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วารสาร สนค. ยงัคงมบีทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกระทรวงพาณชิย์ท่ีเกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 2559  
ให้ได้ติดตามกนั แต่ฉบับนีม้คีวามพิเศษตรงท่ีเราได้รบัเกียรตจิากรองปลัดกระทรวงพาณชิย์ ผูม้ากประสบการณ์ 
ถงึ 2 ท่าน คอื ท่านวฒุชิยั ดวงรตัน์ หวัหน้ากลุม่ภารกจิ ด้านการค้าต่างประเทศ และ ท่านสมชาต ิสร้อยทอง  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าภายในประเทศ ที่จะมาให้มุมมองและข้อคิดที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต 
และเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการ   

คอลมัน์ Special Talk น�าเสนอเนือ้หาสาระทีอ่ยูใ่นความสนใจของนักลงทนุในขณะนี ้ประเดิมด้วย 
บทบาทของกระทรวงพาณชิย์ในการวางวสิยัทศัน์ใหม่สูอ่นาคต 4 นโยบาย (4 Shifts) ซ่ึงสอดรับกับนโยบาย  
‘ประเทศไทย 4.0’ เพื่อขับเคล่ือนภาคการค้าบริการสาขาต่างๆ ของไทย ที่มีการขยายตัวสูงสวนทางกับ 
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเผยข้อมูลสถานการณ์การส่งออกภาคบริการของประเทศไทยระดับอาเซียน  
และระดับโลก เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาโอกาสและสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

อกีประเด็นท่ีต่อเนือ่งจากนโยบายประเทศไทย 4.0 คอื ธรุกจิดจิทิลัคอนเทนต์ ซึง่ทางกระทรวงพาณชิย์ 
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการส่งออก ‘คอนเทนต์’ หรือนัยหน่ึงคือ ‘วัฒนธรรมไทย’ ไปท�าเงินทั่วโลก  
ไม่ต่างจากเกาหลีและสหรัฐอเมริกาที่ท�าส�าเร็จและได้รับการยอมรับมาแล้ว ส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
จะมีพื้นที่ยืนในตลาดคอนเทนต์โลกหรือไม่ เชิญพลิกอ่านต่อได้ในคอลัมน์ Special Talk 2 

 
 

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

สนค. ช้ียทุธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรไทย
ต้องมุง่สนิค้านวตักรรมและสร้าง Startup รองรบั Thailand 4.0
นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 

ระบวุ่ายทุธศาสตร์การค้าสนิค้าเกษตรไทยต้องมุง่การสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยนวัตกรรม และสร้าง Startup  
ที่เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด และน�าข้อมูลเหล่านี้ 
มาใช้ตัดสนิใจเพือ่การผลติ เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ตรงจดุ 

ในปี 2559 นี ้สนค. ได้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในโครงการจัดท�ายทุธศาสตร์การสร้าง 
โอกาสการค้าการลงทนุ และพฒันาต้นแบบธรุกิจการค้าสินค้าเกษตร เพือ่ให้ประเทศไทยมเีป้าหมายการค้า 
สินค้าเกษตรทีชั่ดเจนมากขึน้ในระยะ 3 ปีข้างหน้านี ้รวมทัง้มต้ีนแบบธรุกิจส�าหรบัผู้ประกอบการในการ 
ออกไปสูต่ลาดต่างประเทศ

เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2559 นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร รอง ผอ. สนค. ได้เป็นประธานเปิดงานและ 
ร่วมสมัมนาเผยแพร่และรบัฟังความคดิเหน็จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในประเดน็การปรบัตวัสนิค้าเกษตรไทย 
สู่ Trading Nation ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานและให้ความคิดเห็น 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัท�ายทุธศาสตร์ฯ เป็นอย่างมาก

ผลการศึกษาพบว่า การค้าสนิค้าเกษตรไทยจะต้องปรบัตวัโดยมุง่เน้นการผลติสนิค้าท่ีใช้นวัตกรรมขัน้สงู  
เนือ่งจากราคาวัตถุดบิสนิค้าเกษตรในตลาดโลกนัน้มแีนวโน้มลดลงต่อเน่ือง ท�าให้การแข่งขนัด้านราคาเป็นไปได้ 
ยากยิง่ ดงันัน้จงึต้องสร้างมลูค่าเพิม่จากสนิค้าเกษตรดัง้เดมิ นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการจะต้องเข้าใจกฎระเบยีบ 
การค้าเพือ่ยกระดบัการผลติสนิค้าให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล นอกจากนีจ้ะต้องสร้าง Startup  
ทีเ่ป็นเกษตรกรและผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ทีเ่ข้าใจตลาด สามารถเข้าถึงข้อมลูด้านการค้า และน�าข้อมูลเหล่าน้ี 
มาใช้ตดัสนิใจในการผลติ เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในตลาดต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีรวมทัง้ 
ต้องพัฒนาธรุกจิให้มศัีกยภาพสอดรับกับเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีเชือ่มโยงกับภาคบริการเพ่ิมมากข้ึน 
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Special Talkโดย นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
ในยคุทีห่ลายประเทศได้ก�าหนดโมเดลเศรษฐกจิในรปูแบบใหม่เพือ่สร้างความมัง่คัง่ในศตวรรษที ่21 อาท ิA Nation of Makers ของสหรฐัอเมรกิา Design of 

Innovation ของอังกฤษ นโยบาย Made in India ของอนิเดยี และ Creative Economy ของเกาหลใีต้น้ัน ประเทศไทยได้ก�าหนดทศิทางในการพัฒนาประเทศภายใต้ 

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ( Thailand 4.0 ) คือ การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจฐานคุณค่า” (Value-Based Economy) จากโมเดล 

เศรษฐกจิในปัจจบุนัท่ี “ท�ามาก ได้น้อย” ไปสู ่“ท�าน้อย ได้มาก” เพือ่ก้าวข้ามจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึง่หมายถงึการขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างน้อย 

ใน 3 มติทิีส่�าคัญ คือ 1. เปลีย่นจากการผลติสนิค้า “โภคภณัฑ์” ไปสูส่นิค้าเชงิ “นวตักรรม” 2. เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่น 

ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3. เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
และการขับเคลื่อนภาคการค้าบริการ

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยวางวสัิยทัศน์ใหม่สูอ่นาคต 4 นโยบาย  
(4 Shifts) เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาการค้าไทยไปสู ่
เศรษฐกจิฐานคณุค่า (Value Based Economy) ท่ีท�าน้อย 
แต่ได้ผลมาก (Less for More) สอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ 

1. การใช้ความต้องการตลาดเป็นตวัน�า (Demand  
Driven) : การปรบัเปลีย่นจากการค้าทีมุ่่งตอบสนองอปุทาน 
ไปเป็นการค้าทีเ่น้นการผลติเพือ่ตอบสนองอปุสงค์เป็นส�าคญั 

2. การสร้างสรรค์คณุค่า (Value Creation) : การ
ปรบัจากการรบัจ้างผลิต/บรกิาร ซึง่ได้ผลประโยชน์เพิม่ต�า่ 
และไม่ยัง่ยนื ไปสู่การเป็นผู้ค้าและผู้ประกอบการทีมี่เอกลกัษณ์ 
และแบรนด์ของตนเอง 

3. การส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิบริการ (Service 
Based Economy) : ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่ใช้
ภาคบริการเป็นตัวน�า

4. การอ�านวยความสะดวกและพัฒนาธุรกิจ  
(Facilitator & Developer) : การปรบักฎระเบยีบทีเ่ป็น
ข้อจ�ากัดและเป็นอุปสรรคต่อการค้า และปรับบทบาท 
กระทรวงฯ ให้เป็นหน่วยสนับสนนุและส่งเสริมให้มากขึน้

ภาพรวมธุรกิจบริการ
ในสภาวการณ์ปัจจบัุน ในช่วงทีก่ารค้าสนิค้าของโลก 

อยูใ่นภาวะซบเซา เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตัว 
ช้ากว่าคาดการณ์ ราคาน�้ามันท่ีทรงตัวอยู่ในระดับต�่า  
และผลผลิตภาคเกษตรที่หดตัวในระดับสูงจากความ 
แปรปรวนของสภาพอากาศ การค้าภาคบรกิารกลบัขยายตวัสงู  
สอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่าง 
ประเทศ (IMF) ทีร่ะบวุ่าในปี 2559 มลูค่าการค้าสนิค้าโลก 
จะหดตวัร้อยละ 3.2 แต่มลูค่าการค้าบริการโลกจะขยายตวั 
ร้อยละ 2.5 ซึ่งทิศทางดังกล่าวได้สะท้อนในตัวเลขการ 
ส่งออกบรกิารของไทยช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ท่ีขยายตวั 
สูงถึงร้อยละ 8.1 เทียบกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว 
เพียงร้อยละ 0.9  

