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บทสรุปผู้บริหาร
1.

ความเป็นมา

ภาคบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยในปี 2560 ภาคบริการมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 62 ของ GDP ในขณะที่ภาคการเกษตรและภาคการผลิต มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8 และ 30
ตามล าดั บ ภาคบริ ก ารจึ ง ถื อ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นใหม่ ข องระบบเศรษฐกิ จ โดยมี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตของทั้งระบบเศรษฐกิจ และ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เนื่องจากธุรบริการหลายด้าน อาทิ ภาคบริการที่สนับสนุนการทา
ธุรกิจ (Business Services) ที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global
Value Chains: GVCs) และเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของหลายประเทศ บริ ก ารด้ า น
โทรคมนาคม ขนส่ง พลังงาน และการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่จาเป็นของทุกการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทาให้ส ามารถส่ งออก
บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม โครงสร้ า งการผลิ ต ในอุต สาหกรรมและภาคบริ การของประเทศไทย
ครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ หลากหลายสาขา และมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาแตกต่ า งกั น ไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่กากับดูแลอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาข้อมูลความต้องการ
ของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเกี่ยวเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี บริการดิจิทัล บริการ
โลจิส ติก ส์ รวมถึ งการค้ าพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ จะทาให้เ ห็นถึ งศักยภาพที่แท้จริงของการค้า
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างฐานข้อมูลความต้องการ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อยอด การพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการ
ผลักดันอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการสร้าง
ความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป
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2.

การศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทย และ
ระบุอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสาขาทีม่ ีศักยภาพ
แนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่

จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดโลก และ
สอดคล้ อ งกั บสภาวะเศรษฐกิ จและทิศ ทางการขับเคลื่ อ นของประเทศไทย ทั้งสามส่ ว น ได้แก่
แนวโน้มสาคัญที่ส่งผลกระทบการผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศตามแนวนโยบายขับเคลื่อ น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีภายใต้เป้าหมายการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และแนวโน้มการดาเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงของโลกในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มสาคัญในประเด็นต่างๆ จานวนมาก
ทั้งแนวโน้มด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการใช้งานจริงแล้วในปัจจุบัน เช่น ยานยนต์ไร้
คนขับ โดรน หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาตัวตนด้านดิจิทัลเพื่อใช้บริการต่างๆ
เป็นต้น หรือแนวโน้มต่างๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น เช่น การแพทย์ขั้นสูง บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ
ในระดับยีนส์ การตัดแต่งพันธุกรรมบางประเภท การเดินทางหรือขนส่งด้วยความเร็วสูง อาหาร
แห่งอนาคตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงรวบรวมความท้าทายและแนวโน้มสาคัญ
ต่างๆ ได้เป็น 5 กลุ่มแนวโน้มสาคัญ ที่จะส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและการผลิตในแต่ละภาค
ส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ดังนี้
 สังคมสูงวัย – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ อิ น ทรี ย์ ยาและอาหารเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพอิ น ทรี ย์ บริ ก ารตรวจ
สุขภาพ สถานที่ดูแลคนชรา และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ สิ่งแวดล้อม – ตลาดสินค้าและบริการที่
น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า
ผักและผลไม้อินทรีย์ ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ตัวผลิตพลังงานทางเลือก บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car Pool/
Sharing บริการติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน บริการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม
 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ครบวงจร พลาสติกและเคมีภัณฑ์สมัยใหม่ สินค้าเกษตรผักและผลไม้อินทรีย์ บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car
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Pool/ Sharing บริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย น บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการก่อสร้าง โรงแรมและที่พักเชิงสิ่งแวดล้อม
 ซัพพลายเชนรูปแบบใหม่ – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ธุรกิจสินค้าเกษตรจากฟาร์ มสู่ผู้บริโภคโดยตรง สินค้าเกษตรที่ระบุที่มาได้
(Traceability) เชื้อเพลิงชีวภาพ ธุรกิจด้าน Warehouse Robotics ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รถยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนรถยนต์ โดรนขนส่งสินค้า บริการขนส่งสินค้าในอนาคต
ศูนย์กระจายสินค้า แพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
 อนาคตของการผลิ ต แบบใหม่ – ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ น่ า สนใจที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม อาหารแปรรูป
แห่งอนาคต ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ การ
ให้บริการแพทย์แม่นยา การให้บริการทางการแพทย์ระยะไกล บริการซ่อมบารุง
อัจฉริยะ ธุรกิจก่อสร้างต้นทุนต่า
ผลการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทย
จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของตลาดสินค้าและบริการ
ในปัจจุบัน ประกอบกับการศึกษาภาวะตลาดทั้งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และความสาคัญของภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการสาขาที่มีศักยภาพ
และสาคัญที่ถูกคัดกรองมา ได้แก่
 สินค้าเกษตรอินทรีย์
 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรายได้สูง
โดยแต่ละสาขาธุรกิจมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทย
จุดแข็ง
 สินค้าเกษตรและสินค้าอินทรีย์ของไทยมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และ
ชาวต่างชาติ
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 อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งมี ค วามแข็ ง แรง มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดี มี ศั ก ยภาพ ท าให้
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
 มีผู้ประกอบการในระดับต้นน้าเพื่อป้อนวัตถุดิบจานวนมาก
 มีนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่ งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ อาทิ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2564 และอุตสาหกรรมอนาคตกลุ่ม S-Curve
 ประเทศไทยมีหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากลหลายหน่วยงาน
จุดอ่อน
 ผลผลิตต่อไร่หรือต่อพื้นที่ต่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น ทาให้อาจเสีย
โอกาสในการตอบสนองความต้องการของตลาด
 การนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้กับการเกษตรยังไม่แพร่หลาย เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์ต่างๆ วัดความชื้น หรือการควบคุมอุณหภูมิน้า เป็นต้น
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์ยังขาด
การประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อยยังขาดการทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น การทาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสม การ
ทาการตลาดบนช่องทางออนไลน์
 ยังขาดการนาผลการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
โอกาส
 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
 แนวโน้มของผู้ใส่ใจสุขภาพและมีความต้องการใช้บริการสุขภาพมากขึ้น
 การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
 ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
 มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังจากภาคการผลิตไปยังภาคบริการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ามัน
มะพร้าวอินทรีย์ไปสู่บริการสปา
 ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นจากช่องทางการขายสิน ค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ
 รายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางรายได้ปานกลางถึงสูง)
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อุปสรรค
 ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ขาดความเข้ า ใจถึ ง นิ ย ามหรื อ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ เช่ น
ไม่สามารถบ่งบอกความแตกต่างของสินค้าปลอดสารเคมี และสินค้าอินทรีย์
 ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าอินทรีย์
 มาตรฐานสินค้าอินทรีย์มีความหลากหลาย และมีขั้นตอนการดาเนินการเพื่อได้รับ
มาตรฐานแตกต่างกัน และมีระดับมาตรฐานที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงมีความ
สับสน
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดอาหารของไทย
จุดแข็ง
 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยมีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
 สินค้าอาหารไทย (รวมถึงอาหารแปรรูป) ได้รับความนิยมอย่างมากจากต่างชาติ
 รัฐบาลมีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารแปรรูปของภูมิภาค
 มีความสามารถในการรับจ้างการผลิตตามมาตรฐานสินค้าของผู้นาเข้า
จุดอ่อน
 ค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่ง
 ต้นทุนค่าขนส่งของประเทศไทยค่อนข้างสูง
 อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มี
ผลผลิตต่อไร่ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ซึ่งยังขาดเงินทุนและ
เทคโนโลยีการผลิตในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน
 ผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้ในการทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการดาเนินการขอรับมาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐาน
การผลิตในระดับสากล
โอกาส
 สินค้าอาหารของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค เช่น จีน อินโดนีเซีย เมียนมา และสปป.ลาว เป็นต้น

ส-5

ส-6

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 โอกาสดีที่ประเทศไทยจะขยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้าง
แรงงานที่ต่ากว่า
 เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของอาหารหรือสินค้าเกษตรไทยมีจุดเด่น สามารถเพิ่มเติม
เรื่องราวเพื่อทาการตลาดได้ง่าย
 จานวนประชากรของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
 การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
 ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
อุปสรรค
 การกีดกันทางการค้าในบางประเทศ บางสินค้า เช่น กฎหมายของอินโดนีเ ซี ยที่
ต้องการให้มีการขอตรารับรองฮาลาล เป็นต้น
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอด ผู้ประกอบการไทยบางราย
ไม่สามารถตามทัน
 ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบ เนื่องจากภาคเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตผันผวนสูง
 ผู้บริโภคบางรายยังมีค่านิยมหรือทัศนคติที่ไม่เปิดต่ออาหารแปรรูปบางประเภทที่
ไทยมีศักยภาพ เช่น อาหารแปรรูปจากแมลง เป็นต้น
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดบริการท่องเที่ยวเชิงแพลตฟอร์ม
สุขภาพ และรายได้สูง
จุดแข็ง
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
 การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางสู่ประเทศอื่นในภูมิภาค
 ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบก น้า และอากาศ
 ความเข้มแข็งของสถาบันศึกษาและทรัพยากรบุคคล
 บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ และเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและบริ ก ารที่
เกี่ยวข้อง
 บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการสปาประเภทต่างๆ
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและแผนงานด้านการท่องเที่ยว

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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 ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการเดิน ทางและการท่อ งเที่ ยวของไทยในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานการบริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เชื่อมโยง และข้อได้เปรียบด้านราคา
 ระดับราคาการให้บริการเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
 เทคโนโลยีการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความทันสมัย
จุดอ่อน
 อันดับด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 บริการขนส่งสาธารณะที่ยังตามหลังประเทศพัฒนาแล้ว
 ทรัพยากรบุคคลในการให้บริการด้านท่องเที่ยวสุขภาพที่มีคุณภาพยังไม่เพียงพอ
เช่น จานวนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากรของไทยค่อนจ้างต่าโดยเปรียบเทียบ
 R&D ในด้านสุขภาพเพื่อให้บริการท่องเที่ยวสุขภาพขาดการแปลงข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปสู่การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติ
 ขาดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อ ม ขาดความเข้มงวดในการบังคั บใช้กฎหมายดูแล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวสาคัญ
 ขาดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุ ณภาพของการบริการท่องเที่ยว เช่น การ
ให้บริการที่พัก หรือ tour operator ของนักธุรกิจต่างด้าว ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การให้บริการคมนาคมขนส่งที่ผิดกฎหมาย
 ผู้ประกอบการรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวยังขาดความเข้าใจในการ
ให้บริการท่องเที่ยวรายได้สูงที่เน้นคุณภาพการให้บริการ แต่เน้นการแข่งขันด้าน
ราคา
โอกาส
 กระแสการท่องเที่ยวที่เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 โครงสร้างประชากรที่เ ริ่มเข้าสู่ สั งคมสู งวัย และแนวโน้มความสนใจด้านสุ ขภาพ
อันนาไปสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การเติบโตของอุตสาหกรรม MICE จากการประชุมและกิจกรรมในต่างประเทศ
 การกระจายตัวของสถานที่พักแรมไปยังภาคต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
 การเพิ่มขึ้นของสายการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
เติบโตของการจราจรทางอากาศ
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 การขยายตัวของร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนับสนุนบริการ
ร้านอาหาร
 กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวประเภทใหม่ที่มีจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูง
และมี ร ะยะพ านั ก ที่ น านขึ้ น เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า มหกรรมอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุปสรรค
 ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทาให้นักท่องเที่ยวชะลอการท่องเที่ยวลง
 การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวของภูมิภาคมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งด้านราคา และ
ด้านการตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
 การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศของไทย
 การแข่งขันจากนัก ธุ รกิ จต่างด้าวในภาคการท่อ งเที่ยวไทย ที่แบ่งส่วนแบ่งตลาด
ท่องเที่ยวเดิม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
 การเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านการบริการสุขภาพไปทางานในต่างประเทศ
 ประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้ บริการด้ าน
สุขภาพเช่นกัน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในสาขาที่มี
ศักยภาพ

ภายหลังจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคเกษตร
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพ จะเข้ า สู่ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ TOWS Matrix เพื่ อ ระบุ
กลยุทธ์การพัฒนาภาคธุรกิจที่มีศักยภาพทั้ง 3 ภาคธุรกิจ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐอาจพิจารณา
ดาเนินการ และนาไปประกอบการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุ รกิ จ
บริการต่อไป
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในสาขาที่ มีศักยภาพ
พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่สาคัญ สามารถสรุปได้ ดังนี้
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เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่
วิสัยทัศน์
ยกระดั บ คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 รวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างต้นน้าถึงปลายน้า
 จัดตั้งหน่วยอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขายและการเข้าถึงตลาดให้แก่
เกษตรกรอินทรีย์
 นาผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในการทามาตรฐานสินค้าฯ การทาการตลาด
จริ ง มาอภิ ป รายและแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ใ นการท างานและขั้ น ตอนการขอรั บ
มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ประเภทต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมการทามาตรฐานสิ นค้า
เกษตรสินค้าอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ประชาสัมพันธ์การจัดทามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของไทยและสากล
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
 สนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
 พัฒนาการตรวจสอบติดตามสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Traceability)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 – พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา นักลงทุน ประสานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อปรับปรุงและ
ต่อยอดนวัตกรรมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์กระตุ้นการรับรู้แผนการสนับสนุน
สินค้าอินทรีย์ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง
 ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการเทคโนโลยีเกษตรที่มีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 – ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาด
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยขึ้นสู่แพลตฟอร์มในระดับสากลเพื่อรุกตลาดโลก
 ทาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานกับกลุ่มลูกค้ากาลังซื้อ
 นาเสนอสินค้าอินทรีย์ในช่องทางกายภาพ
 เกษตรกร หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์กระตุ้นการสื่อสารเรื่องสินค้า
อินทรีย์กับผู้บริโภคในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารประเภทใหม่ๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ตลาด
เป็นตัวนา และเป็นผู้นาด้านอาหารแห่งอนาคตที่มีความน่าเชื่อถือ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 – พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้เท่าทันตลาด
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 จัดอบรมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในการทาการตลาดด้วยเรื่องราวของสินค้า
(Storytelling)
 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
 คัดเลือก Product Champion ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อถอดบทเรียนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – เชื่อมโยงสินค้ากับตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปรับปรุง
หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 เพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทยเดิมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อกระตุ้น
ตลาด
 ส่งเสริมการนางานวิจัยและพัฒนามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหม่จริง
 พัฒนาสินค้าอาหารใหม่และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 ส่ งเสริมช่อ งทางการเข้ าถึ งเงิ นทุ น เพื่อ พั ฒ นานวัต กรรมและการวิ จั ยและพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 – พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานของสิ นค้ าในอุตสาหกรรมด้ว ย
เทคโนโลยี
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ส่งเสริมการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 จัดหน่วยให้ความรู้ด้านการจัดทามาตรฐานอาหารให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
 ส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหารและการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 – ส่งเสริมการเชื่อ มโยงการผลิตและการตลาดด้ว ยการพัฒนาระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการรับรองมาตรฐานด้านอาหารในภูมิภาค
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านอาหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 ขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อเข้าใกล้ตลาดและลดต้นทุน
 จับคู่ธุรกิจกับบริษัทฯ ท้องถิ่นในต่างประเทศ
บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพ และรายได้สูง
วิสัยทัศน์
ใช้เทคโนโลยีนาเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งมิติด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวรายได้สูง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพ และรายได้สูงสามารถแบ่งออกเป็น
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – เสริมสร้างทักษะ และความรู้ให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการภาค
บริการท่องที่ยวและสุขภาพ
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 สนับสนุนบริการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ บุรษ/นางพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
 ส่งเสริมการอบรมการออกแบบการบริการให้ผู้ประกอบการสุขภาพ
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเที่ยว
 ร่วมมือกับ TAT Academy เพื่อยกระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 – พัฒนาระบบนิเวศของภาคการบริการให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
สาหรับการท่องเที่ยวสมัยใหม่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการต่างๆ ของภาคการ
บริการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
 ผลักดันให้เกิดการดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในไทยที่
ผิดกฎหมาย
 ด าเนิ น โครงการในเชิ ง Regulatory Sandbox ส าหรั บ กิ จ การที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
รองรับโดยตรง
 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
และส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 – สนับสนุนการทาการตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ (Customization) เพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ปรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่า ให้กิจการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ด ท า Carbon Footprint จากกิ จ กรรม
ท่องเที่ยว และปลูกป่าทดแทนปริมาณ Carbon ที่นักท่องเที่ยวใช้ไปในแต่ละกิจกรรม
 พัฒนาทักษะทางการตลาดตามแต่ละพื้นที่ (Branding Destination)
 ส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 – สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคบริการท่องเที่ยวทั้งในแนวระนาบและ
แนวตั้ ง (Horizontal & Vertical) เพื่ อ เสริ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ของภาคบริ ก ารตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพเชื่อมโยงกับจังหวัดเมืองรอง หรือประเทศเพื่อนบ้าน
(Multi destination)
 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม
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 สนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบพันธมิตรธุรกิจ
 ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะสั้นภายในพื้นที่
 ผลักดันการขายกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ

4.

การศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ

ในการศึกษานี้ หลังจากระบุแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่ อความต้องการตลาดสมัยใหม่ และ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและบริการในสาขาที่มีศั กยภาพแล้ว ยังมีการจัดประชุมระดม
สมองเพื่อวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการด้วยการนาแนวคิดเชิงออกแบบหรือ
Design Thinking Approach มาใช้ในการระดมสมองร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค
โดยกระบวนการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ใหม่ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ( Business
Ideation) สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว นหลั ก คื อ การพั ฒ นารู ป แบบของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Model Canvas) การพัฒนาคุณค่าของสินค้าหรือบริการของธุรกิจ (Value Proposition
Canvas) และการสร้ า งผู้ บ ริ โ ภคจ าลองและเส้ น ทางประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภค (Persona and
Customer Journey)
จากนั้นจึงกาหนดกรอบความคิดในการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-Feasibility
Study) ในการจัดทาโครงการนาร่อง (Pilot Project) โดยมีกรอบแนวคิดที่สาคัญในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการรูปแบบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการนาร่อง ทั้งสิ้นสี่ประเด็น
ได้แก่
 แผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สภาวะ
ทางการแข่งขันในปัจจุบัน และโอกาสทางการดาเนินธุรกิจ
 การออกแบบธุรกิจ (Business Design) และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะได้รับการ
ปฏิบัติ
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทากาไร โดยการ
ใช้แบบจาลองทางการเงิน (Financial Model)
 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
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ซึ่งจากการพิจารณาประเภทธุรกิจ และโครงการนาร่องที่จะถูกนามาศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกธุรกิจจากศักยภาพธุรกิจที่เพียงพอต่อการสร้างผลกระทบในเชิง
บวกให้แก่สังคม และสามารถขยายผลต่อได้ไม่ยาก โดยประเภทที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการจัดทา
โครงการนาร่องร่วมกับสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าต่อ มีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่
 กิจการโรงเพาะเลี้ ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน – เป็นรูปแบบกิจการที่ประยุกต์มาจากได้
แนวคิ ด จากการท าธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม Bricket ไส้ ก รอกจากจิ้ ง หรี ด โดยกิ จ การนี้ จ ะ
สนับสนุนให้ เ กษตรกรติดตั้งระบบเลี้ ยงจิ้ง หรี ดมาตรฐานที่ส ามารถส่ งออกไปยั ง
ต่างประเทศได้
 กิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา – เป็นการต่อยอดจากกิจการท่องเที่ยวใน
ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องราวของการขายประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรัก ษ์ ที่เ ป็นมิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อม โดยเน้นประเด็นการท่อ งเที่ยวแบบ Zerowaste และ Carbon-neutral
 กิ จ การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นแพลตฟอร์ ม – เป็ น กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ น าระบบบริ ก าร
โปรแกรมท่องเที่ยวของตนขึ้นบนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนา เพื่ อใช้ประโยชน์จาก
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนที่เปลี่ยนไป
 กิ จ การข้ า วอิ น ทรี ย์ บ นระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม – เป็ น กิ จ การที่ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์มาผนวกรวมกับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี
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5.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐ

ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของภาครั ฐ ในการ สนั บ สนุ น และเตรี ย มความพร้ อ ม
ผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
สมัยใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป มีดังนี้
ลาดับแรก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการใน
แต่ล ะภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริการให้มีฐานข้อ มูล ที่ค รอบคลุ ม รวมทั้งผลลั พธ์ ใ นการ
ดาเนินโครงการนาร่องต่างๆ เพื่อประเมินปัญหา ผลกระทบ และความคืบหน้าในการดาเนินการนา
ร่องที่ได้รับการผลักดันจริง
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องนาข้อมูลที่รวบรวมได้ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้ประกอบการไปประกอบการวิเคราะห์ เพื่อดาเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ผ่านการ
ปรับปรุงและทบทวนกฎระเบี ยบและข้อ บังคั บต่ าง ๆ ให้เ หมาะสมกับบริบ ทของด าเนิน ธุ ร กิ จ
สมัยใหม่
นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องผลักดันให้ภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่จาเป็น รู้จัก
ช่องทางการเข้าถึงการสนับสนุนและการเข้าถึงตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจของไทย
ให้สามารถ ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มสาคัญทั้ง 5 ซึ่งภายใต้การดาเนินการเก็บข้อมูล การลดทอน
อุปสรรค และสนับสนุนภาคธุรกิจ ภาครัฐควรดาเนินการอย่างบูรณาการ โดยมีการดาเนินการใน
ภาพรวมของทั้ ง ประเทศ และรายสาขาอุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด อั น ดั บ ความส าคั ญ ของ
อุตสาหกรรมตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
ในท้ายที่สุด ภาครัฐจาเป็นต้องส่งเสริมการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบและโอกาส
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มสาคัญของโลกให้แก่ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้ง สร้าง
ความตระหนักถึงผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบริการสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักต่อสินค้าและบริการและสร้างอุปสงค์
ต่อสินค้าและบริการต่อไป
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Executive Summary
1.

Background

The service sector contributes a significant amount to Thailand’s GDP. In 2017,
the service sector was accounted for 62 percent of the country’s GDP while the agricultural
sector and manufacturing sector contribute only 8 and 30 percent respectively. The service
sector has recently emerged as the largest segment and become the driving force of the
economy and help enhance the productivity, competitiveness, and value-added of goods in
the country. Since several services play a great role in supporting the expansion of the
global value chain and the core of business operations, such as Business services,
Telecommunication services, Logistics services, Utility services, and financial services.
However, the structure of manufacturing and service sectors of Thailand has
covered various businesses and the development direction which varies according to the
policies, objectives and missions of the related agencies. Therefore, the study of marketoriented demand and development of prototype of the new manufacturing and service
businesses will show the potential of industrial trade which links to the service sectors and
also creates the market-oriented demand database. In order to be the main mechanism to
sustainably strengthen and increase the competitiveness of Thai economy, the result of this
study will be utilized to improve, support, and alleviate the problems in the various sectors;
moreover, the market-oriented demand database will be utilized to formulate policies,
directions, targets and guidelines to further strengthen competitiveness of the industrial
sectors and service businesses.
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2.

Relevant Megatrends of Thai Business Sector and Identified Potential
Industrial Sectors and Service Businesses
Megatrends affecting modern market-oreinted demand

This study features three groups of the megatrends that affect the global market
demands as well as the Thai economic situation as follows:
 Megatrends for New S-Curve Policy
 Crucial Emerging Technologies for the Sustainable Development Goals
(SDGs)
 Emerging Technological Trends and Others Related Risks
In this study, the aforementioned megatrends were summarized and categorized
into 5 disruptive trends of which Thai entrepreneurs should be aware. The following
disruptive trends are also the core approach of this study. The 5 disruptive trends include:
 Ageing Society – the goods and services market that are most affected by
this factor are: Organic crops, Pharmaceutical products and Food
supplements, Organic health products, Medical services, Senior care
services, and Customized tourism services.
 Climate Change – the goods and services market that are most affected by
climate change are: Palm oil and energy crops, Low carbon food, Organic
crops, Electric Vehicles and battery, Alternative energy, Energy management
services, Smart home solutions, Carpooling/ Sharing services, Environmental
services, Renewable energy installation services, and Green tourism services.
 Circular Economy – the goods and services market that are most affected
are: Palm oil and energy crops, Low carbon food, Processed foods, Bioplastics
and New Chemicals, Organic crops, Energy management services, Smart
home solutions, Carpooling/ Sharing services, Renewable energy installation
services, Green tourism services, Eco-friendly hotels, and Green construction.
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 The Future of Supply Chain – the goods and services market that are most
affected are: Farm-to-table Products, Crop traceability, Biofuels, Warehouse
Robotics, Robotics Parts, Driverless car, Autoparts, Logistics Drone,
Distribution services, and Transportation and Logistics Platforms
 The Future of Production – the goods and services market that are most
affected are: Smart Farm Services, Novel Foods, Processed Foods,
Automations, Smart Electronics, Next-Generation Automotive, Precision
Medicine, Telemedicine, Smart Maintenance services, and Low-cost
Construction
Potential and Readiness of the Industrial Sectors and Service Sectors in
Thailand
The assessment of the impacts of trends affecting the market-oriented demand
and the market conditions and potential of agricultural, industrial, and services sectors in
Thailand shows three high potential business sectors:
 Organic Products
 Future Food Industry
 Affluent, Medical and Wellness Tourism
The SWOT analysis for the above business sectors which the results are shown
as follows.
 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Thai Organic Products
Market
Strengths
 Thai organic agricultural products are well-known in both domestic and
international markets and have high quality
 Related industries are strong and well structured, such as the processed food
industry
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 There are many upstream producers
 There are several government policies that support or provide incentives for
investment related to organic agriculture
 Thailand has various organic certification bodies to provide certification
services
Weaknesses
 Agricultural production efficiency in Thailand is relatively low
 New technology adoption among Thai farmers are not widespread
 Weak coordination between agricultural-related government agencies (Interorganization)
 Small and medium firms are lack of marketing and public relations suitable
for the targeted customers
 Research results are not fully utilized to create avlue-added on organic
products
Opportunities
 The increase in the elderly population
 Consumers' are being more councious on their health and wellness
 Rapid expansion of urban areas
 Confidence of among young consumers who want to try and new health
related products and services
 Opportunities for business expansion from manufacturing to the service sector
 Ease of access to goods and services via online channel and platforms
 Higher income per capita (especially upper middle-income group)
Threats
 Consumers are lack of understanding of the definition of organic products or
value of products
 Low confidence in the quality of organic products
 Several types of organic standard label causing confusion to the consumers
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 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Thai Future Food Market
Strengths
 Thailand’s food processing industry is fully integrated
 Thai food (including processed food) is internationally recognized
 The government has promoted Thailand as the center of the food and
processed food industry in the region
 Many processed food producers in Thailand have the ability to be Original
Equipment Manufacturer (OEM) for foreign importers
Weaknesses
 The minimum wage in Thailand is relatively high
 Logistics cost in Thailand is relatively high
 Low efficiency in agricultural production cuasing a weak inputs in the food
procesing industry
 Major processed food producers in Thailand are SMEs and most of them are
lack of financial supports and production technology
 Small and medium firms are lack of marketing and public relations that are
suitable for targeted customers
 Thai entrepreneurs are still lack of knowledge on a procedure to request for
production standards or product standards
Opportunities
 The popularity of Thai foods and products in neighboring countries
 Good opportunity to invest in neighboring countries where the minimum wage
is lower
 The uniqueness of Thai food and agricultural products that can be utilized for
marketing purposes
 The increase of the global population
 Rapid urban expansion
 Confidence of the new generation of consumers who want to try and test new
health-related products and services
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Threats
 There are some non-tariff barriers in some countries; for example, high
restriction of some halal products in Indonesia
 The rapid development of several product standards
 Uncertainty of raw materials in the industrials, which are affected by climate
change
 Some consumers are not ready to compromise taste for its functionality
especiallyprocessed food from insects
 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of Thai Affluent, Medical and
Wellness Tourism Market
Strengths
 The endowment of natural resources and diversity of tourist attraction and
activities
 Location of Thailand makes the country an ideal place as a gateway to ASEAN
 The readiness of transportation infrastructure in all mode of transportation
 Thai professionals have strong expertise and knowledge in managing the
tourism industry
 Impressive services especially those related to medical services
 The average quality of human resource in Wellness and related services
sectors is relatively high
 Thailand's robust policy on tourism promotion
 High competitive advantage in transportation and tourism infrastructure
 Price competitiveness of Thailand’s wellness tourism
 Technological advancement related to the medical and wellness services stay
up-to-date
Weaknesses
 High level of crime which makes tourists feel insecure
 Lack of efficiency and integration in connecting different modes of
transportation
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Lack of highly skilled healthcare personnel, especially physicians in Thailand
Lack of the implementation of R&D in health and wellness services sectors
Insufficient laws and regulations enforcement for natural resources protection
Lack of laws enforcement for controlling or monitoring the unlawful tourism
operators
 Lack of value creation since small tourism firms are not realized the benefit of
services quality improvement but focus on only pricing strategy
Opportunities
 More interest in green and responsible tourism products among tourists
 T h e increase of the elderly population that are interested in medical and
wellness tourism
 Expansion of the MICE industry in the overseas market
 Distribution of travel accomodations apart from Bangkok and other major
destinations
 Expansion of commercial airlines
 Expansion of restaurants and food related businesses
 Growth of the tourism industry in some special or exclusive activities which is
driven by a higher number of tourists and high purchasing power
Threats
 Global economic volatility
 More intense competition in the regional tourism market
 Political instability and conflicts in certain provinces in the southern region of
Thailand and also the uncertainty of the extreme weather
 More intense competition from foreign firms in the tourism industry
 The tendency of healthcare personnel to move aboard
 Neighbour’s policy to promote themselves as regional medical hubs
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3.

Economic Development Strategy for Potential Industrial and Servies
Sectors

After the SWOT analysis on the agriculture, industrial and service sector, the report
identifies government’s policies and strategies that can be utilized to further develop the
three aforementioned sectors through the TOWS Matrix.
Relevant strategic plans in further enhancing the development in industrial and
service sectors with high potential are summarized as follows:
Modern Organic Agricultural Products
Vision
To enhance the quality and efficiency of organic product with modern technology
in order to meet international acceptance and sustainable income for farmers
Strategy
The policy regarding organic product can be categorized into 4 main strategies
Strategy 1 – Potential empowerment for farmers practicing organic agriculture
Tactics within this strategy are as follows:
 Establish entrepreneurs network throughout the entire process
 Establish a training unit for farmers practicing organic agriculture on marketing
and product promotion
 Match the experienced farmers with successful practice in organic certification
and marketization with other farmers to share experiences and practices
Strategy 2 – Production efficiency enhancement and organic standardization
promotion with technology
Tactics within this strategy are as follows:
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Promote Thailand’s and international organic certification
Apply technology to increase productivity and efficiency
Strengthen the organic certification process
Develop product traceability with technological advancement

Strategy 3 – Integrate technology and innovation with organic product
development
Tactics within this strategy are as follows:
 Research and development, as well as investment promotion authorities
should coordinate with farmers in developing current organic products to be
more market-oriented
 Related government agencies should raise an awareness of organic products
promoting plan via various multi-channel
 Provide additional incentives for the high-tech agriculture sector
Strategy 4 – Enhance the supply chain of organic agricultural products to match
with market demand
Tactics within this strategy are as follows:
 Promote Thai organic agricultural products on the international trading platform
 M a t c h Thai agricultural products, with organic standards, with high income
customer
 Promote Thai organic agricultural products on the physical channel
 P r o m o t e Thai organic agricultural products with consumer in the easy to
understand manner
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Future Food Industry
Vision
To promote the value-added creation of future foods by market-led research and
development, and become the reliable leader in the future food sector
Strategy
The policy regarding future food industry can be categorized into 4 main strategies
Strategy 1 – Develop knowledge of entrepreneurs in the industry to keep up with
the market
Tactics within this strategy are as follows:
 Conduct a marketing training by storytelling for future food firms
 Promote knowledge about risk management for future food firms
 Choose the product champion in the food and related industry in order to
create the practices for others firms
Strategy 2 – Link the products and market by improving new products with
innovations and technologies
Tactics within this strategy are as follows:
 Increase the value of Thai food products by developing new products in order
to stimulate the market.
 Support the adoption of research and development in the future food industry
 Make a great customer experiences by creating new future food products
 Enhance the current access to R&D Finance in the future food industry
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Strategy 3 – Develop products’ productivity and standard by technology
Tactics within this strategy are as follows:
 Promote the investment in improving food production efficiency
 Create engaging units of foods’ standard to provide knowledge for
entrepreneurs and consumers
 Support the new Food Science and agricultural curriculum for improving the
production efficiency
Strategy 4 – Support the linkage between the production line and market by
improving business ecology along the supply chain
Tactics within this strategy are as follows:
 Develop Thailand as a regional certification body for providing food standards
 Create strategic alliance in the supply chain
 Expand the production base to meighbour countries in order to reduce
production cost
 Match businesses with local foreign company
Affluent, Platform, Medical and Wellness Tourism
Vision
To increase value of Thai tourism by utilized technology for presenting traditional
identity, ecosystem preservation, and wellness toursim.
Strategy
The policy regarding Affluent, Platform, Medical and Wellness Tourism can be
categorized into 4 main strategies
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Strategy 1 – Promote skills and knowledge for tourism and wellness personnel
and firms
Tactics within this strategy are as follows:
 Enhance capacity building of caregivers and nurses
 Enhance capacity building of health and wellness entrepreneurs by using
service design process
 Support the use of tourism database
 W o r k w i t h TAT Academy to improve the academic curriculum in the local
university
Strategy 2 – Develop services sectors’ ecology to support new technology for
tourism
Tactics within this strategy are as follows:
 Develop the fundamental infrastructure, facility, and services in tourism
sectors in order to support elderly tourists
 Encourage law enforcement of illegal tourism businesses in Thailand
 Promote the development of a new pilot project in the regulatory sandbox for
new services activity that need special permission for rapid development
 I m p r o v e digital infrastructure of the individual firm in the industry to support
the tourism services and marketing via platform
Strategy 3 – Support customized tourism to create value-added
Tactics within this strategy are as follows:
 Create customized products and services for specific customers
 Encourage low-carbon tourism in local community and promote the calculation
of carbon footprint in tourism activity
 Develop marketing skills for each destination
 Promote tourism by the community
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Strategy 4 – Encourage the horizontal & vertical integration of the tourism supply
chain in order to increase competitiveness of services sectors
Tactics within this strategy are as follows:
 Promote wellness tourism routes that connect secondary provinces or
neighboring countries (Multi Destination)
 Encourage a linkage between elder care business network and the market
via online platform
 Support the formation of strategic alliance in trade and tourism industry
 Cooperate with local agencies to improve transportation system in the local
area
 Promote the sales of tourism activities via online platform

4.

Pre-Feasibility Study and Pilot Project Implementations

We have conducted the brainstroming workshop for new business idea by using
Design Thinking approach with the participants
The process, called Business Ideation, can be divided into 3 parts. these are
Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, and Persona and Customer Journey
Next, we have conducted a pre-feasibility study for the pilot projects. The
framework of pre-feasibility study can be classified into 4 parts:
 Business Plan, including Industry analysis, competitive conditions, a n d
business opportunities
 Business Design
 Cost-Benefit Analysis (Financial Model)
 Marketing Plan
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After the pre-feasibility study process, potential businesses are selected to join pilot
program to create positive social impacts and to expand the business operation through the
cooperation with the Trade Policy and Strategy Office in the future. The 4 selected pilot projects
are as follows.
 Cricket Farm with Standard – this pilot project has been developed from the
work process of the Bricket, cricket sausage. As the cricket was facing a
problem of finding a stndardized cricket farm as its supplier. This pilot project
will encourage farmers to adopt standardized infrastructre on their cricket
farms.
 Muang Kham Eco-tourism – is a travel program that highlights environmental
aspects. From the field research, businesses are starting to offer activities and
experiences to its customers such as trekking, cooking class. Therefore, the
study has captured this growing demand and develop into a one-day trip
program called “A Day in Muang Kham: Zero Waste Zero Carbon Tourism.”
 Chumphon Tourism via Online Platform – is 2-day trip that will enable you to
eat, stay, and live like locals with the locals. The trip will be fully guided by two
retirees who will be hosting and guiding tourists through informative stories
and unique activities in Chumphon and Ranong. This trip is available via Local
Alike.com, an online experience-based tourism platform.
 Organic Rice on Smart Farm Technology – This pilot project fully embraced
technological advancement in order to improve the productivity and reduce
the cost of production in organic rice farming. Devices employed are such as
smart sensors and drones.
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5.

Policy Recommendations for the Public Sector

Policy recommendations for the public sector, on supporting and preparing
Thailand’s stakeholders for business development in the modern agricultural sector,
industrial sector, and services sector towards the 5 disruptive trends, can be identified as
follows.
First, to assess the obstacles, impacts, and progress of the relevant businesses,
government agencies should monitor and collect the relevant data in further enhancing the
development in agricultural, industrial, and service sectors, as well as, feedback from the
implementation of the pilot project.
Related agencies have to analyze the relevant data and obstacles of those
businesses in order to formulate remedy measures by reviewing related laws and
regulations to encourage the modern businesses.
Next, government agencies should enhance business sectors to understand and
seize business opportunities from the upcoming 5 disruptive trends by improving important
skills and knowledge, as well as, increasing the marketing channels for new products and
services.
Eventually, government agencies should raise awareness of the impacts and
opportunities of the global disruptive trends in the private sector and citizens, and also build
an awareness of the benefits of applying new technologies, innovations, and new services
to respond to the market-oriented demand. This will help firms to build new products and
service awareness and to create demand for new products and services.
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ภาคบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยในปี 2560 ภาคบริการมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 62 ของ GDP ในขณะที่ภาคการเกษตรและภาคการผลิต มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8 และ 30
ตามล าดั บ ภาคบริ ก ารจึ ง ถื อ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นใหม่ ข องระบบเศรษฐกิ จ โดยมี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตของทั้งระบบเศรษฐกิจ และ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เนื่องจากธุรบริการหลายด้าน อาทิ ภาคบริการที่สนับสนุนการทา
ธุรกิจ (Business Services) ที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global
Value Chains: GVCs) และเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของหลายประเทศ บริ ก ารด้ า น
โทรคมนาคม ขนส่ง พลังงาน และการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่จาเป็นของทุกการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทาให้ส ามารถส่ งออก
บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม โครงสร้ า งการผลิ ต ในอุต สาหกรรมและภาคบริ การของประเทศไทย
ครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ หลากหลายสาขา และมี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาแตกต่ า งกั น ไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่กากับดูแลอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาข้อมูลความต้องการ
ของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเกี่ยวเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี บริการดิจิทัล บริการ
โลจิส ติ ก ส์ รวมถึ งการค้ าพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ จะทาให้เ ห็นถึ งศักยภาพที่แท้จริงของการค้า
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างฐานข้อมูลความต้องการ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อยอด การพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการ
ผลักดันอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการสร้าง
ความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่มี
ความเชื่อ มโยงและสามารถต่อ ยอดการพัฒนาได้อ ย่างสอดคล้ อ งกัน เพื่อ ใช้
ประโยชน์ ใ นการระบุ แ ละวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ความต้ อ งการของการค้ า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ
 เพื่ อ ศึก ษาวิเ คราะห์ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่โดยรวม และรายสาขาที่มีศักยภาพ และ
ศึก ษาโอกาสในการขยายฐานการผลิ ต และการตลาดสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางการเขื่อมโยงห่วงโซ่การค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
จากภายในประเทศสู่การค้าระหว่างประเทศ (Global Value Chain: GVCs) เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัย ใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการตลาดโลก และใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม
ด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
 เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
ของประเทศไทย และพั ฒ นาต้ น แบบการค้ า อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก าร
สมั ย ใหม่ ใ นสาขาที่ มี ศั ก ยภาพ พร้ อ มทั้ ก าหนดกลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ดังกล่าวระดับชาติและรายสาขา

ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.3.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) ในภาคอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจการบริการสมัยใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดบริการเกี่ยวเนื่อง เช่น ไบโอเทคโนโลยี
บริการสุขภาพ บริการดิจิทัล บริการโลจิสติกส์ รวมถึงการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โดยดาเนินการดังนี้
1.3.1.1 ทบทวนเอกสาร และรวบรวมข้อ มูล ความต้อ งการของตลาด (Demand Driven) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยดาเนินการ ดังนี้
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 ศึ ก ษา รวบรวม จั ด หา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก
แหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา
 ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการ
ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย สั ม ภาษณ์ หรื อ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Focus Group) เพื่ อ รวบรวม
ข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ อุ ป สงค์ ข องตลาด ราคา และคุ ณ ภาพที่ ต ลาดใน
ประเทศต้องการ ตลอดจนสารวจอุปทานทางการค้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งเป็นการดาเนินการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค
จานวน 4 ครั้ง
 กรณีของการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศ อาจใช้การสัมภาษณ์และการ
สื่อสารผ่าน Video Conference หรือช่องทางอื่น ที่แหมาะสม ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
แต่ละครั้ง ให้มีผู้แทนจากสานัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดินทางไปด้วย
หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม อย่ า งน้ อ ยครั้ ง ละ 2 คน เพื่ อ สั ง เกตการณ์ และเรี ย นรู้
กระบวนการทางาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
และการดาเนินงานทั้งหมด
1.3.1.2 จัดประชุมหารือ หรือสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาเสนอข้อมูลอุปสงค์ตลาดของสิ นค้ า
เชิงลึก แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าสินค้า
และบริ ก าร ร่ ว มกั บ สมาคมผู้ ป ระกอบการ หรื อ เครื อ ข่ า ยเป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่า 100 คน
1.3.1 สรุป รวบรวม ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และระบุ
ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสมัยใหม่ราสาขาที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์โอกาสใน
การขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค
1.3.2 วิเคราะห์ และจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการสมัยใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดควมสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการที่มีความเชื่อมโยงกันให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงได้ตามความต้องการของตลาด จานวน 2 ยุทธศาสตร์ (สินค้า/บริการ) ราย
สาขาที่คัดเลือกตามข้อ 1.3.2
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1.3.3 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามข้อ 1.3.3 โดยการพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการสมัยใหม่จานวน 2 สาขา โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) ในแต่ละสาขามา
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสมัยใหม่ ที่สามารถต่อ
ยอด/ขยายผลการดาเนินการไปสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ หรือสาขาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อบรมเผยแพร่ เชื่องโยงข้อมูล และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายจานวน 2 ครั้ง ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค โดยมี
ผู้เข้าร่วมครั้งละไม่ต่ากว่า 50 คน และในการดาเนินการในแต่ละครั้ง ให้มีผู้แทนจากสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้าเดินทางไปด้วย หรือเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยครั้งละ 2 คน
เพื่อสังเกตการณ์ และเรียนรู้การทางาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และดาเนินงานทั้งหมด
1.3.4 ดาเนินการสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยจัดทาบทความหรือบทสัมภาษณ์ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
1.3.4.1 วารสารภาคเอกชนที่เหมาะสม ตีพิมพ์สี่สี จานวนการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
1.3.4.2 สื่อวิทยุ โดยจัดทาสปอตวิทยุ หรือการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ อย่างน้อย 2 ครั้ง
1.3.4.3 จัดทา Infographic เพื่อใช้ในประกอบการจัดประชุม/สัมมนา/เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
1.3.4.4 หนังสือพิมพ์สี 6*10 นิ้ว อย่างน้อย 2 ฉบับ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง
1.3.4.5 จัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูล และผลการดาเนินงานของโครงการฯ อย่างน้อย 300 ชุด
เพื่อแจกจ่ายตลอดช่วงเวลาของการดาเนินโครงการฯ
1.3.5 จัดการประชุม พร้อมทั้งจัดทาและนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ แก่กระทรวงพาณิชย์
ดังนี้
1.3.5.1 จั ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการด าเนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งบุคลากรงานสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า อย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการฯ เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการศึกษาและสารวจข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และร่วมกันพิจารณาตัดสินใจประเด็นต่างๆ ที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้ากาหนดขึ้น
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1.3.5.2 จัดทาและนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
 รายงานการศึ ก ษาเบื้อ งต้ น ที่ค รอบคลุ มถึ งแผนการด าเนิ น การในแต่ล ะด้ า น
(Inception Report)
 รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I)
 รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II)
 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมบทสรุปภาพรวมสาหรับผู้บริหารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3.6 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนาวิชาการ เพื่อนาเสนอผลลัพธ์ของโครงการ แก่ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่
ต่ากว่า 100 คน
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและวิธกี ารศึกษา และแผนการดาเนินงาน
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
จากขอบเขตการดาเนินงานในบทที่ 1 คณะผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็นประเด็น
ดังนี้ และสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2-1
 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
 การศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทย
 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และห่วงโซ่มูลค่าสินค้าและบริการไทย
 วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพ
 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ และพั ฒ นาโครงการน าร่ อ งต้ น แบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
 ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ผลการศึกษา
 สร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยจัดทาบทความหรือบทสัมภาษณ์ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านสื่อต่างๆ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานจริง กรอบแนวทางการศึกษาที่นาเสนอข้างต้น อาจได้รับการ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม หรือตามแต่ที่จะหารือกับ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ต่อไป
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ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
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รายละเอียดเพิ่มเติมของการศึกษาแต่ละส่วน เป็นดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ในการศึกษาภายใต้ โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพั ฒ นาต้ น แบบการค้ า อุต สาหกรรมและธุ ร กิจ บริ ก ารสมั ย ใหม่ คณะผู้ วิ จั ย มี เ ครื่ อ งมื อ และ
แนวทางการศึกษาเพื่อจัดทากรอบแนวคิดการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
 การศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์ (Literature Review) คณะผู้วิจัยจะศึกษาเอกสาร
เผยแพร่ บทวิเคราะห์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่ อ นามาทบทวน ปรับปรุงแนวทางและวิธี การศึกษาที่ มีอ ยู่ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสม
 การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) คณะผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของตลาด และกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อ มูล ปฐมภูมิและข้อ มูล
ทุติยภูมิ โดยสาหรับในส่วนที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีดาเนินการโดย
วิธีการตอบแบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์ โดยอาศัยฐานข้อมูลของคณะผู้วิจัย
ที่มีความครอบคลุมและทั่วถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและการบริการ
 การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
คณะผู้วิจัยจะใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านธุรกิจทั้งที่
อยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อระดมความคิดเห็น
อันจะนามาซึ่งการจัดทาการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาธุรกิจของประเทศ
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จะมีการอธิบายพรรณนา
และวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์แบบตรรกะ (Analytical Induction) ในประเด็นที่ไม่
สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ เช่น นโยบายของภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายต่างๆ
เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากงานศึกษาที่มีความ
เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม/การสัมภาษณ์ และ
การจัดประชุมระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทย
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 การจัดทาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ (Modeling) หลั งจากวิเ คราะห์
ศักยภาพอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และความต้องการเพื่อพัฒนา
ธุ รกิ จต้นแบบแล้ ว คณะผู้ วิจัย จะจัด ทาแบบจ าลองที่ ใ ช้ส าหรั บการวิเ คราะห์ แ ละ
คาดการณ์ ผ ลกระทบจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต้ น แบบภายใต้ ส ถานการณ์ ต่ า งๆ ที่
เปลี่ยนไป เพื่อนามาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจต้นแบบที่จัดทาขึ้น
การศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทยและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว
สาหรับการศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อ
ภาคธุรกิจของไทย โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งประเภทแนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของตลาดโลก และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย ได้
ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่
 แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย New S-Curve
 แนวโน้มเทคโนโลยีเ กิ ดใหม่ส าหรับการพั ฒนาตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals) (SDGs) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สาคัญ
 แนวโน้มสาคัญด้านอื่นๆ – แนวโน้มด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อทิศทางการค้าและการ
ลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น สงครามการค้า ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เป็นต้น
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ภาพที่ 2-2 กรอบการศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทย

โดยรายละเอียดของแนวโน้มแต่ละกลุ่ม มีตัวอย่างดังนี้
 แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย New S-Curve
จากการศึกษาในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยสามารถระบุแนวโน้มส าคัญ ที่ส่งผลกระทบการ
ผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศตามแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการศึกษา
แนวโน้มสาคัญต่างๆ ของโลกโดย World Economic Forum (WEF) ระบุได้ทั้งสิ้น 29 แนวโน้ม
สาคัญ ดังแสดงในภาพที่ 2-3
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ภาพที่ 2-3 แนวโน้มสาคัญ 29 แนวโน้มที่ส่งผลต่อนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

 แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สาคัญ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้เริ่มจัดทา Sustainable Development
Goals (SDGs) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 (เดิมคือ Millennium Development Goals สิ้นสุดลง ณ
ปี ค.ศ. 2015) โดยหัวข้อการพูดคุยถึงเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเปลี่ ยนแปลงไปตาม
พลวัตของโลก ณ ขณะนั้น ในเดือนกันยายน 2558 ในการประชุมสุดยอดผู้นาโลก ได้มีการรับรอง
วาระการพั ฒ นาปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดเป้ าหมายการแก้ไ ขปัญ หาต่ า งๆ ส าหรับทั้ง สิ้ น 17
เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ประกอบด้วย
 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่
 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
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 เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทีย มและ
ทัว่ ถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ
เด็กหญิงทุกคน
 เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้
ตามกาลังซื้อของตน
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เ ป็น ไป
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า
สาหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อ มรับการเปลี่ ยนแปลง ส่งเสริมการ
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 เป้าหมายที่ 11 ทาให้ เ มือ งและการตั้งถิ่ นฐานของมนุษ ย์มีค วามปลอดภัย ทั่ว ถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 เป้ า หมายที่ 13 ด าเนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ
บนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่ง
ของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
 เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่ง
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภาพที่ 2-4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ UN ได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 ประกอบด้วย เทคโนโลยีหลัก 6 ประเภท คือ







เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัล
นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนิวรอน หรือเทคโนโลยีด้านประสาท
เทคโนโลยีสีเขียว
เทคโนโลยีด้านอื่นๆ

โดยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ น่ า สนใจหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการของตลาดโลก คื อ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 เทคโนโลยี ส าหรั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น เช่ น การผลิ ต ใหม่
(Remanufacturing) การพัฒนาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น การพัฒนาการ
ผลิตที่ใช้พลังงานและปล่อยคาร์บอนต่า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพั ฒนาสาขาพลั งงาน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีกริด การ
พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนาระบบทา
ความเย็นที่ใช้น้าน้อยลง การพัฒนามาตรวัดไฟอัจฉริยะ การสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสาขาคมนาคมขนส่ง เช่น การบูรณาการระบบขนส่ง
สาธารณะ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบเชื้อเพลิงจากน้า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพั ฒนาการใช้น้า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีบาบัดน้า การ
พัฒนาระบบมาตรวัดน้าอัจฉริยะ
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาอาคาร เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานใน
อาคาร การพัฒนาวัสดุในการก่อสร้างที่ปล่อยคาร์บอนต่า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีการใช้
น้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเกษตร การพัฒนานวัตกรรมในการปลูกพืชพลังงาน
การพัฒนาระบบการเกษตรแบบหมุนเวียน เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดของเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นดัง
แสดงในภาพที่ 2-5 ถึงภาพที่ 2-10
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ภาพที่ 2-5 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

ภาพที่ 2-6 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 2-7 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

ภาพที่ 2-8 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านนิวโรเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs
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ภาพที่ 2-9 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

ภาพที่ 2-10 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs
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นอกจากนี้ คณะผู้ วิจัย จะศึกษาแนวโน้ม ส าคั ญ ด้านเทคโนโลยี ที่เ กี่ยวข้อ งการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่สี่ เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน
การประชุม World Economic Forum 2016 (WEF 2016) ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่จะเป็น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิต ผสมผสานเทคโนโลยีเชิงกายภาพ เชิงดิจิทัล และเชิงชีวภาพ
เพื่ออุตสาหกรรมซึ่งส่งผลให้วิธีการทาธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น
และบทบาทของธุรกิจบริการเพิ่มมากขึ้น โดยนาย Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง WEF ได้ระบุเทคโนโลยี
23 เทคโนโลยีที่สาคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ดังแสดงในภาพที่ 2-11
ภาพที่ 2-11 แนวโน้มสาคัญ (Megatrends) ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

เทคโนโลยีสาคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ทั้ง 23 ด้านมีดังนี้
 เทคโนโลยีการฝังตัว (Implantable Technologies)  ตัวตนทางดิจทิ ัล (Our Digital Presence)
 การมองเพือ่ ควบคุม (Vision as the New
 อินเทอร์เน็ตที่สวมใส่ได้ (Wearable Internet)
Interface)
 คอมพิวเตอร์ที่พบได้ทั่วไป (Ubiquitous
 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง (A
Computing)
Supercomputer in Your Pocket)
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 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจทิ ัลสาหรับทุกคน (Storage
for All)
 บ้านที่เชื่อมต่อกับทุกอย่าง (The Connected
Home)
 ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจต่างๆ (Big Data
for Decisions)
 ปัญญาประดิษฐ์ และการตัดสินใจ (AI and
Decision-Making)
 หุ่นยนต์และการให้บริการ (Robotics and
Services)
 เศรษฐกิจแบ่งปัน (The Sharing Economy)
 การพิมพ์สามมิติ และการผลิต (3D Printing and
Manufacturing)
 การพิมพ์สามมิตแิ ละสินค้าอุปโภคบริโภค (3D
Printing and Consumer Products)
 เทคโนโลยีนวิ โร (Neurotechnologies)

 The Internet of and for Things
 เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)
 รถไร้คนขับ (Driverless Car)
 ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เงินเดือน (AI and
White-Collar Jobs)
 Bitcoin และ Blockchain
 รัฐบาลและ Blockchain
 การพิมพ์สามมิตแิ ละสุขภาพ (3D Printing and
Human Health)
 การออกแบบมนุษย์ (Designer Being)

โดยตัวอย่างแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องหรือประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้
ได้แก่
 The Internet of and for Things – เป็ น เทคโนโลยี ก ารติ ด ตั้ ง เซนเซอร์ ต่ า งๆ บน
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่สามารถส่งข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์และสื่อสาร
ระหว่างเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ได้อย่างทันที ซึ่งในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิด
จะสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส ามารถสื่ อ สารระหว่ า งกั น ได้ และ
เซนเซอร์จะอยู่ในทุกที่เพื่อช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ได้ โดย
ในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่หลายราย อาทิ Ford และ BMW เป็นต้น โดยได้เริ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยคอมพิวเตอร์ประมวลผลอยู่ข้างใน หรือมีเซนเซอร์ต่างๆ
เพื่อเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับอิ นเทอร์เน็ต ในการประมวลผลการทางานและเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตต่อไป
 The Connected Home – เป็นแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในครัวเรือนจะมีการ
เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านเซนเซอร์ ทาให้สามารถสื่อสารระหว่างกัน
ได้ และทางานร่วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยมีบริษัทตัวอย่าง เช่น บริษัท
Nest ซึ่งผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องตรวจจับควันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
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เริ่ ม พั ฒ นาโครงการสร้ า งนั ก พั ฒ นา (Developer Program) และได้ ร่ ว มมื อ กั บ
Mercedes-Benz เพื่อจัดทาระบบเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ในบ้านผ่านรถยนต์
เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) – เป็นแนวโน้มที่เมืองหลายๆ เมืองในโลกจะเชื่อมต่อ
การให้ บริก าร ระบบสาธารณูป โภคและถนนกั บอิน เทอร์เ น็ต โดยเมือ งอัจ ฉริ ย ะ
เหล่านี้จะสามารถบริห ารจัดการพลังงาน การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การขนส่ง และ
การจราจรได้ด้ว ยตนเอง ดังเห็นได้จากการพัฒนาเมือ งอัจฉริยะต่างๆ ที่เ กิดขึ้น
ทั่วโลก เช่น เมืองอัมสเตอร์ดัม ที่มีโครงการมากกว่า 170 โครงการ ที่มีการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซี่งมีเป้าหมายคือการแก้ปัญหารถติด ประหยัด
พลังงาน และพัฒนาสภาพความปลอดภัยของประชาชน หรือเมืองสต็อกโฮล์ม ที่มี
โครงการสาคัญคือ Green IT ที่ผสานการทางานของเทคโนโลยีในการลดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ อาคารประหยั ด พลั ง งานที่ ล ดต้ น ทุ น เครื่ อ งท าความร้ อ น
ตรวจสอบการจราจร เพื่อลดเวลาที่ใช้บนท้องถนน และการพัฒนาระบบ e-services
เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจต่างๆ (Big Data for Decisions) – แนวโน้มการ
ขยายตัวของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลทาให้มีข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ทาให้ ภาคส่ ว นต่างๆ มีข้อ มูล จานวนมากในการวิเ คราะห์ปัญ หาเพื่อ
ปรับปรุงการตัดสินใจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเริ่มพบว่าการ
เก็ บข้อ มูล แบบเก่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และเริ่มเปลี่ ยนแนวทางการเก็บข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะก่อให้เกิด
วิธีการใหม่ๆ ในการให้บริการประชาชน โดยการขยายตัวของปริมาณข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัททั่วโลกจะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆ 1.2 ปี
รถไร้คนขับ (Driverless Car) – การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับอาจทาให้การคมนาคม
ขนส่ งมีค วามปลอดภั ย และมีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง กว่ า รถยนต์ ทั่ว ไป ซึ่งส่ งผลให้ ก าร
คมนาคมขนส่งมีการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
หุ่นยนต์และการให้บริการ (Robotics and Services) – แนวโน้มการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและบริก ารด้ว ยระบบอัต โนมัติ และหุ่นยนต์ ได้เข้ามาเปลี่ ยนแปลงระบบ
การผลิตและบริการที่เป็นอยู่เดิม โดยหุ่นยนต์กาลังทดแทนคนในห่วงโซ่การผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่า เช่น กรณีการใช้หุ่นยนต์ใน
ภาคการผลิ ต ของบริ ษั ท Rethink Robotics ที่ จั ด ท าซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าให้ หุ่ น ยนต์
ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น เช่น ให้ยกชิ้นส่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ
รับสัญญาณว่าผ่านการตรวจสอบหรือไม่
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 เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น (The Sharing Economy) - การแบ่ ง ปั น สิ น ค้ า และบริ ก ารจะ
สามารถทาได้ผ่านตลาดออนไลน์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แพลตฟอร์ม
อื่นๆ ที่เทคโนโลยีเอื้ออานวย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวทาให้ความเข้าใจของเรื่องความ
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านรูปแบบการ
ทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไม่มี
หน้าร้านค้าแม้แต่ร้านเดียว (Amazon) และธุรกิจการขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แต่ไม่มีรถยนต์ของตนเองแม้แต่คันเดียว (Uber) เป็นต้น
 แนวโน้มสาคัญด้านอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะพิจารณาแนวโน้มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อ
วิเ คราะห์ รูปแบบธุ รกิ จใหม่ที่เ ป็นไปได้ของประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งพิจารณา
ประเด็นด้านการค้า การลงทุนในระดับสากลที่ส่งผลต่อทิศทางความต้องการสินค้าและบริการที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยตัวอย่างของการศึกษาแนวโน้มการทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน แนวโน้มการดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-12 และ 2-13
ภาพที่ 2-12 Timeline การดาเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการค้าภายใต้คาสั่งของ
ประธานาธิบดี Trump
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ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างแนวโน้มการดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงของโลก

การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และห่วงโซ่มูลค่าสินค้าและบริการไทย
ในการศึกษาส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษา
วิเคราะห์และประเมินประโยชน์และผลกระทบ เชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ บนพื้นฐานของ
สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของไทย 2) การศึกษาผลกระทบจากแนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่มีต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการของไทย และ 3) การคัดกรอง และระบุอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริก ารสาขาที่มีศัก ยภาพ โดยคณะผู้ วิจัย ได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นมาได้พอ
สังเขป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.3.1 วิเคราะห์และประเมินประโยชน์และผลกระทบ เชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ
บนพื้นฐานของสถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของไทย
ในส่วนของวิเคราะห์และประเมินประโยชน์และผลกระทบ เชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ
บนพื้นฐานของสถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของไทย คณะผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น
สามส่ ว น คื อ ภาคเกษตร ภาคอุต สาหกรรม และธุ รกิจบริการ เพื่อ ศึกษาพื้นฐานของสถานะ/
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ศักยภาพ/ความพร้อมของธุรกิจแต่ละกลุ่มในประเทศไทย และพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละภาคส่วนของไทย ดังแสดงในภาพที่ 2-14 ถึงภาพที่ 2-17
ภาพที่ 2-14 การแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของภาคธุรกิจไทย
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ภาพที่ 2-15 กรอบการวิเคราะห์สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของภาคเกษตรไทย

ภาพที่ 2-16 กรอบการวิเคราะห์สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย
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ภาพที่ 2-17 กรอบการวิเคราะห์สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของธุรกิจบริการไทย

คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ธุรกิจในแต่ละขั้นตอนแบ่งเป็น สามส่วนหลัก คือ
 การจัดกลุ่มสินค้าและบริการ – พิจารณาแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการตามแนวทางทาง
วิชาการ มีแหล่งอ้างอิง และมีความน่าเชื่อถือ
 การวิเคราะห์สถานการณ์ ของสินค้าและบริการ – พิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคต่างๆ มูลค่าการส่งออก-นาเข้าสินค้า
และบริการ ข้อมูลดัชนีการแข่งขันต่างๆ ข้อมูลการจ้างงาน และข้อมูลการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น
 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่ อุปทาน – พิจารณาภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่า
ของอุต สาหกรรม กระบวนการผลิ ต ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้าจนถึ งอุตสาหกรรม
ปลายน้า พร้อ มทั้งความเชื่อ มโยงของภาคการผลิ ต และบริก ารในแต่ล ะขั้ น ตอน
การผลิต และลักษณะของกิจกรรมบริการที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่มูลค่ า เพื่อศึกษาทา
ความเข้าใจศักยภาพและความพร้อมของแต่ละธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
และการเข้าสัมภาษณ์หรือหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละสาขาธุรกิจ
ทั้งนี้ ตัวอย่างการศึกษาในแต่ละขั้นตอนเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-18 ถึงภาพที่ 2-19
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ภาพที่ 2-18 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มธุรกิจบริการของภาคบริการ

ภาพที่ 2-19 ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าเกษตร
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สาหรับกรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ คณะผู้วิจัยจะเริ่มต้น
ด้ ว ยการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข อง Shih Smiling Curve1 ดั ง แสดงในภาพที่ 2-20 ในการจั ด กลุ่ ม
การวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน/ ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันของห่วงโซ่มูลค่ารวมถึง
ห่วงโซ่มูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่
อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมตามมู ล ค่ า เพิ่ ม ของแต่ ล ะกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง นั บ รวมทั้ ง ภาค
การผลิตและภาคบริการ ดังแสดงในภาพที่ 2-21 และ 2-22
ภาพที่ 2-20 Shih Smiling Curve

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ปรับปรุงจาก Shih Smiling Curve

1

Shih Smiling Curve เป็นการแสดงแผนภาพของห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง คิดค้นโดย Stan
Shih ในราวปี 2535 ตามการวิเคราะห์ของ Shih พบว่าในกระบวนการผลิตสินค้าใด ๆ นั้น กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้
มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของกระบวนการผลิต นั่นคือการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย (Client Management and After Sales
Service) โดย Smiling Curve จะเป็นการวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าใดๆ (แกนตั้ง)
และขึ้นตอนในแต่ละขัน้ ของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 2-21 ตัวอย่างการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาพที่ 2-22 ตัวอย่างการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2-23

2-24

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างการนาเสนอการจัดกลุ่ม
การวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่า รวมไปจนถึงแนวทางการสรุปภาพของห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เริ่มต้นจากการนาน้ายางสดที่ได้จากการเกษตรมา
ผ่ านกระบวนการแปรรูป ขั้นต้ นได้ เ ป็ นวัต ถุ ดิบ ขั้ นต้น ที่ส าคั ญ ได้แก่ น้ายางข้น ยางแห้ง และ
เศษยาง หลังจากนั้น จึงจะนาวัตถุดิบดังกล่าวเหล่านี้ไปทาการผสมกับวัสดุเติมแต่ง และสารเคมี
ต่างๆ รวมถึงผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นกลาง
ได้แ ก่ ยางคอมพาวด์ ยางรีเ ครม ยางมาสเตอร์แบตซ์ ซึ่งเป็นวัส ดุชิ้นส่ ว นยางหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กึ่งสาเร็จรูปเพื่อส่งต่อไปแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น
ยางล้อ ถุงมือยาง สายพาน ฯลฯ ต่อไป
ระบุห่วงโซ่มูลค่ าของอุตสาหกรรมยางและผลิต ภัณ ฑ์ยาง จะเริ่มต้นจากการวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หลังจากนั้น จึงนาน้ายางสดที่ได้จากภาคการเกษตรเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปน้ายางสดไปเป็นน้ายางข้น ยางแห้ง ยางแท่ง ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน หรือยางเครป ซึ่ง
จะเป็นวัตถุดิบส าหรับการแปรรูปในขั้นกลางและขั้นปลาย จนได้มาซึ่ งสิ นค้ าผลิต ภัณฑ์ย างใน
ท้ายที่สุด โดยสินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ อาจจะถูกใช้ในประเทศ (สินค้าสาเร็จรูปและเป็นวัตถุดิบ
หรือ ส่ ว นประกอบส าหรั บ การผลิ ต สิ นค้ า ในอุต สาหกรรมอื่น ) หรือ ถู กส่ งออกไป เช่นเดี ย วกั บ
น้ายางสด น้ายางข้น ยางแห้ ง ยางแท่ง ยางแผ่ น ยางแผ่ นรมควัน และยางเครป อย่างไรก็ดี
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อาจจะมิใช่ในส่วนของกิจกรรม
หลังการผลิตอย่างการจัดจาหน่าย การขนส่ง หรือการสร้างตราสินค้า/การทาตลาด หากแต่เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปน้ายางข้น การแปรรูปยางแห้ง (การรีด อบ รมควันยาง) และ
การแปรรูปยางขั้นปลาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
2.1.3.2 การศึกษาผลกระทบจากแนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการของไทย
นอกจากจะพิจารณาสถานะและศักยภาพปัจจุบันของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
ของไทยแล้ว คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลกระทบจากความต้องการรูปแบบใหม่ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มสาคัญต่างๆ ในระดับโลกที่ศึกษาในหัวข้อที่ 2.1.2 เพื่อทาการระบุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแต่ละสาขาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการศึกษากรณีของคณะผู้วิจัยหรือองค์กรที่

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

น่าสนใจที่มีแนวทางการปรับตัวหรือแนวทางการใช้โอกาสจากแนวโน้มดังกล่าวเพื่อปรับปรุงหรือ
สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้น
โดยตัวอย่างการศึกษาตัวอย่างการศึกษาความเชื่อมโยงของแนวโน้มสาคัญที่มี ต่อความ
ต้องการของตลาดในแต่ละส่วนในรายสินค้าและบริการ เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-23
ภาพที่ 2-23 ตัวอย่างการศึกษาความเชื่อมโยงของแนวโน้มสาคัญที่มีต่อความต้องการ
ของตลาดในแต่ละส่วนในรายสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตัวอย่างแนวโน้มสาคัญและความเชื่อมโยงต่อสาขาธุรกิจ
ต่างๆ ทั้งสิ้น 4 แนวโน้มสาคัญ ได้แก่





สังคมสูงวัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ สิ่งแวดล้อม
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง

2-25

2-26

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้น คณะผู้ วิ จั ย จะขอยกตัว อย่ า งของผลการศึกษา
บางส่วนเบื้องต้น ดังนี้
 แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการของตลาด
ส าหรั บ ประเด็ น แนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ/ สิ่ ง แวดล้ อ ม จาก
การศึกษาพบว่า สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ง ผลให้แนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติ
และสภาพอากาศผันผวนอย่างรุนแรงสูงมากขึ้น และมีผลกระทบที่รุนแรงเลวร้ายลงอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทยโดยตรง เนื่องจากผลผลิตของ
สินค้าเกษตรของไทยมีความผันแปรตามสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศอย่าง
รุนแรงส่งผลให้ ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ชุมชนเมือง
ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้าสะอาดให้แก่เมือง และมลภาวะทาง
อากาศที่เลวร้ายลงส่งผลต่อสาธารณสุข ผลิตภาพการผลิต และการใช้ไฟฟ้าของคนเมือง อีกทั้ง
ระดับน้าทะเลที่สู งขึ้นส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่ งผลต่อผู้ อยู่อาศัย
บริเวณชายฝั่ง อีกทั้งส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่เป็นทะเลเป็นหลักอีกด้วย
โดยภาพที่ 2-24 แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรง
มากขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ระดับน้าทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2543 โดยใช้ระดับน้าทะเลเฉลี่ยอ้างอิ งที่ตาบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ซึ่งสูงกว่าอัตรา
การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลเฉลี่ยของโลก ในขณะที่ ระดับน้าฝนเฉลี่ยรายเดือนของไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากโดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงปี 2534-2558 และปี 2444-2558 แต่จะเห็นได้ชัด
ว่ารูปแบบปริมาณน้าฝนเปลี่ยนแปลง โดยช่วงเวลาที่ปริมาณน้าฝนสูงที่สุดในแต่ละปีเข้ามาถึงเร็ว
กว่าเดิม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 2-24 ตัวอย่างสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Megatrend ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ในประเด็ น เรื่ อ งการรั บ รู้ ข องภาค
ประชาชนที่มีต่อประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลการสารวจความคิดเห็นและ
ทัศนคติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น กั บ เหตุ ก ารณ์ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยคนไทยเกือบทั้งหมดรับรู้หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
มองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งที่มีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
โดยคนไทยส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่ า กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาวะการเปลี่ ย นแปลง
ภู มิ อ ากาศ ได้ แ ก่ การปิ ด ไฟดวงที่ ไ ม่ ใ ช้ ง าน (ร้ อ ยละ 80.7) รองลงมาเป็ น การถอดปลั๊ ก
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ครั้ ง หลั ง เลิ ก ใช้ ง าน (ร้ อ ยละ 70.3) ไม่ เ ปิ ด น้ าระหว่ า งอาบน้ าและแปรงฟั น
(ร้อยละ 66.2) การกักน้าในภาชนะเพื่อชาระล้างแทนการผ่านน้าจากก๊อก (ร้อยละ 58.7) และการ
เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ร้อยละ 52.6) ดังแสดงในภาพที่ 2-25

2-27

2-28

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 2-25 ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก Megatrend ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนองต่อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศภายใต้ ค วามตกลงปารีส 2
ประเทศไทยได้ ป ระกาศเป้ า หมายการด าเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ 3
(Nationally Determined Contributions: NDCs) ในปี 2558 ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแผนที่ น า
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี 2564 – 2573 (2021-2030) ที่แบ่งสาขาที่ประเทศ
ไทยมีความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและ
2

ความตกลงปารีส กาหนดให้ประเทศต่างๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า 2
องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยการดาเนินการดังกล่าวจะยึด
หลักความเป็นธรรม และหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาด้วย
โดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศตามสภาวการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลงปารีส ยังได้มีกลไก
การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined
Contributions: NDCs)
3 “ประเทศไทยมีความตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติภายในปี
2573 (2030) โดยระดับของการมีส่วนร่วมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ขึ้นอยูก่ ับการเข้าถึง
กลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 (UNGA70) ณ สานักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
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ขนส่ง สาขาการจัดการของเสีย และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 รวมทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2e)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2561 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้มีการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถแบ่งกลุ่มกิจการได้เป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่
 การส่งเสริมการลงทุนกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนและกิจการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยแต่ล ะกลุ่ มกิ จการจะมีกิ จการย่อ ยภายใต้กิจการหลั ก และหลั กการในการดาเนิน
กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังแสดงในภาพที่ 2-26

2-29

2-30
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ภาพที่ 2-26 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อพิจารณาสาเหตุ สถานการณ์ปัจจุบัน และผลกระทบที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มสาคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว
คณะผู้วิจัยจะสามารถระบุสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการที่จะได้รับผลกระทบได้
ซึ่งจะถูกนาไปพิจารณาคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการต้นแบบสมัยใหม่ในลาดับถัดไป
โดยมีตัวอย่างการระบุอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบตามภาพที่ 2-27
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ภาพที่ 2-27 ตัวอย่างผลกระทบรายอุตสาหกรรมจาก Megatrend ด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากการระบุ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากแนวโน้ ม ดั ง กล่ า ว
คณะผู้วิจัยจะทาการศึกษากรณีศึกษาผลกระทบที่มีต่อภาคธุ รกิจไทยและแนวทางการปรับตัว
รูปแบบต่างๆ ทั้งกรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระบุรูปแบบทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้
ในการพัฒนาต้นแบบนาร่องสาหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในไทย
โดยคณะผู้ วิจัย ได้ยกตัว อย่างของกรณี มาตรการการห้ ามการนาเข้า ปาล์ ม น้ ามั น ที่ มี
กระแสต่อต้านในยุโรป ที่มีทั้งการรณรงค์ให้เลิกใช้น้ามันปาล์ม และการออกกฎหมายควบคุมการ
นาเข้าน้ามันชนิดนี้ การรณรงค์ต่อต้านน้ามันปาล์มพุ่งเป้าไปที่ “การเผาทาลายพื้นที่ป่าธรรมชาติ
เพื่ อ นามาทาพื้ นที่เ พาะปลู ก ปาล์ มน้ ามั น ” ทาให้ระบบนิเ วศและสิ่ งแวดล้ อ มในพื้นที่เ พาะปลู ก
เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด และยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งเป็นผล
มาจากแนวโน้มสาคัญโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีศักยภาพการผลิตปาล์มน้ามันด้อยกว่าประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก ประกอบกับมาตรการของสหภาพ

2-31

2-32
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ยุโรปมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ปลูกปาล์มที่เป็นแหล่งนาเข้า และบางประเทศ
เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส และเบลเยียม เป็นต้น ระงับการผลิตและจาหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของปาล์ม
น้ามัน อาจมีผลให้ความต้องการนาเข้าและบริโภคน้ามันปาล์มในตลาดโลกชะลอลงอย่างต่อเนื่อง
และภาวะการแข่งขันในตลาดโลกจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ รัฐสภายุโรปมีมติผ่านร่างแผนปฏิรูป
ตลาดพลังงาน เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยจะห้ามนา
น้ามันปาล์มไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2564 ซึ่งการห้ามใช้น้ามันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพในสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการปาล์มน้ามันในประเทศไทย
(ในปี 2558 มี เ กษตรกรผู้ ผ ลิ ต มากกว่ า 2 แสนราย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ คื อ ประมาณร้ อ ยละ 90 เป็ น
เกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่สวนปาล์มเฉลี่ยประมาณ 20 ถึง 30 ไร่ต่อราย ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกใน
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร) โดยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านราคาน้ามันปาล์มใน
ตลาดโลก ส่งผลให้ราคาในประเทศไทยลดลงด้วยเช่นกัน
ดั ง นั้ น ในประเด็ น เรื่ อ งของโอกาสทางธุ ร กิ จ ของพื ช พลั ง งาน กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนาการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการยอมรับในระดับสากล โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
เยอรมนี ได้มองว่าวิกฤตการต่อต้านน้ามันปาล์มในยุโรปถือเป็นโอกาสของไทยในการเจาะตลาด
น้ามันปาล์มในเยอรมนี ซึ่งยังต้องการน้ามันปาล์มจานวนมากเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่
เพาะปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ในไทยมี ค วามเป็ น สั ด ส่ ว น และสามารถปลู ก ปาล์ ม อย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน มีสวนปาล์มเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตน้ามันปาล์มตามมาตรฐาน
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ขององค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของ
เยอรมนี หรือ GIZ จานวนหนึ่ง โดยน้ามันปาล์มที่ผ่านการรับรองจะได้สิทธิ์ในการใช้ตราสินค้า
Green Palm Sustainability ที่จะทาให้ผลผลิตของไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 2-28 ตัวอย่างผลกระทบของ Megatrend ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อสินค้า

2-33

2-34
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ภาพที่ 2-29 ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจของ Megatrend ด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสินค้า

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดและสาขา
อุต สาหกรรมและธุ รกิ จบริก ารที่ค าดว่าจะได้รับผลกระทบอาจมีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ ยนแปลง
ภายหลังจากได้มีการหารือกับสานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
2.1.3.3 คัดกรอง และระบุอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสาขาที่มีศักยภาพ
ในการคั ด เลื อ กอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายส าหรั บ การศึ ก ษา คณะผู้ วิ จั ย จะพิ จ ารณาถึ ง
อุตสาหกรรมที่มีระดับความสาคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนีที่
สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและให้คะแนน โดยมีตัวอย่าง
ประเด็นที่อาจนามาพิจารณาเพื่อคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
ระดับความสาคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ
ระดับความสาคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ
ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการทา FTA
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5)
6)
7)
8)

การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ

ในการพิจารณาปัจจัยทั้ง 8 ประเด็นข้างต้น คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 2-30
ในการคานวณค่าดัชนี เพื่อกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะทาการศึกษา
ภาพที่ 2-30 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ทั้งนี้ นอกจากการคัดเลือกโดยใช้ค่าดัชนีทั้ง 8 ด้านข้างต้นเป็นเกณฑ์แล้ว คณะผู้วิจัยยัง
จะพิจารณาประกอบถึงบทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต (New Engine of Growth) รวมถึ ง การรวมกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม (Cluster) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงทาการหารือกับ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ า
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุด โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะนามาใช้
ในการคัดเลือก เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-31

2-35

2-36
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ภาพที่ 2-31 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะยังมีการเปรียบเทียบและประเมินผลกระทบของแนวโน้มสาคัญ
ต่างๆ ที่ส่งผลในแต่ละภาคส่วนในภาพรวม ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2-32
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ภาพที่ 2-32 ตัวอย่างการประเมินผลกระทบของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ต่อผู้ประกอบการไทยของแต่ละภาคส่วนในภาพรวม

เมื่อทราบถึงผลกระทบของแนวโน้มสาคัญต่างๆ ต่อภาคส่วนของไทยแล้ว คณะผู้วิจัยจะ
เลื อ กกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก ารสมั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น ไปได้ เพื่ อ ศึ ก ษาโครงการต้ น แบบที่
เหมาะสมต่อไป

2-37

2-38
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ภาพที่ 2-33 ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการสมัยใหม่

วิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพ
คณะผู้วิจัยจะอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อ 2.1.1 ถึง 2.1.3
มาใช้ประกอบการศึกษา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับนาเสนอแนวทางปรับปรุง/แก้ไข
การสนับสนุนดังกล่าวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสาหรับประเทศไทย
เบื้องต้น แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการสมัยใหม่จะอาศัยข้อมูลจากการประเมินเปรียบเทียบแนวทางการสนับสนุนหรือ
การดาเนินธุ รกิ จของไทยและประเทศกรณีศึกษา ควบคู่ ไปกับข้ อ มูล ที่รวบรวมจากผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสีย มาระบุจุดแข็ง/จุดอ่อน ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจมีการนาเครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสมมา
ใช้ประกอบการวิเคราะห์ อาทิ
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 แนวทางการวิเคราะห์ PEST Analysis เพื่อประเมินภาพรวมและแนวทางการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตรายที่ เ ป็ น อยู่
ปัจจุบัน ในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนาเข้าจากต่างประเทศ การจดทะเบียนวัตถุ
อันตรายและขอใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ
 แนวทางการวิ เ คราะห์ โ ดยจ าลองประสบการณ์ ข องผู้ ใ ช้ ง าน (Customer/User
Journey) ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ผู้นาเข้า ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ
เพื่อประเมินประสบการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นประสบระหว่างการต้องดาเนินการตาม
กฎระเบียบและวิธีการด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในปัจจุบัน อันจะนาไปสู่การหา
จุดบกพร่อ ง หรือ ข้อ แก้ ไข เพื่อ ปรับปรุงให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานจริง และเหมาะสมในทางปฏิบัติมากที่สุด
 การจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และ
ความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการผลักดันอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
บริการในปัจจุบัน โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-34

2-39

2-40
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ภาพที่ 2-34 ตัวอย่างเครื่องมือการวิเคราะห์ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการผลักดันอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการ

2.1.4.1 การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
คณะผู้วิจัยจะจัดทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
โดยคณะผู้ วิจัย จะค านึงถึ งความสอดคล้ อ งของร่างยุทธศาสตร์ฯ กับแผนงาน แผนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และพันธกรณีหรือความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ รวมถึ ง
แนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ ความต้องการที่เกิดขึ้นในระดับโลก และคานึงถึงจุดแข็ง/ข้อดีจาก
กรณีศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practice) ในต่างประเทศ เพื่อนามาใช้ในการจัดร่างยุทธศาสตร์ฯ
จากนั้น จะพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการของไทยและห่วงโซ่มูลค่ าและห่ว งโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมและบริการของไทย เพื่อ
ประกอบกั บการวิเ คราะห์ แนวโน้มสาคั ญ ของโลกข้างต้น และทาการวิเ คราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการต้นแบบ ประกอบกับผลจากการ
หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไทย เพื่อสังเคราะห์เป็น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ ต่อไป โดยกรอบแนวคิดในการ
จัดทายุทธศาสตร์และตัวอย่างแนวทางการร่างกลยุทธ์ทางธุรกิจสีเขียว เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-35
ถึงภาพที่ 2-36
ภาพที่ 2-35 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
บริการสมัยใหม่

2-41

2-42
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ภาพที่ 2-36 ตัวอย่างแนวทางการร่างกลยุทธ์ทางธุรกิจสีเขียว

เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้นาเสนอตัวอย่างการกาหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจสีเขียว ซึ่งได้จัดทาให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ภายใต้ โครงการศึก ษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดาเนินมาตรการตอบสนองด้า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่อประเทศไทย ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางการใช้โอกาสทางธุรกิจจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่า
จากการศึกษาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่เกิดจากแนวโน้มสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากการบริการให้คาปรึกษา วางระบบ
หรือแก้ไขปัญหาให้ แก่ก ระบวนการผลิตและบริการเดิมให้มีประสิทธิ ภาพการใช้พลั งงาน หรือ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า หน่วยธุรกิจของไทยที่จะสามารถใช้โอกาสจาก
การพัฒนาแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่า จาเป็นต้องดาเนินการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสีเขียว
(Green Ocean Strategy) ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้ความสาคัญสิ่งแวดล้อมและสามารถสร้าง
กาไรได้ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้เล่นรายย่อย กลุ่มสตาร์ทอัพ ในแต่ละอุตสาหกรรม
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ต่างสามารถเข้าถึงโอกาสนี้ได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการใช้โอกาสจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่า ได้ดังนี้
 พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ตนเองเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ
ทั้งผู้เล่นใหม่ และผู้เล่นในตลาดเดิมจะต้องประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมเพื่อประเมินว่า มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประเภทใดที่เกิดขึ้น หรือมีกระบวนการผลิตใดในอุตสาหกรรมที่สามารถ
ปรับปรุงให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ นและตอบสนองต่อ การลดการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ น
กระจกได้ รวมทั้งศึกษาการสนับสนุนแรงจูงใจทางการเงินหรือทักษะความรู้ จาก
หน่ว ยงานภาครัฐ ที่ส นั บสนุน เพื่อ ศึกษาช่อ งทางการเข้ าถึ งความช่ว ยเหลื อ ทาง
การเงินและเทคโนโลยีต่างๆ
 ประเมินต้นทุนในการพัฒนาหรือจัดหาบุคลากร และประเมินเทคโนโลยีที่จาเป็นใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยการให้ บริก าร หรือผลิตสินค้าที่ส ามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กันได้อย่างเหมาะสม ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมให้มีความเฉพาะเจาะจง (Customize) ผ่านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสี เ ขียว (Green Technology) และใช้แนวคิ ดธุ รกิจหมุนเวียน (Circular
Economy)
 วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการเงิน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทาธุ รกิจใน
ระยะยาว อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยในการขอการ
สนับสนุนเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน หรือนักลงทุนที่สนใจร่วมพัฒนาธุรกิจ
 ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าถึงประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ
 ศึ ก ษาข่ า วสารและประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวโน้ ม ส าคั ญ ทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม นโยบาย/ระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมปรับตัวหรือประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากนโยบายหรือแนวโน้มสาคัญต่างๆ อย่างรวดเร็ว
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ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
2.1.5.1 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ
ในการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ คณะผู้วิจัยจะ
น าแนวคิ ด เชิ ง ออกแบบหรื อ Design Thinking Approach เข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการวิ เ คราะห์
แนวคิดทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง คณะผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนโยบายด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ
โดยกระบวนการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ใหม่ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ( Business
Ideation) สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว นหลั ก คื อ การพั ฒ นารู ป แบบของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Model Canvas) การพัฒนาคุณค่าของสินค้าหรือบริการของธุรกิจ (Value Proposition
Canvas) และการสร้ า งผู้ บ ริ โ ภคจ าลองและเส้ น ทางประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภค (Persona and
Customer Journey) ดังแสดงในภาพที่ 2-37
ภาพที่ 2-37 กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
(Business Ideation)
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 Business Model Canvas – เป็นเครื่องมือในการออกแบบธุรกิจ ที่จะช่วยให้เห็น
ภาพรวมของธุรกิจที่จะทาอย่างครบถ้วน โดยจะมีการแบ่งโครงสร้างในการวางแผน
และกาหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 ประเด็น ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ส่วนลูกค้า สินค้า
และบริการของธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน
 Value Proposition Canvas – คื อ เครื่อ งมือ ที่ช่ว ยในการค้ น หาความต้อ งการที่
แท้จริงของลูกค้าของธุรกิจ เพื่อนาความต้องการที่ได้นั้นมาออกแบบและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีคุณค่าที่สามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
 Persona and Customer Journey – Persona คือการสร้างตัวแทนของผู้ใช้สินค้า
และบริการของธุรกิจขึ้นมา โดยจะต้องระบุถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป้าหมายใน
ชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารลงไปใน Persona ด้ ว ย จากนั้ น Persona แต่ ล ะ
Persona จะถูกนามาใช้ในการทา Customer Journey ซึ่งคือการจาลองพฤติกรรม
ของผู้ บริโภคทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนการตัดสิน ใจบริโภคสินค้ าและบริการของธุรกิจ
ไปจนถึงการบอกต่อ การพูดถึงสินค้าและบริการของธุรกิจที่ Persona ได้บริโภค
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบของ
การดาเนินธุรกิจ (Business Models) เพื่อการพัฒนาโครงการในช่วงการดาเนินโครงการนาร่อง
ต่อไป โดยในส่วนของการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ส าหรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล จากการส ารวจเพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Models) ของโครงการธุ รกิ จสมัยใหม่ต้นแบบ คณะผู้ วิจัย จะทาการประมวลผลการ
สารวจทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์ตามกรอบของการนาเสนอรูปแบบของ
การดาเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) ดังแสดงในภาพที่ 2-38 แล้วจึงนามาเลือกรูปแบบ
ธุรกิจ และรายละเอียดการดาเนินงานที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละรูปแบบ
ของการดาเนินธุรกิจ โดยรายละเอียดสาคัญ 9 ส่วนของกรอบการนาเสนอรูปแบบของการดาเนิน
ธุรกิจจะประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

กิจกรรมหลักของการดาเนินธุรกิจ (Key Activities)
ทรัพยากรที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจ (Key Resources)
เครือข่ายในการดาเนินธุรกิจ (Partner Network)
การนาเสนอคุณค่า (Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ
การตั้งราคา การเข้าถึงสินค้า หรือประสบการณ์ของลูกค้า
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5)
6)
7)
8)
9)

การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution Channels)
รูปแบบและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)
โครงสร้างด้านต้นทุน (Cost Structure)
กระแสรายได้ (Revenue Stream)

การหาคาตอบของส่วนประกอบที่เหมาะสมสาหรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจจะได้จากการ
นาเสนอทางเลือกของรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) โดยใช้ส่วนผสม (Combination)
ของตัวเลือก (Choices) ในแต่ละส่วนประกอบของรูปแบบการดาเนินธุร กิจ (Business Model) ที่
ได้มาจากผลการประมวลแบบสอบถามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ภาพที่ 2-38 กรอบของการนาเสนอรูปแบบของการดาเนินธุรกิจ (Business Model Canvas)

ทั้งนี้ ตัวอย่างของ Value Proposition Canvas และ Customer Journey เป็นดังแสดงใน
ภาพที่ 2-39 และ 2-40

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 2-39 กรอบของการนาเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

ภาพที่ 2-40 เส้นทางการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ Startup ในประเทศไทย
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการดาเนินงานของ
โครงการต้นแบบ โดยจะคานึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบการดาเนินกิจการและนวัตกรรมที่
ภาคธุ ร กิ จ ของไทยที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายจากการศึ ก ษาข้ า งต้ น สามารถน ามาปรั บ ใช้ กั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายธุ ร กิ จ ต้ น แบบน าร่ อ งได้ และสอดคล้ อ งกับ พั น ธกิ จ ของส านั ก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
โดยตัวอย่างของกิจการที่คณะผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการหารือและพบปะกับเจ้าของ
รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม เป็นดังแสดงในภาพที่
2-41 และ 2-42
ภาพที่ 2-41 ตัวอย่างโครงการต้นแบบที่ถูกนามาปรับใช้เป็นกิจการเพื่อสังคม
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ภาพที่ 2-42 ตัวอย่างโครงการต้นแบบกิจการเพื่อสังคม – ธนาคารขยะเพื่อชุมชน

จากประสบการณ์ใ นการศึกษาโครงการต้นแบบดังกล่ าว คณะผู้วิจัยจะกาหนดกรอบ
ความคิดในการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยใช้ข้อมูล ทฤษฎีและ
แนวคิดที่ได้จากการดาเนินงานศึกษากรณีศึกษาวิธีการดาเนินงานโครงการธุรกิจในประเทศ และ
กรณีศึกษาโครงการในต่างประเทศ และข้อมูลจากการทาวรรณกรรมปริทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธุ รกิ จสมัยใหม่ และการหารือ กั บผู้ เ ชี่ยวชาญ รวมถึ งความคิ ดเห็นของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ก ารค้ า เพื่ อ สร้างกรอบแนวคิ ดการพิจารณาความเป็นไปได้เ บื้อ งต้นในการจั ด ท า
โครงการนาร่อง (Pilot Project) ต่อไป
โดยตัวอย่างแนวทางหนึ่งในการคัดเลือกธุรกิจหรือโครงการที่สามารถนามาปรับใช้กับ
แนวทางการคัดเลือกธุรกิจสมัยใหม่ คือแนวทางของ Spreckley จากการศึกษาของ Spreckley
(2011) ระบุว่า การริเริ่มดาเนินกิ จการเพื่อสั งคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ในแง่มุมที่หลากหลาย ตามลาดับดังต่อไปนี้
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1) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริโภค (Identify Stakeholders and Customers)
2) การพัฒนาแนวความคิดทางกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Develop the
Social Enterprise Idea)
3) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing)
4) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial)
5) การศึกษาด้านโครงสร้างองค์กร (Social Enterprise Organisation)
6) แนวทางการประเมินผลทางด้านการเงิน และการประเมินผลทางด้านประโยชน์ต่อสังคม
7) การศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Legal)
ทั้งนี้ ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้เบื้องต้น บางส่วนของโครงการต้นแบบ
ธนาคารขยะเพื่อชุมชนที่คณะผู้วิจัยเคยพัฒนา ทั้งในส่วนของรูปแบบธุรกิจ แบบจาลองทางการเงิน
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกิจการ เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-43 ถึง
ภาพที่ 2-46
ภาพที่ 2-43 ตัวอย่าง Business Model Canvas ของโครงการกิจการธนาคารขยะเพื่อชุมชน
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ภาพที่ 2-44 ตัวอย่างแบบจาลองทางการเงินของโครงการ

ภาพที่ 2-45 ตัวอย่างบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเบื้องต้นของโครงการ
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ภาพที่ 2-46 ตัวอย่างบทวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคกิจการธนาคารขยะ
เพื่อชุมชน

2.1.5.2 ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) จากสาขาที่มีศักยภาพเพื่อดาเนินโครงการ
นาร่อง
คณะผู้วิจัยจะประเมินคัดเลือกสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ที่มีศักยภาพที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยกระบวนการในการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยจะพิจารณาเกณฑ์ในการ
คัดเลือกธุรกิจต้นแบบของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง คณะผู้วิจัยได้ยกกรณีศึกษาของเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ผลิตสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกเป็นตัวอย่างในการกาหนดเกณฑ์ฯ เพื่อให้เห็นแนวทางการศึกษาที่
ชัดเจนขึ้น ดังนี้
 เกณฑ์ (Criteria) การคัดเลือกผู้ผลิตสินค้า (Suppliers)
เกณฑ์ (Criteria) การคัดเลือกผู้ผลิตสินค้า (Suppliers) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ได้แ ก่ สิ นค้ า (Product) ความเหมาะสม (Compatibility) และแรงจูงใจในการเข้าร่ว มโครงการ
(Motivated Partnership)
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1) สินค้า (Product)
ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก ควรต้องเป็นบริษัทที่มีสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งนี้ จะต้องมีการกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในประเด็นดังนี้







สินค้าเป็นที่ต้องการ
สินค้ามีราคาไม่สูงจนเกินไป
ชื่อเสียงของ Brand เป็นที่น่าเชื่อถือ
มีการทาการตลาดสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
สินค้ามีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง
มีนโยบายรับคืนสินค้า

2) ความเหมาะสม (Compatibility)
ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้กับ
ร้านค้าในปริมาณและระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินความเหมาะสม หรือกาหนด
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในประเด็นดังนี้







มีความสามารถในหาจัดหาสินค้า on-demand
มี Lead time ในการรับคาสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้าไม่นาน
มีความสามารถในการส่งสินค้าตามปริมาณ ในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ามีความแน่นอนสูง
มีความยืดหยุ่นในการรับคาสั่งซื้อสินค้าและการชาระค่าสินค้า
มีระบบบริหารและจัดการคลังสินค้า (Order Fulfillment) ที่มีประสิทธิภาพ

3) แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ (Motivated Partnership)
นอกเหนือจากประเด็นในข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกควรต้องแสดงให้
เห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจจริ ง ในการเข้ า ร่ ว มโครงการร้ า นค้ า ถู ก ใจ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ เ น้ น ประโยชน์
เชิงสั งคมเป็นหลั ก (Social Benefit) ทั้งนี้ จะต้อ งประเมินจากแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
ในประเด็นดังนี้
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 มีความตั้งใจที่จะสร้างฐานลูกค้าร้านค้าปลีก
 มีค วามตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้และข้อมูล เกี่ยวกับสินค้ า และความต้อ งการของ
ผู้บริโภค
 ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน (Stakeholders)
เมื่อสามารถสรุปเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต
สินค้าด้วยหลักการคัดเลือกด้วยการกรองแบบหลายระดับ ตั้งแต่จากการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน (Long List) เพื่อนามาคัดเลือกให้เหลือเพียงผู้สมัครที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น (Short
List) จากนั้นจะเชิญ ผู้ ส มัค รมานาเสนอรายละเอียดข้อ เสนอของบริษัท เมื่อ รับฟังและซัก ถาม
รายละเอียดตามข้อเสนอของบริษัทแล้ว ก็จะทาการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านรอบสุดท้าย (Finalists)
และทาการเจรจาเซ็นสัญญาต่อไป ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2-47
ภาพที่ 2-47 ตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดาเนินธุรกิจต้นแบบนาร่อง
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2.1.5.3 ดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ
โดยกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจบริการสมัยใหม่ เป็นดังนี้
ภาพที่ 2-48 ตัวอย่างกรอบในการดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ

กระบวนการดาเนินโครงการทั้งหมดจะเริ่มต้นจากการจัดประชุมระดมสมอง (Focus
Group) เพื่อหารือ ขอความคิดเห็น และข้อสรุปเกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ซึ่งจะ
ส่ งผลต่อ การนาไปจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Implementation Plan) รวมถึ งการจัดทาคู่ มือ ในการ
ดาเนินงาน และการก าหนดเกณฑ์ (Set Criteria) ส าหรับธุ รกิจต้นแบบ (Pilot Project) รวมถึ ง
ธุรกิจที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่ม จากผู้เข้าร่วมประชุม อันประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต้นแบบ4 ได้แก่
1) ตัวแทนจากสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
2) ตัวแทนจากคณะที่ปรึกษา
4

ผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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3) ตัวแทนจากทีมนักวิจัย
4) ตัวแทนจากภาคธุรกิจ
5) ตัวแทนจากธุรกิจพันธมิตร
ผลสรุปที่ไ ด้จากการประชุมระดมสมองดังกล่าว จะถู กนามาใช้ประกอบในการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ง านโครงการน าร่ อ ง (Implementation plan) คู่ มื อ ในการด าเนิ น งาน เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการประกอบธุรกิจต้นแบบนาร่อง และเกณฑ์การคัดเลือกฯ เพื่อเข้ าร่วมโครงการ
นาร่อง
โดยตั ว อย่ า งของแผนปฏิ บั ติก ารโครงการน าร่ อ งเป็ น ดั ง แสดงในภาพที่ 2-49 อี ก ทั้ง
ตัวอย่างประสบการณ์ในการจัดทาเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการนาร่อง และ
ตัวอย่างการพัฒนาคู่มือการดาเนินโครงการนาร่อง เป็นดังแสดงในภาพที่ 2-50 และภาพที่ 2-51
ภาพที่ 2-49 ตัวอย่างกรอบในการดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ
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ภาพที่ 2-50 ตัวอย่างเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านถูกใจเพื่อเข้าร่วมโครงการนาร่อง

ภาพที่ 2-51 ตัวอย่างเกณฑ์ในการคัดเลือกร้านถูกใจเพื่อเข้าร่วมโครงการนาร่อง
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สาหรับคู่มือการดาเนินโครงการ คณะผู้วิจัยจะนาเสนอคู่มือฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
พิ จารณา อย่างไรก็ ดี ด้ว ยความหลากหลายของพื้นที่ กลุ่ มลู กค้ า และความพร้อ มของกิจการ
การค้าของผู้ประกอบการแต่ละราย การดาเนินการตามคู่มือ อาจจะไม่สามารถทาได้อย่างสมบูรณ์
นัก หากแต่การใช้คู่มือจะเป็นแนวทางสาคัญในการดาเนินการโดยอาศัยหลักการเป็นตัวตั้งในการ
ปฏิบัติได้จริง
จากนั้น คณะผู้วิจัยจะดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจ รวม
ไปถึงการให้ผู้เชี่ยวชาญในฐานะพี่เลี้ย งเข้าไปให้คาปรึกษาโครงการนาร่องในจังหวัดภูมิภาค ตาม
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการดาเนินการ และในกทม. และปริมณฑล เพื่อดาเนินโครงการ
นาร่องในพื้นที่เป้าหมาย
ภายหลังการดาเนินโครงการนาร่องเสร็จสิ้น จะมีการจัดทารูปแบบและกาหนดตัวชี้วัดใน
การประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการนาร่อง หลังจากนั้น จะทาการประเมินความสาเร็จ
จากการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทาข้อสรุปและการประเมินผลการชี้วัดความสาเร็จ
การจัด ประชุ ม กลุ่ มย่ อยเพื่ อ ประมวลความคิ ด เห็ น จากทุ กภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเผยแพร่องค์ค วามรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและ
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อนาเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ
คณะผู้วิจัยจะมีการจัดประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทที่เหมาะสมของภาคส่วนต่างๆ สาหรับการมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ บริ ก ารของประเทศ ตลาดจนประเด็ น ความคาดหวั ง และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในโครงการนี้ จะมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยไม่ต่ากว่า 5 ครั้ง การประชุมหารือเพื่อนาเสนอข้อมูล 1 ครั้ง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 2 ครั้ง และการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 1 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 300
คน ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะเข้าหารือกับสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อสรุปแนวทางการ
รวบรวมความคิดเห็นที่จะทาให้ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ คณะผู้ วิ จั ย ยั ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ อบรม
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ จานวนมาก ทั้งในด้านการอบรมการ
พัฒนากระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ การอบรมการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์องค์ประกอบทางธุรกิจ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง อีกทั้ง คณะผู้วิจัยจะหารือกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพั ฒนาแนวคิ ดทางธุ รกิจต้ นแบบกับพันธมิตรทางธุ รกิจ และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์แนะนากิจการต้นแบบให้กับหน่วยธุรกิจต้นแบบที่จะได้รับการดาเนินการจริง โดยมี
ตัวอย่างดังแสดงในภาพที่ 2-52 และภาพที่ 2-53
ภาพที่ 2-52 ตัวอย่างการเดินทางเข้าพบปะกับชุมชนเพื่อแนะนา/ นาเสนอแนวคิด
การดาเนินธุรกิจและการเข้าพบพันธมิตรทางธุรกิจ
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ภาพที่ 2-53 ตัวอย่างการทากิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนากิจการกับชุมชน และ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
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แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
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ระยะเวลาการดาเนินงาน
Month 1
1 2 3 4 1

1
1.1
1.2
2
2.1

2.2

กระบวนการวางแผนและเตรียมการศึกษา
การวางแผนการดาเนินงาน และกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิเคราะห์
การกาหนดวิธีและเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา และการจัดบุคลากรและ
ทรัพยากร
กระบวนการศึกษาวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มสาคัญ
ต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทย
ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มสาคัญของโลก
เพื่อทบทวนและรวบรวมความต้องการตลาด
วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มสาคัญที่ส่งผล
กระทบทั้งโอกาสและความท้าทายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับภาคธุรกิจไทย
การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพและ
ความพร้อมของสินค้าและบริการ และห่วง
โซ่มูลค่าสินค้าและบริการไทย
วิเคราะห์และประเมินประโยชน์และผลกระทบ
เชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ บนพื้นฐานของ
สถานะ/ศักยภาพ/ความพร้อมของไทย
วิเคราะห์และประเมินความพร้อมและปัญหา
อุปสรรคของไทย
คัดกรอง และระบุอตุ สาหกรรมและธุรกิจ
บริการสาขาที่มีศักยภาพ

Month 2
2 3

Month 3
4 1

2

3

Month 4
4

1

2

3

Month 5
4

1

2

3

Month 6
4

1

2

3

Month 7
4

1

2

3

Month 8
4

1

2

3

Month 9
4

1

2

3

4
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Month 1
1 2 3 4 1

2.3

2.4

3

Month 2
2 3
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Month 3
4 1

2

3

Month 4
4

1

2

3

Month 5
4

1

2

3

Month 6
4

1

2

3

Month 7
4

1

2

3

Month 8
4

1

2

3

Month 9
4

1

2

3

4

วิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์เพื่อกาหนด
แนวทางการพัฒนอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการในสาขาที่มีศักยภาพ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพ
ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการนา
ร่องต้นแบบที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) จากสาขา
ที่มีศักยภาพเพื่อดาเนินโครงการนาร่อง
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
การแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความเห็น
และเผยแพร่ผลการศึกษา
จัดประชุม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอด
โครงการ
กระตุน้ การรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ
จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
ประมวล สรุป และจัดทาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
การจัดส่งรายงาน
รายงาน
เบื้องต้น

รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1

รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2

รายงานฉบับสมบูรณ์
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แผนการดาเนินกิจกรรม
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้นาเสนอไว้ ภายในช่วงเวลาดังแสดงในตารางที่
2-1
ตารางที่ 2-1 แผนการดาเนินกิจกรรมสาคัญ
กิจกรรม
การนัดหมายเข้าไปประชุมกลุม่ ย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือตัวแทนจาก
หน่วยงานของไทยหรือต่างชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บ
ข้อมูลด้านความเห็นทีม่ ีต่ออุปสงค์ของตลาด
กิจกรรมประชุมหารือ หรือ สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
นาเสนอข้อมูลอุปสงค์ตลาดของสินค้าเชิงลึก ร่วมกับ
สมาคมผู้ประกอบการ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมเผยแพร่ เชื่อมโยง
ข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุม่ เป้าหมายในการ
พัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ
กิจกรรมประชุมสัมมนา เพื่อนาเสนอ ผลลัพธ์ของ
โครงการ แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาการดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562

หมายเหตุ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ครั้ง
และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง

พฤษภาคม 2562

จัดประชุม 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 100 คน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

จัดประชุม 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 50 คนต่อครั้ง

เมษายน – กันยายน 2562
กันยายน 2562

โครงร่างรายงาน
โครงร่างรายงานแต่ละฉบับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดประชุม 1 ครั้งในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 100 คน

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ตารางที่ 2-2 โครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บท
1

หัวข้อหลัก

หัวข้อย่อย

เนื้อหา

4.1.1
4.1.2
4.1.3

บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงาน
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา และแผนการดาเนินงาน
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
แผนการดาเนินงาน
โครงร่างรายงาน
แนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการ
แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย New S-Curve
แนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่สาหรับการพัฒนาตาม SDGs และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สาคัญ
แนวโน้มสาคัญด้านอื่นๆ
วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และห่วงโซ่มูลค่าสินค้าและบริการไทย
ภาคเกษตร
การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร
การวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าเกษตร
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การจัดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
การจัดกลุ่มบริการ
การวิเคราะห์สถานการณ์ของภาคบริการ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคบริการ
สรุปแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการ
คัดกรอง และระบุอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสาขาที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการใน
สาขาที่มีศักยภาพ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการใน
สาขาที่มีศักยภาพ

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2

หมายเหตุ
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บท
6
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หัวข้อหลัก

หัวข้อย่อย

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก 1
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กาหนดกรอบความคิดในการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น
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การพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของภาคเกษตร
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การพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของภาคบริการ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) จากสาขาที่มีศักยภาพ
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
ระบุกลุ่มเป้าหมายในข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
การดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ
สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”
ตารางการแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการ
ความคืบหน้าการดาเนินการสร้างการรับรู้
ผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
แบบสอบถามความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกาหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีดของประเทศไทย และ
ความสมัครใจในการปรับปรุงมาตรฐานของผู้ประกอบการไทย
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บทที่ 3
แนวโน้มสำคัญต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมและบริกำร
สาหรับการศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อ
ภาคธุรกิจของไทย โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งประเภทแนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของตลาดโลก และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไทย ได้
ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่
 แนวโน้มสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย New S-Curve
 แนวโน้มเทคโนโลยีเ กิ ดใหม่ส าหรับการพั ฒนาตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals) (SDGs) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สาคัญ
 แนวโน้มสาคัญด้านอื่นๆ – แนวโน้มด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อทิศทางการค้าและการ
ลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น สงครามการค้า ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เป็นต้น

แนวโน้มสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบำย New S-Curve
คณะผู้ วิจัย สามารถระบุ แ นวโน้ มส าคั ญ ที่ส่ งผลกระทบการผลั กดั นอุต สาหกรรมของ
ประเทศตามแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ของ
โลกโดย World Economic Forum (WEF) ระบุได้ทั้งสิ้น 29 แนวโน้มสาคัญ ดังแสดงในภาพที่ 3-1

3-1

3-2

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภำพที่ 3-1 แนวโน้มสำคัญ 29 แนวโน้มที่ส่งผลต่อนโยบำยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต

ซึ่งแต่ละแนวโน้มสาคัญมีรายละเอียด ดังนี้
 Advanced Materials – วั ส ดุ ชั้ น สู ง เป็ น แนวโน้ ม การพั ฒ นาวั ส ดุ เ พื่ อ การผลิ ต ใน
อนาคต วัสดุใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิตมีความก้าวหน้าขึ้น มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น เช่น วัสดุที่ตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสามารถแปลงสั ญ ญาณคลื่ น ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมหรื อ สั่ ง การ
ผลิตภัณฑ์ได้ หรือวัสดุที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ แนวโน้มดังกล่าวได้ช่วยสนับสนุน
ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ
ผสานการทางานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 Ageing – สังคมสูงวัย เป็นแนวโน้มส าคัญ ที่ เ กิดขึ้นแล้ว ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณา
เฉพาะในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 10 ของจานวนประชากรโลก และในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยมีการ
คาดการณ์ว่า สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 22 ใน 40 ปี ข้างหน้า ดังนั้น
แนวโน้มดังกล่าว จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ้างงานของโลก ที่
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จะต้ อ งพิ จ ารณารู ป แบบของการบริ ห ารก าลั ง แรงงานใหม่ การปรั บ ปรุ ง ระบบ
สวัสดิการสังคมของแต่ละประเทศ ความท้าทายในการพัฒนารูปแบบการบริโภคที่
เหมาะสมกับโครงสร้างผู้สูงอายุของประเทศ ประเด็ นการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (Non-communicable Diseases: NDC) เนื่องจากจานวนผู้สู งอายุที่เ พิ่ ม ขึ้น
การบริก ารหนี้ส าธารณะของประเทศ การปรับปรุงภูมิทัศ น์และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ นเมื อ ง และประเด็ น ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการดู แ ลใน
ครอบครัว เป็นต้น
 Agriculture, Food and Beverage – แนวโน้มด้านการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากจานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มาก ทาให้เป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น
เท่าตัวภายในปี 2050 ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายสาคัญที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะมี
รูปแบบพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยแนวโน้ม
สาคัญดังกล่าวจะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผู้บริโภคมีอานาจในการเลือก
บริโภคมากขึ้น เนื่อ งจากสั งคมที่เ ชื่อ มต่อ กันมากขึ้นบนสื่ อ ประเภทต่างๆ ทาให้
อานาจต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ผ ลิตและตราสิ นค้ าอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่วนประชากรในแต่ละประเทศ ประเด็นด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส่งผลให้วิธีการทาการเกษตรต้องมีการเปลี่ยนแปลง ประเด็นด้านความใส่ใจใน
สุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ของผู้ บ ริ โ ภคที่ สู ง ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงด้ า นดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีที่ทาให้ผู้บริโภคทีประสบการณ์ในการบริโภคที่เปลี่ยนไป และตลาดเกิด
ใหม่ ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง ย่ อ มส่ ง ผลโอกาสในการผลิ ต และบริ โ ภคของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ เป็นต้น
 Artificial Intelligence – หุ่นยนต์แบบดั้งเดิมถูกนามาใช้ทางานในโรงงานที่เ พื่อ
ทางานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีความอันตราย และงานบนพื้นที่โรงงานที่ห่างไกล แต่ใน
ปัจจุบัน หุ่นยนต์ถูกใช้งานในทุกพื้นที่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เช่น
การใช้โดรน ยานยนต์ไร้คนขับ หรือหุ่นยนต์เสมือนจริง เป็นต้น โดยแนวโน้มสาคัญ
ด้านปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การนา
หุ่นยนต์มาใช้ในบริการที่มีความละเอียดและใส่ใจลูกค้ามากขึ้น ระบบการเรียนรู้และ
การพยากรณ์ โดยเครื่องจักร การใช้ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ที่ท างาน
อัตโนมัติ เครื่องจักรที่มีความแม่นยาในการประสานงานร่วมกัน ระบบการคมนาคม
ขนส่งแบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์บริการที่ช่วยเหลือมนุษย์ในชีวิตประจาวัน
 Automotive – อุ ต สาหกรรมยานยนต์ มี ก ารพั ฒ นามาโดยตลอด ทั้ ง ในด้ า นการ
ออกแบบ วิศวกรรม การผลิต การตลาด และการกระจายสินค้า ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่
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ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการกระจายการผลิตและประกอบไปทั่วโลก และมีบริษัท
รายย่อยในการขายและการบริการหลายหมื่นราย โดยแนวโน้มดังกล่าว จะส่งผลให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในประเด็ น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การผลิ ต ที่ มี ม าตรฐานสู ง ขึ้ น การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาการขนส่งแห่งอนาคตที่
ใส่ใจเรื่องการปล่อยมลภาวะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนายานยนต์ที่เก็บ
ข้อมูลการใช้งาน ความปลอดภัยต่างๆ และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ยานยนต์
ไร้คนขับหรือยานยนต์ที่ควบคุมการขับขี่โดยอัตโนมัติ
 Aviation, Travel and Tourism – อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวมีมูล ค่า
ทางเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของโลก ซึ่งอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเป็นที่คาดการณ์ว่าจานวนนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศจะสูงถึง 1,800 ล้านรายในปี 2030 เมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยว
25 ล้านราย ในปี 1950 จากแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมาก ส่งผลให้
เกิดการผลกระทบทั้งการสร้างงาน ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และความ
ยั่ ง ยื น ในชุ ม ชน โดยตั ว อย่ า งการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแนวโน้ ม ด้ า นการ
ท่อ งเที่ ยว ได้แ ก่ การเปลี่ ยนแปลงด้า นประชากรศาสตร์ จากการท่อ งเที่ย วและ
เดิ น ทาง กรอบแนวคิ ด ด้ า นกฎระเบี ย บและธรรมมาภิ บ าลที่ เ ปลี่ ย นแปลงเพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและเดินทาง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ท่อ งเที่ยวและการเดินทาง การเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงด้า นความปลอดภั ย เพื่ อ
รองรับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและภูมิศาสตร์การเมืองโลก
การบริหารนักท่องเที่ยวเพื่อคงความยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง การลดอุปสรรคด้านการค้าและการท่องเที่ยว และรูปแบบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
 Biotechnology – แนวโน้มด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ได้เข้า
มาวางรากฐานให้แก่การพัฒนาแนวคิดของธุรกิจชีวภาพในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยี
ดั ง กล่ า วได้ เป็ น ตั ว เร่ ง ส าคั ญ ให้ ภ าคการเกษตร อุ ต สาหกรรม พลั ง งานสะอาด
สาธารณสุข และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้เจริญก้าวหน้าไปจากเดิม ซึ่งแนวโน้ม
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) เงินลงทุนไหลเข้า
กิ จการร่ว มลงทุ น ด้ า นนวัต กรรมใหม่ๆ จานวนมาก 2) การพัฒนายาต้ า นจุ ล ชี พ
(Antimicrobial resistance) ด้ ว ยเทคโนโลยี ชี ว ภาพให้ ต่ อ สู้ กั บ โรคได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) โดยเป็นการประยุกต์ใ ช้
คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์
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ข้ อ มู ล รหั ส พั น ธุ ก รรม รวมทั้ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ ว มกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
ค านวณ เพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย ทางการแพทย์ ใ ห้ ก้ า วหน้ า 4) White Biotech หรื อ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เน้นการใช้จุลินทรีย์หรือเอนไซม์ในการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม โดยไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงในการทาลายสิ่งแวดล้อม
5) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อ ม 6) Green Biotech หรือแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
การลดต้นทุน 7) การแพร่กระจายขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 Blockchain – เทคโนโลยีบล็อกเชนส่งเสริมให้เกิดการลงบันทึกข้อมูลหรือธุรกรรม
ระหว่างผู้ ที่อ ยู่ใ นเครือ ข่ายที่ไม่ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้โดยไม่ต้อ งผ่ านตัว กลาง
เทคโนโลยีดังกล่าว ช่วยพัฒนาให้การบริการ หรือการทางานของแต่ละภาคส่ ว น
เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคพลังงาน การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในทางกฎหมาย และการเงินการธนาคาร ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสใน
การทาธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การระบุและบริหารจัดการตัวตนของบุคคลบนโลกดิจิทัล การ
ให้ บ ริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น รู ป แบบใหม่ ความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ย นแปลงไป การบริหารจัดการทรัพย์สินแบบ
กระจาย และธรรมาภิบาลและกฎหมายกฎระเบียบ
 Chemical and Materials Industry หรื อ วั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมเคมี –
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากอุตสาหกรรมเคมีช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจโลก
เติบโตอย่างมีนัยสาคัญ การพัฒนาวัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตที่มีความล้าสมัย ยัง
ส่งเสริมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เติบโต ทั้งภาคพลังงาน อาหาร คมนาคม
การก่อสร้าง รวมทั้งการบริโภคของครัวเรือน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมี
บทบาทส าคัญ ต่อการพั ฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อ มด้ว ยการปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรในทุกๆ กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าอีกด้วย โดยแนวโน้มการเติบโต
ของอุ ต สาหกรรมนี้ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในประเด็ น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ภู มิ
เศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) ที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างอุตสาหกรรมและตัว
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปจากศูนย์กลางของอุตสาหกรรมในตะวัน ตกเริ่ม
ย้ า ยไปสู้ ภู มิ ภ าคตะวั น ออกของโลก การรั บ รู้ ข องสาธารณะและการศึ ก ษาใน
อุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงในภาคพลังงานและอาหารสัตว์ เนื่องจากภาควัสดุและ
ภาคเคมีที่พัฒนาจนสามารถจากัดความเสี่ยงในการผลิตและพัฒนากิจกรรมต่างๆ
ในห่วงโซ่ด้านพลังงานและอาหารสัตว์ ความมั่นคงและความยั่งยืนของทรัพยากร
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และระบบเศรษฐกิ จชีวภาพ (Bio-Economy) ที่ได้รับการสนับสนุนให้เติบโตอย่ าง
มากจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุ
 Circular Economy – ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวโน้มสาคัญ ที่เกิดขึ้น และ
กาลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวคิดในการใช้ทรัพยากรทั้งการ
ผลิ ต และบริโภคให้ เ กิ ดประโยชน์อ ย่างสู งสุ ดโดยการปรับปรุงขั้นตอนการใช้งาน
วัตถุดิบและบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเรื่ องเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น ได้ แ ก่ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกฎระเบี ย บด้ า นการผลิ ต และบริ โ ภคที่
เปลี่ยนไป ความเสี่ยงในการผลิตในรูปแบบเดิม ที่จะต้องปรับปรุงแนวทางการผลิต
เดิมให้มีระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบมากขึ้น รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น ความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เกิดขึ้นที่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามา
สอดรับกับการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองดังกล่าว และการ
เชื่อ มต่อ ประสานกั นระหว่ างชุดความรู้ จากหลายแขนงเพื่อ สนั บสนุ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
 Cities and Urbanization – องค์การสหประชาชาติได้ ระบุว่า การขยายตัวของเมือง
และความเป็นเมืองที่มากขึ้นในเมืองต่างๆ ทั่วโลก เป็นแนวโน้มสาคัญของศตวรรษที่
21 เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดการ
ย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่เมืองมากขึ้น ทาให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ทาให้แต่ละเมืองจะต้องเฟ้นหาทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเมืองเพื่อรองรับเมืองที่ขยายตัวขึ้นและหนาแน่นไปด้วย
คนเมือ งมากขึ้น โดยแนวโน้มส าคั ญ ดังกล่ าว ส่ งผลให้เ กิดความเปลี่ ยนแปลงใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ธรรมาภิบาลของเมืองที่มีค วามซับซ้อนมากขึ้น สังคมเมืองที่มี
ความหลากหลายและมี โ อกาสทางสั ง คมที่ ม ากขึ้ น สิ่ ง แวดล้ อ มของเมื อ งที่
เปลี่ยนแปลงไป และต้องได้รับการพิจารณาแนวทางการจัดการใหม่ ทั้งด้านที่ดิน
อากาศ น้า และพลังงาน ระบบเศรษฐกิจและนวัตกรรมเมืองที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อ การขยายตัว ของชุ ม ชนเมือ งต่ า งๆ และการบริก ารและโครงสร้ า ง
พื้นฐานเมืองที่มีความหลากหลายและกระจายตัวเพื่อให้เข้าถึงผู้คนในเมืองมากขึ้น
 แนวโน้มด้านการศึก ษาและพัฒนาทักษะ – การศึกษาเป็นกุญ แจส าคั ญ ไปสู่ การ
พัฒนาบุคคล สังคมและประเทศ ถึงแม้การเข้าถึงการศึกษาจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลาย
ปี ที่ ผ่ า นมา แต่ ยั ง มี เ ด็ ก และเยาวชนกว่ า 120 ล้ า นคนทั่ ว โลกที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า สู่ ร ะบบ
การศึกษาในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม สังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้าถึงทุกพื้นที่และ
ทุกสังคมได้อย่างง่ายดายทาให้หลักสูตรการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป และวิธีการเข้าถึง
หรือถ่ายทอดบทเรียนและทักษะต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยแนวโน้มการ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ความรู้ทางด้านดิจิทัล
และทักษะความรู้พื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนควรได้รับทักษะที่สอดคล้อ งกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย 2) แนวทางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 3) หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนส าหรับ ศตวรรษที่ 21 4) การพัฒนาทั ก ษะที่
เกี่ยวข้องกับการทางานที่นอกเหนือจากการศึกษาพื้นฐาน เนื่องจากปัญหาความไม่
สอดคล้องกันของความต้องการทักษะการทางานและแรงงานในตลาดแรงงาน 5)
คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาพื้ น ฐานที่ ต้อ งพั ฒ นาขึ้ น และ 6) นวั ต กรรมในการศึกษา
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ เ ข้ า มาท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ
การศึกษาได้ง่ายขึ้น
 การไฟฟ้า – อุตสาหกรรมไฟฟ้ากาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อันมีสาเหตุมา
จากการปฏิวัติอุต สาหกรรมครั้งที่สี่ ทาให้เ กิดการเปลี่ ยนแปลงในหลายประเด็ น
ได้แก่ การทาให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) โดยการผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจไปจากการเข้ามาของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่ม
สูงขึ้นกว่าในอดีต การพัฒนาพลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในดาร
สนั บ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยตนเอง และการผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจายตั ว อั น
เนื่องมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองเป็นไปได้ง่ายขึ้น
 อุต สาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ – อุต สาหกรรมนี้แสดงให้เ ห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ผลกระทบต่อนวัตกรรมทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนี้จะต้องร่วมกันพัฒนานวัตกรรม และสื่อสาร
วิธีการนาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ เข้าไปพัฒนาสังคมในวงกว้างขึ้น โดยแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดในอุตสาหกรรมนี้ ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การค้า
และการลงทุน 2) ทรัพย์สินทางปัญญา 3) Internet of Things (IoT) และ 4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับอนาคต
 ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรในอนาคต – ในปัจจุบัน ระบบการผลิตอาหาร
ของโลกมีค วามเสี่ ยงและเผชิญ กับความไม่แน่นอนสู ง อันเนื่อ งมาจากอัต ราการ
เติบโตของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง และจานวนชนชั้นกลางที่ เติบโต
ขึ้น สาเหตุดังกล่าวล้วนมีผลต่อความมั่นคงของอาหารและสารอาหาร และมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมในระบบการผลิตอาหารของโลก ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่แ น่นอนของการเกษตรและอาหารของโลก อาจส่ งผลต่อ ประเด็นต่ า งๆ
ได้แก่ การแสดงฟุตพริ้นท์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสารอาหารและประเด็นด้าน
สุขภาพที่ต้องพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสัดส่วนของประชากรโลก
การพัฒนาแบบองค์รวม (Inclusivity) เนื่องจากภาคเกษตรเป็นผู้ผลิตอาหารที่สาคัญ
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ของโลกและเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกาลังพัฒนา การส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต อาหารและการเกษตร และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร
 การสาธารณสุ ข และการดู แ ลสุ ข ภาพในอนาคต – จากการคาดการณ์ จ านวน
ประชากรของโลกในปี 2050 จะพุ่งสูงถึง 9.7 พันล้านคน โดยกว่า 2 พันล้านคนเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ทาให้การดูแลสุขภาพและประเด็นด้านสาธารณสุข
ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแนวโน้มดั งกล่าว ส่งผลกระทบใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) หุ่นยนต์อัตโนมัติและเซนเซอร์อัจฉริยะ 2) การแพทย์แบบ
แม่ น ย า (Precision Medicine) 3) จริ ย ธรรมและตั ว ตน 4) ธรรมาภิ บ าลด้ า น
สาธารณสุของโลก 5) การป้องกันหรือรักษาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NDC) 6) การให้
ความส าคั ญ กั บ สุ ข ภาพผู้ สู งวั ย 7) การดูแลสุ ข ภาพจิต และความเป็ นอยู่ 8) การ
พัฒนาระบบและองค์กรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 9) การป้องกันการระบาด
ของโรค และ 10) การบริหารจัดการข้อมูลสาธารณสุขให้มีความปลอดภัย
 Future of Mobility – การเคลื่ อ นไหว เคลื่ อ นย้ า ยของคนและสิ น ค้ า เป็ น กิ จ กรรม
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก อย่างไรก็ตาม ระบบการคมนาคมขนส่ง
และการเคลื่อนย้ายต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นอยู่ ยังไม่มีความยั่งยืนและสามารถปรับปรุง
ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จะต้องเร่งเปลี่ยนแปลงระบบการเคลื่อนย้าย
ของโลกให้มีความปลอดภัย มั่นคง สะอาด และพัฒนาเป็นองค์รวมทั้งระบบ โดย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเรื่องการคมนาคมขนส่งส าหรับ
อนาคตนี้ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การลดอุปสรรคทาง
การค้ า และการเดิ น ทาง การพั ฒ นานวั ต กรรมส าหรั บ ชุ ม ชนเมื อ ง การปรั บ ปรุ ง
แนวคิ ด ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอั น ได้ รั บ
ผลกระทบจากการคมนาคม การพัฒนาธรรมาภิบาลที่มีความคล่องตัวและก้าวหน้า
การให้ความสาคัญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงอันมาจากการพัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง และการเปลี่ยนแปลงอาชีพและทักษะที่จาเป็นต่อระบบธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การขนส่งในอนาคต
 ระบบสาธารณสุ ขของโลก – ระบบสาธารณสุ ขของโลกเผชิญ กับ ภัยคุ กคามด้ า น
เศรษฐกิจสังคม ด้านปัญหาโรค NCD และปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาสาธารณสุข
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ ทาให้อนาคตของระบบ
สาธารณสุขโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับ
ปัญ หาสุ ขภาพจิต และความเป็นอยู่ การป้อ งกันโครระบาด การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านสาธารณสุข การพัฒนาธรรมาภิบาลด้านสาธารณสุข การประเมินและ
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บริห ารความเสี่ ยงด้านสาธารณสุ ข การพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุ ขด้ว ยการ
สื่อสารและเน้นการป้องกันโรค การให้ความสาคัญกับประเด็นสุขภาพของผู้สูงวัย
และการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรค NCD
 ระบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข โดยตรง (Healthcare Delivery Systems) –
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยสนับสนุนให้แนวทางการให้บริการด้าน
สาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ระบบ
และองค์การด้านสาธารณสุขต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสาธารณสุขในปัจจุบัน 2) จานวนประชากรและสิ่งแวดล้อมในแต่พื้นที่มี
ผลต่อ รูปแบบการให้ บริการ การบารุงรักษา และการพัฒนาระบบการให้บ ริ ก าร
สาธารณสุขโดยตรง 3) การแพทย์แบบแม่นยา 4) อัตราการใช้บริการสุขภาพ ที่จะมี
ความต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการเข้ า ถึ ง บริ ก ารเป็ น ไปได้ ง่ า ยขึ้ น 5) นโยบาย
สาธารณสุขที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการให้บริการสาธารณสุขโดยตรง 6) การ
นาเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบการให้บริการ และ 7) การพัฒนาข้อมูลและบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อกันบน
โลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงโลกไป โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
แกนหลั ก ของการกระจายนวัต กรรมที่เ กี่ยวข้อ งเหล่ านี้ ดังนั้น แนวโน้มด้านการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ ย่อม
ส่งผลต่อประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ การเตรียมการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber
Resilience) การปรั บ ปรุ ง นโยบายด้ า นดิ จิ ทั ล และธรรมาภิ บ าลดิ จิ ทั ล และความ
เชื่อมั่นและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนโลกดิจิทัล แนวทางการทางานและอาชีพ
ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลกใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) – โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้าง
ท่ า เรื อ ท่ อ น้ า โรงพยาบาล ทางด่ ว น และโครงสร้ า งโทรค มนาคมต่ า งๆ เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ของประเทศ เนื่องจากทาให้
ประชาชนในประเทศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยแนวโน้มด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จะเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ภูมิทัศน์ด้านความเสี่ยง (Risk Landscape) ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วัฏจักรชีวิตของโครงการ
ที่สั้นลง การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ การประยุกต์ใช้ความรู้และการประสานความร่วมมือมากขึ้นระหว่างหลายภาค
ส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบเพื่ อ
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ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอย่างเหมาะสม และการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสาหรับลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไป
นวัตกรรม – นวัตกรรมต่างๆ บนโลกล้วนถูกยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนผลิตภาพ
การผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งบริษัทที่มีความริเ ริ่มและใช้
นวัตกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่มีผลการดาเนินงานที่เหนือกว่าบริษัททั่วไป ดังนั้น ด้วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้การเข้าถึงหรือการพัฒนานวัตกรรมเปิดกว้างขึ้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) นวัตกรรมของภาครัฐที่เกิดขึ้นมากขึ้น 2)
รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากนวัตกรรมหลากหลายประเภท 3) นวัตกรรมที่ถูก
พัฒนาสาหรับภาคสังคม 4) นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5) การ
พัฒนานวัตกรรมที่เป็นระบบมากขึ้น
มหาสมุทร – มหาสมุทรเป็นแหล่งผลิตอาหาร รายได้ และความมั่นคงของประชาชน
ซึ่งในปัจจุบันระบบนิเวศน์ทางทะเลถูกคุกคามและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
และส่ งผลกระทบทางลบ เช่น ความหลากหลายทางชีว ภาพที่ล ดลง อุณหภู มิ ที่
เพิ่ มขึ้น ออกซิเ จนในทะเลที่ล ดลง และการทาประมงเกิ นขนาด เป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นี้ส่งผลกระทบที่สาคัญ เช่น มลภาวะทางทะเลที่เ พิ่มขึ้น สาย
พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าบางประเภทสู ญ พั น ธุ์ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ส่ งผลต่อ
ผลผลิตทางทะเล เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทาการประมงหรือ
ลดต้นทุนในการท่อ งเที่ยวหรือ การประมง และการปรับปรุงธรรมาภิ บาลในการ
บริหารการประมง เป็นต้น
น้ามันและก๊าซ – อุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซกาลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน
ทั้งควาไม่แ น่นอนในการเข้าถึ งแหล่ งทรัพยากรทางธรรมชาติ ต้นทุนการบริการ
จัดการความต้อ งการใช้น้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ผั นผวน และประเด็นด้านการ
รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะหรือค้นหาแหล่ งทรัพยากร
เพื่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งความท้าทายดังกล่าว ส่งผลสาคัญในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1)
การเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์การบริโภคน้ามันและก๊าซฯ จากประเทศพัฒนาแล้ว
ไปสู่ประเทศกาลังพัฒนา 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสาคัญกับเรื่องความยั่งยืน
ทางธรรมชาติ ม ากขึ้ น 3) ความแม่ น ย าในการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ที่ ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 5) การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยากขึ้น 6) ทุนมนุษย์ที่ขาดแคลน และ 7) การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฯ
เซนเซอร์ (Sensor) – เซนเซอร์ถูกนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนมากขึ้น
ตั้ ง แต่ เ ทคโนโลยี ร ะบุ ต าแหน่ ง GPS ไปจนถึ ง การตรวจค่ า น้ าตาลในเลื อ ดด้ ว ย
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เซนเซอร์ต่างๆ ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น การพัฒนาการใช้งานเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ อาจส่ง ผลต่อ
ประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ร่วมกับ
เซนเซอร์ การใช้งานเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถเก็บข้อมูลสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ได้
ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ที่มีความกระจายตัวในวงกว้างแต่เชื่อมต่อกันทั้งหมด การ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากเซนเซอร์ การประมวลผลที่เซนเซอร์ตรวจรับมา
และประเด็นด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์
 ห่วงโซ่อุปทานและการคมนาคมขนส่ง – ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเป็นโครงสร้างหลัก
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์
ที่เพิ่มสูง ขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่ านมา ทาให้เกิดเทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่ช่วยลด
ต้นทุนในการขนส่ง ทั้งต้นทุนทางการเงินและเวลา อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่รวดเร็วมาก
ได้ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การรื้ อถอนด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ที่ส่ งเสริมการผลิ ต ในห่ว งโซ่อุปทานและการขนส่ ง ประเด็นด้านความขาด
แคลนทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมการผลิต ระบบโลจิสติกส์ในเมืองที่พัฒนารุดหน้า
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดจากการกีดกันทางการค้ า อันเนื่องมาจากความ
กระจายการผลิตไปตามห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ทั่วโลก การขาดแคลนแรงงานและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์แบบหลายช่องทางที่
สูงขึ้น (Omni-channel) และความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัทข้ามชาติใน
ห่วงโซ่อุปทานที่กระจายทั่วโลก
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) – อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็น
พื้นฐานสาคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
การมีส่วนร่วมของคนในสังคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเชื่อมต่อกันระหว่าง
บุคคลเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ทาให้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความน่าเชื่อถือและความ
มั่ น คงของธุ ร กิ จ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบธุ ร กิ จ จากการพั ฒ นาของระบบ
โทรคมนาคม ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนากฎระเบียบที่ส่งผล
ต่อสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันทาง
ดิจิทัล และการใช้งานเทคโนโลยี IoT ที่เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น
 เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) – ปัจจุบัน มีแอป
พลิเคชันต่างๆ ที่นาเทคโนโลยี VR และ AR ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และใช้งานเพื่อ
การศึกษามากขึ้น ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ใน
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รู ป แบบต่ า งๆ ที่ แ ปลกใหม่ และเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง าน
เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น การน าเทคโนโลยี AR เพื่ อ หลอมรวมประสบการณ์ ท าง
กายภาพกับดิจิทัล การพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุ ขด้ว ย VR การพัฒนา
ประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สื่อและงาน
ศิลปะ เป็นต้น
 น้า – ปัญหาด้านน้ายังคงเป็นปัญหาที่จับต้องได้ และเป็นความท้าทายทางสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดยปัญหาการเข้าถึงน้าสะอาดยังเป็นความ
เสี่ยงระยะยาวของโลก เนื่องจากน้าเป็นทรัพยากรพื้นฐานในทุกกิจกรรมการผลิต
และการดาเนินชีวิต ซึ่งจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการอาหารและ
ผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้น้าสะอาดมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มด้านน้าที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประเด็นสาคัญต่างๆ เช่น
การเข้าถึงน้าสะอาดและสุขอนามัยเบื้องต้นของประชากรบางส่วนของโลกอาจเข้าถึง
ได้ยากขึ้น ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเข้ามาแห้ปัญหาความขาดแคลนน้าใน
ประเทศกาลังพัฒนา การปรับตัวเพื่ อรับการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ การเกิด
บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยพื้นฐาน และมูลค่าหรือการให้คุณค่าของน้า
สะอาดที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

แนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่สำหรับกำรพัฒนำตำม Sustainable Development
Goals (SDGs) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้เริ่มจัดทา Sustainable Development
Goals (SDGs) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 (เดิมคือ Millennium Development Goals สิ้นสุดลง ณ
ปี ค.ศ. 2015) โดยหัวข้อการพูดคุยถึงเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเปลี่ ยนแปลงไปตาม
พลวัตของโลก ณ ขณะนั้น ในเดือนกันยายน 2558 ในการประชุมสุดยอดผู้นาโลก ได้มีการรับรอง
วาระการพั ฒ นาปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดเป้ าหมายการแก้ไ ขปัญ หาต่ า งๆ ส าหรับทั้ง สิ้ น 17
เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ประกอบด้วย
 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่
 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
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 เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทีย มและ
ทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและ
เด็กหญิงทุกคน
 เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
 เป้ า หมายที่ 7 ท าให้ แ น่ ใ จว่ า ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง พลั ง งานที่ ทั น สมั ย ยั่ ง ยื น
เชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อของตน
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เ ป็น ไป
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่า
สาหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อ มรับการเปลี่ ยนแปลง ส่งเสริมการ
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 เป้าหมายที่ 11 ทาให้ เ มือ งและการตั้งถิ่ นฐานของมนุษ ย์มีค วามปลอดภัย ทั่ว ถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 เป้ า หมายที่ 13 ด าเนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ
บนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่ง
ของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
 เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่ง
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภำพที่ 3-2 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ UN ได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 ประกอบด้วย เทคโนโลยีหลัก 6 ประเภท คือ







เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัล
นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนิวรอน หรือเทคโนโลยีด้านประสาท
เทคโนโลยีสีเขียว
เทคโนโลยีด้านอื่นๆ

โดยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ น่ า สนใจหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการของตลาดโลก คื อ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 เทคโนโลยี ส าหรั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น เช่ น การผลิ ต ใหม่
(Remanufacturing) การพัฒนาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น การพัฒนาการ
ผลิตที่ใช้พลังงานและปล่อยคาร์บอนต่า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพั ฒนาสาขาพลั งงาน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีกริด การ
พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนาระบบทา
ความเย็นที่ใช้น้าน้อยลง การพัฒนามาตรวัดไฟอัจฉริยะ การสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสาขาคมนาคมขนส่ง เช่น การบูรณาการระบบขนส่ง
สาธารณะ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบเชื้อเพลิงจากน้า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพั ฒนาการใช้น้า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีบาบัดน้า การ
พัฒนาระบบมาตรวัดน้าอัจฉริยะ
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาอาคาร เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานใน
อาคาร การพัฒนาวัสดุในการก่อสร้างที่ปล่อยคาร์บอนต่า เป็นต้น
 เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีการใช้
น้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเกษตร การพัฒนานวัตกรรมในการปลูกพืชพลังงาน
การพัฒนาระบบการเกษตรแบบหมุนเวียน เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดของเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นดัง
แสดงในภาพที่ 3-3 ถึงภาพที่ 3-8
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ภำพที่ 3-3 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพเพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Biological Science) และถูกนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เภสัช
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ โดยเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมีบทบาทสาคัญ
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น การออกแบบลาดับ
DNA การตั ด แต่ ง พั น ธุ ก รรม (GMO) เป็ น ต้ น โดยตั ว อย่ า งของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการน า
เทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้คือ การตัดแต่งพันธุกรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของ
โลกได้ อย่างไรก็ตาม ประเด้นนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สุขภาพของ
มนุษย์ และสังคมอย่างมาก จาเป็นต้องได้รับการพิจารณาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
อย่างถี่ถ้วน และพิจารณาผลได้ผลเสียที่เป็นไปได้เพื่อบรรลุทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านชีว ภาพสั งเคราะห์ และด้านวิศ วกรรมชีว ภาพเป็นเนื้อ หา
ความรู้ที่จะเปิดความรู้และความเป็นไปได้ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น
การแพทย์ แ บบจ าเพาะ การบ าบั ด ยี น ส์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอาหาร
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) และระบบนาส่งยาแบบแม่นยา (Precise Drug
Delivery System) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไข (Irreversible) ได้ต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์จึงต้องมีนโยบายและกรอบแนวทางที่กาหนดขั้นตอนในการนา
เทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องควบคุมตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่การผลิต การ
กระจาย การใช้งาน และการกาจัด/รีไซเคิลผลิตภัณฑ์หรือสารต่างๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้
ภำพที่ 3-4 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

ภาพที่ 3-4 แสดงเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนต่างๆ
ทั่วโลกให้สามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ เช่น เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่ทาให้การนาเข้าและ
ส่งข้อมูลบนเครือข่ายเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่จะช่วยให้
การผลิ ต สิ น ค้ า ชิ้ น ส่ ว น หรื อ อุ ป กรณ์ ส ามมิ ติ เ ป็ น ไปได้ ด้ ว ยการสั่ ง พิ ม พ์ จ ากไฟล์ ดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยี Big Data ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานของภาครัฐ ประชาชน และบริษัทต่างๆ
พร้อมทั้งต้องระมัดระวังประเด็นด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ เทคโนโลยี Big Data และ Internet of Things ที่ทาใช้การเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์
และการประมวลผลข้อมูลจานวนมหาศาล ซึ่งส่งก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ผลลัพธ์หรือ
เครื่องมือทางนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับหลายประเด็นเป้าหมายของ
SDG อย่างไรก็ตาม การประยุกค์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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กับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคง เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์ทาให้การเข้าถึ งการ
ประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลมีต้นทุนต่าลง และส่งเสริมให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยี
IOT ได้ง่ายขึ้น พร้อ มทั้งยังต้อ งการผู้ มีค วามเชี่ ยวชาญในการน าข้อ มูล ไปประมวลผลเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือความต้องการในระดับชาติ จึงต้องมีการกาหนดข้อจากัด
ในการใช้งานข้อมูลสาธารณะอย่างมาก
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตในปริมาณไม่มาก และสามารถผลิตสินค้าที่มีความจาเพาะและมีมูลค่าสูงได้ง่าย
มากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้ประเทศหรือภูมิภาคที่มีบทบาทในห่วงโซ่การผลิตของโลก
อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนที่มีปริมาณการผลิตต่า และมี
ความซับซ้อนในการผลิตสูง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์บางประเภท ชิ้นส่วนอากาศยาน หรือการผลิต
อวัยวะสาหรับการแพทย์ ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งการผลิตที่รวดเร็วและมีต้นทุนการผลิตที่
ต่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีอื่ นๆ ไปจนถึงมีประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษา ตัวอย่างเช่น
กรณี ก ารนาเทคโนโลยีก ารพิ มพ์ ส ามมิติไ ปใช้ใ นการก่อ สร้า งหรือ ซ่อ มแซมที่อ ยู่อ าศัยในพื้ น ที่
ห่างไกลในอินเดียและอูกันดา
ส าหรั บ เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ Massive Open Online Course
(MOOC) คือรูปแบบหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่เปิดรับคนจานวนมากให้เข้ามาเรียน ซึ่งเทคโนโลยีนี้
ได้ช่วยให้พื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ จากความแพร่หลายของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ส่งผลให้วิธีการเรียนรู้ใ น
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเทคโนโลยี MOOC บทเรียนจานวนมากสามารถผลิตซ้าได้ ดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับทักษะความสามารถของผู้เรียน และสร้างหน้าจอข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เอกสารประกอบการสอนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็น กังวลในเรื่องเทคโนโลยี
MOOC ในการเข้ามาทดแทนผู้สอนในปัจจุบัน และอาจขยายความเหลื่อมล้าทางการศึกษามากขึ้น
กว่าเดิมเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ การนา MOOC ไปใช้ในวงกว้างต้องได้รับการศึกษา
ผลกระทบเพิ่มเติมในระดับชาติ
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ภำพที่ 3-5 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนนำโนเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

สาหรับเทคโนโลยีนาโน เป็นเทคโนโลยีที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีนี้
มีศักยภาพที่จะเพิ่มนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาอุตสาหกรรมพลังงาน น้า เคมี
การแพทย์ เภสัชศาสตร์ และอาหาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนาโนถูกคาดหวังว่าจะ
เป็ น เทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต แผงโซลาร์ เ ซลล์ และการจั ด การน้ า ซึ่ ง
นักวิทยาศาสตร์จานวนมากในแต่ละสาขามีการวิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนาโนใน
การแก้ปัญหาพลังงานที่ขาดแคลน สิ่งแวดล้อมที่เสื่อ มโทรม และการผลิตจากวัสดุทางเลือกชนิด
ต่างๆ เช่น กราฟีน และนาโนคาร์บอน เป็นต้น
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ภำพที่ 3-6 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนนิวโรเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

ภาพที่ 3-6 แสดงให้ เ ห็ นถึ ง เทคโนโลยี นิว โรที่มีบทบาทส าคั ญ ต่อ การบรรลุ เ ป้าหมาย
SCG โดยเทคโนโลยีนิวโร คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประสาทและสมองเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่มีบท
บบาทต่ อ การช่ ว ยเหลื อ สั งคม ที่ จ ะช่ ว ยตรวจสอบและเปลี่ ย นแปลงวิธี การท างานหรื อ การใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น อย่ า งสิ้ น เชิ ง โดยเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Technology) เทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ เทคโนโลยีการประมวลผลโดยอ้างอิงจากการทางานของ
สมองมนุษ ย์ เทคโนโลยีก ารประมวลผลแบบ Cognitive และเทคโนโลยี ด้านความจริงเสมือน
(Virtual Reality: VR)
เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้การทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบสมาร์ทมิเตอร์ที่เข้ามาช่วยให้ตรวจสอบการใช้หรือ
การรั่วไหลของไฟฟ้าในครัวเรือนได้ทันที ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การพลังงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อการขโมยพลังงานอีกด้วย เป็นต้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเทคโนโลยีที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่สามารถทางานแทนมนุษย์ เช่น การจดจาคาพูด และการตัดสินใจต่างๆ หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่
สามารถทางานและเรียนรู้การทางานแบบมนุษย์โดยอัตโนมัติ
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เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลจน
สามารถตอบสนองการทางานทางกายภาพ และสามารถประมวลผลได้รวดเร็วและตอยนองได้
ทันที เช่น กรณีของนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับที่ใช้เทคโนโลยีประมวลเส้นทางและสิ่งกีดขวาง
อั ต โนมั ติ กรณี ร ะบบ IBM Watson ที่ ช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย อาการต่ า งๆ ร่ ว มกั บ แพทย์ กรณี ร ะบบ
ประมวลผลของแพลตฟอร์ ม เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ต่ า งๆ ที่ ส ามารถรั บ รู้ แ ละประมวลผล
พฤติกรรมการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ภำพที่ 3-7 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

เทคโนโลยีสีเขียวที่มีมีความสาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของ SDG เป็นดังแสดงในภาพ
ที่ 3-7 โดยเทคโนโลยี สี เ ขี ย วที่ ส าคั ญ จะช่ ว ยให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะด้ า น เช่ น
เทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การขนส่ง น้า ก่อสร้าง และการเกษตร เป็นต้น
เทคโนโลยีสีเขียวที่สาคัญคือเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาขาพลังงาน
และวัสดุการผลิตและการก่อสร้างต่างๆ โดยในภาคพลังงานของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ
มีการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เช่น เทคโนโลยีสมาร์ทกริด เทคโนโลยีด้านสิ่งปลูก
สร้ า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานสู ง เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า เทคโนโลยี แ บตเตอรี่ ส มั ยใหม่
เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ และเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฮโดรเจน ในขณะที่ประเทศกาลัง
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พัฒนาต่างพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตไฟฟ้า เช่น เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการรีเวิร์สออสโมซิสในการแยกส่วนน้าทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังมุ่ง
พัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS) เพื่อควบคุมระบบจรจาจรให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง เน้นการสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปริมาณ
มาก และศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ตัวอย่างเช่น การ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นผ่านการใช้ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ (Feed-in-Tariff: FIT) จนในปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นประเทศที่
มีกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์สูงที่สุดในโลก
ทั้งนี้ ในส่ ว นของเทคโนโลยีเ กิดใหม่ ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การส่ งเสริ มระบบเศรษฐกิ จ แบบ
หมุนเวียน ทั้งเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตใหม่ (Remanufacturing) เทคโนโลยีการขยายวงจร
ชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น การน าสิ น ค้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ การน าสิ น ค้ า กลั บ มาปรั บ ปรุ ง ใหม่
(Refurbishment) เป็นต้น รวมทั้งนวัตกรรมเชิงสังคม เช่น นโยบายส่งเสริมการรีไซเคิลในการ
ส่ งเสริมเศรษฐกิ จหมุ นเวียนในสหภาพยุโรปในปี 2015 ซึ่งตั้งเป้าให้ส หภาพยุโรปมีอัต ราการ
รีไซเคิลขยะมูลฝอยที่ร้อยละ 65 เทคโนโลยีและนโยบายเหล่านี้ต่างมีส่วนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังแสดงในภาพ
ที่ 3-8
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ภำพที่ 3-8 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้ำนอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้ำหมำย SDGs

นอกจากนี้ คณะผู้ วิจัย จะศึกษาแนวโน้ม ส าคั ญ ด้านเทคโนโลยี ที่เ กี่ยวข้อ งการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่สี่ เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน
การประชุม World Economic Forum 2016 (WEF 2016) ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่จะเป็น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิต ผสมผสานเทคโนโลยีเชิงกายภาพ เชิงดิจิทัล และเชิงชีวภาพ
เพื่ออุตสาหกรรมซึ่งส่งผลให้วิธีการทาธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น
และบทบาทของธุรกิจบริการเพิ่มมากขึ้น โดยนาย Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง WEF ได้ระบุเทคโนโลยี
23 เทคโนโลยีที่สาคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ดังแสดงในภาพที่ 3-9
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ภำพที่ 3-9 แนวโน้มสำคัญ (Megatrends) ของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่สี่

เทคโนโลยีสาคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ทั้ง 23 ด้านมีดังนี้
 เทคโนโลยีการฝังตัว (Implantable Technologies)
 การมองเพือ่ ควบคุม (Vision as the New
Interface)
 คอมพิวเตอร์ที่พบได้ทั่วไป (Ubiquitous
Computing)
 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจทิ ัลสาหรับทุกคน (Storage
for All)
 บ้านที่เชื่อมต่อกับทุกอย่าง (The Connected
Home)
 ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจต่างๆ (Big Data
for Decisions)
 ปัญญาประดิษฐ์ และการตัดสินใจ (AI and
Decision-Making)
 หุ่นยนต์และการให้บริการ (Robotics and
Services)

 ตัวตนทางดิจทิ ัล (Our Digital Presence)
 อินเทอร์เน็ตที่สวมใส่ได้ (Wearable Internet)
 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง (A
Supercomputer in Your Pocket)
 The Internet of and for Things
 เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)
 รถไร้คนขับ (Driverless Car)
 ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เงินเดือน (AI and
White-Collar Jobs)
 Bitcoin และ Blockchain
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 เศรษฐกิจแบ่งปัน (The Sharing Economy)
 การพิมพ์สามมิติ และการผลิต (3D Printing and
Manufacturing)
 การพิมพ์สามมิตแิ ละสินค้าอุปโภคบริโภค (3D
Printing and Consumer Products)
 เทคโนโลยีนวิ โร (Neurotechnologies)

 รัฐบาลและ Blockchain
 การพิมพ์สามมิตแิ ละสุขภาพ (3D Printing and
Human Health)
 การออกแบบมนุษย์ (Designer Being)

โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องหรือประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้ แต่ละ
เทคโนโลยี เป็นดังนี้
 The Internet of and for Things – เป็ น เทคโนโลยี ก ารติ ด ตั้ ง เซนเซอร์ ต่ า งๆ บน
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่สามารถส่งข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์และสื่อสาร
ระหว่างเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ได้อย่างทันที ซึ่งในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิด
จะสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส ามารถสื่ อ สารระหว่ า งกั น ได้ และ
เซนเซอร์จะอยู่ในทุกที่เพื่อช่วยให้ผู้คนรั บรู้ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ได้ โดย
ในปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่หลายราย อาทิ Ford และ BMW เป็นต้น โดยได้เริ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยคอมพิวเตอร์ประมวลผลอยู่ข้างใน หรือมีเซนเซอร์ต่างๆ
เพื่อเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในการประมวลผลการทางานและเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตต่อไป
 The Connected Home – เป็นแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในครัวเรือนจะมีการ
เชื่อมต่อระหว่างกันด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านเซนเซอร์ ทาให้สามารถสื่อสารระหว่างกัน
ได้ และทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบริษัทตัวอย่าง เช่น บริษัท
Nest ซึ่งผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องตรวจจับควันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
เริ่ ม พั ฒ นาโครงการสร้ า งนั ก พั ฒ นา (Developer Program) และได้ ร่ ว มมื อ กั บ
Mercedes-Benz เพื่อจัดทาระบบเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ในบ้านผ่านรถยนต์
 เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) – เป็นแนวโน้มที่เมืองหลายๆ เมืองในโลกจะเชื่อมต่อ
การให้ บริก าร ระบบสาธารณูป โภคและถนนกั บอิน เทอร์เ น็ต โดยเมือ งอัจ ฉริ ย ะ
เหล่านี้จะสามารถบริห ารจัดการพลังงาน การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การขนส่ง และ
การจราจรได้ด้ว ยตนเอง ดังเห็นได้จากการพัฒนาเมือ งอัจฉริยะต่างๆ ที่เ กิดขึ้น
ทั่วโลก เช่น เมืองอัมสเตอร์ดัม ที่มีโครงการมากกว่า 170 โครงการ ที่มีการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซี่งมีเป้าหมายคือการแก้ปัญหารถติด ประหยัด
พลังงาน และพัฒนาสภาพความปลอดภัยของประชาชน หรือเมืองสต็อกโฮล์ม ที่มี
โครงการสาคัญคือ Green IT ที่ผสานการทางานของเทคโนโลยีในการลดผลกระทบ
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ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ อาคารประหยั ด พลั ง งานที่ ล ดต้ น ทุ น เครื่ อ งท าความร้ อ น
ตรวจสอบการจราจร เพื่อลดเวลาที่ใช้บนท้องถนน และการพัฒนาระบบ e-services
เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจต่างๆ (Big Data for Decisions) – แนวโน้มการ
ขยายตัวของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลทาให้มีข้อมูลต่างๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ทาให้ ภาคส่ ว นต่างๆ มีข้อ มูล จานวนมากในการวิเ คราะห์ปัญ หาเพื่อ
ปรับปรุงการตัดสินใจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจเริ่มพบว่าการ
เก็ บข้อ มูล แบบเก่าไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ และเริ่มเปลี่ ยนแนวทางการเก็บข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะก่อให้เกิด
วิธีการใหม่ๆ ในการให้บริการประชาชน โดยการขยายตัวของปริมาณข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัททั่วโลกจะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆ 1.2 ปี
รถไร้คนขับ (Driverless Car) – การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับอาจทาให้การคมนาคม
ขนส่ งมีค วามปลอดภั ย และมีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง กว่ า รถยนต์ ทั่ว ไป ซึ่งส่ งผลให้ ก าร
คมนาคมขนส่งมีการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
หุ่นยนต์และการให้บริการ (Robotics and Services) – แนวโน้มการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและบริก ารด้ว ยระบบอัต โนมัติ และหุ่นยนต์ ได้เข้ามาเปลี่ ยนแปลงระบบ
การผลิตและบริการที่เป็นอยู่เดิม โดยหุ่นยนต์กาลังทดแทนคนในห่วงโซ่การผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่า เช่น กรณีการใช้หุ่นยนต์ใน
ภาคการผลิ ต ของบริ ษั ท Rethink Robotics ที่ จั ด ท าซอฟต์ แ วร์ ที่ ท าให้ หุ่ น ยนต์
ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น เช่น ให้ยกชิ้นส่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ
รับสัญญาณว่าผ่านการตรวจสอบหรือไม่
เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น (The Sharing Economy) - การแบ่ ง ปั น สิ น ค้ า และบริ ก ารจะ
สามารถทาได้ผ่านตลาดออนไลน์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แพลตฟอร์ม
อื่นๆ ที่เทคโนโลยีเอื้ออานวย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวทาให้ความเข้าใจของเรื่องความ
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านรูปแบบการ
ทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไม่มี
หน้าร้านค้าแม้แต่ร้านเดียว (Amazon) และธุรกิจการขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แต่ไม่มีรถยนต์ของตนเองแม้แต่คันเดียว (Uber) เป็นต้น
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แนวโน้มสำคัญด้ำนอื่นๆ
คณะผู้ วิจัย ได้ พิ จารณาแนวโน้ มอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการดาเนินธุ รกิจในปั จ จุบั น เพื่ อ
วิเ คราะห์ รูปแบบธุ รกิ จใหม่ที่เ ป็นไปได้ของประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งพิจารณา
ประเด็นด้านการค้า การลงทุนในระดับสากลที่ส่งผลต่อทิศทางความต้องการสินค้าและบริการที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยแนวโน้มการทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และแนวโน้มการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง เป็นดังแสดงในภาพที่ 3-10 และ 3-11
ภำพที่ 3-10 Timeline กำรดำเนินมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรค้ำภำยใต้คำสั่งของ
ประธำนำธิบดี Trump

ภาพที่ 3-10 แสดงแผนภาพการด าเนิ น มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า ของสหรั ฐ ฯ
ภายหลังการขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ โดยมาตรการทางการค้าของ
สหรัฐฯ มีแนวโน้มกีดกันทางการค้ามากขึ้น และลดการพึ่งพิงทางการค้าจากต่างประเทศลง
โดยต้นปี 2017 นายโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามในคาสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order) เพื่อ
ถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership (TPP) โดยมีผลทันที และได้ลง
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นามคาสั่งของฝ่ายบริหาร (Executive Order) สองฉบับ ได้แก่ (1) คาสั่งว่าด้วยรายงานการขาด
ดุลการค้าที่มีนัยสาคัญ (Omnibus Report on Significant Trade Deficits) และ (2) คาสั่งว่าด้วย
จัดเก็บภาษีเพิ่มรวมถึงการบังคับใช้มาตรการสาหรับการทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการละเมิด
กฎหมายด้ า นการค้ า และศุ ล กากร (Establishing Enhanced Collection and Enforcement of
Antidumping and Countervailing Duties and Violations of Trade and Customs Laws) ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพิจารณาปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในประเทศ ซึ่งเห็นได้ชัด
ในเดือนเมษายน ปี 2017 ที่มีการเริ่มดาเนินการลงนามคาสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ที่ชื่อว่า ”ซื้อของ
อเมริกัน และจ้างคนอเมริกัน” และลงนามคาสั่งฝ่ายบริหาร ตามอานาจประธานาธิบดี มาตรา 232
เกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่นคงแห่งชาติในสินค้าเหล็ก และอลูมิเนียม จากนั้นจึงเริ่ม ประกาศ
จั ด เก็ บ ภาษี อ ากรตอบโต้ ก ารอุ ด หนุ น (Countervailing Duties: CVD) สิ น ค้ า น าเข้ า ที่ เ ป็ น ไม้
เนื้ออ่อนจากแคนาดา และลงนามคาสั่งของฝ่ายบริหาร 2 ฉบับเกี่ยวกับการกระทาผิดและฝ่าฝืน
ข้อตกลงทางการค้า และการจัดตั้งสานักงานทาเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายการค้าและอุตสาหกรรม
การผลิต
ซึ่งภายหลังจากนั้น จึงมีการใช้ภาษีอากรตอบโต้การอุดหนุนกับประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น
จีน ยุโรป และเม็กซิโก เป็นต้น ทาให้กลุ่มประเทศคู่ค้าเหล่านี้ใช้ภาษีอากรตอบโต้เช่นเดียวกัน โดย
สหรัฐจึงเรียกเก็ บภาษีนาเข้า 1,102 รายการ จากจีนถึ ง ร้อยละ 25 ในสินค้าจาพวกเครื่อ งจัก ร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฮ-เทคประเภทต่างๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยที่
ทาการค้ากับประเทศคู่ค้าทั้งสองได้รับผลกระทบใยระยะสั้นทันที ซึ่งผู้ส่งออกอาจต้องพิจารณา
ขยายฐานลูกค้า หรือเจาะตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น และพิจารณาเพิ่มช่องทางการนาเข้าวัตถุดิ บมาก
ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในระยะสั้นที่เกิดขึ้นกับการทาสงครามการค้าและการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศคู่ค้า
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ภำพที่ 3-11 ตัวอย่ำงแนวโน้มกำรดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงของโลก

ภาพที่ 3-11 แสดงแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านต่างๆ
ของโลก ทั้งสิ้น 15 อันดับแรก โดยบริษัท DNV GL และ the United Nation Global Compact
และ บริษัท Sustainia ได้จัดทารายงานการศึกษาโอกาสทางธุรกิจของโลกขึ้นทุกปี ซึ่งสารวจ
ความเห็ น ของเจ้ า ของทางธุ ร กิ จ กว่า 20,000 รายในแต่ ล ะปี เพื่ อ พิ จ ารณาโอกาสทางธุ ร กิจที่
ตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือเป้าหมาย SDG ของ UN ในแต่ละปี
โดยผลการศึกษาแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจในปี 2017 เป็นดังนี้
 ธุรกิจเทคโนโลยีด้านน้าอัจฉริยะ (Smart Water Tech) – ธุรกิจบริหารจัดการน้า
ยังคงเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ทาให้ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้าเพื่อการผลิตและบริโภคทั่ว
โลกให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสันติภาพ – ปัญหาความเสี่ยงด้านความไม่สงบใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจลงทุนผลิตและการ
บริการ ดังนั้นการให้ความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
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 ธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์อัจฉริยะ – ในยุคที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และใช้ งานเครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ ทาให้มีข้อ มูล ส่ ว นบุค คลอยู่ บนโลกออนไลน์
จานวนมาก ซึ่งทาให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและจารกรรมข้อมูลเหล่านี้เป็นไปได้
มากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน – ธุรกิจการให้บริการพลังงานทางเลือกเป็นอีกธุรกิจที่
เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทาให้ต้นทุนทาง
สังคมจาการการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงขึ้น ดังนั้น การผลิตพลังงาน
ทางเลือกจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น
 ธุรกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน – พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมลดจานวนลง
โอกาสทางธุรกิจในการบริหารจัดการที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกจึง
เพิ่มสูงขึ้น
 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความชื้น – ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ทาให้ความชื้นในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ธุรกิจที่นาเทคโนโลยีเซนเซอร์
ต่างๆ มาใช้เพื่อตรวจวัดความชื้นจึงมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น
 ธุรกิจด้านพฤติกรรมของบุคคลในระดับอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) – จากภัย
คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้ น มากขึ้ น ทาให้การป้อ งกั น ภั ยไซเบอร์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีระบุตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงมีโอกาสทางธุรกิจสูงมากขึ้น
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Internet of People (IoP) – IoP รูปแบบทางานของอินเทอร์เน็ต
แบบใหม่ที่ตีความว่า มนุษย์ และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลต่างๆ เป็น
องค์ ป ระกอบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา (Active Element) บนระบบ
อินเทอร์เน็ต
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บสนับสนุนการใช้ชีวิต บนอากาศ – ทรัพยากรทางธรรมชาติที่
ลดลง ทาให้ธุรกิจที่สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรใหม่ๆ เพื่ออยู่รอด
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ
 ธุรกิจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเกม
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
 ธุรกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่ไม่เป็นทางการ
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วนกลางที่ไม่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน
 ธุรกิจด้าน Coding เพื่อลดความเหลื่อมล้า
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แนวโน้มสำคัญที่ถูกคัดเลือกมำพิจำรณำในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ข้างต้น จะพบว่า มีแนวโน้มสาคัญในประเด็นต่างๆ
จานวนมาก ทั้งแนวโน้มด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการใช้งานจริงแล้วในปัจจุบัน เช่น
ยานยนต์ไร้คนขับ โดรน หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาตัวตนด้านดิจิทัลเพื่อใช้
บริการต่างๆ เป็นต้น หรือแนวโน้มต่างๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น เช่น การแพทย์ขั้นสูง บริการสุขภาพ
รู ป แบบใหม่ ๆ ในระดั บ ยี น ส์ การตั ด แต่ ง พั น ธุ ก รรมบางประเภท การเดิ น ทางหรื อ ขนส่ ง ด้ ว ย
ความเร็วสูง อาหารแห่งอนาคตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงรวบรวมความท้าทาย
และแนวโน้มสาคัญต่างๆ ได้เป็น 5 กลุ่มแนวโน้มสาคัญ ที่จะส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและการ
ผลิตในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ดังนี้






สังคมสูงวัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ สิ่งแวดล้อม
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซัพพลายเชนรูปแบบใหม่
อนาคตของการผลิตแบบใหม่
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บทที่ 4
วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
และห่วงโซ่มูลค่าสินค้าและบริการไทย
สาหรับการศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม
และบริ ก ารของไทย รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารของไทย เพื่ อ ศึ ก ษาโดย
คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มการศึกษาดังกล่าว ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 ภาคเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
 ภาคบริการ

ภาคเกษตร
การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร
ในการแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในการศึกษานี้ จะใช้การจัดกลุ่มสินค้าตาม
รูปแบบการจัดกลุ่มสินค้าด้วยพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 17 กลุ่มสินค้า
ดังนี้










สินค้าเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
แร่ และโลหะ
เคมีภัณฑ์ และพลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
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รองเท้าและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ปูนซีเมนต์
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตร
ย่อยลงไปเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรของไทยที่สาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตร
กลุ่มสินค้าเกษตรหลัก
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.1 สินค้ากสิกรรม

กลุ่มย่อย
1.1.1 ข้าว
1.1.2 ข้าวโพด
1.1.3 ถั่ว
1.1.4 ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
1.1.5 ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
1.1.6 ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
1.1.7 เครื่องเทศและสมุนไพร
1.1.8 กล้วยไม้
1.1.9 ยางพารา
1.1.10 กาแฟ
1.1.11 ใบยาสูบ
1.1.12 พืชน้ามัน
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
1.1.15 ธัญญพืช
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.17 ครั่ง
1.1.18 ฝ้าย

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กลุ่มสินค้าเกษตรหลัก
1.1 สินค้ากสิกรรม
1.2 สินค้าประมง
1.2 สินค้าประมง
1.2 สินค้าประมง
1.2 สินค้าประมง
1.2 สินค้าประมง
1.2 สินค้าประมง
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์
1.3 ปศุสัตว์

กลุ่มย่อย
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.2.1 กุ้ง
1.2.2 ปลาหมึก
1.2.3 ปลา
1.2.4 สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย
1.2.5 แมงกะพรุน
1.2.8 ประมงอื่นๆ
1.3.1 ไก่
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก
1.3.5 ไข่ไก่สด
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

การวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าเกษตร
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ของสินค้าเกษตร คณะผู้วิจัยจะพิจารณาข้อ มูล ทั้งในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ได้แก่
 ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง – เช่ น การจ้ า งงานภาคเกษตร ข้ อ มู ล
เศรษฐศาสตร์มหภาค
 ข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ได้แก่ มูลค่าการนาเข้าและส่งออกของ
สินค้าเกษตรไทยไปยังต่างประเทศ อัตราการเติบโตของมูลค่าการค้า และส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของสินค้าเกษตรไทย
 ข้อมูลการเพาะปลูกของสินค้าเกษตรสาคัญของไทย
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 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน
ในปี 2561 กาลังแรงงานรวมของประชากรไทยในประเทศไทยอยู่ที่ 38,433,590 คน
แบ่งเป็นผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน และกาลังแรงงานที่รอฤดูกาลที่ 37,864,550 คน 404,280 คน และ
164,760 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อกาลังแรงงานที่ร้อยละ 98.5 1.1 และ 0.4 ตามลาดับ
ภาพที่ 4-1 ภาวะการทางานของประชากรภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
100%
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10%
0%

หน่วย: พันคน

65.7%, 25,344.71 66.8%, 25,744.25 67.8%, 25,946.02 67.4%, 25,674.98 66.9%, 25,696.26

33.4%, 12,732.72 32.3%, 12,271.91 31.2%, 11,746.62 31.5%, 11,783.27 32.1%, 12,168.29

2557

2558

ภาคการเกษตร

2559

2560

2561

นอกภาคการเกษตร

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

จากภาพที่ 4-1 เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้มีงานทา จะพบว่า มีผู้มีงานทาในภาคเกษตรลดลง
ในช่วง 2557 – 2561 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วง 2557 – 2561 ลดลงที่ร้อยละ
0.13 โดยลดลงจาก 12,732,720 คนในปี 2557 เป็น 12,168,290 คนในปี 2561
ในขณะที่ ผู้มีงานทานอกภาคเกษตรเติบโตเล็กน้อยในช่วง 2557 – 2561 โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วง 2557 – 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.002 โดยเพิ่มขึ้นจาก 25,344,710
คน ในปี 2557 เป็น 25,696,260 คน ในปี 2561
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ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่
จัดทาขึ้นโดยส านัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร เพื่อพิจารณาสถานการณ์ของภาคเกษตรไทยใน
ปัจจุบันด้วย โดยอ้างอิงข้อมูลดัชนีทั้งสามดัชนี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และแนวโน้มเดือน
มีนาคม - เมษายน 2562
ดั ช นีรายได้ - ภาพรวมรายได้ ข องเกษตรกร วั ด จากดั ช นี ร ายได้ เ กษตรกรในเดือ น
กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 186.54 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.89 เป็นผลมา
จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 โดยสินค้าสาคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก
เจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ และดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.65 โดยสินค้าสาคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสาปะหลัง และสุกร
ตารางที่ 4-2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
2561
รายการ

2561

2562

ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม(p)

รายได้เกษตรกร

0.71

0.64

1.64

-0.35

2.83

4.78

3.89

-6.39

ผลผลิตสินค้า
เกษตร

6.77

10.92

3.56

2.73

4.05

5.23

3.21

-2.07

ราคาสินค้าเกษตร

-5.67

-8.90

-2.10

-3.00

-1.17

-0.42

0.65

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขแสดงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และ p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร - ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่
เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 128.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์
2561 ร้อยละ 0.65 ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่
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 ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่ งออก
และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศ ทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ภาครัฐยังคงดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62
 มั น ส าปะหลั ง ราคาเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากผลผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสาปะหลัง
 สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการบริโภคอย่าง
ต่อ เนื่อ ง ตลอดจนผู้ ผ ลิ ต รายกลางและรายใหญ่ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถ
จัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัว
ลดลง ได้แก่
 สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
 ปาล์มน้ามัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบภายในประเทศ
น้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ามันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก
 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคาสั่งซื้อชะลอตัวลง
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์
2562 อยู่ที่ระดับ 145.40 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.21 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนมกราคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 4.60
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าสาคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสาคัญ
ที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
โดยเมื่อ เปรียบเทียบกั บเดือ นเดียวกันของปีที่ผ่ า นมา สิ นค้ าส าคั ญ ที่ผ ลผลิ ต เพิ่มขึ้ น
ได้แ ก่ มันส าปะหลั งข้าวเปลื อ กเจ้านาปี สั บปะรด ปาล์ มน้ามัน และไก่เ นื้อ และสิ นค้ าส าคั ญ ที่
ผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อพิจารณาหมวดสินค้าเกษตรกรรมในปี 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปยัง
โลกมีมูลค่า 742,465.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งของสินค้าเกษตรกรรมต่อ สิ นค้ า
ทั้งหมดที่ร้อยละ 9.17 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2557 – 2561 ที่ร้อยละ 0.8
ทั้งนี้ เมื่อแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมเป็นหมวดสินค้ากสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ แต่ละ
หมวดมีมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างกัน ดังนี้
 สิ น ค้ า กสิ ก รรมมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของไทยไปยั ง โลก ณ ปี 2561 มู ล ค่ า
553,469.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งของสินค้ากสิกรรมต่อสินค้าสินค้า
เกษตรกรรมที่ร้อยละ 74.5 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2557 –
2561 ลดลงที่ร้อยละ 0.3 โดยสินค้าที่มีการเติบโตที่สาคัญคือ ข้าว ผลไม้ ทั้งแบบสด
แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง และผักสดทั้งแบบสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง
 สิ น ค้ า ประมงมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของไทยไปยั ง โลก ณ ปี 2561 มู ล ค่ า
63,399.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งของสินค้าประมงต่อสินค้าสิ นค้ า
เกษตรกรรมที่ร้อยละ 8.5 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2557 –
2561 ลดลงที่ร้อยละ 1.6 โดยสินค้าที่มีการเติบโตที่สาคัญคือ กุ้ง
 สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของไทยไปยั ง โลก ณ ปี 2561 มู ล ค่ า
125,596.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งของสินค้ากสิกรรมต่อสินค้าสินค้า
เกษตรกรรมที่ร้อยละ 16.9 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2557 –
2561 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.1 โดยสินค้าที่มีการเติบโตที่ สาคัญคือ ไก่ ทั้งไก่สดและไก่
แปรรูป และไข่ไก่สด
 ข้อมูลการเพาะปลูกของสินค้าเกษตรสาคัญของไทย
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าเกษตร การศึกษาพฤติกรรม พื้นที่ และฤดูกาลในการ
ปลูกและผลิตของสินค้าเกษตรแต่ละประเภทของไทยเป็นสิ่งสาคัญ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแผนที่
เพาะปลูก โดยแผนที่แสดงฤดูกาลเพาะปลูกของสินค้าเกษตรแต่ละประเภทของไทยเป็นดังแสดง
ในภาพที่ 4-2

4-7

4-8

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 4-2 แผนที่แสดงฤดูกาลเก็บเกี่ยวสินค้าของไทย

ที่มา: กรมการค้าภายใน และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากภาพแสดงแผนที่เพาะปลูกและฤดูกาลเพาะปลูกของไทย จะเห็นว่า พื้นที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นการปลูกข้าวในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา
เป็นการเพาะปลูกมันสาปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ พื้นที่ในภาคใต้โดย
ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา
ส าหรั บ ผลไม้ ส าคั ญ ที่ มี ก ารเพาะปลู ก มากของไทย คื อ ล าไย และสั บ ปะรด มี พื้ น ที่
เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก
ซึ่งแต่ละสินค้าเกษตรที่สาคัญมีฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นดังแสดงในตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 ฤดูกาลเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
ข้าว
ข้าวโพด
ยางพารา
มันสาปะหลัง
ปาล์ม
สับปะรด
อ้อยโรงงาน
ลาไย
ทุเรียน
มะพร้าวผลแก่
กาแฟ

ช่วงเก็บเกีย่ ว
ตุลาคม – ธันวาคม
สิงหาคม – กันยายน
พฤศจิกายน – ธันวาคม
พฤศจิกายน – มีนาคม
มีนาคม – มิถุนายน
เมษายน – มิถุนายน
พฤศจิกายน – มีนาคม
กรกฎาคม – สิงหาคม
ภาคตะวันออก: พฤศจิกายน – มิถุนายน
ภาคใต้: กรกฎาคม – สิงหาคม
ตลอดทั้งปี
ตุลาคม – มีนาคม

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตร
ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลห่วงโซ่การผลิตของสินค้าเกษตรที่สาคัญของ
ไทย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา ลาไย สับปะรด กุ้ง สุกร ไก่
เนื้อและไข่ไก่
ทั้งนี้ โครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของสินค้าในอุตสาหกรรมการเกษตรจะมี
ความคล้ายคลึงกัน โดยอุตสาหกรรมต้นน้าจะเป็นการผลิตขั้นต้น โดยการเพาะปลูกพืชหรือผลไม้
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์ เพื่อได้มาซึ่ งผลผลิต ในขณะที่ ในอุตสาหกรรมกลางน้าและปลายน้า จะเป็น
การนาผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้าไปแปรรูปขั้นต้น เช่น การหีบน้ามัน การโม่แป้ง จากนั้นจึง
เป็นกระบวนการแปรรูปขั้นสูงต่อไป เช่น การอัดกระป๋อง อัดเม็ด การกลั่นน้ามัน เป็นต้น เพื่อ
บริโภคภายในประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศต่อไป
โดยรายละเอียดของโครงสร้างการผลิต1 ของแต่ละสินค้าเกษตรที่สาคัญ เป็นดังนี้

1

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ภาพที่ 4-3 โครงสร้างการผลิตข้าว

ในห่วงโซ่การผลิตข้าวที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุดิบ จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
 กิจกรรมกลางน้า – กิจกรรมการคัดเกรด สีข้าว การกาจัดความชื้น
 กิจกรรมปลายน้า – กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ อาหารแปรรูป ข้าว
บรรจุกระป๋อง และเครื่องสาอาง เป็นต้น

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-4 โครงสร้างการผลิตข้าวโพด

ในห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์ เพาะปลูก
และเก็บเกี่ยวผลผลิต
 กิจกรรมกลางน้า – ส่งต่อไปให้ผู้จัดเก็บรวบรวมผลผลิตการเกษตร อาทิ พ่อค้าคน
กลาง สหกรณ์ และไซโล
 กิจกรรมปลายน้า – กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด เพื่อส่งต่อให้โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสัตว์ เป็นต้น
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 4-5 โครงสร้างการผลิตอ้อย

ในห่วงโซ่การผลิตอ้อยที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุ ดิบและปัจจัยการผลิต เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อย
 กิ จกรรมกลางน้า – ส่ งต่อ ไปยังโรงงานแปรรูป อาทิ การหีบอ้อ ยเพื่อแปรรูปเป็น
น้าตาล และกากน้าตาล
 กิจกรรมปลายน้า – กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้าตาลและกากน้าตาล อาทิ
น้าตาลบริสุทธิ์ ขนมจากน้าตาล เอทานอล กากน้าตาลอ้อย เป็นต้น เพื่อบริโภคใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-6 โครงสร้างการผลิตมันสาปะหลัง

ในห่วงโซ่การผลิตมันสาปะหลังที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุ ดิบและปัจจัยการผลิต เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหัวมันสด ดาเนินกิจกรรมการผลิตโดยเกษตรกรผู้ปลูก
 กิจกรรมกลางน้า – ส่งต่อไปให้ผู้จัดเก็บรวบรวมผลผลิตการเกษตร อาทิ พ่อค้าคน
กลาง สหกรณ์ และไซโล เพื่อรวบรวมส่งโรงงานแปรรูปเป็นมันเส้ น และแป้งมัน
ต่อไป
 กิจกรรมปลายน้า – นาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแปรรูป ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
พลาสติก และการผลิตเชื้อเพลิง
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-7 โครงสร้างการผลิตปาล์มน้ามัน

ในห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ามันที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุ ดิบและปัจจัยการผลิต เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตปาล์ม ดาเนินกิจกรรมการผลิตโดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน
 กิจกรรมกลางน้า – ส่งต่อไปยังโรงงานสกัดปาล์มน้ามัน เพื่อสกัดและแยกผลและ
น้ามันปาล์ม โดยสกัดเป็นน้ามันปาล์มดิบ และน้ามันเมล็ดในปาล์ม
 กิจกรรมปลายน้า – นาน้ามันปาล์มดิบเข้าสู่โรงงานกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ และ
โรงงานผลิตไบโอดีเซล จากนั้นจึงส่งน้ามันปาล์มสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป อาทิ
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสาอางค์ อาหารสัตว์ เป็นต้น

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 4-8 โครงสร้างการผลิตยางพารา

ในห่วงโซ่การผลิตยางพาราที่สาคัญ ประกอบด้วย
 กิจกรรมต้นน้า – การนาเข้าวัตถุ ดิบและปัจจัยการผลิต เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตน้ายางสด และแปรรูปน้ายางสด เป็นผลิตภัณฑ์น้ายางข้น ยางแห้ง และเศษ
ยาง ดาเนินกิจกรรมการผลิตโดยเกษตรกรผู้ปลูก และโรงงานแปรรูปน้ายางสด
 กิ จ กรรมกลางน้ า – ส่ ง ต่ อ ไปให้ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป น้ ายางข้ น ยางแห้ ง ยาง
สังเคราะห์ อาทิ พ่อค้าคนกลาง สหกรณ์ และไซโล เพื่อรวบรวมส่งโรงงานแปรรูป
เป็นมันเส้น และแป้งมันต่อไป
 กิจกรรมปลายน้า – ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปยางขั้นกลาง อันได้แก่ การแปรรูป
น้ ายางข้ น และการแปรรู ป ยางแห้ ง จะถู ก น ามาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิบ ในการแปรรู ปใน
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป ยางขั้ น ปลาย โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ไ ด้ จ ากการแปรรู ป
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์
อุตสาหกรรมยางใช้ในทางวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป และอุตสาหกรรมยางอื่นๆ
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-9 โครงสร้างการผลิตลาไย

ภาพที่ 4-10 โครงสร้างการผลิตสับปะรด

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สาหรับห่วงโซ่อุปทานผักและผลไม้ในประเทศไทยมีลักษณะการแปรรูปคล้ายกัน โดย
อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าผักและผลไม้ต่างๆ ทั้งในรูป
ผลไม้สด แห้ง แช่แข็ง แช่เย็น แช่อิ่ม และลักษณะการแปรรูปอื่นๆ โดยสิน ค้าที่สาคัญในกลุ่มนี้
ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง น้าสับปะรด ผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้ง ผักผลไม้แช่อิ่ม น้าผัก
และน้าผลไม้ เป็นต้น
ภาพที่ 4-11 โครงสร้างการผลิตกุ้ง

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตกุ้งของไทย เป็นดังนี้
 กิจกรรมการผลิตต้นน้า - การจัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต (Production) โดย
กลุ่มเกษตรกรที่ทาฟาร์มกุ้งส่วนใหญ่ดาเนินการในรูปแบบการเพาะเลี้ยงเชิงเดี่ยว
โดยมีปัจจัยการผลิ ต ในการเพาะเลี้ ยงกุ้ง ได้แก่ ลู กพันธุ์ กุ้ง อาหารกุ้ง สารเสริ ม
สุขภาพสัตว์น้า ยารักษาโรคกุ้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การทาฟาร์มกุ้ง
เกษตรกรจะต้ อ งลงทะเบี ย นฟาร์ ม เพื่ อ ขอการรั บ รองมาตรฐาน GMP ของไทย
หรือต่างประเทศ รวมถึงต้องมีการรับรองผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ใบรับรอง
การวิเคราะห์อาหาร และเอกสารการขนย้ายลูกพันธุ์และผลผลิตสัตว์น้า สาหรับการวิจัย
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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และพัฒนา (Research and Development: R&D) ในอุตสาหกรรมกุ้งอยู่ในรูปแบบ
บริการทางวิชาการ ซึ่งมีภาครัฐ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูล
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ทาฟาร์มกุ้งสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารได้ใน
สามรูปแบบหลัก กล่าวคือ การเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การขายผ่าน
ตลาดกลาง (Traders) และการจาหน่ายโดยตรงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกร
และผู้รับซื้อจะต้องตกลงราคากันก่อนจับกุ้ง
 กิจกรรมกลางน้าและปลายน้า – กิจกรรมการแปรรูป (Processing) โดยกุ้งสามารถ
น าไปแปรรู ป ได้ ห ลากหลาย อาทิ กุ้ ง สดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง กุ้ ง ต้ ม สุ ก แช่ เ ย็ น
แช่ แ ข็ ง และกุ้ ง กระป๋ อ ง เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนการผลิ ต กุ้ ง แช่ แข็ ง อย่ า งละเอียด
ถูกแสดงไว้ใน ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพกุ้งที่ไ ด้มาจากเกษตรกร จากนั้น
นามาล้างน้าทาความสะอาด เด็ดหัวกุ้ง คัดขนาดกุ้ง ปอกเปลือก และคัดแยกกุ้งตาม
สี จากนั้นนากุ้งไปแช่สารละลายฟอสเฟส แล้วนาไปล้างน้าอีกรอบก่อนที่จะนาไปแช่
เยือกแข็ง แล้วจึงกุ้งนามาเคลือบน้า ก่อนที่จะบรรจุลงถุง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการแปรรูป
กุ้งแช่แข็งมีการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการเก็บรักษา
วัตถุดิบ บริการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO บริการตรวจสอบคุณภาพเพื่อขอ
ใบรั บ รอง (ด้ า นการผลิ ต และสุ ข อนามั ย ) บริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ และบริ ก าร
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 4-12 โครงสร้างการผลิตสุกร

ในกรณีของสุกรของไทย โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ
หลัก ได่แก่ 1) ผู้เลี้ยงสุกรอิสระ และเกษตรกรเครือข่ายจัดการเนื้อสุกรสู่ตลาดเอง 2) ผู้เลี้ยงสุกร
อิสระทาการเลี้ยงและจาหน่ายสุกรมีชีวิตไปยังตลาดสด และ 3) ระบบการเลี้ยงแบบพันธะสัญญา
โดยกิจกรรมต้นน้าที่สาคัญคือ การจัดหาพันธุ์สุกรเพื่อทาการเพาะพันธุ์สุกรขุน กิจกรรมกลางน้า
คือ การแปรรูปสุกรตามมาตรฐาน โดยผ่านโรงฆ่าสัตว์และโรงงานตัดแต่งเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อสุกร
สด และกิจกรรมปลายน้าคือการนาเนื้อชิ้นส่วนที่ตัดแต่ งตามมาตรฐานสากลเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ ส่ง
เข้าสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศ อาทิ ตลาดสด ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และห้างโมเดิร์นเทรด
เป็นต้น และตลาดส่งออก ในขณะเดียวกัน การแปรรูปในระดับสูง อย่างการแปรรูปเนื้อสุกรใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม หมูปรุงรส และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรต่างๆ
นับเป็นกิจกรรมการผลิตปลายน้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของไทยเช่นกัน

4-19

4-20

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 4-13 โครงสร้างการผลิตไก่เนื้อและไข่ไก่

สาหรับห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อและไข่ไก่ โครงสร้างการผลิตของกิจกรรมต้นน้าคือ การ
เพาะเลี้ยงไก่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ด้วยการรวบรวมปัจจัยการผลิต เพาะเลี้ยง และจัดการผลผลิต
ได้แก่ เนื้อไก่ และไข่ไก่สด เพื่อบริโภคในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ จากนั้นในกิจกรรม
กลางน้าและปลายน้า คือขั้นตอนการแปรรูปเนื้อไก่ด้วยกระบวนการ แช่เย็นและแช่แข็ง การปรุง
สุก และแปรรูปเนื้อไก่ปรุงสุก ในขณะที่ มีการแปรรูปไข่ไก่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่ น
ผลิตภัณฑ์ไข่เหลว ไข่ผง เป็นต้น

ภาคอุตสาหกรรม
การจัดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ในการแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในการศึกษานี้ จะใช้การจัดกลุ่มสินค้าตาม
รูปแบบการจัดกลุ่มสินค้าด้วยพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 17 กลุ่มสินค้า
ดังนี้
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สินค้าเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
แร่ และโลหะ
เคมีภัณฑ์ และพลาสติก
รองเท้าและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ปูนซิเมนต์
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

การวิเคราะห์สถานการณ์ของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่ อ พิ จ ารณาหมวดสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมในปี 2561 พบว่ า มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมของไทยรวมทุกกลุ่มสินค้าไปยังโลกมีมูลค่า 7.35 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า
การส่งของสินค้าอุตสากรรมต่อสินค้าทั้งหมดที่ร้อยละ 90.83 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อ
ปีในช่วงปี 2557 – 2561 ที่ร้อยละ 2.8
ทั้งนี้ เมื่อแบ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหมวดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 16 กลุ่มข้างต้น
ดังแสดงในตารางที่ 4-4 โดยแต่ละหมวดมีมูลค่ าการส่งออกที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอี ยดที่
น่าสนใจ ดังนี้
 ณ ปี 2561 มูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมสูงที่สุดที่ร้อยละ 24.89 มี
มูลค่าเท่ากับ 2.01 ล้านล้านบาท รองลงมาเป็น อุตสาหกรรมยานพาหนะ อุปกรณ์
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และส่วนประกอบ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก และอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม โดยมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกของไทยไปยั ง โลกอยู่ ที่ 1.24 ล้ า นล้ า นบาท
856,590.58 ล้านบาท และ 572,844.28 ล้านบาท ตามลาดับ และมีสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกของอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม ของอุตสาหกรรมยานพาหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติ ก และอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่ร้อยละ 15.31 10.58 และ 7.08 ตามลาดับ
 สาหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม เติบโตในตลาดโลกสูงที่สุด ในช่วง 2557 2561 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ แร่และโลหะ และอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสินค้าใน
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีอัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออกจากไทยไปยังโลกเฉลี่ยสะสม
(Compound Annual Growth Rate: CAGR2) ในช่ ว งปี 2557 – 2561 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ
8.28 6.49 5.28 4.32 และ 4.31 ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อคัดกรองสินค้ าอุตสาหกรรม
ของไทยที่ มี ศ กยภาพในการแข่ ง ขั น ในตลาดโลก คณะผู้ วิ จั ย จะพิ จ ารณาถึ ง
อุตสาหกรรมที่มีระดับความสาคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผ่านดัชนีที่สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและ
ให้คะแนน และคัดเลือกอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีดังกล่าว
มากที่สุด 7 อันดับแรก

2

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปีแรก
ถึงปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

เช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี 2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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ตารางที่ 4-4 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วงปี 2557 - 2561
มูลค่า : ล้านบาท
สินค้าอุตสาหกรรม

2557

2558

2559

2560

2561

อัตราการขยายตัว สัดส่วนมูลค่าส่งออกต่อมูลค่า
ส่งออกสินค้าของไทยรวม
แบบ CAGR
2557 - 2561
2560
2561

อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
แร่ และโลหะ

546,574.76 560,543.95
241,940.96 233,033.58
324,155.80 371,072.03
1,823,507.38 1,865,745.91
116,440.26 111,686.46
378,561.51 385,063.00

602,918.72 577,298.58 572,844.28
228,628.74 229,305.76 231,476.95
501,124.18 434,890.66 383,713.25
1,917,765.04 2,043,186.20 2,014,693.23
127,944.88 139,049.47 124,515.02
394,318.60 423,545.59 448,395.39

1.18%
-1.10%
4.31%
2.52%
1.69%
4.32%

7.21%
2.86%
5.43%
25.52%
1.74%
5.29%

7.08%
2.86%
4.74%
24.89%
1.54%
5.54%

เคมีภัณฑ์ และพลาสติก
รองเท้าและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ปูนซิเมนต์
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

791,911.21 697,306.44
59,757.35
59,542.67
257,152.57 230,168.96
1,009,022.98 1,071,923.42
31,008.26
33,946.91
21,085.91
22,471.30
55,867.24
56,666.88
254,912.22 261,033.56

699,284.28 760,949.01 856,590.58
57,039.28
54,043.54
57,366.81
230,554.05 346,897.45 353,515.10
1,154,755.08 1,203,369.13 1,239,403.93
36,947.54
38,628.62
39,875.36
21,642.81
18,858.16
20,569.92
60,746.62
61,925.94
64,893.06
267,061.69 280,254.98 287,764.68

1.98%
-1.02%
8.28%
5.28%
6.49%
-0.62%
3.82%
3.08%

9.50%
0.68%
4.33%
15.03%
0.48%
0.24%
0.77%
3.50%

10.58%
0.71%
4.37%
15.31%
0.49%
0.25%
0.80%
3.56%

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

376,962.93

274,326.25

211,861.23

269,881.61

332,495.21

-3.09%

3.37%

4.11%

อุตสาหกรรมอื่นๆ

303,128.45

311,430.57

355,078.54

347,096.91

322,863.53

1.59%

4.34%

3.99%

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ดัช นีที ่ชี ้ว ัด ระดับ ความส าคัญ ของอุต สาหกรรมต่อ การส่ง ออกของประเทศ คือ
1) สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมไทยต่อมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของไทยไปยัง
โลก ในปี 2561 และ 2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม
แบบ CAGR ในช่วงปี 2557 – 2561 เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสาหรับภาคการ
ส่งออกของประเทศ โดยจะทาการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ใช้มูลค่าส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงปี 2557 – 2561 จากฐานข้อมูลการค้า
International Trade Centre ในการคานวณดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้
 ช่วงคะแนนที่ใช้การจัดอันดับคือ 1-16 คะแนน
 อุตสาหกรรมที่มี สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมแต่ละหมวดต่อมูลค่า
การส่งออกสินค้ารวม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 16
คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อยๆ สาหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูง
รองลงมา
 อุตสาหกรรมที่มี สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมแต่ละหมวดต่อมูลค่า
การส่ ง ออกสิ น ค้ า รวม ต่ าที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย จะได้ ค ะแนนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ 1
คะแนน
 อุ ต สาหกรรมที่ มี อั ตราการขยายตั ว ของมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าของแต่ ล ะหมวด
อุตสาหกรรมแบบ CAGR ในช่วงปี 2557 – 2561 สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนน
ของดั ช นี ม ากที่ สุ ด คื อ 16 คะแนน และจะมี ก ารให้ ค ะแนนลดลงเรื่ อ ยๆ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา
 อุ ต สาหกรรมที่ มี อั ตราการขยายตั ว ของมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าของแต่ ล ะหมวด
อุตสาหกรรมแบบ CAGR ในช่วงปี 2557 – 2561 ต่าที่สุดเป็นอันดับสุ ดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน
จากการจัดอันดับความสาคัญต่อการส่งออกของประเทศของแต่ละสินค้าอุตสาหกรรม จะ
เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความสาคัญต่อการส่งออกของประเทศสูงที่สุด 7 อันดับแรก
ได้แก่ (1) ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (3) เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (3) แร่ และโลหะ (5) อัญมณีและเครื่องประดับ (6) เคมีภัณฑ์ และพลาสติก
และ (7) อาหารและเครื่องดื่ม
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย
โดยแต่ละสาขาอุตสาหกรรมที่สาคัญของไทย มีโครงสร้างอุตสาหกรรมดังนี้
 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
โดยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนามายาวนานกว่า 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ โดยไทยนับเป็นฐานการผลิตเพื่อการจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังถือเป็นผู้นาในด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก แนวโน้มการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ ของโลก พบว่า
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์มี แ นวโน้ ม จะย้ า ยฐานการผลิ ต จากตลาดภู มิ ภ าคตะวัน ตกมายั ง ตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เนื่องจากประชากรในภูมิภาคดังกล่าวมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีอัตรา
การครอบครองรถยนต์ที่ยังอยู่ในระดับต่า3
นอกจากนี้ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่4” ซึ่งเป็นแนวคิดต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ได้ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เ ป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และเป็น
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เ ศษที่ ท างส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวั น ออกต้ อ งการส่ ง เสริ ม ในเกิ ด การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) อีกด้วย
ดังนั้น ในการศึก ษานี้ คณะผู้ วิจัยจึงนาการเปลี่ ยนแปลงของห่ว งโซ่อุปทานการผลิต
ยานยนต์ในรูปแบบเดิมเป็นการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ เข้ามาประกอบการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4-14
3 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์
4

ปี 2555-2559
ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) หมายถึง ยานยนต์ทมี่ ีเครื่องยนต์สนั ดาปภายในที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
(Energy-Efficient, Internal Combustion Engine: ICE) และยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) ซึ่งใช้
พลังงานจากการสันดาปเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลน้อยลง โดยเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานรูปแบบใหม่ (New Energy Vehicle)
จากแหล่งพลังงานอื่นมาช่วยขับเคลื่อนยานยนต์ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และพลังงานจาก
ไบโอดีเซล
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โดยธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสนับสนุน และ
อุต สาหกรรมหลัก ในส่ ว นของอุตสาหกรรมหลั กแบ่งออกเป็น ผู้ ผ ลิ ต ชิ้นส่ ว นรถยนต์ล าดับที่ 1
(Tier 1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ล าดับที่ 2 (Tier 2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ล าดับที่ 3 (Tier 3) และ
ผู้ประกอบยานยนต์ ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนยานยนต์
โดยเฉพาะในกลุ่มระบบส่งกาลังที่มีชิ้นส่วนในการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และมี
ส่วนประกอบ เช่น ระบบเชื้อเพลิงและระบบควบคุมไอเสียที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ส่งผลกระทบกับ
ผู้ประกอบการใน Tier ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
ภาพที่ 4-14 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นอุตสาหกรรมต้นน้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีบทบาทใน
การผลิต และจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ ได้แก่
 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก
 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
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 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก
 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
สาหรับกิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในส่วนของกลางน้าและ
ปลายน้าที่สาคัญ ได้แก่
ผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 2 (Tier 2) และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 3 (Tier 3)
สาหรับ Tier 2 จะเป็นผู้จัดหา หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย (Component) หรือวัตถุดิบเพื่อ
ป้ อ นให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นล าดั บ ที่ 1 ส่ ว น Tier 3 คื อ ผู้ จั ด หา หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยๆ (Sub
Component) หรือวัตถุดิบเพื่อป้อนผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 1 และ 2 ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 2 และ
3 อาจไม่สามารถจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ แต่สามารถจาแนกตามกระบวนการผลิตซึ่งขึ้นอยู่
ประเภทของวัตถุดิบ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ลาดับที่ 1 (Tier 1)
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ลาดับที่ 1 (Tier 1) คือ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อจัดส่ง
ให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง ซึ่งต้องมีเทคโนโลยีหรือมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบรถยนต์
ก าหนด รวมทั้งต้อ งมีค วามสามารถในการรับ ผิ ด ชอบคุ ณ ภาพชิ้น ส่ ว นเมื่อ พบความบกพร่ อ ง
(Product Liability)5 โดยทั่วไปผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่มนี้จะผลิตชิ้นส่วนในลักษณะ Module ซึ่งแบ่งเป็น
5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มระบบส่งกาลัง (Powertrain) กลุ่มระบบช่วงล่าง (Suspension) กลุ่มระบบ
ไฟฟ้า (Electrical and Electronic) กลุ่มตัวถัง (Body) และกลุ่มชิ้นส่วน อื่นๆ (Other) ผู้ประกอบการ
ในกลุ่ มนี้ส่ ว นใหญ่ เ ป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมี รูปแบบการเป็นเจ้าของที่หลากหลายทั้งบริษัท
ต่างประเทศ บริษัทไทย และบริษัทร่วมทุน
 กลุ่มระบบส่งกาลัง (Powertrain) ประกอบด้วย
 เครื่องยนต์ (Engine) เป็นชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ เพราะเป็นแหล่งกาเนิด
พลังงานที่ทาให้รถยนต์ขับเคลื่อน โดยพลังงานของเครื่องยนต์เกิดจากการ
5

Product Liability มีความหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
คือความรับผิดทางแพ่งของผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอันเกิด
จากสินค้าที่ขาดความปลอดภัยที่ตนผลิตหรือจาหน่ายออกไป
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เปลี่ยนพลังงานความร้อ นให้เ ป็นพลั งงานกล ด้วยการเผาไหม้เ ชื้อ เพลิ ง กับ
อากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System) ทาหน้าที่จ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ โดย
น้ามันเชื้อเพลิงจะต้องผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อทาให้เผาไหม้
ได้แล้วส่งพลังงานผ่านกลไกต่างๆ ไปยังล้อรถยนต์ ทาให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้
ระบบระบายความร้อน (Cooling System) ทาหน้าที่ระบายความร้อนจาก
การเผาไหม้ของน้ามันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ มี 2 ประเภท
ได้แก่ การระบายความร้อนด้วยอากาศ และการระบายความร้อนด้วยของเหลว
ระบบควบคุมไอเสีย (Exhaust System) มีหน้าที่ควบคุมการปล่อยไอเสีย
ระบบส่ ง กาลัง (Transmission System) ทาหน้าที่ ถ่ า ยทอดก าลั งงานจาก
เครื่องยนต์เพื่อไปขับเคลื่อนล้อให้เคลื่อนที่ ประกอบด้วย

 กลุ่มระบบช่วงล่าง (Suspension) ประกอบด้วย
 โครงสร้างตัวถังและแชสซีส์ (Frame and Chassis) เป็นโครงสร้างที่รองรับ
กลไกและระบบต่างๆ มีความสาคัญต่อการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ทาหน้าที่ช่วย
รับและดูดกลืนแรงที่เกิดจากการชน การสั่นสะเทือน และเสียงดังจากพื้นถนน
ที่แทรกเข้าไปในห้องโดยสาร
 คาน (Axles) หรือเพลา อยู่บริเวณด้านหน้าของช่วงล่างรถยนต์ สาหรับรองรับ
น้าหนักของรถยนต์
 ระบบรองรับน้าหนัก ระบบกันสะเทือน (Suspension System) ทาหน้าที่
ดูดกลืนการสั่นสะเทือน การส่าย หรือการกระแทกที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวถนน
 ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) ทาหน้าที่ควบคุมทิศทางของรถยนต์
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขับขี่
 ระบบเบรค (Brake System) ทาหน้าที่ลดความเร็วยานยนต์ในขณะเคลื่อนที่
 ระบบล้อ (Wheel System) ได้แก่ ล้อและยางรถยนต์
 กลุ่มไฟฟ้า (Electrical and Electronic) ประกอบด้วย
 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ ทาหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องทางาน
 ระบบไฟฟ้ า ตั ว ถั ง รถยนต์ ท าหน้ า ที่ จ่ า ยไฟให้ ตั ว ถั ง รถยนต์ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอุปกรณ์ส่องสว่าง
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 กลุ่มตัวถัง (Body) ประกอบด้วย
 ชิ้นส่วนตัวถัง มีทั้งแบบโครงอิสระ และโครงในตัว
 อุปกรณ์ภายใน เช่นถุงลมนิรภัย พรมปูพื้น แผงหน้ารถ ที่นั่ง
 กระจก มีทั้งแบบกระจกนิรภัยชั้นเดียวและหลายชั้น
 เครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย คอมเพลสเซอร์ คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น
 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ สี และอุปกรณ์ตกแต่ง
ซึ่งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญในส่วน
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 (Tier 1) โดยเฉพาะในส่วนของระบบส่งกาลัง (Power Train)
ที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสาคัญในการนาพลังงานจากเชื้อเพลิงมาขับเคลื่อนยานยนต์ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของยานยนต์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิลเป็นหลักมาเป็นการใช้
พลังงานไฟฟ้า ทาให้โครงสร้างการส่งกาลังเปลี่ยนไป โดยเน้นไปที่มอเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้สินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ครอบคลุมไปถึงสินค้าที่อาจ
เป็นสินค้าในอุตสาหกรรมปลายน้าของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น ยางนอก และยางใน เป็นสินค้า
ในอุตสาหกรรมปลายน้าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นชิ้นส่วน
สาหรับการประกอบยานยนต์ และจัดอยู่ในสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
นอกจากนี้ ยังมีความเหมือนและแตกต่างในส่วนประกอบของยานยนต์ที่ผลิตจากผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 4-4 ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 2
และลาดับที่ 3 ต่อไป
ผู้ประกอบยานยนต์
ผู้ประกอบยานยนต์เป็นผู้ที่นาชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 1 (Tier 1) ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ลาดับที่ 2 (Tier 2) และ ผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 3 (Tier 3) มาประกอบเป็นยานยนต์ เช่น บริษัท โต
โยต้า มอเตอร์ และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เป็นต้น
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ภาพที่ 4-15 ความเหมือนและแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ ของยานยนต์ไฟฟ้า
แบบดั้งเดิมและยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (รวมถึงยานยนต์อื่นๆ เช่น จักรยานยนต์ เป็นต้น)
เป็นอุตสาหกรรมที่นาเอาชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มาทาการ
ประกอบเข้าด้วยกัน
ทั้ ง นี้ การประกอบรถยนต์ แ ละยานยนต์ ป ระเภทอื่ น ๆ จะประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนและ
กระบวนการต่างๆ หลากหลายขั้นตอน และมีความซ้าซ้อนแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ
ยานยนต์ โดยภาพรวมแล้ ว จะแบ่งแยกย่อ ยออกเป็น 3 ภาคส่ ว น คื อ 1) การประกอบโครงรถ
ส่วนของแชสซีส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมยึดส่วนตัวถังแชสซีส์เข้ากับเครื่องยนต์ ล้อหลัง ระบบขั บเคลื่อน
และระบบบังคับเลี้ยวเข้าด้วยกัน 2) การประกอบส่วนตัวถังยานยนต์ (หรือห้องผู้โดยสาร) ซึ่งเป็น
การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ อาทิ เบาะ พวงมาลัย และเกียร์ เป็นต้น เข้าด้วยกัน และ 3) การ
ประกอบยานยนต์ขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนโครงรถแชสซีส์ เข้ากับส่วนตัวถังยานยนต์
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โดยยานยนต์สมัยใหม่มีการอ้างอิงตามมาตรฐานการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด มีการแบ่งประเภท ดังนี้
1) ยานยนต์ที่มีการประหยัดพลังงาน หมายถึงยานยนต์ที่มีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล ที่ ล ดลง และสามารถลดมลภาวะตามมาตรการใหม่ คื อ Corporate Average Fuel
Efficiency (CAFÉ) ได้แก่
 รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles: HEV)
 รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicles: PHEV)
 รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles: BEV)
2) นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซอฟต์แวร์ยานยนต์ และอุปกรณ์สนับสนุนยานยนต์ ได้แก่
 การผลิตชิ้นส่วนสาคัญของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ (Traction Motor)
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบควบคุมการขับขี่ (DCU)
- กิจการผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะที่มีการขึ้นรูป ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4
ใน 5 ชิ้ น เช่ น Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, Camshaft และ
Connecting Rod
- กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กิจการผลิต Substrate
สาหรับ Catalytic Converter
- กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน เช่น กิจการผลิตระบบ
เบรก ABS (Anti-Lock Brake System) หรื อ Electronic Brake Force Distribution
(EBD), Electronic Stability Control (ESC), Regenerative Braking System,
Idling Stop System และ Autonomous Emergency Braking System
- กิจการผลิตอุปกรณ์สาหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in
Hybrid Electric Vehicles (PHEV) เช่น กิจการผลิ ต แบตเตอรี่ Traction Motor
ระบบปรับอากาศ
- กิจการผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ
- กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง (Fuel System Parts) เช่น Fuel Pump/Injection
Pump/Injector
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- การผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกาลัง (Transmission System Parts) เช่น Sun Gear,
Ring Gear, Shift Gear, Transfer Case, Torque Converter, Carrier, Propeller
Shaft, Drive Shaft, Universal Joint และ Differential
- การผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ (Engine System Parts) เช่น Turbocharger
- การผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย (Safety Parts) เช่น Inflator
- กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ากว่า 248 ซีซี) ที่มี
การขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และขั้นตอนการผลิต
 การผลิตที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมูลค่าเพิ่มการ
ขับเคลื่อนรถยนต์ในด้าน Active Safety และ Infotainment
 กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้าหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2503 จากนั้น
รัฐบาลจึงมีการปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและให้การสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น
ทาให้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การส่งออก และยังก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ตามมา6
ปัจจุบัน อุต สาหกรรมเครื่อ งใช้ไฟฟ้าและอิเ ล็ กทรอนิกส์ นับเป็ นอุต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ มี
ความส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นการจ้ า งงาน ในปี 2561
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ยังมีการจ้างงานถึง 7.5 แสนตาแหน่ง ส่วนใหญ่อยู่
ในกิจการขนาดใหญ่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
6

กิจการ
ขนาดเล็ก
20,159
45,586
28,080

กิจการ
ขนาดกลาง
18,808
51,312
51,783

กิจการ
ขนาดใหญ่
57,637
88,972
290,346

รวม
96,601
185,870
370,209

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพร่อุตสาหกรรมน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
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อุตสาหกรรม
ผู้จาหน่าย
อุตสาหกรรมสนับสนุน
อื่นๆ
รวม

กิจการ
ขนาดเล็ก
9,616
17,939
4,437
125,814

กิจการ
ขนาดกลาง
4,603
16,221
11,581
154,308

กิจการ
ขนาดใหญ่
2,220
19,230
11,906
470,311
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รวม
16,439
53,390
27,924
750,433

ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

ในการวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
คณะผู้วิจัยได้คานึงถึงแนวโน้มสาคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตแห่งอนาคต ที่เซนเซอร์ ระบบวงจร
อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติต่างๆ หรือที่เรียกว่า ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้า
มาต่อยอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อประกอบการพิจารณาห่วงโซ่
อุปทานด้วย โดยสินค้าและชิ้นส่วนเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง
โดย “อุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์อัจฉริยะ” ได้ถูกระบุให้เป็นหนึ่งในสิ บอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ทางส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออกต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นการต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องใช้ไฟฟ้า: การทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในลักษณะของการผลิตกระแสไฟฟ้า
หรือการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า เป็นต้น
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : การทางานจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
และการจัดการข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ เช่น คอมพิวเตอร์
ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมการผลิตในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป็นดังนี้
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อุตสาหกรรมต้นน้า
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มี
จานวนขั้นตอนเป็นจานวนมาก โดยประกอบด้วยผู้รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ
หลายช่วง คือผู้ผลิตลาดับที่ 1 (1st Tier) ผู้ผลิตลาดับที่ 2 (2nd Tier) และผู้ผลิตลาดับที่ 3 (3rd Tier)
โดยในแต่ละช่วงมีกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อนแตกต่างกัน หลังจากที่มีการผลิตชิ้นส่ว นหรือ
ส่ ว นประกอบต่างๆ แล้ ว จะมีก ารนามาประกอบเข้ากั นโดยผู้ ใ ห้บริก ารประกอบ หรือ เจ้าของ
ตราสิ นค้ า และออกมาเป็นผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ดท้าย (Final Products) ดังภาพที่ 4-16 ที่ส ามารถแบ่ ง
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า
และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 2) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ และ 3) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมบริการด้าน
การแพทย์ (เครื่อง X-Ray เครื่องสแกนอวัยวะภายใน เครื่องอัลตร้าซาวด์ เป็นต้น) อุตสาหกรรม
การบริการด้านการเงินและการธนาคาร (ตู้ ATM เครื่องนับธนบัตร และเครื่องรับเหรียญ เป็นต้น )
และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ภาพที่ 4-16 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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อุตสาหกรรมต้นน้า ประกอบด้วยผู้ผลิตที่อยู่ในลาดับ (Tier) 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีการผลิ ต ที่
ซับซ้อนน้อยที่สุด โดยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ลาดับที่ 3 คือผู้ผลิตขั้นเริ่มแรกในการผลิตชิ้นส่วนย่อยหรือ
ส่วนประกอบเบื้องต้น เช่น พลาสติก แก้ว ทองแดง หรือแผ่นเวเฟอร์ เป็นต้น ส่วนประกอบหรือชิ้น
ส่วนย่อยเหล่านี้จะถูกนาไปใช้ในการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้นในขั้นต่อไปโดยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ลาดับที่ 2
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต้นน้ายังรวมไปถึงการออกแบบวงจรรวม (IC design) ซึ่งการ
ออกแบบวงจรรวมจะมีทั้งแบบดิจิทัล (Digital IC design) หรือแบบแอนะล็อก (Analog IC design)
หรือรวมทั้งสองแบบในเวลาเดียวกัน (Mixed Signal IC design) โดยในขั้นตอนนี้จะมีการออกแบบ
วงจรรวมต่างๆ เพื่อให้เหมาสมกับงานที่จะใช้งาน
อุตสาหกรรมกลางน้า
อุตสาหกรรมกลางน้า ประกอบด้วยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในลาดับ 2 และ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
กระบวนการผลิ ต ที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น โดยผู้ ผ ลิ ต ฮาร์ ด แวร์ ล าดั บ 2 จะผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นย่ อ ยหรื อ
ส่วนประกอบที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่ งเป็นขั้นตอนการผลิตที่ต่อยอดจากชิ้นส่วน หรือ
ส่ ว นประกอบที่มาจากอุต สาหกรรมต้นน้า โดยผลิ ต ภัณฑ์ที่ได้จากผู้ผ ลิต ลาดับนี้ เช่น ชิ้นส่ ว น
มอเตอร์ Suspension แผ่ นวงจรแม่พิ มพ์ (Printed Circuit Board: PCB) หรือ ขดลวดเหนี่ยวน า
ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ลาดั บ 1 นั้นจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่นาฮาร์ดแวร์จากผู้ผลิตลาดับ
2 มาใช้ อาทิ มอเตอร์ หัวฉีด แผ่นวงจรแม่พิมพ์ (Printed Circuit Board Assembly: PCBA)
อุตสาหกรรมปลายน้า
เป็นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาเร็จรูป (Final Product) โดยนาชิ้นส่วน
ต่างๆ มาประกอบกันให้เป็นสินค้าสาเร็จรูป เช่น การผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เป็นต้น โดยอุปกรณ์หรือผลิ ต ภัณฑ์เ หล่ านี้ได้นาชิ้นส่ว นย่อ ยมาจาก
อุตสาหกรรมกลางน้า เพื่อใช้ในการผลิต
นอกจากนี้ ยังต้องมีการฝังซอฟต์แวร์เข้าไปในเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทางานได้อย่างสอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ที่ผลิตออกมาตั้งแต่แรกเริ่ม ผ่านการ
ตรวจสอบเสถียรภาพการใช้งาน แล้วจึงจะกลายเป็นสินค้าสาเร็จรูป
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ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างกระบวนการผลิตสินค้าที่สาคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน มาแสดง ดังนี้
อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มต้นจากการออกแบบแผงวงจรรวม
(Integrated Circuits Design) จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม แล้วนาแผง
เวเฟอร์ดังกล่าวไปรวมเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวด (อาจผลิตจากทองคา อะลูมิเนียม หรือ
วัสดุอื่นๆ) ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ แผ่นชิป (Chip) เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้
จะมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น อื่ น ในการท าแม่ พิ ม พ์ แ ผงวงจร และการผลิ ต
ส่วนประกอบอื่นๆ อย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
แผงวงจรไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น นอกจากจะถู ก น ามาใช้ ใ นการผลิ ต เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังถูกนาไปใช้ในการผลิตในส่ว นของแผงควบคุ ม
แผงวงจรในอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่ ว นเครื่อ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์นอกเหนือ จากแผงวงจรไฟฟ้าและ
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ได้แ ก่ แผงฉนวนกั นความชื้น ยางรองกันกระแทก ท่อ น้ายา สายพาน สายไฟ
โครงเหล็ก ใบพัดพัดลมระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยอุตสาหกรรม
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ในการผลิ ต และประกอบเครื่ อ งปรั บ อากาศ จะเริ่ ม ต้ น จากการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและ
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น อุปกรณ์
ลดความดั น อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ แผงฉนวนกั น ความชื้ น แผงวงจรรวม โครงเหล็ ก
ตัว เครื่อ งปรั บ อากาศ ท่อ น้ายา และส่ ว นประกอบอื่ นๆ เช่น ลวดทองแดง ฝาช่อ งลม เป็น ต้ น
หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยการนาโครงเหล็ก
ตัว เครื่อ งปรับอากาศมาพ่ นและเคลื อ บสี ก่อ นที่จะนาฉนวนกั นความร้อ นมาติ ด ใส่ ค อยล์ และ
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ประกอบมอเตอร์พร้อมถาดน้ายาทาฟินโค้ดเข้าไป ติดฉนวนกันความชื้น เชื่อมต่อสายไฟ ท่อน้ายา
และแผงวงจรต่างๆ หลังจากนั้นจึงติดฝาครอบและฝาช่องลม
อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้า
ในการผลิตและประกอบเครื่องซักผ้า จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
ของเครื่องซักผ้า ได้แก่ โครงเหล็กตัวเครื่องซักผ้า ตัวถังตระกร้าผ้า โช๊คอัพและตัวกันสั่นสะเทือน
เหล็กและคานยึด มอเตอร์ ท่อน้า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบ
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยยึดโครงเหล็กและตัวถังตระกร้าผ้า โดยใช้ฐานโครงเหล็ก แล้ว
จึงนาอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเข้าไป ได้แก่ มอเตอร์ ท่อน้า แผงวงจรต่างๆ อุปกรณ์
ควบคุมแรงดัน อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ สายพาน สายไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ
อุตสาหกรรมตู้เย็น
ในการผลิตและประกอบตู้เย็น จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของ
ตู้เย็น ได้แก่ โครงเหล็กตัวตู้เย็น ผนังภายในตู้ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ท่อน้ายา แผงวงจรต่างๆ
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แผงฉนวนกันความชื้น แผงฉนวนกันความร้อน สายพาน สายไฟ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดย
การนาโครงเหล็กตัวเครื่องมาพ่นและเคลือบสี ก่อนที่จะเชื่อมโครงเหล็กกับผนังด้านใน ทากาวติด
ฉนวนกันความร้อน หลังจากนั้น จึงประกอบส่วนที่ทาความเย็น อันประกอบด้วยมอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ แผงวงจรต่างๆ สายพาน สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และท่อน้ายา ที่ด้านหลังของ
ตัวเครื่อง ในขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการนาชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ถาดรองพลาสติก และชั้นวาง เป็นต้น
มาประกอบเข้ากับตัวเครื่อง
อุตสาหกรรมพัดลม
ในการผลิตและประกอบพัดลม จะเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ
ของพัดลม ได้แก่ มอเตอร์ ตะแกรงเหล็ก แกนขาตั้ง ใบพัด สายไฟ สวิตซ์ควบคุม และส่วนประกอบ
อื่นๆ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ โดยการนามอเตอร์
ประกอบเข้ากับโครงพัดลมและแกนขาตั้ง จากนั้นประกอบตะแกรงและใบพัด รวมถึงส่วนประกอบ
อื่นๆ อาทิ ตัวยึด สายไฟ วงแหวน ข้อต่อ สวิตซ์ควบคุม และกล่องสวิตซ์ควบคุม เข้ากับตัวพัดลม
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 ผลิตภัณฑ์ยาง
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยเป็น อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีมูลค่าการ
ส่งออกที่สูง และมีความสาคัญในด้านของการเป็นผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมที่สาคัญประเภทอื่น กล่าวคือ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และในด้านของการทารายได้ให้กับเกษตร
การสวนยาง
ถึงแม้จะมีผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จะมีจานวนไม่มากนักเมื่ อ เปรียบเที ยบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ หากแต่บทบาทในฐานะอุตสาหกรรมหลักด้านการส่งออกและเป็นอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ท าให้ อุ ต สาหกรรมยางและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างของประเทศไทย มี ค วามส าคั ญ
อย่างมาก
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการผลิต พบว่า ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
เริ่มต้นจากการนาน้ายางสดที่ได้จากการเกษตรมาผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้นตามขั้ นตอน
ต่างๆ ออกมาเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่สาคัญ ได้แก่ น้ายางข้น ยางแห้ง และเศษยาง หลังจากนั้นจึงจะ
น าวั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล่ า วเหล่ า นี้ ไ ปท าการผสมกั บ วั ส ดุ เ ติ ม แต่ ง และสารเคมี ต่ า งๆ รวมถึ ง ผ่ า น
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นกลาง ได้แก่ ยางคอมพาวด์
ยางรีเครม ยางมาสเตอร์แบตซ์ ซึ่งเป็นวัสดุชิ้นส่วนยางหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปเพื่อส่งต่อไป
แปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นปลายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปสาหรับจัดจาหน่ายต่อไป
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ภาพที่ 4-17 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ดังแสดงในภาพที่ 4-17 คณะผู้วิจัยได้จาแนกอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3
กลุ่มอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต7 ได้แก่
อุตสาหกรรมต้นน้า
อุตสาหกรรมน้้ายางสด
น้ายางสดจากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวหรือสีครีม ได้มาจากการกรีด
ตัดส่วนของท่อน้ายางในเปลือกยาง ทาให้น้ายางที่มีอยู่ในท่อน้ายาง ไหลทะลักออกมาชั่วระยะหนึ่ง
แล้วหยุด ผลผลิตยางจะได้มากหรือน้อย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการไหลของน้ายาง
กับความเข้มข้นของน้ายาง ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ สภาพแวดล้อม การดูแลรักษา
ต้นยาง และการกรีด
7

ปรับปรุงจากโครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
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ภายหลั งจากที่เ กษตรกรสวนยางได้น้ายางสดมา จะนาน้ายางดังกล่ าวไปขายให้กับ
โรงงานแปรรูปน้ายางสด ซึ่งเป็นการแปรรูปขั้นต้นในอุตสาหกรรมยางและผลิตภั ณฑ์ เพื่อนาไปทา
เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นต่อไป
อุตสาหกรรมแปรรูปน้้ายางสด
น้ายางสดทั้งหมดจะได้รับการผ่านกระบวนการแปรรูปตามขั้นตอนต่างๆ ภายหลังจาก
การแปรรูปดังกล่าว น้ายางสดจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นดังกล่าว ได้แก่ น้ายางข้น ยางแห้ง และเศษยาง
อุตสาหกรรมกลางน้า
อุตสาหกรรมการแปรรูปน้้ายางข้น
ในการผลิตน้ายางข้น สามารถผลิตด้วยกระบวนการต่างๆ 4 วิธี คือ วิธีระเหยน้า วิธีทา
ให้เกิดครีม วิธีปั่น และวิธีแยกด้วยไฟฟ้า แต่การผลิตน้ายางข้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง สาหรับน้ายางข้นที่ได้นี้ส่ว นหนึ่งจะนามาทาเป็นผลิ ต ภัณ ฑ์
ขั้นปลาย เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง ที่นอนฟองน้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่งจะนาไปเป็นวัตถุดิบสาหรับการแปรรูปยางในอุตสาหกรรมขั้นกลางต่อไป
อุตสาหกรรมแปรรูปยางแห้ง
ในการผลิตยางแห้ง สามารถทาได้โดยเอาน้าออกจากน้ายาง ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ในรูป
ของยางแห้งออกมา ยางแห้งดังกล่าวอายถูกนาไปรีดให้เป็นแผ่นได้ยางแผ่น และอาจไปรมควัน
เป็นยางแผ่นรวมควัน หรืออาจถูกนาไปอัดแท่งเพื่อให้ได้ยางแท่งออกมา นอกจากนี้ ยางแห้งที่ได้
อาจนาไปย่อยและผสมกับเศษยางที่ได้จากการแปรรูปน้ายางสด เพื่อนาเข้าเครื่องรีด ซึ่งจะได้ยาง
เครปออกมา
อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์น้ายางข้นและยางแห้ง อาจถูกนามาผสมกับวัสดุ เติมแต่ง เช่น คาร์บอนแบล็ก
หรือ ผ่ านกระบวนการสั งเคราะห์ วัล แคไนซ์ เพื่อ ให้ได้เ ป็นผลิ ต ภัณฑ์ยางสั งเคราะห์ อันได้แก่
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ยางมาสเตอร์แบตช์ ยางคอมพาวด์ และ ยางรีเครม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จะนาไป
เป็นวัตถุดิบผลิตในอุตสาหกรรมขั้นปลายต่อไป
อุตสาหกรรมปลายน้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปยางขั้นกลาง อันได้แก่ การแปรรูปน้ายางข้น และการแปรรูป
ยางแห้ง จะถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางขั้นปลาย โดย
ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้จากการแปรรูป สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน ดังนี้
อุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ ได้แก่ ยางล้อรถยนต์ ยางล้อ
รถบรรทุก ยางล้อรถใช้ในอุตสาหกรรม ยางล้อรถใช้ในการเกษตร ยางล้อรถจักรยานยนต์ ยางล้อ
รถจักรยาน ยางล้อเครื่องบิน ยางล้อตัน ยางใน ยางนอก ฯลฯ
อุตสาหกรรมยางใช้ในทางวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มอุตสาหกรรมยางใช้ในทางวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็น 1) ชิ้นส่วนยานยนต์ 2) ยางชิ้นส่วนทั่วไป 3) สายพาน และ 4) ยางใช้ในงานก่อสร้าง
โดยผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในงานอุตสาหกรรมที่สาคั ญ ได้แก่ ท่อยาง ท่อดูด
ท่อส่ง และข้อต่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญในงานก่อสร้างและงานส่งลาเลียงของเหลวผ่านท่อ และ
ใช้เป็นข้อต่อประเภทอื่นๆ และยางรับแรงสั่นสะเทือน กันกระแทก กันซึม หรือเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้า
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่อ งสุขภัณฑ์ในครัวเรือน สายไฟ จุกขวด
รวมถึงเป็นชิ้นส่วนการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาง
ทั่วไป ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายน้าเกลือ สายยาง ลูกโป่ง โฟมยาง เบาะฟองน้า หัวนม
ยาง ฯลฯ
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อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ได้แก่ ยางรัดของ ยางลบ
รองเท้าและพื้นรองเท้า ผลิตภัณฑืกีฬา ของเล่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
 แร่ และโลหะ
สินค้าในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่คือ สินค้าจากอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์จากแก้ว และเซรามิกต่างๆ ซึ่งสินค้า อุตสาหกรรมเหล็กและผลิต ภัณฑ์
เหล็กเป็นสินค้าที่มีความสาคัญสูงในอุตสาหกรรมนี้
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานอุตสาหกรรมหนึ่ง
แต่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาเด่นชัดเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมการถลุงแร่และผลิตเหล็กกล้า ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
แปรรูปเหล็ ก ขนาดต่างๆ ขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา ความส าคั ญ ประการหนึ่งของ
อุต สาหกรรมเหล็ก คือ ผลผลิ ต จากอุ ต สาหกรรมมีค วามเชื่อ มโยงกั บ อุต สาหกรรมอื่ น ๆ เป็ น
จ านวนมาก เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างจากประเทศอื่นๆ
เนื่องจากลาดับขั้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในไทยเริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายหรือการขึ้นรูป ไล่มายังอุตสาหกรรมขั้นกลางซึ่งเป็นการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอม
แต่กลับไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นหรือการถลุงแร่เหล็กขึ้นมารองรับ ทาให้กระบวนการ
ผลิ ต เหล็ ก ในไทยไม่ ค รบวงจรและขาดความต่ อ เนื่ อ ง การผลิ ต ในขั้ น กลางและขั้ น ปลายของ
อุตสาหกรรมจึงต้องพึ่งพิงการนาเข้าแร่เหล็กจากต่างประเทศอย่างมาก
ในช่ว งที่ผ่ านมา การผลิ ต เหล็ กในประเทศไทยได้ รั บแรงกดดั น จากสภาพเศรษฐกิ จ
ที่ ผันผวนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งยังเกิดการทุ่มตลาดของประเทศจีนจนเกิดการนาเข้าเหล็ก
ราคาถูกจานวนมาก ปริมาณการผลิตเหล็กของไทยจึงได้รับผลกระทบทางตรง
อุตสาหกรรมนี้มีห่วงโซ่อุปทานการผลิต ดังนี้
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ภาพที่ 4-18 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่หลายประเภท
เหล็กแต่ละประเภทผลิตจากกระบวนการผลิตที่ แตกต่างกัน แต่ละกระบวนการต่างแยกย่อยลงไป
อีกหลายขั้นตอน เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ การถลุงเหล็ก การผลิตเหล็กกล้า การหล่อ
ไปจนถึงการแปรรูป หลังจากตกแต่งขั้นสุดท้ายซึ่งมักทาด้วยการเคลื อบผิวหรือการอบชุบความ
ร้อนแล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่พร้อมนาไปใช้งาน โดยทั่วไปสามารถแบ่งห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ได้อ อกเป็น 3 ส่ว นด้ว ยกัน ได้แ ก่ อุต สาหกรรมผลิต เหล็ก ขั้น ต้น อุต ส าหกรรมผลิต เหล็ก
ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นปลาย
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นต้น
กิจกรรมในส่วนนี้จะเป็นการนาสินแร่เหล็กมาถลุงเพื่อแยกธาตุเหล็กออกมาจากสินแร่
ที่อยู่ในรูปเหล็กออกไซด์ โดยมีวัตถุดิบเพิ่มเติมช่วยในกระบวนการถลุงเหล็ก เช่น ถ่านหิน ถ่านโค้ก
ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบเหล่านี้ใช้สาหรับลดออกซิเจนที่แทรกซึมอยู่ภายในสินแร่ รวมทั้งเป็นแหล่ง
พลั งงานส าหรับการถลุ ง นอกจากนี้ยังมีการใช้หินปูนเพื่อ ดักจับสิ่ งสกปรกออกมาเป็นตะกรัน
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ผลผลิตหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอาจอยู่ในรูปของเหลว เรียกว่า น้าเหล็กหลอมเหลว หรืออาจอยู่
ในสภาพของแข็ง เรียกว่า เหล็กถลุง เหล็กพรุน ซึ่งแบ่งตามวิธีการถลุงเหล็กดังต่อไปนี้
การถลุงเหล็กในภาวะของเหลว
การถลุงเหล็กในภาวะของเหลวจะใช้เตาถลุงแบบพ่นลม อุณหภูมิภายในเตาถลุงนี้จะสูง
ประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส อันเป็นผลมาจากการพ่นอากาศร้อนเข้าไปในเตาจนทาให้แร่เหล็ก
และถ่านโค้กคลุกเคล้ากันในภาวะของเหลว เมื่อถลุงเสร็จแล้วจะได้น้าเหล็กดิบซึ่งปกติแล้วจะหล่อ
ออกมาเป็นแท่ง เรียกว่า เหล็ ก พิ ก หรือ เหล็ กถลุ ง การถลุ งเหล็ กโดยใช้วิธี การเช่ น นี้มี ข้ อ ดี คื อ
สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ เหมาะสาหรับการผลิตขนาดใหญ่ที่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง
การถลุงเหล็กในภาวะของแข็ง
การถลุงเหล็กในภาวะของแข็งหรือ บางครั้งอาจเรียกการถลุงเหล็กวิธีนี้ว่าการผลิตเหล็ก
พรุน โดยผู้ผลิตจะทาการถลุงขณะที่วัตถุดิบยังคงอยู่ในสภาพของแข็ง ความร้อนที่ใช้ยังไม่สูงถึง
ขนาดทาให้สินแร่เหล็กและวัตถุดิบอื่นหลอมละลาย ผู้ผลิตจะใช้ก๊าซที่เป็นรีดิวซิ่ง (Reducing Gas)
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน ฉีดเข้าไปในเตาถลุงที่มีอุณหภูมิประมาณ 800 ถึง 1,000
องศาเซลเซียส ก๊าซที่พ่นเข้าไปจะทาปฏิกิริยากับสารประกอบของเหล็กจนกระทั่งกลายสภาพเป็น
เหล็กทั้งๆ ที่ยังเป็นของแข็ง เรียกว่า เหล็กพรุ น สาหรับเทคโนโลยีที่นามาใช้สาหรับการถลุงเหล็ก
ที่ เ ป็ น ของแข็ ง นั้ น ยั ง แบ่ ง ได้ อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม ตามลั ก ษณะการให้ พ ลั ง งานความร้ อ น ได้ แ ก่
1) การถลุงที่ใช้พลังงานจากถ่านหิน และ 2) การถลุงที่ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สธรรมชาติ
เหล็กที่ทาการถลุงเสร็จแล้วจะประกอบไปด้วยคาร์ บอนประมาณร้อยละ 4.5 และเจือปน
ด้วยสารมลทินต่างๆ ทาให้เหล็กมีความเปราะมากเกินไป ไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้งาน
จึงจาเป็นต้อ งปรั บ ปรุ งส่ ว นผสมต่ างๆ ในขั้นตอนการผลิ ต เหล็ กขั้ นถั ดไปเพื่อ ให้ไ ด้เ หล็ ก ซึ่ ง มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ กขั้นต้นต้องการเงินลงทุนสูง เนื่องจากต้องใช้
พลังงานสาหรับการถลุงจานวนมาก อีกทั้ง ยังต้องการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่
แข็งแรง ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นขาดแคลนทั้งแหล่งพลังงานราคาถูกและความพร้อมทางระบบ
สาธารณูปโภค ทาให้ไม่มีความสามารถเพียงพอส าหรับการถลุงเหล็ก กล่าวคือการผลิตเหล็ ก
ในไทยเริ่ มต้ น จากกระบวนอุต สาหกรรมผลิ ต เหล็ กขั้ น กลาง ด้ว ยวิธี การหลอมเศษเหล็ ก ด้ ว ย
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เตาไฟฟ้าและผสมเข้ากับเหล็กถลุงที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ จึงจะได้เหล็กซึ่งมีส่วนผสมตามที่
ต้องการ
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นกลาง
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เหล็ ก ขั้ น กลางประกอบด้ ว ยการผลิ ต เหล็ ก กล้ า และการหล่ อ
เมื่อ เสร็จสิ้ นกระบวนการผลิต เหล็ก ขั้นต้นแล้ว ขั้นตอนต่อ ไปจะเป็นการผสมน้าเหล็กกล้ าเพื่อ
ปรั บ เปลี่ ย นคุ ณ สมบั ติ ข องน้ าเหล็ ก กล้ า นั้ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ส่ ว นผสมทางเคมี
อุณ หภู มิ หรือ ความสะอาดของเหล็ ก การผลิ ต เหล็ กกล้ า สามารถแบ่ง ย่อ ยได้อีก 2 วิธี ได้แ ก่
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน และการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน
การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีนี้จะนาน้าเหล็กหลอมเหลวหรือเหล็กถลุงมาผสมกับเศษเหล็ก
จากนั้นจึงลดปริมาณคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 1.5 ด้วยการเป่าก๊าซออกซิเจนผ่าน
โลหะลงในเตาเพื่อ ให้ เหล็ กกล้ าหลอมเหลว และผสมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปประกอบเพื่อ ปรั บ ปรุง
คุณภาพเหล็กโดยอาศัยการทาปฏิกิริยาเคมีระหว่างก๊าซออกซิเจนและธาตุต่างๆ ในน้าเหล็ก
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า
วิธีการผลิตนี้ถูกนามาใช้สาหรับการหลอมเศษเหล็ก มีเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักและ
เหล็กพรุนเป็นตัวผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ โดยเศษเหล็กที่ถูกหมุนเวียนมาใช้ ใหม่จะถูก
หลอมและแปรสภาพไปเป็นเหล็กกล้าคุณภาพดีด้วยการอาร์คไฟฟ้ากาลังสูง
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเหล็กกล้า เหล็กกล้าหลอมเหลวจะถูกนาไปสู่กระบวนการ
หล่อแบบต่อเนื่องในเบ้าหล่อ จนกระทั่งหล่อเสร็จก็จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งสาเร็จรูปออกมา
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) เหล็กแท่งยาว 2) เหล็กแท่งแบน และ
3) เหล็กแท่งใหญ่
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อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นปลาย
ในอุตสาหกรรมนี้จะมีการนาผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งสาเร็จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป
ต่างๆ ซึ่งมีหลายกระบวนการด้วยกัน เช่น การแปรรูปร้อน การรีดเย็น การเคลือบผิว การอบชุบ
ความร้อน การทุบขึ้นรูป การทุบขึ้นรูปเย็น การกลึงไสตัดเจาะ การเชื่อม การผลิตท่อเหล็ก การตี
ขึ้นรูป ตลอดจนการหล่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
เหล็กรูปทรงยาว 2) ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงแบน และ 3) ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง โดยปกตินั้นมี
ขั้นตอนการขึ้นรูปเหล็กกล้า 2 ขั้นด้วยกัน ดังต่อไปนี้
การขึ้นรูปขั้นปฐมภูมิ
วิธี ก ารขึ้นรูปปฐมภูมิเ ป็นวิธี การที่ถู กประยุกต์ใ ห้ใ ช้กับเหล็ กที่ผ่ านกระบวนการหล่ อ
แบบต่อเนื่องมา ไม่ว่าจะเป็นเหล็กแท่งแบน เหล็กแท่งยาว หรือเหล็กแท่งใหญ่ ขั้นตอนการขึ้นรูปนี้
จะก่อให้เกิดการลดหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในเนื้อโลหะ ตัวอย่าง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ไ ด้ห ลั งเสร็จสิ้ นกระบวนการ ได้แก่ เหล็ กแผ่ นรีดร้อ น เหล็ กแผ่ นรีดร้อ นชนิดม้วน
เหล็กเส้นสาหรับเสริมคอนกรีต เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
การขึ้นรูปขั้นทุติยภูมิ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การผลิต การแปรรูป และการตกแต่งขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อทาให้ชิ้นส่วนเหล็กกล้าขั้นสุดท้ายมีรูปทรงและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่
ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็นกระบวนการต่างๆ แบบละเอียดได้ดังต่อไปนี้







การเปลี่ยนรูปทรง เช่น การรีดเย็น
การกลึงแปรรูป เช่น การเจาะ
การต่อประสาน เช่น การเชื่อม
การเคลือบผิว เช่น การชุบสังกะสี
การทากรรมวิธีทางความร้อน เช่น การเทมเปอร์ริ่ง (Tempering)
การทากรรมวิธีปรับปรุงผิว เช่น การทาคาร์บุไรซิ่ง (Carburizing)

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่ได้จะถูกนาไปใช้งานตามคุณสมบัติและรูปร่าง ซึ่งอาจมีการแปรรูปอีก
ขั้นหนึ่งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ สาหรับนามาใช้ทั่วไปในชีวิตประจาวัน เช่น ตะปู ตะปูควง

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สลักเกลียว ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง ท่อเหล็ก ข้อต่อท่อเหล็ก และโครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
เป็นต้น
 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ พลาสติ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติก เป็ น อุ ต สาหกรรมส าคั ญ
อุตสาหกรรมหนึ่งที่สาคัญต่อเศรษฐกิจไทย ถือกาเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2532 หลังจากมีการขุดค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้มีการริเริ่มก่อตั้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติขึ้น และเกิด
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 1 (National Petrochemical Complex 1: NPC 1) โดยมี
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตสารเอทีลีนจากก๊าซธรรมชาติ หลังจากนั้น
จึงมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในเวลาต่อมา ประเทศไทยก็สามารถ
ผลิตอนุพันธ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ครบทุกสาย โดยในขณะนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย
ยังอยู่ภายใต้ก ารคุ้ มครองด้ว ยภาษีศุล กากรมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2537 รัฐบาลมี นโยบาย
การเปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
ขยายการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี และมี ก ารขยายก าลั ง การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ปิโตรเคมีขั้นปลาย รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่เดิมอย่าง โพลีเอทิลีน
และโพลี โ พรพิ ลี น ให้ เ กิ ด การประหยั ด ต่ อ ขนาด (Economies of Scale) มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ผ ลิ ต บางรายได้ ข ยายการผลิ ต ในแนวตั้ ง
(Vertical Integration) ทาให้ รูปแบบการดาเนินงานในอุต สาหกรรมปิโตรเคมีเ ปลี่ ยนแปลงจาก
บริษัทรายย่อย มาเป็นกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดมากยิ่งขึ้น8
ในปั จ จุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมนี้ มี จ านวนมาก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สาคัญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ ว น
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
อุตสาหกรรมมีต้นกาเนิดจากวัตถุดิบที่สาคั ญ 3 แหล่ง ประกอบด้วย น้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ แร่ และผลิตผลการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นสามารถนาไปสร้างผลิต ภัณฑ์ที่
แตกต่า งกัน ออกไป เช่น น้ามัน และก๊ า ซธรรมชาติ นาไปผลิ ต ผลิต ภั ณ ฑ์เ คมี พลาสติก เรซิ น
โพลิเมอร์ต่างๆ แร่นาไปผลิตเป็นอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และผลิตผลการเกษตร
นาไปเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตสารเคมีชีวภาพ
8

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ในแต่ละประเภทของวัตถุดิบนั้นยังสามารถจาแนกขั้นตอนการผลิตได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย
ดังที่แสดงตามภาพที่ 4-19 และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกดังแสดงในภาพที่ 4-20
ภาพที่ 4-19 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรมขั้นกลางและปลาย

อุตสาหกรรมขั้นต้น

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์

น้ามันดิบ
กาซ รรมชาติ
โรงกลั่นน้ามัน
โรงแยกก๊าซ

อนินทรีย์เคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
พลาสติกและโพลิเมอร์

เคมีภัณฑ์เฉพาะด้าน

ใยสังเคราะห์

สารเคลือบ กาว
น้ายาล้างรูป

สิ่งทอ

ผลิตผลทางการเกษตร

แร่

บรรจุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ ก่อสร้าง

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเกษตรและ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
อาหาร ยา

เศษ สารสกัดจาก
ผลิตผลการเกษตร

ยา อาหาร

สารตึงผิว

ไขมัน

สารซักล้าง
เครื่องสาอาง

อาหารสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด ดูแลร่างกาย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลผลจาก สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 4-20 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

สาหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานที่สาคัญ ดังนี้
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้น
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้นหรืออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมที่
ผลิตวัตถุดิบเคมีซึ่งนาไปใช้ต่อในการผลิตในขั้นกลางและปลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้น สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Chemical) เกิดขึ้นจากสสารประกอบของคาร์บอนซึ่งอยู่
ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น กรดซิตริก กรดอะซิติก เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านี้สามารถนาไปผลิตสารเคมีได้ 2 ประเภท ได้แก่ ปิโตรเคมีจากน้ามันและก๊าซ
และโอลิโอเคมีจากสัตว์
 เคมี ภั ณ ฑ์ อ นิ น ทรี ย์ (Inorganic Chemical) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทนี้ เ กิ ด จากการท า
ปฏิกิริยาสังเคราะห์ทางเคมี เช่น กรด เกลือ ด่าง เป็นต้น
ในการผลิต ปิโตรเคมีนั้น ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซโซลี นจะเข้าสู่กระบวนการผลิ ต ที่ใ ช้
ความร้อนและความดันเพื่อแยกอนุภาคของวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลง ผลผลิตที่ได้ในขั้นตอนนี้มี
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สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) โอเลฟิน เช่น เอทิลีน โพรพิลิน บิวทาไดอีน เป็นต้น และ 2) อะโรมาติก
เช่น เบนซีน โทลูอีน สไตรีน คิวมีน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากจากการผลิตปิโตรเคมีคือ
เอทิลีน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการผลิตพลาสติก ยาง ไฟเบอร์ ผงซักฟอก ตัวทาละลาย และยา
ระงับความรู้สึกต่อไป ผลผลิตปิโตรเคมีที่เหลืออาจนาไปผลิตเป็นสารเคมีทางการค้าอื่นๆ ได้อีก
ทอดหนึ่ง เช่น พลาสติก เรซิน เป็นต้น
ส่วนการผลิตโอลิโอเคมีนั้นทาได้โดยกระบวนการแยกสลายในน้าเพื่อดึงส่วนประกอบ
ของน้ามันปาล์มและน้ามันมะพร้าวออกมา ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในส่วนนี้ ได้แก่ สารประเภทไขมัน
แอลกอฮอล์ไขมัน เมทิลเอสเทอร์ เมทิลพอลิสสไตรีน เป็นต้น
ในกรณีของสารเคมีอนินทรีย์ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการแยกองค์ประกอบ
ทางเคมีออกมาจากสารตั้งต้น เช่น วิธีคลออัลคาไรด์ ที่ใช้ในการแยกคลอรีนและโซดาไฟออกจาก
หิ น เกลื อ หรื อ น้ าเค็ ม ธรรมชาติ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ จ านวนมากในขั้ น ตอนการผลิ ต นี้
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ซัลเฟอร์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์คลออัลคาไรด์ เช่น คลอรีน โซดาไฟ ไททาเนียม
ออกไซด์ เป็นต้น และก๊ าซอุต สาหกรรมต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน อากอน ออกซิเ จน ไนโตรเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ผลผลิตพวกนี้นอกจากได้จากการสกัดวัตถุดิบพวกแร่ธาตุ เกลือ
น้าเค็ม และอากาศแล้ว บางครั้งยังอาจเป็นผลผลิตพ่วงจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง
อุตสาหกรรมในส่ว นนี้จะรับผลิต ภัณฑ์เ คมีขั้นต้นมาแปรรูปให้เ ป็นเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง
เพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมขั้นปลายซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์เคมีสาเร็จรูป ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้รับใน
กระบวนการผลิต ส่ว นนี้มัก เป็นเคมีอินทรีย์ที่ได้จากผลิต ภัณฑ์ ปิโตรเลียม เช่น ไวนิล คลอไรด์
เอทิลีนไกลคอน ลิเนียร์อัลคิล เบนซิน สไตรีน เป็นต้น
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย
ผู้ผลิตในส่วนนี้ทาหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีสาเร็จรูป โดยใช้วัตถุดิบทั้งจากอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ขั้นต้น และเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยดังต่อไปนี้
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อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
 การผลิตในเชิงผสม (Physical Mixing Process) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปตาม
โรงงานผลิต ซึ่งวิธีการนี้ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ
1) วิ ธี ผ สมเป็ น เนื้ อ เดี ย ว สามารถท าได้ โ ดยน าเอาแม่ ปุ๋ ย และส่ ว นผสมต่ า งๆ
มาคลุกเคล้าเข้าด้ว ยกัน จากนั้นจึงอัดเป็นเม็ดๆ ในแต่ละเม็ดที่ได้นั้นมีธ าตุ
อาหารตรงตามสูตรที่ต้องการ
2) วิธีผสมไม่เป็นเนื้อเดียว วิธีการนี้ทาโดยนาเอาปุ๋ยและส่วนผสมต่างๆ มาบดให้
เข้ากันตามสูตรที่ต้องการ เพียงแต่ไม่มีการปั้นให้เป็นเม็ด
 การผลิตในเชิง ประกอบ (Chemical Mixing Process) การผลิ ต ประเภทนี้เ ป็น
การผลิตซึ่งต่อเนื่องจากการผลิตวัตถุดิบด้วยการสังเคราะห์ทางเคมี ผู้ผลิตจะนา
วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์มาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการ
เมื่อทาการผลิตจนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยเคมีที่ผลิตได้อีก 2 ประเภท
ได้แก่
 ปุ๋ ย เดี่ ย ว คื อ ปุ๋ ย ที่ มี ธ าตุ ใ นปุ๋ ย อยู่ เ พี ย งธาตุ เ ดี ย ว เช่ น ปุ๋ ย ยู เ รี ย ซึ่ ง มี เ ฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มีโพแทสเซียมอยู่เพียงธาตุเดียว เป็นต้น
 ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุปุ๋ยผสมอยู่มากกว่า 1 ธาตุ โดยทั่วไปมักมี 2 หรือ 3 ธาตุ เช่น
ปุ๋ยสูตร 16-20-20 ซึ่งมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่เพียง 2 ธาตุ หรือปุ๋ยสูตร 15-15-15
ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมครบทั้ง 3 ธาตุ เป็นต้น
อุตสาหกรรมสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช
ในประเทศไทยนั้นไม่ปรากฏผู้ผลิตผลิตสารเคมีขั้นต้นสาหรับผลิตสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จึงอาจกล่าวได้ว่าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศนั้นมีแหล่งที่มาจากบริษัทใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ผู้ประกอบกิจการผลิตสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทท้องถิ่น สาหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาตินั้นจะนาเข้า
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สารออกฤทธิ์จากบริษัทต้นทางในต่างประเทศมาผสมปรุงแต่ง หรือนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
สาเร็จรูปที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ ม ในขณะที่กลุ่มบริษัทท้องถิ่นมักนาเข้าสารส าเร็จรูปมาจาหน่า ย
โดยตรงโดยไม่มีขั้นตอนปรุงแต่งสาร โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทสารเคมีได้ออกเป็น 4
ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ได้แก่
 สารเคมีชนิดผง (Dustable Powder) เป็นยาผงแบบแป้งที่เหมาะสาหรับการพ่น
แต่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการเจือจาง
 สารเคมีชนิดน้า (Emulsififiable Concentrate) เป็นของเหลวที่มีลักษณะผสมกัน
เป็นเนื้อเดียว ใช้ในรูปแบบของอิมัลชั่น (Emulsion) หลังการละลายน้าแล้ว
 สารเคมี ช นิ ด เม็ ด (Granule) เป็ น อนุ ภ าคของแข็ ง ขนาดเล็ ก มี ข นาดแน่ น อน
สามารถนาไปใช้งานได้ทันที
 สารเคมี ช นิ ด สเปรย์ (Aerosol Dispenser) เป็ น สารเคมี ที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นภาชนะ
รูปแบบกระป๋องสเปรย์ ตัวยาสามารถกระจายออกมาได้ผ่านทางรูเปิดด้วยการใช้
ความกดดันภายใน
กระบวนการในการผลิตสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ สารกาจัดแมลง ตัวทาละลาย
สารไวไฟ สารที่ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น และสารคงสภาพ จะถูกขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดใหญ่มายังโรงงาน จากนั้นจึงถูกนาไปจัดเก็บในคลังวัตถุดิบหรือถังวัตถุดิบ
2) การผสมวัตถุดิบ แตกต่างกันไปตามประเภทของสารเคมีดังที่จาแนกข้างต้น
 สารเคมีชนิดผง (Dustable Powder) เริ่มต้นจากการชั่งตวงวัตถุดิบ ผสมส่วนผสม
ทั้งหมดให้เข้ากัน บดให้ละเอียด ลาเลียงเข้าสู่ถังพัก จากนั้นจึงนาไปกรองเพื่อคัดแยก
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ออก แล้วบรรจุลงในถังเก็บยาสาเร็จรูป
 สารเคมีชนิดน้า (Emulsififiable Concentrate) สารเคมีประเภทน้าจะมี ขั้นตอน
การผลิตเหมือนสารเคมีชนิดผง เพียงแต่ไม่จาเป็นต้องผ่านเครื่องบดและกรองโดย
เครื่องกรองร่อนยา เมื่อผสมเสร็จและอยู่ในถังพักเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตสามารถบรรจุ
ลงภาชนะได้ตามที่ต้องการ
 สารเคมีชนิดเม็ด (Granule) นาวัต ถุ ดิบที่ผ่ านการชั่งตวงแล้ ว มาผสมให้เ ข้ากัน
จากนั้นจึงนาไปอบให้แห้งในเครื่องอบแห้ง จึงได้สารเคมีชนิดเม็ดพร้อมใช้งาน

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 สารเคมีชนิดสเปรย์ (Aerosol Dispenser) เมื่อชั่งตวงวัตถุดิบและผสมกันเป็นเนื้อ
เดียวแล้ว สารเคมีจะถูกนาเข้าสู่ถังกวนเพื่อกวนให้เข้ากันอย่างละเอียดเพื่อลาเลียง
ไปยังถังเก็บรอการบรรจุต่อไป
3) การทดสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตจะทาการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มา
เทียบกับสูตรการผลิต รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน
4) การบรรจุ ขั้นตอนนี้จะต้อ งทาการอย่างระมัดระวังเพื่อ ไม่ใ ห้เ กิดการรั่วไหลของ
สารเคมี ภาชนะที่นามาบรรจุอาจเป็นขวด ถัง หรือถุงก็ได้ แต่โดยทั่ วไปมักบรรจุลง
กระป๋อง นาไปผนึกด้วยซีลฝากระปุก (Cap Seal) พร้อมทั้งอัดก๊าซเข้าไป ทดสอบ
การรั่วไหลของภาชนะ แล้วจึงปิดจุกหรือครอบฝาครอบได้
อุตสาหกรรมสีและผลิตภัณฑ์ร่วม
อุต สาหกรรมสี จัดเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย โดยทั่ว ไปแล้ ว อุต สาหกรรมสี
มักดาเนินการตามอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่นาผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปของตนไปใช้ต่อ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์
สาหรับอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบการจะใช้วัตถุดิบซึ่งได้รับจากการ
กลั่นน้ามันและจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยทั่วไปแล้วมักใช้ทั้งวัตถุดิบที่ทาการผลิตในประเทศ
และจากต่างประเทศในสัดส่วนพอๆ กัน สาหรับวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัตถุดิบที่
เป็นสิ่ งนาสี (Vehicle) และตัว ปรับคุณสมบัติ (Addictive) ส่ ว นวัต ถุดิบที่ใ ช้จากต่างประเทศนั้น
ได้แ ก่ วัต ถุ ดิบที่เ ป็นสารสี และสี ปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ โครเมียม และแคดเมียม
วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเข้าโรงงานผลิตสีเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป
ผลิตภัณฑ์สีนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน
อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการกาหนดคุณสมบัติปลีกย่อยอื่นๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว
สามารถจาแนกประเภทของสีคร่าวๆ ได้ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
 สีทาอาคาร (Decorative Paint) เป็นสี ที่ใ ช้เ พื่อ การตกแต่ งภายในและภายนอก
อาคาร มักเป็นสีน้าหรือสีพลาสติก มีกลุ่มธุรกิจที่นาไปใช้หลักๆ คือ ธุรกิจก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย สานักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
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 สีอุตสาหกรรม (Industrial paint) สีประเภทนี้ถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเ จอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังใช้สาหรับบารุงรักษาโรงงาน ใช้ในการป้องกันสนิมหรือป้องกันการสึกกร่อน
ของอาคาร
 สีอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Duty Coating) สีที่ผลิตออกมาจะมีคุณสมบัติทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตกอยู่ใต้สภาพผิดปกติ เช่น ถูกกัดกร่อน
จากกรดหรือด่าง ทาให้เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานซีเมนต์เพื่อกันด่าง นอกจากนี้ สีบางชนิด
ยัง สามารถทนต่อ แรงขีด ข่ว น ป้อ งกัน แรงกระแทก และมีค วามยืด หยุ่น สูง สี
ประเภทหลังนี้มักถูกนาไปใช้กับงานโครงเหล็ก เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานสารเคมี
งานสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนาไปทาสีเรือด้วย
 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ามันขัดเงาและแลกเกอร์ ผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้หากนาไปใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะทาให้เกิดความมันเงา ส่วนซีเมนต์พ่นลายนูนซึ่งเกิดจาก
การผสมระหว่างลาเท็กซ์และผงซีเมนต์มีประโยชน์ในการพ่นให้เกิดลวดลายต่างๆ
ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังมีสีจราจรทั้งแบบสะท้อนแสงได้และสะท้อนแสงไม่ได้
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ห ลากหลายของสี แต่ ล ะประเภท วิ ธี ก ารผลิ ต สี แต่ ล ะแบบจึ ง มี ค วาม
แตกต่างกันออกไปอีก บางผลิตภัณฑ์มีเพียงแค่ขั้นตอนของการนาสีมาผสมกันแล้วจัดจาหน่ายได้
ทันที แต่บางผลิ ต ภัณ ฑ์ก็ ต้อ งผ่ านหลายขั้นตอนจนกว่าจะออกมาเป็นสี ส าเร็จรูปพร้อ มใช้งาน
อย่ า งไรก็ ต ามหากจั ด กลุ่ ม กระบวนการผลิ ต สี พบว่ า มี ก ระบวนการผลิ ต หลั ก ๆ ที่ ส าคั ญ 4
กระบวนการ ได้แก่
1) กระบวนการผสมสี ในกระบวนการนี้ผู้ผลิตจะนาวัตถุดิบต่างๆ เช่น สีกึ่งสาเร็จรูป
สารปรับคุณภาพ นามาผสมตามสูตรการผลิตที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการผสมแตกต่างกัน
ออกไปตามวัตถุประสงค์การผลิต หากเป็นการผสมให้เข้ากันเฉยๆ จะใช้ความเร็ว
รอบใบกวนไม่มากนัก แต่ถ้ าหากต้อ งการทาให้ส่ วนผสมแตกตัวหรือ กระจายตัว
ความเร็วรอบใบกวนก็จะสูงขึ้น และถ้าหากต้องการปั่นให้ส่วนผสมละลาย อาจต้อง
นาความร้อนเข้ามาช่วยระหว่างผลิต
2) กระบวนการโม่หรือบดสี วัตถุดิบที่ได้รับการผสมมาแล้วจะถูกลาเลียงไปยังเครื่องบด
การบดหรือโม่ช่วยทาให้เนื้อสีละเอียดมากยิ่งขึ้น แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
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 การบดด้วยลูกกลิ้ง - การบดแบบนี้ใช้อุปกรณ์ทรงกระบอกมาเรียงต่อกันเป็นเลขคี่
ซึ่งอาจมีลูกกลิ้งมาเรียงต่อกัน 3 ลูก 5 ลูก 7 ลูก จนถึง 9 ลูก ส่วนผสมที่เคลื่อนผ่าน
ช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจะถูกบดและอัดตัวจนมีความละเอียดสูง
 การบดด้วยลูกบอล - ใช้ลูกเหล็กทรงกลม หรือเซรามิกทรงกลมเพื่อให้ส่ว นผสม
ต่างๆ มีความละเอียดตามที่ต้องการ
3) กระบวนการทดสอบหรือปรับแต่งคุณภาพ ในขั้นนี้ผู้ผลิตจะทาการตรวจสอบ
ลักษณะ การจับตัว ความทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆ ของสีที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท กระบวนการนี้อ าจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้ ว แต่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ โรงงานที่ ท าการผลิ ต บางครั้ ง อาจเรี ย กว่ า กระบวนการแต่ ง สี
กระบวนการปรับแต่งคุณภาพ หรือกระบวนการเจือจาง
4) กระบวนการบรรจุ เมื่ อ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ ว สี จ ะถู ก น าไปบรรจุ ล ง
ภาชนะและหีบห่อต่อไป รวมไปถึงระบุข้อมูลการผลิตบนภาชนะสีด้ว ย ภาชนะที่
นามาใช้ในการบรรจุสีมีหลากหลาย บางประเภทถูกบรรจุลงถังขนาด 20 ลิตร หรือ
อาจแบ่งย่อยออกเป็นถังเล็กๆ ขนาด 1 ถึง 5 ลิตร รวมถึง สีที่ถูกบรรจุลงกระป๋อง
สเปรย์ที่อัดแรงดัน
การผลิ ต สี แ ต่ล ะประเภทไม่ จาเป็ นต้อ งด าเนิ นการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กั บ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วภาชนะบรรจุสีจะถูกยกและเคลื่อนย้ายโดย
รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) หรือรถเครน (Crane) เพื่อนาไปจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายรายต่างๆ
ซึ่งแบ่งการจาหน่ายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจาหน่ายในประเทศ และการจาหน่ายนอกประเทศ
แต่ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมักจาหน่ายให้ผู้ค้าปลีกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัว แทน
จ าหน่ า ย อุ ต สาหกรรมที่ มั ก น าสี ส าเร็ จ รู ป ไปใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ต่ อ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศมีหลายประเภท เช่น สิ่งปรุงแต่งที่
ใช้แต่งหน้าหรือบารุงผิว สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับผม สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน
และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว น้าหอม เป็นต้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องสาอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว และเครื่องสาอางที่ใช้แต่งสีผิว
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แต่หากแบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง กระทรวงอุตสาหกรรม จะสามารถ
แบ่งได้ 6 ประเภท9 ได้แก่
 เครื่องส าอางส าหรับผม (Hair Cosmetics) เช่ น แชมพู น้ ายาโกรกผม น้ ายา
จับลอนผม น้ายาดัดผม สิ่งปรุงเพื่อใช้กาจัดรังแค สิ่งปรุงแต่งสีเส้นผมและขน สิ่งปรุง
ปรับสภาพเส้นผม และสิ่งปรุงแต่งทรงผม เป็นต้น
 เครื่องสาอางแอโรซอล (Aerosol Cosmetics) เช่น สเปรย์ต่างๆ เป็นต้น
 เครื่องสาอางสาหรับใบหน้า (Face Cosmetics) เช่น ครีมและโลชั่นล้างหน้า
สิ่งปรุงสมานผิว และสิ่ งปรุงทาให้ผิว สดชื่น สิ่งปรุงรองพื้น สิ่งปรุงผัดหน้า สิ่งปรุง
แต่งตา รู้ช ลิปสติก และอิโมลเลียนต์ เป็นต้น
 เครื่องสาอางสาหรับลาตัว (Body Cosmetics) เช่น ครีมและโลชั่นทาผิ ว ครีม
และโลชั่ น ทามื อ และทาตั ว สิ่ ง ปรุ ง ป้ อ งกั น แดดและแต่ ง ให้ ผิ ว คล้ า น้ ายาทาและ
ล้างเล็บ และสิ่งปรุงระงับเหงื่อและกลิ่นตัว เป็นต้น
 เครื่องหอม (Fragrances) เช่น น้าหอม ครีมหอมและเครื่องหอมชนิดแข็ง เป็นต้น
 เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Cosmetics) เช่น สิ่งปรุงสาหรับการโกน สบู่สาหรับ
การโกน ครีมสาหรับการโกน สิ่งปรุงสาหรับใช้ก่อนการโกน สิ่งปรุงสาหรับใช้หลัง
การโกน สิ่งปรุงที่ทาให้สีผิวจางและฟอกสีผิว สิ่งปรุงผสมน้าอาบ ฝุ่นโรยตัว และ
สิ่งปรุงทาให้ขนร่วง (Depilatories) เป็นต้น
ในขณะที่ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นดังนี้
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกถือเป็นอุต สาหกรรมในช่วงต้นของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น ได้แก่ ส่วนประกอบทางเคมี น้า
โพลิเมอร์ (ซึ่งได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) เป็นต้น ส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้น กระบวนการผลิต
เริ่มจากนาวัตถุดิบหลักมาผ่านกระบวนการผลิตหล่อเม็ดพลาสติก โดยใช้ความร้อนและแรงอัดเข้าสู่
แม่ พิ ม พ์ เม็ ด พลาสติ ก ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต จะถู ก น าไปใช้ ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ใน
อุตสาหกรรมขัน้ ปลายของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกต่อไป
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อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก
อุตสาหกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติก เป็นการแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ
ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยกระบวนการหรือเทคนิคการผลิต
เม็ดพลาสติกและพลาสติกแปรรูป ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูปชิ้นส่ว น
พลาสติก (Injection Molding) และกระบวนการผลิตแบบการเป่าชิ้นงานและการผลิตขวด (Blow
Molding)
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปยัง
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากในการผลิ ต สิ น ค้ า อาทิ ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง หรื อ แม้ แ ต่ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
ล้ ว นแล้ ว แต่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ กเป็ น วั ต ถุ ดิ บ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป หรื อ เป็ น ส่ ว นประกอบ
ในการผลิ ต ซึ่ งอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่ องเหล่ านี้ เอง ได้ เพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บพลาสติ ก และเม็ ดพลาสติก
เป็นอย่างมาก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่อาจเห็นได้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ แผ่นฟิ ล์ม ฟอยส์ และ
เทป ใยหรือเส้นใยพลาสติก ท่อ หลอด พลาสติกปูพื้น ด้ามจับฝักบัว ภาชนะบรรจุ อาทิ จาน ชาม
รวมไปถึงเครื่องใช้อื่นๆ ที่ทาด้วยพลาสติก และเครื่องเรือนหลากหลายชนิด
 อัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การทาเหมือง การเจียระไน การออกแบบ การ
ทาและประกอบตัวเรือน การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการเจียระไน และการทาวัสดุหีบห่อ เป็น
ต้ น ในขณะเดี ย วกั น อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วยั ง เป็ น อุ ต สาหกรรมขึ้ น ชื่ อ และเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก
นานาชาติด้ว ยฝี มือของแรงงานชาวไทย ได้แก่ ช่างเจียระไน ช่างเผา-เคลือบสีพลอย ซึ่งล้ ว น
แล้วแต่มีฝีมือ ทักษะ เทคนิค ความชานาญ และความประณีต อย่างมากและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ทาให้คุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นสินค้ามีคุณภาพสูง มีความสวยงาม อีกทั้งยังมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก
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โดยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยการนาวัตถุดิบจาก
ต้นน้ามาผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนที่จะนาวัตถุดิบดังกล่าวเหล่านั้นมาผลิตเป็นเครื่องประดับ
คณะผู้วิจัยได้แบ่งแยกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกเป็น 2 อุตสาหกรรมหลัก คือ
อุตสาหกรรมอัญมณี และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ภาพที่ 4-21 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมอัญมณี10
ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต อุตสาหกรรมอัญมณี ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต่างๆ แยก
ย่อยออกไป ดังนี้

10

ในที่นี้ อุตสาหกรรมอัญมณีจะหมายรวมถึงอุตสาหกรรมเพชร อุตสาหกรรรมรัตนชาติ อุตสาหกรรมไช่มุก และอุตสาหกรรมโลหะ
มีค่า (ทอง เงิน ทองคาขาว ฯลฯ)
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อุตสาหกรรมเพชร
อุตสาหกรรมเพชรเริ่มต้นจากการนาสินแร่จาการทาเหมืองเพชรมาผ่านกระบวนการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งเพชรที่ยังมิได้เจียระไน หลังจากนั้น จึงนาวัตถุดิบดังกล่าว มาเจียระไน เพื่อให้ได้
เพชรที่เ จียระไนแล้ ว ก่ อ นจะนาวัต ถุ ดิบดังกล่ าวมาทาเป็นเครื่อ งประดับต่อ ไปในอุต สาหกรรม
เครื่องประดับ
ในปัจจุบัน ประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบแร่เพชรที่สาคัญของโลก ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา
ออสเตรเลีย และแคนาดา ด้วยความที่วัตถุดิบดังกล่าวมีปริมาณที่จากัด จึงทาให้มูลค่าของมัน
ค่อนข้างสูงกว่าแร่อื่นๆ ค่อนข้างมาก อีกทั้ง ในการเจียระไนเพชรนั้น ยังต้องอาศัยฝีมือ ความชานาญ
และทักษะของแรงงานฝีมือเป็นอย่างมาก เพื่อให้เพชรที่เจียระไนออกมามีคุณภาพ
สาหรับการผลิตเพชรในประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าค่อนข้างขึ้นชื่อและเป็นที่ได้รับ การ
ยอมรั บ จากต่ า งชาติ เนื่ อ งด้ ว ยเทคนิ ค การตั ด และเจี ย ระไนที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ ท าให้
อุตสาหกรรมการผลิตเพชรสร้างรายได้ให้กับประเทศที่ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
การผลิตอีกด้วย
อุตสาหกรรมรัตนชาติ
รัตนชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ พลอย ทับทิม มรกต โกเมน ฯลฯ โดยใน
ประเทศไทยแล้ว อุตสาหกรรมรัตนชาติที่สาคัญคือ อุตสาหกรรมพลอย
อุตสาหกรรมดังกล่าว เริ่มต้นจากการนาสินแร่พลอยที่ได้จากการทาเหมืองพลอย (หรือ
นาเข้ามาจากแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ) มาแปรรูป โดยขั้นตอนการแปรรูปพลอยที่สาคัญนั้น
ประกอบด้วยการเผาพลอยหรือการหุงพลอย ซึ่งเป็นการทาความสะอาดพลอยให้ใสสะอาดขึ้น
หรือเพิ่มหรือลดความเข้มของสีพลอย และการเจียระไนพลอย ซึ่งเป็นการตัดตกแต่งเหลี่ยมเม็ด
พลอยที่ได้มา หลังจากที่ทาการเผา หุง
อุตสาหกรรมไข่มุก
อุ ต สาหกรรมไข่ มุ ก หรื อ อุ ต สากรรมเลี้ ย งไข่ มุ ก เป็ น อี ก อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ภายใต้
อุตสาหกรรมอัญมณี ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งภายใต้อุต สาหกรรม
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การประมง ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงหอยมุก ก็คือ ไข่มุก ซึ่งจะถูกนาไปผลิตเป็นเครื่องประดับ
ต่อไป
อุตสาหกรรมโลหะมีค่า
อุตสาหกรรมโลหะนั้นเริ่มต้นจากการนาสินแร่จาการทาเหมืองแร่มาผ่านกระบวนการถลุง
และหลอม เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหะมีค่า เช่น ทองคา เงิน ทองคาขาวหรือแพลทินัม เป็นต้น ที่จะ
นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องประดับ และผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
อุตสาหกรรมอัญมณีเทียม
อัญมณีเทียมเป็นการสังเคราะห์ธาตุบางชนิด ซึ่งอาจเป็นธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบ
ในอัญมณีที่ต้องการจาลองขึ้นมา หรือเป็นธาตุที่เมื่ อทาการสังเคราะห์แล้วทาให้อัญมณีเทียมมี
คุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับอัญมณีธรรมชาติมากที่สุด
เนื่องด้วยเทคโนโลยีในการผลิตอัญมณีเทียมในปัจจุบัน มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้ต้นทุนในการผลิตต่าลง และอัญมณีเทียมที่ผลิตออกมาก็มีความใกล้เคียงกับอัญมณีธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ทาให้อัญมณีเทียมมีราคาที่ถูกกว่าอัญมณีธรรมชาติ กลายเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ
ผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการเครื่องประดับในราคาที่ต่ากว่า
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
วัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปจากอัญ มณีดิบ และสินแร่โลหะมีค่า (รวมถึงไข่มุก และสาร
สังเคราะห์) จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการผลิตเครื่องประดับต่อไป โดยเครื่องประดับแต่ละชนิดจะมี
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน อาทิ เครื่องประดับเงิน ทอง หรือแพลทินัม ล้วนจะต้องนาแร่โลหะ
มีค่ามาหลอมและขึ้นรูปเป็นตัวเรือนหรือตัวเครื่องประดับ เครื่องประดับรัตนชาติ ส่วนใหญ่จะนาแร่
รัตนชาติที่เจียระไนแล้วมาประกอบเข้ากับโครงที่ทาด้วยโลหะมีค่า เช่น เงิน ทอง เป็นต้น ได้เป็น
เครื่องประดับอย่างสร้อยคอ แหวนเพชร เครื่องประดับมุก ได้จากการร้อยเชื่อมโยงไข่มุกหลายร้อย
เม็ดกลายเป็นสร้อยคอ กาไรข้อมือ
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ในประเทศไทย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับส่วนใหญ่นั้น เป็น
ผู้รับจ้างผลิตให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ในขณะที่ บริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะไม่แข่ง
กันเอง เพราะแต่ละบริษัทมีความชานาญในการผลิตสินค้าประเภทที่แตกต่างกัน และส่งออกสินค้า
เหล่านั้นไปยังประเทศที่ไม่ซ้าซ้อนกัน ซึ่งบริษัทชั้นนาที่ส่งออก สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย
ตามความต้องการของตลาดได้สูง และเป็นการรับจ้างผลิตในแบบที่กาหนดโดยผู้สั่งซื้อ (OEM)
 อาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งช่วย
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และเป็นแหล่งสร้างเสริมรายได้ของครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชนในชนบทอย่างมาก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าวก็เป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง ยังมีความสาคัญต่อ
การบริโภคภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของอุตสาหกรรมอาหารอยู่ที่ 914,639 ล้านบาท11 เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.6
เพิ่มขึ้นจาก 850,000 ล้านบาท และในปี เดียวกัน มีสัดส่วน GDP อุตสาหกรรมอาหารต่อ GDP
รวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5.7 มีจานวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอยู่ประมาณ
111,616 ราย มีการจ้างงานในประเทศกว่า 1.7 ล้านคน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย พบว่า
อุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 1) อุตสาหกรรมต้นน้า (Upstream)
นั่นคือ การเกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรกเริ่มของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรู ป มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในฐานะที่ เ ป็ น แหล่ ง ป้ อ นวั ต ถุ ดิ บ ให้ แ ก่ ภ าคการผลิ ต
2) อุตสาหกรรมกลางน้า (Midstream) ซึ่งเป็นการนาวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมต้นน้ามาแปรรูป
ในเบื้องต้น อาทิ แป้ง ซอสปรุงรส และน้าตาล เป็นต้น และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้า (Downstream)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งนาผลผลิตจากอุตสาหกรรมต้นน้าและกลางน้า
มาแปรรูปหรือผลิตโดยกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การแช่แข็ง การหมักดอง และการแปรรูป
เป็นอาหารกระป๋อง เป็นต้น
โดยโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นดังนี้

11

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร เข้าถึงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

4-61

4-62

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-22 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมต้นน้า
เกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์
การเกษตรกรรม การปศุ สั ต ว์ และการประมง เป็ น กิ จ กรรมที่ ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บป้ อ นเข้าสู่
การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น
12 สาขาย่อย12 ตามกลุ่มสินค้า อันได้แก่ 1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2) ผลิตภัณฑ์ประมง 3) ผัก
ผลไม้สดและแปรรูป 4) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 5) เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส 6) นมและผลิตภัณฑ์
7) น้าตาลและขนมหวาน 8) เครื่องดื่ม 9) ชา กาแฟ โกโก้ 10) น้ามันและไขมัน 11) อาหารสัตว์
และ 12) อาหารอื่นๆ
ในระดั บ ต้ น น้ า สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ม าจากภาคการเกษตรและประมง
และภาคปศุสัตว์โดยตรง ได้แก่ เนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อสุกร โค กระบือ ไก่ เป็นต้น) สัตว์น้า (เช่น ปลา
12
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กุ้ง หอย ปู หมึก เป็นต้น) ผักและผลไม้สด ธัญพืช เครื่องเทศ (เช่น กระเทียม พริ กไทย อบเชย
กานพลู ขิง ขมิ้น เป็นต้น) นม เมล็ดกาแฟ เมล็ดโกโก้ ชา เมล็ดพืชน้ามัน (เช่น ปาล์ม ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง งา เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น) รวมไปถึงไขมันจากพืชและสัตว์
อุตสาหกรรมกลางน้า
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเบื้องต้น
ในระดับกลางน้า ผู้ผลิตจะนาวัตถุดิบหรือ สินค้าที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้า มาแปรรูป
เป็นสินค้าอาหารแปรรูปที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ได้แก่
 แป้ง (เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสาปะหลัง เป็นต้น) มอลต์ สตาร์ช
อินูลิน และกลูเทน ได้จากการแปรรูปธัญพืช และพืช เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพด
เป็นต้น
 ซอสปรุงรส (เช่น น้าส้มสายชู น้าปลา ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ เต้าเจี้ยว ผงชูรส
เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปพืช ผัก และ หรือผลไม้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ หรืออาหาร
ทะเลบางชนิด
 น้าตาลและกากน้าตาล รวมถึงขนมหวานที่ทาจากน้าตาล (เช่น ลูกอม เป็นต้น)
ได้จากการแปรรูปอ้อย และพืชบางชนิดที่ให้น้าตาล
 ผลิตภัณฑ์จากนม (เช่น เนย เนยแข็ง (ชีส) โยเกิร์ต เป็นต้น) ได้จากการแปรรูปนมสด
 ขนมหวานที่ทาจากผลิตภัณฑ์โกโก้ (เช่น ช็อกโกแลต โกโก้ผง) ได้จากการแปรรูป
เมล็ดโกโก้
 ผลิตภัณฑ์จากชาและพืชสมุนไพร (เช่น ชาผง และชาสาเร็จรูป เป็นต้น) ได้จาก
การแปรรูปใบชาและพืชสมุนไพร
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารในระดับกลางน้า ยังครอบคลุมถึงการแปรรูปกากที่เหลือ
จากการผลิ ต อาหารและการผลิ ต น้ามันพืช (เช่น กากถั่ ว เหลื อ ง กากน้าตาล เป็นต้น) เช่นกัน
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นสามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมถ่าน
และเชื้อเพลิง เป็นต้น
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อุตสาหกรรมปลายน้า
อุตสาหกรรมปลายน้าของการแปรรูปอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่นาเอาวัตถุดิบที่ได้จาก
อุตสาหกรรมอาหารทั้งต้นน้าและกลางน้าเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งอาจมีการผ่านกรรมวิธีต่างๆ
ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น แช่เย็น แช่แข็ง ไล่ความชื้น เป็นต้น หรือแม้แต่กรรรมวิธีพื้นบ้าน เช่น การดอง
การหมัก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏออกมาภายหลังจากการแปรรูป อาจอยู่ในรูปของอาหาร
กระป๋อง อาหารแช่เย็น แช่แข็ง อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภาคบรรจุ
ภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เกิดจากการนาวัตถุดิบที่ได้จากการประมง และ หรือ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจ าพวกกุ้ ง ปลา สั ต ว์ น้ าที่ จั บ ได้ จ ากแหล่ ง น้ าธรรมชาติ หรื อ จากทะเล
มาแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่จะนิยมแปรรูปอาหารทะเลดังกล่าวเป็นอาหารทะเล
กระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง เป็นต้น และสัตว์ทะเลที่นิยมนามาแปรรูป ได้แก่ ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน
หอยลาย และหอยแครง เป็นต้น
นอกจากการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลกระป๋องแล้ว ยังมีการแปรรูปเป็นอาหาร
ในแบบอื่นๆ เช่นกัน อาทิ อาหารทะเลแห้ง หรืออบแห้ง อาหารทะเลดอง (เช่น ปลาร้า ปลาส้ม
เป็นต้น)
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป เป็นอีก หนึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ที่ ค่ อ นข้ า งโดดเด่ น ในประเทศไทย และเป็ น หนึ่ ง ในสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส าคั ญ ของประเทศ ได้ แ ก่
ไก่แช่เย็นและแช่แข็ง และไก่แปรรูป กุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป เป็นต้น
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปในประเทศไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มี
โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีความครบวงจรเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้า (ปศุสัตว์ – ฟาร์มไก่)
ไปจนถึงปลายน้า (โรงงานผลิตไก่แช่เย็น แช่แข็ง) นอกจากนี้ ยังมีระบบห่วงโซ่มูลค่าที่แข็งแกร่ง
เพราะมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่ทันสมัยตั้งแต่ระบบการเลี้ยงไปจนถึงโรงงาน
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แปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงมีการพัฒนาทางสายพันธุ์ไก่ตลอดเวลา
ส่ ง ผลให้ มู ล ค่ า เพิ่ ม ในอุ ต สาหกรรมค่ อ นข้ า งสู ง โดยไก่ ส ดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง มี สั ด ส่ ว นประมาณ
ร้อ ยละ 15 ของมูล ค่ าการส่ งออกไก่ แ ปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย ในขณะที่ เนื้ อ ไก่แปรรู ป
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8513 ของมูลค่าส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมดของประเทศไทย จึงอาจกล่าว
ได้ว่าอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป มีความสาคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป
อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋อง และแปรรูป
อุตสาหกรรมผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าผักและผลไม้ต่างๆ
ทั้งในรูปผลไม้สด แห้ง แช่อิ่ม และลักษณะการแปรรูปอื่นๆ โดยสินค้าที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่
สั บปะรดกระป๋อ ง น้าสั บปะรด ผั ก ผลไม้กระป๋อ ง ผั กผลไม้อ บแห้ง แช่อิ่ ม น้าผั กและน้ าผลไม้
เป็นต้น
อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป
อุตสาหกรรมธัญพืชและแป้งแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการแปรรูปแป้ง ผัก
ผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปกากหรือผลพลอยได้ทางการเกษตร (เช่น รา และกากพืชต่างๆ) เป็น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ อาทิ ผลิ ต ภัณ ฑ์จากแป้ง เช่น ขนมปัง เส้ น พาสต้า บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง อาหารแช่เย็น แช่แข็ง และอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์อัดเม็ด เป็นต้น
อุตสาหกรรมน้้าตาลแปรรูป
อุตสาหกรรมน้าตาลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปน้าตาลที่ได้จากการแปรรูปอ้อยมาสู่
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้าหวาน น้าอัดลม และน้าแร่ ซึ่งได้รับการปรุงแต่งรส กลิ่น สี รวมไปถึง
ขนมประเภทต่างๆ
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สถานการณ์สินค้าเกษตรทีส่ าคัญและแนวโน้ม ปี 2558, สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4-65

4-66

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาคบริการ
การจัดกลุ่มบริการ
ในการจัดกลุ่มสาขาบริการที่สาคัญของไทย คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวทางการจัดกกลุ่ม
บริการตามดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ (Trade in Services Performance and Potential Index:
TSPPI) ซึ่งจัดทาขึ้ นโดยส านัก งานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ก ารค้ า เพื่อ ใช้ใ นการติดตามและ
ประเมินกิจกรรม รวมทั้งแนวโน้มของภาคบริการในประเทศ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาย่อย14
โดยดัชนี TSPPI จะบูรณาการรวบรวมข้อมูลสถิติภาคบริการที่ส าคัญ จากหน่ว ยงาน
ต่างๆ เพื่อรวมสถิติทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มิติด้านผลการดาเนินงาน
(Performance) และ มิติด้านศักยภาพและความเชื่อมั่น (Potential & Confidence) โดย มิติด้าน
ผลการดาเนินงาน ประกอบด้ว ย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มูลค่ายอดขาย (2) จานวนแรงงาน (3)
จานวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ (4) มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สุทธิ (5)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ (6) มูลค่าการส่งออกบริการ (7)
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และ มิติด้าน Potential & Confidence ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ได้แก่ (8) จานวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน (9) มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน (10) เงิน
ให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ (11) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริ การ
คาดการณ์ 3 เดือ นข้างหน้า (12) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพ และความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อภาคบริการ โดยดัชนี้นี้เป็นดัชนีรายเดือนที่จะใช้ปี 2559
เป็นปีฐานซึ่งกาหนดค่าดัชนี TSPPI ฐานที่ 100
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สาขาบริการย่อยที่ใช้ในดัชนีดังกล่าวมีทั้งสิ้น 13 สาขา ตามการจัดแบ่งประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
(Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2552) ประกอบด้วย (1) การก่อสร้าง (2) การขายส่งและการขายปลีกการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (3) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (4) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (5) ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร (6) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (7) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (8) กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิชาการ (9) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (10) การศึกษา (11) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ (12) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (13) กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
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การวิเคราะห์สถานการณ์ของภาคบริการ
การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย
มูลค่าการส่งออกบริการของไทยไปยังโลกมีทิศทางที่ค่อนข้างขยายตัวตั้งแต่ปี 2556 ถึง
2560 โดยบริการที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ได้แก่ บริการด้านการท่องเที่ยว รองลงมาคือ บริการ
ด้านธุรกิจ และบริการด้านการขนส่ง ขณะที่บริการที่มีอัตราการเติบโตแบบ CAGR ของมูลค่าการ
ส่ งออกดังกล่ าวสู งที่สุ ด ได้แ ก่ ค่ าใช้จ่ายจากการใช้สิ ทธิ ใ นทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา รองลงมาคื อ
บริการด้านการท่องเที่ยว และบริการด้านธุรกิจ ส่วนมูลค่าการนาเข้าบริการของไทยจากโลกมี
ทิศทางที่ค่อนข้างทรงตัวตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560 โดยบริการที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงที่สุด ได้แก่
บริการด้านการขนส่ง รองลงมาคือ บริการด้านธุรกิจ และบริการด้านการท่องเที่ยว ขณะที่บริการที่
มีอัต ราการเติบโตแบบ CAGR ของมูล ค่ าการนาเข้าดังกล่ าวสู งที่สุ ด ได้แก่ บริการด้านบุค คล
วั ฒ นธรรม และนั น ทนาการ รองลงมาคื อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ยว และบริ ก ารด้ า นการเงิ น
ดังแสดงในภาพที่ 4-23
ภาพที่ 4-23 การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย
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นอกจากนี้ คณะผู้ วิจัยจะแสดงให้เ ห็นถึ งส่ ว นแบ่งตลาดการค้ าบริการ โดยพิจารณา
สัดส่วนของมูลค่าการค้าบริการของแต่ละประเทศกับโลกต่อมูลค่าการค้าทั้งหมดของโลก เพื่อ
สะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ของสาขาหรือกิจกรรมที่ไทยมีการค้าระหว่าง
ประเทศ
จากภาพที่ 4-24 สาขาบริการที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดการส่งออกไปยังโลกสู งที่สุ ด คือ
บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาบริการที่ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่สูง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ ของไทย โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกบริการของ
ไทยในสาขาบริการท่องเที่ยวต่อมูลค่าการส่งออกบริการของโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.79
ภาพที่ 4-24 ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกบริการของไทยไปยังโลก

จากภาพที่ 4-25 สาขาบริ ก ารที่ ไ ทยมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดการน าเข้ า จากโลกสู ง ที่สุ ด คื อ
บริ ก ารด้ า นการขนส่ ง โดยเปรี ย บเทีย บกั บ สาขาบริ การอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น สาขาบริ ก ารที่ ญี่ ปุ่ นและ
สิงคโปร์มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูง โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกบริการของ
ไทยในสาขาบริการขนส่งต่อมูลค่าการส่งออกบริการของโลกอยู่ที่ร้อยละ 1.62
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ภาพที่ 4-25 ส่วนแบ่งตลาดการนาเข้าบริการของไทยจากโลก

จากภาพที่ 4-26 เมื่อพิจารณาแนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการของไทยตามดัชนี TSPPI
ในช่วง 2559 – 2561 พบว่าแนวโน้มภาคบริการไทยมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งค่าดัชนี TSPPI เพิ่มสูง
ขึ้นมาโดยตลอด โดยหากเทียบค่าดัชนี TSPPI เฉพาะของเดือนพฤจิกายนปี 2561 อยู่ที่ 115 เพิ่ม
สูงขึ้น 4.4 หน่วย โดยเปรียบเทียบกับค่าดัชนี TSPPI ของเดือนพฤจิกายนปี 2560 ที่ 110.1
ภาพที่ 4-26 ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ
ดัชนี 2559 = 100

ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ
การขยายตัว (แกนขวามือ)

125.00

%MOM
10.00
4.5
115.0 5.00
110.4
5.8

120.00

115.00

110.06

110.00

0.00

105.00
100.00

-5.00

95.00
-10.00

ม.ค.-59
ก.พ.-59
มี.ค.-59
เม.ย.-59
พ.ค.-59
มิ.ย.-59
ก.ค.-59
ส.ค.-59
ก.ย.-59
ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60
ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60
ต.ค.-60
พ.ย.-60
ธ.ค.-60
ม.ค.-61
ก.พ.-61
มี.ค.-61
เม.ย.-61
พ.ค.-61
มิ.ย.-61
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61
ต.ค.-61
พ.ย.-61

90.00
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยภายใต้ดัชนี TSPPI ของไทย จะพบว่า ในเดือนพฤศจิกายน
2561 ตัวชี้วัดย่อยที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ จานวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 143.9
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพารดาเนินการในภาคบริการของไทย รองลงมาเป็น ดัชนี
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สุทธิ และดัชนีมูลค่ายอดขาย โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 125.5
และ 123.8 ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคบริการในประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 4-27
ภาพที่ 4-27 ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการแบ่งตามตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน 2561
มูลค่ายอดขาย

150
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
123.8
แห่งประเทศไทย
130
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
111.8
SMEs ภาคการค้าและบริการ
110
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
99.5
90
เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์

70

106.4

มูลค่าการส่งออกบริการ
112.9

จานวนแรงงาน

99.6
97.8

จานวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง
ใหม่สุทธิ

97.1
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
เพิ่มทุน

125.5 มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งใหม่สุทธิ

104.6 108.3
143.9
จานวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่ม
การลงทุนโดยตรงจาก
ทุน
ต่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
SMEs ภาคการค้าและบริการ

พ.ย.-61

ที่มา: สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เมื่อวิเคราะห์ดัชนีภาวะภาคบริการเป็นรายสาขา จะเห็นว่า ทุกสาขาบริการของไทยมี
ภาวะการให้บริการที่สูงกว่าค่าฐานทั้งหมด (ค่าฐานปี 2559 อยู่ที่ 100) สาขาบริการที่มีศักยภาพ
การบริก ารสู งที่สุ ด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ บริการวิชาชีพ ศิล ปะและความบันเทิง ข้อ มูล ข่าวสาร
บริการค้าส่งและปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยมีค่าดัชนีภาวะภาคบริการอยู่ที่ 126.9 121.1
119.4 119.1 และ 118.8 ตามลาดับ ในขณะที่ สาขาบริการที่น่าสนใจแต่มีค่าดัชนีศักยภาพการ
บริการรองลงมา คือ บริการขนส่ง บริการทางการเงิน และบริการที่พักแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีค่าดัชนีภาวะภาคบริการอยู่ที่ 114.9 113.4 และ 112 ตามลาดับ
นอกจากนี้ หากพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของภาวะภาคบริการรายสาขาระหว่าง เดือน
พฤศจิกายน 2560 และในเดือนเดียวกัน ปี 2561 จะพบว่า บริการในสาขาศิลปะและความบันเทิงมี
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การขยายตั ว ของดั ช นี TSPPI สู ง ที่ สุ ด โดยสู ง ถึ ง 18.9 รองลงมาเป็ น บริ ก ารค้ า ส่ ง และปลี ก
อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพ โดยมีการขยายตัวของดัชนี TSPPI อยู่ที่
8.9 6.2 5.7 และ 5.5 ตามลาดับ ในขณะที่ สาขาบริการที่ไทยมีความโดดเด่นอย่างสาขาบริการที่
พักแรมและบริการที่เกี่ยวข้องมีการหดตัวของ TSPPI ลงที่ 4.7
ภาพที่ 4-28 ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา เดือนพฤศจิกายน 2561
126.9
121.1
119.4
119.1
118.8

กิจกรรมวิชาชีพ
ศิลปะ ความบันเทิง
ข้อมูลข่าวสาร
การขายส่ง ขายปลีก
กิจกรรมด้านสุขภาพ

114.9
114.5
113.4
112.2
112.0
106.4
105.2
100.8

การขนส่ง
การศึกษา

กิจกรรมทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์
ที่พักแรมและบริการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการบริหาร

การก่อสร้าง

0

20

ที่มา: สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ภาพที่ 4-29 อัตราขยายตัวดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขาระหว่าง เดือน
พฤศจิกายน 2560 และ 2561
ศิลปะ ความบันเทิง
การขายส่ง ขายปลีก
อสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมด้านสุขภาพ
การก่อสร้าง
กิจกรรมวิชาชีพ
กิจกรรมการบริหาร
การศึกษา
กิจกรรมทางการเงิน
การขนส่ง
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
ที่พักแรมและบริการ

-4.7
-10.0

-5.0

6.2
5.7
5.5
5.1
5.0
4.6
3.8
3.5
3.3

-1.0
0.0

5.0

18.9

8.9

10.0

15.0

20.0

25.0

ที่มา: สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จากการวิเคราะห์ ภาวะภาคบริการของไทย อาจะระบุได้ว่า สาขาบริการของไทยที่มี
ศักยภาพสูงอย่าง การท่องเที่ยวและโรงแรม ยังมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย แต่ยังเป็นสาขาบริการที่
มีศักยภาพในตลาดโลก และมีความสาคัญต่อสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องสูง เช่น สาขาบริการศิลปะ
และความบันเทิง บริการด้านสุขภาพ บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งบริการ
เหล่านี้ยังมีภาวะการบริการที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง และยังมีแนวโน้มการขยายตัวของ
บริการที่ดีโดยเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทานภาคบริการ
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานะของภาคบริการข้างต้น จะพบว่า สาขาบริการของไทยที่มี
ศักยภาพ มีห่วงโซ่อุปทานการให้บริการที่สาคัญ ดังนี้
 บริการท่องเที่ยว
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขา สินค้า
และบริการที่นักท่องเที่ยวบริโภคอาจเป็นทั้งสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของ
นัก ท่อ งเที่ยวและคนในท้อ งถิ่ น หรือ อาจเป็นสิ นค้ าหรือ บริ ก ารเฉพาะที่ผ ลิ ต ขึ้ นมาเพื่อ รองรั บ
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นักท่องเที่ยวเป็นหลักก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทยสามารถแสดงได้
ดังภาพ
ภาพที่ 4-30 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้สูง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย 6 ธุรกิจหลัก ได้แก่







ผู้ประกอบการธุรกิจวางแผนท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการธุรกิจการคมนาคมและขนส่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ
ผู้ประกอบการธุรกิจจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก

รายละเอียดของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานแต่ละส่วนเป็นดังนี้
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ผู้ประกอบการ ุรกิจวางแผนการท่องเที่ยว
ธุรกิจการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การให้บริการ หรือ
อ านวยความสะดวกเกี่ ยวกั บ การเดิ น ทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศ นาจร และมัค คุ เ ทศก์ ใ ห้ แ ก่
นัก ท่อ งเที่ยว ซึ่งผู้ ประกอบการในกลุ่ ม นี้ จ ะต้อ งได้ รั บใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ยวจึ ง จะ
สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ ธุรกิจในกลุ่มนี้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่
ุรกิจจัดนาเที่ยว (Tour Operator) หมายถึ ง บุค คลหรือ กลุ่มบุค คลที่ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการจัดนาเที่ยว ทั้งภายในประเทศหรือไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นตัวแทน
ท่องเที่ยว รับจัดขายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ หรือรับจองโรงแรมไปในตัวด้วย โดยจัดนาเที่ยวประเภท
ใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของธุรกิจนาเที่ยวได้ดังนี้
 บริ ษั ท น าเที่ ย วที่ เ น้ น บริ ก ารน าเที่ ย วแบบเหมาจ่ า ย (Package Tours) เป็ น
บริษัทที่มักมีบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยนาค่าใช้จ่ายจากบริการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวมาคิดรวมเป็นราคาเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอขาย
 บริษัทนาเที่ยวที่มีความชานาญพิเศษเฉพาะด้าน จะมีขอบเขตการจัดนาเที่ยวใน
ขอบเขตที่แคบกว่าประเภทแรก โดยมากจะจัดนาเที่ยวในประเทศ และอาจจัดนา
เที่ยวเป็นครั้งคราว หรือตามความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดทัวร์แบบผจญภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
 บริษัทนาเที่ยวภายในประเทศ จะดาเนินการจัดนาเที่ยว ไปในสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในประเทศ โดยการขายบริการนาเที่ยวจะเป็นการขายตรง หรืออาจขายผ่าน
บริษัทตัวแทนก็ได้
 บริษัทนาเที่ยวที่ให้บริการเฉพาะชาวต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้มักจะต้องอาศัย
ตัวแทนของบริษัทนาเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดิน ทางเข้ามาแล้วก็
จะทาหน้าที่รับช่วงต่อในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวระหว่างพักอยู่ในประเทศ
รุ กิจตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งกิจการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยว รับจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และที่พัก ตลอดจน
เป็นตัวแทนขายโปรแกรมนาเที่ยวให้กับบริษัทนาเที่ยว (Tour Operator) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวสามารถเป็นได้ทั้งตัวแทนขายสินค้าการท่องเที่ยว และเป็นผู้นาเที่ยวให้
ลูกค้าโดยตรงได้
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ผู้ประกอบการ ุรกิจด้านคมนาคมและขนส่ง
การเดินทางเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการท่องเที่ยว ธุรกิจ ด้านการคมนาคม
และขนส่งจึงเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะ
เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ งแก่ นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าสู่แหล่ งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัย และสะดวกสบาย จึงนับเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในแง่
ของการเดินทางท่องเที่ยว การขนส่งจะครอบคลุม การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางราง การ
ขนส่งทางเรือ ไปจนถึงการขนส่งทางอากาศ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
การขนส่งด้วยรถยนต์ ในปัจจุบันมีรถยนต์ที่ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น
2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์บริการ
 รถยนต์โดยสารสา ารณะ เป็นรถยนต์ที่นามารับจ้างส่งบุคคลเพื่อสินจ้างทั้งประจา
และไม่ประจาทาง แบ่งออกเป็น รถยนต์โดยสารประจาทางสาธารณะ และรถยนต์
โดยสารแท็กซี่
 รถยนต์บ ริการ เป็นรถยนต์ที่ใ ช้ใ นการขนส่ ง บุค คลหรือ นั กท่อ งเที่ ยวเพื่อ ธุ ร กิ จ
ส่วนตัว แต่ไม่ใช่เป็นการให้เช่าเพื่อรับจ้างอีกต่อหนึ่ง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ได้แก่ รถเช่า รถทัวร์เช่าเหมา และรถรับส่งที่สนามบิน
การขนส่งทางราง คื อ การขนส่ งด้ว ยระบบราง สามารถแบ่งได้อ อกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ รถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 รถไฟฟ้าทางไกล เป็นการขนส่งผู้โดยสารในระยะทางไกล มีวัตถุประสงค์ในการ
เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาคหรือจังหวัดใหญ่ๆ โดยทั่วไปมักมีความเร็ว
ตั้งแต่ 80-160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถ้ามีความเร็วตั้งแต่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขึ้นไปจะจัดเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง
 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นการขนส่งประเภทเดียวกับรถไฟเนื่องจากใช้ระบบราง
เหมือ นกั น ในประเทศที่เ จริญ แล้ ว จะได้รับความนิยมอย่างมากเนื่อ งจากสะดวก
รวดเร็ว ส่วนใหญ่มักใช้เดินทางในระยะที่ไม่ไกลมากนัก เช่น การเดินทางในเมือง
การขนส่งทางเรือ เป็นการขนส่งที่ต้องเคลื่อนผ่านบริเวณที่มีน้า ซึ่งอาจเป็นทางน้าตาม
ธรรมชาติ หรือเป็นทางน้าที่มนุษย์ทาขึ้น เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้าและคลองต่างๆ
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ในปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารทางเรือได้ลดระดับ ความสาคัญลง เนื่องจากส่วนใหญ่มีบทบาทใน
การขนสินค้าระหว่างประเทศมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีการขนส่ง
ทางเรืออย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะธุรกิจเรือโดยสารท่องเที่ยว (Ferry) และเรือสาราญ (Cruise) ที่
ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างฝั่งกับเกาะหรือระหว่างเกาะ
การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่มีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้โดยสารจานวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น
และสะดวกสบาย โดยเป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางข้ามประเทศจานวนมาก
ที่สุด ทั้งนี้ สามารถแบ่งการให้บริการการขนส่งทางอากาศได้ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
 แบบประจามีกาหนด (Scheduled Service) เป็นการให้บริการในเส้นทางที่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาล โดยกาหนดเที่ยวบินและเวลาบินเป็นตารางบินประจาที่แน่นอน
 แบบไม่ประจาหรือ เช่ าเหมาล า (Non-scheduled or Charter Flight Service)
เป็นการให้บริการโดยไม่มีตารางกาหนดเวลาที่แน่นอน จะเป็นครั้งคราวในระหว่าง
เที่ยวบินพิเศษ หรือการเช่าเหมาลา
ผู้ประกอบการ ุรกิจที่พักแรม
ธุรกิจที่พักแรมสามารถจาแนกได้หลายประเภท ดังนี้
โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่สาหรับนักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยวที่มาพัก และมี
บริการหลายรูปแบบแก่ผู้มาพัก ขึ้นอยู่กับระดับของการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก โดย
ธุรกิจโรงแรมอาจแบ่งย่อยได้หลากหลายรูปแบบลักษณะดังตัวอย่าง ดังนี้








ธุรกิจโรงแรมย่านพาณิชย์หรือโรงแรมในตัวเมือง (Commercial / City Hotel)
ธุรกิจโรงแรมเรซซิเดนท์ (Residential Hotel)
ธุรกิจโรงแรมใกล้สนามบิน (Airport Hotel)
ธุรกิจโรงแรมตากอากาศ (Resort Hotel)
โรงแรมกาสิโน (Casino Hotels)
โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels)
โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time-share and Condominium
Hotels)
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 โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels)
 โรงแรมบูตคิ (Boutique Hotels)
โมเต็ล (Motel) เป็นที่พักแรมขนาดเล็กประมาณ 50 ห้อง มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนหลวง
สายหลักระหว่างเมือง และมีบริการที่จอดรถฟรีแก่แขกผู้มาพัก ตามปกติโมเต็ลมักตั้งอยู่ริมถนน
ตามชานเมือง เพื่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ไปเองสามารถเข้าจอดถึงหน้าห้องพักหรือลานจอด
รวม โดยทั่วไปจึงมักมีบริการเกี่ยวข้องกับรถยนต์รวมอยู่ด้วย
เกสต์เฮาส์หรือเพ็นชั่นหรือบอร์ดดิ้งเฮ้าส์ (Guest House, Pension and Boarding
House) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่ดัดแปลงจากบ้านเก่าหรือสร้างขึ้นใหม่ เพื่อแบ่งเป็นห้องให้นักท่องเที่ยว
เข้าพักแรมโดยเก็บค่าเช่า จัดเป็นที่พักขนาดเล็ก ราคาถูก ในประเทศไทยเกสต์เฮ้าส์ หรือที่บางคน
เรียกว่า เรือนแรม ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือเมืองท่องเที่ยว
รุ กิจบ้านพักในบ้าน หรือบ้านพักในฟาร์ม (Home Stay and Farm Stay) เป็นธุรกิจ
ที่พักแรมซึ่งเจ้าของบ้านหรือเจ้าของฟาร์มในหมู่บ้านจัดสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเป็นห้องพักแรมโดย
เก็บค่าเช่า ตามปกติมักให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน ทาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในท้องถิ่น
ุรกิจบังกะโลหรือกระท่อมหรือเรือนทัศนาจร (Bungalow, Cottage and TouristHouse) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมแบบบ้ า นเป็ น หลั ง ๆ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ พั ก แรมโดยเก็ บ ค่ า เช่ า
ตามปกติมักตั้งอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง โดยนักท่องเที่ยวต้อง
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เอง
ุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ (Condominium and Apartment) เป็นธุรกิจที่พักแรม
แบบมีห้องนอนและห้องครัวรวมอยู่ด้วยกัน เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่มากันแบบครอบครัว
สามารถทาอาหารและร่วมรับประทานบนที่พักได้
ุรกิจหอพัก (Hostel and Dormitory) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่กลุ่มบุคคลหรือสถาบันจัด
ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยเก็บค่าเช่า ส่วนใหญ่มักเป็นอาคารเก่าที่ได้รับการดัดแปลง
เพื่ อ ให้ มี ส ภาพเหมาะสมที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ พั ก ได้ บางแห่ ง อาจจะมี บ ริ ก ารอาหารทุ ก มื้ อ ให้ หรื อ มี
ห้องครัวที่ใช้ร่วมกับผู้ที่มาพักคนอื่นๆ สาหรับประกอบอาหารรับประทานเอง
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ุ รกิจที่ ตั้ง แคมป์ห รื อที่ จ อดรถคาราวาน (Campground and Caravan Parking)
เป็นธุรกิจที่พักแรมที่จัดบริเวณพื้นที่ไว้สาหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่าที่ตั้งกระโจม
พักแรมหรือเช่าที่จอดรถคาราวานซึ่งเป็นรถมีหลังคาใช้เป็นที่อยู่ได้และใช้พ่วงกับรถยนต์
ผู้ประกอบการ ุรกิจอาหาร
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
แก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารก็ได้ สามารถแบ่ง
ธุรกิจอาหารออกได้เป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้


ุรกิจอาหารจานด่วน (Fast-food) เป็นธุรกิจอาหารที่กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้ชิวิตที่เร่งรีบ ซึ่งธุรกิจอาหารจานด่วนจะบริการอาหาร
แก่ลูกค้าทั้งที่รับประทานในร้านหรือซื้อออกไป รายการอาหารที่บริการมีค่อ นข้าง
จากัด แต่ราคาค่อนข้างต่า



ุรกิจอาหารสาเร็จรูปเดลี่ (Deli Shop) เป็นธุรกิจอาหารผสมผสานการให้บริการ
อาหารสาเร็จ รูปประเภทเนื้อแช่แข็ง เนย แซนวิช สลัด และอาหารสาเร็จรูปประเภท
อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมจากลูกค้ามาก ร้านอาหารประเภทนี้อาจมีที่นั่ง
ค่อนข้างจากัดในร้านไว้บริการลูกค้า มักตั้งอยู่ในทาเลที่มีผู้คนหนาแน่นหรือบริเวณ
ศูนย์การค้า



รุ กิจอาหารบุฟเฟต์ (Buffet) เป็นธุรกิจอาหารแบบช่วยตัวเองของลูกค้า ปกติมักมี
บริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ด้ ว ย ส าหรั บ อาหารที่ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า จะเป็ น ประเภทยอดนิยม
อาหารที่บริการจะมีเพียงราคาเดียว หรืออาจแบ่งเป็นหลายราคาตามระดับความ
หรูห รา ในปัจจุ บันภัต ตาคารในโรงแรมต่างๆ เริ่มหันมาให้ค วามสนใจต่อการจัด
รายการอาหารบุฟเฟต์มื้อเที่ยงแบบช่วยตัวเองมากขึ้น



ุรกิจร้านกาแฟ (Coffee Shop) เป็นธุรกิจอาหารที่มีลักษณะการให้บริการแบบ
รวดเร็ว ลูกค้าหมุนเวียนเข้าไปรับประทานอาหารโดยใช้เวลาน้อย การให้บริการของ
ธุรกิจอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการที่เคาน์เตอร์
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ุรกิจโรงอาหาร (Cafeteria) เป็นธุรกิจอาหารที่บริการตัวเอง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่
ค่อนข้างจากัดกว่าภัตตาคารทั่วๆ ไป ทาเลที่ตั้งต้องเป็นที่ซึ่งมีผู้คนจานวนมากเดิน
ผ่าน เช่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า สนามบิน สถาบันการศึกษา ย่านสานักงาน



ุ รกิจอาหารกู ร์เ มต์ (Gourmet) เป็ น ธุ ร กิ จ อาหารที่ ต้ อ งลงทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง กว่ า
ภัต ตาคารหรือ ร้านอาหารประเภทอื่นๆ เพราะต้อ งตกแต่งให้มีส ภาพแวดล้ อ มที่
ค่อนข้างหรู ซึ่งธุรกิจอาหารประเภทนี้มุ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานระดับค่อนข้างสูง
และพร้อมที่จะจ่ายแพงเพื่อซื้อบริการที่พึงพอใจ ราคาอาหารจึงค่อนข้างสูงกว่าปกติ
รายการอาหารและเครื่องดื่มได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในระดับดี พนักงานบริการดี
เยี่ยม และบรรยากาศการตกแต่งมีรสนิยมสูง



ุรกิจอาหารสาหรับคนเฉพาะกลุ่ม (Ethic Restaurants) อาจเป็นธุรกิจอาหารที่
ให้ บริก ารอาหารพิ เ ศษเฉพาะรายการอาหารประจ าท้อ งถิ่ นหรือ ประจาชาติ การ
ตกแต่งภายในร้านก็เน้นลักษณะประจาชาติ หรืออาจเป็นธุรกิจอาหารที่ให้บริการ
ระหว่างการเดินทางหรือการจัดเลี้ยง

ผู้ประกอบการ ุรกิจบันเทิงและนันทนาการท่องเที่ยว
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมและการบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ หรื อ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือให้
ความบันเทิง ซึ่งผลกาไรจะมาจากการให้บริการต่างๆ ธุรกิจหรือแหล่งนันทนาการในการท่องเที่ยว
มักดาเนินการโดยภาคเอกชนเป็นหลัก แต่มีบางส่วนที่รัฐบาลเป็นเป็นผู้จัดสร้าง ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
ประเภทกิจกรรมนันทนาการได้ทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่
 ธุรกิจนันทนาการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติและ
สถานที่ที่สนใจ
 ธุรกิจหรือแหล่งนันทนาการด้านการกีฬา ได้แก่ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อการ
แข่งขัน รวมทั้งการชมและเชียร์กีฬา
 ธุรกิจหรือแหล่งนันทนาการด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมให้
นักท่องเที่ยวได้ชม โดยอาจจะจัด ณ สถานที่จริง หรือสถานที่ที่จัดขึ้นสาหรับการ
แสดงด้านวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมโดยเฉพาะ
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 ธุ ร กิ จ หรื อ แหล่ ง นั น ทนาการประเภทศิ ล ปะ ได้ แ ก่ การแสดงผลงานด้ า นศิ ล ปะ
สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ ดนตรี และการแสดงต่างๆ ที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้ชม
 ธุ รกิ จหรือ แหล่ งนั นทนาการด้ า นอื่ นๆ ได้แก่ กิจกรรมนัน ทนาการอื่ นๆ ที่จัด ขึ้ น
นอกเหนือจากธุรกิจนันทนาการดังกล่าวข้างต้น เช่น ศูนย์การค้า ศูนย์ออกกาลังกาย
หรือศูนย์สุขภาพ
ผู้ประกอบการ ุรกิจจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
การซื้อของ (Shopping) เป็นกิจกรรมส าคัญอีกอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมักมีความต้องการที่จะใช้สินค้าอุปโภคบริโภคในระหว่างการเดินทางเสมอ ไม่ ว่าจะ
เป็นของใช้ส่วนตัว หรืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการเดินทาง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหาซื้อได้จากร้านค้า
ปลีกในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการแก่คนในท้องถิ่น
สาหรับร้านขายสินค้าที่ระลึกนั้น เป็นร้านค้าที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักในการขายของ
ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจการให้บริการจาหน่ายสินค้า
ประเภทที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เป็นที่จดจามากขึ้น ตามปกตินักท่องเที่ยวมักนิยมซื้อสินค้าที่ระลึกในท้องถิ่นที่เข้าไปท่องเที่ยว
เพื่อนาไปใช้เองหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือนาไปฝากญาติมิตร
 บริการสุขภาพและการแพทย์
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรได้ ถูกบรรจุอยู่ในแผนนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จุดมุ่งหมายของแผนงานดังกล่าวดาเนินไปเพื่อ ยกระดับการผลิต
ของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามสากล และสร้างความเชื่อมโยงในระบบ
เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวนโยบายการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ใน
ประเทศ โดยการให้บริการสุขภาพและการแพทย์มีกิจกรรมหลักที่สาคัญ ดังนี้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4-31 กิจกรรมในสาขาบริการสุขภาพและการแพทย์

บริการทางการแพทย์
จากแนวนโยบายการแพทย์ค รบวงจร สามารถแบ่งเป็ นคลั ส เตอร์อุต สาหกรรมหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้เป็น 3 กลุ่ม โดยหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมบริการทางการแพทย์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 7 ประเภทกิจการ ได้แก่
 ศูนย์บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล – การให้บริการในโรงพยาบาลทั่วไป
กิจกรรมการรักษาเฉพาะทาง เช่น ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม จักษุแพทย์ เป็นต้น
 บ้านพักผู้สูงอายุ – กิจการศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ เป็นกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุใน
ศูนย์พักพิงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหารผู้ดูแล จัดหาอาหาร ที่พัก และกิจกรรม
นันทนาการ
 การแพทย์แ ผนไทย – เช่น กิจกรรมการนวดบ าบั ดแผนไทย การให้บริก ารทาง
การแพทย์ด้วยการเสริมการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น
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 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ – กิจการด้านการให้ความรู้ อบรม และ
สอนทักษะบุคลากรเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์ต่างๆ
อย่างมีมาตรฐานรองรับ
 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ – ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพมีลักษณะการให้บริการที่หลากหลาย โดย
กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพที่สาคัญที่ไทยมีศักยภาพในการให้บริการ ได้แก่ สปา การนวด
บาบัด นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมการเสริมสวยประเภทต่างๆ ซึ่งบางกิจกรรมใน
ประเภทกิจการฟื้นฟูสุขภาพอาจดาเนินการในโรงพยาบาลได้ เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วย
อัมพาต การทากายภาพบาบัด และการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
 บริก ารเทคโนโลยี ท างการแพทย์ – กิจการให้ บ ริก ารเทคโนโลยี ก ารแพทย์ เช่ น
ห้องทดลอง ห้องตรวจเลือด บริการตรวจสมรรถภาพทางการกีฬาของนักกีฬา
 กิ จ การโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การรั ก ษาพยาบาล – เช่ น กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแจ่ละรูปแบบของการขนส่ง การให้บริการจัดหาและบริหารการ
เดินทางเพื่อรักษาพยาบาลหรือใช้บริการสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการ
 บริการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยมีโครงสร้างการให้บริการที่สาคัญแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าขนส่ง – มีผู้เล่นสาคัญคือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ขนส่ง และผู้จาหน่าย
อุ ป กรณ์ ข นส่ ง เพื่ อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ปั จ จั ย การให้ บ ริ ก ารที่ ส าคั ญ ให้ แก่ ผู้ ป ระกอบการ
โลจิสติกส์
 ธุ รกิ จสนับสนุ นการขนส่ ง – ผู้ เ ล่ นส าคั ญ ส าคั ญ คื อ ตัว กลางผู้ รวบรวมสิ นค้ า และ
ผู้โดยสาร เช่น ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการนาเที่ยว ผู้จาหน่ายตั๋วโดยสาร
เป็นต้น
 ธุ รกิ จโลจิส ติก ส์ ห ลั ก – ผู้ ประกอบการโลจิส ติกส์ เป็นผู้ เ ล่ นหลั กในการให้บริการ
จัดการการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ให้บริการการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
ของบริษัทค้ าปลี ก บริก ารกระจายสิ นค้ าและจั ดหาวัต ถุ ดิบ นอกจากนี้ ยังมี ผู้ ใ ห้
บริการขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการสถานีขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสาร เจ้าของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ห้องเย็น บริการขนถ่ายสินค้าต่างๆ
เป็นต้น
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 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง – ได้แก่ ธุรกิจการซ่อมบารุงยานพาหนะ และอุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจ
ผลิ ต และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุ รกิจบริการตู้ค อนเทนเนอร์ ธุ รกิจบริการคั ดแยก
สินค้า ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนส่ง เช่น การเชื่อมโยงระบบขนส่งกับการ
ติดตามสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า ระบบการจัดระเบียบการขนส่ง เป็นต้น
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันการขนส่ง การบริการจัดการภาษีสินค้า
การบริการตรวจสอบยานพาหนะขนส่ง บริการจัดหาพนักงานขนส่ง เป็นต้น
ภาพที่ 4-32 ห่วงโซ่อุปทานบริการขนส่งและโลจิสติกส์

