ติ ข้าราชการหลายอย่าง เช่น ในเรือ่ งทีผ่ ม
ท�ำงานที่ดี ส่งเสริมให้เราได้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูใ้ หญ่หลายท่านให้ทำ� งานในหลากหลายหน้าที่ ท�ำให้ตวั ผมเอง
ได้เรียนรูง้ าน เรียนรูค้ น และเพิม่ พูนประสบการณ์ของตัวเองไปด้วยในขณะเดียวกัน ซึง่
ทีมงาน : ท่านมีกงั วลใจกับคนรุน่ ใหม่ หรือมีขอ้ คิดฝากถึงคนรุน่ ใหม่อย่างไรบ้าง นับเป็นโอกาสทีด่ ใี นการท�ำงาน บางคนไม่ชอบการเปลีย่ นงาน เพราะไม่อยากหาเพือ่ นใหม่
ท่านรองปลัดฯ : ส่วนตัวไม่กังวลมากนัก แต่อยากฝากคนรุ่นใหม่ให้น�ำ ไม่อยากปรับตัวใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ผมมองว่าการเปลี่ยนงานท�ำให้เราได้มีโอกาส
ประสบการณ์ ข องคนรุ ่ น เก่ า มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ อย่ า มองว่ า ความคิ ด ของ เรียนรูง้ านในหลากหลายด้าน ขณะเดียวกันต้องเรียนรูง้ านให้รอู้ ย่างถ่องแท้ อีกทัง้ ยังเป็น
คนรุ่นเก่าเป็นความคิดที่ล้าสมัย ในบางครั้งบางสถานการณ์/ปัญหา ก็อาจจะ โอกาสในการทีจ่ ะได้เรียนรูว้ า่ ตัวเราเองมีความถนัดในงานหน้าทีอ่ ย่างไรบ้าง นอกจากนี้
สามารถแก้ไขได้จากแนวคิดเดิมของผู้ที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างสิ่งที่คนรุ่นเก่ามี ได้เรียนรู้คนเพื่อใช้ปรับตัวในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งผมเห็นว่าหากมีโอกาสก็ควร
แต่คนรุ่นใหม่ยังไม่มี เช่น คนรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการเรียนรู้นิสัยคน (เพื่อน ไปสัมผัสงานในต่างจังหวัดบ้างจะได้เรียนรู้งานของกระทรวงในอีกรูปแบบ เพราะ
ร่ ว มงาน) และใส่ ใ จในความรู ้ สึ ก ของเพื่ อ นร่ ว มงานน้ อ ยกว่ า คนรุ ่ น เก่ า ท� ำ ให้ ต่างจังหวัดต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากทุกกระทรวงทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด ได้ทำ� งาน
ในบางครัง้ การพูดหรือการกระท�ำทีอ่ อกมาอาจก่อให้เกิดความน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจแก่คนรอบข้าง ประสานโดยตรงกับผูป้ ระกอบการ เกษตรกรและชาวบ้าน โดยลักษณะงานจะท�ำให้เรา
เป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ไม่แน่นแฟ้นเท่าคนรุ่นเก่า
มีความเข้มแข็ง เนื่องจากงานในต่างจังหวัดมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ผมมีเรื่องที่
อยากจะฝากน้องๆ ข้าราชการ คือ 1) เรือ่ งความสุจริต การท�ำงานต้องยึดมัน่ ความสุจริต
ทีมงาน : ท่านมองบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคตเป็นอย่างไร
ไม่ขอ้ งแวะกับผลประโยชน์ทมี่ ใี ครหรือบุคคลใดมาเสนอให้ การท�ำงานต้องตัง้ อยูบ่ นความ
ท่านรองปลัดฯ : มุมมองของผมมองว่า ด้านการค้าการลงทุนในอนาคต ภาคเอกชน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยยึดหลักตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้
จะสามารถขับเคลือ่ นธุรกิจได้ดว้ ยตัวเอง ดังนัน้ บทบาทของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นไปใน วางแนวทางไว้เกี่ยวกับ Zero Corruption หากเรายึดมั่นสิ่งนี้ในการท�ำงาน ชีวิตการ
ทิศทางการอ�ำนวยความสะดวก และสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม รับราชการก็จะมีความมัน่ คงและมีความสุข 2) ให้มคี วามสุขในการท�ำงาน ความเครียด
การส่งเสริมและสนับสนุนของกระทรวงฯ ในอนาคต ควรจะต้องมีการส�ำรวจความต้องการ ไม่ชว่ ยให้งานส�ำเร็จได้ หากเราได้เป็นหัวหน้าก็ไม่ควรไปสร้างความเครียดให้กบั ลูกน้อง
ของภาคธุรกิจด้วยว่าต้องการให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือในแบบใด เพื่อให้โครงการ ควรสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี สร้างทีมในการท�ำงานร่วมกัน โดยมองเป้าหมาย
ที่กระทรวงด�ำเนินการสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของธุรกิจได้ตรงประเด็น
ความส�ำเร็จของงานและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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โดย นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