ในปี 2558 การส่งออกบริการของไทยขยายตวัสูงถงึ 
ร้อยละ 9.6 และภาคบรกิารของไทยมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 
60.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่ 
ภาคเกษตรเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 
9, 3 และ 27 ของ GDP ไทยตามล�าดับ (ที่มา : ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

การส่งออกภาคบริการไทย-อาเซียน-โลก
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศในอาเซียน คอื สงิคโปร์  

มาเลเซีย และประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา  
เกาหลใีต้ และญ่ีปุน่ พบว่า ในภาพรวมการส่งออกภาคบริการ 
ของไทยมีอัตราขยายตัวสูงกว่าประเทศอื่นๆ กล่าวคือ  
การส่งออกภาคบรกิารของไทยในปี 2558 ขยายตวัร้อยละ  
9.6 ในขณะทีก่ารส่งออกภาคบรกิารของสิงคโปร์ มาเลเซีย  
สหรฐัอเมรกิา เกาหลี และญีปุ่่น ติดลบร้อยละ 7.4, 16.9, 
0.1, 12.7 และร้อยละ 0.6 ตามล�าดับ 

การขยายตวัของมลูค่าการส่งออกภาคบริการของไทย 
มาจากสาขาการท่องเทีย่วเป็นหลกั ซึง่มสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 
73 ในปี 2558 สาขาการท่องเที่ยวของไทยท�ารายได้ให้ 
ประเทศถงึ 44,521 ล้านเหรยีญสหรฐั อตัราการขยายตวั 
ร้อยละ 15.8 ส่วนสาขาทีท่�ารายได้สงูอนัดบัรองลงมา คอื  
สาขาบรกิารทางธรุกจิ (8,566 ล้านเหรยีญสหรฐั, สดัส่วน 
ร้อยละ 14) และขนส่ง (5,715 ล้านเหรียญสหรฐั, สดัส่วน 
ร้อยละ 9)

ในภาพรวมปี 2558 การส่งออกภาคบรกิารของไทย 
มีมูลค่าสูงกว่ามาเลเซีย แต่ยังต�่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
อยู ่มาก อาทิ สิงคโปร์มีรายได้จากการส่งออกภาค 
บริการ 139,610 ล้านเหรียญสหรัฐ เกาหลีใต้ 97,877  
ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น 162,172 ล้านเหรียญสหรัฐ  
และสหรัฐอเมริกา 710,171 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ล้วนมีความ 
หลากหลายของสาขาของการส่งออกบรกิารมากกว่าไทย 
และมสีาขาทีท่�ารายได้หลกั 4-5 สาขาขึน้ไป อาท ิสงิคโปร์  
สาขาบริการทีท่�ารายได้หลักในการส่งออก คือ สาขาขนส่ง  
บริการทางธุรกิจ การเงิน และการท่องเที่ยว มาเลเซีย  
มสีาขาท่องเทีย่ว บรกิารทางธรุกจิ ขนส่ง และโทรคมนาคม  
สหรัฐอเมริกา สาขาท่องเที่ยว บริการทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน และขนส่ง เป็นต้น 

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออก 
ภาคบริการของโลก พบว่า ภาคบริการที่มีอัตราการ 
ขยายตัวสูง คือ สาขาที่ใช้เทคโนโลยีความรู ้ ได้แก่  
สาขาการเงิน ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา โทรคมนาคม  
และสาขาที่เก่ียวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต (lifestyle) 
ได้แก่ การท่องเทีย่ว บรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสนัทนาการและ 
วัฒนธรรม ซึ่งสาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่ไทยยังไม่มีความ 
เชี่ยวชาญในการส่งออก ยกเว้นสาขาท่องเท่ียวเพียง 
สาขาเดยีวท่ีไทยท�ารายได้สงู (ทีม่า : www.trademap.org)

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อน
ภาคการค้าบริการ

ในการนี ้กระทรวงพาณชิย์จึงก�าหนดวิสัยทศัน์เร่ือง 
การส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิบรกิารเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกั 
ของกระทรวงฯ ธรุกจิบรกิารทีจ่ะมุง่ผลกัดนัในระยะแรก 
ได้แก่ 1. การบริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพและ 
ความงาม (Wellness, Health & Beauty) 2. การบรกิารที ่
เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว (เช่น โรงแรม/ร้านอาหาร)  
3. บรกิารเชงิสร้างสรรค์ และธรุกิจ Digital Content (เช่น  
อุตสาหกรรมภาพยนตร์/แอนิเมชั่น) 4. บริการก่อสร้าง  
วิศวกรรม และสถาปนิก 5. บริการธุรกิจ (เช่น บริการ 
วชิาชพี และบรกิารอสงัหารมิทรพัย์) และ 6. บริการโลจสิตกิส์ 
การค้า บริการค้าปลีก และแฟรนไชส์ อีกทั้งจะเข้ามา 
ดูแลการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งล้งด้วย

ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์จะท�างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ดังกล่าว เนื่องจาก 
ในภาคบริการมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบอยูห่ลายแห่ง ส�าหรับ 
การด�าเนินงานระยะต่อไป กระทรวงพาณิชย์จะรวบรวม 
ปัญหา/อปุสรรคด้านกฎระเบยีบและการอ�านวยความสะดวก 
ในการค้าการลงทุนภาคบริการ และการด�าเนินการ 
ด้านพฒันาธรุกจิบรกิาร/การสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ 
ก่อนการจดัท�านโยบายและยุทธศาสตร์ธรุกิจบริการภาพรวม 
ของประเทศไทยต่อไป โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ (Workshop) ในสาขาดิจิทัลคอนเทนต์ และ  
Health & Wellness แล้วเม่ือเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา 
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Special Interview

สมัภาษณ์พเิศษ
รองปลดักระทรวงพาณชิย์ (นายวุฒชิยั ดวงรตัน์)

ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
ส�าหรบัวารสาร สนค. ฉบบันี ้มคีวามพเิศษคอื การสมัภาษณ์ผู้บรหิารกระทรวงพาณชิย์ 2 ท่านด้วยกัน ท่านแรกคอื รองปลดักระทรวงพาณชิย์ (นายวฒุชิยั ดวงรตัน์)  

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าต่างประเทศ และท่านที่สองคือ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ  สร้อยทอง) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการค้าภายในประเทศ  

ซ่ึงท้ัง 2 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์หลากหลาย ท�าให้เราได้เห็นมุมมองการท�างานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่านไม่เพียงช่วยบอกเล่าประสบการณ์การท�างานที่มี

คณุค่า แต่ยงัให้มมุมองในเรือ่งต่างๆ ตลอดจนข้อคดิแก่ข้าราชการรุน่ใหม่ในการปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง การพฒันาตนให้มคีวามแตกฉาน เป็นมอือาชพี และไม่ลมื 

ที่จะรักษาความสมดุลของชีวิต  

ทมีงาน : ขอให้ท่านเล่าถึงชีวิตการท�างานตั้งแต่วันแรก โดยเฉพาะช่วงที่ 
เป็นข้าราชการใหม่ 

รองปลดัฯ : พีเ่รียนมธัยมปลายถึงปรญิญาเอกทีฝ่รัง่เศส ก่อนทีจ่ะมารบัราชการ 
เคยท�างานธนาคารอยู่ 2 ปี ในฝ่ายอ�านวยสินเชื่อ และได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ที ่
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน แล้วจึง 
โอนมารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ 

พ่ีได้เริม่งานทีก่ระทรวงพาณชิย์ ทีฝ่่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศ กองแผนงาน  
กรมพาณชิย์สมัพนัธ์ ขณะน้ันกระทรวงฯ มคีวามต้องการคนท่ีพูดภาษาต่างประเทศได้ดี  
ท�าให้ได้รับมอบหมายงานท่ีหลากหลาย และพีม่ท่ีานพมิพาพรรณ ชาญศลิป์ เป็นหวัหน้าฝ่าย 
และท่านจรจิตฯ เป็นผู้อ�านวยการกองแผนงาน ทั้งสองท่านเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรก 
ในชีวิตราชการที่กระทรวงพาณิชย์ ถือว่าพี่โชคดีมาก เพราะหัวหน้างานคนแรกจะเป็น 
แบบอย่างที่ส�าคัญที่สุดในการท�างาน ซึ่งพ่ีโชคดีที่ได้เรียนรู้งานจากท้ังสองท่าน ซึ่งเป็น 
ผู้ที่กรุณาสอนงานและให้ค�าแนะน�าในเรื่องงานและชีวิตราชการได้เป็นอย่างดี 