 บริการดิจิทัล
การให้บริการด้านดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น อัน
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนทั่วไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างง่ายมากขึ้น สะดวกมากขึ้น และมีความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเปลี่ ยนแปลงแนวทางการใช้
ชีวิตประจาวันไป ทาให้ผู้บริโภคพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้น
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โดยกิ จกรรมการบริก ารในอุต สาหกรรมดิ จิทัล เป็นการบริก ารที่เ ป็นทั้ง บริก ารหลั ก ที่
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยตรง และเป็นบริการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือ
ให้บริการกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยกิจกรรมที่สาคัญในบริการนี้ ได้แก่
 โทรคมนาคมพื้นฐาน – คือกิจกรรมการให้บริการโทรศัพท์ แฟกซ์ ดาวเทียม การ
ให้บริการสัญญาณข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสารสนเทศ – เช่น บริการด้านสารสนเทศข้อมูล
การให้ บ ริ ก ารอิ เ มล์ การให้ บ ริ ก ารอ่ า นข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล การให้ บ ริ ก ารผลิ ต เนื้ อ หา
(Content) บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ – เช่น การให้บริการโซลูชันด้านไอที การติดตั้งและ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การให้บริการพัฒนาระบบสารองที่นั่งผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพและเสี ย ง เช่ น การให้ บ ริ ก ารผลิ ต และบริ ห ารสื่ อ บน
แพลตฟอร์มต่างๆ การแพร่ ภาพและกระจายเสียง การให้บริการสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม
 กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง – เนื่องจากเป็นบริการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การทางาน
ของแต่ล ะอุต สาหกรรมมีประสิ ทธิ ภาพในการด าเนินงานมากขึ้ น จึงมีกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องให้บริก ารอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย เช่น การบริ การฐานข้อ มูล การ
ให้ บริก ารโฆษณาบนสื่ อ สั งคมออนไลน์ การพัฒนาแอปพลิ เ คชั น การให้บ ริ ก าร
พัฒนาระบบซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์ การให้บริการระบบจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง
การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการส่งสัญญาณภาพสาหรับวินิจฉัยโรค
ทางไกล ระบบเซนเซอร์การวิเคราะห์ สภาวะอากาศและความชื้นสาหรับการเกษตร
การพัฒนาระบบอัตโนมัติสาหรับการทางานผลิตซ้าๆ เป็นต้น
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ภาพที่ 4-33 ห่วงโซ่อุปทานบริการดิจิทัล

สรุปแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญต่างๆ ข้างต้น จะพบว่า มีแนวโน้มสาคัญในประเด็นต่างๆ
จานวนมาก ทั้งแนวโน้มด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการใช้งานจริงแล้วในปัจจุบัน เช่น
ยานยนต์ไร้คนขับ โดรน หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาตัวตนด้านดิจิทัลเพื่อใช้
บริการต่างๆ เป็นต้น หรือแนวโน้มต่างๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น เช่น การแพทย์ขั้นสูง บริการสุขภาพ
รู ป แบบใหม่ ๆ ในระดั บ ยี น ส์ การตั ด แต่ ง พั น ธุ ก รรมบางประเภท การเดิ น ทางหรื อ ขนส่ ง ด้ ว ย
ความเร็วสูง อาหารแห่งอนาคตในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงรวบรวมความท้าทาย
และแนวโน้มสาคัญต่างๆ ได้เป็น 5 กลุ่มแนวโน้มสาคัญ ที่จะส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและการ
ผลิตในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ดังนี้
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 สังคมสูงวัย – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ อิ น ทรี ย์ ยาและอาหารเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพอิ น ทรี ย์ บริ ก ารตรวจ
สุขภาพ สถานที่ดูแลคนชรา และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ สิ่งแวดล้อม – ตลาดสินค้าและบริการที่
น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า
ผักและผลไม้อินทรีย์ ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ตัวผลิตพลังงานทางเลือก บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car Pool/
Sharing บริการติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน บริการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม
 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ครบวงจร พลาสติกและเคมีภัณฑ์สมัยใหม่ สินค้าเกษตรผักและผลไม้อินทรีย์ บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car
Pool/ Sharing บริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย น บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการก่อสร้าง โรงแรมและที่พักเชิงสิ่งแวดล้อม
 ซัพพลายเชนรูปแบบใหม่ – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ธุรกิจสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรง สินค้าเกษตรที่ระบุที่มาได้
(Traceability) เชื้อเพลิงชีวภาพ ธุรกิจด้าน Warehouse Robotics ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รถยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนรถยนต์ โดรนขนส่งสินค้า บริการขนส่งสินค้าในอนาคต
ศูนย์กระจายสินค้า แพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
 อนาคตของการผลิ ต แบบใหม่ – ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ น่ า สนใจที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม อาหารแปรรูป
แห่งอนาคต ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ การ
ให้บริการแพทย์แม่นยา การให้บริการทางการแพทย์ระยะไกล บริการซ่อมบารุง
อัจฉริยะ ธุรกิจก่อสร้างต้นทุนต่า

ระบุอุตสาหกรรมและ รุ กิจบริการสาขาทีม่ ีศักยภาพ
จากการศึกษาแนวโน้มสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของตลาดสินค้าและบริการ
ในปัจจุบัน ประกอบกับการศึกษาภาวะตลาดทั้งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และความสาคัญของภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ คณะผู้วิจัยได้คัดกรองภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการสาขาที่
มีศักยภาพและสาคัญ พร้อมยกตัวอย่างโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจ ดังนี้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สินค้าเกษตรอินทรีย์
แนวโน้มการเติบโตของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ความต้องการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยจากรายงานของกองทุนประชากรแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (UN Population Fund) ระบุว่า ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ประชากรโลกจะ
เพิ่มขึ้นอีก 2,200 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีประชากรโลกอยู่ที่ 7.6 พันล้านคน เป็น 9.8 พันล้านคน
ซึ่งอัตราการเติบโตของประชากรกว่าครึ่ง ของประชากรที่เพิ่มจะเกิดในภูมิภาคแอฟริกา ส่งผลให้
ประชากรในทวีปแอฟริกามีมากถึงร้อยละ 26 ของประชากรทั่วโลกในอนาคต ในขณะเดียวกัน
จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ประมาณ 962 ล้านคน เป็น 2.1 พันล้านคน เช่นเดียวกัน
เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรในอนาคตยังคงพุ่งตัว สูงขึ้นจากจานวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้น แต่ความขาดแคลนพื้นที่ทาการเกษตรของโลกก็นับเป็นความท้าทายสาคัญของการ
ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรเช่นเดียวกัน เนื่องจากอัตราการเติบโตความต้องการ
สินค้าเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกไม่สัมพันธ์กัน จากข้อมูล รายงานการคาดการณ์สิ นค้าเกษตรปี
2561-2570 (2018 – 2027) ขององค์ การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ระบุว่าความต้องการสินค้าเกษตรอยู่ที่
5,233.73 ล้านตัน ในปี 2561 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็น 5,763.2 ล้านตัน ในปี 2569 ขณะที่
พื้นที่เพาะปลูกในปี 2561 อยู่ที่ 1,536.62 ล้านเฮกตาร์ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,574.08
ล้านเฮกตาร์ในปี 2569 ซึ่งอัตราการเติบโต CAGR ของความต้องการสินค้าเกษตร 15 และพื้นที่
เพาะปลูกในช่วงปี 2561 – 2569 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 และ 0.3 ตามลาดับ

15

สินค้าเกษตร ประกอบด้วย ข้าวสาลี ธัญพืช ข้าวโพด ข้าว ถัว่ เหลือง เมล็ดพืชน้ามัน น้าตาล ฝ้าย และ กากธัญพืช
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ภาพที่ 4-34 ความต้องการสินค้าเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกของโลก
ล้านตัน

ความต้องการสินค้าเกษตร

ล้านเฮกตาร์

พื้นที่เพาะปลูก
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ที่มา: OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027

อย่ า งไรก็ ต าม ในทุ ก ช่ ว งของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรไป ซึ่งยังมีความท้าทายทั้งในประเทศ และ
ระดับโลกที่สาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบการเกษตรและผู้เกี่ยวข้องตอบสนองต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้
เปลี่ยนแปลงการผลิต ได้แก่
 ความท้าทายในระดับโลก – 1) ความผันผวนของราคาสิ นค้าเกษตรในตลาดโลก
โดยเฉพาะข้าวและยาง 2) ภาวการณ์แข่งขันรุนแรงในตลาดโลก เนื่องจากกาลังการ
ผลิตสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านของไทย และ 3) แนวโน้มการนาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อข้อกีดกันทางการค้าได้ ในกรณีของกลุ่มสินค้าเกษตรในตลาดหลักของไทย
เช่ น สหรั ฐ ยุ โ รป และญี่ ปุ่ น ริ เ ริ่ ม การใช้ ร ะบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ (Traceability
System) เพื่อติดตามสถานะของอาหารในแต่ล ะขั้นตอนการผลิต การแปรรูป ไป
จนถึงการกระจายสินค้ามากขึ้น
 ความท้าทายในประเทศไทย – ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรงและฉับพลัน ทาให้ภัยแล้งและ
อุทกภัยในประเทศเกิดขึ้นรุนแรงและยาวนานมากขึ้น ขณะเดียวกัน การลดลงของ
พื้นที่เพาะปลูกและการเสื่อมสภาพของที่ดิน และการเติบโตของสังคมสูงวัยและการ
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ขยายตัวของสังคมเมือง อันส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญ
โดยหนึ่งในแนวทางการผลิตสินค้าเกษตรที่ สาคัญคือ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นให้แก่สินค้าเกษตรของไทย
จากรายงานผลการศึกษาของ Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) ในปี 2562 พบว่า ในปี
2560 พื้นที่เพาะปลูกผลผลิตการเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ 69.8 ล้านเฮคตาร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 12
ล้ า นเฮคตาร์ คิ ด เป็ น กว่ า ร้ อ ยละ 20 และสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก เกษตรอิ น ทรี ย์ ต่ อ พื้ น ที่
เพาะปลูกรวมของทั้งโลกในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อ ยละ 0.3 ในปี
2543 โดยออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่ มี พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ใ หญ่ ที่ สุ ด อยู่ ที่ 35.6 ล้ า นเฮคตาร์
ตามมาด้วย อาร์เจนติน่า และจีน ที่มีพื้นที่อยู่ที่ 10 7.9 7.6 ล้านเฮคตาร์ ในขณะที่ ไทยมีพื้นที่
เพาะปลูกเกษตอินทรีย์อยู่ที่ 91,266 เฮคตาร์ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ต่อพื้นที่
เพาะปลูกของประเทศรวมที่ร้อยละ 0.4 โดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สาคัญของโลก ได้แก่ ธัญพืช
อาหารสัตว์ กาแฟ มะกอก และถั่วและผลไม้อบแห้ง

หน่วย: ล้านเฮคตาร์
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ภาพที่ 4-35 พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก และสัดส่วนการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์
ระหว่างปี 2543 - 2560
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ที่มา: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM)
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ภาพที่ 4-36 จานวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกระหว่างปี 2543 - 2560
หน่วย: ล้านราย
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ที่มา: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM)

ภาพที่ 4-36 แสดงให้ เ ห็ นว่า ในช่ว ง 15 ปีที่ผ่ านมา การทาการเกษตรอิน ทรีย์ขยาย
ตัวอย่างมาก จานวนเกษตรกรอินทรีย์ ในปี 2560 ของโลกอยู่ที่ 2.9 ล้านคน เติบโตจากปี 2543 ที่
มีเกษตรกรอินทรีย์เพียง 3 แสนรายเท่านั้น ประเทศที่มีจานวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุด
ของโลกคือ อินเดีย รองลงมาเป็นอูกันดา และเม็กซิโก ที่มีจานวนเกษตรกรอินทรีย์อยู่ที่ 835,000
210,352 และ 210,000 ราย ตามลาดับ ในขณะที่ ไทยมีจานวนเกษตรกรอินทรีย์อยู่ที่ 38,120 ราย
ภาพที่ 4-37 ขนาดตลาดค้าสินค้าอินทรีย์ปลีกระหว่างปี 2549 – 2560
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ที่มา: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) และ International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM)

ตลาดสิ นค้ าเกษตรอินทรี ย์ ของโลกในปี 2560 มีมูล ค่ าสู งกว่า 92 พันล้ านยูโร มีการ
เติ บ โตจากปี 2559 ถึ ง ร้ อ ยละ 8.6 โดยสหรั ฐ ฯ คื อ ผู้ น าตลาดอั น ดั บ หนึ่ ง ด้ ว ยมู ล ค่ า ตลาด 40
พันล้านยูโรตามมาด้วย เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ที่มีมูลค่าตลาดที่ 10 7.9 และ 7.6 พันล้านยูโร
ตามลาดับ
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ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลตลาดอินทรีย์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ในปี 2560 พบว่า ตลาดสาคัญ
ที่มีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก เช่น ตลาดสินค้าอินทรีย์ของฝรั่งเศส มีอัตราการเติบโตถึง
ร้อยละ 18 หรือชาวสวิสเซอร์แลนด์ มีค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ าอินทรีย์สต่อคนสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 288
ยูโรต่อคนต่อปี และเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดสินค้าอินทรีย์สูงสุด ในประเทศสูงถึง
ร้อยละ 13.3
4.5.1.1 ภาพรวมของตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทย
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในตลาดสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์
เนื่องจากสินค้าเกษตรโดยพื้นฐานของไทยได้รับความนิยมในตลาดโลก และมีคุณภาพสูง ซึ่ง กลุ่ม
สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวผักและ
ผลไม้ ชาและกาแฟ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น น้าผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชาระล้างร่างกาย
เช่น สบู่ ยาสระผม และน้ามันมะพร้าว โดยอาจแบ่งกลุ่ มสิ นค้ าและบริการอินทรีย์ที่ส าคัญ ได้
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 กลุ่มอาหารอินทรีย์ (Organic Foods) - กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ข้าว ผัก
ผลไม้ อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม
 กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอินทรีย์ (Organic Non-food) - กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร
เช่น สิ่งทอ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
 กลุ่มบริการที่ใช้สินค้าอินทรีย์ (Organic Services) – บริการที่สาคัญในกลุ่มนี้ เช่น
ร้านอาหาร โรงแรม ร้านสินค้าสุขภาพ สปา
นอกจากนี้ จากผลการส ารวจตลาดสิ น ค้ า อิน ทรี ย์ ข องไทยในปี 256116 มี มู ล ค่ า อยู่ที่
ประมาณ 2,700 ถึง 2,900 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะขยายตัวเป็น 5,400 ล้านบาท
ซึ่งแบ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศที่ร้อยละ 30 และ 70 ตามลาดับ โดย
สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอินทรีย์ของไทยคือกลุ่มอาหารอินทรีย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ประมาณ
ร้อยละ 80 และเป็นสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอินทรีย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 20
สินค้าอินทรีย์ที่สาคัญของไทยที่ได้รับการรับรองจะประกอบด้วย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ผักและผลไม้ ชาและกาแฟ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น น้าผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม และน้ามันมะพร้าว
16

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2561
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ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทาให้สินค้าอินทรีย์ของไทยมีการขยายตัว และได้รับความนิยม
มากขึ้น มาจาก 4 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่
 พฤติกรรมรักษ์สุขภาพของผู้บริโภค – พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและ
ใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น
 รายได้ประชากรต่อหัว - รายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้น
กลางที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง)
 ความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคภัยที่เพิ่มขึ้น - ข้อจากัดด้านสุขภาพของผู้บริโภค
อาทิ การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากการแพ้อาหารบางประเภท ฯลฯ
 นโยบายภาครัฐสนับสนุน - มีนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุน
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ อาทิ ยุทธศาสตร์เ กษตรอินทรีย์ ปี 2560-2564 และการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคตกลุ่ม S-Curve
ภาพที่ 4-38 ห่วงโซ่อุปทานของตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย

สาหรับห่วงโซ่อุปทานสินค้าอินทรีย์ของไทยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่อุตสาหกรรมต้นน้า
และกลางน้าเป็นหลัก (สินค้าอินทรีย์ที่ยังไม่แปรรูป และสินค้าอินทรีย์แปรรูปขั้นกลาง) ซึ่งยังมี
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ผู้ประกอบการจานวนมากและการแข่งขันสูง เช่น กลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชน กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและย่ อ ย รวมทั้ ง กลุ่ ม โรงงานแปรรู ป ในระดั บ กลาง
ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ เป็นกลุ่มผู้เล่นสาคัญในห่วงโซ่อุปทาน
ต้นน้าและกลางน้าซึ่งมีความหลากหลายของสินค้าในระดับปานกลางและน้อย ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ที่มีนวัตกรรมของสินค้าในระดับต้น ทาให้มีมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าต่ากว่าสินค้านวัตกรรมสูง ที่
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานปลายน้าโดยเปรียบเทียบ
ภาพที่ 4-39 กลุ่มสินค้าอินทรีย์ไทยที่ได้รับความนิยมและกลุ่มเป้าหมาย

ในปัจจุบัน สินค้าอินทรีย์ของไทยโดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพและ
ได้รับความนิยมสูงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ อาหารอินทรีย์แปรรูปขั้นสูง อาหารอินทรีย์เฉพาะกลุ่ม
อาหารเสริมและวิตามิน อาหารอินทรีย์พร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มอินทรีย์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคหลักของตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials)
กลุ่มผู้สูงอายุ (Ageing) และกลุ่มผู้ป่วย (Patients) โดยทั้ง 3 กลุ่มนีม้ ีพฤติกรรมการบริโภคที่สาคัญ
ได้แก่
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 เลือกสินค้าที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า - เน้นความเหมาะสมของราคาและ
คุ ณ ภาพ และชอบทดลองสิ นค้ าใหม่ ดังนั้น ราคาต้อ งจับต้อ งได้ และหากสิ น ค้ า
สามารถแบ่งขายเป็นขนาดเล็กได้และราคาไม่สูง จะทาให้มีโอกาสซื้อกลับไปทดลอง
และกลับมาซื้อซ้า
 รับข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง – ผู้บริโภคสินค้าประเภทดังกล่าวนิยมใช้ส มาร์ท
โฟนและสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์ และรั บ ฟั ง ค าบอกต่อ จากกลุ่ ม คนใกล้ ตัว
ดังนั้น สินค้าต้องเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
 เน้นความปลอดภัยด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ให้คุณค่าเฉพาะ – สาหรับ
สินค้าอินทรีย์จะต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะ
สินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัว ผู้ป่วย ผู้สูงวัย และกลุ่มนักท่องเที่ยว
โดยกลุ่มคนเหล่านี้มักหาข้อมูลสินค้าและบริการจากคนใกล้ตัว และให้ความสาคัญ
กั บ มาตรฐานของสิ น ค้ า มาก ดั ง นั้ น สิ น ค้ า เกษตรที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคควรมีการขอรับใบรับรองมาตรฐาน และผู้ขายต้องสามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าได้ครบถ้วน
ในประเด็นของตลาดต่างประเทศ กลุ่มผู้นาเข้าสินค้าอินทรีย์ที่สาคัญของโลกคือ สหรัฐ
และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ แม้สหรัฐและสหภาพยุโรปจะเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่ แต่อาเซียน และเอเชีย
ได้เป็นตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตตลาดอินทรีย์อย่างรวดเร็ว มีอัตราเร่งเติบโตเท่าตั วทุกปี
โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจีน
ดังนั้น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นที่สินค้าอินทรีย์
ไทยมีโอกาส คือ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
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ภาพที่ 4-40 กลุ่มเป้าหมายและสินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดสินค้าอินทรีย์

จากภาพที่ 4-40 แสดงตลาดส่ งออกสิ นค้ าอินทรีย์ที่น่าสนใจของไทยทั้งสิ้ น 3 ตลาด
ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก แต่สินค้า
อินทรีย์ในประเทศยังมีกาลังการผลิตไม่ เพียงพอ อีกทั้งรายได้ต่อหัวของชาวจีนที่เติบโตขึ้น และ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนที่นิยมสินค้าจากประเทศไทย ทาให้สินค้าอินทรีย์ไทยมีโอกาส
เติบโตในระยะยาวได้ โดยสินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ซอส
ปรุงรส ผลไม้อบแห้ง และน้ามะพร้าว
สาหรับตลาดญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของเอเชีย โดยตลาดญี่ปุ่นนิยมสินค้าจาก
ธรรมชาติและสมุนไพร ประกอบกับผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ทาให้สินค้า
อิ น ทรี ย์ ที่ น่ า สนใจในตลาดนี้ คื อ สิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า สารอาหาร (Functional Food) เช่ น
Functional Food จากข้าวอินทรีย์ เครื่องดื่มสุขภาพจากข้าวอินทรีย์ และกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร
อินทรีย์ต่างๆ เป็นต้น
ในขณะที่ ตลาดสิงคโปร์ เป็นอีกตลาดที่กาลังเติบโต ผู้บริโภคมีกาลังซื้อสูง และใส่ใจ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตสูง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอินทรีย์ในตลาดสิงคโปร์เพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้า
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อินทรีย์ไทยที่มีโอกาส เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืชอินทรีย์ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม
อินทรีย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตลาดต่างประเทศทั้ง 3 ตลาดล้ ว นให้ค วามส าคั ญ กับมาตรฐานและการรั บ รอง
คุณภาพสินค้าอินทรีย์ ความปลอดภัยของสินค้า และความพิเศษของสินค้าอินทรีย์ของไทย โดยมี
ตลาดญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคอาจให้คุณค่าของเรื่องราวและที่มาของสินค้าอินทรีย์สูงกว่าตลาดอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ในขณะที่ ช่อ งทางการตลาดของการขายสินค้ าอินทรีย์ใ นต่างประเทศยังคงเป็น
ช่องทางของซุปเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากผู้บริโภคยั งนิยมทดลอง หรือทดสอบสินค้าตัวจริงก่อน
จากนั้น ช่องทางที่สาคัญรองลงมาคือช่องทาง e-Commerce และช่องทางการค้าระหว่างภาคธุรกิจ
ด้วยกัน B2B
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสาคัญของการเกษตรอินทรีย์ไทย คือ 1) ปัญหาเรื่องการให้
ความรู้กับผู้บริโภค เนื่องจากกว่า 92% ของผู้ซื้อได้ยินสินค้าเกี่ยวกับอินทรีย์ แต่ 90% ยังสับสน
และแยกไม่ออกระหว่างสินค้าออแกนิค กับสินค้าธรรมชาติ ว่ามีความแตกต่างกัน ดังนั้น สัดส่วน
กว่า 60% จึงเลือกซื้อในสิ่งที่คิดว่าเชื่อถือเป็นอินทรีย์ โดยที่ยังไม่ทราบว่าใช่สินค้าอินทรีย์จริง
หรือไม่ โดยมีความถี่การซื้อประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน และ 2) ปัญหาด้านการขอรับรองมาตรฐาน
เนื่องจากในไทย มีหน่วยงานตรวจรับรอง 2 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นผู้
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ ประกอบด้วย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอ
กช.) และกรมวิชาการเกษตร ทาให้ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานในกระทรวงเดียว จึงทาให้เกิด
ความยุ่งยาก และไม่สอดคล้องกันกับมาตรฐานสากล ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้รวบรวม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล้องกันกับมาตรฐานโลก เช่น IFOAM แต่ยังไม่ได้
การนามาปฏิบัติให้ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกด้านในหน่วยงานเดียว
4.5.1.2 สถานการณ์การสินค้าอินทรีย์ของไทย
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทย
จุดแข็ง
 สินค้าเกษตรและสินค้าอินทรีย์ของไทยมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และ
ชาวต่างชาติ
 อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งมี ค วามแข็ ง แรง มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดี มี ศั ก ยภาพ ท าให้
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
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 มีผู้ประกอบการในระดับต้นน้าเพื่อป้อนวัตถุดิบจานวนมาก
 มีนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่ งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ อาทิ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2564 และอุตสาหกรรมอนาคตกลุ่ม S-Curve
 ประเทศไทยมีหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากลหลายหน่วยงาน
จุดอ่อน
 ผลผลิตต่อไร่หรือต่อพื้นที่ต่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น ทาให้อาจเสีย
โอกาสในการตอบสนองความต้องการของตลาด
 การนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้กับการเกษตรยังไม่แพร่หลาย เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์ต่างๆ วัดความชื้น หรือการควบคุมอุณหภูมิน้า เป็นต้น
 หน่วยงานภาครัฐที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์ยังขาด
การประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อยยังขาดการทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น การทาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสม การ
ทาการตลาดบนช่องทางออนไลน์
 ยังขาดการนาผลการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
โอกาส
 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
 แนวโน้มของผู้ใส่ใจสุขภาพและมีความต้องการใช้บริการสุขภาพมากขึ้น
 การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
 ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
 มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังจากภาคการผลิตไปยังภาคบริการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ามัน
มะพร้าวอินทรีย์ไปสู่บริการสปา
 ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ ต่างๆ
 รายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางรายได้ปานกลางถึงสูง)
อุปสรรค
 ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ขาดความเข้ า ใจถึ ง นิ ย ามหรื อ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ เช่ น
ไม่สามารถบ่งบอกความแตกต่างของสินค้าปลอดสารเคมี และสินค้าอินทรีย์
 ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าอินทรีย์
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 มาตรฐานสินค้าอินทรีย์มีความหลากหลาย และมีขั้นตอนการดาเนินการเพื่อได้รับ
มาตรฐานแตกต่างกัน และมีระดับมาตรฐานที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงมีความ
สับสน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
4.5.2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการอาหารในระดับโลกและประเทศ
 อาหารใหม่ และอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
อาหารแห่ งอนาคตหรื อ อาหารใหม่ (Novel Foods) ไม่ใ ช่ประเด็ น ที่ใ หม่ใ นระดั บ โลก
เนื่องจากความต้องการอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 17 ทั้งจากการขยายตัวของประชากร
โลก และทั้งจากระดับรายได้เฉลี่ยต่อประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความต้องการบริโภค
อาหารสูงขึ้นทั่วโลกในอนาคต ประกอบกับความสามารถในการผลิตอาหารของโลกยังเติบโตช้า
กว่าความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น แนวทางการหาวัตถุดิบใหม่ๆ หรือการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตอาหารในปัจจุบัน จึงเป็นแนวโน้มการพัฒนาที่ นักวิจัยและพัฒนา
และผู้ประกอบการทั่วโลกให้ความสาคัญ
โดยในแต่ละประเทศมีนิยามด้านอาหารใหม่แตกต่างกัน สหภาพยุโรปให้นิยามว่า อาหาร
ใหม่คื อ อาหารเพื่ อ การบริ โภคของมนุษ ย์ ที่ไ ม่เ คยมีก ารบริ โ ภคในสหภาพยุ โรปก่อ นวัน ที่ 15
พฤษภาคม 2540 (1997) ได้แก่





อาหารที่สกัด พัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่
อาหารที่ผลิตจากแหล่งโภชนาการใหม่
อาหารที่ผลิตจากกรรมวิธีรูปแบบใหม่ และ
อาหารแบบดั้งเดิมที่มีการบริโภคโดยทั่วไปนอกกลุ่ม EU

ในขณะที่ ประเทศไทยเองให้นิยามว่า อาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) ดังนี้
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 วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการ
ว่า มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี
 วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่
กระบวนการผลิ ต โดยทั่ ว ไปของอาหารนั้ น ๆ ที่ ท าให้ ส่ ว นประกอบของอาหาร
โครงสร้างของอาหาร หรือ รูปแบบของอาหาร นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
หรื อ เมแทบอลิ ซึ ม (Metabolism) หรื อ ระดั บ ของสารที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ (Level of
undesirablesubstances)
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุตามข้อ (1) หรือ (2) เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
นอกจากนี้ ในปี 2556 องค์ การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้จัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ทางเลือกแห่งอนาคต ได้ระบุว่า แมลงเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่สาคัญในอนาคตเพื่อรองรับการ
เติบโตของประชากรโลก ซึ่งมีแมลงกว่า 1,900 ชนิดที่รับประทานได้ และมีกลุ่มประชากรโลกกว่า
2,000 ล้านคนที่รับประทานแมลงแล้ว โดยให้เหตุผลรองรับการสนับสนุนการบริโภคแมลงที่สาคัญ
ดังนี้
 แมลงเป็นอาหารที่มีโภชนาการสู ง ให้โปรตีน ไขมัน และวิต ามินสามารถใช้เ ป็น
อาหารทดแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่
 การเลี้ยงแมลงใช้พื้นที่และน้ามาก
 ไม่ต้องการเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
 การเลี้ยงแมลงสร้างก๊าซมีเทนต่ากว่าการทาปศุสัตว์ใหญ่
 แมลงมีอัต ราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio) ต่า กล่ าวคื อ ใช้อ าหารเลี้ ย ง
แมลงน้อยกว่าใช้อาหารในการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ
ส าหรั บ ประเทศไทย อาหารจากแมลงนั บ เป็ น สาขาอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ โดย
ประเทศไทยมีภูมิอากาศเหมาะกั บการเลี้ยงแมลง และมี ความนิยมการบริโภคแมลงเพิ่มสู งขึ้ น
ต่อเนื่อง และมีช่องทางการเข้าถึงสินค้าที่มากขึ้น โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ระบุว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งสายพันธุ์ทองดา ทองแดง
และสะดิ้ง กว่า 20,000 ฟาร์ม ที่มีแ หล่ งผลิ ต หลั กอยู่ใ นภาคอีส าน มี กาลั งการผลิ ต จิ้งหรีดรวม
มากกว่า 8,000 ตันต่อปี ขายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่าปีละประมาณ 1,000 ล้าน
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บาท อีกทั้ง มกอช. ยังมีการประกาศมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด
(มกษ.8202-2560) เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานอีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังให้ความสาคัญกับการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
(Health-Enhancing Food) โดยผู้บริโภคจานวนมากกาลังเปลี่ยนแนวทางการบริโภคอาหารไปสู่
อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งขนาดตลาดอาหารสุขภาพของโลกมีมูลค่ากว่า 707,120 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2559 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 811,820 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564
 ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส่ และความยั่งยืนของอาหาร
ผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อาหารที่แต่เดิม ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับประเด็นด้านราคาเป็นสาคัญ แต่ในปัจจุบัน ในสหรัฐฯ
กว่า 1 ใน 3 ของผู้บริโภคสหรัฐฯ ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่น (Trust) เป็นปัจจัย
สาคัญสามอันดับแรกในการเลือกซื้ออาหาร ทาให้ แบรนด์ และผู้ค้าปลีกต้องให้ความสาคัญกับการ
สร้างคุณค่าขององค์กรและวิธีการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าขอผลิตภัณ์ที่ขาย และ
สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยัง ต้องให้ความสาคัญกับประเด็นด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย โดยผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐจาก Accenture
พบว่า กว่าร้อยละ 50 ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เต็มใจที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่ให้คามั่น
ต่อการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการศึกษาของ Nielsen ยังย้าอีกว่า
กว่าร้อยละ 73 ของผู้บริโภครุ่นใหม่จะเต็มใจเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการที่มีเป้าหมายทางสังคม
 อาหารฮาลาลมาตรฐาน
กลุ่มประเทศมุสลิม (57 ประเทศ รัฐที่เป็นสมาชิกของ OIC หรือ Organization of Islamic
Conference) มีจานวนประชากรประมาณ 1,297 ล้านคน ซึ่งต้องการอาหารฮาลาลที่มีรสชาติและ
มาตรฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งมูลค่าการค้าอาหารฮาลาลของโลกในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 162,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาอันดับผู้ส่งออกอาหารฮาลาลที่สาคัญของโลก จะพบว่า
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลอันดับที่ 9 ของโลก ขณะที่ ผู้ส่งออกอาหารฮาลาล 5 อันดับ
แรกของโลกคือ บราซิล อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ และอาร์เจนตินา ซึ่งล้วนมิใช่ประเทศมุสลิม โดย
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มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) อยู่ที่ 5,824 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัว เพิ่ มขึ้นจากปีก่ อ นหน้าร้อ ยละ 12.5 โดยมีต ลาดส่ งออกหลักของไทยคือ ตลาด
อินโดนีเซียและมาเลเซีย และตะวันออกกลาง
ศูนย์วิจัยกสิกรยังระบุว่า กลุ่มเป้าหมายของตลาดฮาลาลไทยที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ได้แก่
 กลุ่มประเทศมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย – กลุ่มสินค้าฮาลาลไทยที่มีศักยภาพในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าว ได้แก่ เครื่องสาอาง อาหาร เช่น ผลไม้สดแช่เย็น ฮาลาลอินทรีย์
อาหารทะเลกระป๋ อ งและแปรรู ป เครื่ อ งดื่ ม เช่ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล
เครื่องนุ่งห่ม เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไก่ กุ้ง เป็นต้น
 กลุ่มประเทศที่มีชาวมุสลิมอยู่จานวนมาก เช่น อินเดีย จีน และรัสเซีย ที่มีประชากร
มุสลิมอยู่ที่ 265.8 137.8 และ 27.4 ล้านคน ตามลาดับ โดยกลุ่มสินค้าฮาลาลไทยที่มี
ศักยภาพในกลุ่มประเทศดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรู ป เช่ น กุ้ ง และทู น่ า เป็ น ต้ น ผลไม้ ส ด ผลไม้ อ บแห้ ง ผลไม้ ก ระป๋ อ ง เช่ น
สับปะรด และลาไย เป็นต้น และเครื่องสาอาง
 กลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิมท่องเที่ยวจานวนมาก เช่น สหรัฐฯ จีน ไทย และ
อินเดีย นอกจกานี้ยังมีกลุ่มนัดท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเพื่อใช้บริการฑยาบาล ผู้ผลิต
อาหารฮาลาลจึงอาจเป็นส่ว นร่ว มของห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวสุ ขภาพ เพื่อป้อ น
วัตถุดิบให้สถานพยาบาลและผู้ให้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวด้วย
ช่องทางจาหน่ายสินค้าและบริการอาหารฮาลาลที่มีประสิทธิภาพสาหรับตลาดดังกล่าว
คือ ห้างสรรพสินค้า ร้านซุปเปอร์สโตร์ ร้านอานวยความสะดวก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าฮาลาลนิยม
ทดสอบและลองสินค้าก่อน และต้องการเห็นสินค้าจริงเพื่อความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามสินค้า
ฮาลาลบางประเภทโดยเฉพาะอาหาร จะต้อ งศึกษากฎหมายและมาตรการน าเข้ า ที่ค่ อ นข้ า ง
เข้มงวด ดังนั้น การติดต่อผ่านตัวแทนจาหน่ายหรือผู้นาเข้าจะทาให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น
4.5.2.2 สถานการณ์การอุตสาหกรรมอาหารของไทย
สาหรับประเทศไทย ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีขนาดตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มอันดับที่ 9 ของโลก อ้างอิงจากการจัดอันดับของ Oxford Economics ในปี 2559
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สหรัฐฯ ยังรักษาสถานะตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ได้ ในขณะที่กลุ่มประเทศใน
เอเชียแปซิฟิคมีอัตราการเติบโตของตลาดอาหารที่สูงเช่นกัน อาทิ จีน อินเดีย และไทย
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ประเทศไทยยั ง มี ศั ก ยภาพ และโอกาสในการแข่ ง ขั น ใน
ตลาดโลกได้ โดยเมื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สาคัญของตลาดอาหารของ
ไทย สามารถระบุได้ ดังนี้
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดอาหารของไทย
จุดแข็ง
 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยมีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
 สินค้าอาหารไทย (รวมถึงอาหารแปรรูป) ได้รับความนิยมอย่างมากจากต่างชาติ
 รัฐบาลมีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารแปรรูปของภูมิภาค
 มีความสามารถในการรับจ้างการผลิตตามมาตรฐานสินค้าของผู้นาเข้า
จุดอ่อน
 ค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่ง
 ต้นทุนค่าขนส่งของประเทศไทยค่อนข้างสูง
 อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มี
ผลผลิตต่อไร่ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ซึ่งยังขาดเงินทุนและ
เทคโนโลยีการผลิตในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน
 ผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้ในการทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการดาเนินการขอรับมาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐาน
การผลิตในระดับสากล
โอกาส
 สินค้าอาหารของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค เช่น จีน อินโดนีเซีย เมียนมา และลาว เป็นต้น
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 โอกาสดีที่ประเทศไทยจะขยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้าง
แรงงานที่ต่ากว่า
 เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของอาหารหรือสินค้าเกษตรไทยมีจุดเด่น สามารถเพิ่มเติม
เรื่องราวเพื่อทาการตลาดได้ง่าย
 จานวนประชากรของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
 การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
 ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
อุปสรรค
 การกีดกันทางการค้าในบางประเทศ บางสินค้า เช่น กฎหมายของอินโดนีเ ซี ยที่
ต้องการให้มีการขอตรารับรองฮาลาล เป็นต้น
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอด ผู้ประกอบการไทยบางราย
ไม่สามารถตามทัน
 ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบ เนื่องจากภาคเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตผันผวนสูง
 ผู้บริโภคบางรายยังมีค่านิยมหรือทัศ นคติที่ไม่เปิดต่ออาหารแปรรูปบางประเภทที่
ไทยมีศักยภาพ เช่น อาหารแปรรูปจากแมลง เป็นต้น
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรายได้สูง
สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC)
รายงานว่าในปี 2561 มูลค่าของการท่องเที่ยวทั่วโลกมีค่าเท่ากับ 8.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Global Gross Domestic Product:
Global GDP) ซึ่งมูลค่าการท่องเที่ยวข้างต้นได้ก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึง 319 ล้านตาแหน่งทั่วโลก
หรือประมาณร้อยละ 10 ของตาแหน่งงานทั้งหมดของโลก ในขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกบริการ
ท่อ งเที่ยวยังมีค่ าสู งถึ ง 1.6 ล้ านล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ตลอดจนมีการลงทุ นในอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมากถึง 941 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2561 ขยายตัวจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.2 เท่านั้น
ในระยะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดย
มีแนวโน้มที่สาคัญเกิดขึ้นหลายประการ ดังต่อไปนี้
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4.5.3.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลกและประเทศ
 การเพิ่มขึ้นของบทบาทประเทศกาลังพัฒนาในตลาดการท่องเที่ยวโลก
จากรายงาน Tourism Highlight 2018 ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization: UNWTO) พบว่าประเทศกาลังพัฒนากาลังมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2560 ประเทศในกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งการตลาดของการท่องเที่ยว
ทั้งหมดร้อยละ 45 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Average Annual Growth) ระหว่างปี 2548
ถึง 2560 เท่ากับร้อยละ 4.8 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 3.7 ในขณะที่จากรายงาน Tourism Towards 2030 ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มดังกล่าว
ที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสาหรับประเทศกาลังพัฒนาอยู่
ที่ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 2.2 พร้อม
คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งด้านการท่องเที่ ยวของประเทศกาลังพัฒนาจะมีมากถึงร้อยละ 57 ของการ
ท่องเที่ยวโลกทั้งหมด โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวคาดการณ์ 1,000 ล้านคน
ภาพที่ 4-41 จานวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
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ในกลุ่มของประเทศกาลังพัฒนา ประเทศจีนถือเป็นปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยว
โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปในปี 2560 ทั้งสิ้น 61 ล้านคน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ใน
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังเป็นผู้ใช้จ่ายรายสาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
โลก โดยใช้จ่ายสูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 2.58 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
 ความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเที่ยว
จากข้อ มูล ของบริษัท Amadues ที่ได้นาเสนอที่ส ภาเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum: WEF) ในปี 2560 ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มนักท่องเที่ย ว ซึ่งจะมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันออกไปอย่างมากในปี 2573 โดยลักษณะนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจะแบ่ง
ออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่
1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้อ งการความเรียบง่าย (Simplicity Searchers) นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้จะมีความต้องการที่เรียบง่าย มีการใช้บริการบริษัท ทัวร์เพื่อให้การเดินทาง
สะดวกสบาย
2) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cultural Purists) นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ต้องการแสวงหาความแปลกใหม่ให้ชีวิตผ่านการสร้างประสบการณ์ระหว่าง
การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว
เช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3) กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ ค นหาความโดดเด่ น ในสั ง คม ( Social Capital Seekers)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม นี้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อ เทคโนโลยี เ ป็ น พิ เ ศษ และให้
ความสาคัญกับการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับและรู้จักในสังคม
4) กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต (Reward Hunters) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ให้รางวัลแก่ตนเองเมื่อสิ้นสุดการทางาน มีเป้าหมายเพื่อสันทนาการพักผ่อนหย่อน
ใจ มักชื่นชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism)
5) กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ข้ อ ผู ก มั ด (Obligation Meters) นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม มี จ ะมี
เป้าหมายการเดินทางหรือกิจกรรมหลักที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว เช่น การประชุม การ
สัมมนา หรือการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ แต่อาจใช้เวลาว่างเพื่อทากิจกรรม
อื่นๆ เช่น เข้าร่วมงานเทศกาล หรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
6) กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ จริ ย ธรรม (Ethical Travelers) เป็ น กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม มักเข้าร่วมการท่องเที่ยวที่มี
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ลักษณะเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวในชุมชน (Community-based Tourism) หรือการ
ท่องเที่ยวแบบจิตอาสา (Volunteer Tourism)
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
นัก ท่อ งเที่ยวในปั จ จุ บั น มีแ นวโน้ มที่ จ ะให้ค วามส าคั ญ กั บความพึ งพอใจที่ไ ด้รั บ จาก
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมากกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากวัตถุ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะ
เน้นท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่นาเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ รวมถึงตอบสนองต่อ
ความสนใจส่ว นบุ ค คลมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากการท่อ งเที่ยวรูปแบบดั้งเดิมที่มักเดินทางไปยัง
สถานที่ ส าคั ญ และมี ชื่ อ เสี ย งในแต่ ล ะประเทศ โดยสถาบั น Oxford Economics คาดการณ์ ว่ า
สัดส่วนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในการซื้อประสบการณ์ในปี 2568 จะสูงกว่าสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ การซื้ อ วั ต ถุ ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 55 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลส ารวจของเว็ บ ไซต์ รั บ จองที่ พั ก
Booking.com ที่ได้สารวจผู้เดินทาง 21,500 คนจาก 29 ประเทศ ในปี 2561 และพบว่าร้อยละ 68
ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับมากกว่าการได้ครอบครองสิ่งของ
งานวิจัยของบริษัท PhocusWire ในปี 2560 ยังแสดงให้เ ห็นผลการศึกษาในลั กษณะ
เดี ย วกั น โดยพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนร้ อ ยละ 36 ยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีขึ้น ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวบางส่วนมีความต้องการที่
หลากหลายและแตกต่างออกไปในแต่ล ะบุคคล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคั ญ ที่มีส่ว นผลักดันให้เ กิด
กระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
อนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความคุ้มค่าระหว่างค่าใช้จ่ายและประสบการณ์ที่
ได้ รั บ ส่ ง ผลให้ รู ป แบบการท าธุ ร กิ จ แบบ Peer-to-Peer เป็ น ที่ นิ ย มมากในแถบยุ โ รป ตั ว อย่ า ง
แพลตฟอร์มในลักษณะดังกล่าวเช่น Eathwith.com ที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับคนในท้องถิ่น
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสอาหารท้องถิ่นที่ถูกปรุงในรูปแบบดั้งเดิมโดยคนในละแวกนั้นได้
นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มอย่าง Booklokol ซึ่งเป็นเครือข่ายของคนในท้องถิ่นที่นาเสนอบริการ
อาหาร ชั้นเรียนอาหารพื้นเมือง และรายการท่องเที่ยวซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง (Customized) และ
ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวรูปแบบปกติ
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 การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแบ่งปัน
กระแสของเศรษฐกิจดิจิทัลที่กาลังเป็นที่จับตามองในปัจจุบัน กระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวในการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทาธุกิจ การค้า และการบริการมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือแนวคิด
ของเศรษฐกิ จ แบ่ งปั น (Sharing Economy) ซึ่ ง มาจากความต้ อ งการที่ จ ะสร้ า งรายได้ จ ากการ
แลกเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าและบริการที่ตนมีอยู่แต่มีปริมาณมากเกินความต้องการ
นอกจากการซื้อ ขายสิ นค้ า และบริก ารแล้ ว แนวคิ ดนี้ยังได้ถู กปรับมาใช้ใ นธุ รกิ จ ทาง
การเงิน บันเทิง และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีความหลากหลายของรูปแบบ
การบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก การขนส่ง ร้านค้า ร้านอาหาร บริการนาเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
ตั ว อย่ า งธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นเศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น (Sharing Economy) และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 ธุรกิจการขนส่งหรือการเดินทาง มีผู้ประกอบการรายสาคัญ เช่น Lyft, Uber, SideCar,
Carpooling, BlaBlaCar, RelayRides, Getaround และ Fightcar
 ธุรกิจที่พัก มีผู้ประกอบการรายสาคัญ เช่น Airbnb, HomeAway, VRBO, FlipKey,
Roomorama, Wimdu, 9flats, Onefinestay, HouseTrip, Homestay, Couchsurfing,
HomeExchange, LoveHomeSwap, GuestToGuest, Cosmopolit Home และ Knok
 ธุรกิจร้านอาหาร มีผู้ประกอบการรายสาคัญ เช่น EatWith, Feastly, Cookening, Upaji,
TableApp, Eatigo และ Kitchensurfing
 ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง มีผู้ประกอบการรายสาคัญ เช่น Vayable,
SideTour, AnyRoad, GetYourGuide, Spinlister, Boatbound และ GetMyBoat
 การเปลี่ยนแปลงจุดหมายการเดินทางอันเนื่องมาจากปัญหาด้านความปลอดภัย
ภั ย จากอาชญากรรมเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเปลี่ ย นแผนการ
ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการก่ อ ร้ า ยซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต่ ปี 2555
เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย เช่น กลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) มุ่งเป้าไปยังประเทศที่ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอ าชญากรรมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกลุ่ มผู้ อพยพที่ มี
เชื้อชาติและศาสนาต่างกับพลเมืองในประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางยุโรปซึ่งมีความเสี่ยงสู ง
ในการตกเป็นเป้าหมายการก่อการร้ายหรือวินาศกรรมต่างๆ ทาให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อผู้ที่
กาลังเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย
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แม้ว่าผลการวิเคราะห์จากรายงาน World Travel Monitor ของ IPK International ในปี
2558 ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ การร้ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ใ ช่นั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ เ ป็ น พลเมื อ งใน
ประเทศ ในขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมที่รุนแรงน้อ ยกว่า
เช่น การโจรกรรม หรือการหลอกลวง เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผลจากความก้าวหน้าของสังคมออนไลน์ ทาให้ข่าวคราวด้านลบต่างๆ แพร่ กระจาย
ไปอย่ า งรวดเร็ ว และสร้ า งความกั ง วลให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยผลจากการส ารวจของ IPK
International ในปี 2559 พบว่านักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 45 นาปัจจัยเรื่องความปลอดภัยเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีแนวโน้มเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีความเสี่ยงลดลง เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม อียิปต์ และตูนิเซีย ในขณะเดียวกันยังทาให้
ประเทศที่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ด้ า นความปลอดภั ย สู ง เช่ น ออสเตรเลี ย แคนาดา ฟิ น แลน ด์ และ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นจุดหมายการเดินทางในอนาคตสาหรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 การเพิ่มขึ้นของท่องเที่ยวลักษณะ B-leisure
B-leisure มีที่มาจากค าว่า Business (ธุ รกิจ) และ Leisure (การพักผ่ อ น) ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานการเดินทางทางธุรกิจเข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน โดยที่ผู้จาเป็นต้องเดินทางเพื่อ
การทางานจะใช้เวลาส่วนหนึ่งหรือยอมที่จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อ การท่องเที่ยว โดยอาจเป็นการ
ท่องเที่ยวตามลาพังหรือการท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัว มีการคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวใน
ลักษณะนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ทาให้การติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อ มูลระยะทางไกลเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น
ประกอบกั บสมรรถนะของโทรศัพ ท์มือ ถื อ และคอมพิวเตอร์พกพาที่ทางานได้หลากหลายและ
รวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การทางานและการท่องเที่ยวสามารถกลมกลืนด้วยกั นมาก
ยิ่งขึ้น
สมาคมการท่องเที่ยวธุรกิจทั่วโลก (The Global Business Travel Association: GBTA)
ได้ทาการสารวจและการท่องเที่ยวแบบ B-leisure ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555 โดย
ในช่วงแรกเรียกการท่องเที่ยวนี้ว่า Bization ที่มาจากคาว่า Business และ Vacation ผลการสารวจ
ของ GBTA ยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2557 นักเดินทางจานวนร้อยละ 46 จะเผื่อเวลา 1-2 วันสาหรับ
พักผ่อนหลังจากสิ้นสุดการทางานในต่างประเทศ และประมาณร้อยละ 54 ยังพาคู่สมรสและลูกมา
ท่องเที่ยวพร้อมกันด้วย นักเดินทางในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่ม Millennial หรือกลุ่มคนที่
เกิดระหว่างปี 2529-2538 ซึ่งกาลังอยู่ในวัยเริ่มต้นทางานและเป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นกลุ่มแรกๆ นั่นเอง
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แนวโน้มของ B-leisure ยัง เป็นผลมาจากความนิยมของ MICE (Meetings, Incentive
Travel, Conventions and Exhibitions) ซึ่งผลั กดันให้ธุ รกิจที่เ กี่ยวข้อ งกับการจัด ประชุ ม บริ ษั ท
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ขยายตัวมาก
ขึ้นในอนาคต กลุ่มนักท่องเที่ยว MICE และ B-leisure นี้นอกจากจะแตกต่างจากนักท่อ งเที่ ยว
ทั่วไปในแง่ของวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่มีความมุ่งเน้นกิจกรรมธุรกิจเป็นหลักแล้ว ยังมีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมีความพร้อมในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไปมากถึง 3-4 เท่า
 การขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ
อย่างมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะกลุ่มประเภทอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary
Tourism) การท่อ งเที่ยวเชิงนิเ วศ (Eco-Tourism) หรือ การท่อ งเที่ยวเชิงกีฬ า (Sport Tourism)
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ มักมีวัตถุประสงค์
รองของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเภทอื่นด้วย
แนวโน้มในด้านการใส่ใจสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายๆ ประเทศ ส่งผลให้
ผู้คนเริ่มให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจ พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการประมาณการว่าตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีขนาดเป็น
อันดับ 4 รองจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จัดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลายประเทศ
ต้องการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี ฐานะปานกลางถึงสูง และมีจานวนวันพัก
ที่ยาวนาน จึงทาให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการท่องเที่ยวแต่ละครั้งสูงกว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่น ถึง
ร้อยละ 53
Global Wellness Institute ได้รายงานว่าในปี 2560 การท่อ งเที่ยวเชิงสุ ขภาพมีมูลค่า
ประมาณ 6.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งถือ
ว่ามีอัตราการเติบโตสูงกว่าการค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประมาณ 2 เท่า สาหรับภูมิภาคที่
สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสูงสุดของโลก ได้แก่ อเมริกาเหนือ รองลงมาคือยุโรป และ
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เอเชียแฟซิฟิกตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสูงสุดทั้งในแง่ปริมาณเงินและจานวนครั้งของการท่องเที่ยว
หากพิจารณาศักยภาพสินค้าและบริการของกลุ่มบริการสุขภาพ (Wellness Services)
กลุ่ ม สิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ด้ า นสุ ข ภาพ (Wellness Lifestyle Products) และกลุ่ ม บริ ก ารการแพทย์
(Medical Services) จะพบว่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพคื อ ธุ ร กิ จ สปา นวดไทย ธุ ร กิ จ ที่
ปรึกษา จัดตั้ง สปา ฝึกพนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ในสปาในตลาดที่ส าคั ญ หลั กๆ
เครื่องสาอางด้านผิวและผม สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ สมุนไพร เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ ศักยภาพสาคัญของงานบริการทางการแพทย์ คือ ไทยมีบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เชี่ยวชาญ บุคลากรสุขภาพมี Service & Hospitality Mind สูง มีการให้บริการแพทย์
แผนไทยและทางเลือกซึ่งตลาดหลักของบริการสุขภาพและการแพทย์ของไทย ได้แก่
 ตลาดอาเซียน – พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวอาเซียนในตลาดนี้ คือ เน้นการแนะนา
สินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และช่อ งทางจาหน่าย มากกว่าเน้น
การแข่งขันด้านราคาเพื่อสร้างฐานลูกค้า ช่องทางการจาหน่ายแบบดั้งเดิม ทั้งร้านค้า
ส่งและปลีก และศูนย์การค้าต่างๆ ยังได้รับความนิยม ชาวอาเซียนให้ความสาคัญ
กับแบรนด์สินค้า และการทดสอบทดลองสินค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจาก
ไทยยังได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าจากจีนและเกาหลีโดยเปรียบเทียบในตลาด
อาเซียน
 ตลาดจีนและญี่ปุ่น – พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีน คือ ชาวจีนวัยหนุ่มสาวมักนิยม
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม จากต่ า งประเทศ โดยซื้ อ ผ่ า นตั ว แทนจ าหน่ า ย
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น ส่วนชาวจีนผู้สูงอายุมั กนิยมเลือกซื้อผลิ ต ภัณฑ์
อาหารเสริมจากกิจกรรมการขายตรงต่างๆ
 ตลาดยุโรป – พฤติก รรมผู้ บริโภคของชาวยุโรปในตลาดนี้ คื อ การเน้นคุ ณภาพ
สิ นค้ าเป็นหลั ก และให้ ค วามส าคั ญ กับเรื่อ งราวและที่มาของส่ ว นผสมสิ นค้ า หรื อ
มาตรฐานการให้บริการ และลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงแรม หรือสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพยังให้ความสาคัญกับการทดสอบ หรือทดลองสินค้าจากงานแสดงสินค้า
ในระดับสากล
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 การปรับตัวของผู้ประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง และต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเข้า
มาของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทาให้การท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้
แอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์เพื่อทาการตลาดแนวใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละชาติ ซึ่งช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการยังสามารถนาฐานข้อมูลจากช่องทางต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง การใช้เทคโนโลยี ระบบเสมือ นจริง มาประยุกต์ทั้งก่อนและระหว่า งการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ เช่น ทาให้ลูกค้าเห็นสถานที่ท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น
 ผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agencies: OTA) เช่น Expedia, Booking,
Agoda และ Ctrip เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น
กระบวนการทางานของ OTA จะเริ่มจากการที่นักท่องเที่ยวค้ นหาข้อมูลที่พัก บน
ระบบ หลังจากนั้นหากนักท่องเที่ยวทาการจองที่พักทาง OTA จะตรวจสอบไปยัง
โรงแรมแล้วจึงส่งคายืนยันไปยังนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเมื่อผู้ขาย (โรงแรม) และ
ผู้ซื้อ (นักท่องเที่ยว) ได้ยืนยันคาสั่งซื้อ-ขาย และทางนักท่องเที่ยวจ่ายเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ ทางบริษัท OTA ก็จะจัดการหักค่า นายหน้า โดยอาจสูงถึง ร้อยละ 20-35
ของราคาห้องพักจากทางโรงแรม ตามแต่ที่ตกลงกันไว้
 ระบบการค้นหาชนิด Meta Search engine ที่ส่งคาสั่งการค้นหาไปยัง Search Engine
และ Web Directories อื่นๆ เช่น Google, Yahoo และ Tripadvisor เทคโนโลยีชนิด
นี้เริ่มที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับองค์กรมากขึ้น เห็นได้จากการ
ที่บริษัท OTA รายใหญ่อย่าง Expedia และ Priceline เริ่มพัฒนา Meta Search Engine
เป็นของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
 เทคโนโลยี QR code หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบาร์โค้ ดในรูปแบบ 2 มิติ ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการบอกข้อมูลสิ่งของ และสถานที่ท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีนี้
ช่วยลดข้อจากัดในเรื่องวิธีการและรูปแบบในการนาเสนอข้อมูลของสิ่งพิมพ์แบบเก่า
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เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่มีกล้องดิจิตอลไปสแกนที่ QR code ก็จะ
สามารถเห็นข้อมูลต่างๆ ได้
 การใช้ Augmented Reality (AR) ที่สามารถสร้างภาพสามมิติเพื่อทับซ้อนภาพจริง
ผ่านกล้องดิจิตอลเช่นเดียวกั นกับระบบที่ใช้ในเกมบนบนสมาร์ทโฟน รวมถึงระบบ
Virtual Reality (VR) ที่สามารถจาลองภาพและเสียงในระบบสามมิติผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ อาทิ แว่นสามมิติ มือถือ และสมาร์ทโฟน เป็นต้น
 ระบบการชาระเงิ นออนไลน์ (Electronic Payment System) เช่น ระบบ QR Payment
ของ Alipay ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีน หรือ กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล (Digital
Wallet) Apple Pay และ Android Pay ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชั น บน
มือถือในการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ
การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยียังส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่
ต้องพึ่งพาแรงงานมาก (Labor-intensive Industry) ไปสู่อุตสาหกรรมที่พึ่งพาทุนและเทคโนโลยี
(Capital-intensive and Technology-intensive Industry) ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่ มี
ความเชี่ยวชาญสูงเข้ามาแทนที่แรงงานทั่วไปสอดคล้องกับผลการสารวจของสภาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวโลก (WTTC) ที่ระบุว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2560 กาลังมีอัตราการออก
จากงานเฉลี่ยร้อยละ 18 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่พึ่งพาทักษะน้อย เช่น พนักงานขาย และ
พนักงานบริการลูกค้า เป็นต้น
 การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่า
ศูนย์การบินระหว่างประเทศ (Centre for Aviation: CAPA) ได้รายงานว่า ธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่าของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาได้มีจานวนเครื่อ งบินส าหรั บ
เดินทางเพิ่มขึ้นมากถึง 94 ลา ส่งผลให้มีจานวนเครื่องบินที่พร้อมให้บริการในปี 2561 มากถึง 136
ลา หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 44.73 ของจานวนเครื่องบินทั้งหมดในประเทศซึ่งอยู่ที่ 304 ลา
นอกจากนี้ จานวนเที่ยวบินของสายการบิ นต้นทุ นต่าที่ใ ช้บริก ารใน 6 สนามบินหลั กของไทย
(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ และภูเก็ต) ยังเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 120
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปี 2560 แสดงให้เห็นว่าสายการบิน
ต้นทุนต่าของไทยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 76 สาหรับเที่ยวบินในประเทศ นอกจากนี้ ยัง
พบว่าสายการบินต้นทุนต่าได้เ ข้าสู่ตลาดการบินระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยมีส ายการบิน
ต้นทุนต่าจานวน 6 สายการบินจาก 15 สายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศสูงที่สุด สายการบิน
ต้นทุนต่ายังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกในอนาคตจากแผนการปรับปรุงสนามบินสาคัญต่างๆ เช่น
สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาความคับคั่งของการเดินทาง
ทางอากาศในประเทศและระหว่างประเทศ
ปัจจัยสาคัญอีกประการที่ช่วยกระตุ้นให้สายการบินต้นทุนต่าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คือ ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสาคัญกับชื่อเสียงของสายการบินเช่นในอดีต แต่พิจารณา
คุณค่าที่ได้รับจากการใช้บริการแต่ละครั้ง รวมถึงความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป โดยเฉพาะในการ
เดินทางระยะสั้น เช่น การเดินทางในประเทศ ผู้บริโภคจะเน้นความสะดวกสบายขณะเดินทางน้อย
กว่าการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้เลือกใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ามากขึ้น
 การเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ( Free and Independent Traveler)
ในปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2
กลุ่มตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัทนาเที่ยว (Group
Tour) และกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาด้ ว ยตนเอง ( Free and Independent Traveler)
การเดินทางในกลุ่มหลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นอันเนื่องมาจากความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว
ระหว่างท่องเที่ยว นักเดินทางสามารถควบคุมเวลาในการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม รวมถึง
เลือกคุณภาพของสินค้าและบริการได้ตามที่ตนเองต้องการ
จากข้อมูลของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิ ทยาลัยมหิดล ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัยแบ่งเป็นผู้หญิงร้อยละ 76 และ
ผู้ ชายร้อ ยละ 24 มีอ ายุอ ยู่ระหว่าง 18 ถึ ง 35 ปี ศึกษาระดับปริญ ญาตรีขึ้นไป และส่ ว นใหญ่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท ถึง 60,000 บาท
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่แสดงให้เห็น
เห็ นว่าปัจจุบันนัก ท่อ งเที่ยวจีนที่เ ดินทางมาไทย ร้อ ยละ 60 มาเที่ยวแบบ FIT และร้อ ยละ 40
มาเที่ยวพร้อมกับคณะนาเที่ยว ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Baidu ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ และ
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เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) รายใหญ่ของจีนได้รายงานว่านักท่องเที่ยวจีนที่มีประสบการณ์มา
เที่ยวเมืองไทยแล้วร้อยละ 74 จะกลับมาเที่ยวอีกในรู ปแบบของการเที่ยว FIT การเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มนี้เป็นผลมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ทาให้การบริการต่างๆ
เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน และการจองห้องพักออนไลน์ สามารถทาได้ง่ายขึ้น
 การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ตามรอยเส้นทางภาพยนต์หรือละคร
การส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางวรรณกรรม ละคร ภาพยนต์ และดนตรีเป็นกลยุทธ์ที่ถูก
นาไปใช้แพร่หลายในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ซึ่งได้มีการใช้การเผยแพร่วัฒนธรรม
จนเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ คื อ การท่ อ งเที่ ย วตามรอย
ซีรีส์ละคร (Pop Culture Tourism) ในญี่ปุ่นเองก็มีการผลิตละครอิงประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
ท่อ งเที่ยวโดยเฉพาะ โดยทางสถานีโทรทัศ น์จะร่ว มมือ กับหน่ว ยงานท้อ งถิ่ นของญี่ ปุ่ นในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเดินทางไปยังสถานที่ถ่ายทาละครดังกล่าว
ส าหรั บ ประเทศไทย เริ่ ม มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการส่งเสริมให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ
เข้ามาลงทุนถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ซึ่งเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย เช่น การถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ที่สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยว
จีนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น หรือการถ่ายทาเรื่อง The Beach ซึ่งมีเกาะพีพีปรากฎ
อยู่ในฉากของภาพยนตร์ ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจการท่องเที่ยวในไทยอย่างมาก
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการส่งเสริมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ส ร้าง
ภาพยนตร์เรื่องยาวหรือละครโทรทัศน์ที่ใช้แหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นสถานที่ถ่ายทา และสอดแทรก
เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยเข้าไปในแต่ละฉากของเนื้อเรื่อง ในปี 2561 ที่ผ่านมา กระแสจาก
ละครบุพเพสันนิวาส ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประมาณการว่าจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าการใช้จ่ายในจังหวัดอยุธยาและลพบุรี ไม่ต่ากว่า 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาท และ
เมื่อถูกซื้อนาไปฉายในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน และฮ่องกง เป็ นต้น อาจทาให้มีนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวตามรอยละครไม่ต่ากว่า 100,000 ถึง 200,000 คน
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 การตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มคนรุ่นใหม่
กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มของเจนวาย (Generation Y) ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ถึง
30 ปีในปัจจุบันเริ่มหันมาสนใจการท่องเที่ยวมากขึ้น และมักมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อ
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนหรือที่ทางาน รวมถึงตามหาแรงบันดาลใจเพื่อค้นพบตนเอง
โดยนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น ภายใต้แคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์
ลึกซึ้ง ทั้งผ่านโครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค หรือโครงการเที่ยว
ไทยเท่ ซึ่งภายใต้โครงการเหล่านี้ได้มีการนาคนมีชื่อเสียง (Influencer) จากหลายแวดวง ทั้งจาก
วงการนักแสดง วงการนักร้อง และวงการประกวดต่างๆ เข้ามานาเสนอประสบการณ์หรือวิถีการ
ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อดึงดูดบรรดาคนรุ่นราวคราวเดียวกันให้สนใจอยากออกไปสั มผัส
ประสบการณ์ดังกล่าวบ้าง
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโม (So Lo Mo)
นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks)
เพื่อให้ได้ข้อมูลในพื้นที่ที่ตนเองเดินทางไป (Local Area) โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาได้
หรือ (Mobile Devices) เช่น โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเข้าหา
ข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ แอปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ท าให้
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของตนเองที่มีความเป็นปัจเจก มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง และชื่นชอบสิ นค้ าและบริการที่อ อกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Customized
Products and Services) มากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจ
แนวใหม่บนโลกออนไลน์ด้วยการเป็นบล็อกเกอร์ (Blogger) ที่นาเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยว
ส่วนตัวผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) หรือ
ทวิตเตอร์ (Twitter) บล็อกเกอร์กลุ่มนี้จะมีความโดดเด่นในการเล่าเรื่องที่ได้อรรถรส มีการแสดง
ภาพประกอบที่สวยงามและเตะตา จนเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ ทาให้มีผู้ติดตามและเลียนแบบ
การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว อิทธิพลของบล็อกเกอร์ที่มีต่อผู้ติดตาม (Follower) นาไปสู่การ
สร้างรายได้ในรูปแบบที่ต่างไปจากอดีต ทั้งการได้รับสปอนเซอร์จากเจ้าของสินค้าหรือบริการด้าน
การท่องเที่ยว การทาหนังสือนาเที่ยว หรืองานประชาสัมพันธ์ต่างๆ การแพร่หลายของเนื้อหาจาก
บล็อกเกอร์ในโลกออนไลน์ยิ่งทาให้คนทั่วไปเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และมีความ
ต้องการออกไปค้นหาประสบการณ์ในแบบเดียวกันมากขึ้น
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 การขยับขยายของตลาดท่องเที่ยวมุสลิมในไทย
รายงานดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมโลก (Global Muslim Travel Index) ประจาปี 2560 ซึ่ง
จัดทาโดย MasterCard และ CresentRating ได้ระบุว่า ประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
มุสลิมสูงเป็นอันดับที่ 18 ของโลก และได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 สาหรับประเทศที่ไม่รวมอยู่ใน
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) รองจากประเทศสิงคโปร์
เท่ า นั้ น ส าหรั บ ดั ช นี นี้ ไ ด้ พิ จ ารณา 4 ปั จ จั ย ส าคั ญ ได้ แ ก่ การเดิ น ทางเข้ า ประเทศ (Access)
การเข้าถึงและการสื่อสาร (Communication) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง (Environment)
และการช่วยเหลือและอานวยความสะดวก (Services)
ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางมาเยือนราว 3.6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ
10 ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มของชาวมุ ส ลิ ม นอกเหนื อ จาก
กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีพระนครอยุธยา พัทยา ตราด เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวมุสลิมที่เข้ามาในไทยจะเป็นกลุ่มครอบครัวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวควบคู่กับ
การติดต่อธุรกิจหรือการรักษาพยาบาล ซึ่งมักใช้เวลาท่องเที่ยวนานประมาณหนึ่งสัปดาห์และมีการ
ใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เดินทางไปยังนครเมกกะที่จะ
แวะท่องเที่ยวในไทยก่อนเดินทางไปต่อไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย ทาให้ประเทศไทยมีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นทุกปี
การเพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม ในไทยเป็ น ผลจากองค์ ป ระกอบหลายประการ
ประการแรกคือ แม้ว่าศาสนาอิสลามจะไม่ใช่ศาสนาหลักของไทย แต่มีสภาพแวดล้อมที่เป็ นมิตร
สาหรับทุกศาสนาและเกิดความขัดแย้งน้อยครั้ง ประการที่สองคือ ไทยได้รับประโยชน์จากการออก
คาสั่งบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งระงับการรับผู้ลี้ภัย
เข้าประเทศ และระงับการออกวีซ่าให้กับ 7 ประเทศกลุ่มมุสลิม (อิรัก อิหร่าน ลิ เบีย โซมาเลี ย
ซีเรีย ซูดาน และเยเมน) เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมุสลิ มหลีกเลี่ ยงการ
เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วย นอกจากนี้ ไทยยังจัดเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ ยวชาวมุสลิมเป็น
อย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหารฮาลาล ที่พักฮาลาล และ
พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาสาหรับชาวมุสลิมในสถานที่ต่างๆ ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จึง
ส่งเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวของมุสลิมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4.5.3.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่าง
มาก โดยในปี 2561 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
ประมาณร้อยละ 9.63 ในขณะที่มูลค่าเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.13 ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แบ่งออกเป็นมูลค่าทางตรง
(Direct Tourism GDP) ร้อยละ 7.02 และมูลค่าทางอ้อมร้อยละ 11.11 นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการ
จ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงถึง 4.39 ล้านคน
สาหรับมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบ่งตามสาขาเป็นดังที่แสดงในตาราง
ตารางที่ 4-6 มูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบ่งตามสาขา
สาขา
สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
ที่พัก
23
คมนาคมขนส่ง
23
ร้านอาหาร
19
สินค้าและของที่ระลึก
14
อื่นๆ
21
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC)
ยังได้คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยตลอด 10 ปีข้างหน้าของสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ
GDP ของไทย ไว้ที่ ร้อ ยละ 5.6 ต่อ ปี ซึ่งจะทาให้อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ยวสร้างรายได้ใ ห้แก่
ประเทศได้สูงถึง 5.95 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.4 ของ GDP ในปี 2571
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ภาพที่ 4-42 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
แบ่งตามภูมิภาค ในปี 2557-2561

เมื่อ พิ จารณานัก ท่อ งเที่ ยวต่ า งชาติ ร ายภู มิ ภ าค พบว่าจานวนนัก ท่อ งเที่ ยวต่ า งชาติ
(International Tourist Arrivals: ITA) ที่เข้ามายังไทยในปี 2561 อยู่ที่ 38.28 ล้านคน มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี 2557-2561 อยู่ที่ร้อยละ
11.45 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทยมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ไม่รวมอาเซียน) มี
จานวนนักท่องเที่ยวสะสม 63.26 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.31 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งหมดระหว่างปี 2557-2561 อีกทั้งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16.29 มากกว่าอัตรา
การขยายตัว เฉลี่ ยโดยรวมซี่งอยู่ ที่ร้อ ยละ 11.45 ในขณะที่ประเทศจากกลุ่ มอาเซีย นมีจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังไทยรองลงมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.44 ของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาไทยทั้งหมดระหว่างปี 2557-2561
ส าหรั บ ภู มิ ภ าคที่ มี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย สู ง รองลงมาจากเอเชี ย ตะวัน ออก ได้แก่
นักท่องเที่ยวจากอเมริกา และนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.48 และ
9.84 ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่เพิ่งฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้
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ภาพรวมด้านเศรษฐกิจในภูมิ ภาคดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลาดับ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยว
จากโอเชียเนียมีขนาดหดตัวลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวในออสเตรเลีย
และนิว ซีแ ลนด์ ซึ่งอาจมีส าเหตุมาจากการที่ประชากรจากทั้ง 2 ประเทศมีค วามพร้อ มในการ
เดินทางออกนอกประเทศสูง ทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะจาก
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังอาจเป็นผลจากการลดเที่ยวบินของไทยไปยังประเทศทั้งสอง
นอกเหนือจากสถิติ ด้านปริมาณของนักท่องเที่ยวแล้ว คณะผู้วิจัยยังพิจารณามิติอื่นๆ
เพื่อขยายภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
จ้านวนวันพ้านักโดยเฉลี่ยในไทย (Average Visitor’s Length of Stay)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจานวนวันพานักในไทยเฉลี่ยในปี 256118 อยู่ที่ 9.17 วัน มี
นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพานักสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีอ ยู่ 29 ชาติ กลุ่มที่มีระยะเวลาพานักในไทยสูง
เป็นอันดับต้นๆ มักมาจากประเทศทางฝั่งยุโรป โดยมีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเป็นชาติที่มีระยะเวลา
พานักในไทยเฉลี่ยในปี 2561 สูงที่สุด อยู่ที่ 19.45 วัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนมี
ระยะเวลาพ านัก เฉลี่ ยในไทย 5.45 วั น มีเ พียงฟิลิ ปปินส์ ที่ มี ระยะเวลาพ านักเฉลี่ ย มากกว่า 1
สั ปดาห์ ทั้งนี้ ปัจจัยที่อ าจส่ งผลให้ จ านวนวั นที่ พ านัก แตกต่ างกั นออกไปในแต่ล ะประเทศคื อ
ระยะทางระหว่างประเทศดังกล่าวและไทย โดยประเทศที่อยู่ห่างไกลมีแนวโน้มจะมาท่องเที่ยวและ
ใช้ระยะเวลาพ านัก ในไทยนานกว่ าประเทศที่ อ ยู่ใ กล้ นอกจากนี้ ในกลุ่ มประเทศที่อ ยู่ใ กล้ กั น
ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมักมีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาพานักยาวนานกว่าประเทศอื่นๆ
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ภาพที่ 4-43 ระยะเวลาพานักเฉลี่ยในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2561

ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยต่อวันต่อคน (Average Visitor’s Expenditure)
ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเฉลี่ยในปี 256119 อยู่ที่ 5,222.32
บาทต่อวันต่อคน ซึ่งเพิ่มจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 4,808.92 บาทต่อคนต่อวัน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมเท่ากับร้อยละ 2.08 เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวในทวีปยุโรปและอเมริกามี
ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนต่ากว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และตะวันออก
กลางอย่างเห็นได้ชัด โดยนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายต่อวันสูงที่สุดในไทย คือนักท่องเที่ยวจากคูเวต
ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ วั น ต่ อ คนในปี 2561 เท่ า กั บ 7,901.99 บาทต่ อ วั น ต่ อ คน ในขณะที่
นักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคนน้อยที่สุดคือนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อวันต่อคนเท่ากับ 3,443.54 บาทต่อวันต่อคน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่พานักในไทย
ประกอบด้วย พบว่านักท่องเที่ยวจากคูเวตและฝรั่งเศสมีการใช้จ่ายต่อรอบการท่องเที่ยวต่อคนอยู่
ที่ 95,614.08 บาทต่อคน และ 60,055.34 บาทต่อคน ตามลาดับ
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ภาพที่ 4-44 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อวันต่อคน ปี 2561

ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (International Tourism Receipts)
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยอยู่ที่ 2.01 ล้านล้านบาท
ในปี 2561 เพิ่มจาก 1.17 ล้านล้านบาทในปี 2557 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 14.33
ระหว่างปี 2557-2561 สาหรับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวในไทยสูงสุด 3 อันดับแรก
ในปี 2561 ได้ แ ก่ จี น รั ส เซี ย และมาเลเซี ย ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเท่ า กั บ 580,699.23 ล้ า นบาท
115,711.01 ล้านบาท และ 114,896.81 ล้านบาท ตามลาดับ
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ภาพที่ 4-45 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในปี 2561

จากสถิตินักท่องเที่ยวที่ระบุข้างต้นจึงอาจกล่ าวได้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดกลุ่ ม
รายได้ดีและกลุ่มสุขภาพคือกลุ่มลูกค้าจาก จีน อาเซียน ตะวันออกกลาง และยุโรป
 จีน
ประเทศจี นคื อ ประเทศที่ มี ก ารเดิ น ทางมายั งไทยมากที่ สุ ด ในช่ว งปี 2557-2561 โดย
จานวนนักเดินทางสะสมทั้งสิ้น 41,672,447 คน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 22.78 ซึ่งสูง
เป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท่อ งเที่ ยวรวมเท่ ากั บ 580,699.23 ล้ านบาทในปี 2561 หรือ คิ ดเป็นสั ดส่ ว นร้ อ ยละ
28.98 ของค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังไทย จึงกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจีน
ถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน
ประเทศไทยถื อ เป็น 1 ใน 3 จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อ เนื่อ งจาก
นักท่องเที่ยวจีน ปัจจัยหนุนที่ทาให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังไทยมากขึ้น ได้กแก่ การเพิ่มขึ้น
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ของนักท่องเที่ยวจีนที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตาม
ลาพัง (Free Independent Traveler: FIT) และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวในเมืองรอง
ของจี น นอกจากนี้ การแพร่ ห ลายของแอปพลิ เ คชั น เดิ น ทางต่ า งๆ บนสมาร์ ท โฟนยั ง ท าให้
นักท่องเที่ยวจีนเดินทางและติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น
ภาพที่ 4-46 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ปี 2558-2561

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลลบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน
ในช่วงปลายปี 2561 คือ ปัญหาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยระหว่างการท่องเที่ยว จากเหตุการณ์
เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสที่ 3
และ 4 ปี 2561 ของไทยหดตัวลงอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 มียอดนักท่องเที่ยว
จีนเดินทางเข้ า มาในไทยลดลงเหลื อ เพี ยงแค่ 909,237 คน จาก 1,503,378 คนเมื่อ เทีย บจาก
ระยะเวลาเดียวกันในปี 2560
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 อาเซียน
นอกจากประเทศจีนแล้ว ในช่วง 2557-2561 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทาง
มายังไทยยังมีสัดส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยมีอัตราการเติบโตที่ดี
จากภาพที่ 4-47 แสดงให้เห็นถึงจานวนนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่เดินทางมายังไทยในช่ว งปี
2557-2561 ซึ่งเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปีดังกล่าวของนักท่องเที่ยวจากอาเซียน
อยู่ที่ร้อยละ 11.55 มีประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 มากถึง 5 ประเทศ ได้แก่
เวียดนาม เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมเท่ากับร้อยละ
16.41 15.51 13.53 12.52 และ 11.90 ตามลาดับ จากตัวเลขดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ศักยภาพของ
ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นในไทยยั ง คงสู ง และมี แ นวโน้ ม ที่ ส ดใส อั น ส่ ง ผลดี ต่ อ อนาคตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รวมถึงยังมีโอกาสที่เปิดกว้างสาหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทั้ง
รายใหม่และรายเก่าอยู่มาก
ภาพที่ 4-47 จานวนนักท่องเที่ยวในอาเซียนที่เดินทางมายังไทยระหว่างปี 2557-2561
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 ตะวันออกกลาง
นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายในระดับสูง
ในปี 2561 มีนัก ท่อ งเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยทั้งสิ้ น 739,494 คน มีระยะการพานั ก ใน
ประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 12.28 วัน20 โดยประเทศที่มีระยะเวลาพานักในไทยนานที่สุด ได้แก่ อิสราเอล
ที่มีระยะเวลาการพานักสูงถึง 17.01 วัน นับเป็นประเทศในตะวันออกกลางเพียงประเทศเดียวที่มี
ระยะเวลาพานักสูงกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคนสูง
ที่สุดในทุกภูมิภาค คานวณเป็นเงินได้เท่ากับ 6,307.10 บาท
จากภาพที่ 4-48 แสดงให้เห็นถึงจานวนนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยระหว่างปี 2557-2561 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปีดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ
5.46 ประเทศที่ มี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ในภู มิ ภ าคประกอบด้ ว ย
ซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล และคูเวต โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมเท่ากับร้อยละ 21.83 8.00
และ 6.59 ตามลาดับ สาหรับประเทศอียิปต์เป็นประเทศเดียวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวลดลงในปี
2561 เมื่อเทียบกับปี 2557 คิดอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมได้ลดลงร้อยละ 4.50

20

เฉพาะเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2561
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ภาพที่ 4-48 จานวนนักท่องเที่ยวในตะวันออกกลางที่เดินทางมายังไทย
ระหว่างปี 2557-2561

การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเป็นผลจากการผลักดันประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ไทยจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สาคัญในปัจจุบัน แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมาตรการดึงดูดต่างๆ จากประเทศ
อื่ น ในภู มิ ภ าคใกล้ เ คี ย ง แต่ ไ ทยยั ง คงได้ เ ปรี ย บในแง่ ข องการมี บ รรยากาศที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
นักท่องเที่ยวต่างศาสนา และมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการเข้ามาของชาวมุสลิม จึงมีโอกาสที่
จะรองรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมากขึ้นในอนาคต
 ยุโรป
นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่สาคัญคือนักท่องเที่ยวจากยุโรป ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว
จากยุโรปเดินทางมายังประเทศไทยทั้งสิ้น 6.77 ล้านคน มีระยะการพานักในประเทศเฉลี่ ยอยู่ที่
16.75 วัน ซึ่งถื อ เป็นระยะเวลายาวนานที่สุ ดเมื่อ เที ยบกับ นัก ท่อ งเที่ยวจากภู มิภ าคอื่นๆ โดย
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ประเทศที่พานักในไทยนานที่สุด ได้แก่ สวีเดน ที่มีระยะเวลาการพานักสูงถึง 19.45 วัน รองลงมา
คือเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งมีระยะเวลาการพานักเท่ากับ 17.47 และ 17.44 วัน
จากภาพที่ 4-49 แสดงให้เห็นถึงจานวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินทางมายังประเทศไทย
ระหว่างปี 2557-2561 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปีดังกล่าวอยู่ที่ร้อ ยละ 2.36 ทั้งนี้
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงสุดในภูมิภาค ได้แก่ สเปน และยุโรปตะวันออก โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมเท่ากับร้อยละ 11.67 และ 8.98 ตามลาดับ สาหรับชนชาติที่เดินทาง
มายังไทยมากที่สุดในปี 2561 ได้แก่ รัสเซีย ซึ่งมีจานวนนักท่องเที่ยวเท่ากับ 1.47 ล้านคน หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.77 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของยุโรป
ภาพที่ 4-49 จานวนนักท่องเที่ยวในยุโรปที่เดินทางมายังไทยระหว่างปี 2557-2561

ประเทศไทยเป็นตัวเลือกสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวจากยุโรป โดยเฉพาะยุโรปตะวันออก
ที่ ก าลั ง เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บคื อ ความหลากหลายของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรม ส่ ง ผลให้ นั ก เดิ น ทางกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตลาดเกิ ด ใหม่ ใ นยุ โ รปได้ รั บ
ประสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ และเกิ ด ความประทั บ ใจจนต้ อ งการกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
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นอกจากนี้ นโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองของไทยยังสอดคล้องกระแสความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ฝั่ งยุโรป ที่เ น้นการเดินทางเพื่ อ สั มผั ส ประสบการณ์ใ นระดับ ท้อ งถิ่ น (Local Experience) โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่า จานวนนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปจะเพิ่มขึ้นจาก 6.76
ล้านคนในปี 2561 ไปเป็น 6.90 ล้านคนในปี 2562
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดการท่องเที่ยวรายได้ดีของไทย
จุดแข็ง
 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
 การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางสู่ประเทศอื่นในภูมิภาค
 ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบก น้า และอากาศ
 ความเข้มแข็งของสถาบันศึกษาและทรัพยากรบุคคล
 บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ และเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและบริ ก ารที่
เกี่ยวข้อง
 บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการสปาประเภทต่างๆ
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและแผนงานด้านการท่องเที่ยว
 ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการเดิน ทางและการท่อ งเที่ ยวของไทยในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานการบริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เชื่อมโยง และข้อได้เปรียบด้านราคา
 ระดับราคาการให้บริการเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
 เทคโนโลยีการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความทันสมัย
จุดอ่อน
 อันดับด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 บริการขนส่งสาธารณะที่ยังตามหลังประเทศพัฒนาแล้ว
 ทรัพยากรบุคคลในการให้บริการด้านท่องเที่ยวสุขภาพที่มีคุณภาพยังไม่เพียงพอ
เช่น จานวนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากรของไทยค่อนจ้างต่าโดยเปรียบเทียบ
 R&D ในด้านสุขภาพเพื่อให้บริการท่องเที่ยวสุขภาพขาดการแปลงข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปสู่การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติ
 ขาดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อ ม ขาดความเข้มงวดในการบังคั บใช้กฎหมายดูแล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวสาคัญ
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 ขาดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพของการบริการท่องเที่ยว เช่น การ
ให้บริการที่พัก หรือ tour operator ของนักธุรกิจต่างด้าว ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การให้บริการคมนาคมขนส่งที่ผิดกฎหมาย
 ผู้ประกอบการรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวยังขาดความเข้าใจในการ
ให้บริการท่องเที่ยวรายได้สูงที่เน้นคุณภาพการให้บริการ แต่เน้นการแข่งขันด้าน
ราคา
โอกาส
 กระแสการท่องเที่ยวที่เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 โครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย และแนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพ อัน
นาไปสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การเติบโตของอุตสาหกรรม MICE จากการประชุมและกิจกรรมในต่างประเทศ
 การกระจายตัวของสถานที่พักแรมไปยังภาคต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
 การเพิ่มขึ้นของสายการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
เติบโตของการจราจรทางอากาศ
 การขยายตัวของร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนับสนุนบริการ
ร้านอาหาร
 กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวประเภทใหม่ที่มีจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูง
และมี ร ะยะพ านั ก ที่ น านขึ้ น เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า มหกรรมอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุปสรรค
 ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทาให้นักท่องเที่ยวชะลอการท่องเที่ยวลง
 การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวของภูมิภาคมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งด้านราคา และ
ด้านการตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
 การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศของไทย
 การแข่งขันจากนัก ธุ รกิ จต่างด้าวในภาคการท่อ งเที่ยวไทย ที่แบ่งส่วนแบ่งตลาด
ท่องเที่ยวเดิม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
 การเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านการบริการสุขภาพไปทางานในต่างประเทศ
 ประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้ บริการด้ าน
สุขภาพเช่นกัน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการในสาขาที่มศี ักยภาพ
การศึ ก ษาในบทต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา แสดงให้ เ ห็ น สถานการณ์ ข องสิ น ค้ า เกษตรและ
อุตสากหกรรม และบริการของไทย ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และ
สภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน ตลอดจน แนวโน้มสาคัญที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน
ส าหรั บ การศึ ก ษาในส่ ว นนี้ คณะผู้ วิ จั ย จะน าผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั จ จั ย
ภายนอก และปัจจัยภายในของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดโลกของกลุ่มสินค้า
ที่มีศักยภาพ เพื่อมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริก าร
สมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สมัยใหม่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสาขาที่มีศักยภาพ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการสมัยใหม่
การศึ ก ษาในบทต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา แสดงให้ เ ห็ น สถานการณ์ ข องสิ น ค้ า เกษตรและ
อุตสากหกรรม และบริการของไทย ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และ
สภาวะตลาดทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน ตลอดจน แนวโน้มสาคั ญที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน
สาหรับการศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดโลก และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ในปัจจุบัน
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ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก คณะผู้วิจัยศึกษาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวเนื่องและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และธุ ร กิ จ บริ ก ารในสาขาที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย
ภาครัฐ ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 การวิเคราะห์โอกาส หรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบเชิงบวกหรือ
เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ใ นการสร้ าง
ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจไทยได้
 การวิเคราะห์อุปสรรค หรือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบเชิงลบหรือ
ทาให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือวาง
มาตรการป้องกันเพื่อลดแรงเสียดทานจากปัจจัยดังกล่าว
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มหรื อ ปั จ จั ย ภายใน เป็ น การวิ เ คราะห์ ท รั พ ย ากรและ
ความสามารถของภาคธุรกิจในประเทศในทุกด้าน โดยสภาพแวดล้อมภายในที่กล่าวถึงในบทนี้
หมายถึง สภาพแวดล้อมของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริกการไทย และหน่วยงานสนับสนุน
ในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) หรือปัจจัยภายในภาคธุรกิจ ที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นที่ควรนามาใช้ในการพัฒนา หรือดารงไว้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
 การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) หรื อ ปั จ จั ย ภายในภาคธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ข้ อ
เสียเปรียบหรือจุดด้อยที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น /ขจัดให้หมดไปจึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาหรือการแข่งขันของธุรกิจ
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคของภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ฯ ในแต่ละสาขา
ธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้ดังนี้
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สินค้าเกษตรอินทรีย์
 จุดแข็ง
 สินค้าเกษตรและสินค้าอินทรีย์ของไทยมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และ
ชาวต่างชาติ
 อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งมี ค วามแข็ ง แรง มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดี มี ศั ก ยภาพ ท าให้
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
 มีผู้ประกอบการในระดับต้นน้าเพื่อป้อนวัตถุดิบจานวนมาก
 มีนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่ งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ อาทิ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2564 และอุตสาหกรรมอนาคตกลุ่ม S-Curve
 ประเทศไทยมีหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากลหลายหน่วยงาน
 จุดอ่อน
 ผลผลิตต่อไร่หรือต่อพื้นที่ต่าโดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่น ทาให้อาจเสีย
โอกาสในการตอบสนองความต้องการของตลาด
 การนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้กับการเกษตรยังไม่แพร่หลาย เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์ต่างๆ วัดความชื้น หรือการควบคุมอุณหภูมิน้า เป็นต้น
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์ยังขาด
การประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อยยังขาดการทาการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น การทาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสม การ
ทาการตลาดบนช่องทางออนไลน์
 ยังขาดการนาผลการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
 โอกาส






สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
แนวโน้มของผู้ใส่ใจสุขภาพและมีความต้องการใช้บริการสุขภาพมากขึ้น
การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังจากภาคการผลิตไปยังภาคบริการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ามัน
มะพร้าวอินทรีย์ไปสู่บริการสปา
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 ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้นจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ ต่างๆ
 รายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางรายได้ปานกลางถึงสูง)
 อุปสรรค
 ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ขาดความเข้ า ใจถึ ง นิ ย ามหรื อ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิน ทรี ย์ เช่ น ไม่
สามารถบ่งบอกความแตกต่างของสินค้าปลอดสารเคมี และสินค้าอินทรีย์
 ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าอินทรีย์
 มาตรฐานสินค้าอินทรีย์มีความหลากหลาย และมีขั้นตอนการดาเนินการเพื่อได้รับ
มาตรฐานแตกต่างกัน และมีระดับมาตรฐานที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงมีความ
สับสน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 จุดแข็ง
 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยมีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
 สินค้าอาหารไทย (รวมถึงอาหารแปรรูป) ได้รับความนิยมอย่างมากจากต่างชาติ
 รัฐบาลมีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารแปรรูปของภูมิภาค
 มีความสามารถในการรับจ้างการผลิตตามมาตรฐานสินค้าของผู้นาเข้า
 จุดอ่อน
 ค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่ง
 ต้นทุนค่าขนส่งของประเทศไทยค่อนข้างสูง
 อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มี
ผลผลิตต่อไร่ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ซึ่งยังขาดเงินทุนและ
เทคโนโลยีการผลิตในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน
 ผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้ในการทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการดาเนินการขอรับมาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐาน
การผลิตในระดับสากล
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 โอกาส
 สินค้าอาหารของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาค เช่น จีน อินโดนีเซีย เมียนมา และลาว เป็นต้น
 โอกาสดีที่ประเทศไทยจะขยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้าง
แรงงานที่ต่ากว่า
 เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของอาหารหรือสินค้าเกษตรไทยมีจุดเด่น สามารถเพิ่มเติม
เรื่องราวเพื่อทาการตลาดได้ง่าย
 จานวนประชากรของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
 การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
 ผู้บริโภครุ่นใหม่กล้าทดลองและใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆ
 อุปสรรค
 การกีดกันทางการค้าในบางประเทศ บางสินค้า เช่น กฎหมายของอินโดนีเ ซี ยที่
ต้องการให้มีการขอตรารับรองฮาลาล เป็นต้น
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอด ผู้ประกอบการไทยบางราย
ไม่สามารถตามทัน
 ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบ เนื่องจากภาคเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหลักต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตผันผวนสูง
 ผู้บริโภคบางรายยังมีค่านิยมหรือทัศนคติที่ไม่เปิดต่ออาหารแปรรูปบางประเภทที่
ไทยมีศักยภาพ เช่น อาหารแปรรูปจากแมลง เป็นต้น
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรายได้สูง
 จุดแข็ง






ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางสู่ประเทศอื่นในภูมิภาค
ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบก น้า และอากาศ
ความเข้มแข็งของสถาบันศึกษาและทรัพยากรบุคคล
บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพ และเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและบริ ก ารที่
เกี่ยวข้อง
 บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการสปาประเภทต่างๆ
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 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและแผนงานด้านการท่องเที่ยว
 ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการเดิน ทางและการท่อ งเที่ ยวของไทยในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานการบริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เชื่อมโยง และข้อได้เปรียบด้านราคา
 ระดับราคาการให้บริการเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
 เทคโนโลยีการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ของไทยมีความทันสมัย
 จุดอ่อน
 อันดับด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 บริการขนส่งสาธารณะที่ยังตามหลังประเทศพัฒนาแล้ว
 ทรัพยากรบุคคลในการให้บริการด้านท่องเที่ยวสุขภาพที่มีคุณภาพยังไม่เพียงพอ
เช่น จานวนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากรของไทยค่อนข้างต่าโดยเปรียบเทียบ
 R&D ในด้านสุขภาพเพื่อให้บริการท่องเที่ยวสุ ขภาพขาดการแปลงข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปสู่การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติ
 ขาดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อ ม ขาดความเข้มงวดในการบังคั บใช้กฎหมายดูแล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวสาคัญ
 ขาดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพของการบริการท่องเที่ยว เช่น การ
ให้บริการที่พัก หรือ tour operator ของนักธุรกิจต่างด้าว ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การให้บริการคมนาคมขนส่งที่ผิดกฎหมาย
 ผู้ประกอบการรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่ องเที่ยวยังขาดความเข้าใจในการ
ให้บริการท่องเที่ยวรายได้สูงที่เน้นคุณภาพการให้บริการ แต่เน้นการแข่งขันด้าน
ราคา
 โอกาส
 กระแสการท่องเที่ยวที่เน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
 โครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย และแนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพ อัน
นาไปสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การเติบโตของอุตสาหกรรม MICE จากการประชุมและกิจกรรมในต่างประเทศ
 การกระจายตัวของสถานที่พักแรมไปยังภาคต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
 การเพิ่มขึ้นของสายการบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
เติบโตของการจราจรทางอากาศ
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 การขยายตัวของร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สนับสนุนบริการ
ร้านอาหาร
 กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวประเภทใหม่ มีจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูง
และมี ร ะยะพ านั ก ที่ น านขึ้ น เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า มหกรรมอาหาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 อุปสรรค
 ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทาให้นักท่องเที่ยวชะลอการท่องเที่ยวลง
 การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวของภูมิภาคมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งด้านราคา และ
ด้านการตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
 การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศของไทย
 การแข่งขันจากนัก ธุ รกิ จต่างด้าวในภาคการท่อ งเที่ยวไทย ที่แบ่งส่วนแบ่งตลาด
ท่องเที่ยวเดิม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
 การเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านการบริการสุขภาพไปทางานในต่างประเทศ
 ประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้ บริการด้ าน
สุขภาพเช่นกัน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในสาขาที่มี
ศักยภาพ
จากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาภาคเกษตร
อุต สาหกรรมและบริก ารที่มีศัก ยภาพ คณะผู้ วิจัย จะทาการวิเ คราะห์ TOWS Matrix เพื่อ ระบุ
กลยุทธ์การพัฒนาภาคธุรกิจที่มีศักยภาพทั้ง 3 ภาคธุรกิจ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐอาจพิจารณา
ดาเนินการ
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ (Strategy
Formation) ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการผสมผสานจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละ
สาขาธุรกิจ ที่ได้อภิปรายในช่วงต้นของการศึกษานี้ โดยรูปแบบการผสมผสานจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดกลยุทธ์ได้ทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่
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 กลยุทธ์เชิงรุก – เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็ง ร่วมกับโอกาส เพื่อหาประโยชน์จากส่วนที่
ผู้ประกอบการไทย หรือประเทศไทยมีความเข้มแข็งในสาขาธุรกิจนั้นๆ ในการใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่กาลังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและโลก
 กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข – เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ โอกาสมาปรั บ ปรุ งแก้ไ ขจุ ด อ่อ น เพื่ อ แก้ไข
จุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย และบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาธุรกิจนั้นๆ
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน – เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดจาก
แนวโน้มต่างๆ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจดังกล่าว
 กลยุทธ์เชิงรับ – เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
แนวโน้มต่างๆ และบริบทภายนอกองค์กรและประเทศ
คณะผู้วิจัยสามารถนาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่
 กลยุทธ์เชิงรุก
ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยขึ้นสู่แพลตฟอร์มในระดับสากลเพื่อรุกตลาดโลก
– ในยุ ค ที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ โ ภคสิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น และเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า
ออนไลน์มากขึ้น ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าอิ นทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับของ
ไทย เช่น ข้าว และมะพร้าวและผลิตภัณ์ที่เกี่ยวเนื่อง อาจพิจารณานาผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่แพลตฟอร์ม
การขายสิ นค้ าออนไลน์ใ นระดั บสากล เพื่อ เข้าถึ งตลาดที่ใ หญ่ ขึ้ น อาทิ Alibaba และ JD หรือ
แพลตฟอร์มของตลาดในประเทศ เช่น TOPs และ Tesco Lotus เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
อยู่บนแพลตฟอร์มจะต้องศึกษามาตรฐานและข้อกาหนดต่างๆ ของเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆ ตาม
รายผลิตภัณฑ์อินทรีย์แต่ละประเภท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ส านั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ กรมการข้ า ว
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็นต้น
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ทาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานกับกลุ่ มลูกค้ากาลังซื้อสูง – กลุ่มชน
ชั้นกลางที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง มีระดับรายได้ที่สูงขึ้น และเป็นกลุ่มลูกค้ากาลังซื้อสูง แต่มีการ
พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น ภาคเอกชนจะต้องทาการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่ ม
ลูกค้านี้มากขึ้น โดยการนาเสนอสินค้าที่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และวิเคราะห์ช่องทางการเข้าถึง
สินค้าอินทรีย์ของกลุ่มนั้นๆ เพื่อวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทางต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว เป็นต้น
รวมกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างต้นน้าถึงปลายน้า – ธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวัต ถุ ดิบที่ส าคั ญ ให้ แ ก่ ธุ ร กิจ ที่เ กี่ ยวเนื่อ ง เช่น อาหารเพื่อ สุ ขภาพ ท่อ งเที่ยวเชิ ง
สิ่งแวดล้อม พยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อขยายตลาดและประสิทธิภาพในการ
ผลิตและขนส่งสินค้า การร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ หรือการร่วมกันพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะร่วมกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้
สินค้าได้
หน่วยงานที่เ กี่ ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการค้ าปลีก หน่วยงานวิจัยและพั ฒ นา
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์การจัดทามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของไทยและสากล – มาตรฐาน
สินค้าอินทรีย์เป็นตัวส่งเสริมความน่าเชื่อถือของสินค้าอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดทามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของไทยอาจพิจารณาจัด
หน่ ว ยย่ อ ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระโยชน์ แ ละโอกาสจากการมี ม าตรฐานอิ น ทรี ย์ รวมทั้ ง
กระบวนการขอรับมาตรฐาน โดยอาจพิจารณานาผู้ที่ประสบความสาเร็จในการขอมาตรฐานและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เกษตรกร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ และส านั ก งานมาตรฐานเกษตรแห่งชาติ
เป็นต้น
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น าเสนอสิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ ใ นช่ อ งทางกายภาพ – สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่
ผู้บริโภคที่สนใจให้ความสาคัญกับคุรภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าว่าเป็นสินค้าอินทรีย์แท้จริง
หรือไม่ ซึ่งนอกจากการขอมาตรฐานของสินค้าอินทรีย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว ผู้บริโภคยัง
นิยมการได้เห็นหรือจับต้องสินค้าโดยตรง ดังนั้น การนาสินค้าอินทรีย์สู่งานนิทรรศการ หรืองาน
แสดงสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มความตระหนักต่อสินค้าอินทรีย์ได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ผลผลิต อิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ – เพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตต่อพื้นที่ให้สามารถตอบรับความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น การนาเทคโนโลยี Smart Farm
เข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ไ ด้ เช่ น การติ ด ตั้ ง เซนเซอร์ วัด
ความชื้ น ของดิ น และระบบรดน้ าแบบหยดน้ าอั ต โนมั ติ ระบบกล้ อ งวงจปิ ด ที่ ท างานร่ ว มกั บ
เซนเซอร์ตรวจผลผลิต ระบบการพยากรณ์อากาศที่แม่นยา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และลดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากในกรณีผลผลิตเน่าเสีย หรือไม่ได้มาตรฐานออกไป โดย
หน่วยงานรัฐอาจพิจารณารวบรวมกลุ่มผู้ให้บริการ Smart Farm ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อกระจาย
ความรู้และประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง ซึ่งอาจเริ่มต้นที่กลุ่มเกษตรกรหรือ
สมาคมในบางสินค้าก่อน เช่น ข้าว และอ้อย เป็นต้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง – ภาคเอกชน เกษตรกร สมาคมเกษตรกรตามรายสิ น ค้ า
สถาบันการศึกษาและหน่วงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นต้น
จัดตั้งหน่วยอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขายและการเข้าถึง ตลาด
ให้แก่เกษตรกรอินทรีย์ – เกษตรกรบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงตลาดในโลก
ที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่ว ยให้เข้าถึงลูกค้ าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอินทรีย์ที่มีมูล ค่ าสู ง
ดังนั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอาจดาเนินการจัดต้องหน่วยให้ความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร
ในแต่ล ะพื้ นที่ทั่ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ความรู้ในการทาการตลาดในยุค ปัจจุบัน เช่น สอนวิธี การทา
Storytelling สินค้า การทาการตลาดบนช่องทาง Line เพื่อเข้าถึงลูกค้าโดยตรง เป็นต้น
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หน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง – เกษตรกร สถาบันการศึกษาและหน่ว งานที่เ กี่ ยวข้อ ง อาทิ
กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลฯ
เป็นต้น
หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา นักลงทุน ประสานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อปรับปรุง
และต่อยอดนวัตกรรมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า – นักลงทุน หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจร่วมกับภาคเกษตรกรอินทรีย์ใน
สินค้าที่มีศักยภาพของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และเสริมความงาม เพื่อนาผลผลิต ไป
ปรับปรุงคุณภาพหรือต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มหรือคุณ ค่าทางสารอาหารและทางการแพทย์
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ สารสกัดจากข้าวออร์ แกนิค
อาหารออร์แกนิคพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มออร์แกนิคประเภท Functional Drink เป็นต้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง – ภาคเอกชน เกษตรกร สถาบั น การศึ ก ษา และหน่ ว งานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
ให้สิ ท ธิ ประโยชน์ เพิ่ ม เติม ส าหรั บ กิ จ การเทคโนโลยี เ กษตรที่ มี มูล ค่ าสู ง – เพื่ อ
สนับสนุนให้ เ กิ ดการใช้งานเทคโนโลยีกับภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น หน่ว ยงานภาครัฐ ที่
เกี่ ยวข้อ งพึ งพิ จารณาสนับสนุนกิ จกรรมด้ านเทคโนโลยีการเกษตรให้เ กิดขึ้น มากขึ้ น ทั้ง สิ ทธิ
ประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้ลงทุนในประเทศรายเล็กที่ลงทุนเอง และบริษัทด้านเทคโนโลยีการเกษตร
จากต่างประเทศให้มีการขายสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษ๊ที่ให้เดิมออกไป อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรในประเทศรวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการตลาดในอนาคต
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ก ระตุ้ น การรั บ รู้ แ ผนการ
สนับสนุนสินค้าอินทรีย์ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง – เกษตรกรอินทรีย์บางราย
ยังไม่รับรู้ถึงแนวทางหรือแผนการสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ทาให้บางส่วนมี
ความเข้าใจการสนับสนุนที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ทราบแนวทางการสนับสนุนของรัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึง
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ควรส่ งเสริมการประชาสั มพั นธ์ กิ จกรรมต่างๆ ที่ส นับสนุนเกษตรกรที่เ ข้าใจง่ายผ่ านสื่ อ หลาย
ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลที่เกษตรกรนิยมใช้งาน เช่น Line Facebook เว็บไซต์ข่าว เป็น
ต้น รวมถึงการกระจายผ่านผู้นาชุมชนหรือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้นาชุมชน และหน่วงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์กระตุ้นการสื่อสารเรื่อง
สินค้าอินทรีย์กับผู้บริโภคในรูปแบบที่เข้าใจง่าย – เนื่องจากผู้บริโภคจานวนมากยังไม่เข้าใจ
ความหมาย หรือนิยามของสินค้าอินทรีย์ที่ถูกต้อง รวมถึงยังไม่เข้าใจประโยชน์หรือข้อดีของการ
บริโภคสินค้าดังกล่าว ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจะต้องเร่งสื่อสารกับผู้บริโภคผ่ านสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น การจัดทา Infographic ที่เข้าใจง่ายลงบนช่องทางสื่อดิจิทัล การทาแผ่นพับหรือ
ฉลากสินค้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้าอินทรีย์ และสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง ที่จุดขาย
(ทั้งทางกายภาพ และทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์) เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน และเกษตรกร
สนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ – เพื่อลดอุปสรรคในการ
เข้าถึงมาตรฐานอินทรีย์ของไทย หน่วยงานภาครัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ในการขอรับมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ ห้ กั บ เกษตรกรที่ ต รวจรั บ มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี หน่ ว ยงานที่ ใ ห้
คาปรึกษาด้านการทามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประเภทต่างๆ เพื่อกระตุ้นการสร้างมาตรฐานของ
ผู้ผลิต และสร้างความน่าเชื่อและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าอินทรีย์ของไทยให้แก่ผู้บริโภค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ และหน่วงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมวิชาการเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ สานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
น าผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการท ามาตรฐานสิ น ค้ า ฯ การท า
การตลาดจริง มาอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์ในการทางานและขั้นตอนการขอรับ
มาตรฐานสิ นค้ าอิ นทรีย์ ป ระเภทต่ างๆ – สมาคมผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ อ าจ
พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาของไทยที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และตัวอย่างขั้นตอนที่เคย
ได้รับมาตรฐานจริง พร้อมผลลัพธ์หลังจากการขอใช้มาตรฐานให้แก่ เกษตรกรรายอื่นๆ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ และสมาคมต่างๆ
 กลยุทธ์เชิงรับ
พัฒนาการตรวจสอบติดตามสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Traceablity) – เพื่อ
ลดความไม่มั่นใจในคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ประกอบการอัตราการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในภาคการเกษตรยังค่อ นข้างต่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกระทั่งกลุ่มสมาคมผู้ ผ ลิ ต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทต่างๆ จะต้องมีส่วนกระตุ้นให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการปรับปรุงแนว
ทางการสาแดงแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์ให้น่าเชื่อถือ สามารถตามสอบได้ โดยนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ มาช่ ว ยเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น เช่ น การติ ด ตามสิ น ค้ า ด้ ว ย QR Code ที่
ดาเนินการจัดทาโดย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) การพิจารณา
ใช้ ร ะบบ CCTV ในการติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการเติ บ โตของสิ น ค้ า แต่ ล ะฤดู ก าล การใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนระหว่างห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน
และหน่วงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ทั้งหมด คณะผู้วิจัยสามารถสรุปรวมเป็นยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์สมัยใหม่ ได้ดังนี้
 ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่
วิสัยทัศน์
ยกระดั บ คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 – เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 รวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างต้นน้าถึงปลายน้า
 จัดตั้งหน่วยอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขายและการเข้าถึงตลาดให้แก่
เกษตรกรอินทรีย์
 นาผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในการทามาตรฐานสินค้าฯ การทาการตลาด
จริ ง มาอภิ ป รายและแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ใ นการท างานและขั้ น ตอนการขอรั บ
มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ประเภทต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมการทามาตรฐานสินค้า
เกษตรสินค้าอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ประชาสัมพันธ์การจัดทามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของไทยและสากล
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
 สนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
 พัฒนาการตรวจสอบติดตามสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Traceability)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 – พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา นักลงทุน ประสานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อปรับปรุงและ
ต่อยอดนวัตกรรมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์กระตุ้นการรับรู้แผนการสนับสนุน
สินค้าอินทรีย์ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง
 ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการเทคโนโลยีเกษตรที่มีมูลค่าสูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 – ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาด
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยขึ้นสู่แพลตฟอร์มในระดับสากลเพื่อรุกตลาดโลก
 ทาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานกับกลุ่มลูกค้ากาลังซื้อ
 นาเสนอสินค้าอินทรีย์ในช่องทางกายภาพ
 เกษตรกร หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์กระตุ้นการสื่อสารเรื่องสินค้า
อินทรีย์กับผู้บริโภคในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 กลยุทธ์เชิงรุก
เพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทยเดิม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่ อ
กระตุ้นตลาด – เนื่องจากสินค้าไทยในอุตสาหกรรมอาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ และได้รับความ
นิยมในระดับสากล โดยเฉพาะในประเทศในภูมิภาค ประกอบกับประเทศไทยมีโครงสร้างการผลิต
ที่สมบูรณ์ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการตลาด และพัฒนา
สินค้ารูปแบบใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยู่ตลอด เช่น กระแส
ความนิยมรสชาติไข่เค็ม อาหารเพื่อสุขภาพไขมันต่า เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน หน่วยวิจัยและพัฒนาในองค์กร
ส่งเสริมการนางานวิจัยและพัฒ นามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหม่จริง –
จากแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐในการมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารไปสู่ ก ารเป็นเมือ งผู้ ผ ลิ ต อาหารแห่งอนาคต และโอกาสด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและ
แนวโน้มผู้ สู งอายุทั่ว โลกที่จะต้อ งใส่ ใ จกับอาหารที่มีคุ ณค่ าทางสารอาหารสู ง และทานอาหาร
น้อยลง การสนับสนุนการผลิตอาหารที่ตอบความต้องการดังกล่าวจึงจาเป็น โดยในปัจจุบันเริ่มมี
งานวิจัยด้านการผลิตส่วนประกอบอาหาร (Functional Ingredient) มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีภาค
การวิจัยที่ยังไม่ได้รับการนามาใช้งานในเชิงพาณิชย์อยู่หลายชิ้น ดังนั้น นักลงทุนและหน่วยงานรัฐ
จึงต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมอาหาร

5-15

5-16

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมากขึ้น ผ่านการสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยงานวิจัยและผู้ประกอบการที่
พร้อมส่งเสริมงานวิจัยให้เกิดผลผลิตจริง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน หน่วยวิจัยและพัฒนาในองค์กร สถาบันวิจัยต่างๆ
ทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัด อบรมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในการท าการตลาดด้ วยเรื่องราวของ
สินค้า (Storytelling) – สินค้าอาหารและอาหารแปรรูปจากไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และที่มาที่
น่าสนใจในมุมมองของคนต่างชาติ และมีชื่อเสียงมายาวนาน อีกทั้งมีห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ในประเทศ ทาให้การนาเสนอเรื่องราวเพื่อ ต่อ ยอดสิ นค้ าทาได้โดยง่าย ดังนั้น การทา
การตลาดโดยเน้นการเล่าเรื่องจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ได้มาก โดย
Storytelling จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเข้าถึงไปกับแบรนด์ได้ง่าย
ขึ้น มากกว่าการให้ข้อมูลแบรนด์สินค้าแบบทั่วไป
แบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ อาจเขียนบอกเล่าที่มาของอาหารประเภทนั้นๆ ที่มา
ของแบรนด์นั้นๆ ต้นกาเนิดของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ประกอบการขายทั้งในบริ เวณหน้า
ร้าน หรือ ช่อ งทางออนไลน์ เช่น เพิ่ มมูล ค่ าของผลิต ภัณฑ์จากแมลงด้วยเรื่องราวระบบเลี้ยงที่
สะอาดและไม่ปล่อยคาร์บอน เรื่องราวของผลไม้แปรรูปในแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงตลาด
ในเมื อ ง คนรุ่ น ใหม่ ที่ จ ะสนใจทดลองสิ น ค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานรั ฐ จึ ง ควรจั ด อบรม
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้เข้าใจวิธีการทาการตลาดดังกล่าว โดยนาผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จมาอบรม พร้อมให้คาแนะนาการวางโครงเรื่องราวให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ย่อมรายใหม่ๆ ในเบื้องต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สถาบันการศึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารประเภทต่างๆ สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น
พั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการรั บ รองมาตรฐานด้ า นอาหารใน
ภูมิภาค – อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยส่วนใหญ่มีห่วงโซ่อุปทานการผลิตครบวงจร ตั้งแต่กลาง
น้า ถึง ปลายน้า รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารใหม่ที่น่าสนใจอย่างแมลงด้วย ซึ่งมีโอกาสเติบโตใน
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อนาคตอีกมากจากแนวโน้มการเพิ่มของจานวนประชากร ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ใส่ใจกับสุขภาพ ทา
ให้การสร้างมาตรฐานของสินค้าอาหารเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งประเทศไทยในฐานะแห่ลงผลิตใหญ่ของ
ภูมิภาคจึงอาจพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางทดสอบมาตรฐานสินค้าด้านอาหาร ทั้งมาตรฐาน
อาหารอินทรีย์ อาหารฮาลาล หรือแม้กระทั่งอาหารใหม่ (Novelty Food) เพื่อดึงดูดให้นักลงทุน
หรือผู้ประกอบการอาหารในภูมิภาคเดียวกันเข้ามาทามาตรฐานด้านอาหารในไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรม
วิชาการเกษตร ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านอาหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน – การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต ต้ น น้ าไปจนถึ ง ปลายน้ า จะช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการผลิตอาหารของผู้ผลิตในห่วงโซ่เป็นไปได้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน มี
ความต้องการอาหารรูปแบบใหม่ๆ จานวนมาก หากผู้ประกอบการปลายน้าไม่มีกาลังการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพย่อมทาให้เสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การร่วมมือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วย
ให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจร่วมกันในห่วงโซ่อุปทาน ทาให้การเพิ่มยอดขาย หรือลดต้นทุนเป้นไปได้
ง่ายมากขึ้นเนื่องจากสามารถเจรจากัน หรือแบ่งปันเทคโนโลยีหรือประสบการณ์ในการผลิตและ
ขายร่วมกันได้ ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่ายมาขึ้นอีกด้วย
หน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง – ภาคเอกชน สมาคมผู้ ประกอบการ สภาอุต สาหกรรม สภา
หอการค้า
คั ด เลื อ ก Product Champion ในอุ ต สาหกรรมอาหารและอุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง เพื่อถอดบทเรียนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ – หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมอาหารและอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอาหาร อาจ
พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ที่มีความโดดเด่น และประสบความสาเร็จในการขาย
สิ นค้ าแล้ ว มาให้ ค วามรู้เ รื่อ งแนวทางการพั ฒ นาสิ นค้ า ของตนเอง การจัดทามาตรฐานสิ น ค้ า
ประเภทต่างๆ การส่งออกและการเข้าถึงตลาดเป้าหมายของตน ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ หรือต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารใหม่ในอนาคต
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หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง – ภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เป็นต้น
ส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหารและการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารใหม่ – การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจาเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้อ งกับเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการสมัยใหม่ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความสามารถที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แข่งขันได้
หรือคิดค้นนวัตกรรมทางอาหารรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการสมัยใหม่ได้ โดยที่หน่วยงาน
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจะต้องหารือและประสานงานอย่างใกล้ ชิด เพื่อระบุค วาม
ต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมในอนาคตได้อ ย่ าง
แม่นยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในระดับนโยบาย
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นต้น และหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ISMED) เป็นต้น
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ขยายฐานการผลิต ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นในภู มิ ภ าคเพื่ อเข้ า ใกล้ ต ลาดและลด
ต้นทุน – เนื่องจากภาวะต้นทุนแรงงานในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าประเทศคู่แข่งมากขึ้น
ประกอบกับความนิยมในสินค้าประเภทอาหารของไทยในภูมิภาคค่อนข้างสูง ดังนั้น การขยายฐาน
การผลิตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตลง และเข้าใกล้ตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ลงทุน ในต่างประเทศต้องศึกษาแนวทาง ข้อกาหนด และข้อ
ควรระวังในการลงทุนในต่างประเทศอย่างรอบคอบ โดยปรึกษาหาความรู้จากหน่วยงานรัฐที่
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร
เอกชนต่างๆ ของไทย สมาคมอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร –
ต้นทุนแรงงานไทยที่สู งขึ้น ทาให้ ก ารเพิ่มปัจจัยแรงงานเพื่อ เพิ่มผลผลิ ต อาจไม่ใ ช่ทางเลื อ กที่
ผู้ประกอบการทุกคนสามารถกระทาได้ การนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการผลิต เช่น ระบบการ
ผลิตอัตโนมัติ หรือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความต้องการของตลาด จะช่วยให้การ
ผลิตมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการผลิตที่แม่นยาซึ่งลดต้นทุนได้ ดังนั้น หน่วยงานรัฐจึงต้อง
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ดังตัวอย่างแนวทางการส่งเสริม
การลงทุ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของ BOI ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่ ผู้ ที่ มี
กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามเกณฑ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ธนาคารพาณิชย์เอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมธุรกิจ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดหน่วยให้ความรู้ด้านการจัดทามาตรฐานอาหารให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
– ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความสนใจในสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ มีความกล้าที่จะทดลองสินค้าประเภท
ใหม่ ๆ มากขึ้ น แต่ ยั ง มี ค วามไม่ มั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และไม่ เ ข้ า ใจความหมายหรื อ
ความส าคั ญ ของมาตรฐานประเภทต่ างๆ ที่มีหลายรู ปแบบ หรือ แม้กระทั่ งผู้ ป ระกอบการเอง
บางส่ ว นยังไม่เ ข้าใจผลประโยชน์ของการมี มาตรฐานสิ นค้ า ดังนั้น ภาครัฐหรือ กลุ่ มสมาคมที่
เกี่ ยวข้อ งอาจพิ จ ารณาจั ดการประชุ มให้ค วามรู้ หรือ หน่ว ยบ่มธุ รกิ จอาหารคอยให้ค าปรึ ก ษา
ผู้ ป ระกอบการอาหาร และเสนอกรณี ศึ กษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ ให้ ค วามรู้ ด้ า นมาตรฐานแก่
ผู้ประกอบการ หรือให้ผู้ประกอบการค้าปลีกที่ต้องการมาตรฐานในการวางขายสินค้าพิจารณา
ส่งเสริมการทามาตรฐานผ่านการส่งเสริมการทาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการที่ต้องการ
พัฒนาวัตถุดิบหรือสินค้าของตนที่มีมาตรฐาน รวมถึงกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยและความสาคัญของอาหารของไทยที่มีมาตรฐานให้ผู้บริโภคได้ต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรม
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วิชาการเกษตร ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานมาตรฐานสิ นค้ าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงเงินทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยและพัฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร – เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญ ส าหรับการพัฒนานวัต กรรมและการวิจั ยและ
พัฒนาในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ตลอดเวลา และอาหารแห่งอนาคตที่ต้องพัฒนาคุณสมบัติหรือสารอาหารที่มีความซับซ้อน ซึ่ง
ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและย่ อ มบางส่ ว นยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เงิ น ทุ น ได้ โ ดยง่ า ย ดั ง นั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงเงินทุน หรือประชาสัมพันธ์ช่อ ง
ทางการเข้าถึงเงินทุนให้ผู้ประกอบการรับรู้มากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
จับคู่ธุรกิจกับบริษัทฯ ท้องถิ่นในต่างประเทศ – เนื่องจากในธุรกิจด้านอาหารในบาง
ประเทศมีกฎระเบียบหรือการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดและแตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่ต้องการ
ขยายตลาดอาหารเพื่อเปิดโอกาสเปิดตลาดต่างประเทศอาจพิจารณาเลือกบริษัทท้องถิ่นเพื่อร่วม
ทุน โดยเข้าไปนาเสนอกิจการผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อหาคู่ค้า ที่จะทาตลาดในพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง
ช่วยเปิดตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจากบริษัทในพื้นที่จะมีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบ มีความ
เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่ และมีเครือข่ายธุรกิจที่ในประเทศนั้นๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน
พัฒนาสินค้าอาหารใหม่และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า – เนื่องจากสินค้า
อาหารรูปแบบใหม่ อาจสร้างความไม่คุ้นเคยและไม่เคยชินให้แก่ผู้บริโภคบางราย ทาให้มีทัศนคติ
ที่ไม่อาจเปิดรับสินค้าบางประเภทได้ เช่น อาหารจากห้องปฏิบัติการ อาหารจากแมลง ดังนั้น การ
ปรับปรุงมุมมองต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยให้ผู้บริโภคได้เริ่มต้นทดลองสินค้าจึงเป็นส่วนสาคัญ และ
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รั บ รู้ ร สชาติ แ ละคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น คื อ ส่ ว นส าคั ญ ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างประสบการ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้ลูกค้า เช่น ประสานความร่วมมือกับ
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ไปปรุง
อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลอง เพื่อสร้างประสบการณ์และปรับปรุงมุมมองต่อวัตถุดิบอาหารใหม่
เช่น จานอาหารจากแมลง ทุเรียนแปรรูปที่ไร้กลิ่น เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน
 กลยุทธ์เชิงรับ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง – วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารมา
จากภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเผชิญกับความผันผวนของราคาจากความไม่แน่นอนของผลผลิต
ในแต่ละปี อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ ละปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนในการ
ผลิตหลัก เช่น การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ขายวัตถุดิบกับผู้แปรรูป เพื่อบริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
หน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง – ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ กรมพั ฒนาธุ รกิจการค้ า กรม
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ทั้งหมด คณะผู้วิจัยสามารถสรุปรวมเป็นยุทธศาสตร์อาหารแห่ง
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
หรือ Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) ได้ดังนี้
 ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคต
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารประเภทใหม่ๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ตลาด
เป็นตัวนา และเป็นผู้นาด้านอาหารแห่งอนาคตที่มีความน่าเชื่อถือ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้เท่าทันตลาด
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 จัดอบรมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในการทาการตลาดด้วยเรื่องราวของสินค้า
(Storytelling)
 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
 คัดเลือก Product Champion ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อถอดบทเรียนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – เชื่อมโยงสินค้ากับตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปรับปรุง
หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 เพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทยเดิมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อกระตุ้น
ตลาด
 ส่งเสริมการนางานวิจัยและพัฒนามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหม่จริง
 พัฒนาสินค้าอาหารใหม่และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 ส่ งเสริมช่อ งทางการเข้ าถึ งเงิ นทุ น เพื่อ พั ฒ นานวัต กรรมและการวิ จั ยและพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 – พัฒนาประสิทธิ ภาพและมาตรฐานของสินค้ าในอุตสาหกรรมด้ว ย
เทคโนโลยี
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ส่งเสริมการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 จัดหน่วยให้ความรู้ด้านการจัดทามาตรฐานอาหารให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
 ส่งเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหารและการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 – ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดด้วยการพัฒนาระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการรับรองมาตรฐานด้านอาหารในภูมิภาค
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านอาหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 ขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อเข้าใกล้ตลาดและลดต้นทุน
 จับคู่ธุรกิจกับบริษัทฯ ท้องถิ่นในต่างประเทศ
บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพ และรายได้สูง
 กลยุทธ์เชิงรุก
ปรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล – เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้น
ที่ผู้บริโภคด้านการบริการมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเฉพาะตัว ผู้ประกอบการที่ยืดหยุ่นและมี
ความสามารถในการปรับตัวจะต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ซึ่ง การซื้อสินค้าหรือบริการที่ปรับ
ตามความต้องการของตนเองเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันคุ้ นเคย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ดนตรี ความบันเทิง สุขภาพและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ซึ่งแต่เดิมมักแบ่งห้องพักเป็น
มาตรฐานค่อนข้างตายตัวจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไป ซึ่งแนวโน้มการ
จองห้องพักตามสิ่งอานวยความสะดวกที่เลือก (Attribute-based Booking) ซึ่งแขกสามารถเลือก
สิ่งอานวยความสะดวกแต่ละชิ้นภายในห้องพักได้เอง และอาจทาให้ประเภทห้องพักแบบเดิมๆ เริ่ม
หายไป ในอนาคต ผู้เข้าพักจะสามารถขอเปลี่ยนโต๊ะทางานเป็นเสื่อโยคะ สตรีมดูคอนเทนต์ของ
ตนเองบนจอทีวีในห้องพัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว
สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วแบบคาร์ บ อนต่ า ให้ กิ จ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนร่ ว มกั บ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ย วชุมชนจัดท า Carbon Footprint จากกิจกรรม
ท่องเที่ยว และปลูกป่าทดแทนปริมาณ Carbon ที่นักท่องเที่ยวใช้ไปในแต่ละกิจกรรม – จาก
กระแสการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวใส่ใจกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องสภาวะการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพผู้ ภูมิอ ากาศ ทาให้มีค วามรับผิ ดชอบต่อ สิ่ งแวดล้ อมที่ได้รับผลกระทบจาก
กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ ท่ อ งดที่ ย วชุ ม ชนจึ ง อาจพิ จ ารณาการจั ด ท า Carbon
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Footprint ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละโปรแกรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังการท่องเที่ยว แล้วจึงปลูกต้นไม่ทดแทนปริมาณที่
เสียไป ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักและ
จุดขายด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง – ชุ ม ชน กระทรวงพาณิ ช ย์ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพเชื่อมโยงกับจังหวัดเมืองรอง หรือประเทศเพื่อน
บ้ า น (Multi destination) – ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ และธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวพัฒนาแพคเกจเชื่อมโยงไทยกับกลุ่ม CLMV โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวสุขภาพที่
มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในภูมิภาค ประกอบกับความเข้มแข็งของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ความงาม สปา สมุ น ไพรต่ า งๆ จะช่ ว ยเปิ ด โอกาสในการรุ ก ตลาดในภู มิ ภ าค
เพิ่ ม เติ ม โดยอาจพิ จ ารณาจั ด ท าแพ็ ค เกจท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพต่ อ เนื่ อ ง โดยบู ร ณาการผ่ า น
หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ททท. – สาย
การบิน – โรงพยาบาล – โรงแรมในพื้นที่ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น
สมาคมสปาไทย สมาคมโรงแรมไทย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการต่างๆ ของภาคการ
บริการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ – ผู้ประกอบการภาคบริการที่เกี่ยวข้อง
จะต้องปรับปรุงการให้บริการของตนให้ สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุให้ เชื่อมโยงกับธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพได้ เช่ น ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ ลิ ฟ ท์ ห รื อ บั น ไดเลื่ อ นที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จุดปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม –
ความสะดวกสบายในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของผู้บริโภคทาได้ง่ายมากขึ้น
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โดยมีแพลตฟอร์มในลักษณะการให้บริการแบบ On Demand Platform หรือการบริการแบบ O2O
(Online to Offline) ที่ช่วยให้เข้าถึงการบริการเชิงกายภาพผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับความ
ต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงควร
พิจารณาการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น ผ่านการร่วมกับธุรกิจแพลตฟอร์มหรือสตาร์ทอัพประเภท
ต่างๆ ซึ่งมีต้นทุนในการเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่ไม่สูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดในประเทศ
มากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบพันธมิตร
ธุรกิจ – กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อ งศักยภาพสูงของไทย เช่น อาหาร
สถานบริการสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า ควรประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยใช้ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นตัวนา อาทิ จัดทาคู่มือ
แหล่ งจาหน่าย ร้านอาหาร สถานที่ใ ช้บริการ ประชาสั มพันธ์ ดึงดูดผ่ านการท่ อ งเที่ยว แล้ ว จึง
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวและซื้อสินค้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมมือกับ TAT Academy เพื่อยกระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ – เพื่อ
รองรับแนวทางการดาเนินธุ รกิ จการท่อ งเที่ยวสมัยใหม่ ทั้งในรูปแบบรายได้สู ง การให้บริก าร
สุขภาพ และการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ
และความสามารถที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคในตลาดเหล่ า นี้ ที่ มี ค วาม
ละเอี ย ดอ่ อ นมากขึ้ น ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาได้ ผ่ า นการอบรมด้ ว ยหลั ก สู ต รที่ เ หมาะสม โดย
มหาวิทยาลั ยในพื้ น ที่อ าจร่ว มกั บ TAT Academy เพื่อ ยกระดับหลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุค ลากร
ท่องเที่ยวที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการตลาดสมัยใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผลักดั นการขายกิจกรรมท่ องเที่ ย วผ่านแพลตฟอร์ม ด้ วยการสร้างเรื่องราวที่
น่าสนใจ – เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวรายได้สูง หรือเชิงสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย
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และค่าบริการสูง รวมทั้งมีกลุ่มลูกค้าอยู่ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยที่มีจุดแข็งในด้านการท่ องเที่ยว
สามารถดึ งดู ดลู ก ค้ าได้ง่ า ย โดยแพลตฟอร์ มเป็ น ช่อ งทางที่ส ามารถดึง ดูด ลู กค้ า ได้ พร้อ มทั้ ง
สามารถให้ข้อมูลเปรียบเทียบกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้อย่างดี ทั้งนี้ การสร้างเรื่องราวการท่อ งเที่ยวในชุมชน
ให้ แ ก่ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ แ ปลกใหม่ จะช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วของ
ผู้ประกอบการได้ และช่วยเพิ่มความตระหนักต่อสินค้าและบริการได้รวดเร็ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว และหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข
พัฒนาทักษะทางการตลาดตามแต่ละพื้นที่ (Branding Destination) – เนื่องจากใน
ปัจจุบัน กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวประเภทใหม่ ๆ ของไทยมีจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกาลัง
ซื้อสูงและมีระยะพานักที่นานขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา มหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ในขณะที่ ผู้ประกอบการบางรายยังไม่สามารถทาการตลาดให้สอดคล้องกับพื้นที่ หรือ
จุดเด่นของบริการของตน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาแนวทางในการทาการตลาดบริการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องกันทั้งองคาพยพ โดยผ่านการระดมสมอง ระดมความคิด (Ideation) เพื่อค้นหาคุณค่า
และจุดขายที่สาคัญของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว หรือของแต่ละจังหวัด และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใน
พื้นที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมสินค้าในพื้นที่ โดยอาจมีประชุม
หารือกันระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าฯ พาณิชย์จังหวัด ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ
สิ่งแวดล้อม สมาคมผู้แทนการค้า เป็นต้น ไปจนถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมกับ ททท.
เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแบรนด์นั้นๆ จะต้องมีคุณค่าทาง
สังคม (Social) อารมณ์ (Emotional) และความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว (Identity) ต่อนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นั้น เช่น กรุงเทพมหานคร: มหานครแห่งความหลากหลาย บุรีรัมย์ :
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุโขทัยและอยุธยา: มรดกทางประวัติศาสตร์พุทธ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น พาณิชย์จังหวัด สมาคมผู้แทนการค้าต่างๆ หอการค้าจังหวัด
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ส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน – ชุมชนหลายชุมชนของไทยมี
ทรัพยากรและเรื่องราวในชุมชนจานวนมาก แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังขาดความรู้ใน
การทาการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการดังกล่าว ดังนั้น จึงควรสร้างความพร้อม
ให้ กั บชุมชนที่ส นใจจะเข้าร่ว มโครงการท่อ งเที่ยวเชิงสิ่ งแวดล้ อมโดยชุมชน โดยจัดอบรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถาบั น การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาแก่ ชุ ม ชนที่ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มโครงการ หรื อ
พั ฒนาการท่อ งเที่ยวชุมชนในพื้ นที่ของตน ซึ่งอาจนาชุมชนท่อ งเที่ยวที่มีการบริหารจัด การที่
ประสบความสาเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ในการดาเนินกิจการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง – ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สนับสนุนบริการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ บุรษ/นางพยาบาลที่มีคุณภาพสูง – เพื่อตอบ
รับกระแสนัก ท่อ งเที่ยว และกลุ่ มชาวต่างชาติที่ทางานในไทยสู งวัย (Expat) ที่จะเพิ่มขึ้น การ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการให้บริการดูแลผู้สูงวัยจึงมีความสาคัญมากขึ้น เนื่องจากมี
จานวนผู้สูงวัยที่มากขึ้นแล้ว ความต้องการการบริการที่มีความพิเศษและความปลอดภัยสูงเพิ่ม
มากขึ้น เช่นกัน ซึ่งธุรกิจบริการดังกล่าวจึงต้องมีการอบรมพัฒนาผู้ดูแลให้มีคุณภาพสูง ดังนั้น
ประเทศไทยที่มีบุคลากรด้านสุขภาพทักษะคุณภาพสูง แต่ยังขาดแคลนบุคลากรอีกจานวนมาก จึง
อาจใช้ โ อกาสนี้ ใ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ การดู แ ลผู้ สู งวั ย ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการอบรมผู้ ดู แ ลผู้ สู งวัย
คุณภาพสูงในประเทศเพื่อเพิ่มบุคลากรให้รองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กรมกิจการผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
ผลักดันให้เกิดการดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในไทย
ที่ ผิด กฎหมาย – หน่ว ยงานรัฐ จะต้อ งจัดหน่ว ยตรวจสอบผู้ ป ระกอบการอย่ า งสม่ าเสมอ โดย
ประสานกับฝ่ายภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลร้องเรียนจากภาคประชาชนมากขึ้น
พร้อมส่งเสริมการแจ้งเบาะแสกิจการท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมายหรือดาเนินการโดยผู้ประกอบการต่าง
ด้าวที่ผิดกฎหมาย โดยอาจดาเนินการขอความร่วมมือในการตรวจสอบการเสียภาษีของนิติบุคคล
ดังกล่าวเพื่อขยายผลการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมการ
ท่องเที่ยว ตารวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด าเนินโครงการในเชิ ง Regulatory Sandbox ส าหรับกิจการที่ ยั ง ไม่ มี กฎหมาย
รองรับโดยตรง – เนื่อ งจากการขยายตัว ของการท่อ งเที่ ยวบนระบบแพลตฟอร์มสู งขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว ทาให้มีผู้เล่นรายใหม่จานวนมากทั้งผู้เล่นบนแพลตฟอร์ม ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเอง ซึ่ง
กฎหมายของไทยบางประการยังไม่เปิดโอกาสให้ดาเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การเปิด
พื้นที่ทดลองเทคโนโลยี ด้วย Regulatory Sandbox เป็นการสร้างสมดุลย์ ระหว่างการตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ และความต้องการให้บริการรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วของธุรกิจ ในปัจจุบัน ซึ่งการเปิด
โอกาสให้ธุรกิจได้ทดลองนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และรับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงานกากับดูแลจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะสั้นภายในพื้นที่ –
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ผู้ประกอบการในชุมชน
จะต้องร่วมกันพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดในพื้นที่
ใกล้เคียง อันจะส่งผลนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการหรือเข้าถึงการให้บริการหลากหลายประเภท
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ครบทั้งห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ในพื้นที่
มากขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการใน
พื้นที่
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ส่งเสริมการอบรมการออกแบบการบริการให้ผู้ประกอบการสุขภาพ – ประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคมีนโยบายที่ต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย ในขณะที่ ประเทศไทยที่มีบุคลากร และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียง จึงควรพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอีกระดับ ด้วยการศึกษาปัญหา ความรู้สึก ความต้องการ
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และ ประสบการณ์ที่แท้จริงในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อออกแบบการบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการที่สุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมสปาไทย สมาคมโรงแรม
ไทย สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย เป็นต้น สถาบัน
ศึกษาต่างๆ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ของผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ให้บริการและส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม – ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ทุก ที่ และทุกเวลา พร้อมทั้งความเร็ว ของโครงข่ายอินเทอร์เ น็ตที่มีคุณภาพสู ง
ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม โซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยให้การผลิตและการให้บริการมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสามารถเข้าถึ งผู้บริโภคได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม
โซลูชัน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังกล่าว ได้เข้ามาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในรูปแบบของแอปพลิเค
ชันบนโทรศัพ ท์ แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ และข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เก็บจากการทางานของ
เครื่องจักรต่างๆ หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการต่างๆ
ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเหล่านี้ ต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของธุรกิจ เพื่อรองรับการใช้งานโซลูชันต่างๆ ที่
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค หรือรองรับการใช้งานระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจเก็บ
ข้อมูลการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิตและบริการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อวางแผนติดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งองค์กรต่อไป เช่น การวางแผนสถาปัตกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี การ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานบริการ การติดตั้งระบบ Cloud ในองค์กร
เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อ มูลจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งตรวจจับประสิทธิ ภาพการทางานต่ างๆ
ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อข้อมูลภายในองค์กรเพื่ออานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและให้บริการต่อไป เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ภาคเอกชน
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 กลยุทธ์เชิงรับ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเที่ยว – จากการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรม รวมทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ส่งผลต่อ
กาลังซื้อของนักท่องเที่ยวบางส่วน ผู้ประกอบการควรเข้าถึงแหล่งข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์วิจัยด้านตลาดท่องเที่ยวของ ททท. และ Thailand Tourism Directory
โดยกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น ต้ น เพื่ อ ติ ด ตาม
สถานการณ์ และวิเคราะห์ ของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะทาการตลาดท่องเที่ยวอย่างถู ก ต้อ ง
แม่นยา และสามารถเจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูงได้ และหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ทั้งหมด คณะผู้วิจัยสามารถสรุปรวมเป็นยุทธศาสตร์บริก าร
ท่องเที่ยวแพลตฟอร์มและเชิงสุขภาพ ได้ดังนี้
 ยุทธศาสตร์บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพ และรายได้สูง
วิสัยทัศน์
ใช้เทคโนโลยีนาเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งมิติด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวรายได้สูง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพ และรายได้สูงสามารถแบ่งออกเป็น
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 – เสริมสร้างทักษะ และความรู้ให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการภาค
บริการท่องที่ยวและสุขภาพ
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 สนับสนุนบริการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ บุรษ/นางพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
 ส่งเสริมการอบรมการออกแบบการบริการให้ผู้ประกอบการสุขภาพ
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเที่ยว
 ร่วมมือกับ TAT Academy เพื่อยกระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 – พัฒนาระบบนิเวศของภาคการบริการให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
สาหรับการท่องเที่ยวสมัยใหม่
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการต่างๆ ของภาคการ
บริการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
 ผลักดันให้เกิดการดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในไทยที่
ผิดกฎหมาย
 ด าเนิ น โครงการในเชิ ง Regulatory Sandbox ส าหรั บ กิ จ การที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
รองรับโดยตรง
 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
และส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 – สนับสนุนการทาการตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ (Customization) เพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ปรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่า ให้กิจการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ด ท า Carbon Footprint จากกิ จ กรรม
ท่องเที่ยว และปลูกป่าทดแทนปริมาณ Carbon ที่นักท่องเที่ยวใช้ไปในแต่ละกิจกรรม
 พัฒนาทักษะทางการตลาดตามแต่ละพื้นที่ (Branding Destination)
 ส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 – สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคบริการท่องเที่ยวทั้งในแนวระนาบและ
แนวตั้ง (Horizontal & Vertical) เพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคบริการตลอดห่วง
โซ่อุปทาน
โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้
 ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพเชื่อมโยงกับจังหวัดเมืองรอง หรือประเทศเพื่อน
บ้าน (Multi destination)
 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม
 สนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวในรูปแบบพันธมิตรธุรกิจ
 ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะสั้นภายในพื้นที่
 ผลักดันการขายกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
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บทที่ 6
การศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ
สาหรับการศึกษาในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และแนวทางการ
พัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ โดยเนื้อหาในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
 กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
 ก าหนดกรอบความคิ ด ในการพิ จ ารณาความเป็ นไปได้เ บื้อ งต้ น (Pre-Feasibility
Study)
 ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) จากสาขาที่มีศักยภาพ
 การดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ

กระบวนการวิเคราะห์รปู แบบทางธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
ในการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการนาร่องต้นแบบ คณะผู้วิจัยจะ
น าแนวคิ ด เชิ ง ออกแบบหรื อ Design Thinking Approach เข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการวิ เ คราะห์
แนวคิดทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งคณะผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนโยบายด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ
โดยกระบวนการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ใหม่ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ( Business
Ideation) สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว นหลั ก คื อ การพั ฒ นารู ป แบบของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Model Canvas) การพัฒนาคุณค่าของสินค้าหรือบริการของธุรกิจ (Value Proposition
Canvas) และการสร้ า งผู้ บ ริ โ ภคจ าลองและเส้ น ทางประสบการณ์ ผู้ บ ริ โ ภค (Persona and
Customer Journey) ดังแสดงในภาพที่ 6-1

6-1

6-2
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ภาพที่ 6-1 กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
(Business Ideation)

 Business Model Canvas – เป็นเครื่องมือในการออกแบบธุรกิจ ที่จะช่วยให้เห็น
ภาพรวมของธุรกิจที่จะทาอย่างครบถ้วน โดยจะมีการแบ่งโครงสร้างในการวางแผน
และกาหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 ประเด็น ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ส่วนลูกค้า สินค้า
และบริการของธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน
 Value Proposition Canvas – คื อ เครื่อ งมือ ที่ช่ว ยในการค้ น หาความต้อ งการที่
แท้จริงของลูกค้าของธุรกิจ เพื่อนาความต้องการที่ได้นั้นมาออกแบบและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีคุณค่าที่สามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
 Persona and Customer Journey – Persona คือการสร้างตัวแทนของผู้ใช้สินค้า
และบริการของธุรกิจขึ้นมา โดยจะต้องระบุถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป้าหมายใน
ชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารลงไปใน Persona ด้ ว ย จากนั้ น Persona แต่ ล ะ
Persona จะถูกนามาใช้ในการทา Customer Journey ซึ่งคือการจาลองพฤติกรรม
ของผู้ บริโภคทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนการตัดสิน ใจบริโภคสินค้ าและบริการของธุรกิจ
ไปจนถึงการบอกต่อ การพูดถึงสินค้าและบริการของธุรกิจที่ Persona ได้บริโภค
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การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบของ
การดาเนินธุรกิจ (Business Models) เพื่อการพัฒนาโครงการในช่วงการดาเนินโครงการนาร่อง
ต่อไป โดยในส่วนของการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ส าหรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล จากการส ารวจเพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Models) ของโครงการธุ รกิ จสมัยใหม่ต้นแบบ คณะผู้ วิจัย จะทาการประมวลผลการ
สารวจทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์ตามกรอบของการนาเสนอรูปแบบของ
การดาเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) แล้วจึงนามาเลือกรูปแบบธุรกิจ และรายละเอียดการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละรูปแบบของการดาเนินธุรกิจ โดย
รายละเอียดสาคัญ 9 ส่วนของกรอบการนาเสนอรูปแบบของการดาเนินธุรกิจจะประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

กิจกรรมหลักของการดาเนินธุรกิจ (Key Activities)
ทรัพยากรที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจ (Key Resources)
เครือข่ายในการดาเนินธุรกิจ (Partner Network)
การนาเสนอคุณค่า (Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ
การตั้งราคา การเข้าถึงสินค้า หรือประสบการณ์ของลูกค้า
การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution Channels)
รูปแบบและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)
โครงสร้างด้านต้นทุน (Cost Structure)
กระแสรายได้ (Revenue Stream)

การหาคาตอบของส่วนประกอบที่เหมาะสมสาหรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจจะได้จากการ
นาเสนอทางเลือกของรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) โดยใช้ส่วนผสม (Combination)
ของตัวเลือก (Choices) ในแต่ละส่วนประกอบของรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) ที่
ได้มาจากผลการประมวลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งนี้ กระบวนการทาแผนภาพคุณค่ าที่ส่งมอบให้ลูกค้ า (Value Proposition Canvas)
และการเดินทางของผู้บริโภค Customer Journey เป็นเครื่องมือประกอบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจ
มีแนวคิดต่อจาก Business Model Canvas โดยในส่วนของ Value Proposition Canvas รายละเอียด
สาคัญ 6 ส่วนมีดังนี้

6-3

6-4
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1) Customer Job(s) – ลูกค้าคือใคร เป็นคาถามที่ต้องระบุเพื่อพิจารณาว่างานหรือสิ่ง
ที่ลูกค้าต้องทาในแต่ละวันคืออะไร อะไรที่ลูกค้าเป้าหมายของเราจะต้องการ เช่น
ความต้องการพื้นฐานที่สินค้าจะต้องมี ทั้งในด้านของสินค้าและอารมณ์ความรู้สึก
ของลูกค้าเป้าหมายด้วย
2) Pains – สิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ ให้ ระบุสิ่งที่ลูกค้า “ไม่ชอบหรือไม่ต้องการ” ซึ่งอาจจะ
เป็นปัญหาหรือประสบการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานหรือเข้ารับบริการต่างๆ
จากเราเอง หรือจากคู่แข่งก็ได้ รวมไปถึงความกลัวที่อยู่ในใจของลูกค้าเป้าหมาย
3) Gains – ระบุสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ให้ระบุความความต้องการของลูกค้าให้ลึกลงไปอีก
ว่า อะไรที่ลูกค้า “คาดหวัง” ว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือจากบริการที่เรามอบให้
และอะไรที่มีแล้วจะทาให้ลูกค้าประทับใจมากยิ่งขึ้น
4) Pain Relievers – คือการระบุสิ่งที่จะมาช่วย “แก้ไขหรือลดปัญหา” ให้กับลูกค้าได้
ซึ่งกล่องนี้จะเป็นการตอบโจทย์ที่อยู่ในกล่อง Pains ของ Customer
5) Gain Creators – ระบุ สิ่ ง จะท าให้ ลู ก ค้ า “พอใจ” ในสิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง จะต้ อ ง
ตอบสนองกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวั งในกล่อง Gains ให้ได้ นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มสิ่งที่
อยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อทาให้สินค้าของเราแตกต่างจากคู่แข่ง และ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าที่คาดหวังไว้
6) Products & Services – สินค้าและบริการที่จะเข้ามาแก้ไขสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ หรือ
ตอบสนองและเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในส่วนนี้จะสอดคล้องกับส่วนของ การ
นาเสนอคุณค่า (Value Proposition) ของ Business Model Canvas
ทั้งนี้ ในส่วนของการทา Customer Journey คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับรู้การมีอยู่ของสินค้าและบริการ การเปรียบเทียบสินค้า
และบริ ก ารในตลาด การตั ด สิ น ใจซื้ อ พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ การกลั บ มาซื้ อ ใหม่ ไปจนถึ ง
กระบวนการการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอื่นๆ ซึ่งระหว่าง Journey เราจะต้องจินตนาการถึงสภาวะ
อารมณ์ของ Persona ในแต่ละช่วงที่ต้องเผชิญกับจุดปะทะ (Touch point) ของขั้นตอนต่างๆ ใน
การซื้อสินค้าและบริการใน Customer Journey
ซึ่ ง ผลรายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ใหม่ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการในทุ ก
กระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาค ประกอบกับ
การวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัยเพื่อวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อการความต้องการ
สินค้าและบริการสมัยใหม่ เป็นดังแสดงในภาคผนวกที่ 1
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กาหนดกรอบความคิดในการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study)
ในการกาหนดกรอบความคิดในการพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-Feasibility
Study) คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูล ทฤษฎีและแนวคิดที่ได้จากการดาเนินงานศึกษากรณีศึกษาวิธีการ
ดาเนินงานโครงการธุรกิจในประเทศ และกรณีศึกษาโครงการในต่างประเทศ และข้อมูลจากการทา
วรรณกรรมปริทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจสมัยใหม่ และการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงความ
คิดเห็นของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการพิจารณาความ
เป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทาโครงการนาร่อง (Pilot Project) ต่อไป
โดยขั้นตอนของการนาเสนอรูปแบบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการนาร่อง
ประกอบด้วย
 แผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สภาวะ
ทางการแข่งขันในปัจจุบัน และโอกาสทางการดาเนินธุรกิจ
 การออกแบบธุรกิจ (Business Design) และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะได้รับการ
ปฏิบัติ
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทากาไร โดยการ
ใช้แบบจาลองทางการเงิน (Financial Model)
 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
ซึ่งจากการพิจารณาประเภทธุรกิจ และโครงการนาร่องที่จะถูกนามาศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกธุรกิจจากศักยภาพธุรกิจที่เพียงพอต่อการสร้างผลกระทบในเชิง
บวกให้แก่สังคม และสามารถขยายผลต่อได้ไม่ยาก โดยประเภทที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการจัดทา
โครงการนาร่องร่วมกับสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าต่อ มีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่
 กิจการโรงเพาะเลี้ ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน – เป็นรูปแบบกิจการที่ประยุกต์มาจากได้
แนวคิ ด จากการท าธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม Bricket ไส้ ก รอกจากจิ้ ง หรี ด โดยกิ จ การนี้ จ ะ
สนับสนุน ให้ เ กษตรกรติดตั้งระบบเลี้ ยงจิ้ง หรี ด มาตรฐานที่ ส ามารถส่ งออกไปยั ง
ต่างประเทศได้
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 กิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา – เป็นการต่อยอดจากกิจการท่องเที่ยวใน
ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องราวของการขายประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรัก ษ์ ที่เ ป็นมิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อม โดยเน้นประเด็นการท่อ งเที่ยวแบบ Zerowaste และ Carbon-neutral
 กิ จ การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นแพลตฟอร์ ม – เป็ น กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ น าระบบบริ ก าร
โปรแกรมท่องเที่ยวของตนขึ้นบนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนา เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนที่เปลี่ยนไป
 กิ จ การข้ า วอิ น ทรี ย์ บ นระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม – เป็ น กิ จ การที่ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์มาผนวกรวมกับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี
รายละเอียดของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของแต่ละโครงการ เป็นดังนี้
กิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
 ความเป็นมาของกิจการ
ในปี ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม ประเทศในสหภาพยุ โ รปได้ อ อกระเบี ย บว่ า ด้ ว ยอาหารใหม่ ซึ่ ง
ครอบคลุมอาหารที่ไม่เ คยมีการบริโภคในสหภาพยุโรปมาก่อน ให้สามารถรับประทานได้ เช่น
แมลงพื้นเมืองที่กินได้ โดยสินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการ รวมทั้งจิ้งหรีดและผลิต ภัณฑ์
จิ้งหรีด ต้อ งดาเนินการยื่น ขอขึ้ นทะเบีย นตามข้อ ก าหนดภายใต้ กฎหมายอาหารใหม่ เพื่อ ให้
ส านัก งานความปลอดภัยอาหารแห่ งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA)
พิจารณาความปลอดภัยหรือหลักฐานการบริโภคก่อนอนุญาตเปิดตลาดนาเข้าอย่างเป็นทางการ
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการธุรกิจแมลงในสหรัฐ มีความพยายามจะผลักดันให้ องค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา หรือ Food and Drug Administration (FDA) บรรจุแมลงและผลิตภัณฑ์
เข้าในฐานข้อมูลอาหารของหน่วยงาน และยอมรับความปลอดภัยให้เป็นอาหารที่รับประทานได้
จึงเป็นโอกาสดีของ ธุรกิจแมลงไทย ที่มีกาลั งผลิตเพื่อส่งออกแมลงทอดกรอบหรือแมลง
ในรู ป แบบการป่ น เป็ น แป้ ง เพื่ อ ปรุ ง อาหารทั้ ง รู ป แบบอาหารเสริ ม เครื่ อ งดื่ ม และอาหารอื่ น ๆ
แตกต่างจากเดิมที่มี ก ารตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากเพื่อ ไม่ใ ห้แมลงเข้าไปในประเทศในกลุ่ม
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สหภาพยุโรป ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ประเมินว่าแมลงจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชนิดใหม่และหลายๆ
ประเทศเริ่มยอมรับการใช้แมลงเป็นเสบียงอาหารโปรตีนสารองสาหรับประชากรโลกเพิ่มขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในการส่ ง ออกแมลงและสิ น ค้ า แปรรู ป จากแมลงไปยั ง ต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่มีระเบียบด้านข้อกาหนดและมาตรฐานที่เข้มงวด ผู้ผลิตวัตถุดิบจะต้องมีระบบ
การเลี้ยงที่เป็นไปตามข้อกาหนดและมาตรฐานตรงตามตลาดที่จะต้องการเข้าไปรุก ดังนั้น ประเทศ
ไทยมีฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจานวนมาก แต่ยังมีผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีดขนาดเล็กและกลางที่ยังไม่
มีมาตรฐาน หรือระบบการเลี้ยงที่สอดคล้องกับข้อกาหนดในการบุกตลาดต่างประเทศ โดยจะต้อง
พิ จ ารณาหลั ก การสากลด้ า นการผลิ ต และควบคุ ม มาตรฐานความปลอดภั ย ประกอบ รวมถึ ง
มาตรฐาน GAP ในฟาร์ ม มาตรฐาน มาตรฐาน GMP ในโรงคั ด บรรจุ แ ละโรงงานแปรรู ป และ
มาตรฐาน HACCP สาหรับโรงงานแปรรูปที่มีศักยภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดระบบฟาร์มเลี้ยง
จิ้งหรีดมาตรฐานที่มากขึ้นในไทย ย่อ มส่ งผลดี ต่อ เจ้าของฟาร์ม และผู้ ผ ลิ ต อาหารแปรรูปจาก
จิ้งหรีดในห่วงโซ่อุปทานเป็นวงกว้าง
 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Key to Success) และการจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจ (Business Plan)
ระบบเพาะเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด มาตรฐานยั ง มี โ อกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อี ก มาก โดยจาก
การศึกษาสภาวะทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จะพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกื้อกูลต่อการ
เติบโตของธุรกิจนี้ ทั้งปัจจัยในด้านอุปทาน (Supply Side) ปัจจัยในด้านอุปสงค์ (Demand Side)
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยจะสามารถสรุปสาระสาคัญของปัจจัยแต่ละปัจจั ยได้
ดังต่อไปนี้
 ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Side) – ในปี 2560 ประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด
ทั้งสายพันธุ์ทองดา ทองแดง และสะดิ้ง กว่า 20,000 ฟาร์ม ที่มีแหล่งผลิตหลักอยู่ใน
ภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน มีกาลังการผลิตจิ้งหรีดรวมมากกว่า 8,000 ตันต่อปี
ขายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท อีกทั้ง
มกอช. ยังมีการประกาศมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด
(มกษ. 8202-2560) เป็ น มาตรฐานทั่ ว ไป โดยมี ก รมปศุ สั ต ว์ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบในการตรวจรับรองตามมาตรฐานอีกด้วย ชี้ให้เห็นถึ งแรงสนับสนุนด้าน
การทาระบบเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
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 ปั จ จั ย ด้ า นอุ ป สงค์ (Demand Side) – องค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)
ได้จัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารทางเลือกแห่งอนาคต ได้ระบุว่า ในปี 2592
ประชากรในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,500 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีประชากรในโลกรวม
6,000 ล้านคน อาหารที่ผลิตก็จะไม่เพียงพอ ซึ่งแมลงเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่
สาคัญในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของประชากรโลก ซึ่งมีแมลงกว่า 1,900 ชนิด
ที่รับประทานได้ และมีกลุ่มประชากรโลกกว่า 2,000 ล้านคนที่รับประทานแมลงแล้ว
โดยมี ต ลาดที่ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะในเอเชี ย ขณะเดี ย วกั น ตลาดใน
ประเทศยังมีความต้องการอยู่เช่นกัน ทั้งในตลาดอาหารสัตว์ และตลาดอาหารทั่วไป
ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ – รัฐบาลมีโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่รัฐบาลกาลัง
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
ซึ่งดาเนินการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ซึ่งระบุส าขาเป้าหมายในการให้การ
สนับสนุนเป็นสาขาอาหารฟังก์ชั่นและสุขภาพ อาหารคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม การ
สนับสนุนธุรกิจสาหรับนวัตกรรมอาหาร บริษัทฯ ที่ลงทุนสามารถเลือกขอรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนในพื้นที่นี้ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคล 8 ปี ไม่
จากั ดวงเงิน และลดหย่อ นได้อีก ร้อ ยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้ า
เครื่อ งจัก ร และยกเว้นภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดาส าหรับผู้ เ ชี่ยวชาญชั้ นน าระดั บ
นานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งมีสิทธิประโยชน์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เช่น เงินกู้
ดอกเบี้ ย ต่ า คู ป องนวั ต กรรม และการเข้ า ร่ ว มโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เป็นต้น
 การออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Design)
ส าหรับแนวทางการดาเนินกิจการนี้คื อ การติดตั้งระบบเลี้ ยงจิ้งหรีดมาตรฐานให้แก่
เกษตรกรที่สนใจ หรือเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดเดิมที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง ทาสัญญาเพื่อรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐาน
พร้อมให้การอบรมการเลี้ยงในเบื้องต้น โดยกิจการรูปแบบนี้มีช่องทางในการสร้างรายได้ทั้งหมด 2
ช่องทาง ได้แก่ (1) การสร้างรายได้จากการติดตั้งระบบเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน (2) รายได้จากการ
ขายอาหารจิ้งหรีดและไข่จิ้งหรีด
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สรุปกิจกรรมทางธุรกิจที่จะได้รับการดาเนินงานภายใต้กิจการได้ ดังภาพที่ 6-2
ภาพที่ 6-2 รูปแบบธุรกิจระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน

โดยกิจการจะให้บริการติดตั้งระบบเลี้ยงจิ้งหรีดให้แก่เกษตรกรที่สนใจ พร้อมทั้งอบรม
การเลี้ ยงอย่างถู ก ต้อ งและเคร่งครัด โดยเป็นลั กษณะการทาสั ญ ญากับเกษตรกรในการรับซื้อ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไข่และมูลจิ้งหรีด และขายอาหารจิ้งหรีดและไข่จิ้งหรีดที่มี
มาตรฐานให้แก่เกษตรกรผู้ติดตั้งระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่กิจการ
ต้องการ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตอยู่เสมอ ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทน
จากการขายจิ้งหรีดและผลพลอยได้ที่มีความแน่นอน แต่มีต้นทุนการดาเนินการเบื้องต้นต่า และมี
รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สั้น พร้อมทั้งได้รับความรู้และวิธีการในการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีมาตรฐานติด
ตัวไป
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทากาไร
ในการศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และความสามารถในการท าก าไรของ
ผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งระบบเลี้ยงจิ้ งหรีดมาตรฐาน คณะผู้วิจัยจะใช้แบบจาลองทางการเงิน
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(Financial Model) เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ โดยจะ
นาเสนอถึงผลประมาณการการดาเนินงานในรอบ 36 เดือนแรก ทั้งนี้ แบบจาลองทางการเงินที่จะ
ได้ รั บ การน าเสนอในส่ ว นนี้ จะได้ รั บ การแบ่ ง ออกเป็ น สองส่ ว นด้ ว ยกั น โดยประการแรกคื อ
สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) ซึ่งจะสะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดใน
ปัจจุบันมากที่สุด โดยข้อมูลด้านราคา และสมมติฐานด้านโครงสร้างต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ
ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากการศึกษาดูงานโครงการ อีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของ
คณะผู้ วิ จั ย เอง และในล าดั บ ถั ด มาจะเป็ น การประเมิ น สถานการณ์ จ าลองอื่ น ๆ (Alternate
Scenario) ที่จะนาเสนอถึงกรณีที่ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการทา
กาไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป
สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario)
ในส่วนแรก คณะผู้วิจัยได้จัดทาสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) เพื่อจาลอง
สถานการณ์ ท างการเงิ น และความสามารถในการท าก าไรของกิ จ การโรงเพาะเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด
มาตรฐาน ที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดจิ้งหรีดในปัจจุบันมากที่สุด สมมติฐานด้าน
การคานวณรายได้และรายจ่ายเป็นดังแสดงในตารางที่ 6-1
ตารางที่ 6-1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการคานวณรายได้และรายจ่าย
ของกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
ประเภทรายได้
มูลค่า
กิจกรรมการขายจิ้งหรีด และผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายจิง้ หรีด
ราคาปลีก 150 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาส่ง 80 บาทต่อกิโลกรัม
ปริมาณผลผลิตจิ้งหรีดต่อรอบการเลี้ยง
30 กิโลกรัมต่อ 1 รอบเลี้ยงหรือ 1.5 เดือน ดังนั้น เฉลี่ย 1 เดือนจะ
ได้ผลผลิตประมาณ 20 กิโลกรัม
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ – ราคา 50 บาทต่อ 30 กิโลกรัม (หนึ่งกระสอบ) คิดเป็น 1.67 บาทต่อ
มูลจิ้งหรีด
กิโลกรัม
ปริมาณผลผลิตมูลจิง้ หรีดต่อรอบการเลี้ยง
15 กิโลกรัมต่อ 1 รอบเลี้ยง หรือ 1.5 เดือน ดังนั้น เฉลี่ย 1 เดือนจะ
ได้ผลผลิตประมาณ 10 กิโลกรัม
สัดส่วนของการขายปลีก และส่ง
ขายปลีก และขายส่งอย่างละร้อยละ 50
ประเภทรายจ่าย
มูลค่า
ค่าใช้จ่ายคงตัว (Fixed Cost)
ค่าติดตั้งระบบเลี้ยงทั้งระบบพร้อมอุปกรณ์
3,500 บาท ต่อหนึ่งบ่อเลี้ยง *
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์การเลี้ยง
41.67 บาท ต่อเดือน **
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ประเภทรายได้
ค่าน้าประปา และค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)
ค่าจ้างแรงงานดูแล

ค่าอาหารจิง้ หรีด
ค่ากาบมะพร้าว
ค่าน้ายาทาความสะอาด
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มูลค่า
3,000 บาทต่อเดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในอัตราร้อยละ 1
ทุกปี
บุคลากร 1 คน ค่าจ้าง 9,750 บาทต่อคนต่อเดือน *** โดยอัตรา
ค่าจ้างนี้เพิม่ ขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี สามารถดูแลบ่อเลี้ยง
จิ้งหรีดได้ 15 บ่อต่อคน
440 บาทต่อกระสอบ
ใช้อาหาร 0.33 กระสอบต่อบ่อต่อเดือน
60 บาทต่อกระสอบ
ใช้กาบมะพร้าวสาหรับรองไข่จงิ้ หรีด 0.033 กระสอบต่อบ่อต่อเดือน
375 บาทต่อขวด **** ใช้น้ายาทาความสะอาดบ่อเลี้ยง 0.1 ขวดต่อ
บ่อต่อเดือน

หมายเหตุ: * ประเมินจากระบบเลี้ยงหนึ่งกระบะ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร ที่ติดตั้งพร้อมจิ้งหรีดสะดิ้ง 1 ชุด แผงไข่ 140 แผง ถาด
อาหาร 4 ถาด และท่อน้า 2 ท่อ โดยมีรอบการเลี้ยงจิ้งหรีด 1 รอบอยู่ที่ 45 วัน หรือ 1.5 เดือน
** กาหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งชุดอยู่ที่ 7 ปี หรือ 84 เดือน (56 รอบการเลี้ยง)
*** ค่าแรงขั้นต่าของกรุงเทพมหานครฯ 325 บาท อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) ซึ่ง
ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
**** อ้างอิงราคาน้ายาทาความสะอาดของ Dettol ที่วางขายที่ BigC
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีด ณ เดือนสิงหาคม 2562

ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ใ นตาราง ส าหรั บ สถานการณ์ จ าลองพื้ น ฐาน (Base Scenario)
คณะผู้วิจัยจะตั้งสมมติฐานว่า กิจการติดตั้งบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มต้นที่ 10 บ่อ เพื่อให้แบบจาลอง
สามารถสะท้ อ นถึ ง ความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด เพราะว่ า ในช่ ว งแรกของการด าเนิ น กิ จ การ
ผู้ประกอบการอาจยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยง ประกอบกับ ยังไม่มีการขยายพื้นที่ในบริเวณ
บ้านเพื่อทาโรงเพาะเลี้ยง จึงเริ่มต้นที่จานวนบ่อเลี้ยง 10 บ่อหรือน้อยกว่า
ส่วนสมมติฐานเรื่องสัดส่วนการขายจิ้งหรีดทั้งในรูปแบบปลีกและส่ง จากการเก็บข้อมูล
ผู้ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีดและพันธมิตร พบว่า ฟาร์มจิ้งหรีดส่วนใหญ่มีรูปแบบการขายทั้งปลีก
และส่งจิ้งหรีดปนกันไป ไม่มีจานวนสัดส่วนที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงกาหนดให้ฟาร์มขายจิ้งหรีดทั้ง
ในราคาส่งและราคาปลีกอย่างละครึ่ง หรืออย่างละร้อยละ 50 ทาให้ราคาขายจิ้งหรีดเฉลี่ยในการ
วิเคราะห์นี้อยู่ที่ 115 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว ฟาร์มจิ้งหรีดอาจเลือกรูปแบบ
การขายทางใดทางหนึ่งทั้งหมดได้ โดยอาจเลือกขายส่งจิ้งหรีดให้กับผู้ติดตั้งระบบการเลี้ยงจิ้งหรีด
ให้ หรือผู้ที่รับซื้อประจา หรืออาจเลือกขายปลีกตามตลาดที่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมีเครือข่ายด้วย เช่น
ตลาดอาหารสัตว์ หรือตลาดแมลงแปรรูป เป็นต้น และจะกาหนดสมมติฐานเพิ่มเติมว่าราคาจิ้งหรีด
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จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในอัตราร้อยละ 0.71 ต่อปี โดยสมมติฐานด้านอัตราเงินเฟ้อนี้
ถู ก น ามาจากดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคพื้ น ฐานเฉลี่ ย (Core Inflation) ของกองสารสนเทศและดั ช นี
เศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2561
ในส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ของจิ้งหรีด จะพิจารณาเฉพาะมูลจิ้งหรีด
เท่านั้น โดยจากการสอบถามราคาตลาดของมูลจิ้งหรีดจะอยู่ที่ราคา 50 บาทต่อ 30 กิโลกรัม (หนึ่ง
กระสอบ) โดยไม่พิจารณาผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เป็นไข่จิ้งหรีด เนื่องจากไข่จิ้งหรีดในแต่ละรอบจะ
ถูกนาไปเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นตัวจิ้งหรีดในรอบต่อไปเพื่อลดต้นทุนการซื้อตัวจิ้งหรีดใหม่ในแต่ละรอบ
ในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยการด าเนิ น งาน ล าดั บ แรกคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น (Variable Cost)
ที่จะเปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณจิ้ งหรีด หรือ บ่อ เลี้ ยงที่เ พิ่มขึ้น ซึ่ง ได้แก่ ค่ าจ้างแรงงานดู แ ล
ค่าอาหารจิ้งหรีด ค่ากาบมะพร้าว และค่านายาทาความสะอาดบ่อเลี้ยง โดยอัตราต้นทุนค่าใช้จ่าย
ผันแปรนี้จะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีเช่นเดียวกับราคาจิ้งหรีด
และผลิตภัณฑ์ผลอยได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ลาดับถัดมาคือ ค่าใช้จ่ายแบบคงตัว (Fixed Cost) ประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่
ค่าสาธารณูปโภค และค่าติดตั้งระบบเลี้ยงเริ่มต้นและค่าเสื่อมราคา โดยจะตั้งสมมติฐานว่ากิจการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานนาร่องจะต้องเสียค่าสาธารณูปโภคสาหรับโรงเลี้ยงจิ้งหรีดขนาด 10 บ่อ
ทั้งสิ้น 3,000 บาทต่อเดือน โดยค่าสาธารณูปโภคจะเพิ่มสูงขึ้นตามเงินเฟ้อในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
และต้นทุนค่าติดตั้งบ่อเลี้ยงเริ่มต้นที่ต้องลงทุนครั้งเดียว 3,500 บาทต่อบ่อ ซึ่งกาหนดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งชุดอยู่ที่ 7 ปี หรือ 84 เดือน จึงสามารถพิจารณาค่าเสื่อมราคา
ของบ่อเลี้ยงได้ที่ 41.67 บาทต่อเดือน
โดยภาพที่ 6-3 แสดงการประมาณการรายได้ ข องกิ จ การฯใน 36 เดื อ นแรก
(3 ปี) ของการดาเนินกิจการ ตามสมมติฐานที่นาเสนอไว้ข้างต้น
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ภาพที่ 6-3 ผลประมาณการรายได้จากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน

จากที่ ป รากฏในภาพ จะสั ง เกตได้ ว่ า รายได้ ห ลั ก ของกิ จ การโรงเพาะเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด
มาตรฐานคือ รายได้จากการขายจิ้งหรีดเป็นตัวเป็นหลัก โดยรายได้ในส่วนนี้มีสัดส่วนกว่าร้อยละ
99 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทา
กาไรของธุรกิจนี้คือ (1) ราคาขายจิ้งหรีด ซึ่งอาจจะมีความผันผวนได้ตามอุปสงค์และอุปทานใน
ขณะนั้นๆ และ (2) ปริมาณผลผลิตจิ้งหรีด ซึ่งปัจจัยนี้อาจจะแปรผันไปได้ด้วยสาเหตุสองประการ
ได้แก่ คุณภาพของอาหาร และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ ยงจิ้งหรีด โดยปัจจัยทั้ งสอง
ประการนี้ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจะสามารถควบคุมหรือพัฒนาได้โดยการศึกษาวิธีการ
เลี้ยง การให้อาหาร การควบคุมการเลี้ยงที่เหมาะสมกับจิ้งหรีในแต่ละฤดูกาลของไทย
ทั้งนี้ สาหรับการจาลองสถานการณ์การดาเนินกิจการของโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
จะพบว่ า หากฟาร์ ม เลี้ ย งจิ้ ง หรี ด แบ่ ง สั ด ส่ ว นการขายจิ้ ง หรี ด ปลี ก และส่ ง ที่อ ย่ า งละร้ อ ยละ 50
กิจการจะมีรายได้จากการขายจิ้งหรีดอยู่ที่ 23,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ต่อเดือ นนี้จะเพิ่ ม
สูงขึ้นในแต่ละปีเพราะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อ พิจารณารวมกับรายได้จากการขายมูล
จิ้งหรีดแล้ว จะมีรายได้อยู่ในระดับประมาณ 23,167 บาทต่อเดือน
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ในด้านรายจ่ายของกิจการ จะประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ ต้นทุนค่าอาหาร ต้นทุนค่ากาบ
มะพร้าว ต้นทุนน้ายาทาความสะอาด และต้นทุนค่าจ้างบุคลากร โดยรายจ่ายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุก
ปีตามอัตราเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ โดยพบว่าต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ไม่รวมเงินลงทุน
ติดตั้งระบบเลี้ยงเริ่มต้น จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ และจากการประมาณการเบื้องต้น จะพบว่า
รายจ่ายของกิจการจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ ระหว่าง 14,611 บาท ถึง 15,851 บาทต่อเดือน
ในช่วงสามปีแรกของการดาเนินกิจการ ดังที่สรุปไว้ในภาพที่ 6-4
ภาพที่ 6-4 ผลประมาณการรายจ่ายจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน

ส าหรับความสามารถในการทากาไร จากการประมาณการ จะพบว่าในระหว่าง 1-2
เดือนแรก กิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานจะประสบสภาวะขาดทุน เนื่องจากในช่วงแรกยังมี
ต้นทุนในการลงทุนติดตั้งระบบเลี้ยงเริ่มต้นทั้ง 10 บ่อ จึงส่งผลให้รายได้ที่ได้รับจากการขายจิ้งหรีด
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต่ากว่าต้นทุนการดาเนินงานโดยรวม แต่เมื่อ กิจการไม่มีภาระต้นทุนการ
ลงทุนเริ่มต้น ทาให้ ก าไรของกิ จการอยู่ ใ นระดับคงที่มากยิ่งขึ้น โดยปริมาณกาไรจะอยู่ใ นช่ว ง
7,604 ถึง 8,513 บาทต่อเดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้นทุนการดาเนินงานจะมีอัตราการเพิ่มขึ้น มาจาก
อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่ารายได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กิจการจึงต้อง
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พิจารณาขยายการลงทุน หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นในการดาเนินธุรกิจในระยะ
ยาว ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-5
ภาพที่ 6-5 ผลประมาณการกาไรจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
มาตรฐาน

ส่วนในประเด็นเรื่องการคืนทุน กิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นธุรกิจที่ไม่มีการลงทุน
ขนาดใหญ่ ไม่มีการก่อสร้างโรงงานหรือการจัดซื้อติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ในระยะแรกของการ
ดาเนินงาน มีเพียงการลงทุนติดตั้งระบบเลี้ยงเริ่มต้นที่สามารถใช้งานในระยะยาว และต้นทุนต่อ
บ่อ เลี้ ยงค่ อ นข้างต่า อันเป็นสาเหตุที่ทาให้กิจการนี้มีระยะเวลาการคื นทุนเพียง 5 เดือ น ดังที่
ปรากฏในภาพที่ 6-6
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ภาพที่ 6-6 ผลประมาณการมูลค่ากิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน

จากที่ไ ด้นาเสนอผลการประเมินศักยภาพทางการทากาไรของกิจการโรงเพาะเลี้ ย ง
จิ้งหรีดมาตรฐานแล้วข้างต้น จะสังเกตได้ว่าเป็นกิจการที่มีความสามารถในการทากาไรได้ดี เพราะ
มีลักษณะโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการต่างๆ ในแต่ละเดือนจะไม่แตกต่างกันมากนัก และมีต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่า
ดังนั้น รายได้จากการขายจิ้งหรีดจึงเป็นตัวแปรสาคัญต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการนี้
ดังนั้น เป้าหมายในเชิงการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุด คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือ
การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้ มากยิ่งขึ้น หรือเสาะหาผู้ ซื้อตลาดค้าปลีก ให้มากขึ้นเพื่อราคาขาย
จิ้งหรีดที่สูงขึ้น
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่หนึ่ง “รูปแบบการขายปลีกหรือส่งจิ้งหรีด”
เนื่องจากกิจการนี้พึ่งพารายได้จากการขายจิ้งหรีดเป็นหลัก ดังนั้นราคาจิ้งหรีดจึงเป็น
หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ น ไปได้ ต่ อ การจั ด ท าธุ ร กิ จ นี้ ดั ง นั้ น
สถานการณ์จาลองนี้จะพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการขายจิ้งหรีดในราคาส่งและราคาปลีก
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โดยจะนาเสนอผลกาไร และมูลค่าโดยรวมของกิจการ เปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์
จาลองพื้นฐาน (Base Model)
ภาพที่ 6-7 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
ในรูปแบบการขายส่งและปลีก

หากกล่าวถึงการคืนทุน โดยพิจารณาถึงมูลค่าโดยรวมของกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
มาตรฐาน ที่เริ่มต้นเลี้ยงที่ 10 บ่อ จะพบว่าหากขายจิ้งหรีดในราคาปลีกเพียงอย่างเดี ยว โดยราคา
สูงกว่าราคาสมมติฐานที่กาหนดไว้ในสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) ซึ่งคือเพิ่มขึ้นจาก
115 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 150 บาทต่อกิโลกรัม จะพบว่าระยะที่ใช้ในการคืนทุนลดลงจาก 5 เดือน
เป็น 3 เดือน แต่หากขายในราคาส่งเพียงอย่างเดียว โดยราคาที่ ปรับตัวลดลงจาก 115 บาทต่อ
กิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม จะพบว่าระยะที่ใช้ในการคืนทุนเพิ่มขึ้นจาก 5 เดือนเป็น 34
เดือน
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แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่สอง “ผลผลิตลดลงในฤดูหนาว”
นอกเหนื อ จาก กรณี ก ารขายจิ้ ง หรี ด ในราคาปลี ก และส่ ง แล้ ว คณะผู้ วิ จั ย พิ จ ารณา
สถานการณ์ ที่ ผ ลผลิ ต ลดลงในฤดูห นาวเปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลองพื้นฐาน
(Base Model) เนื่องจากในฤดูหนาวจิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่ สม่าเสมอ ซึ่งใน
กรณี นี้ คณะผู้ วิ จั ย ก าหนดสมมติ ฐ านว่ า ในฤดู ห นาวของไทย เดื อ นธั น วาคม มกราคม และ
กุมภาพันธ์ ผลผลิตจิ้งหรีด และผลิตภัณฑ์พลอยได้จะลดลงจากเดิมร้อยละ 15 ทาให้รายได้จาก
การขายจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผลกาไรจะลดลงในช่วงฤดูหนาวจาก
เดิมในกรณีฐานที่ประมาณ 15,510 บาทต่อเดือน เป็น 8,513 บาทต่อเดือนในกรณีที่เป็นฤดูหนาว
และไม่มีการดูแลควบคุมอุณหภูมิด้วยการใช้หลอดไฟส่องสว่างตามบ่อเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ผลผลิต
จะลดลงเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ทาให้กิจการในทั้งสองกรณีใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากันที่
5 เดือน
ภาพที่ 6-8 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
ในช่วงที่เกิดการลดลงของผลผลิตในฤดูหนาว
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 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
ในปัจจุบัน ความต้อ งการอาหารรูปแบบใหม่ๆ เพื่อ ทดแทนการบริโภคแบบปศุสั ต ว์
แบบเดิมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์จานวนประชากรโลกที่กาลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
สวนทางกับพื้นที่เพาะปลูก และการทาปศุสัตว์ ดังนั้น แมลงที่กินได้ นับเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก
อีกทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากใช้พื้นที่ในการเลี้ยงที่น้อย และรบกวนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อื่นๆ อย่างมาก อีกทั้ง ต้นทุนการดาเนินกิจการต่า
กว่าการเลี้ยงปศุสัตว์หรือประมงเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ที่เท่ากันอีกด้วย
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
สาหรับเครื่องมือสาคัญสาหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
สมัยใหม่ คือ การวิเคราะห์ STP Model โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ STP อยู่ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน
ด้ว ยกั น ได้แ ก่ การวิเ คราะห์ ก ารแบ่งส่ ว นตลาด (Segmentation) การวิเ คราะห์กลุ่ มเป้า หมาย
(Targeting) และการวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Positioning) โดยการวิ เ คราะห์ STP ของ
กิจการระบบเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน เป็นดังนี้
 การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) – คณะผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์
ด้วยการแบ่งส่ว นตามหลั ก ภูมิศ าสตร์เ ป็นหลั ก (Geographic Segmentation) โดย
เน้นไปยังกลุ่มเกษตรกรจิ้งหรีดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน เช่น นครสวรรค์ เนื่องจาก
ธุรกิจระบบเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจะขายผลผลิตให้กับบริษัทที่ทาสัญญาด้วยเป็นหลัก จึง
ต้องพิจารณาขายสินค้าให้แก่บริษัทที่ทาสัญญาการผลิตด้วยโดยตรง จึงดาเนินการ
กั บพื้ นที่ที่ส ามารถติดตามคุ ณภาพของการเลี้ ยงได้โดยง่าย หรือ ในกรณีที่ผู้ ขาย
สามารถหาตลาดเองได้ ก็สามารถขายเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย
 การวิเ คราะห์ ก ลุ่ มเป้าหมาย (Targeting) – จากการประเมินกลุ่ มฟาร์มจิ้งหรีด ใน
ปัจจุบัน ฟาร์มที่มีมาตรฐานหรือคุณภาพในการเลี้ยงที่สอดคล้องกับข้อกาหนดใน
การขายบนห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้ายังมีน้อย ดังนั้น จึงพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
เบื้องต้นที่จะเข้าติดตั้งหรือศึกษาระบบเลี้ยงมาตรฐาน คือกลุ่มฟาร์มจิ้งหรีดเดิมที่
ต้องการพัฒนาให้ระบบเลี้ยงมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยช่องทางการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และการลงพื้นที่ด้วยตนเอง
ซึ่งที่ผู้มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเลี้ยงหรือเคยทดลองเลี้ยงจะเป็นฐานในการ
กระจายการรับรู้เรื่องการติดตั้งระบบเลี้ยงมาตรฐานอีกทางหนึ่ง
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 การวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Positioning) – จุ ด เด่ น ของระบบเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด
มาตรฐานคือ ต้นทุนในการลงทุนเบื้องต้นต่า ใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อย และมีการอบรม
การเลี้ยงที่มีมาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดทั่วไปที่ขาดมาตรฐานการ
เลี้ยงที่เหมาะสม
กิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา
 ความเป็นมาของกิจการ
หมู่บ้านม่วงคาตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 25 กิโลเมตร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านม่วงคา
ทาให้ ห มู่บ้านมีต้นทุนทางธรรมชาติเ หมาะสมแก่การท่อ งเที่ยว โดยในปัจจุบันมีชาวบ้านและ
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น เริ่ ม พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ดิ น ท ากิ น ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและที่ พั ก
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามหมู่บ้านม่วงคายังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก
นักเนื่องจากขาดจุดขายที่ชัดเจน อีกทั้งหมู่บ้านม่ว งค ายังมีความท้าทายด้านสิ่ งแวดล้อ ม โดย
สามารถสรุปปัญหาหลักของหมู่บ้านม่วงคาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
 ชุมชนม่วงคามีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขา ทาให้มีอุปสรรคในการจัดการและ
ขนส่งขยะ โดยในปัจจุบันขยะที่เกิดขึ้นในชุ มชนใช้วิธีการกาจัดหลักโดยการเผา ซึ่ ง
ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสาธารณสุขของคนในพื้นที่
 การเผาไหม้ในที่โล่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ โดยหมู่บ้าน
ม่ว งค าได้รับผลกระทบอย่ างหนัก จากปัญ หาฝุ่ น ควันในช่ว งต้น ปี 2562 ที่ผ่ านมา
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของชุมชน
 ในด้ า นของการท่ อ งเที่ ย ว ชุ ม ชนม่ ว งค ายั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวางในหมู่
นักท่องเที่ยว เนื่องจากยังขาดจุดขายทางการตลาดที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ เช่น อาเภอม่อนแจ่ม อาเภอปาย
ด้ ว ย 3 ปั ญ หาหลั ก นี้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของกิ จ การ “ม่ ว งค า Zero Waste Zero Carbon” ที่
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความโดดเด่นด้านการตลาดได้ในตัวอีกด้วย
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 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Key to Success) และการจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจ (Business Plan)
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันความตระหนักรู้ของนักท่องเที่ยวใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เ พิ่ มสูงขึ้น เช่นเดียวกับทิศ ทางการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์ กรระหว่ าง
ประเทศที่ส่งเสริมและออกมาตรการชักจูงผู้ประกอบการให้ดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นโดยจะสามารถสรุปสาระสาคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปนี้
 ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Side) – ในปัจจุบันหมู่บ้านม่วงคามีประชากรประมาณ
300 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ ยวกับเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพบริการ ที่พัก ร้านกาแฟ และร้านอาหาร บริการแก่นักท่องเที่ยวและ
คนในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่มีการสร้างเครือข่ายหรือ
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างจุดเด่นทางการตลาดให้แก่ชุมชน หรือ
บูรณาการการท่องเที่ยวให้รวมถึงภาคการเกษตรอย่างองค์รวม ด้วยเหตุนี้ กิจการ
“ม่ ว งค า Zero Waste Zero Carbon” จึ ง มี ศั ก ยภาพเป็ น อย่ า งมากในการพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการในท้ อ งที่ ใ ห้ มี ม าตรฐานการบริ ก าร โดยเฉพาะในด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนให้เกิดผลดีด้านการตลาด
อีกด้วย
กรณีศึกษาที่หมู่บ้านม่วงคาสามารถเรียนรู้จากความส าเร็จในการร่วมมือกั นของ
ผู้ประกอบการจนเป็นการสร้างจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวคือ ตลาดป่าไผ่เขียว
จังหวัดพัทลุง โดยมีรายละเอียดการสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการของตลาด
ป่าไผ่เขียว ดังภาพที่ ใส่ภาพที่ 6-9
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ภาพที่ 6-9 กรณีศึกษาโครงการสาหรับการพัฒนาชุมชน Zero-waste
กรณีศึกษาที่สามารถนามาโครงการพัฒนาม่วงคา Zero Waste
ตลาดป่าไผ่เขียวจังหวัดพัทลุง “ตลาดปลอดพลาสติก”
 เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมเป็นภาชนะ %
 ผู้ขายรวมมือกันลดขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยนาวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมาชาติมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ใบตอง ไม้ไผ่
และกะลามะพร้าว
 ผู้ขายในตลาดไผ่เขียวเชื่อว่า “ขยะ ถ้าไม่ได้มาจากผู้ผลิต ผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับ แต่ถ้าเรายื่นถุงพลาสติกให้ลูกค้า โลกก็จะได้ขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้น”
 ตลาดมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ขายและลูกค้า โดยการสนับสนุนให้ไม่มีถังขยะในตลาด แต่เป็นการฝากขยะ
ที่ย่อยสลายได้กับผู้ขายทุกร้าน
 นอกจากการใช้วัสดุธรรมชาติแล้ว ผู้ขายยังรณรงค์ให้ใช้จานชามช้อนส้อม ที่สามารถล้างและนากลับมาใช้ใหม่ได้ สาหรับการบริโภค
ภายในตลาด

ที่มา: รายการตะลุยทั่วไทย ไทยพีบีเอส
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 ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Side) – ในด้านความต้อ งการและพฤติก รรมของ
ผู้บริโภค ผลสารวจของเว็บไซต์ Booking.com แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะหาประสบการณ์
ที่ แ สดงถึ ง ความดั้ ง เดิ ม ในท้ อ งถิ่ น และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในขณะเดี ย วกั น
นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจในการเลือกที่พักตามปัจจัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการมากขึ้น อย่างไรก็ตามความตระหนักรู้ในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ของนักท่องเที่ยวยังมีจากัด โดยมีรายละเอียดและสถิติของผลสารวจบางส่ว นจาก
รายงาน Booking.com Sustainable Travel Report 2019 ดังแสดงในภาพที่ 6-10

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-10 ผลสารวจด้านโอกาสจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โอกาสจากกระแสผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Sustainable Travel Report 2019
ประสบการณ์

ที่พัก

55%
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะใช้
บริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น

72%
ของนักท่องเที่ยว ต้องการประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และแสดงถึงความดั้งเดิม
ของชุมชนท้องถิ่น

72%
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ทราบถึงการรับรอง
มาตรฐานที่พักสีเขียว

62%
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกยินดีและมีแนวโน้มที่จะ
พักในที่พักที่มีมาตรฐานสีเขียว

ที่มา: Booking.com Sustainable Travel Report
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 ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ – การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
หน่วยงานหลักในการดาเนินนโยบายการท่องเที่ยว โดยมีแผนปฏิ บัติการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วปี 2562 ได้ ก าหนดให้ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วิ ถี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Soft Adventure) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เป็นตลาดที่จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีการ
เติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่
ผ่านมา โดยมีการจัดมาตรการส่งสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวทั้งในเมืองท่องเที่ยว
หลักและเมืองท่องเที่ยวรองทั่วประเทศไทย
นอกจากนี้ มีการรณรงค์ใ นระดับนานาชาติใ ห้อุต สาหกรรมท่องเที่ยวหันมาใส่ ใ จ
สิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น มากขึ้ น โดยในปี 2017 องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้
ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา (2017 International
Year of Sustainable Tourism for Development)
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 การออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Design)
ส าหรั บ แนวทางการด าเนิ น กิ จ การ กิ จ การ “ม่ ว งค า Zero Waste Zero Carbon” มุ่ ง
ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด
การรักษาสิ่งแวดล้อม 2 แนวคิดหลักคือ (1) การท่องเที่ยวปลอดขยะ (Zero-waste Tourism) (2)
การท่องเที่ยวคาร์บอนต่า (Carbon-neutral Tourism) โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 6-11
ภาพที่ 6-11 คุณค่าของกิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการ
“ม่วงคา Zero Waste คือการขายประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
Zero-waste Tourism
 จัดการท่องเที่ยวปลอดขยะในชุมชน
ม่วงคา
 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “จ่อตอง” เป็น
ภาชนะแทนพลาสติกแก่นักม่อง
เที่ยว

Carbon-neutral Tourism
 จัดการท่องเที่ยวแบบลดมลพิษและ
การปล่อยคาร์บอน
 ให้นักท่องเที่ยวปลูกต้นไม่ในชุมชน
เพื่อทดแทนปริมาณคาร์บอนที่ปล่อย
ตลอดการท่องเที่ยว

15

กิจการ “ม่วงคา Zero Waste Zero Carbon” มีช่องทางหลักในการสร้างรายได้จากการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ บริ ก ารในการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการสีเขียวในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและการบริการอีกด้วย โดยมีการ
สรุปกิจกรรมทางธุรกิจที่จะได้รับการดาเนินงานภายใต้กิจการได้ ดังภาพที่ 6-12

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-12 รูปแบบการทาธุรกิจของกิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon
ภาพรวมการทาธุรกิจม่วงคา
 ม่วงคา Zero Waste จะสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่น
ปลอดขยะ และ low-carbon โดยจะกระจายลูกค้าผ่าน
เครือข่าย
กระจายลูกค้าแก่
ธุรกิจ
ในท้องถิ่น

จองโปรแกรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว

ทาการตลาด สื่อสารนักท่องเที่ยว

Website หรือ
ตัวแทนจาหน่ายทัวร์
ม่วงคา Zero Waste

ธุรกิจปรับ
มาตรฐานให้เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

 ธุรกิจที่อยากจะเข้าร่วมเครือข่ายม่วงคา Zero Waste
จะต้องมีเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนในการลด
ขยะ และลดการปล่อย carbon เช่น โรงแรมสีเขียว
ร้านอาหารปลอดขยะ หรือ บริการรถอีแตกชมสวน

เจ้าของธุรกิจ

โรงแรม

เจ้าของสวน
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กิ จ การ “ม่ ว งค า Zero Waste Zero Carbon” เริ่ ม ต้ น จากการสร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ กับ
ท้องถิ่น ทั้งโรงแรม ร้านค้า ฟาร์ม เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินธุรกิจแบบ Zero Waste
Zero Carbon ในขณะที่ กิจการจะทาการตลาดและสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางกายภาพ
เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ งานท่องเที่ยว หรือแฟร์ที่เกี่ ยวข้อง และช่องทางสื่อออนไลน์ ที่ใช้เจาะตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ที่มีความตระหนักรู้และความต้องการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจการฯ
จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและทาการตลาดให้กับลูกค้า และกระจายลูกค้าไปยังธุรกิจสีเขียวใน
เครือข่าย ทั้งนี้ กิจการฯจะได้รั บส่วนต่างจากการส่งต่อลูกค้า และค่าสมาชิกของธุรกิจสีเขียวใน
เครือข่ายอีกด้วย
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้กาหนดตัวอย่างกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยว 1 วันของ
กิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ
ในส่วนถัดไปได้ดังนี้
 Workshop ทาดอกผึ้ง เพื่อนาไปเข้าวัดทาบุญ
 การเที่ยวสวนผักชาวบ้าน และนาผักในท้องถิ่นบางส่วนมาประกอบอาหารกลางวัน
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 รับประทานอาหารกลางวัน
 Workshop สอนการทาไอศกรีมจากผลไม้ในพื้นที่
 การปลูกป่าชดเชยคาร์บอน
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทากาไร
ในการศึกษาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทากาไรของกิจการ
คณะผู้วิจัยจะใช้แบบจาลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ โดยจะนาเสนอถึงผลประมาณการการดาเนินงานในรอบ 36 เดือน
แรก ทั้งนี้ แบบจาลองทางการเงินที่จะได้รับการนาเสนอในส่วนนี้ จะได้รับการแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนด้วยกัน โดยประการแรกคือ สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) ซึ่งจะสะท้อนถึง
ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นตลาดในปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด โดยข้ อ มู ล ด้ า นราคา และสมมติ ฐ านด้ า น
โครงสร้างต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากการศึกษาดูงาน
โครงการ อีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของคณะผู้วิจัยเอง และในลาดับถัดมาจะเป็นการประเมิน
สถานการณ์จาลองอื่นๆ (Alternate Scenario) ที่จะนาเสนอถึงกรณีที่ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่จะส่งผล
กระทบถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป
สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario)
ในส่วนแรก คณะผู้วิจัยได้จัดทาสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) เพื่อจาลอง
สถานการณ์ทางการเงิน และความสามารถในการทากาไรของกิจการม่วงคา Zero Waste Zero
Carbon ที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดปัจจุบันมากที่สุด สมมติฐานด้านการคานวณ
รายได้และรายจ่ายเป็นดังแสดงในตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการคานวณรายได้และรายจ่ายของกิจการม่วงคา
Zero Waste Zero Carbon
ประเภทรายได้
กิจกรรมการขายกิจกรรมท่องเที่ยว
จานวนครั้งของกิจกรรมทีข่ ายได้ต่อเดือนเฉลี่ย

รายได้จากการขายกิจกรรม

มูลค่า
กาหนดให้ในช่วง High Season ขายได้เฉลี่ย 6 ครั้งต่อเดือน
กาหนดให้ในช่วง Low Season ขายได้เฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน *
กาหนดกิจกรรมการให้บริการท่องเที่ยวใช้เวลาหนึ่งวัน ให้บริการ
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ จึงสามารถให้บริการได้สูงสุด 8 ครั้งต่อเดือน
1,300 บาทต่อคนต่อครั้ง

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ประเภทรายได้
รายได้จากการขายกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม
สัดส่วนลูกค้าจากแพลตฟอร์ม
ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายคงตัว (Fixed Cost)
ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว
ค่าโทรศัพท์รายเดือน
ค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)
ค่าจ้างแรงงาน

ค่าแรงตอบแทนผู้สอน/ผู้จัดกิจกรรม
ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการชมสวนในพื้นที่
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - วัตถุดิบในการทาไอศกรีม
และวัตถุดิบในการทาเทียน
ค่ารถรับส่งลูกค้าต่อครั้ง

มูลค่า
910 บาทต่อคนต่อครัง้ เป็นรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมของ
แพลตฟอร์มแล้วร้อยละ 30
กาหนดให้อยู่ที่ร้อยละ 25
มูลค่า
11,950.00 บาทต่อชุด ประกอบด้วย **
300 บาท ต่อเดือน
499 บาทต่อเดือน ***
131.55 บาท ต่อปี ****
บุคลากร 1 คน ค่าจ้าง 1,920 บาทต่อคนต่อเดือน ***** โดยอัตรา
ค่าจ้างนี้เพิม่ ขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และกาหนดให้ทางาน
20 วันต่อเดือน
500 บาทต่อครั้ง
70 บาทต่อครัง้ ต่อคน
100 บาทต่อครั้งต่อคน
70 บาทต่อครัง้ ต่อคน
150 บาทต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ: * สมมติให้มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 2 คน
** อ้างอิงต้นทุนอุปกรณ์เครื่องครัวจาก Homepro และ ไทวัสดุ
*** อ้างอิงจากโปรโมชันอินเทอร์เน็ตของบริษัท AIS
**** กาหนดให้อุปกรณ์เครื่องครัวมีอายุเฉลี่ย 7 ปี
***** ค่าแรงขั้นต่าของเชียงใหม่ 320 บาทต่อวัน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) ซึ่ง
ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเชียงใหม่ ณ เดือนสิงหาคม 2562 และประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ใ นตาราง ส าหรั บ สถานการณ์ จ าลองพื้ น ฐาน (Base Scenario)
คณะผู้วิจัยจะตั้งสมมติฐานว่า กิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon ให้บริการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวใช้เวลาหนึ่งวัน และให้บริการเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ จึงสามารถให้บริการได้สูงสุดเฉลี่ย
8 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น และจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง อยู่ ที่ 2 คน ทั้ ง นี้
เนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อ
กาหนดสมมติฐานจานวนการเข้าใช้บริการของกิจการฯ โดยฤดูกาลท่องเที่ยวที่เป็น High Season
ของไทย คือเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ในขณะที่ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เป็น Low Season
ของไทย คือเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานให้ในช่วง High Season กิจการฯ
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ขายกิจกรรมได้เฉลี่ย 6 ครั้งต่อเดือน กาหนดให้ในช่วง Low Season ขายกิจกรรมได้เฉลี่ย 4 ครั้ง
ต่อเดือน เพื่อความสะดวกในการคานวณต้นทุนและรายได้ในการดาเนินกิจการ
สาหรับสมมติฐานเรื่องราคาขายกิจกรรมท่องเที่ยวเฉลี่ยในการวิเคราะห์นี้อยู่ที่ 1,300
บาทต่ อ คนต่ อ ครั้ ง ในขณะที่ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ กิ จ การฯ จะถู ก หั ก จากราคาขายบริ ก ารผ่ า น
แพลตฟอร์มอยู่ที่ร้อยละ 30 ส่งผลให้รายได้จากการขายกิจกรรมท่องเที่ยวเฉลี่ยผ่านแพลตฟอร์ม
อยู่ที่ 910 บาทต่อ คนต่อ ครั้ง พร้อ มก าหนดสมมติฐานให้สั ดส่ ว นของจานวนนักท่อ งเที่ยวที่ ใ ช้
บริก ารท่อ งเที่ยวผ่ านแพลตฟอร์มและใช้บริการท่อ งเที่ ยวผ่ านช่อ งทางอื่นๆ ที่นอกเหนือ จาก
แพลตฟอร์มอยู่ที่ร้อยละ 25 และ 75 ตามลาดับ
คณะผู้วิจัยยังได้กาหนดสมมติฐานเพิ่มเติมว่า ราคาขายกิจกรรมการท่องเที่ยวจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในอัตราร้อยละ 0.71 ต่อปี โดยสมมติฐานด้านอัตราเงินเฟ้อนี้ถูกนามา
จากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเฉลี่ย (Core Inflation) ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2561
ในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยการด าเนิ น งาน ล าดั บ แรกคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น (Variable Cost)
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่ง
ได้แก่ ค่าแรงตอบแทนผู้สอน ผู้จัดกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการชมสวนชาวบ้านใน
พื้นที่ ค่าวัตถุดิบในการทาไอศกรีมและวัตถุดิบในการทาเทียน ค่าแรงพนักงานของกิจการ และค่า
รถรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ม่วงคา ซึ่งอัตราต้นทุนเหล่านี้รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
ให้บริการในหมู่บ้านม่วงคา โดยอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรนี้จะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่ ม
สูงขึ้นในอัตราร้อยละ 0.71 ต่อปีเช่นเดียวกับราคาขายกิจกรรมท่องเที่ยวที่สูงขึ้นต่อปี
ลาดับถัดมาคือ ค่าใช้จ่ายแบบคงตัว (Fixed Cost) ประกอบไปด้วยสี่ส่วนหลัก ได้แก่ ค่า
อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งครั ว ส าหรั บ การสอนท าไอศกรี ม ค่ า เสื่ อ มราคาของอุ ป กรณ์ ค่ า โทรศั พ ท์ แ ละ
สาธารณูปโภค และค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต โดยตั้งสมมติฐานว่า อุปกรณ์เครื่องครัวสาหรับสอนทา
ไอศกรีมและดอกเทียนหนึ่งชุดประกอบด้วย เครื่องปั่น เครื่องตี ตู้แช่แข็ง กระทะ เตาถ่าน ชุดโตะ
และเก้าอี้ และอุปกรณ์ครัวอื่นๆ ซึ่งกาหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งชุดอยู่ที่ 7 ปี จึงสามารถ
พิจารณาค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ได้ที่ 131.55 บาทต่อเดือน
โดยภาพที่ 6-13 แสดงการประมาณการรายได้ของกิจการฯ ใน 36 เดือนแรกของการ
ดาเนินกิจการ ตามสมมติฐานที่นาเสนอไว้ข้างต้น

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 6-13 ผลประมาณการรายได้จากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการม่วงคา
Zero Waste Zero Carbon

เนื่องจากรายได้หลักของกิจการมีช่องทางเดียว คือ กิจกรรมการให้บริการท่องเที่ยว จาก
ที่ปรากฏในภาพ จะสังเกตได้ว่า รายได้จากการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์ม
เป็นแหล่ งรายได้ ห ลั ก โดยในช่ว ง High Season มีรายได้ 11,700 บาทต่อ เดือ นในปีแ รก และ
ในช่ว ง Low Season มีรายได้ 7,800 บาทต่อ เดือ นในปีแรก โดยรายได้ใ นส่ ว นนี้มีสั ดส่ ว นกว่า
ร้อยละ 81.1 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด และรายได้จากการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่าน
แพลตฟอร์มในช่วง High Season อยู่ที่ 2,730 บาทต่อเดือนในปีแรก และในช่วง Low Season อยู่
ที่ 1,820 บาทต่อเดือนในปีแรก โดยรายได้จากการขายผ่านแพลตฟอร์มมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 18.9
ดังนั้น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจนี้คือ (1) ราคาขาย
กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถูกกาหนดโยต้นทุนในการผลิตอีกทางหนึ่ง (2) ปริมาณครั้งของกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่ขายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งปัจจัยนี้อาจจะแปรผันไปได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่
ฤดูกาลท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม ความตระหนักของการให้บริการ (3) จานวน
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยวของกิจการต่อครั้ง ซึ่งถูกกานหดโดยอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวใน
แต่ละช่วงเวลา
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ทั้งนี้ สาหรับการจาลองสถานการณ์การดาเนินกิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon
จะพบว่า ในกรณีฐาน หากผู้ประกอบการแบ่งสัดส่วนของจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยว
ผ่านแพลตฟอร์มที่ร้อยละ 25 กิจการจะมีรายได้จากการขายบบริการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 14,430
บาทต่อเดือนในช่วง High Season และ 9,620 บาทต่อเดือนในช่วง Low Season โดยรายได้ต่อ
เดือนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ในด้านรายจ่ายของกิจการ จะประกอบไปด้วย ต้นทุนผันแปรในการให้บริการ ต้นทุนค่า
สาธารณูปโภค ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และต้นทุนค่าโทรศัพท์รายเดือน
โดยในช่วง High Season มีต้นทุนเริ่มต้นต่อเดือนอยู่ที่ 7,680 1,500 1,920 499 และ 300 บาท
ตามลาดับ ในขณะที่ในช่วง Low Season ต้นทุนผันแปรในการให้บริการ ในปีแรกจะอยู่ที่ 5,120
บาทต่อเดือน ในขณะที่รายจ่ายอื่นๆ คงที่ โดยรายจ่ายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อใน
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ไม่รวมเงินลงทุน เครื่องครัวและอุปกรณ์อื่นๆ
เริ่มต้น และต้นทุนค่าแรง จะอยู่ในระดับที่คงที่ ในขณะที่ ต้นทุนผันแปรในการให้บริการจะแปรผัน
ตามจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการกิจการฯ จึงเห็นความแปรผันของต้นทุน เมื่อฤดูกาลท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลง
จากการประมาณการเบื้องต้น จะพบว่ารายจ่ ายของกิจการจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่
โดยในช่วง High Season มีรายจ่ายระหว่าง 11,899 บาท ถึง 12,265 บาทต่อเดือน โดยในช่วง
Low Season มีรายจ่ายระหว่าง 9,339 บาท ถึ ง 9,669 บาทต่อ เดือ นในช่ว งสามปีแรกของการ
ดาเนินกิจการ ดังที่สรุปไว้ในภาพที่ 6-14

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 6-14 ผลประมาณการรายจ่ายจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการม่วงคา
Zero Waste Zero Carbon

สาหรับความสามารถในการทากาไร จากการประมาณการ จะพบว่าในช่วงเดือนแรก
กิจการจะมีประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากในช่วงแรกยังมีต้นทุนในการลงทุน อุปกรณ์เริ่มต้น จึง
ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมสูงกว่า เดือนอื่นๆ แต่เมื่อกิจการไม่มีภาระต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น ทาให้
กาไรของกิจการอยู่ในระดับคงที่มากยิ่งขึ้น โดยปริมาณกาไรของกิจการในช่วง High Season อยู่ที่
2,399.45 บาทต่อเดือน และปริมาณกาไรของกิจการในช่วง Low Season อยู่ที่ 149.45 บาทต่อ
เดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้นทุนการดาเนินงานจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อและระดับค่าจ้างที่สูง
กว่ารายได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นอย่า งรวดเร็ว ทาให้ระดับกาไรในปีถัดมา เริ่มลดลง
โดยปริ ม าณก าไรของกิ จ การในช่ ว ง High Season ในปี ที่ ส องและสามอยู่ ที่ 2,322.06 และ
2,238.53 บาทต่อเดือน และปริมาณกาไรของกิจการในช่วง Low Season ในปีที่สองและสามอยู่ที่
56.09 และ 43.54 บาทต่อ เดือ น ดังนั้น กิจการจึงต้อ งพิจารณาเพิ่มมูล ค่ า การบริการ เพื่อ เพิ่ม
รายได้ให้มากขึ้น หรือจานวนครั้งของการขายบริการที่มากขึ้น หรือจานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งให้
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวให้มากขึ้น ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-15
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ภาพที่ 6-15 ผลประมาณการกาไรจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการม่วงคา
Zero Waste Zero Carbon

ส่วนในประเด็นเรื่องการคืนทุน กิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon ไม่มีการลงทุน
ขนาดสูง ต้นทุนอุปกรณ์การดาเนินกิจกรรมต่า ไม่มีการก่อสร้างในระยะแรกของการดาเนินงาน มี
เพียงการลงทุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สามารถใช้งานในระยะยาว แต่มีต้นทุนต่อหัวนักท่องเที่ยวใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับราคาขายกิจกรรมบริการ ซึ่งต้นทุนจะลดลงเมื่อมีจานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง
สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้กิจการนี้ยังไม่คุ้มทุนทันทีใน 11 เดือนแรก และเริ่มคุ้มทุนในเดือนที่ 12
ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-16

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 6-16 ผลประมาณการมูลค่ากิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon

จากที่ได้นาเสนอผลการประเมินศักยภาพทางการทากาไรของกิจการข้างต้น จะสังเกต
ได้ว่าเป็นกิจการที่มีความสามารถในการทากาไรได้ ค่อนข้างสูง เพราะมีลักษณะโครงสร้างต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ ในแต่ละเดือนจะไม่แตกต่างกันมากนัก มีเพียงต้นทุนการ
ให้บริการที่ผันแปรตามจานวนผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ มีต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่า อีกทั้ง
รายได้ของกิจการที่มาจากการให้บริการผ่านทั้งช่องทางปกติและแพลตฟอร์มคิดเป็นราคาขายต่อ
หั ว นัก ท่อ งเที่ยว จานวนนัก ท่อ งเที่ ยวและราคาขายบริก ารท่อ งเที่ ยวจึง เป็น ตัว แปรส าคั ญ ต่ อ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการนี้ ดังนั้น เป้าหมายในเชิงการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุด
คือการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง จานวนการขายบริการ หรือการเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้นและ
เหมาะสมกับฐานลูกค้าเป้าหมาย
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่หนึ่ง “เพิ่มมูลค่ากิจการด้วยการเพิ่มราคา/
จานวนครั้งการให้บริการ/ จานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง”
ในสถานการณ์ที่หนึ่งนี้ คณะผู้วิจัยจะแบ่งกรณีการเพิ่มมูลค่ากิจการออกเป็น สามกรณี
ย่อย โดยกาหนดตัวแปรอื่นๆ คงที่ ได้แก่
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 กรณีที่ราคาขายบริการกิจกรรมท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งสูงขึ้นร้อยละ 15
 กรณีที่จานวนครั้งของกิ จกรรมที่ขายได้สูงขึ้นเป็น 8 ครั้งต่อเดือน และ 6 ครั้งต่อ
เดือน ในช่วง High Season และ Low Season ตามลาดับ
 กรณีที่จานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นจาก 2 คนต่อครั้ง เป็น 4
คนต่อครั้ง
เนื่อ งจากกิ จการนี้พึ่ งพารายได้จากการขายบริการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
ราคาขาย จานวนครั้งที่ขายได้ และจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อครั้ง จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ต่อการจัดทาธุรกิจนี้ ดังนั้น สถานการณ์จาลองนี้จะพิจารณา
ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ก รณี ต่ า งๆ ทั้ ง หมด โดยจะน าเสนอผลก าไร และมู ล ค่ า โดยรวมของกิ จ การ
เปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) ดังนี้
ภาพที่ 6-17 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการข้าวอินทรีย์บนกิจการม่วงคา Zero
Waste Zero Carbon ในกรณีฐานและสถานการณ์จาลองที่หนึ่ง
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เมื่อพิจารณาถึงมูล ค่ าโดยรวมของกิจการดังแสดงในภาพข้างต้น จะพบว่า หากขาย
บริการท่องเที่ยวในราคาสูงกว่าราคาสมมติฐานที่กาหนดไว้ในสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base
Model) ซึ่งคือเพิ่มขึ้นจากราคาขายบริการท่องเที่ยวที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์ม ที่ 1,300 บาทต่อคนต่อ
ครั้ง เป็น 1,495 บาทต่อคนต่อครั้ง และราคาขายบริการท่องเที่ยวที่ผ่านแพลตฟอร์มที่ 910 บาทต่อ
คนต่อครั้ง เป็น 1,046.5 บาทต่อคนต่อครั้ง จะพบว่าอัตรากาไรจะสูงขึ้น กิจการมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด โดยในเดือนที่ 36 มูลค่ากิจการในกรณีสถานการณ์พื้นฐานอยู่ที่ 23,984
บาท คืนทุนในเดือนที่ 12 ในขณะที่ มูลค่ากิจการในกรณีที่ปรับราคาขายบริการสูงขึ้นอยู่ที่ 87,201
บาท คืนทุนในเดือนที่ 3
นอกจากนี้ หากพิจารณากรณีที่จานวนครั้งในการให้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้น และกรณีที่
จานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งเพิ่มขึ้น จะพบว่ากิจการมีมูลค่าสูงขึ้นรวดเร็วกว่ากรณีฐานอย่างมาก
เช่ น กั น โดยในเดื อ นที่ 36 มู ล ค่ า กิ จ การทั้ ง สองกรณี อ ยู่ ที่ 81,171.6 บาท และ 308,746.53
ตามลาดับ ซึ่งกิจการคืนทุนในเดือนที่ 3 และ 1 ตามลาดับ
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่สอง “ขายกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
มากขึ้น”
นอกเหนือจาก กรณี การเพิ่มราคาและปริมาณการขายบริการข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัย
พิจารณาสถานการณ์ที่ นักท่องเที่ยวเข้าใช้ บริการท่องเที่ยวของกิจการผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้น
เปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) เนื่องจากในยุคปัจจุบัน กลุ่ม
ลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเข้าถึง
หรือหาข้อมูลสินค้าและบริการจากช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์เป็น
ช่องทางหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รวมถึงกลุ่มลูกค้าจากต่างชาติให้ความสนใจ
โดยคณะผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ซื้อบริการจากแพลตฟอร์ม
เพิ่ มจากเดิม เป็นร้อ ยละ 40 ผลการวิเ คราะห์พบว่า รายได้จ ากการขายบริการท่อ งเที่ยวลดลง
เนื่องจากรายได้ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มต่ากว่าในกรณีขายผ่ านช่อ งทางอื่น และยังกาหนดให้
จานวนครั้งที่กิจการสามารถให้บริการได้มีปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้มูลค่ากิจการจะลดลงจากเดิม
ในกรณี ฐ าน ณ สิ้ น สุ ด เดื อ นที่ 36 ที่ 23,984.25 บาท เป็ น 3,952.7 บาท ในกรณี ที่ ข ายผ่ า น
แพลตฟอร์มในสัดส่วนที่สูงขึ้น และกิจการคืนทุนช้าลง โดยคืนทุนในเดือนที่ 25 ของการดาเนิน
กิจการ ดังแสดงในภาพที่ 6-18
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อย่างไรก็ตาม ระบบแพลตฟอร์มจะเข้ามาช่วยเพิ่มความตระหนัก และประชาสั มพันธ์
การบริการของกิจการในวงกว้างได้ง่ายและต้นทุนต่า ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจานวนมาก
ขึ้นได้ใ นอนาคต ซึ่งจะส่ งผลต่อ ระดับ รายได้อ ย่ า งมาก รวมถึ งช่ว ยปรั บลดในส่ ว นของต้ น ทุ น
ผันแปรได้ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการต่อครั้งที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคต
ภาพที่ 6-18 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon ใน
กรณีฐานและกรณีที่ขายผ่านแพลตฟอร์มในสัดส่วนที่สูงขึ้น

 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ใน
มุ ม มองด้ า นการตลาด การน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารที่ มี จุ ด เด่ น หลั ก ด้ า น
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีให้เห็นมากนักในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจ “ม่วงคา Zero Waste Zero Carbon” จะ
มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยทั่วไปจึงทาให้การพัฒนา
กลยุ ท ทธ์ ท างการตลาดของกิ จ กรรมนี้ มุ่ ง เน้ น การเล่ า เรื่ อ งและการสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มของ
นักท่องเที่ยวและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
สาหรับเครื่องมือสาคัญสาหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
สมัยใหม่ คือ การวิเคราะห์ STP Model โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ STP อยู่ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน
ด้ว ยกั น ได้แ ก่ การวิเ คราะห์ ก ารแบ่งส่ ว นตลาด (Segmentation) การวิเ คราะห์กลุ่ มเป้า หมาย
(Targeting) และการวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Positioning) โดยการวิ เ คราะห์ STP ของ
กิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา เป็นดังนี้
 การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) – คณะผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์
ด้วยการแบ่งส่วนตามหลัก พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Segmentation) โดยเน้น
ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผู้บริโภคประจา (Regular Consumer) เป็นกลุ่มที่มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เ ป็นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อ มเป็นประจา มีความรู้และความตระหนักเกี่ ยวกับ
ปัจจัยและการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการจ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้นเพื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้บริโภคตามสะดวก (Convenience-driven Consumer) เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เลือก
ตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง อาจตัดสินใจตาม
เพื่อน หรือครอบครัว มีความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง แต่ไม่ได้นามาเป็น
ปัจจัยหลักในการพิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการเน้นความสะดวกในการใช้บริการของตน
กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ตระหนัก (Ignorant Customer) เป็นกลุ่มที่มีความตระหนักน้อย
เรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนมากผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะไม่พิจารณา
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้าหรือบริการ
 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) – กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ “ม่วงคา
Zero Waste Zero Carbon” คือกลุ่มผู้บริโภคประจา (Regular Customer) และกลุ่ม
ผู้บริโภคตามสะดวก (Convenience-driven Consumer) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พอมี
ความเข้าใจและแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยกิจการ “ม่วงคา Zero Waste Zero Carbon” จะเน้นการสร้างแนวทางการใช้ชีวิต
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(Life Style) ที่เ ป็นมิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อ มตลอดการท่อ งเที่ยวในหมู่บ้านม่ว งค า โดย
สามารถแบ่ง Segmentation ตามลักษณะทางการบริโภคได้สองกลุ่มใหญ่ๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 6-19
ภาพที่ 6-19 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจของกิจการม่วงคา Zero Waste Zero Carbon
กลุ่มลูกค้าของโครงการม่วงคา Zero Waste

กลุ่มครอบครัว
 ข้อมูลทางกายภาพ
 ครอบครัวเดี่ยวมีลูกอายุ ปีขึ้น
ไป
 รายได้ปานกลาง
 การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 ข้อมูลทางพฤติกรรม
 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 เข้าใจผลกระทบของการลด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอน
 ชอบการท่องเที่ยวแบบ adventure

กลุ่มนักกี า
 ข้อมูลทางกายภาพ
 อายุ - ปี
 รายได้ปานกลางขึ้นไป
 ออกกาลังกายสม่าเสมอ
 ข้อมูลทางพฤติกรรม
 ชอบการท่องเที่ยวแบบ adventure
 ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬา เช่น
การวิ่งมาราธอน หรือ ไตรกีฬา
 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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 การวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Positioning) – กิ จ การ “ม่ ว งค า Zero Waste
Zero Carbon” มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการมุ่งขายสินค้าเพียงอย่าง
เดียวโดยลู ก ค้ าของกิ จการ “ม่ว งค า Zero Waste Zero Carbon” จะได้เ รียนรู้ แ ละ
สนับสนุนให้ทากิจกรรมและท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อธรรมชาติ โดยประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวจะแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ก่อนการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยว
และหลังการท่องเที่ยว
 ก่อนการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้รับคู่มือการท่องเที่ยวม่วงคาปลอดขยะ และ
ม่วงคาไม่เอาถ่าน (Low Carbon Tourism) โดยในคู่มือจะแนะนาวิธีการเตรียมตัว
เดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดกระเป๋า สิ่งของที่ควร
เตรียมเพื่อลดการสร้างขยะระหว่างเดินทาง โดยมีตัวอย่างดังภาพ 6-20

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-20 ตัวอย่างคู่มือการแนะนาการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
ประสบการณ์สีเขียวก่อนเดินทาง
 ก่อนเดินทาง
 สร้างประสบการณ์และความตื่นรู้ตั้งแต่ก่อนเดินทางด้วยการส่ง Low-carbon Checklist ให้แก่นักท่องเที่ยว

Check List การท่องเที่ยว “ม่วงคาไม่เอาถ่าน”
เสื้อผ้าที่ซักง่ายและแห้งเร็ว
ประหยัดพลังงาน
ขวดน้าและถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก

Travel Tips

การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในระยะทางไกล จะช่วยลดการใช้น้ามันลง %

สบู่ แชมพู ขวดเล็กๆ
ภาชนะ ช้อนส้อม ลดการใช้พลาสติก
ยาประจาตัวที่จาเป็น
ใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นคร่าวๆ

สาหรับการเดินทางใกล้ๆ ลองมาใช้จักรยาน ปล่อย
คาร์บอนเป็น แถมยังได้ออกกาลังกาย

ที่มา: ซีรียส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.”, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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ระหว่างการท่องเที่ยว กิจการ “ม่วงคา Zero Waste Zero Carbon” จะส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเรียนรู้การใช้ชีวิตระหว่างท่องเที่ยวในหมู่บ้านม่วงคาแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมระหว่างการพักผ่อนจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการลดขยะ และ
ลดการปล่อยคาร์บอน โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถคานวนการปล่อยคาร์บอนของตน
ได้ผ่านคู่มือที่ได้รับก่อนเดินทาง และสามารถสะสมตราประทับจากทุกๆ กิจกรรมที่
ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 50 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ ดังตัวอย่างใส่ภาพที่ 6-21

6-40

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 6-21 ตัวอย่างคู่มือการแนะนาการเตรียมตัวระหว่างการเดินทาง
ประสบการณ์สีเขียวระหว่างเดินทาง
 ระหว่างเดินทาง
 สร้างประสบการณ์และความตื่นรู้ระหว่างเดินทางเดินทางด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเทีย่ ว เช่นการทา Passport สะสม Carbon
Footprint ตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทา

x = - 50 g CO2
การเก็บตราประทับจะเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าพักโรงแรม Low Carbon การ
ปั่นจักรยาน และการทาอาหาร Low Carbon Menu โดยทุกๆ กิจกรรมที่
ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 50 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้รับตรา
ประทับ ดวง

ข้อมูลการปล่อยคาร์บอน
. kg CO2/ กม.