การส่งออกวัฒนธรรม โอกาสของไทยในธุรกิจคอนเทนต์
ณ พิธปี ดิ กีฬาโอลิมปิก 2016 หรือริโอเกมส์ ไฮไลท์ขโมยซีนครัง้ ส�ำคัญของงานคือ การทีน่ ายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ของญีป่ นุ่ ปรากฏกายในชุดช่างประปาจากการ์ตนู
มาริโอ แล้วขอความช่วยเหลือจากโดราเอมอนให้ชว่ ยเจาะอุโมงค์จากโตเกียวไปริโอเดอจาเนโร และโผล่ขนึ้ จากอุโมงค์สเี ขียว ก่อนจะถอดชุดช่างประปาออกมาเป็น ชินโสะ อาเบะ
นายกรัฐมนตรีญปี่ นุ่ แน่นอนว่าฉากนีไ้ ด้รบั การวางแผนเป็นอย่างดีจากประเทศช่างคิดอย่างญีป่ นุ่ เพือ่ สือ่ ความหมายว่าญีป่ นุ่ ได้กลับมาทวงต�ำแหน่งความยิง่ ใหญ่คนื แล้ว
ภายใต้นโยบาย "Cool Japan"
ในขณะทีญ
่ ปี่ นุ่ ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน หรือทีเ่ รียกว่า “ทศวรรษแห่ง
ความสูญเปล่า” (The Lost Decade) เมือ่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้
ไม่ถึงร้อยละ 1 มาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ประกอบกับปัญหาค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น
ท�ำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ออกไปตั้งโรงงานยังต่างประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ใช้นโยบาย Cool Japan เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ด้วยการเผยแพร่และส่งออกวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ในรูปของ
สินค้าและบริการต่างๆ 5 สาขาคือ แอนิเมชัน่ อาหาร การขนส่งสินค้าในประเทศ (Delivery
Service) เรียวกัง (โรงแรมแบบญี่ปุ่น) และศิลปหัตถกรรม (Art and Craft) นอกจากนี้
นโยบาย Cool Japan นี้ มีการตัง้ เป็นหน่วยงานขึน้ มาดูแล โดยมีรฐั มนตรีดา้ นเศรษฐกิจ
ท่านหนึง่ ทีร่ บั ผิดชอบและดูแลการพัฒนาก�ำกับดูแลโครงการนี้ (Cool Japan Strategy
Minister) และมีบริษัท Cool Japan Fund ที่ดูแลด้านการสนับสนุนการส่งออกสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
นอกจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่ใช้นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์
และประสบความส�ำเร็จเป็นทีย่ อมรับไปทัว่ โลกคือ ประเทศเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา
ในยุคก่อนที่ซีรีส์เกาหลียังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เกาหลีได้ติดต่อสถานี
โทรทัศน์ของไทย ขอน�ำซีรสี เ์ กาหลีเข้ามาฉายทุกวัน โดยไม่คดิ ค่าลิขสิทธิใ์ ดๆ ซึง่ กลยุทธ์นี้
ท�ำให้ซีรีส์เกาหลีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามมาด้วยการที่คนไทยจัดทัวร์ไปเที่ยวประเทศ
เกาหลี ซือ้ เครือ่ งส�ำอาง ฟังเพลงเกาหลีและใช้สนิ ค้าเกาหลี อย่างแพร่หลายหลังจากนัน้
ซึง่ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจคอนเทนต์ของเกาหลี เนือ่ งจากความพยายามอย่าง
ต่อเนือ่ งของรัฐบาลเกาหลีในการสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนคือ
กระทรวงการท่องเทีย่ ว กีฬา และวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย และในปี 2002
มีการจัดตัง้ หน่วยงานชื่อ Korean Creative Content Agency (KOCCA) เป็นหัวหอก
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา การที่ละครเพลงบรอดเวย์และภาพยนตร์ฮอลลีวูดโด่งดัง
ไปทั่วโลก ก็มีที่มาจากประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกนโยบายชื่อ “The
New Deal” ในปี 1929 และส่วนหนึ่งของนโยบายมีการจ้างศิลปินในสาขาต่างๆ รวม
40,000 คน ซึ่งมีผลให้ศิลปินมากความสามารถทั้งหลายออกจากยุโรปเข้ามาอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา และหลังปี 1945 เป็นต้นมา ละครเพลงบรอดเวย์และภาพยนตร์ฮอลลีวดู
ก็มชี อื่ เสียงโด่งดัง และเป็นรูปแบบหนึง่ ของการส่งออกวัฒนธรรมในรูปของ “Soft Power”
ของสหรัฐอเมริกา นับจากนัน้ เป็นต้นมา คนไทยส่วนใหญ่จะรูจ้ กั อเมริกาจากภาพยนตร์
ฮอลลีวดู คุน้ เคยกับวิถชี วี ติ แบบอเมริกนั รวมทัง้ ไปเรียนต่อและจับจ่ายใช้สอยซือ้ สินค้า
จากอเมริกาอย่างแพร่หลาย
กรณีศกึ ษาข้างต้น คืออิทธิพลส�ำคัญของ “การส่งออกวัฒนธรรม” ซึง่ ประเทศต่างๆ
ได้ทำ� ในรูปแบบการส่งออกคอนเทนต์ (อาทิ แอนิเมชัน่ เกม ภาพยนตร์) เพราะเข้าใจดีวา่
วัฒนธรรมคือรากเหง้าของวิถชี วี ติ และในบางครัง้ เราอาจรับวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาโดย
ไม่รตู้ วั เช่น คนทีโ่ ตมากับการ์ตนู โดราเอมอนก็จะมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ประเทศญีป่ นุ่ อยากไป
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ชมละครไทย และมี
ความรู้สึกดีกับเมืองไทย และซื้อสินค้าไทย