หลังจากท�างานที่ส่วนกลางได้ 2 ปีครึ่ง พี่ก็ได้รับคัดเลือกให้ไปประจ�าการ 
ในส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองลีอง ประเทศฝรั่งเศส เน่ืองจาก 
กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเปิดส�านักงานใหม่ที่ลีอง งานเปิดส�านักงานเป็นงาน 
ที่ท้าทาย ทั้งการเลือกท�าเลที่ตั้งที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของส�านักงาน และภารกิจหลัก 
ของส�านักงาน คือการสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจ ซ่ึงจุดแข็งของส�านักงาน 
คือการมีเครือข่ายท่ีหลากหลาย ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และธนาคารต่างๆ  
ในประเทศนั้นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการท�าธุรกิจ การที่พ่ีเคยผ่านงาน 
ในสายธนาคารมาก่อน ท�าให้พีรู่ว่้าเครอืข่ายในสายงานธนาคารเป็นหนึง่ในคลงัข้อมลูชัน้ดี  
มีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ที่สามารถสนับสนุนงานด้านการส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

หลังจากประจ�าการที่เมืองลีอง พี่ได้รับคัดเลือกให้ไปประจ�าการที่เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 8 ปี สิ่งแรกที่พี่ท�าเมื่อไปประจ�าการที่มิลานคือ เรียนภาษา
อติาเลยีน  เพราะพีเ่ชือ่ว่าการได้ภาษาจะเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจด้านต่างๆ ในเชงิลกึ  
ตั้งแต่วัฒนธรรม วิธีคิด ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 

นอกจากนี้ สิ่งที่พี่พยายามท�าที่มิลานคือ การแสวงหาตลาดใหม่ หรือตลาด 
เมอืงรอง (เมอืงทีส่อง) ให้ผูส่้งออก แทนทีจ่ะยดึกับตลาดหลกัในเมืองหลวงและปริมณฑล 
เท่านั้น ซึ่งความหลากหลายของตลาดถือเป็นเร่ืองส�าคัญในการขยายช่องทางการค้า 
ให้กับผู้ประกอบการไทย ตลาดใหม่ๆ ทีส่ามารถจะรองรบัสนิค้าและบรกิารไทยเพือ่เพิม่ 
มูลค่าทางการค้าให้มีมากยิ่งขึ้น

ทีมงาน : ท่านมมีมุมองในด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย และของโลก 
อย่างไร

รองปลดัฯ : พัฒนาการด้านเศรษฐกจิของประเทศไทยเริม่จากการน�าเข้ามาเพือ่ 
การบริโภค การผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า และจึงมาสู่การผลิตเพื่อการส่งออก  
ซึง่ประเทศไทยมีการผลิตเพือ่การส่งออกมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ในยคุหลงัจากนี้  

จะต้องมองไปข้างหน้าและให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต  
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ณ วันนี ้ตลาดของไทยไม่ใช่แค่ตลาดในประเทศ แต่คอืตลาดอาเซยีนทีม่ปีระชากร  
600 ล้านคน ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับไทย ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรประมาท  
ในวันท่ีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเคลื่อนย้ายไปประเทศ 
เพื่อนบ้านของไทย เช่น เวียดนาม เราอาจต้องถามตนเองว่าจะปรับตนเองอย่างไรเพื่อ 
รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันไว้

ประเดน็หน่ึงทีพ่ีอ่ยากฝากให้คิดคือ สัจธรรมท่ีว่าความแน่นอนคอืความไม่แน่นอน  
ตอนพี่เด็กๆ ท่าเรือมาร์แซย์ (Marseille) เป็นท่าเรือส�าคัญท่ีสุดในยุโรป เพราะเป็น 
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ท่าเรือที่คลื่นลมสงบ อากาศดีตลอดปี อยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ดีมาก คืออยู่กึ่งกลาง 
ของยุโรป แต่ต่อมาท่าเรือรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) กลับมีความส�าคัญขึ้นมาแทนที่ 
ท่าเรือมาร์แซย์ ทั้งๆ ท่ีรอตเทอร์ดามเป็นช่องแคบที่ลมแรงมาก มีคลื่นอยู่ตลอดเวลา  
เพราะฉะนัน้ ในโลกทกุวนันี ้เราต้องปรับตวัให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ยิง่ปัจจบุนั 
เป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน โลกแคบลงมาก สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการก้าวให้ทันกระแสโลกเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นที่สุด  
พี่จึงเห็นว่าบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นอกจากจะต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์
แล้วยังต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ให้ดี และให้ทัน

จากยคุของการสร้างความยุตธิรรม “ให้แก่ตลาด” ไปสูก่ารสร้างความยตุธิรรม 
“ให้กับผู้บริโภค”

เวทีการเจรจา และองค์กรระหว่างประเทศมีวิวัฒนาการไปตามบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง ในยุคก่อน GATT ถือก�าเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างความยุติธรรม “ให้แก่ตลาด”  
(level playing field) ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และต่อมาวิวัฒนาการเป็น WTO 
มาถึงยุคนี้เป็นยุคของ “การสร้างความยุติธรรมให้กับผู้บริโภค” (fair trade) ซึ่งมี
ขอบเขตทีก่ว้างกว่าสนิค้าเกษตร แต่หมายถงึกระแสของการตระหนกัรบัรู ้(conscious)  
ของผู้บริโภคในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 

การรวมกลุ่มทางการค้าในรูปแบบใหม่จึงมีประเด็นทางสังคม ท้ังเรื่องแรงงาน  
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่จริยธรรมเข้ามา เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเห็นสังคมที ่

ไม่เอารัดเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ไม่สร้างมลภาวะ องค์กรระหว่างประเทศกมี็การปรบัตวั 
โดยตลอด และประเด็นเหล่านี้จะเป็นทิศทาง (trend) ของโลกการค้าในอนาคต 

ทีมงาน : ท่านมีแนวคิดในการท�างาน และมีวิธีการสร้างสมดุลในการท�างาน
กับชีวิตส่วนตัวอย่างไร  

รองปลัดฯ : ที่บ้านพี่เป็นครอบครัวข้าราชการ และมองว่าการรับราชการคือ 
การท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในการท�างาน หลักคิดของพี่ พ่ีจะตั้งค�าถามง่ายๆ  
3 ข้อคอื 1. ความเป็นมา เรือ่งนัน้มทีีม่าทีไ่ปอย่างไร 2. สถานะล่าสดุ ความคบืหน้า และ 
ความชัดเจนว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ และ 3. ส่ิงที่ต้องด�าเนินการต่อในอนาคต เพราะงาน
ราชการต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย พ่ีเชื่อว่าหากจับหลักการ 3 ข้อนี้ได้แล้ว  
ขั้นตอนการท�างานจะมีทิศทางที่ถูกต้อง และชัดเจน

ส่วนการสร้างความสมดุลของชีวิต มีองค์ประกอบส�าคัญอยู่ 3 ด้าน คือ  
1. เร่ืองครอบครัว 2. ทีท่�างาน และ 3. เร่ืองส่วนตวั เราจะต้องรักษาสมดุลของแต่ละเรือ่ง 
ให้ดี ทั้ง 3 ด้านนี้จะต้องไปด้วยกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ เพราะถ้าหากเราเจอปัญหา 
หรือผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง อีกด้านที่เหลือจะคอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็น 
แรงผลักดันให้เราสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้

นอกจากนี้ พี่มองวา่การมองโลกในแง่ด ีมองผูอ้ื่นในแงด่ี และปรบัเปลีย่นตนเอง 
อยู่เสมอเป็นเรื่องส�าคัญ 

ทีมงาน : ในฐานะผู้บริหาร ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อบุคลากรรุ่นใหม่ที่เติบโต 
ขึ้นมาในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบุคลากรรุ่นก่อน และขอให้ท่านฝาก 
แง่คิดในการท�างานให้กับข้าราชการรุ่นใหม่

รองปลัดฯ : โลกเรามีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ถ้าจะให้คนรุ่นก่อนมาคิดแทน 
คนรุน่หลงัคงจะไม่สามารถพดูแทนได้ท้ังหมด เพราะบรบิททางสงัคมมคีวามแตกต่างกนั 