- kg CO2/ วัน

. kg CO2/ มื้อ

. kg CO2/ กม.
. kg CO2/ กม.
kg CO2/ กม.

- kg CO2/ วัน

. kg CO2/ มื้อ

ที่มา: ซีรียส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.”, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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หลังการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในกิจการ “ม่วงคา Zero Waste Zero Carbon” จะ
ได้เรียนรู้การคานวนการปล่อยคาร์บอนจากคู่มือการท่องเที่ยว โดยในคู่มือจะชี้แจง
ปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยในแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยว และเมื่อสิ้นสุดการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว สามารถเลือกปลูกต้นไม้ชดเชยปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยตลอดการ
ท่ อ งเที่ ย วนั บ ตั้ ง แต่ อ อกเดิ น ทาง เป็ น การสร้ า งการท่ อ งเที่ ย วแบบเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นการสร้างจุดขายของการเป็นจุดหมาย
การท่องเที่ยวแบบไม่เอาถ่าน (Carbon Neutral Tourism) ของชุมชนม่วงคาอีกด้วย
โดยมีตัวอย่างการคานวนคาร์บอนดังภาพที่ 6-22

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-22 ตัวอย่างคู่มือการแนะนาการเตรียมตัวหลังการเดินทาง
ประสบการณ์สีเขียวหลังเดินทาง
 หลังเดินทาง
 สร้างความเข้าใจให้เห็นผลลัพทธ์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่า หลังจากที่นักท่องเที่ยวจบทริป
ปริมาณคาร์บอนที่ปล่อย

นั่งรถทัวร์ กรุงเทพ - เชียงใหม่

6,870 Kg CO2

รถจากเชียงใหม่ - ม่วงคา

500 Kg CO2

อาหาร 6 มื้อ

10 Kg CO2

ที่พัก คืน

14 Kg CO2

เดินทางโดยจักรยาน

0 Kg CO2

รถจากม่วงคา - เชียงใหม่

500 Kg CO2

นั่งรถทัวร์ เชียงใหม่ - กรุงเทพ

6,870 Kg CO2

ทริป วัน คืน ต่อคน
ปล่อยคาร์บอนรวม
, Kg CO2
ต้นไม้ ต้นดูดซับ
คาร์บอนเฉลี่ย . ตัน
ตลอดอายุขัย
ดังนั้น
นักท่องเที่ยวจะต้องปลูก
ต้นไม้ ต้น เพื่อชดเชย
การปล่อยคาร์บอน ตลอด
การท่องเที่ยวที่หมู่บ้าน
ม่วงคา

ที่มา: ซีรียส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.”, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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กิจการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์ม
 ความเป็นมาของกิจการ
กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” เป็นกิจการที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยง เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวในจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นที่นิยมมาก
สาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวทะเล โดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ข องไทยมีมากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ด้วย
เหตุนี้แ นวคิ ดของกิ จการ “เที่ยวท่อ ง…สองมหาสมุทร” จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิ ดหลั กของการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง โดยการนาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวในสองจังหวัดคือจังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวข้า มสองมหาสมุทรคือ มหาสุทรอินเดียสู่มหาสมุทร
แปซิฟิก ภายใต้คาขวัญ “จากภูผา สู่มหานที จากตะนาวศรีสู่อ่าวไทย”
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Key to Success) และการจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจ (Business Plan)
กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” เป็นแนวคิดการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างจุดเด่นของสอง
จังหวัดเมืองรองให้เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ทั้งสองมหาสมุทรได้ แนวคิดของกิจการฯ
เป็นแนวคิดการเชื่อมโยงที่ใหม่ แม้ว่าอาจมีความท้าทายในการสื่อสารการตลาด แต่แนวคิดของ
กิ จ การนี้ มี ศั ก ยภาพในหลายปั จ จั ย โดยจะสามารถสรุ ป สาระส าคั ญ ของปั จ จั ย แต่ ล ะปั จ จั ย ได้
ดังต่อไปนี้
 ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Side) – จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว โดยผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด มี ค วามสามารถในการบริ ก าร
นักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการ
บริการที่สูง ในด้านของเครือข่ายผู้ประกอบการ จังหวัดชุมพรมีการรวมกลุ่มกันของ
ผู้ ป ระกอบการเป็ น สมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ชุ ม พร ซึ่ ง อาจเป็ น ปั จ จั ย
สนับสนุนสาคัญในการดาเนินกิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร”
 ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Side) –ปริมาณนักท่องเที่ยวต่ างชาติที่เพิ่มขึ้นในปี
2561 เป็นปัจจัยสาคัญด้านอุปสงค์ของกิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า 38 ล้านคน เข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยเป็นมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น
อันดับ 4 ของโลก ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโอกาสของกิจการฯ ใน
ตลาดที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งเป็นจุดแข็งในการแข่งขันผ่านการเป็นทางเลือกการท่องเที่ยว
ในสองจังหวัด ที่ไม่ใช่จังหวัดหลัก เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติที่ไม่พลุกพล่าน โดยในปี 2561 มีสัญญาณการใช้จ่ายและปริมาณ
นักท่องเที่ยวเมืองรองที่สูงขึ้น ดังจะเห็นจากภาพที่ 6-23

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-23 แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นส่งผลต่อการท่องเที่ยวเมืองรอง
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นส่งผลต่อการท่องเที่ยวเมืองรอง

สถิติของเมืองท่องเที่ยวรองป 2561

ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติในป 2561

ที่มา: Bltbangkok.com
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 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบาย
สนับสนุน 55 จังหวัดเมืองรอง ภายใต้โครงการ “เมืองรองต้องลอง” โดยทั้งจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนองเป็นสองจังหวัดที่อยู่ในโครงการดังกล่าว โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจะมุ่งส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจะสร้างมุมมองใหม่ให้ "แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง"
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกิจการฯ โดยมีรายละเอียดนโยบาย
ดังภาพที่ 6-24

6-44

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ภาพที่ 6-24 นโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ
โอกาสจากการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว


โครงการเมืองรองต้องลอง เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมือง
รอง เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรองเพิ่มขึ้น
 กระจายนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือไปยังภาคใต้ จาก
อาเภอหลักไปอาเภอรองเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชน
 นโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองจะสร้างมุมมองใหม่ให้ "แปลก ใหม่ใหญ่ ดัง"
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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 การออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Design)
สาหรับแนวทางการดาเนินกิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” โดยกิจการรูปแบบนี้มี
ช่องทางในการสร้างรายได้ ผ่านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหลักๆ 2 แพลตฟอร์ม คือ
(1) Local Alike และ (2) Airbnb โดยสามารถสรุ ป กิ จกรรมทางธุ ร กิ จ ที่ จะได้ รั บการด าเนิ น งาน
ภายใต้กิจการได้ ดังภาพที่ 6-25

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ภาพที่ 6-25 ภาพรวมกิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร
ภาพรวมกิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร”

ค่านายหน้า

นักท่องเที่ยว

เครือข่าย
ระนอง

นักท่องเที่ยว
“เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร”

เครือข่าย
ชุมพร

22

กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” จะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มดังที่ได้
กล่าวข้างต้น ซึ่งแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวทั้งสองแพลตฟอร์มมีผู้ใช้เป็นจานวนมากในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจการฯ ต้องดาเนินการตามข้อกาหนดที่แพลตฟอร์มกาหนด
เพื่อจะนาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวออนไลน์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกโปรแกรม วันที่
ท่อ งเที่ยว และจุดเริ่มต้นการท่อ งเที่ยวได้ต ามสะดวก โดยหลั งจากการหักค่ าดาเนินการของ
แพลตฟอร์มแล้ว กิจการฯ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับทั้งธุรกิจ ในเครือข่ายในจังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทากาไร
ในการศึกษาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทากาไรของกิจการ
คณะผู้วิจัยจะใช้แบบจาลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ โดยจะนาเสนอถึงผลประมาณการการดาเนินงานในรอบ 36 เดือน
แรก ทั้งนี้ แบบจาลองทางการเงินที่จะได้รับการนาเสนอในส่วนนี้ จะได้รับการแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนด้วยกัน โดยประการแรกคือ สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) ซึ่งจะสะท้อนถึง
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ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นตลาดในปั จ จุ บั น มากที่ สุ ด โดยข้ อ มู ล ด้ า นราคา และสมมติ ฐ านด้ า น
โครงสร้างต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากการศึกษาดูงาน
โครงการ อีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของคณะผู้วิจัยเอง และในลาดับถัดมาจะเป็นการประเมิน
สถานการณ์จาลองอื่นๆ (Alternate Scenario) ที่จะนาเสนอถึงกรณีที่ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่จะส่งผล
กระทบถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป
สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario)
ในส่วนแรก คณะผู้วิจัยได้จัดทาสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) เพื่อจาลอง
สถานการณ์ทางการเงิน และความสามารถในการทากาไรของกิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร การ
ท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดปัจจุบันมากที่สุด สมมติฐาน
ด้านการคานวณรายได้และรายจ่ายเป็นดังแสดงในตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการคานวณรายได้และรายจ่ายของกิจการเที่ยวท่อง
สองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
ประเภทรายได้
กิจกรรมการขายกิจกรรมท่องเที่ยว
ราคาขายห้องพักเดี่ยว
อัตราการเข้าพักสถานพักแรม

กิจกรรมการขายกิจกรรมท่องเที่ยว
จานวนครั้งของกิจกรรมทีข่ ายได้ต่อเดือน
เฉลี่ย

รายได้จากการขายกิจกรรม
รายได้จากการขายกิจกรรมผ่าน
แพลตฟอร์ม
สัดส่วนลูกค้าจากแพลตฟอร์ม

มูลค่า
500 บาทต่อคืน เป็นห้องพักเดี่ยว เข้าพักได้สองคนต่อหนึ่งห้อง
ที่พักมีห้องพักทัง้ สิ้น 3 ห้องพัก
กาหนดให้ในช่วง High Season มีอัตราเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 75.5
ต่อเดือน
กาหนดให้ในช่วง Low Season มีอัตราเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 67.1
ต่อเดือน*
กาหนดให้ในช่วง High Season ขายได้เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน
กาหนดให้ในช่วง Low Season ขายได้เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
กาหนดกิจกรรมการให้บริการท่องเที่ยวใช้เวลาสองวันหนึ่งคืน
ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ จึงสามารถให้บริการได้สูงสุด 4
ครั้งต่อเดือน
จานวนผูใ้ ช้บริการท่องเที่ยวเฉลีย่ ต่อครั้งอยูท่ ี่ครั้งละ 2 คน
3,500 บาทต่อคนต่อครั้ง
3,150 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็นรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมของ
แพลตฟอร์มแล้วร้อยละ 30
กาหนดให้อยู่ที่ร้อยละ 20
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ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายคงตัว (Fixed Cost)
ค่าปรับปรุงบ้าน
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
ค่าโทรศัพท์รายเดือน
ค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค - น้าประปาและไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)
ค่าจ้างแรงงานทาความสะอาด
ค่าแรงของพนักงานขับรถในกิจกรรม
ท่องเที่ยว
ค่ารถและน้ามันรถตลอดกิจกรรม
ท่องเที่ยว
ค่าอาหารในกิจกรรมท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่องเทีย่ วรวม
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ค่าอุปกรณ์ทาความ
สะอาด และค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม

มูลค่า
300,000 บาท ปรับปรุงบ้านให้เป็นที่พักโฮมสเตย์พร้อมสิ่ง
อานวยความสะดวกและความบันเทิง
700 บาท **
300 บาทต่อเดือน
1,000 บาทต่อเดือน ***
1,258.33 บาท ต่อปี ****
2,400 บาทต่อเดือน
บุคลากร 1 คน ค่าจ้าง 9,300 บาทต่อคนต่อเดือน *****
โดยอัตราค่าจ้างนี้เพิม่ ขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
500 บาทต่อครั้ง
700 บาทต่อครั้ง
1,250 บาทต่อครัง้ ต่อคน
860 บาทต่อครั้งต่อคน
50 บาทต่อครัง้ ต่อคน

หมายเหตุ: * อ้างอิงอัตราการเข้าพักของสถานพักแรม (ร้อยละ) เฉลี่ยของสถานพักแรมภาคใต้ในช่วงกรกฏาคม 2560 ถึงมิถุนายน
2561 จากแหล่งข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
สมมติให้มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 2 คน
** อ้างอิงต้นทุนอุปกรณ์เครื่องครัวจาก Homepro และ ไทวัสดุ
*** อ้างอิงจากโปรโมชันอินเทอร์เน็ตของบริษัท AIS
**** กาหนดให้อาคารมีอายุเฉลี่ย 20 ปี และอุปกรณ์มีอายุเฉลี่ย 7 ปี และคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีแบบเส้นตรง
***** ค่าแรงขั้นต่าของชุมพร 310 บาทต่อวัน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) ซึ่งได้
ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมพร ณ เดือนสิงหาคม 2562 และธนาคารแห่งประเทศไทย

ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ใ นตาราง ส าหรั บ สถานการณ์ จ าลองพื้ น ฐาน (Base Scenario)
คณะผู้วิจัยจะตั้งสมมติฐานว่า กิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม มี
รายได้ผ่านสองช่องทาง ได้แก่ การให้บริการห้องพักโฮมสเตย์ และการให้บริการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
ในส่วนของการให้บริการที่พักโฮมสเตย์ คณะผู้วิจัยตั้งสมมติฐานให้ในช่วง High Season
มีอัตราการเข้าพัก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75.5 ต่อเดือน และในช่วง Low Season มีอัตราการเข้าพัก
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เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.1 ต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลสถิติอัตราการเข้าพักแรม (Occupancy rate)
ของสถานพักแรมภาคใต้ในช่วงกรกฏาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2561 จากแหล่งข้อมูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยห้องพักของกิจการมีจานวนทั้งสิ้น 3 ห้อง พักได้ห้องละ 2 คน มีราคาขายอยู่
ที่คืนละ 500 บาทต่อห้อง และเปิดให้บริการทุกวัน
สาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว กาหนดให้ ใช้เวลาสองวันหนึ่งคืน และให้บริการเฉพาะวัน
เสาร์-อาทิตย์ จึงสามารถให้บริการได้สูงสุดเฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน และจานวนนักท่องเที่ยวที่ใ ช้
บริการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 2 คน ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการฯ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อกาหนดสมมติฐานจานวนการเข้าใช้บริการ
ของกิจการ โดยฤดูกาลท่องเที่ยวที่ เป็น High Season ของไทย คือเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
มีนาคม ในขณะที่ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เป็น Low Season ของไทย คือเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานให้ ใ นช่ว ง High Season กิจการฯ ขายกิจกรรมได้เ ฉลี่ ย 3 ครั้งต่อ เดือ น
ก าหนดให้ ใ นช่ว ง Low Season ขายกิ จกรรมได้เ ฉลี่ ย 2 ครั้งต่อ เดือ น เพื่อ ความสะดวกในการ
คานวณต้นทุนและรายได้ในการดาเนินกิจการ
สมมติฐานเรื่องราคาขายกิจกรรมท่องเที่ยวเฉลี่ยในการวิเคราะห์นี้อยู่ที่ 3,500 บาทต่อ
คนต่อครั้ง ในขณะที่ ค่าธรรมเนียมที่กิจการฯ จะถูกหักจากราคาขายบริการผ่านแพลตฟอร์มอยู่ ที่
ร้อยละ 30 ซึ่งกิจการตั้งราคาขายกิจกรรมท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่ 4,500 บาทต่อคนต่อครั้ง
ส่งผลให้รายได้จากการขายกิจกรรมท่องเที่ยวเฉลี่ยผ่านแพลตฟอร์มอยู่ที่ 3,150 บาทต่อคนต่อครั้ง
พร้อมกาหนดสมมติฐานให้สัดส่วนของจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
และใช้บริการท่องเที่ยวผ่านช่องทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแพลตฟอร์มอยู่ที่ร้อยละ 20 และ 80
ตามลาดับ
คณะผู้วิจัยยังได้กาหนดสมมติฐานเพิ่มเติมว่า ราคาขายกิจกรรมการท่องเที่ยวจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในอัตราร้อยละ 0.71 ต่อปี โดยสมมติฐานด้านอัตราเงิ นเฟ้อนี้ถูกนามา
จากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเฉลี่ย (Core Inflation) ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2561
ในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยการด าเนิ น งาน ล าดั บ แรกคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น (Variable Cost)
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่ง
ได้แก่ ค่าแรงพนักงานดูแลกิ จการ ค่าอาหารในกิจกรรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเข้า ถึ ง
บริการท่องเที่ยวต่างๆ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรงพนักงานขับรถ และค่ารถและน้ามัน ซึ่งอัต รา
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ต้นทุนเหล่านี้รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยอัตราต้นทุน
ค่าใช้จ่ายผันแปรนี้จะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 0.71 ต่อปีเช่นเดียวกับ
ราคาขายกิจกรรมท่องเที่ยวที่สูงขึ้นต่อปี
ลาดับถัดมาคือ ค่าใช้จ่ายแบบคงตัว (Fixed Cost) ประกอบไปด้วยห้าส่วนหลัก ได้แก่
ค่ า ปรั บ ปรุ ง อาคาร ค่ า อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ นที่ พั ก ค่ า เสื่ อ มราคาของอุ ป กรณ์ ค่ า โทรศั พ ท์ แ ละ
สาธารณูปโภค และค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต โดยจะตั้งสมมติฐานว่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในที่พัก ซึ่งมี
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งชุดอยู่ ที่ 7 ปี จึงสามารถพิจารณาค่ าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ได้ที่
8.33 บาทต่อเดือน และอาคารมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 20 ปี จึงสามารถพิจารณาค่าเสื่อมราคาของ
อาคารที่ 1,250 บาทต่อเดือน
โดยภาพที่ 6-26 แสดงการประมาณการรายได้ของกิจการฯ ใน 36 เดือนแรกของการ
ดาเนินกิจการ ตามสมมติฐานที่นาเสนอไว้ข้างต้น
ภาพที่ 6-26 ผลประมาณการรายได้จากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการเที่ยวท่อง
สองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
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เนื่องจากรายได้หลักของกิจการมีสองช่องทาง คือ กิจกรรมการบริการที่พัก และกิจกรรม
การให้บริการท่องเที่ยว จากที่ปรากฏในภาพ จะสังเกตได้ว่า รายได้จากการให้บริการที่พักเป็น
รายได้ ห ลั ก และรายได้ จ ากการขายกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม และผ่ า น
แพลตฟอร์มเป็นแหล่งรายได้รองลงมา ซึ่งสาหรับการจาลองสถานการณ์การดาเนิน กิจการเที่ยว
ท่องสองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม จะพบว่า ในกรณีฐาน หากผู้ประกอบการแบ่ง
สัดส่วนของจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มที่ร้อยละ 20 ในปีแรก ในช่วง
High Season กิจการฯ จะมีรายได้รวมอยู่ในช่วง 52,150 - 55,150 บาทต่อเดือน และในช่วง Low
Season มีรายได้รวม 43,650 - 45,150 บาทต่อเดือน โดยรายได้ต่อเดือนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
ตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้แต่ละส่วนในปีแรก รายได้จากการให้บริการที่พัก ในช่วง High
Season มีรายได้อยู่ในช่วง 31,500 - 34,500 บาทต่อเดือน และในช่วง Low Season มีรายได้รวม
30,000 - 31,500 บาทต่อเดือน รายได้ในส่วนนี้มีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 81.1 ของรายได้
ของกิจการทั้งหมด ขณะที่ รายได้จากการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ ไม่ผ่านแพลตฟอร์ม และ
รายได้จากการขายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านแพลตฟอร์ม ในช่วง High Season อยู่ที่ 17,500
บาทต่อเดือน และ 3,150 บาทต่อเดือน ตามลาดับ และในช่วง Low Season อยู่ที่ 10,500 บาทต่อ
เดือนและ 3,150 บาทต่อเดือน ตามลาดับ ดังนั้น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การทากาไรของกิจการนี้คือ (1) ราคาขายกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ง ถูกกาหนดโดยต้นทุนในการ
ผลิตอีกทางหนึ่ง (2) ปริมาณครั้งของกิจกรรมท่องเที่ยวที่ขายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งปัจจัยนี้อาจจะ
แปรผันไปได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาลท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักของการให้บริการ (3) จานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยวของกิจการต่อครั้ง
ซึ่งถูกกาหนดโดยอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา
ในด้านรายจ่ายของกิจการ จะประกอบไปด้วย ต้นทุนผันแปรในการให้บริการ ต้นทุนค่า
สาธารณูปโภค ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และต้นทุนค่าโทรศัพท์รายเดือน
โดยในช่วง High Season มีต้นทุนเริ่มต้นต่อเดือนอยู่ที่ 16,560 2,400 9,300 1,000 และ 300 บาท
ตามลาดับ ในขณะที่ ในช่วง Low Season ต้นทุนผันแปรในการให้บริการ ในปีแรกจะอยู่ที่ 11,040
บาทต่อ เดือ น รายจ่ายเหล่ านี้จะเพิ่ มขึ้นทุกปีต ามอัต ราเงินเฟ้อ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่า ต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ไม่รวมเงินลงทุน เริ่มต้น และต้นทุนค่าแรงจะอยู่ใ น
ระดับที่ค งที่ ในขณะที่ ต้นทุนผั นแปรในการให้บริการจะแปรผั นตามจานวนนักท่อ งเที่ยวที่ใช้
บริการกิจการฯ จึงเห็นความแปรผันของต้นทุนเมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

จากการประมาณการเบื้องต้น จะพบว่ารายจ่ายของกิจการจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่
โดยในสามปีแ รก ในช่วง High Season มีรายจ่ายระหว่าง 29,560 บาท ถึง 30,797.5 บาทต่อ
เดือน โดยในช่วง Low Season มีรายจ่ายระหว่าง 24,040 บาท ถึง 25,198.8 บาทต่อเดือนในช่วง
สามปีแรกของการดาเนินกิจการ ดังที่สรุปไว้ในภาพที่ 6-27
ภาพที่ 6-27 ผลประมาณการรายจ่ายจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการเที่ยว
ท่องสองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม

สาหรับความสามารถในการทากาไร จากการประมาณการ จะพบว่าในช่วงเดือนแรก
กิจการจะมีประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากในช่วงแรกยังมีต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์ และปรับปรุง
อาคารเริ่มต้น จึงส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมสูงกว่าเดือนอื่นๆ แต่เมื่อกิจการไม่มีภาระต้นทุนการลงทุน
เริ่มต้น ทาให้กาไรของกิจการอยู่ในระดับคงที่มากยิ่งขึ้น โดยในสามปีแรก ปริมาณกาไรของกิจการ
ในช่วง High Season อยู่ระหว่าง 20,388 บาทต่อเดือน ถึง 24,332 บาทต่อเดือน และปริม าณ
กาไรของกิจการในช่วง Low Season อยู่ระหว่าง 18,352 บาทต่อเดือน 19,852 บาทต่อเดือน ซึ่ง
มีแนวโน้มที่ต้นทุนการดาเนินงานจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อและระดับค่าจ้างที่สูงกว่ารายได้
โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับกาไรในปีถัดมา เริ่มลดลงในช่วง Low
Season โดยปริมาณกาไรของกิจการในช่วง Low Season ในปีที่สองและสามเฉลี่ยอยู่ที่ 18,631
และ 18,137 บาทต่อเดือน ตามลาดับ ดังนั้น กิจการจึงต้องพิจารณาเพิ่มมูลค่าการบริการ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้มากขึ้น หรือเพิ่มจานวนครั้งของการขายบริการที่มากขึ้น หรือ เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
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ต่อครั้งให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วง Low
Season ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-28
ภาพที่ 6-28 ผลประมาณการกาไรจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการเที่ยวท่อง
สองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม

ส่ ว นในประเด็ นเรื่อ งการคื นทุ น กิจการเที่ยวท่อ งสองมหาสมุ ท ร การท่อ งเที่ย วผ่ า น
แพลตฟอร์ม มีการก่อสร้างปรับปรุงในระยะแรกของการดาเนินงาน ในขณะที่ ต้นทุนการดาเนิน
กิจการให้บริการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งต้นทุนจะลดลงเมื่อมีจานวนนักท่องเที่ยว
ต่อครั้งสูงขึ้น แปรผันตรงกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้กิจการ
นี้ยังไม่คุ้มทุนทันทีใน 14 เดือนแรก และเริ่มคุ้มทุนในเดือนที่ 15 ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-29
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ภาพที่ 6-29 ผลประมาณการมูลค่ากิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร การท่องเที่ยวผ่าน
แพลตฟอร์ม

จากที่ได้นาเสนอผลการประเมินศักยภาพทางการทากาไรของกิจการข้างต้น จะสังเกต
ได้ว่า กิจการฯ มีความสามารถในการทากาไรได้ค่อนข้างสูง เพราะมีลักษณะโครงสร้างต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ ในแต่ละเดือนจะไม่แตกต่างกันมากนัก มีเพียงต้นทุนการ
ให้บริการที่ผันแปรตามจานวนผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่มีต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่า อีกทั้ง
รายได้ของกิจการที่มาจากการให้บริการผ่านทั้งช่องทางปกติและแพลตฟอร์มคิดเป็นราคาขายต่อ
หัวนักท่องเที่ยว ดังนั้น จานวนนักท่องเที่ยวและราคาขายบริการท่องเที่ยวเป็นตัวแปรสาคัญต่อ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการนี้ ดังนั้น เป้าหมายในเชิงการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุด
คือการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง จานวนการขายบริการ หรือการเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้น ให้มี
ระดับที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่หนึ่ง “เพิ่มมูลค่ากิจการด้วยการเพิ่มราคา/
จานวนครั้งการให้บริการ/ จานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้ง”
ในสถานการณ์ที่หนึ่งนี้ คณะผู้วิจัยจะแบ่งกรณีการเพิ่มมูลค่ากิจการออกเป็น สามกรณี
ย่อย โดยกาหนดตัวแปรอื่นๆ คงที่ ได้แก่
 กรณีที่ราคาขายบริการต่อคนต่อครั้งสูงขึ้นร้อยละ 15
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 กรณีที่จานวนครั้งของกิ จกรรมที่ขายได้สูงขึ้นเป็น 4 ครั้งต่อเดือน และ 3 ครั้งต่อ
เดือน ในช่วง High Season และ Low Season ตามลาดับ
 กรณีที่จานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นจาก 2 คนต่อครั้ง เป็น 4
คนต่อครั้ง
เนื่องจากราคาขาย จานวนครั้งที่ขายได้ และจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อครั้ง เป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ต่อการจัดทาธุรกิจ บริการท่องเที่ยวนี้ ดังนั้น
สถานการณ์จาลองนี้จะพิจารณาถึงเหตุการณ์กรณีต่างๆ ทั้งหมด โดยจะนาเสนอมูลค่าโดยรวม
ของกิจการ เปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) ดังนี้
ภาพที่ 6-30 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร การ
ท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ในกรณีฐานและสถานการณ์จาลองที่หนึ่ง

เมื่อพิจารณาถึงมูล ค่ าโดยรวมของกิจการดังแสดงในภาพข้างต้น จะพบว่า หากขาย
บริการท่องเที่ยวในราคาสูงกว่าราคาสมมติฐานที่กาหนดไว้ในสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base
Model) ซึ่งคือเพิ่มขึ้นจากราคาขายบริการท่องเที่ยวที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์มที่ 3,500 บาทต่อคนต่อ
ครั้ง เป็น 4,025 บาทต่อคนต่อครั้ง และราคาขายบริการท่องเที่ยวที่ผ่านแพลตฟอร์มที่ 4,500 บาท
ต่อคนต่อครั้ง เป็น 5,175 บาทต่อคนต่อครั้ง หมายความว่ามีรายได้เข้าสู่กิจการจากแพลตฟอร์มเพิ่ม
จาก 3,150 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 3,622.50 บาทต่อคนต่อครั้ง จะพบว่าอัตรากาไรจะสูงขึ้น กิจการ
มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยในเดือนที่ 36 มูลค่ากิจการในกรณีสถานการณ์
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พื้นฐานอยู่ที่ 441,601 บาท คืนทุนในเดือนที่ 15 ในขณะที่ มูลค่ากิจการในกรณีที่ปรับราคาขาย
บริการสูงขึ้นจะอยู่ที่ 531,697 บาท คืนทุนในเดือนที่ 13
นอกจากนี้ หากพิจารณากรณีที่จานวนครั้งในการให้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้น และกรณีที่
จานวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งเพิ่มขึ้น จะพบว่ากิจการฯ มีมูลค่าสูงขึ้นรวดเร็วกว่ากรณีฐานอย่างมาก
เช่ น กั น โดยในเดื อ นที่ 36 มู ล ค่ า กิ จ การของทั้ ง สองกรณี อ ยู่ ที่ 489,973 บาท และ 663,730
ตามลาดับ ซึ่งกิจการฯ คืนทุนในเดือนที่ 14 และ 12 ตามลาดับ
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่สอง “ขายกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
มากขึ้น”
นอกเหนือจาก กรณีการเพิ่มราคาและปริมาณการขายบริการข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัย
พิจารณาสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการท่องเที่ยวของกิจการผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้น
เปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) เนื่องจากในปัจจุบัน กลุ่ม
ลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะเข้าถึงหรือ
หาข้อมูลสินค้าและบริการจากช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์เป็น
ช่องทางหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รวมถึงกลุ่มลูกค้าจากต่างชาติให้ความสนใจมากเช่นกัน
โดยคณะผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานว่า ให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ซื้อบริการจากแพลตฟอร์ม
เพิ่ มจากเดิมเป็นร้อ ยละ 50 ผลการวิเ คราะห์พบว่ารายได้จากการขายบริก ารท่อ งเที่ยวลดลง
เนื่องจากรายได้ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มต่ากว่ าในกรณีขายผ่านช่องทางอื่น และกาหนดให้จานวน
ครั้งที่กิจการฯ สามารถให้บริการได้มีปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้มูลค่ากิจการจะลดลงจากเดิม โดย
มู ล ค่ า กิ จ การในกรณี ฐ าน ณ สิ้ น สุ ด เดื อ นที่ 36 อยู่ ที่ 441,601 บาท และในกรณี ที่ ข ายผ่ า น
แพลตฟอร์มในสัดส่วนที่สูงขึ้น มูลค่ากิจการฯ ณ สิ้นสุด เดือนที่ 36 อยู่ที่ 423,624 บาท แต่ทั้งสอง
กรณี กิจการฯ จะคืนทุนในเดือนที่ 15 ของการดาเนินกิจการเช่นเดิม ดังแสดงในภาพที่ 6-31
อย่างไรก็ตาม ระบบแพลตฟอร์มจะเข้ามาช่วยเพิ่มความตระหนัก และประชาสั มพันธ์
การบริการของกิจการในวงกว้างได้ง่ายและมีต้นทุนต่า ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจานวน
มากขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อระดับรายได้อย่างมาก รวมถึงช่วยปรับลดในส่วนของต้นทุน
ผันแปรได้ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการต่อครั้งที่อาจจะสูงขึ้น
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ภาพที่ 6-31 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการเที่ยวท่องสองมหาสมุทร
การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ในกรณีฐานและกรณีที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น

 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” เป็นแนวคิดกิจการใหม่ที่ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติในสองจังหวัดเมืองรองให้เป็นที่นิยมมากขึ้น ความใหม่ของแนวคิดในการเชื่อมโยง
สองมหาสมุทรเข้าด้วยกั นผ่ านการท่องเที่ยวในครั้งเดียว ทาให้กิจการนี้มีความน่าสนใจและมี
ศักยภาพในเชิงการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
สาหรับเครื่องมือสาคัญสาหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
สมัยใหม่ คือ การวิเคราะห์ STP Model โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ STP อยู่ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน
ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ แ บ่ ง ส่ ว นตลาด (Segmentation) การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
(Targeting) และการวิ เ คราะห์ ต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Positioning) โดยการวิ เ คราะห์ STP ของ
กิจการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มเป็นดังนี้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) – คณะผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์
ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว นตามหลั ก ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)
เนื่องจากช่วงอายุของแต่ละกลุ่มประชากรสามารถสะท้อนกิจกรรมและความต้องการ
ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ
Generation X: กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2524
Generation Y: กลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทางาน ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2544
Generation Z: กลุ่มเด็กถึงวัยรุ่น ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2544
 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) – กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” จะ
มุ่งเน้นการทาการตลาดไปยังกลุ่ ม Generation X เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการ
ความโลดโผนในการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและการพักผ่อน
เป็นหลั ก โดยกิ นการฯ จะเจาะกลุ่ มเป้า หมายที่ มีฐ านะอยู่ใ นระดั บกลางถึ งสู ง มี
ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้สมาร์ทโฟน และใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การส่งต่อเรื่องราวให้แก่ครอบครัวและเพื่อนฝูง
 การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) – กิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร” จะ
มีความโดดเด่นในเรื่องของการให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนของสอองม
หาสมุ ท รที่ ป ระเทศไทยตั้ ง อยู่ โดยการท่ อ งเที่ ย วแบบเชื่ อ มโยงนี้ จ ะท าให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามของแหล่ง
ท่อ งเที่ยวทางธรรมชาติ และทะเลไทยในสองมหาสมุทร ซึ่งจะเป็นข้อ ได้เ ปรีย บ
(Unique Selling Point) ของกิจการ “เที่ยวท่อง…สองมหาสมุทร”
กิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
 ความเป็นมาของกิจการ
ข้าวเป็นพืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์มากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตร
อินทรีย์อื่นๆ เนื่อ งจากความคุ้ นเคยและความสามารถในการผลิ ต ข้าวของชาวนาแบบดั้งเดิ ม
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย การผลิตเกษตรอินทรีย์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เกษตร
อินทรีย์พึ่งพาตนเอง ที่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และเกษตรอินทรีย์แบบมีการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มากขึ้น ทาให้เริ่มมีการผลิ ต ข้ าว

6-57

6-58

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

อินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ และการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับมูลค่าของ
สินค้าอินทรีย์มีการขยายตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด ประกอบกับการศึกษาความต้องการและความ
คาดหวังของเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เพาะปลูก พบว่ามีปัจจัยธรรมชาติที่ไม่สามารถกาหนด
ได้มากมาย เกิดเป็นความเสี่ยงด้านการผลิตที่เกษตรกรไม่สามารถบริหารได้
การนาระบบสมาร์ทฟาร์มมาใช้ ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยสถาบันด้านการศึกษา
อนาคตศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานประจาปี 2018 ซึ่งมีการรายงานแนวโน้ม
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่สาคัญ 5 แนวโน้ม ดังนี้ โรงงานผลิตพืชและฟาร์มขนาดเล็กในเขต
เมือง (Indoor and Outdoor Plant Factories and Microfarms) การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการทาฟาร์ม
และจดจาอาหาร (Deep Learning for Farming and Food Recognition) ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart
Farm) การสร้างพื้ นดิ น บนพื้ น ที่อื่ น (Terraforming) การปลู กอาหารและเครื่อ งดื่ ม (Cultivated
Food and Beverage) ซึ่ ง ระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม จะเป็ น แนวโน้ ม ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถค านวณ
ปริมาณน้าที่เหมาะสม ผลผลิตได้ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ ซึ่งเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรแบบเดิม เช่น การวัดความชื้นในดินด้วยมิเตอร์แบบเข็มด้วยมือ ปรับ
เป็นการฝังระบบอัตโนมัติและแสดงผลความชื้นในแต่ละจุดโดยอัตโนมัติ หรือ การประเมินสภาพ
แสงด้วยความรู้สึก ปรับเป็นการใช้ดาวเทียมหรือเซนเซอร์บอกความเข้มของแสงแทน เป็นต้น
ในขณะที่ ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้มากขึ้นในตลาดทั่วโลก
เช่นเดียวกัน
จึงเป็นที่มาของการริเริ่มกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ที่มีศักยภาพของไทย ประกอบกับแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาเสริมศักยภาพการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอาหารมาตรฐานและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Key to Success) และการจัดทา
แผนการดาเนินธุรกิจ (Business Plan)
ข้ า วอิ น ทรี ย์ บ นระบบสมาร์ ท ฟาร์ ม ยั ง มี โ อกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อี ก มาก โดยจาก
การศึกษาสภาวะทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จะพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกื้อกูลต่อการ
เติบโตของธุรกิจนี้ ทั้งปัจจัยในด้านอุปทาน (Supply Side) ปัจจัยในด้านอุปสงค์ (Demand Side)
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยจะสามารถสรุปสาระสาคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัยได้
ดังต่อไปนี้
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 ปัจจัยด้านอุปทาน (Supply Side) – จากเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อรองรับแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อสร้างผลิตผลที่ มีมูลค่าสูง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่ง Young Smart Farmer แล้วจานวน
5,500 รายที่จะช่วยเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
เติบโตของเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก นอกจากนี้ บริษัทด้านเทคโนโลยี
เกษตร และ Start-up ด้ า นเกษตรมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ สากลและใน
ระดับประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีช่องว่างให้เกษตรกรข้าวอินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้นอีก เนื่องจากเกษตรกรที่นาระบบสมาร์ทฟาร์มไปใช้จะเริ่มที่ผัก และผลไม้เป็น
ส่วนใหญ่
 ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Side) – จากผลการสารวจตลาดสิ นค้าอินทรีย์ของ
ไทยในปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,700 ถึง 2,900 ล้านบาท และคาดการณ์ว่า
ในปี 2564 จะขยายตัวเป็น 5,400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนแบ่งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศที่ร้อยละ 30 และ 70 ตามลาดับ โดยสินค้าส่วนใหญ่ในตลาด
อินทรีย์ของไทยคือกลุ่มอาหารอินทรีย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ประมาณร้อยละ 80
และเป็นสินค้าที่ไ ม่ใ ช่อ าหารอินทรีย์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 20 โดยสินค้ า
อินทรีย์ที่สาคัญของไทยที่ได้รับการรับรองจะประกอบด้วย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ผักและผลไม้ ชาและกาแฟ สมุนไพร จากข้อมูลมูลค่าตลาดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
อัตราการขยายตัวของตลาดที่ขยายเป็นเท่าตัวภายในช่วงเวลาไม่ถึง 3 ปี ตลาดนี้จึง
ยังมีช่องว่างให้สินค้าข้าวอินทรีย์มาตรฐานเติบโตอีกมาก
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ – รัฐบาลมีแผนการสนับสนุนที่ชัดเจน โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละกระทรวงพาณิ ช ย์ ผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานสร้างให้การตลาดนาการผลิต และเกษตรอินทรีย์ มาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2564 เช่น การสนับสนุนให้
เกิดจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติ ในไทย (BIOFACH)
หรือการร่วมมือกับ World Economic Forum-Grow Asia เพื่อเฟ้นหาเกษตรกรข้าว
อินทรีย์ต้นแบบ เป็นต้น
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 การออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Design)
สาหรับแนวทางการดาเนินกิจการนี้ จะเน้นที่เกษตรกรข้าวอินทรีย์ที่มีผลิตภัณฑ์หลักคือ
ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมจากต่างชาติสูง โดยกิจการรูปแบบนี้
มีช่องทางในการสร้างรายได้ คือ การสร้างรายได้จากการขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์
สรุปกิจกรรมทางธุรกิจที่จะได้รับการดาเนินงานภายใต้กิจการได้ ดังภาพที่ 6-32
ภาพที่ 6-32 รูปแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม

กิ จ การจะติ ด ตั้ ง ระบบเซนเซอร์ วั ด ความชื้ น และสภาพอากาศในแปลงนาอิ น ทรี ย์ ที่
กาหนด จากนั้นจึงเป็นการนาข้อมูลสถิติจากการวิจัยมาวิเคราะห์ร่วมกับค่าที่ได้จริง เพื่อกาหนด
ตัวแปรที่ส่งผลสาคัญต่อผลผลิตในแต่ละแปลง เกษตรกรที่ติดตั้งระบบแล้วจะสามารถตรวจสอบค่า
ต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว ลด
ความเสี่ ยงในการสู ญ เสี ยผลผลิ ต ที่ค วรได้ไ ป โดยเกษตรกรจะต้อ งน าเสนอเรื่อ งราว การผลิ ต
ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงของรอบการผลิตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของตน เพื่อให้ผู้บริโภคซึมซับ
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แนวทางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีที่ช่วยรับประกันความปลอดภัยในการผลิต
ข้ า วอิ น ทรี ย์ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ส นใจและศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดก่ อ นตั ด สิ น ใจ
จะเปลี่ยนมาเป็นผู้บริโภคโดยตรงในรอบการผลิตถัดๆ ไป
ซึ่งกิจการจะมีรายหลักจากการค้ าสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจ
สุขภาพและต้องการข้าวอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสูงและปลอดภัยจริง ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกและส่ง
ที่รับสินค้าของเกษตรกรไป และผ่านช่องทางกายภาพอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ต่างๆ ที่รับซื้อสิ นค้า และงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละปี และผ่านช่องทางออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง เช่น Facebook Page และ Line@ ที่เกษตรกรสามารถนาเสนอ
เรื่อ งราว และกระบวนการผลิ ต ข้าวอินทรีย์บนสมาร์ทฟาร์มเพื่อ ดึงดูดผู้ บริโภคกลุ่ มใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา
เมื่อยอดขายเติบโตเพิ่มสูงขึ้น จะมีการเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อการ
ผลิต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ และจะมีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายไป
ยังร้านค้าประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ สะดวกสบายมากขึ้น และเป็น
การกระจายสินค้าไปหลายพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีอยู่ของตราสินค้า และเข้าถึงผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ไ ด้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคต เมื่อ สิ นค้ าเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้า ง
เกษตรเจ้าของพื้นที่อาจเตรียมจัดทาธุรกิจ Farmstay เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสวิธีการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ และศึกษาแนวทางการทาเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีจริงๆ ได้อีกด้วย
 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทากาไร
ในการศึกษาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทากาไรของกิจการ
คณะผู้วิจัยจะใช้แบบจาลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ โดยจะนาเสนอถึงผลประมาณการการดาเนินงานในรอบ 12 ปี
ทั้งนี้ แบบจาลองทางการเงินที่จะได้รับการนาเสนอในส่วนนี้ จะได้รับการแบ่งออกเป็นสองส่ว น
ด้วยกัน โดยประการแรกคือ สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) ซึ่งจะสะท้อนถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดในปัจจุบันมากที่สุด โดยข้อมูลด้านราคา และสมมติฐานด้านโครงสร้าง
ต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับทราบมาจากการศึกษาดูงานโครงการ อีก
ส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของคณะผู้วิจัยเอง และในลาดับถัดมาจะเป็นการประเมินสถานการณ์
จาลองอื่นๆ (Alternate Scenario) ที่จะนาเสนอถึงกรณีที่ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบถึง
ความสามารถในการทากาไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป
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สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario)
ในส่วนแรก คณะผู้วิจัยได้จัดทาสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Scenario) เพื่อจาลอง
สถานการณ์ทางการเงิน และความสามารถในการทากาไรของกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ท
ฟาร์ม ที่สะท้อนถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในตลาดปัจจุบันมากที่สุด สมมติฐานด้านการค านวณ
รายได้และรายจ่ายเป็นดังแสดงในตารางที่ 6-4
ตารางที่ 6-4 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการคานวณรายได้และรายจ่าย
ของกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
ประเภทรายได้
กิจกรรมการขายข้าวอินทรีย์
ปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ต่อปี
รายได้จากการขายข้าวเปลือกอินทรีย์
รายได้จากการขายข้าวอินทรียบ์ รรจุถุง
สัดส่วนการขายข้าวเปลือกอินทรีย์ และข้าว
บรรจุถุง
ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายคงตัว (Fixed Cost)
ค่าติดตั้งระบบและอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์ม
ค่า Tablet สาหรับตรวจสอบข้อมูลการเกษตร
จากเซนเซอร์
ค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต SIM สาหรับ Tablet
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost)
ค่าจ้างแรงงานดูแลฟาร์ม

ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
ค่าเตรียมดิน - ไถ ตีเทือก ลูบนา
ค่าปุ๋ยอินทรียม์ ูลสัตว์อัดเม็ด
ค่าสารชีวภาพไล่แมลง - สารสกัดสะเดา
ค่ารถเก็บเกี่ยว + ขนส่ง
ค่าเชื้อเพลิงการสูบน้าใส่นา

มูลค่า
335 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ *
20 บาทต่อกิโลกรัม **
80 บาทต่อกิโลกรัม ***
กาหนดให้สัดส่วนการขายข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บรรจุ
ถุงอยู่ที่ร้อยละ 30 และ 70
มูลค่า
12,000 บาท ต่อชุด หนึ่งชุดใช้กบั พื้นที่ 4 ไร่ ****
10,000 บาท ต่อเครื่อง โดยใช้วธิ ีเฉลี่ยราคา Tablet ในตลาด
299 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 3,588 บาทต่อปี *****
1,833.33 บาท ต่อปี ******
บุคลากร 1 คน ค่าจ้าง 9,450 บาทต่อคนต่อเดือน ******* โดยอัตรา
ค่าจ้างนี้เพิม่ ขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และกาหนดให้ทาหน้าที่
ดูแลและตรวจตราการใช้งานระบบ Smart Farm เป็นระยะเวลา 2
เดือนในหนึ่งฤดูกาลผลิต
25 บาทต่อกิโลกรัม
ใช้วธิ ีการปลูกแบบหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่
600 บาทต่อไร่
230 บาทต่อกระสอบ ใช้ปุ๋ยในอัตรา 2 กระสอบต่อไร่
200 บาทต่อขวด 100 ซีซี ใช้ในอัตรา 2 ขวดต่อไร่
450 บาทต่อไร่
300 บาทต่อไร่
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ประเภทรายได้
ค่ารถรองข้าวไปโรงสี
ค่าโดรนพ่นสารชีวภาพไล่แมลง

มูลค่า
200 บาทต่อคัน โดยสามารถขนส่งข้าวเปลือกได้สูงสุด 1 ตันต่อคัน
500 บาทต่อ 50 ไร่ ไร่ถัดไปคิดอัตราบริการเพิ่มไร่ละ 50 บาท

หมายเหตุ: * อ้างอิงข้อมูลการลงพื้นทีส่ ารวจข้อมูลในโครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพืน้ ที่จังหวัดสุรินทร์
ปีเพาะปลูก 2559/60
** อ้างอิงจากการสารวจราคาการขายข้าวในรูปแบบข้าวเปลือกอินทรีย์ ที่เกษตรกรจะนาไปขายให้กับกองทุนข้าวเกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์
*** อ้างอิงจากราคาขายข้าวหอมมะลิอินทรียส์ ุรินทร์บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ของ แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม
**** ประกอบด้วย ชุดตรวจวัดสภาพความชื้นในดิน วัดระดับน้า และอุณหภูมิดิน แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรีส่ ารองสาหรับเก็บ
ไฟใช้ในระบบ Smart Farm
***** อ้างอิงจากโปรโมชัน Net Sim ของบริษัท AIS โดยสามารถใช้งาน Internet 4G ต่อเนื่องความเร็วสูงสุดรวม 1 GB
****** กาหนดให้อุปกรณ์ระบบสมาร์ทฟาร์มและ Tablet มีอายุการใช้งาน 12 ปี
******* ค่าแรงขั้นต่าของสุรินทร์ 315 บาทต่อวัน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9) ซึ่งได้
ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการฟาร์มข้าวอินทรีย์ ณ เดือนสิงหาคม 2562 และประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

ดั ง ที่ ไ ด้ น าเสนอไว้ ใ นตาราง ส าหรั บ สถานการณ์ จ าลองพื้ น ฐาน (Base Scenario)
คณะผู้วิจัยจะตั้งสมมติฐานว่า กิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์มปลูกข้าวหอมมะลิ อินทรีย์
บนพื้นที่ 8 ไร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกเอง เนื่องจากการทานาอินทรีย์จะต้องการการดูแลอย่าง
มาก มีประเด็นหรือข้อกาหนดในการดาเนินการปลูกข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานหลายข้อ ทาให้
คณะผู้วิจัยกาหนดให้เริ่มต้นการทานาอินทรีย์ที่บนพื้นที่เพาะปลูกที่ค่อนข้างเล็ก นอกจากนี้ ในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของกิจการฯ นี้ คณะผู้วิจัยกาหนดสมมติ ฐานให้พื้นที่เพาะปลูกเป็นพื้นที่ที่มี
การปรับคุณภาพดินตามมาตรฐานการทานาข้าวอินทรีย์แล้ว พร้อมเริ่มดาเนินการปลูกข้าวอินทรีย์
ทันที รวมทั้งเพาะปลูกข้าวอินทรีย์เพียงหนึ่งครั้งต่อปี หรือต่อหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อความ
สมบูรณ์ของสารอาหารในดิน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อไร่ และเพื่อความสะดวกในการ
คานวณต้นทุนและรายได้ในการดาเนินกิจการ
สาหรับสมมติฐานเรื่องราคาขายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์เฉลี่ยในการวิเคราะห์นี้อยู่ที่
20 บาทต่อ กิ โลกรัม และราคาข้าวอินทรีย์บรรจุถุ งอยู่ที่ 80 บาทต่อ กิโลกรัม พร้อ มกาหนดให้
สัดส่วนการขายข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บรรจุถุงอยู่ที่ร้อยละ 30 และ 70 ทั้งนี้ ในความ
เป็นจริงแล้ว ฟาร์มข้าวอินทรีย์อาจเลือกรูปแบบการขายทางใดทางหนึ่งทั้งหมดได้ โดยอาจเลือก
ขายกับผู้ที่รับซื้อประจา ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออาจเลือกขายปลีกตามตลาด
เฉพาะที่ฟาร์มมีเครือข่ายหรือติดต่อด้วย เช่น ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง
เป็นต้น และจะกาหนดสมมติฐานเพิ่มเติมว่าราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตรา
เงินเฟ้ อ ในอัต ราร้อ ยละ 0.71 ต่อ ปี โดยสมมติฐานด้านอัต ราเงินเฟ้อ นี้ถู กน ามาจากดั ชนี ร าคา
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ผู้บริโภคพื้นฐานเฉลี่ย (Core Inflation) ของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2561
ในด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยการด าเนิ น งาน ล าดั บ แรกคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยแปรผั น (Variable Cost)
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างแรงงานดูแล
ฟาร์ม ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ค่าสารชีวภาพไล่แมลง ค่ารถเก็บเกี่ยวและขนส่ง
ข้าว ค่าเชื้อเพลิงในการสูบน้าเข้านา ค่ารถรองข้าวไปยังโรงสี และค่าโดรนพ่นสารชีวภาพไล่แมลง
ซึ่งอัตราต้นทุนเหล่านี้รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวนา ผู้ให้บริการโดรนการเกษตร และ
แหล่ ง ข้ อ มู ล การส ารวจการท าเกษตรอิ น ทรี ย์ โ ดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ และสมาคมชาวนาและ
เกษตรกรไทย โดยอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรนี้จะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 0.71 ต่อปีเช่นเดียวกับราคาข้าวที่สูงขึ้นต่อปี
ลาดับถัดมาคือ ค่าใช้จ่ายแบบคงตัว (Fixed Cost) ประกอบไปด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่
ค่าติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มเริ่มต้นพร้อมแท็บเล็ต ค่าเสื่อมราคาของระบบและอุปกรณ์ และค่า
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสาหรับการใช้งานระบบสมาร์ทฟาร์ม โดยจะตั้งสมมติฐานว่ากิจการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มจานวน 2 ชุดต่อพื้นที่นาข้าว 8 ไร่ โดยระบบฯ หนึ่งชุดประกอบด้วย
ชุดตรวจวัดสภาพความชื้นในดิน วัดระดับน้า และอุณหภูมิดิน แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่
สารองสาหรับเก็บไฟใช้ในระบบสมาร์ทฟาร์ม และแท็บเล็ตพร้อมอินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง ซึ่งกาหนด
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ ทั้งชุดอยู่ที่ 12 ปี จึงสามารถพิจารณาค่าเสื่อมราคาของระบบสมาร์ท
ฟาร์ม อุปกรณ์ และแท็บเล็ตได้ที่ 1,833 บาทต่อเดือน
โดยภาพที่ 6-33 แสดงการประมาณการรายได้ของกิจการฯ ใน 12 ฤดูกาลเพาะปลู ก
(12 ปี) ของการดาเนินกิจการ ตามสมมติฐานที่นาเสนอไว้ข้างต้น
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ภาพที่ 6-33 ผลประมาณการรายได้จากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม

จากที่ปรากฏในภาพ จะสังเกตได้ว่า รายได้หลักของกิจการฯ คือ รายได้จากการขายข้าว
อินทรีย์บรรจุถุง เป็นหลัก โดยรายได้ในส่วนนี้มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90.3 ของรายได้ของกิจการ
ทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจนี้คือ (1) ราคา
ขายข้าวอินทรีย์บรรจุถุง ซึ่งอาจจะมีความผันผวนได้ตามอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้นๆ และ (2)
ปริมาณผลผลิ ต ข้ าวอิ น ทรี ย์ใ นแต่ล ะฤดู ก าล ซึ่งปัจจัย นี้อ าจจะแปรผั นไปได้ด้ว ยสาเหตุ ห ลาย
ประการ ได้แก่ คุณภาพของดิน แสง ความชื้น ศัตรูพืช และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
โดยปัจจัยสองประการนี้ ระบบสมาร์ทฟาร์มจะสามารถควบคุมหรือ ลดความเสี่ยงได้โดยการแจ้ง
เตือน สภาวะหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความแน่นอนในการผลิตมากขึ้น
ทั้งนี้ สาหรับการจาลองสถานการณ์การดาเนินกิจการของข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ท
ฟาร์ม จะพบว่าหากผู้ประกอบการแบ่งสัดส่วนการขายข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บรรจุถุง
ที่อย่างละร้อยละ 30 และ 70 กิจการจะมีรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์รวมอยู่ที่ 166,160 บาทต่อ
ปี โดยรายได้ต่อ ปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อหากพิจารณา
แยกรายได้ของการขายข้าวเปลือกอินทรีย์ และรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์บรรจุถุง ระดับ
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รายได้ของการขายข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 16,080 บาทต่อปี และรายได้จากการขายข้าวบรรจุถุงจะอยู่
ที่ 150,080 บาทต่อปี
ในด้านรายจ่ายของกิจการ จะประกอบไปด้วย ต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ต้นทุนค่า
เตรียมดิน ต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ ต้นทุนสารชีวภาพไล่แมลง ต้นทุนรถเก็บเกี่ยว ต้นทุนเชื้อเพลิงสูบ
น้า ต้นทุนค่ารถขนส่งไปยังโรงสี และต้นทุนค่าบริการโดรนพ่นสาร โดยมีต้นทุนเริ่มต้นต่อปีในปี
แรกอยู่ ที่ 3,000 4,800 3,680 3,200 3,600 2,400 400 และ 500 บาทตามล าดั บ โดยรายจ่ า ย
เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ จากผลการวิเคราะห์ พบว่าต้นทุนการ
ดาเนินงานต่างๆ ไม่รวมเงินลงทุนติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม เริ่มต้น และต้นทุนค่าแรง จะอยู่ใ น
ระดับที่ค่อนข้างคงที่และมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และจากการประมาณการเบื้องต้น จะพบว่ารายจ่าย
ของกิจการจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ ระหว่าง 21,560 บาท ถึง 22,200 บาทต่อปี ในช่วงห้าปี
แรกของการดาเนินกิ จการ และหากพิจารณารวมต้นทุนค่ าแรงด้ว ย ต้นทุนต่อ ปีจะอยู่ที่ระดั บ
40,480 บาท ถึง 45,831 บาท ในช่วงห้าปีแรกของการดาเนินกิจการ ดังที่สรุปไว้ในภาพที่ 6-34
ภาพที่ 6-34 ผลประมาณการรายจ่ายจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม

สาหรับความสามารถในการทากาไร จากการประมาณการ จะพบว่าในช่วงปีแรก กิจการ
จะมีระดับกาไรต่ากว่าปีอื่นๆ เนื่องจากในช่วงแรกยังมีต้นทุนในการลงทุนติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม
เริ่มต้น จึงส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมสูงกว่าปีอื่นๆ แต่เมื่อกิจการไม่มีภาระต้นทุนการลงทุนเริ่มต้น ทา
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ให้กาไรของกิจการอยู่ในระดับคงที่มากยิ่งขึ้น โดยปริมาณกาไรของกิจการในปีแรกอยู่ที่ 86,259
บาทต่อ ปี และปีถั ดไปจะอยู่ในช่วง 115,918 ถึ ง 120,199 บาทต่อ ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้นทุนการ
ดาเนินงานจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อและระดับค่าจ้างที่สูงกว่ารายได้ โดยเฉพาะต้นทุน
ค่าแรงที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ระดับกาไรในปีที่ 3 เริ่มลดลง ดังนั้น กิจการจึงต้องพิจารณาเพิ่ม
มูล ค่ าสิ นค้ าเพื่ อ เพิ่ มรายได้ใ ห้ มากขึ้น หรือ ขายสิ นค้ าข้าวบรรจุถุ งในสั ดส่ ว นที่สู งขึ้น เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวให้มากขึ้น ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-35
ภาพที่ 6-35 ผลประมาณการกาไรจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม

ส่วนในประเด็นเรื่องการคืนทุน กิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นธุรกิจที่ไม่มี
การลงทุนขนาดสูง เนื่องจากระบบสมาร์ทฟาร์มเริ่มต้นมีต้นทุนต่า ไม่มีการก่อสร้างโรงงานหรือ
การจัดซื้อติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ในระยะแรกของการดาเนินงาน มีเพียงการลงทุนติดตั้งระบบ
สมาร์ทฟาร์มที่สามารถใช้งานในระยะยาว และต้นทุนต่อ ไร่ค่อนข้างต่าเมื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้
มากขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ทาให้กิจการนี้มีสามารถทากาไรได้ทันทีในปีแรก ดังที่ปรากฏในภาพที่ 6-36
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ภาพที่ 6-36 ผลประมาณการมูลค่ากิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม

จากที่ได้นาเสนอผลการประเมินศักยภาพทางการทากาไรของกิจการข้างต้น จะสังเกต
ได้ว่าเป็นกิ จการที่ มีค วามสามารถในการท าก าไรได้ ดี มาก เพราะมีลั กษณะโครงสร้ า งต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ค่อนข้างคงที่ กล่าวคือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ในแต่ละ
เดือนจะไม่แตกต่างกั นมากนัก และมีต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่า ดังนั้น รายได้จากการ
ขายข้าวอินทรีย์จึงเป็นตัวแปรสาคัญต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการนี้ ดังนั้น เป้าหมาย
ในเชิงการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุด คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยระบบสมาร์ฟาร์ม
หรือการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นด้วยการแปรรูปสินค้า หรือสร้างเรื่องราวประกอบการ
ขาย หรือเสาะหาผู้ซื้อตลาดค้าปลีกให้มากขึ้นเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้น
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่หนึ่ง “ขายข้าวบรรจุถุงทั้งหมด”
เนื่องจากกิจการนี้พึ่งพารายได้จากการขายข้าวอินทรีย์บรรจุงถุงเป็นหลัก ดังนั้น ราคา
ข้าวอินทรีย์บรรจุงถุง จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ต่อการ
จัดทาธุรกิจนี้ ดังนั้น สถานการณ์จาลองนี้จะพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการขายข้าวอินทรีย์
บรรจุถุงทั้งหมด โดยจะนาเสนอผลกาไร และมูลค่าโดยรวมของกิจการ เปรียบเทียบกับตัวเลขจาก
สถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model)
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ภาพที่ 6-37 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
ในรูปแบบการขายข้าวอินทรีย์บรรจุถุง

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง มู ล ค่ า โดยรวมของกิ จ การดั ง แสดงในภาพข้ า งต้ น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ที่ พื้ น ที่
เพาะปลูก 8 ไร่ จะพบว่า หากขายข้าวอินทรีย์บรรจุถุ ง เพียงอย่างเดียว โดยราคาสูงกว่า ราคา
สมมติฐานที่กาหนดไว้ในสถานการณ์จาลองพื้นฐาน (Base Model) ซึ่งคือเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย
ของการขายข้าวเปลื อกอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บรรจุถุงที่ 62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาขายข้าว
บรรจุถุงที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม จะพบว่าอัตรากาไรจะสูงขึ้น และเริ่มมีอัตราที่ลดลงในปีที่ 5 ซึ่งลดลง
ช้ากว่ากรณีสถานการณ์พื้นฐานที่กาไรจะเริ่มลดลงในปีที่ 3 อีกทั้งกิจการมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
กว่าอย่างเห็ นได้ชัด โดยในปีที่ 5 มูล ค่ ากิจการในกรณีส ถานการณ์พื้นฐานอยู่ที่ 566,131 บาท
ในขณะที่มูลค่ากิจการในกรณีที่ขายข้าวบรรจุถุงทั้งหมดอยู่ที่ 810,780 บาท
แบบจาลองสถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ที่สอง “ระดับผลผลิตแปรปรวนจากภัยธรรมชาติ”
นอกเหนือ จาก กรณี ก ารขายเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์ข้ าวแปรรู ป แล้ ว คณะผู้ วิจัยพิจ ารณา
สถานการณ์ที่ผลผลิตมีความแปรปรวนในฤดูมรสุมเปรียบเทียบกับตัวเลขจากสถานการณ์จาลอง
พื้นฐาน (Base Model) เนื่องจากในฤดูมรสุมในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้น ระดับน้าฝนอาจตก
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ต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ หรือภาวะภัยแล้งยาวนานจนเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก ซึ่งในกรณีนี้ ถึงแม้ระบบสมาร์ทฟาร์มจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้บางส่วน แต่หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรุนแรง ก็อาจเกิดผลเสียต่อระดับผลผลิตได้ ซึ่งคณะผู้วิจัย
กาหนดสมมติฐานว่า หากเกิดสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรงในทุกฤดูกาลเพาะปลูก ผลผลิตจะ
ลดลงจากเดิมร้อยละ 15 ทาให้รายได้จากการขายข้าวอินทรีย์ลดลง ส่งผลให้ผลกาไรจะลดลงจาก
เดิมในกรณีฐานในปีที่ 1 ที่ประมาณ 86,259 บาทต่อปี เป็น 61,335 บาทต่อปี ในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ส่งผลให้มูลค่ากิจการฯ เป็นดังแสดงในภาพที่ 6-38
อย่างไรก็ตาม ระบบสมาร์ทฟาร์มจะเข้ามาช่วยให้ผู้เพาะปลูกสามารถคาดการณ์สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับหนึ่ง ทาให้สามารถเลือกช่วงเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสมได้ หรือ
เลือกตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนเพาะปลูกในฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งเลยก็ได้ หากเกิดภาวะภัยธรรมชาติ
รุนแรงอันเกิดความเสียหายต่อการผลิต ทาให้หลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินลงทุนในส่วนของต้นทุน
ผันแปรได้
ภาพที่ 6-38 การเปรียบผลประมาณการมูลค่ากิจการข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
ในช่วงที่เกิดการสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง
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 แผนการทางการตลาด (Marketing Plan)
เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค และชาวต่างชาติ ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างมากในการนาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การสนับสนุนการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ประเภทต่างๆ และการสนับสนุน
การศึกษาการเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าอินทรีย์ด้วยการตามสอบสินค้าด้วยบล็อกเชน เป็นต้น
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
สาหรับเครื่องมือสาคัญสาหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
สมัยใหม่ คือ การวิเคราะห์ STP Model โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ STP อยู่ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน
ด้ว ยกั น ได้แ ก่ การวิเ คราะห์ ก ารแบ่งส่ ว นตลาด (Segmentation) การวิเ คราะห์กลุ่ มเป้า หมาย
(Targeting) และการวิเคราะห์ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) โดยการวิเคราะห์ STP ของข้าว
อินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นดังนี้
 การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) – คณะผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์
ด้วยการแบ่งส่วนตามหลักพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก (Behavioral Segmentation)
โดยเน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อ คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสาคัญกับ สุขภาพและ
ความปลอดภัยของการผลิตข้าว
 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) – จากการประเมินกลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์
ในปั จ จุ บั น ในเบื้ อ งต้ น พบว่ า ตลาดค้ า ปลี ก และส่ ง ในประเทศมี ค วามน่ า สนใจ
เนื่องจากเกษตรกรสามารถจาหน่ายข้าวอินทรีย์ได้เป็นประจาและมีปริมาณต่อครั้ง
ค่อนข้างมาก จากนั้นจึงมุ่งสู่กลุ่มลูกค้าที่เริ่มติดในแบรนด์หรือคุณภาพข้าวโดยตรง
ดังนั้น ช่องทางการเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายหลักคือ การค้าส่งไปยังห้างสรรพสิ น ค้ า
โมเดิร์นเทรด และใช้ช่องทางออนไลน์ด้วยการทาการตลาดผ่าน Social Media ที่
ผู้บริโภคนิยมใช้ ได้แก่ Line@ Facebook Page เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นบางครั้งเพื่อเล่าเรื่องราวของการผลิต
 การวิเคราะห์ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) – จุดเด่นของข้าวอินทรีย์บนระบบ
สมาร์ทฟาร์มคือ ข้าวอินทรีย์ที่ใช้ระบบนี้ จะมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าว
อินทรีย์ที่น่าเชื่อถือ และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าในการ
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ผลิตมากกว่าการผลิตรูปแบบเดิม เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว
ได้ ทาให้สามารถวางตาแหน่งสินค้าข้าวอินทรีย์ที่มีมาตรฐานการผลิตที่ล้าสมัยและ
คุณภาพผลผลิตสูง

ระบุกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ประกอบการ) ทีม่ ีศักยภาพ
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
สาหรับการระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คณะผู้วิจัยจะคัดกรอง
โดยประเมินศักยภาพในหลายมิติ ทั้งในมิติด้านพื้นที่ โดยพิจารณากลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่หลัก
ของภาคกลาง เช่น นนทบุรี และนครสวรรค์ เป็นต้น เพื่อจากัดระยะทางในการเดินทางเพื่อควบคุม
คุ ณ ภาพในช่ว งต้น รวมทั้ง มิติด้านความพร้อ มของผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึ งความพร้อ มด้าน
เงินทุนเบื้องต้น และสถานที่ในการประกอบการกิจการโรงเลี้ยง ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงตวามตั้งใจ
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและพันธมิตรภายหลังการพบปะหรือการนาเสนอรูปแบบ
ธุรกิจในเบื้องต้นด้วย
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบจากผู้ประกอบการที่มี
โครงสร้างพื้นฐานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงในเบื้องต้ นในจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีค วามตั้งใจในการพั ฒนากิจการให้มีมาตรฐานการผลิ ต ที่ค งที่มากขึ้น แต่ยังไม่มี
มาตรฐานหรือ ระบบเลี้ ยงที่เ ป็นระบบที่แม่นยา ในการดาเนินการพัฒนาระบบการเลี้ยงจิ้ งหรีด
มาตรฐานร่วมกับพันธมิตรหลัก
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา
สาหรับการระบุชุมชนที่มีศักยภาพในการดาเนินกิจการดังกล่าว คณะผู้วิจัยจะคัดกรอง
โดยประเมินศักยภาพในหลายมิติ ทั้งในมิติด้านพื้นที่ที่จะต้องเป็นชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่การ
เดินทางจากตัวเมือง หรือห่างจากสนามบินไม่มาก เช่น อยู่ในระยะการเดินทางด้วยรถยนต์ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทาง
ด้ว ยตนเองในช่ว งเริ่มต้นของกิ จการ มิติด้านขนาดของชุ มชน ที่ชุมชนจะต้อ งมี จานวนสถาน
ประกอบการและประเภทบริก ารท่อ งเที่ ยวที่ ค รบวงจรรองรั บการบริก ารนัก ท่อ งเที่ยวได้ เช่น
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โรงแรมและที่พั ก ประเภทต่ า งๆ ร้านอาหารในพื้ นที่ สวนหรือ ฟาร์ มส าหรั บท ากิ จ กรรม พื้น ที่
ส่วนกลางที่สามารถจัดกิจกรรมกลางของชุมชนหรือกิจการ เป็นต้น
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบจากผู้ป ระกอบการที่มี
แนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ ที่ ชั ด เจน และมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานพร้ อ มให้บ ริ ก าร
นัก ท่อ งเที่ยวดังกล่ าว ซึ่งเป็นผู้ ชนะและผ่ า นการนาเสนอรู ป แบบทางธุ รกิ จในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการมา 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มกิจการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านม่ว งค า ตาบลโป่งแยง จังหวัด
เชียงใหม่
ระบุกลุ่มเป้าหมายในกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
สาหรับการระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คณะผู้วิจัยจะคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่จะนาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มผ่านการประเมินศักยภาพหลายมิติ ทั้งในมิติด้านพื้นที่
ที่จะต้องเป็นกิจการที่ให้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางการตลาดมากนัก
เช่น จังหวัดเมืองรองที่เริ่มได้รับการผลักดันในปี 2562 ในมิติด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ
ผู้ ประกอบการเป้าหมายจะต้อ งสามารถสร้างเครือ ข่ายกั บธุ รกิจที่ใ ห้บ ริการท่อ งเที่ยวระหว่ า ง
จังหวัด หรือระหว่างพื้นที่ได้ พร้อมให้บริการท่องเที่ยวที่ครบวงจรตั้งแต่การเดินทางเข้ามายังที่พัก
กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ร้านอาหาร บริการสุขภาพต่างๆ ไปจนถึงการจัดบริการขนส่ง
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางกลั บ โดยสวั ส ดิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบ
เชื่อมโยงที่ตอบสนองต่อความต้องการท่องเที่ยวรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และในมิติ
ด้านความพร้อมเชิงเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี
ออนไลน์หรือแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาการทาการตลาดหรือ
การสื่อสารบนช่องทางออนไลน์อยู่ตลอดเวลา
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบจากผู้ประกอบการที่มี
แนวคิ ดทางธุ ร กิ จ การท่อ งเที่ ยวเชื่อ มโยง ที่มีโครงสร้ างพื้ น ฐานพร้อ มให้ บ ริก ารนัก ท่อ งเที่ ย ว
ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ชนะและผ่านการนาเสนอรูปแบบทางธุรกิจในการประชุมเชิงปฏิบัติการมา 2 ครั้ง
ได้แก่ กลุ่มกิจการเที่ยวท่อง สองมหาสมุทร จังหวัดชุมพร
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ระบุกลุ่มเป้าหมายในข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
สาหรับการระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพคณะผู้วิจัยจะคัดเลื อ ก
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ ผ่านการประเมินศักยภาพหลายมิติ ในมิติเชิงพื้นที่ คณะผู้วิจัยจะคัดเลือก
จากพื้นที่ที่มีเกษตรกรดาเนินการปลูกข้าวอินทรีย์ จานวนมาก และมีสหกรณ์การเกษตรอิ นททรีย์
ในตัว จังหวัด ในพื้ นที่ใ นบริเ วณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เช่น จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากความพร้อมของเกษตรกรในการดาเนินการ
เนื่องจากการทาการเกษตรอินทรีย์เป็นการทาการเกษตรที่ใช้เวลาในการเตรียมการที่นาน และการ
นาเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการผลิตต่างๆ มีต้นทุนการเงินและเวลาที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้ และ
บันทึกข้อมูลการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การนาข้อมูลมาใช้สนับสนุนการวางแผนการ
เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังพิจารณาถึงความเข้มแข็งหรือความสัมพัน ธ์ของ
เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลโครงการนาร่องในระยะถัดไปให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการแบ่งปันความรู้ และการนาข้อมูลการผลิตที่มีความ
ใกล้เคียงกันในพื้นที่มาแบ่งปันได้ในอนาคต
ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบจากเกษตรในจังหวัด
สุรินทร์ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ที่เข้มแข็ง และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่าง
กันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่สามารถช่วยผลักดันการใช้เทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการเพาะปลูกได้อีกด้วย

การดาเนินโครงการนาร่องต้นแบบ
ในช่วงท้ายของโครงการศึกษาวิจัยนี้ จะมีการจัดตั้งโครงการนาร่องจริงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการตลาดใหม่ 4 โครงการ โดยแบ่งเป็นกิจการภาคเกษตร 1 โครงการ อุตสาหกรรม 1
โครงการ และภาคบริการ 2 โครงการ
สาหรับการดาเนินงานในลาดับแรก คณะผู้วิจัยได้เข้าติดต่อพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น เพื่อนาเสนอถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา แผนการจัดทาโครงการนาร่อง และ
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ จากการจัดตั้งกิจการแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่ โดยคณะผู้วิจัยจะ
เตรียมเอกสารประกอบการนาเสนอแผนหรือแนวคิดทางธุรกิจแต่ละรูปแบบให้แก่พันธมิต รทาง
ธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในการดาเนินโครงการนาร่องแต่ละกิจการ เพื่อศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการดาเนินการ รูปแบบการร่วมมือที่เหมาะสมกับประสบการณ์และความชานาญ
ของพันธมิตร อีกทั้งเพื่ อนาเสนอผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากการร่วมมือในการดาเนิน
กิจการแต่ละประเภท
สาหรับผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก คณะผู้วิจัย จะหารือ กับ
ผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดาเนินกิจการจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในระยะยาวระหว่างผู้ประกอบการ หรือชุมชน (ในกรณีของ
กิจการที่มีการดาเนินการร่วมกับชุมชน) กับคณะผู้วิจัยและพันธมิตร
ในลาดับต่อมา เมื่อพันธมิตรทางธุรกิจตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุนการดาเนินการแต่ละ
ประเภท คณะผู้วิจัยจะจัดให้มีการหารือระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก และพันธมิตรทาง
ธุรกิจของแต่ละกิจการ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสรุปขอบเขต
ของการดาเนินการของแต่ละฝ่าย
ภาพที่ 6-39 การจัดทาโครงการนาร่องในกิจการเป้าหมาย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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ทั้งนี้ ในแต่ล ะโครงการ มีระยะเวลาที่ค าดว่าจะเริ่ มด าเนิ นการ และรายละเอียดการ
ดาเนินการที่แตกต่างกันไป โดยรายละเอียดการดาเนินโครงการนาร่องที่เกิดขึ้น เป็นดังนี้
โครงการนาร่องโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
 การติดต่อนาเสนอโครงการกับผู้ประกอบการนาร่อง
จากการหารื อ กั บ พั น ธมิ ต รหลั ก เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การในโครงการน าร่ อ งโรง
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน ซึ่งคือ เจ้าของกิจการธุรกิจไส้กรอกจากจิ้งหรีด The Bricket ที่ให้ความ
สนใจในการร่วมมือ กับธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมจิ้งหรีดต้นน้า และ
กลางน้ าในประเทศไทยให้ มี ม าต รฐานที่ สู ง ขึ้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ดิ น ทางเข้ า หา รื อ กั บ
นายคณพล คุ ณ ดิ ล กกาญจน์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง The Bricket ที่ ร้ า น The Bricket Sanctuary กทม. เพื่ อ
นาเสนอถึงความเป็น ไปได้ในการพัฒนาโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีมาตรฐาน การก่อตั้งโครงการ
นาร่อง โอกาสทางธุรกิจ และแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป ซึ่งทาง The Bricket ได้เสนอแนะ
ผู้ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีดไทยที่มี่ศักยภาพสูง และดาเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันมาจานวนหนึ่ง
เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อหารือการพัฒนาโรงเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานต่อไป
จากการพิจารณาผู้ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีด ฟาร์มจิ้งหรีดเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี เป็น
ฟาร์มจิ้งหรีดที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ยืดหยุ่น จาก
ประสบการณ์ในการดาเนินกิจการเลี้ยงจิ้งหรีดหลากสายพันธุ์มากว่า 3 ปี และมีความสามารถใน
การให้บริการติดตั้งระบบเลี้ยงจิ้งหรีดให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่สนใจเริ่มต้นทาธุรกิจเลี้ยงจิ้งหรีด
อีกด้วย อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงลูกค้า ชาวต่างชาติจากสหภาพยุโรปที่เข้ามาติดต่อ
ซื้อจิ้งหรีดด้วยตัวเองอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อสอบถามความสนใจในการพัฒนาโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของ
ฟาร์มจิ้งหรีดเมืองนนท์ให้ได้รับมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
มาตรฐานทั่วไปเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) หรือ
Good Agricultural Practice (GAP) ที่ จั ด ท าโดย ส านั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) และตรวจรับรองโดยกรมปศุสัตว์ เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเมืองนนท์มีความสนใจใน
การพัฒนาฟาร์มจิ้งหรีดให้มีมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
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 จัดทาแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบเลี้ยงมาตรฐาน GAP
เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปหลายรายที่ให้ความสนใจนาเข้า
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทั้งแช่แข็งและแปรรูปจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
และผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดมีโอกาสในการทาการตลาดต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีความเข้มงวดในการจาหน่ายและบริโภคอาหารจากแมลงอย่างมาก โดยมี
การบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ หรือ Novel Food Regulation (EU) 2015/2283 ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่กาหนดให้แมลงสามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียนภายใต้ระเบียบดังกล่าวได้
ซึ่งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะต้องยื่นคาขอเปิดตลาด เพื่อขึ้นทะเบียนในสถานะอาหารใหม่
(Novel Food) หรื อ สถานะอาหารพื้ น เมื อ ง (Traditional Food) รวมทั้ ง ต้ อ งจั ด ท าเอกสาร
ประกอบการยื่นคาขอฯ เพื่อให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบของสานักงานความปลอดภัยอาหารแห่ง
สหภาพยุโรป(European Food Safety Authority (EFSA) พิจารณาความปลอดภัยหรือหลั กฐาน
การบริโภคก่อนที่จะได้รับอนุญาตเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ
ดังนั้น ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกจะต้องพิจารณาหลักการสากลด้าน
การผลิตและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยประกอบด้วย มาตรฐาน GAP ในฟาร์มมาตรฐาน
GMP ในโรงคั ด บรรจุ แ ละโรงงานแปรรู ป และมาตรฐาน HACCP ส าหรั บ โรงงานแปรรู ป ที่ มี
ศักยภาพ โดย มกอช. ได้มีความพยายามติดตามขั้นตอนต่างๆ ของระเบียบของสหภาพยุโปอย่าง
ต่อเนื่อง และได้สนับสนุนการทามาตรฐาน GAP ให้มีความเป็นสากล ให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าในสหภาพยุโรป โดย มกอช. ได้จัดส่งข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
จัดทาบันทึก (Dossier) ในการขอเปิดตลาดจิ้งหรีดไทยเพื่อให้สานักงานความปลอดภัยอาหารแห่ง
สหภาพยุโรป พิจารณาความปลอดภัย1ก่อนขอนุญาตเปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว
เพราะฉะนั้น คณะผู้วิจัยจึงริเริ่มการนาร่องกิจการฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานโดยเริ่มต้น
จากมาตรฐาน GAP ของไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถขอ
รับรองได้ด้วยระบบสมัครใจ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการดาเนินการตามมาตรฐาน
GAP ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาในประเทศไทย และออกแบบแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ความพร้อ มและความเป็นไปได้ ใ นการดาเนินการเพื่อ ปรั บปรุงโรงเพาะเลี้ ยงจิ้งหรีด ดังแสดง
ตัวอย่างของแบบสอบถามในภาคผนวกที่ 4
1

สาหรับประเทศไทยปัจจุบันมีหน่วยงานรับประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ ได้แก่ 1) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงสาธารณสุข และ 3) สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
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 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดาเนินการปรับปรุงระบบเลี้ยงมาตรฐาน GAP
ภายหลั งการจัด ท าแบบสอบถาม และเข้าสั มภาษณ์เ ชิง ลึ กแล้ ว คณะผู้ วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ผลสารวจความเป็นไปได้ในการดาเนินการปรับปรุงระบบเลี้ยงมาตรฐานที่สาคัญ ได้ดังนี้
ตารางที่ 6-5 ผลการสารวจฯ ของฟาร์มจิ้งหรีดเมืองนนท์
ระดับความพร้อมของกิจการใน
ปัจจุบัน

ระดับความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินการของฟาร์ม
ให้มีมาตรฐานสินค้าเกษตร

องค์ประกอบของฟาร์ม

3.4

3.4

การจัดการฟาร์ม

4.3

4.7

สุขภาพสัตว์

2.7

3.5

สิ่งแวดล้อม

2.5

4

การบันทึกข้อมูล

1

4

หมายเหตุ: คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน
ที่มา: การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีดนาร่อง

จากผลการสารวจฯ ข้างต้น จะพบว่า ในเรื่องขององค์ประกอบการเลี้ยง และการจัดการ
ฟาร์ ม เป็ น ประเด็ น ที่ ฟ าร์ ม จิ้ ง หรี ด น าร่ อ งมี แ นวทางการปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม คุ ณ ภาพได้ ดี การ
ดาเนินงานในเรื่องการจัดการฟาร์ม และองค์ป ระกอบของฟาร์มโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน GAP ในปัจจุบัน ในขณะที่ ประเด็นเรื่องของ สุขภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการจดบันทึก
และการจัดคาคู่มือการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ยังมีช่องว่างให้ฟาร์มจิ้งหรีดนาร่องได้พัฒนาต่อ
ในส่ ว นของความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การของฟาร์ ม ให้ ไ ด้
มาตรฐาน GAP พบว่า ภายหลังการให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานแก่ฟาร์มจิ้งหรีดนาร่อง ผู้ประกอบการ
ฟาร์มนาร่องระบุว่าการดาเนินงานส่วนใหญ่มีความเป็นไปค่อนข้างสูง โดยมีเพียงบางประเด็นที่
ฟาร์มนาร่องให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อย เช่น ประเด็นเรื่ององค์ประกอบของฟาร์มบาง
ประการ และการจัดการสุขภาพสัตว์ เนื่องจากขนาดของฟาร์มจิ้งหรีดนาร่องมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก
มีความยุ่งยากต่อการปรับปรุงดาเนินการ ในขณะที่ ประเด็นเรื่องการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และสิ่ งแวดล้อ มที่ฟ าร์มนาร่อ งมีระดับความพร้อ มของกิจการที่ ค่ อนข้างน้อ ย ได้ระบุว่า ฟาร์ม
สามารถพัฒนาและดาเนินการปรับปรุงได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีความประสงค์ ที่
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ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานในรูปแบบอื่นๆ ทางฟาร์มจิ้งหรีดนาร่องพร้อมที่จะ
ปรับปรุงการดาเนินการในฟาร์มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยทันที
ทั้งนี้ ในประเด็นอื่นๆ ฟาร์มจิ้งหรีดนาร่องมีความเห็นว่า หากต้องการให้ฟาร์มจิ้งหรีด
รายย่อยสามารถดาเนินการตามมาตรฐาน GAP ได้โดยง่าย หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่อง
ดังกล่ าวควรระบุตัว เลข หรือ คุ ณ สมบัติ หรือ หลั กการที่ ชั ดเจนในองค์ ป ระกอบการตรวจสอบ
คุณภาพแต่ละเรื่อง เช่น ระบุตัวเลขระยะห่างระหว่างฟาร์มกับโรงเรือนที่เหมาะสม ระบุรูปแบบการ
บันทึกข้อมูล หลักการการบาบัดน้าเสียและการจัดการของเสียต่างๆ เป็นต้น ซึ่งฟาร์มจิ้งหรีดนา
ร่องเองให้ความเห็นว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด ฟาร์มตัวอย่าง หรือนาผู้ประกอบการที่สนใจ
เรื่องมาตรฐานไปเรียนรู้ เยี่ยมชมฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐาน GAP แล้ว จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยสามารถเข้าใจและนาไปปรับปรุงได้ง่ายมากขึ้น
 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดาเนินการต่อไป
จากผลการวิเคราะห์การดาเนินกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในปัจจุบันของไทย ประกอบกับ
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเกี่ยวกับ สภาพตลาดในปัจจุบัน พบว่า ตลาดค้าส่ง
และปลีกตัวจิ้งหรีดของไทยยังเติบโต มีความต้องการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ จานวน
ผู้ผลิตจิ้งหรีดในประเทศยังไม่เพียงพอ ทาให้ราคาจิ้งหรีดในตลาดยังคงอยู่ในระดับที่สูง ทั้งรูปแบบ
ของจิ้งหรีดสด แช่แข็ง เด็ดปีก หรือแปรรูป นอกจากนี้ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ซื้อจากฟาร์มจิ้งหรีดโดยตรง
เนื่องจากผู้ซื้อมีความเชื่อถือในคุณภาพสินค้าของฟาร์มเอง ทาให้ผู้ผลิตจิ้งหรีดมียอดขายสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีดจึงยังไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบเลี้ ย งตามมาตรฐาน GAP มากนั ก อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ป ระกอบการเพาะเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด ให้
ความเห็นว่า การดาเนินการตามมาตรฐาน GAP ทาได้ไม่ยากนัก พร้อมระบุว่าหากลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคแสดงเริ่มส่งสัญญาณแสดงความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานต่างๆ ตามที่กาหนด ก็พร้อม
ที่จะดาเนินการปรับปรุงทันที
เพราะฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐเองจะต้องประชาสัมพันธ์มาตรฐานดังกล่าวที่เป็นระบบ
สมัครใจให้มากขึ้น ทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังฝั่งผู้บริโภคเพื่อแสดงข้อดีของสินค้าเกษตรที่มีมาตรการ
เกษตรที่ดี และประชาสัมพันธ์ไปยังฝั่งผู้ผลิตในการนาเสนอระบบการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีมาตรฐาน มี
ระบบการบันทึกตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายกิจการของผู้ผลิตเองในอนาคตอีกด้วย โดย
อาจพิจารณาการนาร่องฟาร์มมาตรฐาน GAP ต้นแบบในประเทศ เพื่อถอดบทเรียนให้แก่ฟาร์ม
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จิ้ ง หรี ด ที่ ต้ อ งการพั ฒ นามาตรฐาน ให้ ส ามารถมี ค วามเข้ า ใจและสามารถน าไปปรั บ ปรุ ง และ
ดาเนินการได้โดยง่าย
โครงการนาร่องกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา
โครงการนาร่องกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคา ได้รับการพัฒนาตามลาดับจาก
การเข้าร่วมการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey Workshop) และการลง
พื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยในการ
ดาเนินโครงการนาร่อง กิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านม่วงคาได้ดาเนินกิจการภายใต้ชื่อ ทาง
การตลาดคือ “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
ในชุมชนม่วงคาโดยเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือลดการสร้างขยะและการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดย
กิจการฯ มีขั้นตอนในการพัฒนาและดาเนินโครงการนาร่อง 4 ขั้นตอนหลัก ตามที่แสดงในภาพที่
6-40
ภาพที่ 6-40 ขั้นตอนการดาเนินโครงการนาร่อง “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon”
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 การลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ในขั้นตอนการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทีมงาน นาโดย รศ. ดร. อลิส ชาร์ป
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ ล งพื้ น ที่ ส ารวจธุ ร กิ จ และพู ด คุ ย กั บ
ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อประเมินแนวทางการปรับปรุงการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น โดยจากการสารวจได้ข้อสังเกต 3 ประการดังภาพที่ 6-41 คือ
 การจัดการขยะในท้องถิ่น : ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นหุบเขาทาให้การขนส่งขยะเป็นไป
ด้วยความลาบาก ทาให้มีชาวบ้านบางส่วนยังเผาขยะในที่โล่ง ส่งผลให้เกิดมลภาวะ
ต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม อีก ประการคื อ การใช้พลาสติ กของชาวบ้ า นในท้อ งถิ่ น ที่นิยมใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในการจับจ่ายใช้สอย หรือบริการนักท่องเที่ยว เช่น แก้ว
พลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น
 ลักษณะการประกอบอาชีพ : ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ม่วงคามีลักษณะคล้ายกัน คือกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นมักปลูกพืชเชิงเดี่ยว พืชล้มลุก
หรือไม้ดอก เช่น เบญจมาศ ผักไฮโดรโปรนิกส์ และในกลุ่มผู้ประกอบการที่พักอาศัย
แก่นักท่องเที่ยวก็ให้บริการที่พักอาศัยเป็นหลัก
 ศักยภาพด้านการเดินทาง: แม้ว่าหมู่บ้านม่วงคาจะอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง
เชียงใหม่ แต่ภายในหมู่บ้านมีลักษณะเป็นกระจุก ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลา
ในชุมชนในการท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ได้ โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไกล จุดเด่นด้าน
ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและที่ พั ก ในชุ ม ชนสามารถน ามาต่ อ ยอดเป็ น การวาง
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่สามารถเดิน หรือปั่นจักรยานชมหมู่บ้านได้
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ภาพที่ 6-41 การลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
การลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
จากการสารวจได้ข้อสังเกต ประการคือ
 การจัดการขยะในท้องถิ่น: ชุมชนยังมีปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
และยังมีการใช้วัสดุจากพลาสติกจานวนมาก
 ลักษณะการประกอบอาชีพ: ชาวบ้านมีลักษณะการประกอบอาชีพที่ไม่
หลากหลาย
 ศักยภาพด้านการเดินทาง: ชุมชนมีลักษณะกระจุก ทาให้แหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนอยู่ไม่ไกลกันมาก

 การจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยว Zero Waste, Zero Carbon
หลังจากที่ทราบถึงข้อสังเกตข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ปรึกษากับผู้ประกอบการในท้องถิ่น
เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ของการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดย
จากการหารือกับผู้ประกอบการและผู้นาชุมชนทราบว่า เริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจในการซื้อบริการ
การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การเดินป่า การเรียนทาอาหาร เป็นต้น ทาง
คณะผู้วิจัยและผู้แทนชุมชนจึงได้ข้อสรุปในการพัฒนาบริการนาร่อง โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ
1 วั น (9.00 น. – 15.00 น.) ภายใต้ ชื่ อ “ม่ ว งค า Zero Waste, Zero Carbon” โดยจุ ด เด่ น ของ
โปรแกรมการท่องเที่ยวคือ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดการปล่อย
มลภาวะจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากการเดินทางโดยรถยนต์ มีรายละเอียดการท่องเที่ยว
ดังนี้
 Workshop การทาดอกผึ้ง: เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาดอกไม้ถวายพระของ
ชุมชนโดยการนาเทียนมาหลอม จากนั้นใช้ผลไม้ทรงยาวทู่ จุ่มปลายลงไปในเทียน

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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เหลวเพื่อให้ได้ทรงคล้ายถ้วย จากนั้นจึงนามาร้อยกับก้านไม้และข้าวตอกให้สวยงาม
เพื่อถวายพระ โดยการ workshop นี้จะจัดขึ้น ณ วัดใหม่ศรีม่วงคาซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของหมู่ บ้ า น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสามารถถวายดอกผึ้ ง หลั ง จากการ workshop ในโบสถ์
นอกจากนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง สามารถร่ ว มตั ก บาตรและท าวั ต รเช้ า ได้ ใ นวั น พระ
ดังแสดงตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวตามภาพที่ 6-42
ภาพที่ 6-42 Workshop การทาดอกผึ้ง

การเที่ยวสวนผักชาวบ้าน: หลังจากกิจกรรมที่วัดแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากวัด
เพื่อไปยังสวนผักชาวบ้าน โดยมีระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อชมสวน และเก็บผักสาหรับการ
ประกอบอาหารเที่ยง ดังภาพที่ 6-43
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ภาพที่ 6-43 การเที่ยวสวนผักชาวบ้าน

 รั บ ประทานอาหารพื้ น เมื อ ง: นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ น าผั ก สดที่ เ ก็ บ จากสวน
ชาวบ้านมารับประทานเป็นอาหารกลางวัน โดยการประกอบอาหารพื้นเมืองที่ไม่
ผ่ า นการขนส่ ง ทางรถยนต์ เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ใ นการลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนใน
กระบวนการขนส่งได้
 การ Workshop ท าไอศกรี ม ผลไม้ : หลั ง จากรั บ ประทานอาหารกลางวั น
นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมทาไอศกรีมจากผลไม้ โดยผลไม้ที่ใช้จะเป็นผลไม้
จากท้องถิ่นตามฤดูกาล เช่น อะโวคาโด มะม่วง หรือถั่วแมคคาเดเมีย เป็นต้น
ดังภาพที่ 6-44

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 6-44 Workshop การทาไอศกรีม

 การปลูกป่าชดเชยคาร์บอน: หลังจากที่นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมมาทั้งวันแล้ ว
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะชดเชยปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยระหว่างการท่องเที่ยว
ด้วยการยิงเมล็ดแมคคาเดเมีย หรือเม็ดขนุน เข้าไปในป่าชุมชน เพื่อที่จะให้งอกเป็น
ไม้ยืนต้นดูดซับคาร์บอนต่อไป ดังภาพที่ 6-45
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ภาพที่ 6-45 การปลูกป่าชดเชยคาร์บอน

 การทาการตลาดออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์
ในการนาโปรแกรมท่องเที่ยว “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” คณะผู้ศึกษาได้รับ
ความร่วมมือจากเว็บไซต์ Local Alike ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว
มีกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (Freely Independent Traveler) เป็นหลัก และมักจะ
ซื้ อ บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วที่ เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตัว และสร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกต่อ ชุ ม ชน โดยมี
องค์ประกอบการทาการตลาดแบบ 4P (Marketing Mix) ดังนี้
สินค้า (Product): สินค้าในโครงการนาร่องคือโปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน “ม่วงคา
Zero Waste, Zero Carbon” โดยมีกิจกรรมย่อยในโปรแกรม 4 กิจกรรม คือ
 Workshop การทาดอกผึ้ง
 เที่ยวสวนผักชาวบ้าน
 Workshop การทาไอศรีมผลไม้
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 การปลูกป่าชดเชยคาร์บอน
โปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” จะเริ่มตั้นตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น.
– 15.00 น. โดยรวม 1 มื้ อ อาหารกลางวั น ที่ เ ป็ น อาหารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ลดปริ ม าณคาร์ บ อนจาก
กระบวนการขนส่ง และ 1 อาหารว่าง จากการทาไอศกรีมผลไม้
นอกจากโปรแกรมฯ หลักแล้ว ผู้ประกอบกิจการยั งได้รวมกลุ่มกับพันธมิตรในการเพิ่ม
บริการเสริมอื่นๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น บริการที่พักค้างคืน บริการรถรับส่ง ดังภาพที่ 6-46
ภาพที่ 6-46 บริการเสริมอื่นๆ ในโปรแกรม
บริการเสริมอื่นๆ

ช่ อ งทางการท าการตลาด (Place): โครงการน าร่ อ ง “ม่ ว งค า Zero Waste, Zero
Carbon” ทาการตลาดผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ผ่านเว็บไซต์ Local Alike 2 โดยชูจุดขายด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเป็ น หลั ก ในหน้ า เว็ บ ไซต์ มี ก ารแสดงรู ป ภาพตั ว อย่ า ง

2

สามารถเข้าถึงโดย https://localalike.com/listing/zero-waste-tourism
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ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ และมีการแนะนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide)
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความเป็นท้องถิ่นแก่ผู้เลือกชมออนไลน์ ดังภาพที่ 6-47
ภาพที่ 6-47 การทาการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Local Alike

การก าหนดราคา (Price): โปรแกรม “ม่ ว งค า Zero Waste, Zero Carbon” เป็ น
โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน โดยกาหนดราคาขายหน้าเว็บไซต์อยู่ที่ 42 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
1,300 บาท และยังมีบริการเสริมอื่นๆ คือ
 บริการรับ-ส่ง จากตัวเมืองเชียงใหม่ (ไม่เกิน 4 คน) ราคา 17 ดอลลาร์สหรัฐ /คน
(500 บาท)
 บริการรับ-ส่ง จากตัวเมืองเชียงใหม่ (เหมารถตู้ 7 คน) ราคา 68 ดอลลาร์สหรัฐ / คัน
(2,000 บาท)
 บริการห้องพัก สาหรับ 2 ท่าน ณ โป่งแยงฟาร์ม พร้อมอาหารเช้า ราคา 83 ดอลลาร์
สหรัฐ (2,500 บาท)
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ทั้งนี้ ราคาขายหน้าเว็บไซต์จะถูกหักร้อยละ 30 เป็นค่าดาเนินการและค่าประชาสัมพันธ์
ของเว็บไซต์ Local Alike ดังภาพที่ 6-48
ภาพที่ 6-48 ส่วนแบ่งราคาโปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon”

การประชาสัมพันธ์ (Promotion): ในการส่งเสริมการรับรู้ของโปรแกรมท่องเที่ยว “ม่วง
คา Zero Waste, Zero Carbon” คณะผู้วิจัย ได้จัดทาสื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง
โปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ คือ
 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online Promotion): ทางคณะผู้จัดทาได้เผยแพร่วีดี
ทัศน์ “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
ออนไลน์ คือ Facebook Page Bolliger and Company โดยมีการเชื่อมข้อมูลให้ผู้ที่
รับชมวีดีทัศน์สามารถจองโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ Local Alike
 การประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ (Offline Promotion): ทางคณะผู้จัดทาได้รวบรวมข้อมูล
การท่องเที่ยวและโปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” ไว้ในคู่มือรูปแบบ
ธุรกิจสมัยใหม่ในยุค โลกป่วน...ควรเปลี่ยน ซึ่งมีการตีพิมพ์จานวน 200 เล่ม และ
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แจกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โดยได้พิมพ์ QR Code ของหน้าการ
จองโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ไว้ในคู่มือดังกล่าวด้วย ดังภาพที่ 6-49
ภาพที่ 6-49 การประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon”

 การวิเคราะห์ผลตอบรับ
หลั ง จากที่ ท างคณะผู้ วิ จั ย ได้ น าโปรแกรม “ม่ ว งค า Zero Waste, Zero Carbon” ขึ้ น
ให้ บริก ารผ่ านเว็บไซต์ Local Alike ทางเว็บไซต์ได้แจ้งผลสถิ ติการเข้าชมของผู้ ใช้บริการของ
เว็บไซต์ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2562 ดังนี้
 ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว (Page Views) เว็บไซต์ Local Alike มีการเข้าชมจานวน
12,530 ครั้ง
 มีจานวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ากัน (Unique Page Views) จานวน 4,456 คน
 เวลาเฉลี่ยต่อการเข้าชมเว็บไซต์คือ 35 วินาทีต่อครั้ง
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สาหรับ โปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” มีสถิติผู้เข้าชมดังนี้
 ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว (Page Views) ของโปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero
Carbon” มีการเข้าชมจานวน 94 ครั้ง คิดเป็น 0.75% ของการเข้าชมทั้งหมด
 มีจานวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ากัน (Unique Page Views) จานวน 42 คน คิดเป็น 0.94%
ของจานวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ากันทั้งหมด
 เวลาเฉลี่ยต่อการเข้าชมโปรแกรมคือ 1 นาที 6 วินาทีต่อครั้ง
หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วพบว่าปริมาณการเข้าชมของโปรแกรม “ม่วงคา Zero
Waste, Zero Carbon” ยั ง ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย เนื่ อ งจากเป็ น โปรแกรมใหม่ ที่ ยั ง ไม่ ติ ด ตลาด และ
นักท่องเที่ยวยังไม่คุ้นชินกับชื่อสถานที่ท่ องเที่ยวของหมู่บ้านม่วงคา อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการ
เข้าชมของโปรแกรมฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีแนวโน้มศึกษาข้อมูล
การท่องเที่ยวของหมู่บ้านม่วงคามากขึ้น โดยมีข้อมูลแสดงดังภาพที่ 6-50
ภาพที่ 6-50 การวิเคราะห์ผลตอบรับโปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon”
การวิเคราะห์ผลตอบรับ
ร้อยละของการเข้าชม (Page Views) ทั้งหมดของเว็บไซต์ Local Alike
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การเข้าชม "ม่วงคา Zero Waste Zero ค่าเฉลี่ยการเข้าชมของทุกผลิตภัณฑ์
Carbon"




ผลิตภัณฑ์ที่มียอดเข้าชมสูงสุด

ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดจองออนไลน์ โปรแกรม “ม่วงคา Zero Waste, Zero Carbon” ยังมีร้อยละ
การเข้าชมต่ากว่าค่าเฉลี่ย
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นหากได้รับการทาการตลาดจากแพลตฟอร์ม

หมายเหตุ: ข้อมูลการเข้าชมคานวนจากวันที่ ถึง
ที่มา: Local Alike

กันยายน 6
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โครงการนาร่องกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
โครงการ “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว” เป็นโครงการที่พัฒนามาจากแนวคิ ด
“ชุมพร-ระนอง: เที่ยวท่อ ง สองมหาสมุทร” โดยหลั งจากที่โครงการได้เ ข้า ร่ว มการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภค (Customer Journey Workshop) และได้ รั บ
คาแนะนาเรื่องการหากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ทาให้ผู้เสนอโครงการ
และคณะผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนการวางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ต อบโจทย์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ข้อสรุปโดยเปลี่ยนรูปแบบบริการจากเดิมที่เน้นบริการชาวต่างชาติที่มี
ก าลั ง ซื้ อ กลุ่ ม ตลาดที่ มี ก าลั ง จ่ า ยสู ง (Luxury) เป็ น กลุ่ ม ชาวไทยที่ มุ่ ง หาประสบการณ์
ภายในประเทศที่แปลกใหม่ เน้นการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น ผ่านการนาเที่ยวของคนในท้องถิ่น
ผ่านคาขวัญ “กิน อยู่ เที่ยวเหมือนคนในท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่น” (Eat, Live, Travel like a local
by the locals) โดยมีขั้นตอนการดาเนินโครงการนาร่อง 4 ขั้นตอนหลัก ดังภาพที่ 6-51
ภาพที่ 6-51 ขั้นตอนการดาเนินโครงการนาร่อง “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว”
ขั้นตอนการดาเนินโครงการนาร่อง “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว”
การติดต่อนาเสนอโครงการกับผู้ประกอบการนาร่อง
ทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญหารือร่วมกันถึงแนว
ทางการพัฒนาโครงการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น

การทาแนวทางการให้บริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
คณะทางาน ผู้ประกอบการ เข้าหารือกับผู้ให้บริการท่องเที่ยวผ่าน
แพลตฟอร์มเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการโครงการนาร่อง

การถ่ายทาวีดีทัศน์และภาพนิ่งเพื่อใช้ทาการตลาด
คณะทางานลงพื้นที่เพื่อบันทึกภาพและวีดีทัศน์ในการท่องเที่ยวตาม
โปรแกรมเพื่อใช้ทาการตลาด

ข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินการต่อไป
คณะทางานสรุปข้อเสนอแนะเพื่อแนะนาให้ผู้ประกอบการพัฒนา
โปรแกรมและการดาเนินการต่อไป
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 การติดต่อนาเสนอโครงการกับผู้ประกอบการนาร่อง
ในขั้นตอนแรกของการดาเนินโครงการนาร่อง คณะผู้วิจัยได้ประสานไปยังเจ้าของกิจการ
ถึ ง รู ป แบบการด าเนิ น โครงการน าร่ อ ง และประเมิ น ถึ ง ศึ ก ยภาพในการพั ฒ นาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว” โดยเจ้าของกิจการคือคุณวิโรจน์ และคุณชมแข
แสงบางกา เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยได้ใ ห้บริการห้องพักแบบโฮมสเตย์
ภายใต้ชื่อ “ชมแขโฮมสเตย์” (ภาพที่ 6-52) บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากนี้เจ้าของกิจการทั้งสองท่านยังเป็น ผู้มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนองอย่างลึกซึ้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนาเที่ยวได้อย่างแท้จริง
ภาพที่ 6-52 บ้านชมแข

 จัดทาแนวทางการให้บริการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
ในขั้นตอนการจัดทาแนวทางการให้บริการท่องเที่ยวผ่ านแพลตฟอร์ม คณะผู้วิจัย ได้
หารือกับผู้ประกอบการถึงการจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังแสดงถึง
ศักยภาพของผู้นาเที่ยวทั้งสองท่าน โดยทางผู้ประกอบการได้เสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยผู้
สูงวัยภายใต้ชื่อ “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว” เพื่อแสดงถึงความอบอุ่นเหมือนกับเที่ยว
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กั นเองในครอบครัว โดยคณะผู้ วิจัย ได้พัฒนาโปรแกรมท่อ งเที่ยว 2 วัน 1 คื น ครอบคลุ มการ
ท่องเที่ยวสองจังหวัดคือ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และพักค้างคืน ณ บ้านชมแข
หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้สรุปโปรแกรมการท่องเที่ยวแล้ว คณะผู้วิจัยและผู้ประกอบการ
ได้เข้าหารือกับแพลตฟอร์ม Local Alike โดยมีการหารือถึงสิ่งที่ทางแพลตฟอร์มต้องการในการ
ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยจากการหารือได้ข้อสรุปคือการจาหน่ายโปรแกรมทัวร์
แบบครบวงจร คื อ การที่นัก ท่อ งเที่ยวชาระเงินครั้งเดียวครอบคลุมค่ าใช้จ่ายทั้ง กิจกรรม การ
เดินทาง ที่พัก และอาหาร โดยมีรายละเอียดโปรแกรมนาเที่ยวดัง
ภาพที่ 6-53 และภาพที่ 6-54
ภาพที่ 6-53 โปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว” วันที่ 1
โปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว”
วันที่ 1 :
05.45-06.45
06.45-07.30

11.00-14.00
14.00-18.30

19.00

: เดินทางโดย นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6710 จากสนามบินดอนเมือง –
สนามบินชุมพร
: เดินทางโดยรถยนต์ ไปหาดทุ่งมหา ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
: ทานอาหารเช้า
: เดินทางโดย Speed Boat ไปดาน้าดูปะการังน้าตื้นที่เกาะร้านเป็ด-ร้านไก่
มหัศจรรย์ดอกไม้ทะเลหลากสี และมีโอกาสใกล้ชิดฉลามวาฬ
: ทานปูห้อยขา และชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาบนเกาะยอ
: เดินทางกลับทุ่งมหา
: ชมหาดทุ่งซาง หาดคลอรัลบีช เขาดินสอ หาดทุ่งวัวแล่น เขามัทรี และ
สักการะกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรี
: ทานอาหารและพักค้าง บ้านชมแข
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ภาพที่ 6-54 โปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว” วันที่ 2
โปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมพร-ระนอง: สูงวัย เทใจ นาเที่ยว”
วันที่ 2
06.00 -10.00

10.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
19.35-21.00

: ออกเดินทางจาก บ้านชมแข ชมสะพานไม้เคี่ยม ที่แก้มลิงหนองใหญ่
: ทานข้าวมันไก่ และซาลาเปาเจ้าเก่า ที่ทับหลี
: ชมอุทยาน ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กระบุรี ที่ กม.30
: สักการะสุสานเจ้าเมืองระนอง
: อาบน้าแร่ แช่น้าร้อน ที่อุทยานบ่อน้าแร่ร้อน พรรั้ง
: ชมน้าตกหงาว ภูเขาหญ้าและไหว้หลวงพ่อดีบุกวัดบ้านหงาว
: ทานอาหารเย็น ที่บ้านหงาว
: เดินทางไปสนามบินระนอง
: เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ DD 7319 จากสนามบิน
ระนอง-ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ภาพที่ 6-55 การหารือระหว่างคณะผู้วิจัยและแพลตฟอร์ม Local Alike

จากการหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจแพลตฟอร์มท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาที่สาคัญที่สุดใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มคือ คุณภาพของรูปภาพของผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็น

6-95

6-96

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ทาให้ภาพมีคุณภาพต่า อีกทั้งภาพบางภาพเป็น
ภาพลิขสิทธิ์ของช่างภาพท่านอื่น ทาให้ยังไม่สามารถนาขึ้นแพลตฟอร์มได้ ทางคณะผู้วิจัยและ
ผู้ประกอบการจึงหารือกันเพิ่มเติมและได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาคือการนาช่างภาพมืออาชีพลง
พื้นที่เพื่อท่องเที่ยวจริงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้วางไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บภาพและ
วีดีทัศน์เพื่อต่อยอดทาการตลาดและขายโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มต่อไป
 การถ่ายทาวีดีทัศน์และภาพนิ่งเพื่อใช้ทาการตลาด
ในขั้นตอนการบันทึกภาพและวีดีทัศน์ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่พร้อมกับช่างภาพมืออาชีพ
เพื่อบันทึกภาพตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้หารือไว้ โดยคุณวิโรจน์ และคุณชมแข แสงบางกา ได้
ทดลองนาเที่ยวเสมือนจริงระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ภาพที่ 6-56 ภาพที่ 6-57 และภาพที่
6-58
ภาพที่ 6-56 ตัวอย่างภาพถ่ายตามโปรแกรมการท่องเที่ยววันที่ 1
ตัวอย่างภาพถ่ายตามโปรแกรมการท่องเที่ยววันที่ 1
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ภาพที่ 6-57 ตัวอย่างภาพถ่ายตามโปรแกรมการท่องเที่ยววันที่ 2
ตัวอย่างภาพถ่ายตามโปรแกรมการท่องเที่ยววันที่ 2

ภาพที่ 6-58 ตัวอย่างภาพถ่ายของบ้านชมแข ตามโปรแกรมการท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพถ่ายของบ้านชมแข ตามโปรแกรมการท่องเที่ยว
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หลังจากได้บันทึกภาพและวีดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ
ได้หารือเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเที่ยวอีกครั้งและได้ประสานงานร่วมกับ
แพลตฟอร์ม Local Alike ในการนาโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวจาหน่ายออนไลน์ โดยได้ใช้ชื่อ
การจาหน่ายโปรแกรมคือ “Chumphon-Ranong: Never Grow Old” โดยในโปรแกรมท่องเที่ยวที่
จาหน่ายได้รวมค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมทั้งหมดตลอดการท่องเที่ยว ค่ารถ ค่าน้ามัน ค่านา
เที่ ย ว ค่ า อาหาร 5 มื้ อ และค่ า ที่ พั ก ไว้ ทั้ ง หมด ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเลื อ กรู ป แบบการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ โดยโปรแกรม “Chumphon-Ranong: Never Grow Old” ได้ เ ริ่ ม
จาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Local Alike3 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ดังภาพที่ 6-59
ภาพที่ 6-59 การทาการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Local Alike
การทาการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Local Alike

3

เข้าถึงได้ทาง https://localalike.com/listing/chumphon-ranong-nevergrowold
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 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดาเนินการต่อไป
จากการลงพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อบันทึกภาพและวีดีทัศน์ของคณะผู้วิจัยตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการได้ออกแบบไว้ ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและการดาเนินการดังนี้
ด้านเส้นทางการท่องเที่ยว
 เส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวบางจุดมีความซ้าซ้อน เช่น เขาดินสอ
และเขามัทรี ที่ให้บรรยากาศในลักษณะคล้ายกันคือการชมวิวทะเลจากภูเขา ในกรณี
นี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกเพียง 1 จุดท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของ
นักท่องเที่ยว
 แหล่งท่องเที่ยวส่วนมากยั งอยู่ในจังหวัดชุมพร ผู้ประกอบการอาจพิจารณาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ในจั ง หวั ด ระนองที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์ ที่ แ ปลกใหม่ ต่ า งไปจากการ
ท่องเที่ยวทะเล เช่น น้าตกหงาว ในจังหวัดระนอง
ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว
 ผู้ ประกอบการสามารถหาพันธมิต รกับผู้ ประกอบการท้องถิ่นอื่นๆ ในการพั ฒนา
ประสบการการท่องเที่ยว เช่น รถสองแถว ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดระนอง
ด้านการบริหารความเสี่ยง
 ผู้ประกอบการควรมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนต่อสภาพอากาศ และเงื่อนไขใน
การให้บริการของธุรกิจท้องถิ่นอื่นๆ
 ผู้ประกอบการควรชี้แจงเงื่อนไขการคืนเงินหรือการชดเชยอย่ างชัดเจน ในกรณีที่
แหล่งท่องเที่ยวบางจุดไม่สามารถใช้บริการได้ เช่น ในวันที่คลื่นแรงและไม่สามารถ
ดาน้าได้
โครงการนาร่องข้าวอินทรีย์บนระบบสมาร์ทฟาร์ม
 การติดต่อนาเสนอโครงการกับผู้ประกอบการนาร่อง
ในขั้นต้น คณะผู้วิจัยได้นาเสนอแนวทางการนาระบบสมาร์ทฟาร์มมาใช้งานกับการทานา
ข้าวอินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการนาร่องผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ โดยได้สัมภาษณ์และ
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พูดคุยถึงพื้นที่ฟาร์มที่อนุญาตให้ทดลองติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มเริ่มต้น เพื่อริเริ่มการติดตั้งระบบ
เซนเซอร์ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าเสียเวลา และค่าแรงของเกษตรกรเอง จากนั้น จึงติดต่อกับ
ผู้ให้บริการระบบสมาร์ทฟาร์มรูปแบบต่างๆ อาทิ โดรนเพื่อการเกษตร ที่อาจนามาใช้ในงานในการ
พ่นสารชีวภาพไล่แมลง หรือหว่านเมล็ดพันธุ์ ระบบเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน ระบบ
เซนเซอร์ วั ด ระดั บ น้ าในคั น นา เป็ น ต้ น เพื่ อ ทราบถึ ง แนวทางและความเป็ น ไปได้ ใ นการน า
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมานาร่องใช้งานในช่วงทดสอบ 1 เดือน ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน
เพื่อนาเสนอถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาการทานาข้าวอินทรีย์โดยระบบสมาร์ทฟาร์ม
การก่อตั้งโครงการนาร่อง โอกาสทางธุ รกิจ และแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป คุณมานพ แก้ว
โกย ประธานเจ้าหน้าที่บริก าร ห้างหุ้นส่วนจากัด Nature Food Products & Marketing ได้ช่วย
ประสานงานให้กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายของตน ให้เข้าชมพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การทดสอบระบบสมาร์ทฟาร์มนาร่องบนเนื้อที่ นาข้าวอินทรีย์ 1 ไร่ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่ง
เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นเพาะปลูกของเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2562 นี้
ภาพที่ 6-60 การเยี่ยมชมพื้นที่ฟาร์มข้าวอินทรีย์สุรินทร์
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 จัดทาแนวทางการดาเนินการเพื่อปรับปรุงการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม
ลาดับแรก คณะผู้วิจัยได้ติดต่อและปรึกษากับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกนาร่อง ถึง
แนวทางที่ต้องการจะทดลองใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในระดับเริ่มต้น ซึ่งผลการสอบถามแนวทางใน
การปลูกข้าวอินทรีย์ในปัจจุบัน ตั้งแต่การหว่านเมล็ด ไปจนถึงเก็บเกี่ยว มีช่องว่างในการนาระบบ
สมาร์ทฟาร์มพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการดาเนินการได้มาก แต่
ในการดาเนินการนาร่องนั้น จะเริ่มต้นที่การวัดระดับน้าและความชื้นในพื้นที่นาอินทรีย์
ในกรณีทั่วไป ชาวนาจะนาท่อ PVC ความสูง 25 เซนติเมตร มาเจาะรูที่มีระยะห่างเท่าๆ
กัน 5 เซนติเมตรในแนวตั้ง เพื่อนาไปฝังลงไปในแปลงนาและน้าดินในท่อ PVC ออก เพื่อใช้ดู
ระดับน้าในแปลงนา หากมีระดับน้าที่ต่าเกินไปจะต้องผันน้าเข้าแปลงนา โดยระดับน้าที่เหมาะสม
กับแปลงนาคือ 15 – 20 เซนติเมตร เนื่องจากความยาวของรากต้นข้าวอยู่ที่ 15 - 25 เซนติเมตร
สาหรับกรณีของสมาร์ทฟาร์ม จะใช้เซนเซอร์วัดระดับความชื้นอัตโนมัติ พร้อ มบอร์ด
Arduino4 สั่งการและอ่านค่าเซนเซอร์ในท่อ PVC ที่สามารถแจ้งผลระดับน้าและความชื้นในแปลง
นาไปยังหน้าจอ หรือแท็บเล็ตที่สามารถแสดงผลได้ในทันที โดยมีหลักการการทางานที่วัดระดับน้า
ที่ระดับต่างๆ หากระดับน้าอยู่ในระดับที่กาหนดในช่วงต่างๆ ก็จะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลข หรือ
สั ญ ญาณไฟสี ต่ า งๆ เกษตรกรสามารถตรวจสอบนาข้ า วได้ ร วดเร็ ว และประหยั ด เวลาในการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนแรงงานในการตรวจตราแปลงนา และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
จากที่ใดก็ได้

4

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source ซึ่งเป็นเครื่องมือชุดควบคุมขนาด
เล็กที่สามารถนาไปเชื่อมต่อเพือ่ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่ออ่านค่าและสั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ ได้ โดยใช้
แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กมาได้
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ภาพที่ 6-61 ระบบวัดระดับความชื้นแบบดั้งเดิม

 ผลการวิเคราะห์การดาเนินการปรับปรุงการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม
เนื่อ งจากการติ ดตั้ง เซนเซอร์วัด ระดั บน้ าและความชื้ น เริ่มติดตั้งในช่ว งปลายเดื อ น
สิงหาคมหลังการเริ่มเพาะปลูก และสิ้นสุดการติดตามผลในช่วงเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกันยายน
ทาให้คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถรับรู้ผลผลิตข้าวอินทรีย์เปรียบเทียบระหว่างนาที่ติดตั้งระบบสมาร์ท
ฟาร์ม และนาอินทรีย์ปกติ จึงมิอาจนาผลผลิตในเชิงปริมาณมาวัดผลการดาเนินโครงการนาร่องได้
แต่ในการพิจารณาผลกระทบเชิงคุณภาพ คาดว่า ระบบฯ ช่วยลดต้นทุนแรงงานในการตรวจตรา
แปลงนาในกิ จกรรมการดูแลไร่นาลงไปบางส่ว น ทาให้เกษตรกรมีเ วลาในการพักผ่ อนหรือ ทา
กิ จกรรมอื่นๆ เพิ่ มมากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถเข้าใจวิธี การใช้งาน หรือ การอ่านค่ า
ผลลั พ ธ์ ของเครื่องมือได้โดยง่าย สามารถนาค่ าที่ได้ไปประเมินร่ว มกับความรู้ใ นการปลูกข้าว
อินทรีย์ของตนเองได้ เพื่อที่จะปรับปรุงการปลูกข้าวที่เหมาะสมในแต่ละช่วงต่อไป
 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดาเนินการต่อไป
ถึงแม้ว่าในการดาเนินโครงการนาร่องครั้งนี้ เป็นการริเริ่มการติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม
บนพื้นที่ที่จากัด และมีระยะเวลาการดาเนินการและติดตามผลที่สั้น ทาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือผลลัพธ์ ของผลผลิตในเชิงปริมาณได้ แต่ในเชิงคุณภาพการติดตั้งระบบสมาร์ท
ฟาร์มนาร่องเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการทางานของเกษตรกรลง รวมถึงเป็นการสร้าง
ระดับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การนา
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เทคโนโลยีมาต่อยอดการทาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือลดต้นทุนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น
รวมทั้งสามารถนาไปต่อยอดในเชิงการขายด้วยการประชาสัมพันธ์รูปแบบวิธีการปลูกพืชสมัยใหม่
ที่มีประสิทธิภาพไปสู่ผู้บริโภคในอนาคตได้อีกด้วย
ดังนั้น ในระยะยาว เกษตรกรที่สนใจในการนาระบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้กับการทา
การเกษตรอินทรีย์ อาจพิจารณาทดลองการใช้งานระบบสมาร์ทฟาร์มกับแปลงทดลองขนาดเล็ก
ก่อน เพื่อทดลองเปรียบเทียบผลผลิต และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงระหว่างแปลงนาทดลองและแปลงนา
ปกติ ซึ่งจะช่ว ยให้ เ กษตรกรมองเห็ น ข้อ ดีและข้อ เสี ยของการใช้ง านระบบสมาร์ ทฟาร์ ม อย่ า ง
ครบถ้วน จากนั้นเกษตรกรในพื้นที่จะรับรู้ถึงผลลัพธ์ผ่านการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก (Word
of Mouth) ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้ติดตั้งระบบ หรือ สตาร์ทอัพด้านการเกษตร ควรนาเสนอโครงการหรือ
ประโยชน์จากการใช้งานระบบสมาร์ทฟาร์มให้กับผู้นาชุมชนหรือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
เฟ้ นหาเกษตรกรที่พร้อมหรือมีค วามประสงค์ จะทดลองใช้งานระบบฯ ที่จะเป็นกลุ่ มเกษตรกร
สมัยใหม่นาร่องในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของภาครั ฐ ในการ สนั บ สนุ น และเตรี ย มความพร้ อ ม
ผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
สมัยใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป มีดังนี้
ลาดับแรก หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินการใน
แต่ล ะภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริการให้มีฐานข้อ มูล ที่ค รอบคลุ ม รวมทั้งผลลั พธ์ ใ นการ
ดาเนินโครงการนาร่องต่างๆ เพื่อประเมินปัญหา ผลกระทบ และความคืบหน้าในการดาเนินการนา
ร่องที่ได้รับการผลักดันจริง
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องนาข้อมูลที่รวบรวมได้ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้ประกอบการไปประกอบการวิเคราะห์ เพื่อดาเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ผ่านการ
ปรับปรุงและทบทวนกฎระเบี ยบและข้อ บังคั บ ต่ าง ๆ ให้เ หมาะสมกับบริบ ทของด าเนิน ธุ ร กิ จ
สมัยใหม่
นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องผลักดันให้ภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่จาเป็น รู้จัก
ช่องทางการเข้าถึงการสนับสนุนและการเข้าถึงตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจของไทย
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ให้สามารถ ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มสาคัญทั้ง เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการดาเนินการด้วย
รูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือเทคโนโลยีและนวัตรรมใหม่ ซึ่งภายใต้การดาเนินการเก็บข้อมูล
การลดทอนอุปสรรค และสนับสนุนภาคธุรกิจ ภาครัฐควรดาเนินการอย่างบูรณาการ โดยมีการ
ดาเนินการในภาพรวมของทั้งประเทศ และรายสาขาอุตสาหกรรมที่ต้องมีการจัดอันดับความสาคัญ
ของอุตสาหกรรมตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
ในท้ายที่สุด เพื่อให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างครบทั้งองคาพยพ ภาครัฐจาเป็นต้อง
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มสาคัญของ
โลกให้แก่ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้ง สร้างความตระหนัก ถึ งผลประโยชน์จากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบริการสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วย
สร้างความตระหนักต่อสินค้าและบริการและสร้างอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการต่อไป
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”
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ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”
ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ ม อบหมายให้
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (คณะผู้วิจัย) ดาเนินโครงการศึกษาข้อมูล
ความต้อ งการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุต สาหกรรมและธุ ร กิจ บริ ก าร
สมัยใหม่ โดยในการดาเนินงานภายใต้โครงการศึกษาดังกล่ าว ต้อ งจัดประชุมระดมสมองใน
ประเด็นเรื่อ งศึก ษาความต้อ งการของตลาดและแนวโน้ มส าคั ญ ต่า งๆ ของโลกที่ส่ งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสมจะ
เป็นต้นแบบให้กับประเทศไทยต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ
คณะผู้วิจัย จึงได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” จานวน 5 ครั้ง
โดยแบ่งเป็นการดาเนินการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค จานวน 4
ครั้ง โดยเป็นการประชุมฯ ในกรุงเทพฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุรินทร์ ณ
วั น ที่ 6 มี น าคม 2562 ครั้ ง ที่ 3 ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ณ วั น ที่ 2 เมษายน 2562 ครั้ ง ที่ 4 ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 และครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชุมพร ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
โดยกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
-กำหนดกำรงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โลกป่วน ควรเปลี่ยน!”
ภำยใต้โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven)
และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ
วันที่

จันทร์
25 ก.พ. 62

เวลำ

หัวข้ออบรม

09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 09.35 กล่าวเปิด

09.35 - 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 10.30
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.45
15.45 – 16.00

วิทยำกร

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
แนะนาโครงการ
ดร. รัชดา เจียสกุล
แบ่งกลุ่มผู้เช้าร่วม และระบุ Demand Driven Trends ที่สาคัญ ดร. รัชดา เจียสกุล
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop in action #1 – ระดมสมองการนาเสนอคุณค่า
ดร. ธนสาร หงส์ไพศาลวิวัฒน์
โครงการด้วย Business Model Canvas
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Private Coaching:
ซักถามเรื่อง Technical ในการทา Business Model Canvas
สาหรับอุตสาหกรรมแบะบริการสมัยใหม่
รายละเอียดของภารกิจ – เตรียมนาเสนอผล Workshop และ
Pitching
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผล Workshop
สรุปผลการ Workshop & Pitching และอภิปราย

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-7

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 6
มีนาคม 2562
-กำหนดกำรงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน!”
ภำยใต้โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven)
และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ณ จังหวัด สุรินทร์
วันที่

เวลำ

พุธ
6 มี.ค. 62

8.30
9.00 – 9.15

9. 15 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.00

รำยละเอียด

เปิดลงทะเบียบผูเ้ ข้าร่วม
กล่าวเปิด

นาเสนอกระบวนการ Business Design Thinking
พักรับประทานอาหารว่าง
ระดมสมองเพื่อจัดทา Business Model Canvas
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมนาเสนอ Business Model Canvas ธุรกิจของตน
พักรับประทานอาหารว่าง
ให้ความเห็นต่อการนาเสนอ Business Model Canvas
ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วม
สรุปผลการ Workshop & Pitching และอภิปราย

หมำยเหตุ

ห้องประชุม กันเกรา
โรงแรมทองธารินทร์
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
นาเสนอโดย คณะผู้วิจยั
การแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าร่วม

ผ 1-8

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 2
เมษายน 2562
-กำหนดกำรงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน!”
ภำยใต้โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven)
และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน จังหวัด ชลบุรี
วันที่

เวลำ

อังคาร
2 เม.ษ. 62

8.30 – 9.00

รำยละเอียด

หมำยเหตุ

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

9.00 – 10.00 นาเสนอกระบวนการ Business Design Thinking
นาเสนอโดยคณะผู้วิจัย
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 นาเสนอกระบวนการ Business Design Thinking (ต่อ)
การแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวน
และระดมสมองเพื่อจัดทา Business Model Canvas
ผู้เข้าร่วม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 ระดมสมองเพื่อจัดทา Business Model Canvas
14.15 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 ผู้เข้าร่วมนาเสนอ Business Model Canvas ธุรกิจของตน
และให้ความเห็นต่อการนาเสนอ Business Model Canvas
และสรุปผลการประชุมระดมสมอง
16.00 – 16.15 ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-9

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 5
เมษายน 2562
-กำหนดกำรงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน!”
ภำยใต้โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven)
และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
ณ โป่งแยงฟาร์มรีสอร์ท อ.แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
วันที่

เวลำ

ศุกร์
5 เม.ษ. 62

8.30
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15

รำยละเอียด

หมำยเหตุ

เปิดลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วม

นาเสนอกระบวนการ Business Design Thinking
พักรับประทานอาหารว่าง
ระดมสมองเพื่อจัดทา Business Model Canvas
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมนาเสนอ Business Model Canvas ธุรกิจของตน
พักรับประทานอาหารว่าง
ให้ความเห็นต่อการนาเสนอ Business Model Canvas
และสรุปผลการประชุมระดมสมอง
15.15 – 16.00 ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วม

นาเสนอโดย คณะผู้วิจยั
การแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าร่วม

ผ 1-10

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 23
เมษายน 2562
-กำหนดกำรงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน!”
ภำยใต้โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven)
และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่
วันจันทร์และอังคารที่ 22 และ 23 เมษายน 2562
ณ Loft Mania Boutique Hotel อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่

เวลำ

อังคาร
23 เม.ษ. 62

8.30
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15

รำยละเอียด

หมำยเหตุ

เปิดลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วม

นาเสนอกระบวนการ Business Design Thinking
พักรับประทานอาหารว่าง
ระดมสมองเพื่อจัดทา Business Model Canvas
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมนาเสนอ Business Model Canvas ธุรกิจของตน
พักรับประทานอาหารว่าง
ให้ความเห็นต่อการนาเสนอ Business Model Canvas
และสรุปผลการประชุมระดมสมอง
15.15 – 16.00 ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วม

นาเสนอโดย คณะผู้วิจยั
การแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าร่วม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศการประชุม เป็นดังต่อไปนี้
 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ผ 1-11

ผ 1-12

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

ผ 1-13

ผ 1-14

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

ผ 1-15

ผ 1-16

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดประชุมทั้งห้าครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีจานวนทั้งสิ้น
70 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการค้าภายใน กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย กรมวิ ช าการเกษตร กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รวมถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมจัดการธุรกิจไทย สภาผู้ส่งออกทางเรือ สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สถาบันไทยเยอรมัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-17

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-18

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-19

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-20

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-21

ผ 1-22

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ สรุปผลการระดมสมองในช่วงระดมสมอง มีรายละเอียดดังนี้
 ผลการนาเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วม
ในการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
พัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 6 ปี
ข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้ออกแบบธุรกิจต่างๆ กันไป ดังนี้
กลุ่มที่ 1: ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากพืช
เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การผลิต
เนื้อ สั ต ว์จากการทาปศุสั ต ว์ใ นรูปแบบเดิมจะสร้างก๊าซเรือนกระจกให้แก่โลกจานวนมาก การ
พัฒนาแหล่งโปรตีนทางเลือกจึงเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าว
โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากพืชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับปรุงรสชาติและรสสัมผัสของพืช รวมทั้งเพิ่มสารอาหารและส่วนผสมให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อ
หมูรูปแบบเดิมมากที่สุด ซึ่งคุณค่าสาคัญทางธุรกิจนี้คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ทาฟาร์มหมู การสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบจากภาคเกษตรในประเทศ การเพิ่มรายได้ให้แก่ภาค
เกษตรเดิม เพิ่มมูลค่านวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนาในประเทศ การลดการใช้ Hormones ใน
เนื้อสัตว์ ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค รวมทั้งเป็น
การลดการทารุณกรรมสัตว์ โดยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลักของธุรกิจนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมทาง
อาหารมังสวิรัติ กลุ่มผู้บริโภควีแกน กลุ่มผู้มีความเสี่ยงโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้าน
สุขภาพ และตลาดส่งออก เช่น ตลาดอเมริกา ยุโรป ฮ่องกง และจีน เป็นต้น ในขณะที่กิจกรรมทาง
ธุ รกิ จหลั ก คื อ กิ จกรรมการวิ จั ยและพั ฒนาเนื้อ หมู จ ากพื ช โดยการปรับ ปรุง รสชาติใ ห้มี ค วาม
ใกล้เคียงเนื้อหมูเดิม กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมการผลิตและจาหน่ายในประเทศ ใน
เบื้องต้น ธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะสร้างรายได้จากการขายสินค้าได้กว่า 8,000 ล้านบาท ภายใต้
สมมติฐานว่า ธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดจากร้อยละ 5 จากยอดการผลิตสุกรในประเทศไทย ทั้งสิ้น 20
ล้ า นตั ว โดยสมมติ ฐ านว่ า หมู มี น้ าหนั ก 100 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตั ว และมี ร าคาเนื้ อ หมู ที่ 80 บาทต่ อ
กิโลกรัม
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กลุ่มที่ 2: ธุรกิจ Eco-Brick
โดยปกติแล้ว ขยะจะถูกทิ้งและทาลาย ซึ่งจะไม่ถูกนามาใช้ใหม่ ภายใต้กระบวนการแบบ
ดั้งเดิม (Linear Economy) ดังนั้น การนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใช้ (Circular Economy) จะ
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ธุรกิจ Eco-Brick มีแนวคิดในการนาเอาขยะพลาสติกในรูปแบบ PET หรือ rPET
มาแปรรูปเป็นอิฐที่มีคุณภาพสูง โดยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอิฐทั่วไปในด้านความแข็งแรง การทน
ความร้อน พร้อมทั้งมีน้าหนักเบา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนาวัตถุดิบ
ขยะมาใช้งานให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด โดยคุณค่าของธุ รกิจนี้ที่ส าคั ญคือ ผลิตภัณฑ์ เป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-product) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
มีน้าหนักเบากว่า แข็งแรงกว่า และทนความร้อนได้ดีกว่าอิฐทั่วไป ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของธุ รกิจ
ได้ แ ก่ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง สถาปนิ ก และนั ก ออกแบบ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม (Sustainable
Businesses) ภาครัฐบาล และผู้ส่งออกของไทย โดยธุรกิจมีกิจกรรมหลักคือ การผลิตหรือ แปร
สภาพขยะพลาสติก ให้กลายเป็น Eco-Brick การโฆษณาชักชวนให้ประชาชนหันมาสนใจรักษา
สิ่งแวดล้อม และการทาการตลาดส่งเสริมสินค้า Eco-Brick ให้ประชาชนสนใจนามาทดแทนการใช้
อิฐในรูปแบบเดิม (Marketing Online & Offline) ในเบื้องต้น คาดการณ์ราคาสินค้าที่ 350 บาทต่อ
พื้นที่ Eco-Brick 1 ตารางเมตร (สิ้นเปลืองวัตถุดิบการผลิต 1 กิโลกรัม) โดยสัดส่วนลูกค้าหลัก คือ
ภาคเอกชนร้อยละ 60 และภาครัฐร้อยละ 40
กลุ่มที่ 3: ธุรกิจเพื่อนวัยเก๋า
จากความท้าทายด้านประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มจานวนมากขึ้น และมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ในหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจเพื่อนวัยเก๋ามองเห็นตลาดที่มีนาดขยายตัวและมี
ก าลั งซื้อ จึงริเ ริ่มการให้ บริก ารแพลตฟอร์มส าหรับให้บริก ารประเภทต่างๆ แก่ผู้ สู งอายุ อาทิ
บริการอาหาร บริการสุขภาพ บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ บริการท่องเที่ยว และบริการอื่นๆ เป็นต้น
ธุ รกิ จนี้มีคุ ณ ค่ าทางธุ รกิ จที่ส าคั ญ คื อ การให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อ แก้ไขปัญ หาใน
ชีวิตประจาวันให้แก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร รวมทั้งเป็นแพลตฟอร์ มที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบ
ครบวงจร กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจคือ ผู้สูงอายุเพศ ชาย/หญิง 65-80 ปี และมีระดับรายได้ปาน
กลาง (คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรไทย) และกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแหล่งรายได้ของธุ รกิจ
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สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าสมาชิกของผู้ใช้บริการประเภทพรีเมียม ค่าโฆษณาบน
แพลตฟอร์ม และค่าคอมมิชชันที่คิดจากรายได้ของผู้ให้บริการที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม
กลุ่มที่ 4: ธุรกิจพัฒนาและขายพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางสารอาหารมาก
เพื่ อ ตอบสนองต่อ ประเด็ น ความท้ า ทายด้ า นเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต แห่ ง อนาคตที่ใ ช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ จึงเป็นที่มาในการพัฒนาธุรกิจ โครงการพัฒนา
และขายพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างข้าวที่มีคุณค่าทางสารอาหาร
มากเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
คุ ณ ค่ าทางธุ รกิ จที่ส าคั ญต่อธุรกิจนี้ คื อ การสร้างมูล ค่ าเพิ่มให้กับข้าวไทยโดยการทา
Gene Editing เพื่ อ ให้ ข้ า วแต่ ล ะพั น ธุ์ มี คุ ณ ค่ า ทางสารอาหารเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามคงทนต่ อ
สภาพแวดล้ อ มในการทาการเกษตรมากขึ้น การสร้างมูล ค่ าเพิ่มให้กับผลผลิ ต ทางการเกษตร
รวมถึงให้ก่อเป็นประโยชน์ในเชิงการเงินแก่ชุมชน และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการทา Contract Farming โดยใช้พันธุ์ข้าวที่ได้วิจัยมาแล้ว หลังจากนั้น
ให้เกษตรกรขายข้าวที่ปลูกได้กลับมาให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
รวมทั้งสนับสนุนการปลูกข้าวที่พัฒนาพันธุ์เองในบางส่วนของพื้นที่เพาะปลูก
เนื่องจากธุรกิจต้องการสร้างรายได้ให้เกษตรกร และอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยพันธุ์ข้าว
ที่ผ่านการพัฒนา จะถูกขายไปให้แก่เกษตรกรที่มี Contract Farming กับบริษัท และบริษัทจะนา
ข้าวที่ซื้อมาจากเกษตรกรไปขายให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าที่สาคัญคือ
กลุ่มเกษตรกรที่อยากทา Contract Farming ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มผู้รักสุขภาพ
นอกจากนี้ กิจกรรมหลักที่ธุรกิจต้องทาคือ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าทางสารอาหารเพิ่ม
ให้ มากที่สุ ด รวมถึ ง เปลี่ ยนทัศ นคติของผู้ บริโภคที่เ ข้ าใจผิ ดระหว่าง Gene Editing กับการท า
Genetically Modified Organisms (GMOs) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ กิจการนี้
คาดว่าจะมีแหล่งรายได้หลักมาจากสองส่วน ได้แก่ การขายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร การขายข้าว
ให้แก่ผู้บริโภคและการส่งออก
กลุ่มที่ 5: ธุรกิจ Solar Energy For Barge
จากแนวโน้มเทคโนโลยีในการขนส่งและผลิตมีความรุดหน้าอย่างมาก ผู้ประกอบการ
ขนส่งเองจาเป็นต้องปรับตัวพั ฒนาการให้บริการตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทั้งในการลด
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ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาคุณภาพการบริการ ดังนั้นจึงงริเริ่มพัฒนาธุรกิจ ติดตั้ง
Solar cell ใน Barge เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเรือ Barge แทนน้ามันเชื้อเพลิง
คุณค่าทางธุรกิจที่สาคัญของธุรกิจนี้ที่มีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปคือ ธุรกิจนี้เป็นการ
การขนส่งทางน้าที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น และลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด มลพิษทั้งทางอากาศ
และมลพิษทางเสียงจากเครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิง ธุรกิจยังสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจ ากั ด การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต และช่ ว ยลดต้ น ทุ น ค่ า
เชื้อเพลิงในระยะยาว เนื่องจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน รวมถึงมีการให้บริการครบวงจร
ตั้งแต่การออกแบบ ผลิตระบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบารุงระบบ และจัดการขยะเมื่อระบบหมดอายุการ
ใช้ ง าน โดยธุ ร กิ จ นี้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบโซลาร์ บ นเรื อ โดยไม่ ไ ด้ มี เ รื อ ไว้ ใ น
ครอบครองเป็นของตนเอง กลุ่มลูกค้ามี 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ให้บริการเรือขนส่ง (Carriers) ซึ่งมีเรืออยู่
แล้วและต้องการติดตั้งระบบโซลาร์ และอู่ต่อเรือ ซึ่งต้องการต่อเรือที่มีระบบโซลาร์
ธุรกิจดังกล่าวมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญคือ การวิจัยและพัฒนาระบบแผงโซลาร์เพื่อใช้
สาหรับเรือบรรทุก (Barge) การจดสิทธิบัตรสาหรับระบบแผงโซลาร์ การออกแบบ ผลิต และติดตั้ง
ระบบแผงโซลาร์สาหรับเรือบรรทุก ซ่อมบารุงระบบโซลาร์ที่ติดตั้ง รวมทั้งทาลายขยะอุตสาหกรรม
เมื่อระบบโซลาร์สาหรับเรือหมดอายุการใช้งาน ซึ่งคาดการณ์แหล่งรายได้ของกิจการจะมาจาก
หลายแหล่ง ได้แก่ รายได้จากการติดตั้งระบบ รายได้จากการขายอะไหล่เพื่อซ่อมแซม รายได้จาก
การให้บริการซ่อมบารุง รายได้จากการจัดการขยะอุตสาหกรรมเมื่อระบบหมดอายุการใช้งาน และ
รายได้จากการขายเทคโนโลยีให้กับอู่ต่อเรือ
กลุ่มที่ 6: ธุรกิจบริษัทท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
จากแนวโน้มผู้งอายุที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการในกลุ่ ม จึง
เล็งเห็นโอกาสในการดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ จึงริเริ่มโครงการบริษัทท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุขึ้น โดยมีแนวคิดในการให้บริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบแก่ผู้สูงอายุ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ศาสนา การท่อ งเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่ อ งเที่ยวเชิงการแพทย์และสุ ขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร เป็นต้น
โดยคุณค่าของธุร กิจดังกล่าวที่น่าสนใจคือ การเป็น ธุรกิจท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ ที่
ให้บริการอย่างครบวงจร ที่มีการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดการเดินทาง
เช่น รถเข็น บุคลากรดูแลส่วนตัว และให้บริการพิเศษต่างๆ รถทัวร์สาหรับผู้สู งอายุที่มีเ ครื่อ ง
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อ านวยความสะดวกครบครั น รวมทั้ ง ผลิ ต และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ส าหรั บ ผู้ สู ง วั ย อี ก ด้ ว ย โดย
กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้สนใจด้านศาสนา
วัฒนธรรม ผู้สนใจด้านสถาปัตยกรรม ผู้สนใจด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ ผู้สนใจด้านสุขภาพและ
ความงาม และนักท่องเที่ยวที่มีข้อจากัดพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ คาดการณ์ เ บื้ อ งต้ น ว่ า จะได้ รั บ รายได้ อ ยู่ ที่ 3,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี โดยมี
สมมติฐานรายได้ต่อการให้บริการลูกค้าหนึ่งท่านโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาท และมีสมมติฐานกลุ่ม
ลูกค้าอยู่ที่ 100,000 คนต่อปี
โดยภายหลังการลงคะแนนเพื่อเลือกกลุ่มผู้ชนะในการออกแบบรูปแบบธุรกิจในครั้งนี้ ผล
การลงคะแนนปรากฏว่า กลุ่ม Solar Energy For Barge เป็นผู้ชนะ โดยเหตุผลสนับสนุนส่วนใหญ่
กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ และความสมบูรณ์ในการนาเสนอรูปแบบธุรกิจครั้งนี้

2. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
จานวนผู้ เ ข้าร่ว มการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น
75 ท่ า น ประกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ แ ทนจาก
สถาบันการศึกษา และผู้แทนจากภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
สมาคมเกษตรกรออร์แกนิค กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฯลฯ
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้
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ทั้งนี้ สรุปผลการระดมสมองในช่วงระดมสมอง มีรายละเอียดดังนี้
 ผลการนาเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วม
ในการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
พัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 6 ปี
ข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้ออกแบบธุรกิจต่างๆ กันไป ดังนี้
กลุ่มที่ 1 – โครงการ Rice for Life ข้าวหอมมะลิสมุนไพร
แนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มจานวนมากขึ้น อาหารสาหรับผู้ใส่ใจสุขภาพและผู้สูงวัยได้รับ
ความสนใจมากขึ้น ทาให้โครงการ Rice for Life เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ การเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ธุรกิจด้วยการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมรับประทาน ที่มีความสะดวก พร้อมทาน และมีคุณค่า
ทางสารอาหารสูง มีการทาการวิจัยเพื่อเพิ่มสารอาหารหรือคุณสมบัติทางการแพทย์ของสมุนไพร
ไทยในข้าวพร้อมทาน
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือลูกค้าผู้สูงอายุทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศที่มี
ความต้องการซื้อสูง หรือมีสัดส่วนผู้สูงวัยสูง เช่ น สหรัฐ และญี่ปุ่น รวมถึง กลุ่มประเทศในสหภาพ
ยุโรปที่มีกาลังจ่ายสูง เช่น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยแหล่ ง
รายได้สาคัญจากการขายในต่างประเทศเป็นสาคัญ
กลุ่มที่ 2 – โครงการเกษตรอินทรีย์ FoodEarth
จากแนวโน้ ม ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สาคัญคือการใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจการ
เกษตรของ FoodEarth มุ่งดาเนินธุรกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี และเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในระยะยาว ซึง่ ในกระบวนการผลิตจะลดการใช้พลังงาน และบริหารการใช้พลังงานในการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น มีความคุ้มค่าในการผลิตมากกว่า
การผลิตเกษตรอินทรีย์รูปแบบเดิม รวมทั้งการให้บริการติดตั้งระบบการผลิตและตรวจสอบการ
ผลิตสินค้าออร์แกนิคที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงด้วย
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กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ คือกลุ่ม ลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น
โรงแรม อุตสาหกรรมบริก ารสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานบาบัด และผู้บริโภคที่ใส่ใ จเรื่อ ง
สุขภาพ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ต้องได้รับการบริ การติดตั้งระบบ โดยสมมติฐาน
เบื้องต้นในการได้รับรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบ 3,500 โรงเรือน คิดเป็นรายได้ 5,250
ล้านบาท
กลุ่มที่ 3 – โครงการ Senior Complex Farm
จากแนวโน้มด้านสังคมสูงวัย ผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ บริโภคสิ นค้ าและ
บริการ โอกาสทางธุรกิจที่ Senior Complex Farm มองเห็น คือ การเปิดให้บริการฟาร์มออร์แกนิค
สาหรับผู้สูงอายุ โดยกิจการนี้มีคุณค่ าทางธุ รกิจที่สาคัญคือ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์/สิ นค้ าเพื่อ
สุ ข ภาพในฟาร์ ม เสริ ม สร้ า งความสุ ข ของผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในฟาร์ ม และสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีและความอบอุ่นในครอบครัวของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีใน
ฟาร์มมีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับทุกวัย
กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ คือกลุ่มผู้สูงวัยและครอบครัวของผู้สูงวัย และกลุ่มเป้าหมายรองคือ
นักลงทุน นักธุรกิจ และอบต. ในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจสนใจนารูปแบบธุรกิจ หรือรับคาปรึกษาจาก
ธุรกิจนี้ โดยแหล่งรายได้สาคัญมีสามส่วนคือ รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม รายได้
จากการให้บริการในฟาร์ม รายได้จากการให้คาปรึกษาในการบริหารฟาร์มให้แก่ผู้ลงทุน
กลุ่มที่ 4 – โครงการเชื่อมผู้ผลิตสุรินทร์สู่ผู้ขาย
จากปัญหาสาคัญในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเกษตรออร์แกนิค กลุ่มที่ 4
จึงริเริ่มหาทางแก้ปัญหาด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ในการลงทะเบียนผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า
ออร์แ กนิค ในประเทศไทย โดยคุ ณ ค่ าทางธุ รกิจที่ส าคัญ ของโครงการนี้คื อ ผู้ ขายสิ นค้ าเกษตร
สามารถเชื่อ มโยงกั บผู้ ผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ใ นจังหวัดได้ง่ายขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้ น
ในขณะที่ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์บนแพลตฟอร์มเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองจริง สามารถตรวจสอบได้
กลุ่มลูกค้าหลัก หรือผู้ใช้บริการ คือ เกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ทั่วประเทศ และคาดการณ์รายได้จากแหล่งรายได้ส าคัญ

ผ 1-33

ผ 1-34

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สามแหล่ง ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในฟาร์ม รายได้จากการให้บริการในฟาร์ม
รายได้จากการให้คาปรึกษาในการดาเนินการบริหารฟาร์มให้แก่ผู้ลงทุน
กลุ่มที่ 5 – โครงการ เทอรัว 3+1 เศรษฐกิจหมุนเวียน
โครงการเทอรัว 3+1 เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการ
ทาการเกษตรแบบหมุนเวียน ใช้ทรัพยากรในการผลิตในพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยคุณค่าของธุรกิจ เทอรัว 3+1 เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ผลผลิตอินทรีย์เพื่อสุขภาพทั้งระบบ
การเกษตร เสริมสร้างระบบนิเวศน์ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรม
ทางธุ รกิ จส าคั ญ ของเทอรัว ฯ คื อ การผลิ ต ผลผลิ ต ทางการเกษตรอินทรีย์ การผลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์
อินทรีย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตทางการเกษตร เช่น ปศุสัตว์ และประมง ในพื้นที่เพาะปลูกเดียวกัน
โดยกลุ่ มลู ก ค้ าส าคั ญ คื อ กลุ่ มลู กค้ าทุก ประเภท และกลุ่ มลู กค้ าในต่ า งประเทศ และ
คาดการณ์รายได้จากการขายผลผลิตอินทรีย์ทุกประเภทที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท
กลุ่มที่ 6 – โครงการเกษตรอินทรีย์แบบดิจิทัล
จากแนวโน้ม ด้ า นเทคโนโลยีก ารผลิ ต สมัยใหม่ใ นการเกษตร ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี
อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ กล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ และเซนเซอร์ต่างๆ ทาให้เจ้าของโครงการ
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบดิ จิ ทั ล ริ เ ริ่ ม การน าเทคโนโลยี เ ซนเซอร์ กล้ อ งวงจรปิ ด ออนไลน์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ มาร่วมกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลผลิต ซึ่ง
คุณค่าของธุรกิจนี้คือ ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่น่าเชื่อถือ ความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อสุขภาพมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มลูกค้าที่สาคัญของธุรกิจนี้คือ ผู้บริโภคในเขตเมือง ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าอินทรีย์
ที่มีการผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ส่งออกโดยตรง ทั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า จะ
มีการเพิ่มรายได้ในการขายสินค้ามากกว่าสินค้าปกติกว่าร้อยละ 30 โดยสมมติฐานในการผลิตข้าว
อินทรีย์ 400 กิ โลกรัมต่อ ไร่ บนพื้ นที่ 1,000,000 ไร่ ทั่ว ประเทศ และภายหลั งการสี ข้ า วแล้ ว
ผลผลิตจะเหลือร้อ ยละ 50 และสมมติฐานราคาข้าวเปลือ กสี แล้ว ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น
คาดการณ์รายได้เบื้องต้นอยู๋ที่ 1,000 ล้านบาท

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โดยภายหลังการลงคะแนนเพื่อเลือกกลุ่มผู้ชนะในการออกแบบรูปแบบธุรกิจในครั้งนี้ ผล
การลงคะแนนปรากฏว่า กลุ่ม Rice For Life เป็นผู้ชนะ โดยเหตุผลสนับสนุนส่วนใหญ่กล่าวถึง
ความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ และความน่าสนใจและรายละเอียดของการนาเสนอรูปแบบ
ธุรกิจครั้งนี้

3. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น
18
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากภาคเอกชนใน
พื้นที่ชลบุรี อาทิ นักธุรกิจ ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการในพื้นที่ ฯลฯ
ท่าน1

โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้

1 ในการประชุมที่จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญให้กลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมเอกสาร
อาหารว่าง อาหาร และเครื่องดื่ม ตามจานวนที่ระบุในสัญญา แต่เนื่องจากในวันจัดประชุมดังกล่าวเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นทีช่ ลบุรี
ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทีช่ ลบุรีทั้งสิ้น 18 ท่าน

ผ 1-35

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-36

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-37

ผ 1-38

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ สรุปผลการระดมสมองในช่วงระดมสมอง มีรายละเอียดดังนี้
 ผลการนาเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วม
ในการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
พัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 6 ปี
ข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้ออกแบบธุรกิจต่างๆ กันไป ดังนี้
โดยการประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การจัดทาโครงการ จานวน 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แพลตฟอร์ม หมอดู ออนไลน์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บริ โภค
บริ ก ารของไทยที่ มี ค วามแตกต่ า งจากกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคอื่ น ๆ ประกอบกั บ แนวโน้ ม เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มสมัยใหม่ ที่เ ชื่อ มโยงผู้ ใ ช้ง านอิ นเทอร์เ น็ต บนได้ง่ า ยขึ้ น ทาให้แนวคิ ดธุ รกิจ ดู ด วง
ออนไลน์เกิดขึ้น โดยมูลค่าของธุรกิจ ความหลากหลายของหมอดูบนแพลตฟอร์ม ราคาค่าบริการ
ระบบ Chatbot ในแพลตฟอร์ม ระบบสมาชิกแพลตฟอร์ม และระบบเรทติ้งผู้ให้บริการ ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าหลักของธุรกิจดังกล่าว คือ กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการดูดวง และกลุ่มคนทาธุรกิจ โดยรายได้
เบื้องต้น มาจากค่าโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูดวง เช่น พระเครื่อง เครื่องรางค์ และค่า
นายหน้าจากการที่หมอดูใช้บริการระบบในการให้บริการผู้ใช้บริการแพลคฟอร์ม
กลุ่มที่ 2 ไส้กรอกจิ้งหรีด จากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผล
ให้ผู้บริโภคใส่ใจประเด็นเรื่องของการบริโภคคาร์บอนต่ามากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใน
ด้านของอาหารแห่งอนาคตที่ปล่อยคาร์บอนต่ามากขึ้น นั่นคือ ไส้กรอกจากโปรตีนจิ้งหรีด โดย
มูลค่าทางธุรกิจของโครงการนี้คือ มีของเสียจากการผลิตน้อย เพราะสามารถใช้ทุกส่วนของจิ้งหรีด
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย มีมาตรฐานการผลิตสูง เป็นระบบเพาะเลี้ยง
แบบปิด คุณค่าทางสารอาหารสูง และมีการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการต่า โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลักของธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มผู้ออกกาลังกายและบริโภค Whey กลุ่มผู้มีปัญหา
ด้านสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ โรงพยาบาล เกษตรกรผู้รับซื้อมูลจิ้งหรีด กลุ่มผู้รับประทานอาหาร
ทางเลือก และกลุ่มผู้บริโภคและผู้ใช้เครื่องสาอางที่แพ้สารจากเปลือกกุ้ง

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ รายได้หลักของธุรกิจนี้จะมาจากการขายสินค้าเป็นหลัก รายได้ จากการขายเฟรน
ไชส์การขายผลิตภัณฑ์ และรายได้จากการขาย by product ของการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เช่น มูล
จิ้งหรีด เป็นต้น

4. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 มีจานวนทั้งสิ้ น
31
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจาก
ภาคเอกชนในพื้นที่เชียงใหม่ อาทิ นักธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรกร ฯลฯ
ท่าน2

โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้

2

ในการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญให้กลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมเอกสาร
อาหารว่าง อาหาร และเครื่องดื่ม ตามจานวนที่ระบุในสัญญา แต่เนื่องจากในวันจัดประชุมดังกล่าวเกิดเหตุมลพิษจากฝุ่นละออง
รุนแรงในพื้นที่เชียงใหม่ ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เชียงใหม่ทั้งสิ้น 31
ท่าน

ผ 1-39

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-40

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562
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ทั้งนี้ สรุปผลการระดมสมองในช่วงระดมสมอง มีรายละเอียดดังนี้
 ผลการนาเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วม
ในการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
พัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในประเด็นต่า งๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 6 ปี
ข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้ออกแบบธุรกิจต่างๆ กันไป ดังนี้
โดยการประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การจัดทาโครงการ จานวน 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ม่วงคา โฮมสเตย์ หลักการในการนาเสนอวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นการดาเนินชีวิต วิถีการเกษตร อาหารปลอดภัย รวมถึงการบริการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มี
การเรียนรู้ และทากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไปที่สนใจวิถีชีวิต
ชุมชนเกษตร คนรักสุขภาพ และคณะศึกษาดูงาน มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านแอปพลิเคชัน
ของโครงการ โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น
อบต. สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักของโครงการคือ การบริการของโฮมสเตย์จะ
เป็นแบบครบวงจร ทั้งการเยี่ยมชมสถานที่สาคัญของชุมชน เรียนรู้ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
และการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร โดยมีคนท้องถิ่นเป็นผู้นาเที่ยว โดยรายได้จะมาจากการเก็บค่าบริการ
การนาเที่ยว ค่าอาหาร ค่ารถรับ-ส่ง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอบสมุนไพร และค่าที่พัก คาดการณ์ว่าจะ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเงิน 108 ล้านบาทต่อปี โดยทรัพยากรที่ใช้ในโครงการจะเป็น
ทรัพยากรที่มีในชุมชนเป็นหลัก เช่น ผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน ธรรมชาติ ภูเขา ป่า
ไม้ในพื้นที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ต้นทุนในโครงการคือ ค่าน้ามัน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าล่าม ค่า
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และต้นทุนในการผลิตของฝากและผลิตภัณฑ์ในการเกษตรต่างๆ
กลุ่มที่ 2 ศูนย์รวมสินค้าเกษตรชุมชน มีหลักการคือการรวมรวบสินค้ าเกษตรของ
ชุมชนเพื่อจัดจาหน่ายและส่งออก สามารถตรวจสอบสินค้าผ่านบาร์โค้ดของสินค้านั้นๆ ได้ โดย
กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ บริ ษั ท แปรรู ป อาหาร ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของโครงการ รวมถึงการจัดให้มีหน้าร้านเพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น กิจกรรมหลักของโครงการคือ การรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรของคนในชุมชน เพื่อจั ดจาหน่ายและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตร รวมถึง
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การจัดให้มีหน้าร้านเพื่อจาหน่ายสินค้าของชุมชน และร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรุงจากวัตถุดิบที่
หาได้ใ นท้อ งถิ่ น นอกจากจากนี้ มีก ารบริก ารจั ดส่ งสิ นค้ าให้ถึ งที่ ห มายภายในเวลาที่ก าหนด
รวมทั้งสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหากเกิดการชารุดได้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ผลิตที่สาคัญของสินค้าผ่านทางคิวอาร์โค้ด รายได้จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
สินค้า และการส่งออกต่างประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้เป็นเงิน 52 ล้านบาท
ต่อปี ทรัพยากรหลักที่ใช้ในโครงการคือ ที่ดินในการเพาะปลูก โกดังเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน ระบบการขนส่งสินค้า เป็นต้น ต้นทุนในการทาโครงการมาจากเงินกู้จากธนาคารและขอรับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยประเมินเงินทุ นที่ต้องใช้ในการเริ่มโครงการเป็นเงิน 64.16
ล้านบาท
กลุ่มที่ 3 กินผักเขียว เที่ยวม่วงคา ดื่มด่าธรรมชาติ มีหลักการคือการรวมกลุ่มโฮมส
เตย์ของชุมชน โดยกิจกรรมหลักของโครงการคือการเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน เที่ยวชมธรรมชาติ การเก็บผักปลอดสารพิ ษเพื่อประกอบอาหารทานด้วยตนเอง การนวด
แผนไทย การทากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน และจัดให้มีแหล่งรวบรวมสินค้าท้องถิ่นในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนม่วงคา มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของกลุ่มโฮมสเตย์ รวมถึงการมีเครือข่ายกลุ่มโฮมสเตย์ของชุมชนไว้
ค่อยบริการนักท่องเที่ยว รายได้ของโครงการมาจากค่าเข้าชมสถานที่ ค่าที่พัก การจาหน่ายของ
ฝากและสินค้าจากผลผลิตในชุมชน คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเงิน 11.4
ล้านบาทต่อปี โดยทรัพยากรที่ใช้จะเป็นทรัพยากรที่ เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน เช่น บ้านพักของคนในชุมชน พื้นที่เพาะปลูกของคนในชุมชน เป็นต้น ต้นทุนในการ
ดาเนินโครงการมาจากทุนส่ว นตัว ของสมาชิกในกลุ่ มโฮมสเตย์ กองทุนในหมู่บ้าน รวมถึงเงิน
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น รัฐบาล ธนาคารต่างๆ โดยประเมินค่าใช้จ่ายในการเริ่ ม
โครงการเป็นเงิน 8,425,000 บาท
กลุ่มที่ 4 โฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีการทานา มีหลักการคือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการ
ทานา เพื่อการสืบสานวิถีชีวิตการทานาของคนในท้องถิ่น โดยกิจกรรมหลักคือการเรียนรู้วิถีชีวิต
การทานาของคนในชุมชน ตั้งแต่การหว่านไถ เก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
เช่น ข้าวแต๋น ข้าวแคบ ดอกจอก เป็นต้น และมีการจัดทาแปลงนาสาธิ ต เพื่อ ให้นักท่อ งเที่ยว
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งปี นอกจากนี้ หลังจากช่วงฤดูการทานา นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และเยี่ยมชม
การปลู ก ไม้ เ มื อ งหนาว เช่ น ซาโยเต้ โดยกลุ่ ม เป้ า หมายคื อ ผู้ ส นใจวิ ถี ก ารท านา มี ก าร
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยรายได้มาจากค่าเยี่ยมชมสถานที่ ค่าที่พัก การ
ขายของฝากและสินค้าจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการเข้าพัก
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แบบโฮมสเตย์และการขายของฝากที่ เป็นผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่ได้ในชุมชนเป็นเงิน 2,500,000
บาทต่อปี โดยทรัพยากรที่ใช้จะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน รวมถึงการใช้ผู้นาเที่ยวเป็นคนในท้องถิ่น ต้นทุนของโครงการคือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่ามัคคุเทศก์ ค่าวัสดุแปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภคโครงการ ค่าออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
กลุ่มที่ 5 หมู่บ้านท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีหลักการคือเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
และ ความปลอดภัย การท่องเที่ยวแบบครบวงจร อนุรักษ์ธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตและความ
เป็นมาของหมู่บ้าน โดยกิจกรรมหลักจะเน้นการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ให้ข้อมูลสุขภาพที่สาคัญ
จากพื ช ผั ก และอาหาร การเรี ย นรู้ เ กษตรปลอดภั ย การขี่ ม้ า หรื อ วั ว เยี่ ย มชมหมู่ บ้ า น เป็ น ต้ น
กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ ผู้ ที่ รั ก สุ ข ภาพ ผู้ ที่ รั ก ธรรมชาติ และการศึ ก ษาดู ง านของผู้ ที่ ส นใจ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ป้ายโฆษณา การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในหมู่บ้าน รวมถึง
ตามสถานที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ รายได้ ม าจากค่ า ข้ า ชมสถานที่ ต่ า งๆ ค่ า น าเที่ ย ว ค่ า ที่ พั ก และการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากชุมชน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้เป็นเงิน 38 ล้าน
บาทต่อ ปี โดยทรัพ ยากรที่ใ ช้จะเป็นทรัพยากรที่เ กิดขึ้ นในหมู่บ้ านทั้ งหมด รวมถึ งการบริ ก าร
ทางด้านไอที เป็นต้น ต้นทุนของโครงการคือค่าปรับปรุงที่พัก การปรับแต่งภูมิทัศน์ ค่าดาเนินการ
ระบบออนไลน์และไอทีต่างๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยประเมินต้นทุน
ของโครงการประมาณ 19 ล้านบาท

5. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 มีจานวนทั้งสิ้น
53 ท่าน ประกอบด้ว ย เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ เ ชี่ยวชาญ ผู้ แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้ แทนจาก
ภาคเอกชนในพื้นที่ชุมพร อาทิ นักธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรกร เจ้าของกิจการ ฯลฯ
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้
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ทั้งนี้ สรุปผลการระดมสมองในช่วงระดมสมอง มีรายละเอียดดังนี้
 ผลการนาเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วม
ในการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง
พัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 6 ปี
ข้างหน้า โดยกลุ่มต่างๆ ได้ออกแบบธุรกิจต่างๆ กันไป ดังนี้
โดยการประชุมได้แบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การจัดทาโครงการ จานวน 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เที่ยวท่องสองมหาสมุทร
ธุรกิจเที่ยวท่องสองมหาสมุทร เป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลักของธุรกิจนี้ คือการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการที่พัก
ร้านอาหาร การขนส่ง และผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว และให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ โดยเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวสอง
จังหวัด คือ ระนองและชุมพร ซึ่งเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเข้าด้วยกัน
กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจนี้ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยที่มี
กาลังซื้อสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในลักษณะกรุ๊ปทัวร์และเที่ ยวแบ็คแพ็ค
ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยินยอมที่จะจ่ายค่าบริการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมพร้อมทั้งใช้เวลาพานักนาน
ดังนั้น จึงคาดการณ์รายได้จากมูลค่าเพิ่มของค่าบริการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกว่า 7,000 บาทต่อคน
จึงคาดการณ์รายได้ของธุรกิจอยู่ที่ 700 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2 โซลาร์ฟาร์มลอยน้าในหนองใหญ่ บริการปลูก ส่ง และดูแลผักให้ลูกค้า
จากแนวโน้มธุรกิจที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการ
สิ น ค้ า สุ ข ภาพ และประสบการณ์ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การท าการเกษตร กลุ่ ม ธุ ร กิ จ นี้ จึ ง ริ เ ริ่ ม
โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้าหนองใหญ่ เพื่อให้บริการปลูกผักสดปลอดสาร พร้อมติดตั้งระบบ
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โซลาร์เซลล์ในแปลงผัก และให้บริการจัดส่งชุดปลูกผักพร้อมทีมดูแลการปลูกผักให้แก่ลูกค้า โดย
คุณค่าของบริการนี้คือ ผู้บริโภคจะได้รับผักสดที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการปลูกผัก
ทานด้วยตัวเองและทีมดูแลการปลูกผักให้ลูกค้า ซึ่งลดการสร้างขยะในพื้นที่ด้วย
กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มโรงเรียน และ
กลุ่มลูกค้าทั่วไปผู้สนใจในการปลูกผัก และบริโภคผักสดปลอดสาร โดยมีแหล่งรายได้หลักมาจาก
การให้บริการขายผักและดูแลผัก และต้นทุนการผลิต หลักจากการติดตั้งระบบผลิตพร้อมระบบ
โซลาร์เซลล์ในแปลงผัก บริการจัดส่งและทีมดูแลผักให้ลูกค้า ซึ่งคาดการณ์รายได้เบื้องต้นจาก
ผู้ใช้บริการปลูกผักของธุรกิจอยู่ที่ 180 ล้านบาทต่อปี
กลุ่มที่ 3 สวนปาล์มมาตรฐานพร้อมผลิตไบโอดีเซล
จากแนวโน้ ม ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ผู้ บ ริ โ ภคใส่ ใ จประเด็ น ปั ญ หา
มลภาวะที่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิลมากขึ้น กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจึงริเริ่มโครงการโรงงานแปร
รูปปาล์มน้ามันเป็นไบโอดีเซลมาตรฐานขึ้น โดยใช้ทรัพยากรหลักคือสวนปาล์มมาตรฐานที่มีอยู่
เดิม นาผลผลิตมาแปรรูปเป็นน้ามันไบโอดีเซลมาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักของธุรกิจคือ ผู้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น ชาวสวน ชาวประมง โรงงานต่างๆ เป็นต้น และ
กลุ่ มบริษัทขนส่ งโลจิส ติก ส์ และกลุ่ มหน่ว ยงานภาครัฐ ในขณะที่ พันธมิต รหลั กของธุ รกิจ คื อ
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ศูนย์วิจัยน้ามันปาล์มมาตรฐาน หน่วยงานรัฐและเอกชน บริษัทขนส่ง
น้ามันทั้งทางบก น้า ราง ท่อ และอากาศ
กิจกรรมหลักของธุรกิจคือ การสร้างมาตรฐานรับรองการผลิตปาล์มน้ามันยั่งยืน และรับ
แปรรูปปาล์มมาตรฐานในภูมิภาคเพื่อจัดจาหน่ายให้ลูกค้าต่อไป โดยแหล่งรายได้หลักของธุรกิจมา
จากการขายไบโอดีเซลมาตรฐานเป็นหลัก
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจการขนส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ
ธุ ร กิ จ อาหารเช้ า เพื่ อ สุ ข ภาพเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ก ลุ่ ม เห็ น ว่ า มี ศั ก ยภาพ เนื่ อ งจากแนวโน้ ม
ผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นและต้องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงริเริ่มธุรกิจบริการขนส่งอาหารเช้า
โดยมีคุณค่าของธุรกิจคือ การให้บริการขนส่งอาหารที่มีโภชนาการสูงเป็นโภชนาการบาบัด อีกทั้ง
เป็นอาหารปลอดภัยปลอดสารเคมีอีกด้วย ซึ่งในการกาหนดคุณค่าสารอาหารของแต่ละเมนู จะมี
นักโภชนาการที่มีความรู้ และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากพื้นที่ในภูมิภาคเป็นหลัก โดยในการ
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ขนส่งอาหารเช้าจะใช้โดรนในการขนส่ง เพื่อให้ถึงจุดหมายภายใน 15 นาที ซึ่งควบคุมมาตรฐาน
ระบบขนส่งด้วยระบบ GPS ของโดรน
สาหรับในระยะแรก กลุ่มลูกค้าสาคั ญคือ กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ วัยทางานในพื้ นที่
จังหวัดชุมพร จากนั้นจึงอาจขยายศูนย์กระจายสินค้าในพื้ นที่ใกล้เคียงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่า
จะมีรายได้จากการให้บริการเมนูอาหารเช้าสุขภาพที่ขนส่งด้วยโดรนมากถึง 360 ล้านบาทต่อปี
กลุ่มที่ 5 ธุรกิจท่องเที่ยวนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ
ความต้องการบริการของผู้สูงอายุมีสูงขึ้น และมีความใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับพื้นฐานทรัพยากรที่สาคัญของจังหวัดคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ดังนั้น กลุ่มที่ 5 จึงริเริ่ม
โครงการท่องเที่ยวนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ โดยเป็นธุรกิจที่ให้บริการท่องเที่ยวพร้อมบริการอาหาร
พื้นบ้านและอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านพร้อมบริการติดตามสินค้าที่จัดส่ง
ออนไลน์ได้ กิจกรรมหลักของธุรกิจคือ การให้บริการท่องเที่ยวพร้อมไกด์ ร้านของฝากในพื้นที่
และร้านอาหารพื้ นบ้านและร้า นอาหารสุ ข ภาพในพื้ นที่ ที่เ สริมคุ ณสมบัติใ นรายการอาหารให้
สามารถสแกน QR Code เพื่อระบุสารอาหารและเรื่องราวของวัตถุดิบ
กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจนี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นพิเศษ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่นิยมท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ เช่น จีน และอังกฤษ เป็นต้น โดยเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น Facebook Page Youtube Channel Traveloka และ Booking เป็นต้น และช่องทางออฟไลน์
เช่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มสหกรณ์เกษตรกรและสมาคม
ผู้ประกอบการ เป็นต้น
คาดการณ์รายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวทั้งกลุ่มนักท่อ งเที่ยวรายได้สูง และรายได้
ปานกลาง อยู่ที่ราว 71 ล้านบาทต่อปี และหากพิจารณามูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าของฝากด้วย
จะมีรายได้ประมาณการณ์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
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สรุปประชุมการนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”
Conquering the fear of disruption
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปประชุมการนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
“โลกป่วน...ควรเปลีย่ น” Conquering the fear of disruption
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (คณะผู้วิจัย) ดาเนิน โครงการศึกษา
ข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สมัยใหม่ โดยในการดาเนินงานภายใต้โครงการศึกษาดังกล่าว ต้องนาเสนอผลศึกษาความต้องการ
ของตลาดและแนวโน้มสาคัญต่างๆ ของโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกัน
ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสมจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศไทยต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ
คณะผู้ วิจัย จึงได้จัดงานน าเสนอรู ปแบบธุ รกิ จที่ รองรั บการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ส่ งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ณ C Asean Auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ ในวันพุธที่ 22
พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30-16.00 น.
โดยกาหนดการประชุมนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และภาพบรรยากาศการประชุม
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผ 1-55

ผ 1-56

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

-กาหนดการงานประชุมนาเสนอผลการประชุมกลุม่ ย่อย
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” Conquering the fear of disruption”
ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2652
ณ C asean Auditorium (ชั้น 10) อาคาร CyberWorld Tower กรุงเทพฯ
วันที่
พุธ
22 พ.ค. 62

เวลา
12.00-13.00

รายละเอียด
รับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ผู้ดาเนินรายการกล่าวต้อนรับ
กล่าวเปิด

13.30-14.15

กล่าวสรุปการดาเนินโครงการประชุมกลุ่มย่อยระดับภูมิภาค

14.15-14.30

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-14.45
14.45-14.55
14.55-15.05
15.05-15.15
15.15-15.25
15.25-15.35
15.35-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-16.25
16.25-16.30

ผู้ดาเนินรายการกล่าวแนะนาผู้นาเสนอจากภูมิภาค
วีดีทัศน์สรุปการระดมความคิดเห็นระดับภูมภิ าค
การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 1
Q & A การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 1
การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 2
Q & A การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 2
การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 3
Q & A การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 3
การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 4
Q & A การนาเสนอจากระดับภูมิภาคทีมที่ 4
ผู้ดาเนินรายการสรุปการนาเสนอ และประกาศผู้ชนะ
มอบรางวัล และสรุปกิจกรรม

หมายเหตุ
C asean multifunction area
(ชั้น 10) อาคาร CyberWorld Tower

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและ
กรรมการผู้จัดการ
และนายชานน วุฒจิ รรยารักษ์
ผู้จัดการ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย)
C asean multifunction area
(ชั้น 10) อาคาร CyberWorld Tower
ลาดับการนาเสนอจะเป็นไปแบบสุ่ม
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 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผ 1-57

ผ 1-58

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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สรุปผลการจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีจานวนทั้งสิ้น
100 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การเคหะแห่งชาติ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย กรมวิ ช าการเกษตร กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กรมการข้ า ว กรมศุ ล กากร กรมการท่ อ งเที่ ย ว และส านั ก งานนโยบายและแผน
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ แ ทนจากสถาบั น การศึ ก ษา และผู้ แ ทนจาก
ภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สภาผู้
ส่งออกสินค้าทางเรือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้
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ผ 1-59

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-60

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-61

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-62

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-63

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-64

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-65

ผ 1-66
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ในการประชุมนาเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ จะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การนาเสนอ
ผลการศึกษาแนวโน้มสาคัญและความต้องการตลาดสาหรับสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ และการ
นาเสนอโครงการธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่





The Brickets อาหารแห่งอนาคต ไส้กรอกจากจิ้งหรีด
Rice for Life ข้าวอินทรีย์พร้อมทานด้วยเทคโนโลยี
ม่วงคา Zero Waste การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เน้นชุมชนแบบปลอดขยะ
เที่ ย วท่ อ งสองมหาสมุ ท ร การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงผ่ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่

 สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น
คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ท้ า ทายส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
ต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มแนวโน้มสาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่ว โลก
โดยมีปัจจัยท้าทายสาคัญทั้งสิ้น 5 ปัจจัยท้าทาย พร้อมด้วยโอกาสทางธุรกิจในภาคเกษตร สินค้า
และบริการที่น่าสนใจ ดังนี้
 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ/ สิ่ ง แวดล้ อ ม – ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า
ผักและผลไม้อินทรีย์ ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ตัวผลิตพลังงานทางเลือก บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car
Pool/ Sharing บริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย น บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สิ่งแวดล้อม
 อนาคตของการผลิ ต แบบใหม่ – ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ น่ า สนใจที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม อาหารแปรรูป
แห่งอนาคต ระบบการผลิตอัตโนมัติ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ การ
ให้บริการแพทย์แม่นยา การให้บริการทางการแพทย์ระยะไกล บริการซ่อมบารุง
อัจฉริยะ ธุรกิจก่อสร้างต้นทุนต่า
 สังคมสูงวัย – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผักและ
ผลไม้ อิ น ทรี ย์ ยาและอาหารเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพอิ น ทรี ย์ บริ ก ารตรวจ
สุขภาพ สถานที่ดูแลคนชรา และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ปาล์มและพืชพลังงาน อาหารแปรรูปคาร์บอนต่า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ครบวงจร พลาสติกและเคมีภัณฑ์สมัยใหม่ สินค้าเกษตรผักและผลไม้อินทรีย์ บริการ
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน บริการ Smart Home Solution บริการ Car
Pool/ Sharing บริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย น บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจการก่อสร้าง โรงแรมและที่พักเชิงสิ่งแวดล้อม
 ซัพพลายเชนรูปแบบใหม่ – ตลาดสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ธุรกิจสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรง สินค้าเกษตรที่ระบุที่มาได้
(Traceability) เชื้อเพลิงชีวภาพ ธุรกิจด้าน Warehouse Robotics ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
รถยนต์อัตโนมัติ และชิ้นส่วนรถยนต์ โดรนขนส่งสินค้า บริการขนส่งสินค้าในอนาคต
ศูนย์กระจายสินค้า แพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
 คาถามและความคิดเห็นของคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
ในช่วงที่สองของการประชุม ผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภูมิภาคจะขึ้นนาเสนอรูปแบบ
ธุรกิจของแต่ละกลุ่ม เป็ นเวลา 10 นาที โดยรูปแบบธุรกิจของแต่ละกลุ่มและความคิดเห็ น จาก
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วม มีดังนี้
The Brickets นาเสนอธุรกิจการผลิตไส้กรอกจากจิ้งหรีด โดยใช้จิ้งหรีดจากระบบฟาร์มที่
เป็นระบบปิด มีความสะอาด และได้มาตรฐานในการผลิต และส่ งออกตามหลักกฎหมายสากล
สาหรับจุดเด่นสาคัญของธุรกิจนี้คือ ต้องการผลิตแหล่งโปรตีนทางเลือกที่นอกเหนือจากสัตว์ใหญ่
ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการทาฟาร์มแมลง ซึ่งจิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีอัตราส่วนโปรตีนต่อ
ตัวที่สูง และมีไฟเบอร์ในตัวอีกด้วย โดยธุรกิจนี้มีแผนในการให้บริการติดตั้งระบบเลี้ยงจิ้งหรี ดที่ได้
มาตรฐานขนาดเล็ก ให้แก่เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย ซึ่งมีต้นทุนต่ากว่าการติดตั้งโรงเลี้ยงหรือระบบ
ผลิตจิ้งหรีดขนาดใหญ่ประมาณ 8 เท่า
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการสอบถามถึงแผนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศของธุรกิจนี้
ผู้แทนของกลุ่มธุรกิจนี้ ได้ระบุว่า มีแผนการส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศที่มีความต้องการอาหาร
โปรตีนทางเลือก เช่น อเมริกา ประเทศสหภาพยุโรป เป็นต้น พร้อมทั้งระบุว่า หากได้รับการ
ผลักดันหรือการแนะนาจากหน่วยงานภาครัฐในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าในต่างประเทศ เช่น
การช่วยเหลือจากทูตพาณิชย์ในประเทศเป้าหมาย จะช่วยเพิ่ มความแม่นยาในการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศมากขึ้น และยังมีคาถามถึงการแข่งขันจากต่างชาติ และประเด็นด้านกฎระเบียบที่
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ผู้สนใจเลี้ยงจิ้งหรีดต้องทราบ ผู้แทนฯ ได้ระบุว่า มีความสนใจจากชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน
ระบบโรงเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยอยู่ และต้องขออนุญาตกรมปศุสัตว์ก่อนการสร้างหรือติดตั้ง
ระบบโรงเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ละแห่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ใ ห้ค วามเห็นเพิ่ มเติมในประเด็ นการขยายธุ รกิ จให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตวัตถุดิบจิ้งหรีด และส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้า จะช่วยเพิ่ม
ทางเลือกในการทาธุรกิจให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้มาก
Rice for Life ข้าวอินทรีย์พร้อมทานด้วยเทคโนโลยี เป็นธุรกิจที่เน้นจุดแข็งของข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ของสุรินทร์ ที่มีความหอม มีมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากลส่งออกไปยังต่างประเทศ
ได้ และมีเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง โดยมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โดรนในการหว่านเมล็ด
พันธุ์ที่รวดเร็ว และแม่นยากว่าคน การนาเทคโนโลยี CCTV ตรวจตราสภาพการเติบโตของข้าวใน
แปลง ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของการผลิตข้าวอินทรีย์ได้มากขึ้น และ
มีความต้องการซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรงมากขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่า ตลาดอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ เติบโตค่อนข้าง
สูง จึงเป็นโอกาสในการนาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการผลิต เช่น บล็อกเชน มาทาให้ข้าวอินทรีย์
สามารถตรวจสอบที่มาของการผลิตได้ จะทาให้โอกาสในการเจาะตลาดต่างประเทศมากขึ้น และ
อยากให้ ร่ ว มกั น กั บ พั น ธมิ ต รเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น กั บ
ความเห็นของผู้แทนจากภาคเอกชนที่เสนอให้ธุรกิจควรสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ที่เหนือไป
กว่าความเป็นข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ ดังในหลายๆ พื้นที่ของญี่ปุ่นมีการสร้างเรื่องราวให้แก่ข้าว
ในแต่ละจังหวัด
ม่วงคา Zero Waste ผู้แทนของกลุ่มธุรกิจนี้ ได้นาเสนอแนวธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์
และปลอดขยะให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โป่งแยง ที่มีวัฒนธรรมชาวบ้านแบบดั้งเดิม ประสบการณ์การ
เก็ บเกี่ ยวผั ก ผลไม้ ปลอดสารในพื้ น ที่ ช าวบ้ า น จัดตารางท่อ งเที่ ยวเชิ ง นิเ วศน์ค รบวงจรใ ห้ แ ก่
นักท่องเที่ยว โดยไม่เกิดขยะหรือของเสียเกิดขึ้นตลอดการใช้บริการ แต่แปรสภาพเป็นสินค้าหรือ
สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น จานจากวัสดุธรรมชาติ ปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือจากการทาน และถ่าน
ดับกลิ่นจากเปลือกแมคคาเดเมีย เป็นต้น
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คณะกรรมการได้ เ สนอแนะให้ ผู้ แทนของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ นี้ ส ร้ า งพั น ธมิ ต รในการท าธุ รกิจ
ท่องเที่ยวที่มีความกว้างมากขึ้น เช่น หมู่บ้าน ตาบลใกล้เคียง เป็นต้น โดยอาจประสานขอความ
ช่วยเหลือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเสนอแนวคิดการให้บริการท่องเที่ยว
แบบ Carbon Neutral Tourism หรือการท่องเที่ยวแบบปลอดการปล่อยคาร์บอน เนื่องจากการ
เดินทางไปยังโป่งแยงด้วยรูปแบบการเดินทางต่างๆ มีการวัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่างกัน
ดังนั้น ธุรกิจจึงอาจเพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามจานวนคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อ
ชดเชยคาร์บอนที่สร้าขึ้น ทาให้ธุรกิจดูน่าสนใจและกลายเป็นธุรกิจที่ปลอดของเสียอย่างแท้จริง
เที่ยวท่องสองมหาสมุทร การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างชุมพรและระนอง เชื่อมระหว่าง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ธุรกิจนี้จะให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร ตั้งแต่เดินทาง กิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว อาหาร การบริ ก ารสุ ข ภาพ โรงแรมและที่ พั ก โดยสร้ า งเป็ น เครื อ ข่ า ยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมพรและระนอง และระบบสมาชิก Exclusive ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ที่จะได้รับการบริการพิเศษพร้อมทั้งเทคโนโลยีติดตามตัว เพื่อพร้อมให้บริการตลอดเวลา มีความ
ปลอดภัยในการให้ บริก ารท่องเที่ยวที่สู ง และให้การบริการชั้น สู งให้แก่ สมาชิก ซึ่งกลุ่ มลู กค้า
เป้าหมายคื อ นัก ท่อ งเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่มีรายได้สู งเป็นหลัก โดยผู้ แทนของกลุ่ มระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูงพอที่จะเลือกเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการพิเศษที่มีราคาสูง และ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่กลุ่มธุรกิจนี้ต้องการ
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่า แนวคิดของธุรกิจนี้ ยังไม่สามารถนาเสนอจุดเด่นของ
จังหวัดทั้งสองได้ชัดเท่าที่ควร และเสนอให้ผู้แทนของกลุ่มธุรกิจนี้ พิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบพิเศษ เช่น การดูน ก การดาน้าลึก
ซึ่งการให้บริการของธุรกิจนี้อาจตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่หากชื่นชอบ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะใช้บริการซ้า ได้จนกระทั่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งระดับรายได้ที่ของกลุ่มเหล่านี้ยังเติบโตได้มาก
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สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของ
ผู้บริโภค (Customer Journey)
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้
โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และ
พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
1. สรุปงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค วันอังคารที่ 23
กรกฎาคม 2562
ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้รับมอบหมายจาก
สานักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา
ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของตลาด (Demand Driven) และพั ฒ นาต้ น แบบอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ
บริการสมัยใหม่ โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดโครงการ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม
2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ
งานประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภค ( Customer Journey
Workshop) เป็นโครงการต่อเนื่อง จากการนาเสนอโครงการจากการศึกษาระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้น
ในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการนาเสนอ 4 แนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ จากตัวแทนจังหวัดใน 4
ภูมิภาคไม่ว่าจะป็น
 The Brickets: อาหารแห่งอนาคต ไส้กรอกแปรรูปด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีด
 เที่ ย วท่ อ ง สองมหาสมุ ท ร: การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงผ่ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่
 ม่วงคา Zero Waste: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เน้นวิถีชุมชนแบบปลอดขยะ
 Rice for Life: ข้าวอินทรีย์พร้อมทานควบคุมด้วย CCTV และ Sensor
กิจกรรมนี้จะเป็นอีกโอกาสสาคัญที่แนวคิดธุรกิจดังกล่าว ได้พัฒนาต่อยอด โดยธุรกิจ
ต้นแบบจากทุกภูมิภาคจะได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและ
ประชาชนที่สนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
โดยก าหนดการงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเ คราะห์การเดินทางของผู้ บริโภคภายใต้
โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการสมัยใหม่ และภาพบรรยากาศการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผ 1-74
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และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 กาหนดการประชุมฯ
งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey)
ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลา(Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ
เวลา
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15

หัวข้ออบรม
เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กล่าวเปิด

9.15 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 - 12.00
12.00 – 13.00

นาเสนอกระบวนการวิเคราะห์ Customer Journey
พักรับประทานอาหารว่าง
ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

ผู้เข้าร่วมนาเสนอแบบวิเคราะห์ Customer Journey
ธุรกิจของตน
พักรับประทานอาหารว่าง

14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 15.30

ให้ความเห็นต่อการนาเสนอแบบวิเคราะห์ Customer
Journey และ สรุปผลการประชุมระดมสมอง
ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม

15.30 – 16.00

สรุปผลการ Workshop & Pitching และอภิปราย

วิทยากร
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า หรือผูแ้ ทน
นาเสนอโดย คณะผู้วิจยั
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 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
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ผ 1-80
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ผ 1-81
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ผลการจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้
งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้โครงการศึกษาข้อมูล
ความต้อ งการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุต สาหกรรมและธุ รกิ จบริ ก าร
สมั ย ใหม่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาธุ กิ จ ต้ น แบบในโครงการ โดยมี ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าจากกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis): ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุ รกิจต้นแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่มของตนเอง โดยมีแนวทางการวิเคราะห์แบ่งตามลักษณะการขาย 2 แบบ
คื อ ธุ ร กิ จ ต่ อ ธุ ร กิ จ (Business to Business) และธุ ร กิ จ ต่ อ ลู ก ค้ า (Business to
Consumers) หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มจะต้องเลือกผู้มีส่วนได้เสีย 1 กลุ่ม เพื่อทา
การวิเคราะห์เชิงลึกในขั้นตอนต่อไป
 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้า (Customer Persona): ในขั้นตอนนี้
ผู้เข้าร่วมจะใช้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามที่เลือกในขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อทาความเข้าใจถึ ง
ความต้องการในเบื้องต้น โดยสมาชิกได้ร่วมกาหนดลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ การทางาน อุปนิสัย และความชอบ เป็นต้น
 การวิเคราะห์แผนที่การเข้าใจลูกค้า (Empathy Map): หลังจากที่ได้วิเคราะห์ลักษณะ
โดยทั่วไปของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในขั้ นตอนที่ 1 และ 2 แล้ ว สมาชิกในกลุ่ มได้
วิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจกลุ่มลูกค้าผ่าน empathy map เพื่อทาความเข้าใจ ความคิด
ความรู้สึก พฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผ่าน 4 ขั้นตอนย่อยได้แก่

ลูกค้าได้ยินอะไร (Hear)

ลูกค้าพูดอะไรให้ใครฟังบ้าง (Say)

ลูกค้าทาอะไร (Do)

ลูกค้ารู้สึกอย่างไร (Feel)
 การวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้บริโภค (Scenario Map): เป็นการสร้างสถานการณ์
จ าลองของลู ก ค้ า ใน 1 วั น (One day in life) โดยการน าลั ก ษณะของลู ก ค้ า
(Customer Persona) และแผนที่การเข้าใจลูกค้า (Empathy Map) มาประกอบการ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิ จารณาเป็นขั้นตอนและประสบการณ์ที่ผู้ บริโภคจะได้รับในขั้นตอนการบริโภค
สินค้าและบริการ ได้แก่

สนใจซื้อสินค้าตามความต้องการ

ศึกษาข้อมูลสินค้าและบริการ

พิจารณาคุณภาพและราคา

การสั่งซื้อ
 การนาเสนอของผู้เข้าร่วม
 กลุ่มที่ 1 (กิจการ The Bricket)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 1 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to
Business) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร หรือเป็น
เชฟที่มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดอาหารปรุงสุกได้
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการหรือเชฟในภัตตาคาร
คือ อายุ 35-45 ปี เพศชาย มีประสบการณ์ในการทาอาหาร และเป็นเชฟใหญ่ใน
ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อวัตถุดิบ มีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่จาเจ และชอบลองวัตถุดิบใหม่ๆ
ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่ มร่ว มกันพิ จารณาถึง แผนที่การเข้าใจลู กค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ มั ก จะได้ ยิ น (Hear) ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ หรื อ จากกลุ่ ม วิช าชี พ ที่ มี
เนื้อหาทางเทคนิคอย่างละเอียด ไม่ใช่ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ โดยอาจได้ยินข้อมูล
เกี่ยวกับการบริโภคแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ ของโลกในอนาคตจากวารสารหรือ
กลุ่มปิดของเชฟ หลังจากนั้นทาให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มพูดถึงกระแสดังกล่าว (Say) ใน
หมู่เชฟหรือผู้ประกอบการ โดยหลังจากมีการพูดคุยแนะนาแล้ว กลุ่มลูกค้าอาจลอง
ค้นหาผลิตภัณฑ์ หาข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อตัวแทนจาหน่ายโดยตรง (Do) โดย
ความรู้สึ ก ของผู้ ที่อ ยู่ใ นกลุ่ มวิ ช าชี พนี้อ าจเป็ นไปตามผลตอบรั บ จากลู ก ค้ า หรือ
ความสามารถในการเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ผ 1-83
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ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วิ ธี ก ารซื้ อ : กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการอาจสั่ ง ซื้ อ ผ่ า นผู้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ (Supplier) ที่ ส่ ง
วัตถุดิบให้แก่ภัตาคารเป็นประจา ทาให้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม
ศึกษาข้อมูล: ผู้ประกอบการหรือเชฟอาจศึกษาข้อมูลทางโภชนาการโดยละเอียด
และอาจให้ความสาคัญกับการตอบรับทางการตลาดจากกลุ่มลูกค้า
พิจารณาคุณภาพราคา: ผู้ประกอบการอาจพิจารณาถึงความคุ้มทุนในการประกอบ
อาหารต่อไป และอาจคานึงถึงความสามารถในการเก็บรักษา และการหมดอายุของ
วัตถุดิบเป็นหลัก
การสั่งซื้อ : ผู้ประกอบการอาจสั่งซื้อโดยตรงกับตัวแทนจาหน่าย หรือสั่งซื้อผ่ าน
supplier

 กลุ่มที่ 2 (กิจการ The Bricket)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 2 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อลูกค้า (Business to
Consumers) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มรักการออกกาลังกายเป็น
หลักในขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มผู้รักการออกกาลังกายตามลักษณะ
ของกลุ่มลูกค้าโดยกาหนดอายุระหว่าง 25-45 ปี เป็นพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ
มีอุปนิสัยเป็นคนมีระเบียบวินัย รักการลองสิ่งใหม่ๆ ดูแลตัวเอง มีรสนิยมการทาง
อาหาร ทันสมัยและรักสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่มร่ว มกันพิ จารณาถึง แผนที่การเข้าใจลู กค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาจได้ยิน
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคแมลงที่ เ ป็ น แหล่ ง โปรตี น ใหม่ ข องโลกในอนาคตจาก
หน่ว ยงานระหว่างประเทศต่างๆ เช่น องค์ การสหประชาชาติ หลั งจากนั้นทาให้
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กลุ่มเป้าหมายเริ่มพูดถึงกระแสดังกล่าว (Say) ในหมู่คนรักสุขภาพ โดยหลังจากมี
การพูดคุยแนะนาแล้ว กลุ่มลูกค้าอาจลองค้นหาผลิตภัณฑ์ หาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ลองซื้อโปรตีนจากจิ้งหรีดมาลองทาน (Do) โดยความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนรัก
สุขภาพนี้อาจมีความรู้สึกดี และกลับมาซื้อใหม่ หรืออาจยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในสินค้า
ตัวใหม่นี้
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอน คือ
วิธีการซื้อ: กลุ่มลูกค้าอาจค้นหาใน Pantip.com หรือร้านค้าออนไลน์อื่นๆ
ศึกษาข้อมูล: กลุ่มลูกค้าอาจศึกษาข้อมูล เชิงลึก เช่น ผลการวิจัย ผลข้างเคียงทาง
สุขภาพ หรือการรองรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
พิจารณาคุณภาพราคา: กลุ่มลูกค้าอาจอ่านบทวิจารณ์ ปรึกษานักโภชนาการเพื่อ
เปรียบเทียบราคากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆ
การสั่งซื้อ: สั่งซื้ออนไลน์ หรือ hypermarket กลุ่มบน เช่น Foodland, และ Gourmet
Market เป็นต้น
 กลุ่มที่ 3 (กิจการม่วงคา Zero Waste)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 3 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อลูกค้า (Business to
Consumers) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่ มลูกค้าที่เ ป็นกลุ่ มคนทางาน ครอบคลุมถึ ง
พนักงานบริษัท พนักงานออฟฟิศ
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มวัยทางานแล้ว ได้กาหนดลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมายคือ อายุ 25-40 ปี ไม่จากัดเพศ เป็นพนักงานบริษัทในเมืองที่ห่าง
ธรรมชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายมีอุปนิสัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ ประหยัด และ
รั ก สุ ข ภาพ กิ จ กรรมที่ ช อบคื อ การผจญภั ย การออกก าลั ง การ และการศึ ก ษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาถึงแผนที่การเข้าใจลูกค้า (Empathy Map) พบว่าลูกค้า
กลุ่มนี้มักจะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย รายการท่องเที่ยว และ
รี วิ ว ท่ อ งเที่ ย วออนไลน์ หลั ง จากนั้ น ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเริ่ ม สนใจและพู ด ถึ ง
ประสบการณ์ดังกล่าว (Say) โดยหลังจากมีการพูดคุยแล้ว กลุ่มลูกค้าอาจค้นหาบริการ
หรือหารีวิวเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือทางโซเชีย ลมีเดีย เช่นการค้นหา
รูปภาพผ่านแฮชแทก (Hashtag) ต่างๆ (Do) โดยหลังจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ แล้ว
กลุ่มเป้าหมายอาจสนใจไปเที่ยว หรืออาจรู้สึกเฉยๆ กับกิจกรรมก็เป็นได้
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วิธีการซื้อ: กลุ่มคนทางานมักซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
เช่น Agoda AirBnb หรือ Local Alike
ศึกษาข้อมูล : กลุ่ มเป้าหมายมักศึกษาข้อ มูล จากผู้ ใ ช้ รายอื่ นๆ หรือ กระทู้ค วาม
คิดเห็นออนไลน์ เช่น Pantip.com
พิจารณาคุณภาพราคา: ราคามีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มคนวัยทางาน อีกหนึ่ง
ปัจจัยคือประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่สามารถสร้างความแตกต่างแก่ผู้ใช้ได้
การสั่งซื้อ: การสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นล่วงหน้า หรือเกิดขึ้นขณะเดินทาง
 กลุ่มที่ 4 (กิจการเที่ยวท่อง...สองมหาสมุทร)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 4 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อลูกค้า (Business to
Consumers) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม “Premium มีสตางค์” คือ
เป็นกลุ่มวัยทางานที่อยู่ในระดับบริหาร มีกาลังจ่ายในการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิ ก ในกลุ่ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาลั ก ษณะของกลุ่ ม “Premium มี ส ตางค์ ” โดยได้
กาหนดลักษณะกลุ่มคือ มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เพศชายและหญิง มักท่องเที่ยวกับ
ครอบครั ว โดยนิ ย มท ากิ จ กรรมกลางแจ้ ง รั ก การบริ ก ารเหนื อ ระดั บ และความ
สะดวกสบายในการเดินทางและที่พัก
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ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่มร่ว มกันพิ จารณาถึง แผนที่การเข้าใจลู กค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มัก จะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่ านการพูดปากต่อ ปาก (Word of
Mouth) หรือเพื่อนฝูงในกลุ่มผู้บริหารที่ทาหน้าที่เหมือนเป็น Micro Influencer โดย
อาจได้ยินประสบการณ์ ก ารท่อ งเที่ย วในจัง หวัด ชุ มพร และระนองผ่ า นเพื่ อ นฝู ง
หลังจากนั้นทาให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มถามและพูดถึงประสบการณ์ดังกล่าว (Say) ใน
โดยหลังจากมีก ารพูดคุ ยแล้ว กลุ่มลูกค้าอาจค้ นหาผลิตภัณฑ์ หรือมอบหมายให้
นายหน้า (Tour Agent) วางแผนการท่อ งเที่ยวในจุดหมายดังกล่ าวให้ (Do) โดย
ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในกลุ่ม Premium นี้มักจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นจากคาบอกเล่าของ
คนที่น่าเชื่อถือได้ มากกว่าการเห็นจากโฆษณาโดยทั่วไป
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอน คือ
วิธี การซื้อ: กลุ่ ม Premium มั กซื้ อการบริ การส าเร็ จรู ปแบบครบวงจร เพื่ อลดการ
วางแผนเอง หรือการเดิ นทางที่ ยากล าบาก โดยอาจจองผ่ านบริษั ทน าเที่ ยว (Tour
Operator)
ศึกษาข้อมูล: ข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจคือ ความสะดวกสบาย ความ
สวยงามของสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยในหารเข้าพักและการอยู่อาศัย
พิจารณาคุณภาพราคา: กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อดังนั้นความอ่อนไหว
ต่อราคา (Price Sensitivity) จึงไม่เกิดมากนักในกลุ่มเป้าหมายนี้ โดยจะมุ่งเน้นที่การ
พิจารณาคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยเป็นหลัก
การสั่ ง ซื้ อ : กลุ่ ม เป้ า หมายมั ก นิ ย มการสั่ ง ซื้ อ โปรแกรมทั ว ร์ และช าระค่ า ที่ พั ก
ล่วงหน้า และมักมีแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ดังนั้นการสั่งซื้อมักเกิดขึ้นบนช่องทาง
ออนไลน์หรือผ่านนายหน้า
 กลุ่มที่ 5 (กิจการเที่ยวท่อง...สองมหาสมุทร)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 5 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to
Business) โดยได้ เ ลื อ กพิ จ ารณากลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น กลุ่ ม บริ ษั ท น าเที่ ย ว (Tour
Operator) ที่ทาหน้าที่จาหน่ายแพ็คเกจทัวร์ให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง
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ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มบริษัทนาเที่ยว โดยเป็นบริษัทที่
ดาเนินธุรกิจอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มี
ทางออกทางทะเล โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทนาเที่ ยวเป็นกลุ่ มเฉพาะที่นิยมเที่ ยว
ทะเล (Niche Market)
ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่มร่ว มกันพิ จารณาถึง แผนที่การเข้าใจลู กค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มัก จะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่ านการพูดปากต่อ ปาก (Word of
Mouth) หรือจากเทรนด์ที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายประเทศของตนต้องการ เช่น
social media หรื อ เว็ บ ไซต์ ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มในประเทศลาว หลั ง จากนั้ น ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเริ่มถามผู้ใช้บริการ หรือเริ่มติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
(Say) โดยหลั งจากมีก ารพูดคุ ยแล้ ว กลุ่ มลู กค้ าอาจค้ นหาการบริการ หรือ ติดต่อ
ผู้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น ของชุ ม พร-ระนองโดยตรง (Do) โดยความรู้ สึ ก ของ
ผู้ ประกอบการบริ ษัท ทัว ร์อ าจขึ้ นอยู่ กับ ราคาและความต้อ งการที่เ กิ ด ขึ้ นในกลุ่ ม
ผู้ใช้บริการชาวลาว
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วางแผน: ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายจะต้ อ งพิจ ารณาถึ ง ปริ ม าณความ
ต้องการของผู้ใช้ในประเทศลาว
ออกแบบโปรแกรมทัวร์: หลังจากนั้นจึงออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก
ขาย: เข้าถึงช่องทางของผู้บริโภคในประเทศลาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชาระเงิน: คานึงถึงช่องทางการชาระเงินโดยเฉพาะช่องทางการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
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สรุปงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้
โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และ
พัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ ณ จังหวัดสุรินทร์
2. สรุปงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค วันพฤหัสบดีที่ 15
สิงหาคม 2562
ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้รับมอบหมายจาก
สานักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา
ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของตลาด (Demand Driven) และพั ฒ นาต้ น แบบอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ
บริการสมัยใหม่ โดยได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม
2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งานประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภค ( Customer Journey
Workshop) เป็นโครงการต่อเนื่อง จากการนาเสนอโครงการจากการศึกษาระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้น
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการนาเสนอแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่จากตัวแทนจังหวัดสุรินทร์
 Rice for Life: ข้าวอินทรีย์พร้อมทานควบคุมด้วย CCTV และ Sensor
กิจกรรมนี้จะเป็นอีกโอกาสสาคัญที่แนวคิดธุรกิจดังกล่าว ได้พัฒนาต่อยอด โดยธุรกิจ
ต้นแบบจากทุกภูมิภาคจะได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและ
ประชาชนที่สนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
โดยก าหนดการงานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเ คราะห์การเดินทางของผู้ บริโภคภายใต้
โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการสมัยใหม่ และภาพบรรยากาศการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผ 1-89