อีกทั้งค่าบริการต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซึ่งปัจจัย
เหล่านีท้ ำ� ให้ธรุ กิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทยขยายตัวสูง อีกทัง้ ในด้านภาพยนตร์ ประเทศไทย
มีทำ� เลทีต่ งั้ เหมาะสม และมีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ วยงาม เหมาะสมทีต่ า่ งชาติ
จะเข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์
ความท้าทาย คือ การพัฒนาเนือ้ งานของธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ตอ้ งใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยีการผลิต (ซอฟต์แวร์) ที่สูง ผู้ประกอบการรายย่อยจึงยากที่จะแข่งขันใน
ตลาดโลก และไทยยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง รวมทั้งยังขาดช่องทาง
การขาย/ท�ำตลาดต่างประเทศ ปัจจุบนั ส่วนใหญ่จงึ เป็นการรับจ้างผลิตจากบริษทั ต่างชาติ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ
• พัฒนาผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั คอนเทนต์ในประเทศ รวมทัง้ บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต่างๆ
(อาทิ ICT E-Commerce) และค้นหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยทีจ่ ะใช้เป็นจุดขาย รวมทัง้
สัญลักษณ์แสดงความเป็นไทยที่สร้างโดยคนรุ่นใหม่ (เช่นเดียวกับตัวการ์ตูนมาริโอของ
ญี่ปุ่น และละคร Winter Love Song/เพลง K-Pop ของเกาหลี)
• เมือ่ ผูป้ ระกอบการมีความเข้มแข็ง และสร้างความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แล้ว
ธุรกิจต่างๆ สามารถต่อยอดสอดแทรกสินค้าและบริการอืน่ ๆ (โฆษณาแฝง) ภายใต้คอนเทนต์นนั้
ก่อนออกสูต่ ลาดต่างประเทศ อาทิ เชือ่ มโยงกับภาคการท่องเทีย่ วทีไ่ ทยมีความได้เปรียบอยูแ่ ล้ว
รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น อาหารไทย มวยไทย และสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น
การออกสู่ตลาดต่างประเทศ
• ภาครัฐและเอกชนร่วมกันท�ำแผนออกสู่ตลาดโลกแบบองค์รวม (บุกตลาด
ต่างประเทศทั้งอุตสาหกรรม)
• ร่วมมือผลิต (Co-Production) กับเอกชนในประเทศต่างๆ รวมทัง้ การท�ำ MOU
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (อาทิ KOCCA ของเกาหลีใต้) ในเรื่องการท�ำ
ตลาด การจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) การพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง (เช่น ด้าน
Programming) รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศในการสนับสนุนให้ภาพยนตร์หรือ
แอนิเมชัน่ ของไทยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของต่างประเทศได้ (เช่น ความร่วมมือระหว่าง
โอกาสส�ำหรับไทยในธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์
เกาหลีใต้และมาเลเซียในการสนับสนุนหนังแอนิเมชั่นให้เข้าฉายในทั้งสองประเทศ)
ดิจทิ ลั คอนเทนต์เป็นหนึง่ ในสาขาผลักดันภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และ S-Curve
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เพือ่ ผลิต
เพือ่ การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูเ่ ศรษฐกิจฐานมูลค่า (Value-Based Economy) ในส่วนของ และแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านคอนเทนต์รองรับตลาดโลกที่ก�ำลังเติบโต
กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายเพิ่มการส่งออก โดยเน้นธุรกิจบันเทิง (Entertainment)
• ประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศ ด้านที่ไทยมีศักยภาพแต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ที่เป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลคอนเทนต์
เช่น เรื่องเกม โดยสนับสนุนการประกวดรางวัลในต่างประเทศผ่านการแข่งขันต่างๆ
จุดแข็งของธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ของไทย คือ การทีไ่ ทยมีคอนเทนต์ทหี่ ลากหลาย เข้าร่วมงาน Conference และเจาะกลุม่ Publisher รายใหญ่ๆ เพือ่ การน�ำเสนอคอนเทนต์
ผูป้ ระกอบการมีความสามารถสูง ฝีมอื ประณีต และมีศกั ยภาพเป็นทีย่ อมรับในตลาดต่างประเทศ ใน Platform ต่างๆ
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โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัว

ของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวในระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการและเร่งการใช้จ่าย
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนและความเปราะบาง
ของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 1.0 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปขยายตัวร้อยละ 0.1 ตามการสูงขึน้ ของราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ไม่มแี อลกอฮอล์เป็นหลัก (อาทิ ผลไม้สด ปลาและสัตว์นำ�้ และเนือ้ สุกร) ส�ำหรับหนีส้ าธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถนุ ายน 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 42.8 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทย
ยังมีความมัน่ คง และต�ำ่ กว่ากรอบความมัน่ คงทางการคลังทีต่ งั้ ไว้คอื ไม่เกินร้อยละ 60.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและ
สามารถรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 180.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนทีผ่ า่ นมา สะท้อนได้จากภาคเกษตรกรรมทีก่ ลับมาขยายตัวอีกครัง้ โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.3 และ 16.2 ตามล�ำดับ
ประกอบกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 10.8 โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากจีน กลุ่มประเทศ CLMV เกาหลีใต้ และอินเดีย ส�ำหรับดัชนีผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 5.1 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคการส่งออกที่หดตัวลง
ตามความต้องการของตลาดโลก
การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ในทุกตัวชี้วัด โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
และยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 0.9, 9.6 และ 7.4 ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในรูป USD ขยายตัวเช่นกัน โดยขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.0
เนื่องจากก�ำลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับ
รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจดีขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมชะลอตัวลง
ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร สะท้อนได้จากปริมาณน�ำเข้า
สินค้าทุนในรูป USD โดยหดตัวร้อยละ 0.7 และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัว
ที่ร้อยละ 6.1 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกัน สะท้อนได้จากยอด
การจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ ที่หดตัวร้อยละ
20.8 และ 4.0 ตามล�ำดับ

ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
(ร้อยละ)

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - ก.ค. 2559

ปี 57

ปี 58

ไทย

-0.07

0.9

2.8

มาเลเซีย

2.4

6.0

5.0

ฟิลิปปินส์

1.4

6.1

5.8

สิงคโปร์

-0.8

2.9

2.0

อินโดนีเซีย

3.80

5.0

4.8

เวียดนาม

1.80

6.0

6.7

อินเดีย

5.54

7.1

7.3

จีน

2.1

7.4

6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 58
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
34.84
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.1
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
44.4
อัตราการว่างงาน (%)
0.9
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-5.8
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-11.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
-5.3
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.1
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
0.3
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
20.4
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
1.0
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-19.1
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-0.2
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
2.2
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.2
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-2.6
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
7.7
ยอดขายปูนซีเมนต์
-0.4

ปี 59
Q4

Q1

Q2

มิ.ย.

ก.ค.

2.8

3.2

-

-

-

13.05
156.5
-0.9
0.8
44.4
0.8

16.42
175.1
-0.5
0.7
44.0
0.9

83.75
178.7
0.3
0.8
42.8
1.1

29.78
178.7
0.38
0.8
42.8
1.0

180.2
0.1
0.8
1.0

-8.1
-12.6

0.9
-12.0

-4.1
-8.4

-0.1
-10.1

-4.4
-7.2

-3.2
-5.8
0.2
3.7

-1.9
-5.2
-1.1
15.5

-1.2
4.9
1.5
8.2

-2.0
3.8
0.8
7.2

2.3
16.2
-5.1
10.8

2.0
-11.7
2.3
-4.4

0.1
-26.6
-3.3
3.6

3.7
4.9
7.9
3.4

6.5
19.6
5.2
3.4

0.9
9.6
7.4
3.0

0.2
17.2
22.2
2.1

-1.0
4.0
4.5
3.1

-11.6
13.6
11.5
-1.6

-15.4
4.0
-7.7
-3.5

-0.7
-6.1
-20.8
-4.0

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

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2559 มีคา่ เท่ากับ 106.64

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.29 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ปัจจัยส�ำคัญมาจากผลไม้สด อาทิ ทุเรียน กล้วยน�ำ้ ว้า
มะม่วง มะพร้าวอ่อน กับข้าวส�ำเร็จรูป ผักสด อาทิ ผักคะน้า ต้นหอม ผักชี มะนาว กระเทียม
ปลาและสัตว์นำ�้ ไข่ไก่ หมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตรา
ค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวได้ต�่ำ
ถึงแม้ว่าราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศเริ่ม
ปรับตัวสูงขึน้ แต่ราคายังคงต�ำ่ กว่าปีกอ่ นหน้า ดังนัน้ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
ยังคงกดดันอัตราเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับหมวดเคหสถาน ที่ราคาลดลงจากการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ในรอบเดือนมกราคม-เมษายน เมื่อเทียบเดือนกรกฎาคม 2559
ลดลงร้อยละ 0.04 โดยได้รับอิทธิพลส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและ
พลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.79 (YoY) ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.03