ในช่วงปี 1980 มีการพูดกันมากว่า โลกในอนาคตจะเป็นยุคของการสื่อสาร  
(communication) ตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจว่าคืออะไร มาถึงตอนนี้จึงได้เข้าใจดี ว่าโลก 
ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกัน โลกยุคใหม่มี social media ในรูปแบบต่างๆ 
เข้ามา ทั้ง Line Facebook และสื่อต่างๆ โลกนับจากนี้จะหมุนเร็วมาก

พีเ่ชือ่ว่าทุกคนมวิีธีคดิ มตีรรกะของตนเอง คณุพ่อพีส่อนว่า ความรูไ้ม่ได้มาจากการ 
ศกึษาทีส่งูเท่านัน้ แต่มาจากการพนิจิพิจารณาเรือ่งต่างๆ อย่างแตกฉาน “ความแตกฉาน”  
ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่รวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ท�า และความเป็นมืออาชีพ  

พี่ขอฝากไว้ว่า ขอให้มีความรักในงานท่ีท�า คิดบวก มีความสุขกับการท�างาน 
พยายามพัฒนาตนเองให้มีความแตกฉานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันรักษา
สมดุลของชีวิตให้ดี ทั้งการท�างานและชีวิตส่วนตัว 
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Special Interview

ทมีงาน : นบัจากวันแรกทีท่่านเข้ารับราชการทีก่ระทรวงพาณชิย์จนถงึปัจจบุนั 
ท่านมีประสบการณ์ในการท�างานแต่ละช่วงอย่างไรบ้าง

ท่านรองปลดัฯ : ด้วยความทีท่างบ้านประกอบธรุกจิส่วนตวั และต้องมกีารติดต่อ 
กบัราชการอยูบ่่อยๆ ซึง่ในแต่ละครัง้เห็นว่ามคีวามยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้าเป็นอย่างมาก  
จึงมีความคิดอยากรู ้ถึงระบบการท�างานของราชการ เมื่อมีโอกาสจึงสอบเข้า 
รับราชการ โดยเริ่มงานราชการแรกท่ีกรมการค้าภายใน ฝ่ายตรวจสอบ สมัยก่อน 
ต้องไปท�างานที่ท่าเตียน และงานแรกที่ได้รับมอบหมาย คือ การตรวจสอบราคาสินค้า  
ในช่วงแรกที่เข้ารับราชการก็ได้ช่วยงานที่บ้านควบคู่ไปด้วย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบงาน 
ราชการกับธุรกิจที่บ้านในตอนน้ันแล้ว งานราชการถือว่าไม่ได้หนักอย่างที่คิด ช่วงนั้น
งานราชการจึงเปรียบเสมือนงานอดิเรก และธุรกิจท่ีบ้านเปรียบเสมือนงานหลัก ทั้งน้ี 
การช่วยงานที่บ้านของผมก็ไม่ได้ท�าให้งานราชการเสียหาย 

ผมท�างานอยู่ฝ่ายตรวจสอบที่ส่วนกลางประมาณ 2 ปีครึ่ง ได้รับความก้าวหน้า
เป็นล�าดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยเจตนารมณ์และอุดมการณ์ในสมัยเรียนที่ชอบท�างานใน
ชนบทต่างจังหวัด เมื่อมีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ไปท�างานที่ส�านักงานส่วนภูมิภาค 
จึงได้ไปสมัคร และไปปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี 

ระยะเวลาการท�างานที่จังหวัดราชบุรีประมาณหนึ่งปีครึ่ง โดยมีหน้าที ่
รับผิดชอบ 9 จังหวัดของภาคตะวันตก ซึ่งวันแรกท่ีย้ายไปท�างาน ด้วยความที่เป็น 
ส�านักงานตั้งใหม่ ท�าให้ยังไม่มีอุปกรณ์ส�านักงานหรือส่ิงอ�านวยความสะดวก 
มากนัก การท�างานก็ต้องนั่งท�างานกับพ้ืน ไม่มีโต๊ะเก้าอ้ี การเดินทางไปปฏิบัติ 
ราชการจังหวัดอื่นๆ ก็มีรถยนต์เพียง 1 คัน ไม่มีพนักงานขับรถ ท�าให้ต้องขับรถ 
ออกพื้นที่เอง ทุกอ�าเภอของ 9 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี 
จนกระท่ังสมัยท่านอธิบดีพชร (ในขณะนั้น) ผมได้ย้ายกลับเข้าส่วนกลางอีกครั้ง 
หลังจากนั้นได้ย้ายก็ไปอยู่งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ อยู่ได้ประมาณ 2 ปี ก็ย้ายไปเป็น
หวัหน้าพสัด ุแต่ท�างานพสัดไุด้แค่ 10 เดอืน มกีารปรบัเปลีย่นหวัหน้ากองการเจ้าหน้าที่  
ผมได้ย้ายมาเป็นหวัหน้ากองการเจ้าหน้าที ่ซึง่การเปลีย่นงานเช่นนีถ้อืเป็นความโชคดขีองผม  
ท�าให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่หลากหลายทั้งงานงานตรวจสอบ งานต่างจังหวัด  
งานส่งเสริม งานอ�านวยการทางพัสดุและงานกองการเจ้าหน้าที่ ผมท�างานอยู่กองการ 
เจ้าหน้าทีก่รมการค้าภายในได้ประมาณ 7 ปี ก็ได้เล่ือนต�าแหน่งมาเป็นระดบัแปด (ซ ี8)  
ทีก่ลุม่งานส่งเสรมิอีกครัง้ ต่อมาประมาณหนึง่ปีท่านปลดัสมพล เกยีรตไิพบลูย์ ได้ชกัชวน
ผมไปท�างานทีส่�านกังานปลัดกระทรวง เนือ่งจากในขณะนัน้การเจ้าหน้าท่ีของกระทรวง 
เป็นเพียงฝ่ายเท่านั้น โดยผมอยู่ช่วยตั้งกองเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อยู่ 6 ปี จึงย้าย 
กลับกรมการค้าภายในไปเป็น ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และในปี 2545  
ได้มีการปฏิรูปราชการขึ้น ซ่ึงกลุ่มงานส่งเสริมถูกรวมไปอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(กรมทะเบียนการค้าเดิม) 

ทมีงาน : ท่านมวีธิกีารสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกบัชวิีตส่วนตวัอย่างไร
ท่านรองปลดัฯ : โดยปกตแิล้วผมเป็นคนไม่มีงานอดเิรก เวลาว่างส่วนใหญ่จากงาน

ราชการผมกจ็ะช่วยธรุกจิครอบครวั ดงันัน้ เวลาวนัหยดุสุดสปัดาห์ ผมกจ็ะต้องขบัรถสบิล้อ 
ส่งหินทรายและวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ธุรกิจครอบครัวมีงานมากหลังจาก 
เลกิงานราชการกต้็องกลบัไปช่วยงานทีบ้่านเพิม่เตมิด้วย แต่เมือ่ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานมาถึง 
ระดับกลางแล้วก็ไม่ได้ช่วยที่บ้านเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานราชการ 
ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก เมื่อว่างจากงานจึงท�าให้พอมีเวลาที่จะอ่านหนังสือหรือเล่นกีฬาบ้าง 
โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน

ทีมงาน : ท่านเคยมีวิกฤตการณ์จากการท�างานที่จดจ�าได้บ้างไหม
ท่านรองปลัดฯ : วิกฤตการณ์จากการท�างานของผมที่ท�าให้จดจ�าจนถึงทุกวันนี้  

เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตอนไปออกตรวจราคาสินค้าแถวย่านบางกะปิ ซึ่งตอนนั้น 
ไปตรวจร้านขายวสัดกุ่อสร้างทีข่ายเกินราคา แต่ปัญหาทีเ่กิดขึน้คอื เจ้าของร้านไม่ยอม 
ให้จับกุมส่งสถานีต�ารวจ และยั่วยุให้คนงานที่มีเครื่องมือก่อสร้างมาปิดล้อมเรา 
และพนกังานทีไ่ปด้วย ในขณะทีหั่วหน้าสาย (ท่านกรณรงค์  ฤทธิฤ์าชยั) ได้ไปตามต�ารวจ 
ที่สถานีหัวหมากมาช่วย เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ และถนนยังเป็น 
ถนนลาดยาง ขับรถสวนทาง 2 เลน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเข้าช่วยเหลือ  
(ประมาณครึ่งช่ัวโมง) อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเราได้ท�าใจดีสู้เสือ ตั้งสติ และช้ีแจง 
กับกลุ่มคนที่ปิดล้อมจนสามารถรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย

ทมีงาน : ท่านมแีนวคดิ ปรชัญา หรอืวธิกีารพฒันาตนเองอย่างไรบ้างเพือ่น�า
ไปสู่ความส�าเร็จในหน้าที่การงาน

สมัภาษณ์พเิศษ
รองปลดักระทรวงพาณชิย์ (นายสมชาต ิสร้อยทอง)

ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559
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ท่านรองปลดัฯ : สิง่ทีผ่มอยากจะบอกน้องๆ คือ ทกุแห่งทีไ่ด้ท�างานมคีวามรูใ้ห้เรา
เก็บเกีย่วอยูท่ัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัว่าเราจะสามารถเกบ็เกีย่วได้มากน้อยแค่ไหน ดงันัน้ อยากจะ
บอกว่าท�างานมาก ได้ประสบการณ์มาก และเนื่องจากทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ ความคิดในการท�างานจงึต้องปรบัเปลีย่นให้ทนัสมยั จากประสบการณ์ทีผ่่านมา 
ของผม การเป็นคนช่างสังเกต การมีความรอบรู้ในงานที่เราท�า การรู้กฎระเบียบ ส่งผล 
ให้ผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเรา แต่เมื่อเป็นระดับสูงแล้ว จะต้องใช้ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู ้
มาในอดีต รวมทั้งประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องคนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆ  
ที่ส�าคัญต้องมีไหวพริบดีถึงจะท�างานบริหารได้

นอกจากนี้ ศิลปะการพูดเป็นส่ิงท่ีส�าคัญมากในการท�างาน อย่างเช่นเมื่อเรา
ต้องการจะปฏิเสธก็ควรต้องปฏิเสธไปแบบที่รักษาน�้าใจคนฟัง ดังนั้น ศิลปะการพูด
ถือเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จอย่างหนึ่ง จะพูดอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 

ทมีงาน : ท่านมีเทคนิคหรือวิธีพัฒนาตนเองหรือฝึกพูดให้มีศิลปะได้อย่างไร
ท่านรองปลดัฯ : ส่วนตัวผมแนะน�าให้ฟังจากคนที่เก่งๆ เวลาเขาพูด และสังเกต

วา่มีการใชค้�าพูดอย่างไร ซึง่การสงัเกตดงักล่าวจะเปน็การเรียนรูท้ี่ดีมาก โดยของผมจะ
คอยสงัเกตจากหวัหน้าว่าแต่ละท่านมเีทคนคิการพดูอย่างไรบ้าง หากประโยคใดประทับใจ 
ก็จะน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองเพื่อน�าไปใช้ต่อไป ดังนั้น ผมจะคอย 
บอกข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่เรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญ
คือ หากได้ท�างานกับคนเก่งก็ถือว่าโชคดีที่จะได้เรียนรู้แนวทาง ข้อคิด และเทคนิคการ
ท�างานที่ดี ส่งเสริมให้เราได้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี 

ทมีงาน : ท่านมกัีงวลใจกับคนรุน่ใหม่ หรือมข้ีอคดิฝากถงึคนรุน่ใหม่อย่างไรบ้าง
ท่านรองปลัดฯ : ส่วนตัวไม่กังวลมากนัก แต่อยากฝากคนรุ่นใหม่ให้น�า

ประสบการณ์ของคนรุ ่นเก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ามองว่าความคิดของ
คนรุ่นเก่าเป็นความคิดที่ล้าสมัย ในบางครั้งบางสถานการณ์/ปัญหา ก็อาจจะ
สามารถแก้ไขได้จากแนวคิดเดิมของผู้ที่มีประสบการณ์ ตัวอย่างสิ่งที่คนรุ่นเก่ามี
แต่คนรุ่นใหม่ยังไม่มี เช่น คนรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจในการเรียนรู้นิสัยคน (เพื่อน
ร่วมงาน) และใส่ใจในความรู ้สึกของเพื่อนร่วมงานน้อยกว่าคนรุ ่นเก่า ท�าให้ 
ในบางครัง้การพดูหรอืการกระท�าทีอ่อกมาอาจก่อให้เกดิความน้อยเนือ้ต�า่ใจแก่คนรอบข้าง  
เป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ไม่แน่นแฟ้นเท่าคนรุ่นเก่า

ทมีงาน : ท่านมองบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคตเป็นอย่างไร
ท่านรองปลัดฯ : มมุมองของผมมองว่า ด้านการค้าการลงทนุในอนาคต ภาคเอกชน

จะสามารถขบัเคลือ่นธุรกิจได้ด้วยตวัเอง ดงันัน้ บทบาทของกระทรวงพาณชิย์จะเป็นไปใน
ทศิทางการอ�านวยความสะดวก และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของภาคเอกชน อย่างไรกต็าม  
การส่งเสรมิและสนบัสนนุของกระทรวงฯ ในอนาคต ควรจะต้องมกีารส�ารวจความต้องการ 
ของภาคธุรกิจด้วยว่าต้องการให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือในแบบใด เพื่อให้โครงการ 
ที่กระทรวงด�าเนินการสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาของธุรกิจได้ตรงประเด็น

ทีมงาน : ช่วงชีวิตที่รับราชการท่านมีความภาคภูมิใจในเรื่องใดบ้าง
ท่านรองปลัดฯ : ผมมปีระสบการณ์ชวีติข้าราชการหลายอย่าง เช่น ในเรือ่งทีผ่ม 

ได้รบัความไว้วางใจจากผูใ้หญ่หลายท่านให้ท�างานในหลากหลายหน้าที ่ท�าให้ตวัผมเอง
ได้เรยีนรูง้าน เรียนรูค้น และเพิม่พนูประสบการณ์ของตวัเองไปด้วยในขณะเดยีวกนั ซึง่
นบัเป็นโอกาสทีด่ใีนการท�างาน บางคนไม่ชอบการเปลีย่นงาน เพราะไม่อยากหาเพือ่นใหม่  
ไม่อยากปรบัตวัใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ผมมองว่าการเปลี่ยนงานท�าให้เราได้มีโอกาส
เรยีนรูง้านในหลากหลายด้าน ขณะเดยีวกนัต้องเรยีนรู้งานให้รูอ้ย่างถ่องแท้ อกีทัง้ยังเป็น
โอกาสในการทีจ่ะได้เรยีนรูว่้าตวัเราเองมคีวามถนดัในงานหน้าทีอ่ย่างไรบ้าง นอกจากนี้  
ได้เรียนรู้คนเพื่อใช้ปรับตัวในการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงผมเห็นว่าหากมีโอกาสก็ควร 
ไปสัมผัสงานในต่างจังหวัดบ้างจะได้เรียนรู้งานของกระทรวงในอีกรูปแบบ เพราะ 
ต่างจังหวัดต้องท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากทุกกระทรวงท่ีอยูใ่นจังหวดั ได้ท�างาน
ประสานโดยตรงกบัผูป้ระกอบการ เกษตรกรและชาวบ้าน โดยลกัษณะงานจะท�าให้เรา
มีความเข้มแข็ง เนื่องจากงานในต่างจังหวัดมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ผมมีเรื่องที่
อยากจะฝากน้องๆ ข้าราชการ คอื 1) เรือ่งความสจุรติ การท�างานต้องยดึมัน่ความสจุรติ
ไม่ข้องแวะกบัผลประโยชน์ทีม่ใีครหรอืบคุคลใดมาเสนอให้ การท�างานต้องต้ังอยู่บนความ
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยยึดหลักตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้
วางแนวทางไว้เกี่ยวกับ Zero Corruption หากเรายึดมั่นสิ่งน้ีในการท�างาน ชีวิตการ
รบัราชการก็จะมคีวามมัน่คงและมคีวามสขุ 2) ใหม้คีวามสขุในการท�างาน ความเครยีด
ไม่ช่วยให้งานส�าเรจ็ได้ หากเราได้เป็นหวัหน้ากไ็ม่ควรไปสร้างความเครยีดให้กบัลกูน้อง  
ควรสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี สร้างทีมในการท�างานร่วมกัน โดยมองเป้าหมาย 
ความส�าเร็จของงานและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ 
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กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

การส่งออกวัฒนธรรม โอกาสของไทยในธุรกิจคอนเทนต์
ณ พิธปิีดกฬีาโอลมิปิก 2016 หรือริโอเกมส์ ไฮไลท์ขโมยซนีคร้ังส�าคัญของงานคือ การทีน่ายกรฐัมนตร ีชินโสะ อาเบะ ของญีปุ่น่ ปรากฏกายในชุดช่างประปาจากการ์ตนู 

มาริโอ แล้วขอความช่วยเหลอืจากโดราเอมอนให้ช่วยเจาะอโุมงค์จากโตเกยีวไปรโิอเดอจาเนโร และโผล่ขึน้จากอโุมงค์สเีขยีว ก่อนจะถอดชดุช่างประปาออกมาเป็น ชนิโสะ อาเบะ  

นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่ แน่นอนว่าฉากนีไ้ด้รบัการวางแผนเป็นอย่างดจีากประเทศช่างคิดอย่างญ่ีปุ่น เพ่ือส่ือความหมายว่าญ่ีปุน่ได้กลับมาทวงต�าแหน่งความยิง่ใหญ่คนืแล้ว  

ภายใต้นโยบาย "Cool Japan"

ในขณะทีญ่ีปุ่น่ต้องเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิชะงกังนั หรอืทีเ่รยีกว่า “ทศวรรษแห่ง 
ความสูญเปล่า” (The Lost Decade) เมือ่อัตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของญีปุ่น่เพิม่ข้ึน 
ไม่ถึงร้อยละ 1 มาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ประกอบกับปัญหาค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น  
ท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ ออกไปตั้งโรงงานยังต่างประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว  
รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงได้ใช้นโยบาย Cool Japan เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ด้วยการเผยแพร่และส่งออกวัฒนธรรมญีปุ่น่ในรปูของ 
สนิค้าและบรกิารต่างๆ 5 สาขาคอื แอนเิมชัน่ อาหาร การขนส่งสนิค้าในประเทศ (Delivery  
Service) เรียวกัง (โรงแรมแบบญี่ปุ่น) และศิลปหัตถกรรม (Art and Craft) นอกจากนี้  
นโยบาย Cool Japan นี ้มกีารตัง้เป็นหน่วยงานขึน้มาดแูล โดยมรีฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิ 
ท่านหนึง่ทีร่บัผดิชอบและดแูลการพฒันาก�ากบัดแูลโครงการนี ้(Cool Japan Strategy 
Minister) และมีบริษัท Cool Japan Fund ที่ดูแลด้านการสนับสนุนการส่งออกสินค้า 
และบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย 

นอกจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่ใช้นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์
และประสบความส�าเรจ็เป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลกคอื ประเทศเกาหลใีต้ และสหรัฐอเมริกา 

ในยุคก่อนท่ีซีรีส์เกาหลียังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย เกาหลีได้ติดต่อสถานี 
โทรทศัน์ของไทย ขอน�าซรีส์ีเกาหลเีข้ามาฉายทกุวัน โดยไม่คดิค่าลขิสทิธิใ์ดๆ ซ่ึงกลยทุธ์นี้ 
ท�าให้ซีรีส์เกาหลีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามมาด้วยการที่คนไทยจัดทัวร์ไปเที่ยวประเทศ 
เกาหล ีซือ้เครือ่งส�าอาง ฟังเพลงเกาหลแีละใช้สนิค้าเกาหล ีอย่างแพร่หลายหลงัจากนัน้  
ซึง่การเตบิโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจคอนเทนต์ของเกาหลี เนือ่งจากความพยายามอย่าง 
ต่อเน่ืองของรฐับาลเกาหลใีนการสนบัสนนุธรุกจิดงักล่าว โดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบชดัเจนคอื  
กระทรวงการท่องเทีย่ว กฬีา และวฒันธรรมของเกาหลเีป็นผูก้�าหนดนโยบาย และในปี 2002  
มกีารจดัตัง้หน่วยงานชื่อ Korean Creative Content Agency (KOCCA) เป็นหวัหอก 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

ส�าหรับสหรัฐอเมริกา การที่ละครเพลงบรอดเวย์และภาพยนตร์ฮอลลีวูดโด่งดัง 
ไปทั่วโลก ก็มีที่มาจากประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกนโยบายชื่อ “The  
New Deal” ในปี 1929 และส่วนหนึ่งของนโยบายมีการจ้างศิลปินในสาขาต่างๆ รวม  
40,000 คน ซึ่งมีผลให้ศิลปินมากความสามารถท้ังหลายออกจากยุโรปเข้ามาอยู่ใน 
สหรฐัอเมรกิา และหลงัปี 1945 เป็นต้นมา ละครเพลงบรอดเวย์และภาพยนตร์ฮอลลวูีด 
กม็ชีือ่เสยีงโด่งดงั และเป็นรปูแบบหน่ึงของการส่งออกวฒันธรรมในรปูของ “Soft Power” 
ของสหรฐัอเมรกิา นบัจากนัน้เป็นต้นมา คนไทยส่วนใหญ่จะรูจั้กอเมรกิาจากภาพยนตร์ 
ฮอลลวีดู คุน้เคยกบัวถิชีวีติแบบอเมรกินั รวมทัง้ไปเรยีนต่อและจบัจา่ยใช้สอยซือ้สนิค้า 
จากอเมริกาอย่างแพร่หลาย

กรณศีกึษาข้างต้น คอือทิธพิลส�าคญัของ “การส่งออกวฒันธรรม” ซึง่ประเทศต่างๆ  
ได้ท�าในรปูแบบการส่งออกคอนเทนต์ (อาท ิแอนเิมชัน่ เกม ภาพยนตร์) เพราะเข้าใจดว่ีา  
วฒันธรรมคอืรากเหง้าของวถีิชวีติ และในบางครัง้เราอาจรบัวฒันธรรมใหม่ๆ เข้ามาโดย 
ไม่รูตั้ว เช่น คนทีโ่ตมากับการ์ตนูโดราเอมอนก็จะมคีวามรู้สกึทีด่กีบัประเทศญีปุ่น่ อยากไป 
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ชมละครไทย และม ี
ความรู้สึกดีกับเมืองไทย และซื้อสินค้าไทย 

โอกาสส�าหรับไทยในธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์
ดจิิทลัคอนเทนต์เป็นหนึง่ในสาขาผลกัดันภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และ S-Curve  

เพือ่การขบัเคลือ่นประเทศไทยสูเ่ศรษฐกจิฐานมลูค่า (Value-Based Economy) ในส่วนของ 
กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายเพิ่มการส่งออก โดยเน้นธุรกิจบันเทิง (Entertainment)  
ที่เป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลคอนเทนต์

จดุแขง็ของธรุกจิดิจทิลัคอนเทนต์ของไทย คอื การทีไ่ทยมคีอนเทนต์ทีห่ลากหลาย  
ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถสูง ฝีมอืประณตี และมศีกัยภาพเป็นทีย่อมรบัในตลาดต่างประเทศ  

อีกทั้งค่าบริการต�่ากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซึ่งปัจจัย 
เหล่านีท้�าให้ธุรกจิดิจทิลัคอนเทนต์ของไทยขยายตวัสงู อกีทัง้ในด้านภาพยนตร์ ประเทศไทย 
มที�าเลท่ีตัง้เหมาะสม และมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม เหมาะสมทีต่่างชาติ 
จะเข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ 

ความท้าทาย คอื การพฒันาเนือ้งานของธรุกจิดจิิทลัคอนเทนต์ต้องใช้เงนิลงทนุ 
และเทคโนโลยีการผลิต (ซอฟต์แวร์) ที่สูง ผู้ประกอบการรายย่อยจึงยากที่จะแข่งขันใน 
ตลาดโลก และไทยยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง รวมทั้งยังขาดช่องทาง 
การขาย/ท�าตลาดต่างประเทศ ปัจจุบนัส่วนใหญ่จึงเป็นการรบัจ้างผลิตจากบรษิทัต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศ
• พัฒนาผู้ประกอบการดจิทัิลคอนเทนต์ในประเทศ รวมทัง้บรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งต่างๆ  

(อาท ิICT E-Commerce) และค้นหาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยทีจ่ะใช้เป็นจดุขาย รวมทัง้ 
สัญลักษณ์แสดงความเป็นไทยที่สร้างโดยคนรุ่นใหม่ (เช่นเดียวกับตัวการ์ตูนมาริโอของ
ญี่ปุ่น และละคร Winter Love Song/เพลง K-Pop ของเกาหลี)

• เมือ่ผูป้ระกอบการมคีวามเข้มแขง็ และสร้างความมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้แล้ว  
ธรุกจิต่างๆ สามารถต่อยอดสอดแทรกสนิค้าและบรกิารอืน่ๆ (โฆษณาแฝง) ภายใต้คอนเทนต์นัน้  
ก่อนออกสูต่ลาดต่างประเทศ อาท ิเชือ่มโยงกบัภาคการท่องเทีย่วทีไ่ทยมคีวามได้เปรยีบอยูแ่ล้ว  
รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น อาหารไทย มวยไทย และสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น

การออกสู่ตลาดต่างประเทศ
• ภาครัฐและเอกชนร่วมกันท�าแผนออกสู่ตลาดโลกแบบองค์รวม (บุกตลาด 