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 101.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ได้แก่ น�ำ้ มันดีเซล
น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ น�ำ้ มันเครือ่ งบิน น�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและยางมะตอย
ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์
(ยางเทียม) ปุย๋ และก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม ตามการลดลงของราคาน�ำ้ มัน โลหะขัน้ มูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ดัชนีราคาผู้ผลิต
ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซธรรมชาติ ราคาปรับลดลงตามภาวะตลาดโลก สินค้าเกษตรที่ราคาลดลง ได้แก่
หัวมันส�ำปะหลังสด ผลปาล์มสด พืชผัก สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับดัชนีราคาผู้ผลิต
เทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.7
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 116.1 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.2 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวไอ ลวดเหล็ก ท่อเหล็กกลวง
เคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นเรียบด�ำ แม้วา่ ปัจจุบนั ราคาเหล็กเริม่ ขยับสูงขึน้ แต่ยงั ต�ำ่ กว่าปีทแี่ ล้ว
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกต�ำ่ จากปริมาณส่วนเกินสูง หมวดซีเมนต์ ได้แก่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม เนือ่ งจากมีปริมาณปูนจ�ำนวนมากท�ำให้การแข่งขันสูง
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตผสมเสร็จ ต้นทุน
ลดลงตามราคาซีเมนต์ และราคาเหล็กที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ได้แก่ ยางมะตอย ลดลงตามราคาปิโตรเลียม เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างสูงขึน้ ร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุสำ� คัญมาจากการสูงขึน้ ของราคาสินค้าหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ส�ำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.6
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

International Trade Focus

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

เดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 17,045 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.4
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม
ลดลงร้อยละ 18.6 โดยผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (-28.4%) ข้าว (-35.1%) ยางพารา
(-34.8%) ผลไม้สดแช่แข็ง (-13.4%) และน�ำ้ ตาล (-33.8%) ในขณะทีอ่ าหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป (+2.0%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมหดตัวร้อยละ -3.1 โดยรถยนต์
และอุปกรณ์ (-22.9%) เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (-3.7%) เม็ดพลาสติก (-14.8%)
ขณะที่แผงวงจรไฟฟ้า (+2.4%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+89.4%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+0.0%) จีน (-13.5%) ญีป่ นุ่ (-8.5%)
ออสเตรเลีย (+7.4%) ฮ่องกง (-5.6%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 122,183 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 2.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.2
โดยยางพารา (-19.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-0.8%) ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
(-24.4%) ข้าว (-5.4%) น�ำ้ ตาล (-1.7%) ในขณะทีผ่ กั ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+5.8%)
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมหดตัวร้อยละ 0.2 โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ (-6.8%) เม็ดพลาสติก (-10.9%) ขณะทีร่ ถยนต์และส่วนประกอบ (-0.2%) อัญมณี
และเครื่องประดับ (+57.4%) ในขณะที่ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา (-1.1%) จีน (-9.2%) ญีป่ นุ่ (-2.0%) ฮ่องกง (-3.9%) ออสเตรเลีย (+9.7%)

กรกฎาคม 2559
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า

กรกฎาคม 59

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-ก.ค. 2559

กรกฎาคม 59

ม.ค.-ก.ค. 2559

ส่งออก
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-6.4

-2.3

น�ำเข้า

16,202

108,926

-7.2

-9.8

843

13,256

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 59
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

มูลค่า

การน�ำเข้า
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2,057

0.0

12.1

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,352

-3.7

7.9

จีน

1,761

-13.5

10.3
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เครือ่ งประดับ

1,296
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ญี่ปุ่น

1,562
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9.2

แผงวงจรไฟฟ้า

640

2.4

950

7.4

5.6

เม็ดพลาสติก
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-14.8

837

-5.6

4.9

3.8 ออสเตรเลีย
3.7

ฮ่องกง

ดุลการค้า

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 59
Δ
สัดส่วน
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มูลค่า
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3,646

1.6

22.5

-18.3

9.1

ญี่ปุ่น

2,515

-3.7

15.52

1,250

-5.1
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มาเลเซีย

975
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-0.5

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

926

-11.0

5.72

941
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5.8

เกาหลีใต้
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-1.0

3.93

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,616

-1.9

น�ำ้ มันดิบ

1,467

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภณั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์
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ประเทศ
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ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
พ.ค. 59
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ก.ค. 59