ต่างประเทศทั้งอุตสาหกรรม)
• ร่วมมือผลติ (Co-Production) กับเอกชนในประเทศต่างๆ รวมท้ังการท�า MOU  

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ (อาทิ KOCCA ของเกาหลีใต้) ในเร่ืองการท�า 
ตลาด การจับคู่ธุรกจิ (Business Matching) การพัฒนาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง (เช่น ด้าน  
Programming) รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศในการสนับสนุนให้ภาพยนตร์หรือ
แอนิเมชัน่ของไทยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของต่างประเทศได้ (เช่น ความร่วมมือระหว่าง 
เกาหลีใต้และมาเลเซียในการสนับสนุนหนังแอนิเมชั่นให้เข้าฉายในทั้งสองประเทศ)

• ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาของไทยและต่างประเทศ เพือ่ผลติ  
และแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านคอนเทนต์รองรับตลาดโลกที่ก�าลังเติบโต

• ประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศ ด้านที่ไทยมีศักยภาพแต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จัก 
เช่น เร่ืองเกม โดยสนับสนุนการประกวดรางวัลในต่างประเทศผ่านการแข่งขันต่างๆ  
เข้าร่วมงาน Conference และเจาะกลุ่ม Publisher รายใหญ่ๆ เพ่ือการน�าเสนอคอนเทนต์ 
ใน Platform ต่างๆ 
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เศรษฐกิจของไทย เดือนกรกฎาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัว 
ของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวในระดับสูง 
อย่างต่อเน่ือง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการและเร่งการใช้จ่าย 
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม ความไม่แน่นอนและความเปราะบาง 
ของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 1.0 ของก�าลงัแรงงานรวม  
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปขยายตวัร้อยละ 0.1 ตามการสงูขึน้ของราคาหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ 
ไม่มแีอลกอฮอล์เป็นหลกั (อาท ิผลไม้สด ปลาและสตัว์น�า้ และเนือ้สกุร) ส�าหรบัหนีส้าธารณะ
ต่อ GDP ข้อมูลล่าสดุ ณ เดอืนมถินุายน 2559 อยู่ทีร้่อยละ 42.8 ซึง่ถอืว่าสถานะหนีข้องไทย 
ยงัมคีวามมัน่คง และต�า่กว่ากรอบความมัน่คงทางการคลงัทีต่ัง้ไว้คอืไม่เกินร้อยละ 60.0  
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและ 
สามารถรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ สะท้อนได้จากทนุส�ารอง 
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 180.2  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคอุปทาน เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 
เดอืนทีผ่่านมา สะท้อนได้จากภาคเกษตรกรรมทีก่ลบัมาขยายตวัอกีครัง้ โดยดชันผีลผลติ 
สินค้าเกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.3 และ 16.2 ตามล�าดับ 
ประกอบกับจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 10.8 โดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวจากจีน กลุ่มประเทศ CLMV เกาหลีใต้ และอินเดีย ส�าหรับดัชนีผลผลิต 
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 5.1 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคการส่งออกที่หดตัวลง 
ตามความต้องการของตลาดโลก

การบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกตัวชี้วัด โดยยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 
และยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ ขยายตวัร้อยละ 0.9, 9.6 และ 7.4 ตามล�าดบั นอกจากนี้  
ปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคในรปู USD  ขยายตวัเช่นกนั โดยขยายตวัทีร้่อยละ 3.0  
เนื่องจากก�าลังการซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับ 
รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ 
ผู้บริโภคด้านเศรษฐกิจดีขึ้น 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2559 ในภาพรวมชะลอตัวลง  
ตามการลดลงของการลงทนุในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัร สะท้อนได้จากปรมิาณน�าเข้า 
สินค้าทุนในรูป USD โดยหดตัวร้อยละ 0.7 และยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัว 
ที่ร้อยละ 6.1 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกัน สะท้อนได้จากยอด 
การจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ ที่หดตัวร้อยละ  
20.8 และ 4.0 ตามล�าดับ  

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q4 Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.8 3.2 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84 13.05 16.42 83.75 29.78 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5 156.5 175.1 178.7 178.7 180.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -0.9 -0.5 0.3 0.38 0.1

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.1 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 44.4 44.0 42.8 42.8 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -8.1 0.9 -4.1 -0.1 -4.4

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -11.0 -12.6 -12.0 -8.4 -10.1 -7.2

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -5.3 -3.2 -1.9 -1.2 -2.0 2.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.1 -5.8 -5.2 4.9 3.8 16.2

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.2 -1.1 1.5 0.8 -5.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 3.7 15.5 8.2 7.2 10.8

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 2.0 0.1 3.7 6.5 0.9

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -11.7 -26.6 4.9 19.6 9.6

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 2.3 -3.3 7.9 5.2 7.4

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 2.2 -4.4 3.6 3.4 3.4 3.0

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 0.2 -1.0 -11.6 -15.4 -0.7

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 17.2 4.0 13.6 4.0 -6.1

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 7.7 22.2 4.5 11.5 -7.7 -20.8

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 2.1 3.1 -1.6 -3.5 -4.0

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

ปี 58 ปี 59

โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ดชันรีาคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ เดอืนสงิหาคม 2559 มค่ีาเท่ากบั 106.64 
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.29 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า 
หมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ ปัจจยัส�าคัญมาจากผลไม้สด อาทิ ทุเรยีน กล้วยน�า้ว้า 
มะม่วง มะพร้าวอ่อน กบัข้าวส�าเรจ็รปู ผกัสด อาท ิผกัคะน้า ต้นหอม ผกัช ีมะนาว กระเทยีม  
ปลาและสตัว์น�า้ ไข่ไก่ หมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตรา 
ค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อยังขยายตัวได้ต�่า 
ถึงแม้ว่าราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกและราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศเริ่ม 
ปรบัตวัสงูข้ึนแต่ราคายงัคงต�า่กว่าปีก่อนหน้า ดงัน้ัน หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร  
ยังคงกดดันอัตราเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับหมวดเคหสถาน ที่ราคาลดลงจากการปรับอัตรา 
ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ในรอบเดือนมกราคม-เมษายน เมื่อเทียบเดือนกรกฎาคม 2559  
ลดลงร้อยละ 0.04 โดยได้รับอิทธิพลส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ      
ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและ 
พลังงาน) ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.79 (YoY) ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.03

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 101.9 เมื่อเทียบกับ 
เดอืนสงิหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ได้แก่ น�า้มันดเีซล 
น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ น�า้มนัเครือ่งบนิ น�า้มนัเตา น�า้มนัก๊าด ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและยางมะตอย  
ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์  
(ยางเทยีม) ปุย๋และก๊าซทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม ตามการลดลงของราคาน�า้มนั โลหะขัน้มลูฐาน 
และผลติภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหลก็แท่ง เหล็กแผ่น เหลก็โครงสร้างรปูพรรณและผลติภณัฑ์เหลก็ 
ราคาเคล่ือนไหวตามภาวะตลาดโลก เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามันปิโตรเลียมดิบ  
และก๊าซธรรมชาติ ราคาปรับลดลงตามภาวะตลาดโลก สินค้าเกษตรที่ราคาลดลง ได้แก่  
หัวมันส�าปะหลังสด ผลปาล์มสด พืชผัก สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต
เทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.7

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 116.1 เม่ือเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.2 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็กและ 
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตวัไอ ลวดเหล็ก ทอ่เหลก็กลวง 
เคลือบสังกะส ีเหลก็แผ่นเรยีบด�า แม้ว่าปัจจบุนัราคาเหลก็เร่ิมขยบัสงูขึน้ แต่ยงัต�า่กว่าปีทีแ่ล้ว 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากราคาเหลก็ในตลาดโลกต�า่จากปรมิาณส่วนเกินสงู หมวดซเีมนต์ ได้แก่  
ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม เนือ่งจากมปีริมาณปนูจ�านวนมากท�าให้การแข่งขนัสงู  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตผสมเสร็จ ต้นทุน 
ลดลงตามราคาซีเมนต์ และราคาเหล็กที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ    
ได้แก่ ยางมะตอย ลดลงตามราคาปิโตรเลียม เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุ 
ก่อสร้างสงูขึน้ร้อยละ 0.3 โดยมสีาเหตสุ�าคญัมาจากการสงูขึน้ของราคาสนิค้าหมวดเหลก็และ 
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ส�าหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559  
กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.6 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoYindex index

index

index %YoYindex
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การส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 17,045 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.4  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 18.6 โดยผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (-28.4%) ข้าว (-35.1%) ยางพารา  
(-34.8%) ผลไม้สดแช่แขง็ (-13.4%) และน�า้ตาล (-33.8%)  ในขณะทีอ่าหารทะเลแช่แขง็ 
และแปรรปู (+2.0%) สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมหดตวัร้อยละ -3.1 โดยรถยนต์ 
และอปุกรณ์ (-22.9%) เครือ่งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (-3.7%) เมด็พลาสตกิ (-14.8%)  
ขณะที่แผงวงจรไฟฟ้า (+2.4%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+89.4%) ตลาดส่งออก
ส�าคัญของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+0.0%) จนี (-13.5%) ญีปุ่่น (-8.5%) 
ออสเตรเลีย (+7.4%) ฮ่องกง (-5.6%) 

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 มมีลูค่า 122,183 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หดตวัร้อยละ 2.3 โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.2  
โดยยางพารา (-19.0%) อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (-0.8%) ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลงั  
(-24.4%) ข้าว (-5.4%) น�า้ตาล (-1.7%) ในขณะทีผ่กั ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรปู (+5.8%)  
ส่วนสนิค้าอุตสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมหดตัวร้อยละ 0.2 โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 
ส่วนประกอบ (-6.8%) เมด็พลาสติก (-10.9%) ขณะทีร่ถยนต์และส่วนประกอบ (-0.2%) อญัมณี 
และเครื่องประดับ (+57.4%) ในขณะที่ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ 
สหรัฐอเมรกิา (-1.1%) จีน (-9.2%) ญีปุ่น่ (-2.0%) ฮ่องกง (-3.9%) ออสเตรเลีย (+9.7%)

การน�าเข้า
เดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 16,202 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.2  

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลฯ (-1.9%)  
น�า้มนัดบิ (-18.3%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-5.1%) เคมภีณัฑ์ (-0.5%) และเหลก็ เหลก็กล้า 
(-10.9) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+1.6%) ญี่ปุ่น (-3.7%)  
มาเลเซีย (-6.2%) สหรัฐอเมริกา (-11.0%) เกาหลีใต้ (-1.0%) 

ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-กรกฎาคม ปี 2559 มีมลูค่า 108,926 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 9.8 เม่ือเทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของเคร่ืองจกัรกลฯ  
(-5.4%) เคมภีณัฑ์ (-6.9%) น�า้มนัดบิ (-37.3%) เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภัณฑ์ (-8.4%)  
ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+4.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน   
(+3.0%) ญี่ปุ่น (-5.6%) สหรัฐอเมริกา (-20.5%) มาเลเซีย (-13.3%) และเกาหลีใต้   
(-5.4%)

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

ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม  2559 อยู่ท่ี 96.9 (ปี2555=100) สงูขึน้ 

ร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดัชนรีาคาส่งออก 
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.9 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.2  
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.6 ขณะที่หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 0.6 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดชันรีาคาสินค้าน�าเข้าเดอืนกรกฎาคม 2559 อยูท่ี่ 84.4 (ปี 2555=100) ลดลง 

ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้า 
หมวดสินค้าเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 23.7 ขณะทีห่มวดสนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และ 
หมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

กรกฎาคม 2559

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

กรกฎาคม 59 ม.ค.-ก.ค. 2559 กรกฎาคม 59 ม.ค.-ก.ค. 2559

ส่งออก 17,045 122,183 -6.4 -2.3

น�าเข้า 16,202 108,926 -7.2 -9.8

ดุลการค้า 843 13,256

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,767 -22.9 10.4
สหรัฐ

อเมรกิา
2,057 0.0 12.1

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,352 -3.7 7.9 จีน 1,761 -13.5 10.3

อญัมณี/
เครือ่งประดบั

1,296 89.4 7.6 ญี่ปุ่น 1,562 -8.5 9.2

แผงวงจรไฟฟ้า 640 2.4 3.8 ออสเตรเลยี 950 7.4 5.6

เม็ดพลาสติก 625 -14.8 3.7 ฮ่องกง 837 -5.6 4.9

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ก.ค. 59 ม.ค. - ก.ค. 59

ส่งออก 0.9 0.3 0.1 0.3 -1.3

น�าเข้า 1.5 1.0 0.0 -3.4 -5.9

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,616 -1.9 10.0 จนี 3,646 1.6 22.5

น�า้มนัดบิ 1,467 -18.3 9.1 ญี่ปุ่น 2,515 -3.7 15.52

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,250 -5.1 7.7 มาเลเซยี 975 -6.2 6.02

เคมภัีณฑ์ 1,131 -0.5 7.0
สหรฐั

อเมรกิา
926 -11.0 5.72

เหล็ก เหลก็กล้า
และผลติภณัฑ์

941 -10.9 5.8 เกาหลใีต้ 637 -1.0 3.93

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 59

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ค. 59

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ก.ค. 59 ส.ค. 59
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ส.ค.

58
ม.ค.-ส.ค.

59
%Δ

(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

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,337.33 1,341.09 0.28 1,185.57 1,249.92 5.43

ไทย (THB/Baht) 22,227.08 22,050.00 -0.80  18,807.28 20,884.65 11.05

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 45.04 44.78 -0.58  51.79 40.88 -21.07

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 35.08 34.73 -1.00 33.43 35.33 5.68

ที่มา : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนสงิหาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่22,050.00 บาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.8 เม่ือเทยีบกับ 

เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวลดลงหลังจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น นอกจากน้ี   
ตลาดทองค�ายังได้รับปัจจัยกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ หลังมีปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ส�าคัญออกมาดีเกิน 
ความคาดหมาย ขณะที่ค่าเงินบาทในประเทศแข็งกดดันราคาทองค�า

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงโดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 44.78  

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 45.04 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
ได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานน�้ามันดิบที่ล้นตลาดยังไม่คลี่คลาย หลังจากปริมาณน�้ามันดิบ 
คงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ราคาน�้ามันดิบยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน 
เกีย่วกบัความร่วมมอืระหว่างกลุม่ประเทศสมาชิกโอเปกและนอกกลุม่โอเปก เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ 
ราคาน�า้มนัดบิ รวมถงึตลาดอาจถกูกดดนัจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัทีม่แีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ เนือ่งจาก
ธนาคารกลางสหรฐั (Fed) อาจพจิารณาปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ภายในปีนี ้หลงัจากตวัเลขเศรษฐกจิ 
ที่ส�าคัญออกมาดีเกินความคาดหมาย 

 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงนิบาทเดือนสงิหาคมแขง็ค่าขึน้  โดยเฉลีย่อยูท่ี ่34.73 บาทต่อเหรยีญสหรฐั แขง็ค่าจาก  
35.08 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกิดจากมีเงินทุน 
ต่างชาตไิหลเข้ามาจากสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจโลกทีย่งัดีอยู ่หลงัธนาคารกลางสหรฐั (Fed)  
อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้  นักลงทุนจึงยังมองหาการลงทุนที่มีผลตอบแทน 
ดีกว่า เช่น สินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียรวมถึงไทย 

สินค้าเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100%  

ชัน้ 2 (ใหม่) เดอืนสงิหาคม 2559 ปรับตวัลดลงจากเดอืนกรกฎาคม 2559 จากราคา 1,395.00 บาท/ 
100 กโิลกรมั เป็น 1,314.32 บาท/100 กิโลกรมั ส่วนราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่)  
ปรับตัวลดลงจาก 2,295.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,264.09 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจาก 
ปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศลดลง ประกอบกับค�าสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
น้อยลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะมีการออกมาตรการก�าหนดราคาข้ันต�า่จะช่วยให้ราคา 
ข้าวส่งออกและราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ซ่ึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าว 
ที่ต�่าได้ อย่างไรก็ดี ไทยยังมีโอกาสในการขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูล 
น�าเข้าข้าวขาว และจะเป็นช่องทางระบายผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะทยอยออกมาช่วงปลายป ี 
จึงเป็นโอกาสให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย ณ ท่าเรือ 
กรุงเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนสงิหาคม 2559 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 58.54 บาท และ 45.04 บาท  
ตามล�าดบั ลดลงจากเดอืนกรกฎาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.19 และ 1.76 ตามล�าดบั โดยราคายาง 
ได้รับแรงกดจากปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศของประเทศที่มีฝนตก 
ในเกอืบทุกพืน้ที ่นอกจากนี ้ราคายางได้รับแรงกดดนัจากราคาน�า้มนัดบิทีป่รับตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง  
ในขณะที่ค่าเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

สิงหาคม 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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