ส่งออก
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0.3

น�ำเข้า
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เดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 16,202 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลฯ (-1.9%)
น�ำ้ มันดิบ (-18.3%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-5.1%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-0.5%) และเหล็ก เหล็กกล้า
(-10.9) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+1.6%) ญี่ปุ่น (-3.7%)
มาเลเซีย (-6.2%) สหรัฐอเมริกา (-11.0%) เกาหลีใต้ (-1.0%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 108,926 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 9.8 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงของเครือ่ งจักรกลฯ
(-5.4%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-6.9%) น�ำ้ มันดิบ (-37.3%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-8.4%)
ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+4.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(+3.0%) ญี่ปุ่น (-5.6%) สหรัฐอเมริกา (-20.5%) มาเลเซีย (-13.3%) และเกาหลีใต้
(-5.4%)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ค. 59

ม.ค. - ก.ค. 59

0.1

0.3

-1.3

0.0

-3.4

-5.9

เดือนกรกฎาคม 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 843 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-ก.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 13,256
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2559 อยูท่ ี่ 96.9 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 0.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.6 ขณะที่หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.6

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกรกฎาคม 2559 อยูท่ ี่ 84.4 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 23.7 ขณะทีห่ มวดสินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และ
หมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
สิงหาคม 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนสิงหาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 22,050.00 บาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงหลังจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้
ตลาดทองค�ำยังได้รับปัจจัยกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ หลังมีปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�ำคัญออกมาดีเกิน
ความคาดหมาย ขณะที่ค่าเงินบาทในประเทศแข็งกดดันราคาทองค�ำ

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงโดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 44.78
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 45.04 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานน�้ำมันดิบที่ล้นตลาดยังไม่คลี่คลาย หลังจากปริมาณน�้ำมันดิบ
คงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาน�้ำมันดิบยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน
เกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกโอเปกและนอกกลุม่ โอเปก เพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ราคาน�ำ้ มันดิบ รวมถึงตลาดอาจถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทีม่ แี นวโน้มแข็งค่าขึน้ เนือ่ งจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจพิจารณาปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ภายในปีนี้ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญออกมาดีเกินความคาดหมาย

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคมแข็งค่าขึน้ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 34.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าจาก
35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกิดจากมีเงินทุน
ต่างชาติไหลเข้ามาจากสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ดีอยู่ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ นักลงทุนจึงยังมองหาการลงทุนที่มีผลตอบแทน
ดีกว่า เช่น สินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียรวมถึงไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%
ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 จากราคา 1,395.00 บาท/
100 กิโลกรัม เป็น 1,314.32 บาท/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวลดลงจาก 2,295.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,264.09 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก
ปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศลดลง ประกอบกับค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
น้อยลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะมีการออกมาตรการก�ำหนดราคาขั้นต�ำ่ จะช่วยให้ราคา
ข้าวส่งออกและราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าว
ที่ต�่ำได้ อย่างไรก็ดี ไทยยังมีโอกาสในการขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูล
น�ำเข้าข้าวขาว และจะเป็นช่องทางระบายผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ท่ีจะทยอยออกมาช่วงปลายปี
จึงเป็นโอกาสให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 58.54 บาท และ 45.04 บาท
ตามล�ำดับ ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.19 และ 1.76 ตามล�ำดับ โดยราคายาง
ได้รับแรงกดจากปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศของประเทศที่มีฝนตก
ในเกือบทุกพืน้ ที่ นอกจากนี้ ราคายางได้รบั แรงกดดันจากราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่ค่าเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เดือน
เดือน
สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน
ก.ค. 59

ส.ค. 59

%∆
(MOM)

ม.ค.-ส.ค.
58

ม.ค.-ส.ค.
59

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,395.00

1,314.32

-5.78

1,187.99

1,289.60

8.55

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,295.00

2,264.09

-1.35

2,782.77

2,285.39

-17.87

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

61.74

58.54

-5.19

57.88

54.56

-5.74

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

45.85

45.04

-1.76

49.36

45.09

-8.66

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,337.33 1,341.09
เดือน
ไทย (THB/Baht)
22,227.08 22,050.00
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

0.28

1,185.57

1,249.92

5.43

-0.80 18,807.28 20,884.65

11.05

WTI

ทองค�ำ

45.04

44.78

-0.58

51.79

40.88

-21.07

35.08

34.73

-1.00

33.43

35.33

5.68

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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