ผ 1-90

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 กาหนดการประชุมฯ
งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey)
ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่
เวลา
หัวข้ออบรม
วันพฤหัสบดีที่ 8.30 – 9.00 เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
15 ส.ค. 62 9.00 – 9.15 กล่าวเปิด

9.15 – 10.00 นาเสนอกระบวนการวิเคราะห์ Customer Journey
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey
 คุณลักษณะของลูกค้า (Customer Persona)
 ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
 สถานการณ์จาลองของลูกค้า (Scenario Map)
 การเดินทางและประการณ์ของผูบ้ ริโภค (Customer
Journey and their experiences)
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 ผู้เข้าร่วมนาเสนอแบบวิเคราะห์ Customer Journey ธุรกิจของตน
14.00 – 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.15 ให้ความเห็นต่อการนาเสนอแบบวิเคราะห์ Customer Journey
และ สรุปผลการประชุมระดมสมอง
15.15 – 15.30 ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
15.30 – 16.00 สรุปผลการ Workshop & Pitching และอภิปราย

หมายเหตุ
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กล่าวเปิด
นาเสนอโดย คณะผู้วิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ผ 1-91

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผ 1-92

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-93

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-94

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผลการจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้
งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้โครงการศึกษาข้อมูล
ความต้อ งการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุต สาหกรรมและธุ ร กิจ บริ ก าร
สมั ย ใหม่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาธุ กิ จ ต้ น แบบในโครงการ โดยมี ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าจากกิจกรรม 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการประชุมคู่ขนานไป
กับการประชุมวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยสรุปดังนี้
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)
 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้า (Customer Persona)
 การวิเคราะห์แผนที่การเข้าใจลูกค้า (Empathy Map)





ลูกค้าได้ยินอะไร (Hear)
ลูกค้าพูดอะไรให้ใครฟังบ้าง (Say)
ลูกค้าทาอะไร (Do)
ลูกค้ารู้สึกอย่างไร (Feel)

 การวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้บริโภค (Scenario Map):





สนใจซื้อสินค้าตามความต้องการ
ศึกษาข้อมูลสินค้าและบริการ
พิจารณาคุณภาพและราคา
การสั่งซื้อ

 กลุ่มที่ 1 (กิจการข้าวอินทรีย์)
ขั้นตอนที่1
กลุ่ ม ที่ 1 เลื อ กวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ ป็ น ผู้ ล ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้ า ของธุ ร กิ จ
โดยตรง (Business to Customer) โดยได้เ ลื อ กพิจ ารณากลุ่ มลู กค้ า ที่อ าศั ย อยู่ ใ น
เมือง กลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง

ผ 1-95

ผ 1-96

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคโดยเน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิง
วัยกลางคนถึงสูงอายุ ระหว่าง 40-60 ปี นิยมใช้ของมีระดับ ชอบเข้าสังคม ต้องการ
การยอมรับจากเพื่อ นฝูง ชอบการแลกเปลี่ยนเรื่องราว มีกาลังซื้อผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพ และมีความพิถีพิถันในการบริโภคสินค้า
ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่ มร่ว มกันพิ จารณาถึ ง แผนที่การเข้าใจลูกค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะแอป
พลิเคชัน Line ระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มักเป็นทั้งผู้ส่งสาร ในการบอก
เล่าเรื่องราว และเป็นทั้งผู้รับสาร ผ่านการเข้าถึงเนื้อหาที่ส่งต่อกันในหมู่เพื่อน
หลังจากนั้นทาให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มพูดถึงกระแสดังกล่าว (Say) ในหมู่เพื่อน โดย
อาจใช้ข้อมูลผ่านบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ หรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิต เช่น
รูปภาพ หรือวีดิทัศน์ โดยหลังจากมีการพูดคุยแนะนาแล้ว กลุ่มลูกค้าอาจลองค้นหา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หาข้อ มูล เพิ่ มเติม ลงพื้นที่ เ พาะปลูก หรือ บอกความรู้สึกของตน และ
สั งเกตการเปลี่ ยนแปลงหลังจากบริโภคไปสักระยะหนึ่ง (Do) โดยความรู้สึ กของ
ผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ การบริโภค และความรู้สึกหลังจาก
การบริโภค (Feel) เช่น รู้สึกสบายใจ ปลอดภัยขึ้น หรือรู้สึกรอนานไม่ทันต่อ การ
บริโภค เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วิธีการซื้อ: กลุ่มผู้ประกอบการอาจเห็นข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนที่เชื่อถือได้ หรือได้รับ
เป็นของฝากแล้วติดต่อผ่านฉลากผลิตภัณฑ์
ศึกษาข้อมูล: ผู้บริโภคศึกษารายละเอียดผ่านทางรูปภาพ โดยมีข้อมูลที่จาเป็นคือ
ชนิดข้าว คุณประโยชน์ วิธีการประกอบอาหาร โดยผู้บริโภคอาจสนใจเยี่ยมชมฟาร์ม
โดยตรง
พิจารณาคุณภาพราคา: ผู้ประกอบการอาจพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการซื้อ โดย
เน้นการพิจารณาคุณค่าของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการปลูกเป็นหลัก เช่น มาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ หรือรีวิวจากผู้บริโภครายอื่น

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

การสั่งซื้อ: ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจสั่งซื้อโดยตรงกับเกษตรกร ผ่านการโทร หรือผ่าน
แอปพลิ เ คชัน Line โดยผู้ ผ ลิ ต อาจใช้การลดราคาเป็นเครื่อ งมือ ทางการตลาดใน
ขั้นตอนนี้
 กลุ่มที่ 2 (กิจการข้าวอินทรีย์)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 2 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าของธุรกิจ
โดยตรง (Business to Customer) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ
เช่น ภาวะน้าหนักเกิน
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคโดยเน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่
มีปัญหาสุขภาพ และอยากหุ่นดี อายุ 25-35 ปี โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเคยบริโภค
ยาลดความอ้วน เชื่อคาโฆษณาง่าย เป็นพนักงานประจา ติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ใส่ใจสุขภาพ ตามดาราศิลปิน
ขัน้ ตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่ มร่ว มกันพิ จารณาถึ ง แผนที่การเข้าใจลูกค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มัก จะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่ านสื่อสั งคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
ข้อมูลจากศิลปิน ดารา (Influencers) โดยมักเป็นข้อความที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ
หรือข้อความที่เป็นการเร้า อารมณ์เพื่อกระตุ้นการซื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว
แล้ว ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจโพสต์ถามความคิดเห็น หรือแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
หารี วิ ว การรั บ ประทานข้ า วอิ น ทรี ย์ จ ากกลุ่ ม เพื่ อ นบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Say)
หลังจากนั้น ผู้บริโภคอาจสั่งข้าวอินทรีนย์ผ่านการสั่งซื้อออนไลน์เพื่อเป็นการทดลอง
สินค้า และอาจเป็นผู้รีวิวสินค้า หลังจากการบริโภคด้วยตนเองหากได้รับผลตอบรับ
ที่ดี (Do) หลังจากบริโภคแล้ว หากผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้า อาจสั่งซื้อในปริมาณที่
มากขึ้น และมีความรู้สึกดีต่อข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ (Feel) จนเป็น
ลูกค้าประจา (Loyalty)

ผ 1-97

ผ 1-98

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วิธี การซื้อ : กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคอาจเห็ น ข้ อ มู ล จาก Influencers หรื อ การรี วิ ว ผ่ า นโลก
ออนไลน์
ศึกษาข้อมูล: ผู้บริโภคศึกษารายละเอียดผ่านข้อมูลสินค้าที่มีการระบุออนไลน์ โดย
ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจให้ความสนใจในข้อมูลทางโภชนาการเป็นพิเศษ เช่น ปริมาณ
แคลอรีที่จะได้รับต่อหน่วยบริโภค
พิจารณาคุณภาพราคา: ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจเปรียบเทียบข้อมูลทางโภชนาการต่อ
ราคาสินค้าอื่นๆ อาจเชื่อรีวิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก
การสั่งซื้อ: ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจนิยมสั่งซื้อผ่านออนไลน์ โดยนิยมใช้บริการการขนส่ง
ถึงบ้าน โดยอาจให้ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ด้วย
 กลุ่มที่ 3 (กิจการอินทผลัม)
ขั้นตอนที่1
กลุ่มที่ 3 เลือกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าของธุรกิจ
โดยตรง (Business to Customer) โดยได้เลือกพิจารณากลุ่มลูกค้าที่ดื่มกาแฟเป็น
ประจา โดยมุ่งให้อินทผลัมสดเป็นตัวเลือกของสารให้ความหวานสาหรับกาแฟ
ขั้นตอนที่ 2
สมาชิก ในกลุ่ มร่ว มกั นพิ จ ารณาลั กษณะของกลุ่ มผู้ บริ โภคโดยเน้ นกลุ่ มลู ก ค้ า วั ย
ทางาน อายุระหว่าง 30-45 ปี ทุกเพศ ใส่ใจรักสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟเป็นประจาทุก วัน อย่างน้อ ยวันละ 1 แก้ว โดยนิยมบริโภคกาแฟจากร้ า น
ระดับกลาง เช่น ร้านอเมซอน หรือสตาร์บัคส์
ขั้นตอนที่ 3
สมาชิกในกลุ่ มร่ว มกันพิ จารณาถึ งแผนที่การเข้าใจลูกค้ า (Empathy Map) พบว่า
ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะได้ยิน (Hear) ข้อมูลข่าวสารผ่านการแจ้งข่าวสารที่ใช้ข้อเท็จจริง
เป็นหลัก โดยมักจะเชื่อข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง เช่น งานวิจัย ผลการทดลอง หรือ
สถิติต่างๆ โดยหลังจากที่ได้ยินข้อมูลสินค้าแล้ว ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจเริ่มแนะนาให้คน
ใกล้ตัว หรือคนอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (Say)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

จากนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้มักหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าตัวใหม่นี้ปลอดภัย
และตอบโจทย์ด้านสุขภาพ และอาจทดลองซื้อสินค้า (Do) โดยหลังจากบริโภคแล้ว
หากผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้า อาจสั่งซื้อสินค้าเพื่อบริโภคเอง หรือเป็นของฝากแก่
ผู้อื่นในวัยเดียวกัน ซึ่งหากพึงพอใจ (Feel) ลูกค้ากลุ่มนี้จะนิยมบอกต่อ (Word of
mouth) สู่คนรู้จัก
ขั้นตอนที่ 4
ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยสมาชิ ก ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง การเดิ น ทางของผู้ บ ริ โ ภคในการ
พิจารณาสินค้าผ่าน 4 ขั้นตอนคือ
วิธีการซื้อ: กลุ่มผู้บริโภคอาจได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือแวดวงคนรัก
สุขภาพ เช่น เพื่อน สมาชิกฟิตเนส หรือวารสารทางสุขภาพต่างๆ
ศึกษาข้อมูล: ผู้บริโภคศึกษารายละเอียดผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อหาหลักฐาน
อ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ หรือแพทย์โดยตรง
พิจารณาคุณภาพราคา: ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อ ดังนั้นประเด็น
เรื่องราคา อาจเป็นประเด็นรอง โดยประเด็นหลักสองประเด็นคือรสชาติเมื่อทานกับ
กาแฟ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าสารให้ความหวานประเภทอื่นๆ
การสั่งซื้อ: ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจนิยมสั่งซื้อผ่านออนไลน์ หรืออาจซื้อผ่านสถานที่ขาย
กาแฟ เช่น ร้านกาแฟ โดยอาจนิยมสั่งในปริมาณมาก เพราะบริโภคกาแฟเป็นประจา
ทุกวันอยู่แล้ว

ผ 1-99

ผ 1-100

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”
Conquering the fear of disruption

ผ 1-101

ผ 1-102

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
“โลกป่วน...ควรเปลีย่ น” Conquering the fear of disruption
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (คณะผู้วิจัย) ดาเนิน โครงการศึกษา
ข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สมัยใหม่ โดยในการดาเนินงานภายใต้โครงการศึกษาดังกล่าว ต้องนาเสนอผลศึกษาความต้องการ
ของตลาดและแนวโน้มสาคัญต่างๆ ของโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
รวมทั้งผลการดาเนินการโครงการศึกษา เพื่อรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด งานน าเสนอผลการศึ กษาข้ อ มู ลความต้ อ งการตลาดและพั ฒ นาต้ น แบบ
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ และนาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ ณ
ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา
08.30-12.30 น.
โดยกาหนดการประชุมนาเสนอผลการประชุม สัมมนา และภาพบรรยากาศการประชุม
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผ 1-103

ผ 1-104

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

กาหนดการงานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
“โลกป่วน...ควรเปลี่ยน” , Conquering the fear of disruption”
ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เวลา
รายละเอียด
08.30 – 09.00 เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
09.00 – 09.15 กล่าวเปิด
 นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
09.15 – 10.15 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาดและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่โดย
 ดร. รัชดา เจียสกุล
หุ้นส่วนและกรรมการผูจ้ ัดการ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)
 นายชานน วุฒิจรรยารักษ์
ผู้จัดการ บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)
10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคเกษตร กลุ่มข้าวอินทรีย์สุรินทร์สมาร์ทฟาร์ม
ร่วมกับบริษัท ListenField โดย
 นายมานพ แก้วโกย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารห้างหุน้ ส่วนจากัด เนเจอร์ฟู้ดส์
 Mr. Lalo Martins
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท ListenField
11.00 – 11.30 นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ The Bricket ร่วมกับบริษัท
Edison Motors รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยโดย
 นายคณพล คุณดิลกกาญจน์
ผูร้ ่วมก่อตัง้ ธุรกิจ The Bricket
 นายวิกรม อาฮูยา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท Edison Motors

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-105

เวลา
รายละเอียด
11.30 – 12.00 นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคบริการ กิจการท่องเทีย่ ว ท่องเที่ยวชุมพรระนอง: สูงวัยนาเที่ยว และZero Waste Zero Carbon หมู่บ้านม่วงคา ร่วมกับ Otium Living ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงวัยชัน้ นาโดย
 นายวิโรจน์ แสงบางกา
เจ้าของกิจการชมแขโฮมสเตย์
 นางณัฏฐ์จรรษ์ ไชยราษฎร์
เจ้าของโป่งแยงฟาร์ม
 แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร
ผู้อานวยการ Otium Living Pte Ltd.
 ดร. อลิส ชาร์ป
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 - 12.15 ช่วงตอบคาถามและเสนอข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผ 1-106

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ภาพบรรยากาศการประชุม ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้

2. สรุปผลการประชุมสัมมนา ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนา ณ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2562 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
142 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจต่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าต่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการข้าว กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมศุลกากร กรมการท่องเที่ ยว
และส านั ก งานนโยบายและแผนธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ แ ทนจาก
สถาบันการศึกษา และผู้แทนจากภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร สภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นดังนี้

ผ 1-107

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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ผ 1-108

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-109

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-110

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-111

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-112

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-113

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 1-114

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ในการประชุมนาเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ จะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การนาเสนอผล
การศึกษาแนวโน้มสาคัญและความต้องการตลาดสาหรับสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ และการ
นาเสนอโครงการธุรกิจที่ต้นแบบ 3 กลุ่ม ได้แก่
นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคเกษตร กลุ่มข้าวอินทรีย์สุรินทร์สมาร์ทฟาร์ม
ร่วมกับบริษัท ListenField โดย
 นายมานพ แก้วโกย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารห้างหุน้ ส่วนจากัด เนเจอร์ฟู้ดส์
 Mr. Lalo Martins
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท ListenField
นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ The Bricket ร่วมกับบริษัท
Edison Motors รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยโดย
 นายคณพล คุณดิลกกาญจน์
ผูร้ ่วมก่อตัง้ ธุรกิจ The Bricket
 นายวิกรม อาฮูยา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท Edison Motors
นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคบริการ กิจการท่องเทีย่ ว ท่องเที่ยวชุมพรระนอง: สูงวัยนาเที่ยว และZero Waste Zero Carbon หมู่บ้านม่วงคา ร่วมกับ Otium Living ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงวัยชัน้ นาโดย
 นายวิโรจน์ แสงบางกา
เจ้าของกิจการชมแขโฮมสเตย์
 นางณัฏฐ์จรรษ์ ไชยราษฎร์
เจ้าของโป่งแยงฟาร์ม
 แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร
ผู้อานวยการ Otium Living Pte Ltd.
 ดร. อลิส ชาร์ป
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคเกษตร กลุ่มข้าวอินทรีย์สุรินทร์
สมาร์ทฟาร์ม ร่วมกับบริษัท ListenField
 ผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการสมัยใหม่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ The Bricket
ร่วมกับบริษัท Edison Motors รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย

ผ 1-115

ผ 1-116

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 ผู้ ป ระกอบการต้ น แบบธุ ร กิ จ และบริ ก ารสมั ย ใหม่ ภ าคบริ ก าร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
ท่องเที่ยวชุมพร-ระนอง: สูงวัยนาเที่ยว และ Zero Waste Zero Carbon หมู่บ้านม่วง
คา ร่วมกับ Otium Living ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงวัยชั้นนา
 สรุปผลการศึกษาของโครงการ
คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการดาเนินการศึกษาของโครงการ ซึ่งเริ่มที่การศึกษาปัจจัยท้า ทาย
สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มแนวโน้ม
สาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีปัจจัยท้าทายสาคัญทั้งสิ้น 5 ปัจจัยท้าทาย ได้แก่






การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ สิ่งแวดล้อม
อนาคตของการผลิตแบบใหม่
สังคมสูงวัย
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซัพพลายเชนรูปแบบใหม่

จากนั้นจึงทาการประชุมระดมสมองทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาแนวคิดทาง
ธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อตลาดได้จริง และมีพื้นฐานมาจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เ อง
ด้วยกระบวนการระดมสมองแบบ Design Thinking ซึงช่วยให้ผู้ประกอบการ และนักวิชาการในแต่
ละพื้นที่มีกรอบแนวคิดการทาการสร้างแบบจาลองทางธุรกิจที่เหมาะสม จนกระทั่งคัดเลือกแนวคิด
ธุรกิจที่น่าสนใจได้ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่





กลุ่มข้าวอินทรีย์สุรินทร์สมาร์ทฟาร์ม
ธุรกิจ The Bricket ไส้กรอกจากจิ้งหรีด
กิจการท่องเที่ยวชุมพร-ระนอง สูงวัยนาเที่ยว และ
กิจการท่องเที่ยว Zero Waste Zero Carbon หมูบ่ ้านม่วงคา

ลาดับถัดมาจึงเป็นการนาแนวคิดทางธุรกิจทั้ง 4 ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจจริงด้วยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ บริโภคที่แท้จริงด้วยกระบวนการวิเคราะห์
Customer Journey และดาเนินการนาบางส่วนของแผนธุรกิจทั้ง 4 โครงการ มาผลักดันให้เกิดการ
นาร่องโครงการจริงในช่วงกรกฎาคม ถึงกันยายน สามเดือนสุดท้ายของโครงการ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 นาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบใน 3 กลุ่มธุรกิจ
ในช่วงที่สองของการสัมมนา ยังมีการนาเสนอผู้ประกอบการต้นแบบธุรกิจและบริการ
สมั ย ใหม่ ใ น 3 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร ซึ่ ง กลุ่ ม
ผู้ประกอบการสมัยใหม่แต่ละรายต่างมีแนวคิดทางธุรกิจที่ได้ดาเนินการจริงที่น่าสนใจมานาเสนอใน
งานสัมมนานี้ นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจต้นแบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากการระดมสมองและประชุม
เชิงปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้
แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร ผู้อานวยการ บริษัท Otium Living จากัด ได้นาเสนอโอกาส
ทางธุรกิจหลากหลายประเภทจากแนวโน้มของสังคมสูงวัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท่านได้ระบุว่าโอกาส
ของธุรกิจมีมากกว่าการมุ่งเน้นที่คาว่าคนสูงวัย แต่ต้องการให้เน้นไปที่สังคมที่คนอายุยืน เพื่อมอง
ภาพโอกาสทางธุรกิจให้กว้างมากขึ้น เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ดูแลผู้ ป่วยและผู้สูงวัย ธุรกิจสินค้าเพื่อ
สุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพประเภทต่างๆ ธุรกิจการให้บริการวางแผนพินัยกรรม ธุรกิจบ้านพัก
ผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการดูแลคนชราตั้งแต่วัยเกษียณ จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต เป็นต้น โดยท่านได้
นาเสนอโครงการด้านการบริก ารที่พักและกิจกรรมสาหรับวัยเกษียณมูลค่าสูงในประเทศไทยที่
ด าเนิ น การอยู่ ใ นบริ เ วณภาคใต้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ พั ก สิ่ ง อ านวยความสะดวก สิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
ปลอดภัย และบุคลากรด้านสุขภาพ ทีมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงวัยในโครงการอย่างครบวงจร
นายวิกรม อาฮูยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท Edison Motors รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ได้นาเสนอประสบการณ์ในการพัฒนา
ธุรกิจ Edison Motors ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากการแข่งขันการออกแบบ
รถจักรยานยนตไฟฟ้าในประเทศจีน การวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
พัฒนาระบบแบตเตอรี่ที่มีพลังงานสูงและมีความปลอดภัย อีกทั้ง มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดจัก รยานยนต์ใ นประเทศไทย และข้อ จากัดทางด้านกฎระเบียบในประเทศไทย เช่น การ
พิจารณาพฤติกรรมการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ การใช้งานรถจักรยานยนต์ในช่วงน้าท่วม
การจากัดความเร็วที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และพิจารณาระยะทางของการใช้งาน
รถจักรยานยนต์ต่อวันของผู้ใช้งานจริง เป็นต้น ซึ่งการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดที่กล่าว ทาให้เกิดการ
พัฒนา ออกแบบ ทดลอง และเปิดให้จองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างแท้จริง
คุ ณ Lalo Martins ผู้ จั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ษั ท ListenField น าเสนอแนวคิ ด ในการ
พั ฒ นาการท าการเกษตรที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก โดยใช้ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ หรื อ Big Data เข้ า มาช่ ว ย

ผ 1-117

ผ 1-118

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม ช่วงเวลาในการเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร โดย
เทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยบริการจัดการการทาการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสมและแม่นยา
มากขึ้ น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ ที่ บ ริ ษั ท Listenfield ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารโซลู ชั น ย่ อ ยที่ ชื่ อ ว่ า
FarmAI โดยมีบริการที่สาคัญบนแอปพลิเคชันทั้งสิ้น 3 บริการ ได้แก่ บริการบริหารจัด การข้อมูล
การทาการเกษตรในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก บริการสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร บริการการ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปวิเคราะห์และพยากรณ์ผลการทาการเกษตรได้แม่นยามากขึ้น
ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาคผนวก 2
ตารางการแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการ

ผ 2-1

ผ 2-2

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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การแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ในการแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ศึกษาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยใช้การแบ่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยพิกัดศุลกากรในระดับ
6 หลัก ซึ่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 17 กลุ่ม ได้แก่


















สินค้าเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
แร่ และโลหะ
เคมีภัณฑ์ และพลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รองเท้าและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ปูนซิเมนต์
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

โดยรายละเอียดการแบ่งกลุ่มเป็นดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ผ 2-3

ผ 2-4

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร
พิกัดศุลกากร
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100640
100640
100640
100630
100620
100630
100620
100620
100620
100610
100590
100590
100510
100590
71390
71350
71340
71339
71335
71334
71331
71360
71333
71332
71320
71310
71410
110620
110620
110814
110620
350510
71410

คาอธิบาย
(1.1) ข้าวขาว 100%
(1.2) ข้าวขาว 5-10%
(1.3) ข้าวขาว 15-20%
(1.4) ข้าวขาว 25-35%
(1.5) ข้าวขาว 40-45%
(1.6) ข้าวขาวอื่นๆ
(2.1) ข้าวหอมมะลิ 100%
(2.2) ข้าวหอมมะลิ 5-10%
(2.3) ข้าวหอมมะลิ 15-20%
(3.1) ปลายข้าวขาว
(3.2) ปลายข้าวหอมมะลิ
(3.3) ปลายข้าวอื่น ๆ
(4) ข้าวเหนียว
(5) ข้าวนึ่ง
(5) ข้าวนึ่ง
(6.1) ข้าวกล้องขาว
(6.2) ข้าวกล้องหอมมะลิ
(6.3) ข้าวกล้องอื่น ๆ
(7) ข้าวอื่นๆ
(1) ข้าวโพดสาหรับบริโภค
(2) ข้าวโพดสาหรับเลี้ยงสัตว์
(3) ข้าวโพดสาหรับทาพันธุ์
(4) ข้าวโพดอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(4) ถั่วอื่น ๆ
(1.2) มันเส้น
(2.1) แป้งมันสาปะหลัง
(2.2) แป้งหยาบทาจากมันสาปะหลัง
(2.3) สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
(2.4) แป้งมันสาปะหลังอื่น ๆ
(3) เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ
(4.1) หัวมันสาปะหลัง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
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พิกัดศุลกากร
190300
230310
81090
81060
81090
80310
80510
80520
80540
80550
80590
81090
80450
81090
80450
81070
81050
81040
81030
81020
81010
80610
80440
80420
80410
80910
80921
80929
80930
80940
80810
80830
80840
80711
80719
80720
81120
81110
81340
81340
81350
81330
81320
81310

คาอธิบาย
(4.2) สาคู ทาจากแป้งมันสาปะหลัง
(4.3) กากและมันสาปะหลังอื่นๆ
(1.1) ลาไยสด
(1.2) ทุเรียนสด
(1.4) ลิ้นจี่สด
(1.5) กล้วยสด
(1.6) ผลไม้จาพวกส้ม สด
(1.6) ผลไม้จาพวกส้ม สด
(1.6) ผลไม้จาพวกส้ม สด
(1.6) ผลไม้จาพวกส้ม สด
(1.6) ผลไม้จาพวกส้ม สด
(1.7) เงาะสด
(1.8) มังคุดสด
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(1.10) ผลไม้สดอื่นๆ
(2.4) ผลไม้แช่เย็นจนแข็งอื่นๆ
(2.4) ผลไม้แช่เย็นจนแข็งอื่นๆ
(3.1) ลาไยแห้ง
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-5

ผ 2-6

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
80620
80111
81290
81210
80119
80112
70920
70310
70320
70390
70960
70959
70951
70993
70992
70991
70970
70940
70930
70810
70820
70890
70700
70610
70690
70511
70519
70521
70529
70410
70420
70490
70200
70110
70190
71029
71022
71021
71040
71090
71030
71010
71220
71231

คาอธิบาย
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(3.2) ผลไม้แห้งอื่น ๆ
(4) ผลไม้อื่น ๆ
(4) ผลไม้อื่น ๆ
(4) ผลไม้อื่น ๆ
(4) ผลไม้อื่น ๆ
(1.1) หน่อไม้ฝรั่งสดหรือแช่เย็น
(1.2) หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม สดหรือแช่เย็น
(1.2) หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม สดหรือแช่เย็น
(1.2) หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม สดหรือแช่เย็น
(1.3) พริกสดหรือแช่เย็น
(1.6) เห็ดสดหรือแช่เย็น
(1.6) เห็ดสดหรือแช่เย็น
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(1.7) ผักสดหรือแช่เย็นอื่นๆ
(2.1) พืชผักตระกูลถั่ว แช่แข็ง
(2.1) พืชผักตระกูลถั่ว แช่แข็ง
(2.1) พืชผักตระกูลถั่ว แช่แข็ง
(2.2) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง
(2.4) ผักต่างๆ ผสมกันแช่แข็ง
(2.5) ผักแช่แข็งอื่นๆ
(2.5) ผักแช่แข็งอื่นๆ
(3) ผักแห้ง
(3) ผักแห้ง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
71232
71233
71239
71290
71490
71450
71440
71430
71420
71120
71140
71151
71159
71190
90411
90412
90422
90421
90510
90520
90710
90720
90611
90619
90620
90811
90812
90821
90822
90831
90832
90921
90922
90931
90932
90961
90962
91011
91012
91020
91030
91091
91099
121120

คาอธิบาย
(3) ผักแห้ง
(3) ผักแห้ง
(3) ผักแห้ง
(3) ผักแห้ง
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(4) ผักอื่น ๆ
(1.1) พริกไทยไม่บดหรือไม่ป่น
(1.2) พริกไทยบดหรือป่น
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกมั , พิเมนตา (แห้ง/ป่น)
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกมั , พิเมนตา (แห้ง/ป่น)
(3.2) วานิลา
(3.2) วานิลา
(3.3) กานพลู
(3.3) กานพลู
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ
(4) สมุนไพร

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-7

ผ 2-8

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
121130
121140
121190
130211
130212
130213
130219
130220
130231
130232
130239
60313
60290
400121
400121
400121
400121
400121
400129
400129
400122
400110
400122
400129
400129
400122
400121
400130
90112
90111
90122
90121
240120
240110
240120
240110
240110
240120
240110
240120
240130
120710
120799
120600

คาอธิบาย
(4) สมุนไพร
(4) สมุนไพร
(4) สมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(5) สารสกัดจากสมุนไพร
(1) ดอกกล้วยไม้
(2) ต้นกล้วยไม้
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน
(2) ยางแท่ง
(3) น้ายางข้น
(4.1) ยางธรรมชาติที่กาหนดไว้ในทางเทคนิค
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม
(4.3) ยางเครฟ
(4.4) อื่น ๆ
(4.4) อื่น ๆ
(4.4) อื่น ๆ
(1) กาแฟดิบ
(1) กาแฟดิบ
(2) กาแฟคัว่
(2) กาแฟคัว่
(1) พันธุ์เวอร์จเิ นีย
(1) พันธุ์เวอร์จเิ นีย
(2) พันธุ์เบอร์เลย์
(2) พันธุ์เบอร์เลย์
(3) พันธุ์โอเรียนตอล
(3) พันธุ์โอเรียนตอล
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ
(1) ปาล์มน้ามัน
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
120242
120241
120190
120791
120770
120760
120750
120740
120730
120729
120721
120230
120110
120510
120590
120400
120300
80132
80131
100890
230240
230250
230210
100890
100860
100850
100840
100830
100829
100821
100810
100710
100790
100410
100490
100310
100390
100210
100290
100111
100119
100191
100199
120910

คาอธิบาย
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
(2) พืชน้ามันอื่น ๆ
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
(1) ลูกเดือย
(2) ราและเศษจากธัญญพืช
(2) ราและเศษจากธัญญพืช
(2) ราและเศษจากธัญญพืช
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-9

ผ 2-10

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
120921
120922
120923
120924
120925
120929
120930
120991
120999
130190
520300
520210
520291
520299
520100
130190
110290
60290
140490
140420
130120
120890
120810
110820
110819
110813
110812
110811
110630
110610
110220
90300
90240
90230
90220
90210
90190
80270
80262
80261
80252
80251
80242
80241

คาอธิบาย
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สาหรับการเพาะปลูก
1.1.17 ครั่ง
1.1.18 ฝ้าย
1.1.18 ฝ้าย
1.1.18 ฝ้าย
1.1.18 ฝ้าย
1.1.18 ฝ้าย
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
80232
80231
80222
80221
80212
80211
80122
80121
60390
60315
60314
60312
60311
60240
60230
60220
60210
140110
140120
140190
121410
121490
121300
121221
121229
121291
121292
121293
121294
121299
121010
121020
110900
110710
110720
110510
110520
110412
110419
110422
110423
110429
110430
110311

คาอธิบาย
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-11

ผ 2-12

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
110313
110319
110320
81400
60420
60490
60110
60120
30627
30617
30617
30627
30626
30622
30621
30617
30616
30612
30611
30627
30626
30627
30626
30622
30759
30749
30751
30741
30759
30749
30431
30432
30433
30439
30441
30442
30443
30444
30445
30446
30449
30451
30452
30453

คาอธิบาย
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ
(1.1) กุ้งกุลาดาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.1) กุ้งกุลาดาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.2) กุ้งก้ามกรามสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(1.3) กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) กุ้งแห้ง
(2) กุ้งแห้ง
(4) กุ้งอื่นๆ
(4) กุ้งอื่นๆ
(4) กุ้งอื่นๆ
(1) ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาหมึกแห้ง
(2) ปลาหมึกแห้ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
30454
30455
30459
30461
30462
30463
30469
30471
30472
30473
30474
30475
30479
30481
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30489
30491
30492
30493
30494
30495
30499
30311
30312
30313
30314
30319
30323
30324
30325
30326
30329
30331
30332
30333
30334
30339
30341
30342

คาอธิบาย
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(1) เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-13

ผ 2-14

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
30343
30344
30345
30346
30349
30351
30353
30354
30355
30356
30357
30363
30364
30365
30366
30367
30368
30369
30381
30382
30383
30384
30389
30390
30211
30213
30214
30219
30221
30222
30223
30224
30229
30231
30232
30233
30234
30235
30236
30239
30241
30242
30243
30244

คาอธิบาย
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
30245
30246
30247
30251
30252
30253
30254
30255
30256
30259
30271
30272
30273
30274
30279
30281
30282
30283
30284
30285
30289
30290
30510
30520
30531
30532
30539
30541
30542
30543
30544
30549
30551
30559
30561
30562
30563
30564
30569
30571
30572
30579
30111
30119

คาอธิบาย
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(3) ปลาแห้ง
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-15

ผ 2-16

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
30191
30192
30193
30194
30195
30199
30624
30614
30789
30779
30760
30739
30729
30719
30781
30771
30731
30721
30711
30890
30829
30819
30629
30624
30622
30621
30821
30811
30625
30619
30615
30830
50800
20760
20714
20713
20712
20711
160232
20745
20744
20743
20742
20741

คาอธิบาย
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(4) ปลามีชีวิต และพันธุป์ ลา
(1) ปู แช่เย็น แช่แข็ง นึ่งหรือต้ม
(1) ปู แช่เย็น แช่แข็ง นึ่งหรือต้ม
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(2) หอย
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
(3) สัตว์นาจ
้ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ
1.2.5 แมงกะพรุน
1.2.8 ประมงอื่นๆ
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
(2) ไก่แปรรูป
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
20649
20641
20630
20311
20312
20319
20321
20322
20329
50610
50690
50510
50590
40790
40721
20755
20754
20753
20752
20751
20727
20726
20725
20724
20690
20680
20629
20622
20621
20610
21011
21012
21019
21020
21091
21092
21093
21099
20910
20990
20810
20830
20840
20850

คาอธิบาย
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปกี
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปกี
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปกี
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปกี
1.3.5 ไข่ไก่สด
1.3.5 ไข่ไก่สด
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

ผ 2-17

ผ 2-18

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
20860
20890
20500
20410
20421
20422
20423
20430
20441
20442
20443
20450
20210
20220
20230
20110
20120
20130
40790
40729
40719
40711
10649
10641
10639
10633
10632
10631
10619
10614
10613
10612
10611
51110
51191
51199
51000
50710
50790
50400
50210
50290
50100
41000

คาอธิบาย
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
40900
40811
40819
40891
40899
10511
10512
10513
10514
10515
10594
10599
10410
10420
10310
10391
10392
10221
10229
10231
10239
10290
10121
10129
10130
10190
160414
160413
160510
30624
160529
30629
30627
30626
30622
30621
160529
160521
160530
30759
30749
160555
160554
160510

คาอธิบาย
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ
(1) ทูน่ากระป๋อง
(2) ซาร์ดีนกระป๋อง
(3) ปูกระป๋อง
(3) ปูกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(4) กุ้งกระป๋อง
(1) กุ้งแปรรูป
(1) กุ้งแปรรูป
(1) กุ้งแปรรูป
(2) ปลาหมึกแปรรูป
(2) ปลาหมึกแปรรูป
(2) ปลาหมึกแปรรูป
(2) ปลาหมึกแปรรูป
(3) ปูแปรรูป

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
สินค้าเกษตร
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

ผ 2-19

ผ 2-20

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
30624
160414
160420
160419
160417
160416
160415
160413
160412
160411
160432
160431
160540
30779
160556
30890
30830
30829
30819
30789
30760
30739
30729
30719
160569
160563
160562
160561
160559
160558
160557
160553
160552
160551
170191
170114
170113
170112
170199
170310
170390
200820
200899
200897

คาอธิบาย
(3) ปูแปรรูป
(4.1) ปลาทูน่า แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป
(5) สัตว์น้าประเภทครัสตาเซีย แปรรูป
(6) หอยลาย แปรรูป
(6) หอยลาย แปรรูป
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ
(1) น้าตาลทรายดิบ
(1) น้าตาลทรายดิบ
(1) น้าตาลทรายดิบ
(1) น้าตาลทรายดิบ
(2) น้าตาลทรายขาว
2.2.2 กากน้าตาล
2.2.2 กากน้าตาล
(1) สับปะรดกระป๋อง
(2) เงาะและเงาะสอดไส้สับปะรด
(2) เงาะและเงาะสอดไส้สับปะรด

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
200899
200899
200899
200897
200899
200949
200941
200939
200931
200919
200912
200911
200990
200989
200981
200979
200971
200969
200961
200929
200921
200600
200830
200899
200600
200190
200893
200891
200880
200870
200860
200850
200840
200819
200811
200710
200791
200799
200599
200580
200591
200210
200290
200310

คาอธิบาย
(3) ลิ้นจี่กระป๋อง
(4) ลาไยกระป๋อง
(5) มะม่วงกระป๋อง
(6) ผลไม้รวมกระป๋อง
(7) ผลไม้กระป๋องอื่น ๆ
(1) น้าสับปะรด
(1) น้าสับปะรด
(2) น้าส้มชนิดออเร้นจ์
(2) น้าส้มชนิดออเร้นจ์
(2) น้าส้มชนิดออเร้นจ์
(2) น้าส้มชนิดออเร้นจ์
(2) น้าส้มชนิดออเร้นจ์
(3) น้าผลไม้ผสม
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(4) น้าผลไม้อื่น ๆ
(1) สับปะรดแปรรูป
(2) ส้มแปรรูป
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ
(1) ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง
(2) ข้าวโพดหวานกระป๋อง แปรรูป
(3) หน่อไม้กระป๋อง แปรรูป
(4) มะเขือเทศแปรรูป
(4) มะเขือเทศแปรรูป
(5) เห็ดแปรรูป

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

ผ 2-21

ผ 2-22

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
200390
200190
200110
200599
200570
200560
200559
200551
200540
200520
200510
200410
200490
110290
110290
190219
190510
210690
190532
190531
110100
190590
230230
190540
190520
190211
230910
230990
230800
210390
210310
210320
210390
210390
210390
210390
210330
220900
40610
40620
40630
40640
40690
40510

คาอธิบาย
(5) เห็ดแปรรูป
(6) พืชผักดองด้วยน้าส้ม
(6) พืชผักดองด้วยน้าส้ม
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ
2.5.1 แป้งข้าวเจ้า
2.5.2 แป้งข้าวเหนียว
2.5.3 เส้นหมี่กว๋ ยเตีย๋ ว
2.5.4 ขนมปังกรอบ
2.6.1 บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและอาหารสาเร็จ
(1) บิสกิต แวฟเฟิล และเวเฟอร์
(1) บิสกิต แวฟเฟิล และเวเฟอร์
(2) แป้งสาลี
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี
2.7.1 อาหารสุนัขและแมว
2.7.2 อาหารสัตว์อื่น ๆ
2.7.2 อาหารสัตว์อื่น ๆ
(1) ซอสพริก
(2) ซอสถั่วเหลือง
(3) ซอสมะเขือเทศ
2.8.2 น้าปลา
2.8.3 เครื่องแกงสาเร็จรูป
2.8.4 ผงปรุงรส
2.8.5 สิ่งปรุงรสอื่นๆ
2.8.5 สิ่งปรุงรสอื่นๆ
2.8.5 สิ่งปรุงรสอื่นๆ
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
40520
40590
40410
40490
40310
40390
40210
40221
40229
40291
40299
40110
40120
40140
40150
170490
170410
220210
220290
220190
220110
220830
220510
220590
220410
220421
220429
220430
220300
220890
220600
220870
220860
220850
220840
220820
220710
220720
210410
210420
151620
151800
151329
151321

คาอธิบาย
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม
2.10 หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มโี กโก้ผสม
2.10 หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มโี กโก้ผสม
(1) น้าแร่น้าอัดลมทีป่ รุงรส
(2) เครื่องดื่มอื่นๆ (ชูกาลัง)
(3)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ
(3)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ
(1) วิสกี้
(2) ไวน์
(2) ไวน์
(2) ไวน์
(2) ไวน์
(2) ไวน์
(2) ไวน์
(3) เบียร์
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
(4) เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอส์อื่นๆ
2.12.1 ซุปและซุปข้นและของปรุงแต่งสาหรับทาซุป
2.12.2 อาหารปรุงแต่งทีม่ ีสว่ นผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
(1) น้ามันปาล์ม
(1) น้ามันปาล์ม
(1) น้ามันปาล์ม
(1) น้ามันปาล์ม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

ผ 2-23

ผ 2-24

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
151110
151190
151800
151620
150710
150790
151800
151620
151319
151610
151311
152200
152110
152190
152000
151710
151790
151511
151519
151521
151529
151530
151550
151590
151411
151419
151491
151499
151211
151219
151221
151229
151000
150910
150990
150810
150890
150600
150500
150410
150420
150430
150300
150210

คาอธิบาย
(1) น้ามันปาล์ม
(1) น้ามันปาล์ม
(2) น้ามันถัว่ เหลือง
(2) น้ามันถัว่ เหลือง
(2) น้ามันถัว่ เหลือง
(2) น้ามันถัว่ เหลือง
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
150290
150110
150120
150190
160290
160250
160249
160242
160241
160239
160231
160220
160210
160300
160100
180100
180200
180310
180320
180400
180500
180610
180620
180631
180632
180690
210500
200820
230310
190219
230330
230320
230120
230110
210610
200950
190240
190230
190220
400211
400219
400220
400231
400239

คาอธิบาย
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
(3) ไขมันและน้ามันจากพืชและสัตว์อนื่ ๆ
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.14 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทาจากเนื้อสัตว์
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.15 โกโก้และของปรุงแต่ง
2.16 ไอศกรีม
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่
อาหารและเครื่องดืม่

ผ 2-25

ผ 2-26

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
400241
400249
400251
400259
400260
400270
400280
400291
400299
240311
240319
240391
240399
240210
240220
240290
230700
230610
230620
230630
230641
230649
230650
230660
230690
230500
230400
210210
210220
210230
210111
210112
210120
210130
190410
190420
190430
190490
190110
190120
190190
170211
170219
170220

คาอธิบาย
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
2.17 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
610444
610443
610433
610423
610413
610343
610333
610323
610230
610130
620459
620449
620439
620429
620419
620610
620329
620620
620461
620451
620441
620431
620421
620411
620341
620331
620311
620291
620211
620191
620111
611019
611012
611011
610461
610451
610441
610431
610341
610331
610210
620459
620449
620439

คาอธิบาย
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.2) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากใยประดิษฐ์
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.3) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากไหม
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.4) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากขนสัตว์
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-29

ผ 2-30

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
620429
620419
621139
620799
620590
620329
610419
621149
621120
621112
621111
620899
620829
620819
620729
620719
620690
620469
620349
620339
620319
620299
620219
620199
620119
611490
611249
611239
611220
611219
611090
610990
610899
610839
610829
610819
610799
610729
610719
610690
610590
610469
610459
610449

คาอธิบาย
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
610439
610429
610349
610339
610329
610310
610290
610190
621010
621020
621030
621040
621050
611300
620920
620930
620990
611120
611130
611190
621210
621220
621230
621290
611510
611521
611522
611529
611530
611594
611595
611596
611599
621600
611610
611691
611692
611693
611699
580300
600624
600623
600622
600621

คาอธิบาย
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.5) เสื้อผ้าสาเร็จรูปทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน
(2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ
(2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ
(2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ
(2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(3) ถุงเท้าและถุงน่อง
(4) ถุงมือผ้า
(4) ถุงมือผ้า
(4) ถุงมือผ้า
(4) ถุงมือผ้า
(4) ถุงมือผ้า
(4) ถุงมือผ้า
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-31

ผ 2-32

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
600524
600523
600522
600521
600320
600191
600121
580631
580127
580126
580123
580122
580121
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
521111
521112
521119
521120
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521011
521019
521021
521029
521031
521032
521039

คาอธิบาย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
521041
521049
521051
521059
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520859
580300
600634
600633
600632
600631

คาอธิบาย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.1) ผ้าผืนทาจากฝ้าย
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-33

ผ 2-34

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
600534
600533
600532
600531
600330
600192
600122
580632
580137
580136
580133
580132
580131
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
551511
551512
551513
551519
551521
551522
551529
551591
551599
551411
551412

คาอธิบาย
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
551419
551421
551422
551423
551429
551430
551441
551442
551443
551449
551311
551312
551313
551319
551321
551323
551329
551331
551339
551341
551349
551211
551219
551221
551229
551291
551299
540810
540821
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
540710
540720
540730
540741
540742
540743
540744
540751

คาอธิบาย
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-35

ผ 2-36

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
500790
500720
500710
531090
531010
600590
600390
600340
600310
580300
600690
600644
600643
600642
600641
600610
600544
600543
600542
600541
600290
600240
600199
600129
600110
580640
580639

คาอธิบาย
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.2) ผ้าผืนทาจากเส้นใยประดิษฐ์
(1.3) ผ้าผืนทาจากไหม
(1.3) ผ้าผืนทาจากไหม
(1.3) ผ้าผืนทาจากไหม
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
(1.4) ผ้าผืนทาจากวัตถุทออื่น ๆ
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(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-39

ผ 2-40

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
630499
630312
630319
630391
630392
630399
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630253
630259
630260
630291
630293
630299
630110
630120
630130
630140
630190
590500
590410
590490
580211
580219
580220
580230
570110
570190
570210
570220
570231
570232
570239
570241
570242
570249
570250

คาอธิบาย
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
570291
570292
570299
570310
570320
570330
570390
570410
570490
570500
550700
550610
550620
550630
550690
550510
550520
550410
550490
550311
550319
550320
550330
550340
550390
550200
550110
550120
550130
550140
550190
540500
540411
540412
540419
540490
581010
581091
581092
581099
580410
580421
580429
580430

คาอธิบาย
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.3 เคหะสิง่ ทอ
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้
3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-41

ผ 2-42

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
560811
560819
560890
611710
621510
621520
621590
621410
621420
621430
621440
621490
630710
630720
630790
630590
611780
560790
630520
611790
560750
560749
560741
560729
560721
530500
631010
631090
630900
630800
630612
630619
630622
630629
630630
630640
630690
621710
621790
621320
621390
591110
591120
591131

คาอธิบาย
3.1.6 ตาข่ายจับปลา
3.1.6 ตาข่ายจับปลา
3.1.6 ตาข่ายจับปลา
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
3.1.8 ผ้าแบบสาหรับตัดเสื้อและผ้าที่จดั ทาแล้ว
3.1.8 ผ้าแบบสาหรับตัดเสื้อและผ้าที่จดั ทาแล้ว
3.1.8 ผ้าแบบสาหรับตัดเสื้อและผ้าที่จดั ทาแล้ว
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ
3.1.9 สิ่งทออื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
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อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ

ผ 2-45

ผ 2-46
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พิกัดศุลกากร
711299
711100
711011
711019
711021
711029
711031
711039
711041
711049
710900
710700
710610
710691
710692
710510
710590
852110
852190
851989
851981
851930
851920
852321
852329
852290
851989
851981
852210
852351
852349
852329
852380
852359
852341
852792
852791
852719
852713
852799
852729
852721
852712
852873

คาอธิบาย
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
3.2.6 โลหะมีคา่ และของที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ อื่น ๆ
(1) เครื่องวีดโี อ
(1) เครื่องวีดโี อ
(2) เครื่องเสียง
(2) เครื่องเสียง
(2) เครื่องเสียง
(2) เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับเครื่องวีดีโอ เครื่องเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(4) เทปแม่เหล็กสาหรับวีดโี อและเครือ่ งเสียง
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(1) เครื่องรับวิทยุ
(2) เครื่องรับโทรทัศน์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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พิกัดศุลกากร
852872
852871
852859
852849
852869
852990
852910
854011
851829
851822
851821
851890
851650
851660
841720
851632
851631
851610
851690
851680
851679
851672
851671
851640
851633
851629
851621
841459
841451
841829
841821
841810
841850
841840
841830
841899
841899
841891
841869
841861
841510
841581
841582
841520

คาอธิบาย
(2) เครื่องรับโทรทัศน์
(2) เครื่องรับโทรทัศน์
(2) เครื่องรับโทรทัศน์
(2) เครื่องรับโทรทัศน์
(2) เครื่องรับโทรทัศน์
(3) ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
(3) ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
3.3.3 หลอดภาพโทรทัศน์สี
(1) ลาโพงขยายเสียง
(1) ลาโพงขยายเสียง
(1) ลาโพงขยายเสียง
(2) ส่วนประกอบของลาโพงขยายเสียง
(1) เตาอบไมโครเวฟ
(2.1) เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้ม และเตาย่าง
(2.1) เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้ม และเตาย่าง
(2.2) เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม
(2.2) เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม
(2.3) เครื่องทาน้าร้อน
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอืน่ ๆและส่วนประกอบ
3.3.6 พัดลม
3.3.6 พัดลม
(1) ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน
(1) ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน
(1) ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน
(2) ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตโู้ ชว์
(2) ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตโู้ ชว์
(2) ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตโู้ ชว์
(3.1) อีวาปอเรเตอร์
(3.2) คอนเดนเซอร์
(3.2) คอนเดนเซอร์
(3.2) คอนเดนเซอร์
(3.2) คอนเดนเซอร์
(1) แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง
(2) แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อน
(3) แบบขึ้นด้วยมอเตอร์เปลีย่ นอุณหภูมิและความร้อน
(3) แบบขึ้นด้วยมอเตอร์เปลีย่ นอุณหภูมิและความร้อน

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผ 2-47

ผ 2-48

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
841583
841590
841430
854449
854442
854470
854460
854420
854419
854411
853910
853921
853922
853929
853931
853932
853939
853941
853949
853990
853890
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853670
853690
853510
853521
853529
853530
853540
853590
853210
853221
853222
853223
853224
853225
853229

คาอธิบาย
(4) แบบแยกหน่วยทาความเย็น
(5) ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
3.3.9 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทาความเย็น
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิล้
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.11 หลอดไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
853230
853290
845190
845129
845121
845110
845011
845012
845019
845020
845090
853110
853120
853180
853190
854890
854810
850710
850720
850730
850740
850750
850760
850780
850790
853890
853810
853710
853720
850300
851830
848690
848630
848620
848610
854790
854720
854690
854610
854099
854091
854089
854081
854079

คาอธิบาย
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ
3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
3.3.18 ส่วนประกอบที่ใช้กบั มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผ 2-49

ผ 2-50

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
854071
854060
854040
854020
854012
852580
851850
851810
854511
854519
854520
854590
854310
854320
854330
854370
854390
853310
853321
853329
853331
853339
853340
853390
853010
853080
853090
852610
852691
852692
851511
851519
851521
851529
851531
851539
851580
851590
851410
851420
851430
851440
851490
851310

คาอธิบาย
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
851390
851010
851020
851030
851090
850940
850980
850990
850811
850819
850860
850870
850610
850630
850640
850650
850660
850680
850690
850511
850519
850520
850590
851762
847190
847180
847170
847160
847150
847149
847141
847130
844339
844332
844331
852861
852851
852841
851770
847330
844399
852351
852349
852329

คาอธิบาย
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผ 2-51

ผ 2-52
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พิกัดศุลกากร
852321
852380
852359
852341
852352
847029
847021
847010
854231
854232
854233
854239
854290
853400
848210
848220
848230
848240
848250
848280
848291
848299
850211
850212
850213
850220
850231
850239
850240
850110
850120
850131
850132
850133
850134
850140
850151
850152
850153
850161
850162
850163
850164
844332

คาอธิบาย
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสาหรับคอมพิวเตอร์
3.4.2 เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์
3.4.2 เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์
3.4.2 เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า
3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า
3.4.4 วงจรพิมพ์
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.5 ตลับลูกปืน
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(1) เครื่องโทรสาร

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
851830
851769
851762
851718
851712
851711
852290
851950
851830
851770
851762
851840
851762
852560
852550
851761
854150
854140
854129
854121
854110
854190
854160
854130
850410
850421
850422
850423
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850490
940360
940350
940340
940330
940169
940320
940310
940179
940171

คาอธิบาย
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
(2.2) เครื่องตอบรับโทรศัพท์
(2.2) เครื่องตอบรับโทรศัพท์
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์ และเครื่อง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์ และเครื่อง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์ และเครื่อง
(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์ และเครื่อง
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์
3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์
(1) อุปกรณ์กึ่งตัวนา
(1) อุปกรณ์กึ่งตัวนา
(2) ทรานซิสเตอร์
(2) ทรานซิสเตอร์
(3) ไดโอด
(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนาทรานซิสเตอร์และไดโอดอื่น ๆ
(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนาทรานซิสเตอร์และไดโอดอื่น ๆ
(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนาทรานซิสเตอร์และไดโอดอื่น ๆ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
3.5.1 เฟอร์นเิ จอร์ไม้
3.5.1 เฟอร์นเิ จอร์ไม้
3.5.1 เฟอร์นเิ จอร์ไม้
3.5.1 เฟอร์นเิ จอร์ไม้
3.5.1 เฟอร์นเิ จอร์ไม้
3.5.2 เฟอร์นเิ จอร์โลหะ
3.5.2 เฟอร์นเิ จอร์โลหะ
3.5.2 เฟอร์นเิ จอร์โลหะ
3.5.2 เฟอร์นเิ จอร์โลหะ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

ผ 2-53

ผ 2-54

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
940410
940421
940429
940430
940490
940389
940381
940370
940180
940161
940159
940151
940140
940130
940120
940110
940390
940190
440710
440721
440722
440725
440726
440727
440728
440729
440791
440792
440793
440794
440795
440799
440810
440831
440839
440890
441011
441012
441019
441090
441112
441113
441114
441192

คาอธิบาย
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก
3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.4 เฟอร์นเิ จอร์อื่น ๆ
3.5.5 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
3.5.5 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.1 ไม้แปรรูป
3.6.2 แผ่นไม้วเี นียร์
3.6.2 แผ่นไม้วเี นียร์
3.6.2 แผ่นไม้วเี นียร์
3.6.2 แผ่นไม้วเี นียร์
3.6.3 ไม้อัด
3.6.3 ไม้อัด
3.6.3 ไม้อัด
3.6.3 ไม้อัด
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
441193
441194
442110
442190
441900
441810
441820
441840
441850
441860
441871
441872
441879
441890
440910
440921
440929
441400
442010
442090
441700
441600
441510
441520
441300
441210
441231
441232
441239
441294
441299
440610
440690
440500
440410
440420
440310
440320
440341
440349
440391
440392
440399
440210

คาอธิบาย
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด
3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด
3.6.5 เครื่องใช้ทาด้วยไม้
3.6.5 เครื่องใช้ทาด้วยไม้
3.6.5 เครื่องใช้ทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทาด้วยไม้
3.6.7 กรอบรูปไม้
3.6.8 รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทาด้วยไม้
3.6.8 รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทาด้วยไม้
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

ผ 2-55

ผ 2-56

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
440290
440110
440121
440122
440131
440139
722611
722619
722620
722691
722692
722699
722511
722519
722530
722540
722550
722591
722592
722599
722011
722012
722020
722090
721911
721912
721913
721914
721921
721922
721923
721924
721931
721932
721933
721934
721935
721990
721210
721220
721230
721240
721250
721260

คาอธิบาย
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
721113
721114
721119
721123
721129
721190
721011
721012
721020
721030
721041
721049
721050
721061
721069
721070
721090
720915
720916
720917
720918
720925
720926
720927
720928
720990
720810
720825
720826
720827
720836
720837
720838
720839
720840
720851
720852
720853
720854
720890
721610
721621
721622
721631

คาอธิบาย
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-57

ผ 2-58

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
721632
721633
721640
721650
721661
721669
721691
721699
722920
722990
722810
722820
722830
722840
722850
722860
722870
722880
722710
722720
722790
722410
722490
722300
722211
722219
722220
722230
722240
722100
721810
721891
721899
721710
721720
721730
721790
721510
721550
721590
721410
721420
721430
721491

คาอธิบาย
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
721499
721310
721320
721391
721399
720711
720712
720719
720720
720610
720690
720510
720521
720529
720410
720421
720429
720430
720441
720449
720450
720310
720390
720211
720219
720221
720229
720230
720241
720249
720250
720260
720270
720280
720291
720292
720293
720299
730611
730619
730621
730629
730630
730640

คาอธิบาย
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-59

ผ 2-60

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
730650
730661
730669
730690
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730411
730419
730422
730423
730424
730429
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730300
730711
730719
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730830
730840
730890
731811
731812
731813
731814

คาอธิบาย
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(1) ท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(2) ข้อต่อท่อเหล็ก
(3) โครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
(3) โครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
(3) โครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
(3) โครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
(3) โครงก่อสร้างทาด้วยเหล็ก
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
731700
731210
731290
732611
732619
732620
732690
732510
732591
732599
732410
732421
732429
732490
732211
732219
732290
732111
732112
732119
732181
732182
732189
732190
732010
732020
732090
731940
731990
731600
731511
731512
731519
731520
731581
731582

คาอธิบาย
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว
(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง
(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-61

ผ 2-62

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
731589
731590
731412
731414
731419
731420
731431
731439
731441
731442
731449
731450
731300
731100
731010
731021
731029
730900
730210
730230
730240
730290
730110
730120
720110
720120
720150
761010
761090
761520
761410
761490
761300
761210
761290
761100
760900
760810
760820
760711
760719
760720
760611
760612

คาอธิบาย
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ
3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ
3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
760691
760692
760511
760519
760521
760529
760410
760421
760429
760310
760320
760200
760110
760120
761610
761691
761699
848110
848120
848130
848140
848180
848190
390110
390120
390130
390190
390210
390220
390230
390290
390311
390319
390320
390330
390390
390410
390421
390422
390430
390440
390450
390461
390469

คาอธิบาย
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
3.8.3 ของอื่นๆที่ทาด้วยอลูมเิ นียม
3.8.3 ของอื่นๆที่ทาด้วยอลูมเิ นียม
3.8.3 ของอื่นๆที่ทาด้วยอลูมเิ นียม
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
3.10.1 เอทิลีน
3.10.1 เอทิลีน
3.10.1 เอทิลีน
3.10.1 เอทิลีน
3.10.2 โพรพิลีน
3.10.2 โพรพิลีน
3.10.2 โพรพิลีน
3.10.2 โพรพิลีน
3.10.3 สไตรีน
3.10.3 สไตรีน
3.10.3 สไตรีน
3.10.3 สไตรีน
3.10.3 สไตรีน
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
390490
390610
390690
390710
390720
390730
390740
390750
390760
390770
390791
390799
390810
390890
390910
390920
390930
390940
390950
391510
391520
391530
391590
391400
391310
391390
391211
391212
391220
391231
391239
391290
391110
391190
391000
390512
390519
390521
390529
390530
390591
390599
630539
630533

คาอธิบาย
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์
3.10.5 อะคริลกิ โพลิเมอร์
3.10.5 อะคริลกิ โพลิเมอร์
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.6 โพลิอะซิทัล
3.10.7 โพลิอะไมด์
3.10.7 โพลิอะไมด์
3.10.8 อะมิโนเรซิน
3.10.8 อะมิโนเรซิน
3.10.8 อะมิโนเรซิน
3.10.8 อะมิโนเรซิน
3.10.8 อะมิโนเรซิน
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
630532
392329
392321
392111
392112
392113
392114
392119
392190
392010
392020
392030
392043
392049
392051
392059
392061
392062
392063
392069
392071
392073
392079
392091
392092
392093
392094
392099
391910
391990
392610
392620
392310
391710
391721
391722
391723
391729
391731
391732
391733
391739
391740
391810

คาอธิบาย
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.2 แผ่นฟิลม์ ฟอยล์และแถบ
3.11.3 เครื่องใช้สานักงานทาด้วยพลาสติก
3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
3.11.5 กล่องหีบที่ทาด้วยพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก
3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
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โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
391890
392690
392640
392630
392490
392390
392350
392340
392330
392510
392520
392530
392590
392210
392220
392290
391610
391620
391690
280300
281111
281119
281121
281122
281129
284290
283539
283525
283329
283322
282720
284990
284920
284910
284390
284330
284329
284321
284310
284210
284190
284180
284170
284169

คาอธิบาย
3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
(1) คาร์บอน
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
284161
284150
284130
283720
283719
283711
283531
283529
283526
283524
283522
283510
283429
283421
283410
283340
283330
283327
283325
283324
283321
283319
283311
283090
283010
282760
282759
282751
282749
282741
282739
282735
282732
282731
282710
282590
282580
282570
282560
282550
282540
282530
282520
282510

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-67

ผ 2-68

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
285300
285210
285290
285000
284800
284700
284610
284690
284510
284590
284410
284420
284430
284440
284450
284011
284019
284020
284030
283911
283919
283990
283620
283630
283640
283650
283660
283691
283692
283699
283210
283220
283230
283110
283190
282911
282919
282990
282810
282890
282612
282619
282630
282690

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
282410
282490
282300
282200
282110
282120
282010
282090
281910
281990
281810
281820
281830
281700
281610
281640
281511
281512
281520
281530
281410
281420
281310
281390
281210
281290
281000
280910
280920
280800
280700
280610
280620
280511
280512
280519
280530
280540
280410
280421
280429
280430
280440
280450

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-69

ผ 2-70

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
280461
280469
280470
280480
280490
280200
280110
280120
280130
290110
290121
290122
290123
290124
290129
290211
290219
290220
290230
290241
290242
290243
290244
290250
290260
290270
290290
291736
292242
293299
293295
293294
293293
293292
293291
293220
293219
293213
293212
293211
293311
293319
293321
293329

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์อื่นๆ
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
(3) กรดเทเรฟทาลิก
(4) กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
293331
293332
293333
293339
293341
293349
293352
293353
293354
293355
293359
293361
293369
293371
293372
293379
293391
293399
292241
294110
294120
294130
294140
294150
294190
293499
293190
293120
293110
292242
291829
291815
291734
291570
293491
293430
293420
293410
292250
292249
292244
292243
292239
292231

คาอธิบาย
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก
(6) ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน
(7) ปฏิชีวนะ
(7) ปฏิชีวนะ
(7) ปฏิชีวนะ
(7) ปฏิชีวนะ
(7) ปฏิชีวนะ
(7) ปฏิชีวนะ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-71

ผ 2-72

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
292229
292221
292219
292214
292213
292212
292211
291899
291891
291830
291823
291822
291821
291819
291818
291816
291814
291813
291812
291811
291739
291737
291735
291733
291732
291720
291719
291714
291713
291712
291711
291590
291560
291550
291540
291539
291536
291533
291532
291531
291529
291524
291521
291513

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
291512
291511
294200
294000
293911
293919
293920
293930
293941
293942
293943
293944
293949
293951
293959
293961
293962
293963
293969
293991
293999
293810
293890
293711
293712
293719
293721
293722
293723
293729
293750
293790
293621
293622
293623
293624
293625
293626
293627
293628
293629
293690
293500
293020

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-73

ผ 2-74

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
293030
293040
293050
293090
292910
292990
292800
292700
292610
292620
292630
292690
292511
292512
292519
292521
292529
292411
292412
292419
292421
292423
292424
292429
292310
292320
292390
292111
292119
292121
292122
292129
292130
292141
292142
292143
292144
292145
292146
292149
292151
292159
292011
292019

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
292090
291910
291990
291611
291612
291613
291614
291615
291616
291619
291620
291631
291632
291634
291639
291411
291412
291413
291419
291422
291423
291429
291431
291439
291440
291450
291461
291469
291470
291300
291211
291212
291219
291221
291229
291241
291242
291249
291250
291260
291100
291010
291020
291030

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-75

ผ 2-76

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
291040
291090
290911
290919
290920
290930
290941
290943
290944
290949
290950
290960
290811
290819
290891
290892
290899
290711
290712
290713
290715
290719
290721
290722
290723
290729
290611
290612
290613
290619
290621
290629
290511
290512
290513
290514
290516
290517
290519
290522
290529
290531
290532
290539

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
290541
290542
290543
290544
290545
290549
290551
290559
290410
290420
290490
290311
290312
290313
290314
290315
290319
290321
290322
290323
290329
290331
290339
290371
290372
290373
290374
290375
290376
290377
290378
290379
290381
290382
290389
290391
290392
290399
310510
310520
310530
310540
310551
310559

คาอธิบาย
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(8) เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์อื่นๆ
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-77

ผ 2-78

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
310560
310590
310210
310221
310229
310230
310240
310250
310260
310280
310290
310420
310430
310490
310310
310390
310100
321100
321000
320910
320990
320810
320820
320890
321511
321519
321590
321310
321390
321410
321490
321210
321290
320650
320649
320642
320641
320620
320619
320611
320190
320120
320110
320710

คาอธิบาย
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(1) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(2) ปุ๋ยเคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(3) ปุ๋ยอื่นๆ
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(1) สีทาและวาร์นิช
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ
(3) สีสาหรับงานวาด
(3) สีสาหรับงานวาด
(4) สารสีและสีอื่นๆ
(4) สารสีและสีอื่นๆ
(4) สารสีและสีอื่นๆ
(4) สารสีและสีอื่นๆ
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
320720
320730
320740
320500
320411
320412
320413
320414
320415
320416
320417
320419
320420
320490
320300
320210
320290
350610
350691
350699
350520
350290
350220
350219
350211
350710
350790
350400
350300
350110
350190
380850
380891
380892
380893
380894
380899
381210
381220
381230
382600
382490
382200
382483

คาอธิบาย
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(2) สารแอลบูมนิ อยด์อื่นๆ
(1) สารฆ่าแมลง
(1) สารฆ่าแมลง
(1) สารฆ่าแมลง
(1) สารฆ่าแมลง
(1) สารฆ่าแมลง
(1) สารฆ่าแมลง
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสาหรับยางและพลาสติก
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสาหรับยางและพลาสติก
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสาหรับยางและพลาสติก
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

ผ 2-79

ผ 2-80

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
382482
382481
382479
382478
382477
382476
382475
382474
382473
382472
382471
382460
382450
382440
382430
382410
382510
382520
382530
382541
382549
382550
382561
382569
382590
382311
382312
382313
382319
382370
382100
382000
381900
381800
381700
381600
381511
381512
381519
381590
381400
381300
381111
381119

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
381121
381129
381190
381010
381090
380910
380991
380992
380993
380700
380610
380620
380630
380690
380510
380590
380400
380300
380210
380290
380110
380120
380130
380190
670210
670290
640411
640319
640312
640219
640212
640420
640419
640299
640220
640510
640399
640391
640359
640351
640340
640320
640420
640419

คาอธิบาย
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์
3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์
3.14.1 รองเท้ากีฬา
3.14.1 รองเท้ากีฬา
3.14.1 รองเท้ากีฬา
3.14.1 รองเท้ากีฬา
3.14.1 รองเท้ากีฬา
3.14.2 รองเท้าแตะ
3.14.2 รองเท้าแตะ
3.14.2 รองเท้าแตะ
3.14.2 รองเท้าแตะ
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.3 รองเท้าหนัง
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง

ผ 2-81

ผ 2-82

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
640299
640220
640291
640590
640520
640110
640192
640199
640610
640620
640690
420219
420212
420211
420229
420222
420221
420239
420232
420231
420239
420299
420292
420291
410411
410419
410441
410449
420500
420329
420321
420500
420330
420310
420500
410390
410330
410320
420100
411510
411520
411410
411420
411310

คาอธิบาย
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง
3.15.2 กระเป๋าถือ
3.15.2 กระเป๋าถือ
3.15.2 กระเป๋าถือ
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก
3.16.2 ของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยง
3.16.3 ถุงมือหนัง
3.16.3 ถุงมือหนัง
3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด
3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด
3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
411320
411330
411390
411200
410711
410712
410719
410791
410792
410799
410621
410622
410631
410632
410640
410691
410692
410510
410530
410210
410221
410229
410120
410150
410190
401310
401320
401390
401211
401212
401213
401219
401220
401290
401110
401120
401130
401140
401150
401161
401162
401163
401169
401192

คาอธิบาย
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
รองเท้าและเครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง

ผ 2-83

ผ 2-84

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
401193
401194
401199
401699
401519
401511
400911
400912
400921
400922
400931
400932
400941
400942
401011
401012
401019
401031
401032
401033
401034
401035
401036
401039
401410
401490
400811
400819
400821
400829
400700
400610
400690
401699
401695
401694
401693
401692
401691
401610
401590
401700
400510
400520

คาอธิบาย
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(1) ยางยานพาหนะ
(2) ยางรัดของ
(3) ถุงมือยาง
(3) ถุงมือยาง
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(4) หลอดและท่อ
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(5) สายพานลาเลียงและส่งกาลัง
(6) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม
(6) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(7) ยางวัลคัลไนท์
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
400591
400599
400400
400300
630590
630510
530720
530710
531090
531010
690810
690890
690710
690790
691010
691090
854710
854620
691310
691390
691190
690990
690919
690912
690911
691410
691490
690600
690510
690590
690410
690490
690310
690320
690390
690210
690220
690290
690100
691110
691200
392410
732310
732391

คาอธิบาย
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
(1) กระสอบป่าน
(1) กระสอบป่าน
(2) ด้ายและเชือก
(2) ด้ายและเชือก
(3) ผ้าผืนกระสอบ
(3) ผ้าผืนกระสอบ
(1) กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสค
(1) กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสค
(1) กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสค
(1) กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสค
(2) เครื่องสุขภัณฑ์
(2) เครื่องสุขภัณฑ์
(3) ลูกถ้วยไฟฟ้า
(3) ลูกถ้วยไฟฟ้า
(4) ของชาร่วยและเครื่องประดับ
(4) ของชาร่วยและเครื่องประดับ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
(5) ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ
3.20.1 ถ้วยชามทาด้วยเซรามิก
3.20.1 ถ้วยชามทาด้วยเซรามิก
3.20.2 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยพลาสติก
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์ยาง
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-85

ผ 2-86

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
732392
732393
732394
732399
701310
701322
701328
701333
701337
701341
701342
701349
701391
701399
821191
821510
821520
821591
821599
761510
741810
870390
870321
870333
870332
870331
870324
870323
870322
870390
870333
870332
870331
870324
870323
870322
870321
870490
870432
870431
870423
870422
870421
870410

คาอธิบาย
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทาด้วยโลหะมีคา่
3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทาด้วยโลหะมีคา่
3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทาด้วยโลหะมีคา่
3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทาด้วยโลหะมีคา่
3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทาด้วยโลหะมีคา่
3.20.6 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยอลูมิเนียม
3.20.7 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทาด้วยทองแดง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(1) รถยนต์นั่ง
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(2) รถแวนและปิกอัพ
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
870290
870210
870390
870321
870333
870332
870331
870324
870323
870322
870390
870333
870332
870331
870324
870323
870421
870423
870490
870432
870431
870422
870410
870290
870210
854442
854430
851290
851240
851230
851220
870810
870821
870829
870830
870840
870850
870870
870880
870891
870892
870893
870894
870895

คาอธิบาย
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(3) รถบัสและรถบรรทุก
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นงั่
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก
(4.4) ชุดสายไฟรถยนต์
(4.4) ชุดสายไฟรถยนต์
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ผ 2-87

ผ 2-88

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
870899
870710
870790
870600
871190
871140
871130
871120
871150
871110
871190
871140
871130
871120
871150
871110
871410
871200
871200
871499
871496
871495
871494
871493
871492
871491
851210
840910
840991
840999
840810
840820
840890
840710
840721
840729
840731
840732
840733
840734
840790
851190

คาอธิบาย
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ
(1) รถจักรยานยนต์
(1) รถจักรยานยนต์
(1) รถจักรยานยนต์
(1) รถจักรยานยนต์
(1) รถจักรยานยนต์
(1) รถจักรยานยนต์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์
(2.2) ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อนื่ ๆ
(1) รถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
851180
851150
851140
851130
851120
851110
871420
870310
871610
871620
871631
871639
871640
871680
871690
871500
871310
871390
871000
870911
870919
870990
870510
870520
870530
870540
870590
870110
870120
870130
870190
950300
950300
950300
950420
950430

คาอธิบาย
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และ
ส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ
3.22.1 ของเล่นที่มลี ้อ
3.22.2 ตุ๊กตารูปคนและสัตว์
3.22.3 ของเล่นอื่น ๆ
3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสาหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วีดโี อ
เกม ไพ่ ฯลฯ)
3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสาหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วีดโี อ
เกม ไพ่ ฯลฯ)

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-89

ผ 2-90

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
950440
950450
950490
950611
950612
950619
950621
950629
950631
950632
950639
950640
950651
950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699
950710
950720
950730
950790
940510

คาอธิบาย
3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสาหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วีดโี อ
เกม ไพ่ ฯลฯ)
3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสาหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วีดโี อ
เกม ไพ่ ฯลฯ)
3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสาหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วีดโี อ
เกม ไพ่ ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.2 เครื่องกีฬาสาหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ
เทนนิส ฯลฯ)
3.23.3 อุปกรณ์สาหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ
3.23.3 อุปกรณ์สาหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ
3.23.3 อุปกรณ์สาหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ
3.23.3 อุปกรณ์สาหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ
3.24 ประทีปโคมไฟ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
940520
940530
940540
940550
940560
940591
940592
940599
950510
950590
910910
910990
910811
910812
910819
910820
910890
910700
910610
910690
910511
910519
910521
910529
910591
910599
910400
910310
910390
910211
910212
910219
910221
910229
910291
910299
910111
910119
910121
910129
910191
910199
911410
911430

คาอธิบาย
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.24 ประทีปโคมไฟ
3.25.1 ของใช้ในเทศกาลคริสต์มาส
3.25.2 ของใช้ในเทศกาลอี่น ๆ
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.1 นาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-91

ผ 2-92

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
911440
911490
911310
911320
911390
911220
911290
911110
911120
911180
911190
911011
911012
911019
911090
900140
900150
900211
900290
900220
900219
900190
900130
900120
900110
900659
900653
900652
900651
900640
900630
900610
900669
900661
900699
900691
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530

คาอธิบาย
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา
(1) เลนซ์ที่ทาด้วยกระจก
(2) เลนซ์ที่ทาด้วยวัสดุอื่นๆ (พลาสติก)
3.27.2 เลนซ์สาหรับกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉาย
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.27.3 เลนซ์อื่นๆ
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.1 กล้องถ่ายรูป
3.28.2 เครื่องไฟแฟลซและหลอดไฟแฟลซ
3.28.2 เครื่องไฟแฟลซและหลอดไฟแฟลซ
3.28.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
3.28.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบารุงผิว
(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบารุงผิว
(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบารุงผิว
(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบารุงผิว
(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบารุงผิว
(2) สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับผม
(2) สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับผม
(2) สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับผม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
330590
330610
330620
330690
330710
330720
330730
330741
330749
330790
340111
340119
340120
340130
330300
330112
330113
330119
330124
330125
330129
330130
330190
330210
330290
340311
340319
340391
340399
340420
340490
340211
340212
340213
340219
340220
340290
650100
650200
650400
650500
650610
650691
650699

คาอธิบาย
(2) สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับผม
(3) สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน
(3) สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน
(3) สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้าและดับกลิ่นตัว
(5) สบู่
(5) สบู่
(5) สบู่
(5) สบู่
(6) หัวน้าหอมและน้าหอม
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(1) เอสเซนเชียลออยล์
(2) ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม
(2) ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม
(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น
(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น
(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น
(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น
(4) ไขเทียมและไขปรุงแต่ง
(4) ไขเทียมและไขปรุงแต่ง
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
(5) สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.30 หมวกและส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และพลาสติก
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผ 2-93

ผ 2-94

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
650700
902212
902213
902214
902219
902221
902229
902230
902290
902110
902121
902129
902131
902139
902140
902150
902190
902000
901910
901920
901811
901812
901813
901814
901819
901820
901831
901832
901839
901841
901849
901850
901890
300120
300190
300210
300220
300230
300290
300310
300320
300331
300339
300340

คาอธิบาย
3.30 หมวกและส่วนประกอบ
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
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พิกัดศุลกากร
300390
300410
300420
300431
300432
300439
300440
300450
300490
300510
300590
300610
300620
300630
300640
300650
300660
300670
300691
300692
252310
252321
252329
252330
252390
490110
490191
490199
490210
490290
490300
490400
490510
490591
490599
490600
490700
490810
490890
490900
491000
491110
491191
491199

คาอธิบาย
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
3.33 ปูนซิเมนต์
3.33 ปูนซิเมนต์
3.33 ปูนซิเมนต์
3.33 ปูนซิเมนต์
3.33 ปูนซิเมนต์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ปูนซิเมนต์
ปูนซิเมนต์
ปูนซิเมนต์
ปูนซิเมนต์
ปูนซิเมนต์
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ผ 2-95

ผ 2-96

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
844339
701110
701120
701190
700510
700521
700529
700530
700910
700991
700992
700711
700719
700721
700729
702000
701911
701912
701919
701931
701932
701939
701940
701951
701952
701959
701990
701810
701820
701890
701710
701720
701790
701610
701690
701510
701590
701400
701010
701020
701090
700800
700600
700420

คาอธิบาย
3.35 เครื่องถ่ายเอกสารส่วนประกอบและอุปกรณ์
3.36.1 กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทาหลอด
3.36.1 กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทาหลอด
3.36.1 กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทาหลอด
3.36.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว
3.36.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว
3.36.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว
3.36.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
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พิกัดศุลกากร
700490
700312
700319
700320
700330
700210
700220
700231
700232
700239
700100
960321
960910
960920
960990
960810
960820
960830
960840
960850
960860
960891
960899
340600
961310
961320
961380
961390
961511
961519
961590
961700
960390
960350
960340
960329
960310
960330
961800
961610
961620
961400
961210
961220

คาอธิบาย
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ
3.37.1 แปรงสีฟนั
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.2 ปากกาและดินสอ
3.37.3 เทียนไข
3.37.4 ไฟแช็ค
3.37.4 ไฟแช็ค
3.37.4 ไฟแช็ค
3.37.4 ไฟแช็ค
3.37.5 หวีกบี๊ หนีบผม
3.37.5 หวีกบี๊ หนีบผม
3.37.5 หวีกบี๊ หนีบผม
3.37.6 กระติกสูญญากาศและส่วนประกอบ
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทาความสะอาด
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทาความสะอาด
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทาความสะอาด
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทาความสะอาด
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทาความสะอาด
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-97

ผ 2-98

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
961100
961000
960711
960719
960720
960610
960621
960622
960629
960630
960500
960400
960200
960110
960190
790700
790500
790400
480269
482340
481029
481022
481019
481014
481013
480261
480258
480257
480256
480255
480254
480240
480220
480210
481620
481690
480920
480990
482390
481039
481032
481031
480840
480411

คาอธิบาย
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
3.38 ผลิตภัณฑ์สังกะสี
3.38 ผลิตภัณฑ์สังกะสี
3.38 ผลิตภัณฑ์สังกะสี
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
480419
480421
480429
480431
480439
480441
480442
480449
480451
480452
480459
481190
481160
481159
481151
481149
481141
481110
481099
481092
480890
480810
480700
480511
480512
480519
480524
480525
480530
480540
480550
480591
480592
480593
481890
481830
481820
481810
961900
480300
481910
481920
481930
481940

คาอธิบาย
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.2 กระดาษคราฟท์
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.3 กระดาษแข็ง
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.4 กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ผ 2-99

ผ 2-100

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
481950
481960
482390
481830
482370
482369
482361
482320
481850
480262
482210
482290
482110
482190
482010
482020
482030
482040
482050
482090
481710
481720
481730
481420
481490
481310
481320
481390
481200
480610
480620
480630
480640
480100
660110
660191
660199
848640
848030
848079
848071
848060
848050
848049

คาอธิบาย
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ
3.40 ร่ม
3.40 ร่ม
3.40 ร่ม
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
848041
848020
848010
830110
830120
830130
830140
830150
830160
830170
830210
830220
830230
830241
830242
830249
830250
830260
830400
830300
830610
830621
830629
830630
830910
830990
831110
831120
831130
831190
831000
830810
830820
830890
830710
830790
830510
830520
830590
847790
847780
847759
847740
847720

คาอธิบาย
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.1 กุญแจสายยู
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.2 อุปกรณ์สาหรับยึดติด ทาด้วยโลหะ
3.42.3 ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร
3.42.3 ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร
3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก
3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก
3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก
3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก
3.42.5 จุกและฝาเกลียว
3.42.5 จุกและฝาเกลียว
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

ผ 2-101

ผ 2-102

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
847710
847751
847730
845190
845180
845150
845140
845130
845210
845221
845229
845230
845290
844900
844811
844819
844820
844831
844832
844833
844839
844842
844849
844851
844859
844711
844712
844720
844790
844610
844621
844629
844630
844511
844512
844513
844519
844520
844530
844540
844590
844400
842890
842839

คาอธิบาย
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
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พิกัดศุลกากร
842833
842832
842820
842810
842860
842840
842831
844399
844339
844332
844391
844319
844317
844316
844315
844314
844313
844312
844311
844230
844240
844250
844110
844120
844130
844140
844180
844190
844010
844090
843910
843920
843930
843991
843999
841490
841480
841460
841440
841420
841410
841311
841319
841320

คาอธิบาย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสาหรับลาเลียงขนย้าย
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

ผ 2-103

ผ 2-104
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พิกัดศุลกากร
841330
841340
841350
841360
841370
841381
841382
841391
841392
840310
840390
840211
840212
840219
840220
840290
841111
841112
841121
841122
841181
841182
841191
841199
841011
841012
841013
841090
840610
840681
840682
840690
848690
848610
842199
842191
842139
842131
842129
842123
842122
842121
842119
842112

คาอธิบาย
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.6 บอยเลอร์
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ
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3.43.9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ
3.43.9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ
3.43.9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.10 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง
3.43.11 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์
3.43.11 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์
3.43.11 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
846591
846490
846420
846410
846299
846249
846239
846229
846210
846150
846140
846130
846120
846090
846040
846039
846031
846029
846019
845690
842490
842489
842481
842430
842420
842410
841990
841989
841981
841960
841950
841940
841939
841932
841931
841919
841911
848790
848710
847982
847981
847979
847971
847960

คาอธิบาย
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

ผ 2-107

ผ 2-108

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
847950
847940
847930
847920
847329
847321
847310
847050
847030
846694
846691
846510
846291
846241
846231
846221
846190
846021
846011
845630
845620
845610
841920
841790
841780
841710
848410
848420
848490
847810
847890
847621
847629
847681
847689
847690
847510
847521
847529
847590
846900
846810
846820
846880

คาอธิบาย
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
846890
846711
846719
846721
846722
846729
846781
846789
846791
846792
846799
846310
846320
846330
846390
845910
845921
845929
845931
845939
845940
845951
845959
845961
845969
845970
845811
845819
845891
845899
845710
845720
845730
845510
845521
845522
845530
845590
845410
845420
845430
845490
845310
845320

คาอธิบาย
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

ผ 2-109

ผ 2-110

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
845380
845390
843810
843820
843830
843840
843850
843860
843880
843890
843710
843780
843790
843610
843621
843629
843680
843691
843699
843510
843590
843410
843420
843490
843311
843319
843320
843330
843340
843351
843352
843353
843359
843360
843390
843210
843221
843229
843230
843240
843280
843290
842310
842320

คาอธิบาย
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
842330
842381
842382
842389
842390
842211
842219
842220
842230
842240
842290
842010
842091
842099
841610
841620
841630
841690
841210
841221
841229
841231
841239
841280
841290
840510
840590
840410
840420
840490
840110
840120
840130
840140
880510
880521
880529
880400
880310
880320
880330
880390
920110
920120

คาอธิบาย
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-111

ผ 2-112

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
920190
920210
920290
920510
920590
920600
920710
920790
920810
920890
920930
920991
920992
920994
920999
930110
930120
930190
930200
930310
930320
930330
930390
930400
930510
930520
930591
930599
930621
930629
930630
930690
930700
741210
741220
741110
741121
741122
741129
741011
741012
741021
741022
740710

คาอธิบาย
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ ของหลอดหรือท่อทองแดง
3.47.2 ฟอยล์ทาด้วยทองแดง
3.47.2 ฟอยล์ทาด้วยทองแดง
3.47.2 ฟอยล์ทาด้วยทองแดง
3.47.2 ฟอยล์ทาด้วยทองแดง
3.47.3 ท่อนและเส้นทาด้วยทองแดง

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
740721
740729
740400
741999
741991
741910
741820
741510
741521
741529
741533
741539
741300
740911
740919
740921
740929
740931
740939
740940
740990
740811
740819
740821
740822
740829
740610
740620
740500
740311
740312
740313
740319
740321
740322
740329
740200
740100
901090
901050
852349
852329
852321
848620

คาอธิบาย
3.47.3 ท่อนและเส้นทาด้วยทองแดง
3.47.3 ท่อนและเส้นทาด้วยทองแดง
3.47.4 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.47.5 ทองแดงและของทาด้วยทองแดงอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-113

ผ 2-114

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
370790
970200
970190
970110
901060
901010
821195
821194
821193
821192
821110
810490
810430
810420
810419
810411
430190
430180
430160
430130
430110
420340
370710
970600
970500
970400
970300
950810
950890
940600
940210
940290
903300
903210
903220
903281
903289
903290
903110
903120
903141
903149
903180
903190

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
903010
903020
903031
903032
903033
903039
903040
903082
903084
903089
903090
902810
902820
902830
902890
902710
902720
902730
902750
902780
902790
902610
902620
902680
902690
902511
902519
902580
902590
902410
902480
902490
902300
901710
901720
901730
901780
901790
901600
901510
901520
901530
901540
901580

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-115

ผ 2-116

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
901590
901410
901420
901480
901490
901310
901320
901380
901390
901210
901290
901110
901120
901180
901190
900850
900890
900710
900720
900791
900792
900510
900580
900590
900410
900490
900311
900319
900390
890800
890710
890790
890610
890690
890510
890520
890590
890400
890310
890391
890392
890399
890200
890110

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
890120
890130
890190
880211
880212
880220
880230
880240
880260
880100
860900
860800
860711
860712
860719
860721
860729
860730
860791
860799
860610
860630
860691
860692
860699
860500
860400
860310
860390
860210
860290
860110
860120
821410
821420
821490
821300
821210
821220
821290
821000
820900
820810
820820

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-117

ผ 2-118

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
820830
820840
820890
820713
820719
820720
820730
820740
820750
820760
820770
820780
820790
820600
820510
820520
820530
820540
820551
820559
820560
820570
820590
820411
820412
820420
820310
820320
820330
820340
820210
820220
820231
820239
820240
820291
820299
820110
820130
820140
820150
820160
820190
811300

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
811212
811213
811219
811221
811222
811229
811251
811252
811259
811292
811299
811100
811010
811020
811090
810920
810930
810990
810820
810830
810890
810720
810730
810790
810600
810520
810530
810590
810320
810330
810390
810210
810294
810295
810296
810297
810299
810110
810194
810196
810197
810199
800700
800300

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-119

ผ 2-120

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
800200
800110
800120
790310
790390
790200
790111
790112
790120
780600
780411
780419
780420
780200
780110
780191
780199
750810
750890
750711
750712
750720
750610
750620
750511
750512
750521
750522
750400
750300
750210
750220
750110
750120
681510
681520
681591
681599
681410
681490
681320
681381
681389
681280

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
681291
681292
681293
681299
681140
681181
681182
681189
681011
681019
681091
681099
680911
680919
680990
680800
680710
680790
680610
680620
680690
680510
680520
680530
680410
680421
680422
680423
680430
680300
680210
680221
680223
680229
680291
680292
680293
680299
680100
670411
670419
670420
670490
670300

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-121

ผ 2-122

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
670100
660320
660390
660200
470710
470720
470730
470790
470610
470620
470630
470691
470692
470693
470500
470411
470419
470421
470429
470311
470319
470321
470329
470200
470100
460211
460212
460219
460290
460121
460122
460129
460192
460193
460194
460199
450410
450490
450310
450390
450200
450110
450190
430400

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
430310
430390
430211
430219
430220
430230
420600
370610
370690
370510
370590
370400
370310
370320
370390
370210
370231
370232
370239
370241
370242
370243
370244
370252
370253
370254
370255
370256
370296
370297
370298
370110
370120
370130
370191
370199
360610
360690
360500
360410
360490
360300
360200
360100

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผ 2-123

ผ 2-124

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
340700
340510
340520
340530
340540
340590
260900
252020
252010
271119
271121
271111
260800
260700
252910
251110
252922
252921
261590
271019
270900
271012
271020
271019
271019
271019
271012
271099
271091
271311
271312
271320
271390
270710
270720
270730
270740
270750
270791
270799
271119
261590
271129
271114

คาอธิบาย
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
4.1 ดีบุก
4.2 แร่ยิบซัม
4.2 แร่ยิบซัม
4.3 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
4.4 ก๊าซธรรมชาติเหลว
4.4 ก๊าซธรรมชาติเหลว
4.5 สังกะสี
4.6 ตะกั่ว
4.7 เฟลค์สปาร์
4.8 แบไรท์
4.9 ฟลูออร์สปาร์
4.9 ฟลูออร์สปาร์
4.10 สเตอร์รีไรท์
4.11 น้ามันดิบ
4.11 น้ามันดิบ
4.12.1 น้ามันเบนซิน
4.12.2 น้ามันดีเซล
4.12.2 น้ามันดีเซล
4.12.3 น้ามันก๊าด
4.12.4 น้ามันสาเร็จรูปอื่น ๆ
4.12.4 น้ามันสาเร็จรูปอื่น ๆ
4.12.4 น้ามันสาเร็จรูปอื่น ๆ
4.12.4 น้ามันสาเร็จรูปอื่น ๆ
4.12.5 ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ
4.12.5 ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ
4.12.5 ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ
4.12.5 ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.12.6 น้ามันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
271113
271112
261510
252930
251120
271600
271500
271410
271490
271210
271220
271290
270810
270820
270600
270500
270400
270300
270210
270220
270111
270112
270119
270120
262110
262190
262011
262019
262021
262029
262030
262040
262060
262091
262099
261900
261800
261710
261790
261610
261690
261400
261310
261390

คาอธิบาย
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-125

ผ 2-126

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
261210
261220
261100
261000
260600
260500
260400
260300
260200
260111
260112
260120
253010
253020
253090
252800
252610
252620
252510
252520
252530
252410
252490
252210
252220
252230
252100
251910
251990
251810
251820
251830
251710
251720
251730
251741
251749
251611
251612
251620
251690
251511
251512
251520

คาอธิบาย
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

พิกัดศุลกากร
251400
251310
251320
251200
251010
251020
250900
250810
250830
250840
250850
250860
250870
250700
250610
250620
250510
250590
250410
250490
250300
250200
250100

คาอธิบาย
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ
4.13 สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ
แร่ และโลหะ

ผ 2-127

ผ 2-128

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาคผนวก 3
ผลการดาเนินการสร้างการรับรู้
ผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ผ 3-1

ผ 3-2

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

การตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
ตามขอบเขตโครงการ
ตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ 5.5 กาหนดให้มีการดาเนินการสร้างการรับรู้ กระตุ้นการ
มีส่วนร่วม โดยการจัดทาบทความหรือบทสัมภาษณ์ ผ่านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ผ่านสื่อต่างๆ โดยในงวดงานที่ 3 บริษัทฯ ได้ทาการเผยแพร่ผลการศึกษา ประชาสัมพันธ์ และ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสาธารณะตามขอบเขตงานที่กาหนดดังนี้
 วารสารภาคเอกชนที่เหมาะสม 4 สี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง (ตามขอบเขตงานข้อ 5.5.1)
บริษัทฯ ได้มีก ารตีพิ มพ์ เ นื้อ หาที่เ กี่ยวกับโครงการและกิจการในโครงการในวารสาร
ภาคเอกชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ 4 สีเป็นจานวน 5 ครั้ง ดังนี้
 วารสารไม่ลองไม่รู้ ปีที่ 19 ฉบับที่ 215 มิ.ย. 2562 (ภาพที่ 1)
 วารสารเคหะการเกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 6 มิ.ย. 2562 (ภาพที่ 2)
 Journal of Thailand American Chamber of Commerce In Thailand Vol.2 2019
(ภาพที่ 3 และภาพที่ 4)
 วารสารไม่ลองไม่รู้ ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 ส.ค. 2562 (ภาพที่ 5)
 วารสาร SME ชี้ช่องรวย ส.ค. 2562 (ภาพที่ 6)

ผ 3-3

ผ 3-4

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 1 วารสารไม่ลองไม่รู้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 2 บทความตีพิมพ์วารสารเคหะการเกษตร

ผ 3-5

ผ 3-6

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 3 บทความตีพิมพ์ใน Journal of Thailand American Chamber of Commerce In
Thailand

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 4 บทความตีพิมพ์ใน Journal of Thailand American Chamber of Commerce In
Thailand

ผ 3-7

ผ 3-8

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 5 บทความตีพิมพ์ในวารสารไม่ลองไม่รู้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 6 บทความตีพิมพ์ในวารสาร SME ชี้ช่องรวย

ผ 3-9

ผ 3-10

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 สื่อวิทยุ โดยจัดทาสปอตวิทยุ หรือการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ 2 ครั้ง (ตามขอบเขต
งานข้อ 5.5.2)
บริษัทฯ ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณะและเชิญชวน
เข้ารับฟังการประชุมกลุ่มย่อยจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
 รายการรอบรั้วประทายสมันต์ (สวท. สุรินทร์) ออกอากาศสดวันที่ 5 มีนาคม 2562
คลื่นความถี่ 97.5 MHz FM ดาเนินรายการโดย นางจิราภร นิยมตรง และนายพชร
อังศุสุกนฤมล โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้ให้สัมภาษณ์
 รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (สวท. ชุมพร) ออกอากาศสดวันที่ 22 เมษายน
2562 และมี ก ารออกอากาศสดผ่ า น Facebook ตามที่ แ สดงในภาพที่ 7 ด าเนิ น
รายการโดยนางสาวสุจิตรา ว่าเจริญ และนายคชภพ ปัญโยปิติกร โดย ดร. รัชดา
เจียสกุล หัวหน้าโครงการเป็นผู้ให้สัมภาษณ์
ภาพที่ 7 Facebook Live รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 จัดทา Infographic เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุม/สัมนา/เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง (ตามขอบเขตงานข้อ 5.5.3)
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาชุดข้อมูล Infographic เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของสาธารณะจานวน 6 ครั้ง ดังนี้
 Infographic สรุป 5 ปัจจัยท้าทายของผู้บริโภค 1 ครั้ง Infographic ชุดนี้ถูกใช้ในงาน
ประชุมนาเสนอระดับภูมิภาคและเผนแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า โดยมีตัวอย่างดังภาพที่ 8 ภาพที่ 9 และภาพที่ 10
 Infographic เรี ย นเชิ ญ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย 4 ครั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ผ ลิ ต สื่ อ
Infographic เชิญชวนสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกลุ่ ม ย่อ ย
จานวน 4 ครั้ง ในต่างจังหวัดและได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยมีตัวอย่างดังภาพที่ 11 ถึง ภาพที่ 14
 Infographic เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ 1 ครั้ง
ภาพที่ 8 Infographic สรุป 5 ปัจจัยท้าทาย (ปก)

ผ 3-11

ผ 3-12

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 9 Infographic สรุป 5 ปัจจัยท้าทาย (1)

ภาพที่ 10 Infographic สรุป 5 ปัจจัยท้าทาย (2)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 11 Infographic เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (สุรินทร์)

ผ 3-13

ผ 3-14

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 12 Infographic เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ชุมพร)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 13 Infographic เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา (1)

ภาพที่ 14 Infographic เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา (2)

ผ 3-15

ผ 3-16

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 หนังสือพิมพ์สี ขนาด 6*10 นิ้ว อย่างน้อย 2 ฉบับ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง (ตามขอบเขตการ
ดาเนินงานข้อ 5.5.4)
บริษัทฯ ได้มีการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 12 เม.ย. 2562 (ภาพที่ 15)
 หนังสือพิมพ์ฐานชุมพร ฉบับเดือน พ.ค. 2562 (ภาพที่ 16)
 หนังสือพิมพ์ดาวใต้ ฉบับเดือน พ.ค. 2562 (ภาพที่ 17)
 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 6 มิ.ย. 2562 (ภาพที่ 18)
ภาพที่ 15 ข่าวลงหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์ 12 เม.ย. 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 16 ข่าวลงหนังสือพิมพ์ฐานชุมพร ฉบับเดือน พ.ค. 2562

ผ 3-17

ผ 3-18

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 17 ข่าวลงหนังสือพิมพ์ดาวใต้ ฉบับเดือน พ.ค. 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 18 ข่าวลงหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 6 มิ.ย. 2562

ผ 3-19

ผ 3-20

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลและผลดาเนินงานโครงการ 300 ชุด (ตามขอบเขตการ
ดาเนินงานข้อ 5.5.5)
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลจานวน 2 ชิ้น ดังนี้
 โบรชัวร์ประกอบการนาเสนอระดับภูมิภาค 100 ชุด โดยได้มีการแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานนาเสนอโครงการระดับภูมิภาค ดัง ภาพที่ 19 และ ภาพที่
20
 เอกสารเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งาน “15 รู ป แบบธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ แ ละปั จ จั ย ที่
ผู้ประกอบการควรรู้ในยุค โลกป่วน…ควรเปลี่ยน” เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะจานวน
200 ชุด ดังแสดงในภาพที่ 21 ถึง ภาพที่ 24
ภาพที่ 19 โบรชัวร์ประกอบการนาเสนอระดับภูมิภาค (1)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 20 โบรชัวร์ประกอบการนาเสนอระดับภูมิภาค (2)

ภาพที่ 21 เอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (ปก)

ผ 3-21

ผ 3-22

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 22 เอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (1)

ภาพที่ 23 เอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (2)

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาพที่ 24 เอกสารเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (3)

ผ 3-23

ผ 3-24

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 จัดทาสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการนาร่อง 2 โครงการ จานวน 2 คลิป แต่ละคลิปมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที
บริษัทฯ ได้มีการจัดทาสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการนาร่อง จานวน 2 คลิป ดังนี้
1. โครงการต้นแบบกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 3-25

ผ 3-26

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

2. โครงการต้นแบบกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ณ จังหวัดชุมพร

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 3-27

ผ 3-28

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

 จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาเสนอผลลัพธ์ของ
โครงการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
ณ โรงแรม อีสติน สาทร กรุงเทพฯ ผ่านช่องทาง Facebook ของที่ปรึกษา และ สนค.
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาเสนอผลลัพธ์
ของโครงการแก่ ภ าครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่ ว ไป ในวั น จั น ทร์ ที่ 16 กั น ยายน 2562
ณ โรงแรม อีสติน สาทร กรุงเทพฯ ผ่านช่องทาง Facebook ของที่ปรึกษา และ สนค. ดังนี้

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 3-29

ผ 3-30

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ภาคผนวก 4
แบบสอบถามความพร้อมในการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์มจิ้งหรีดของประเทศไทย และความสมัครใจใน
การปรับปรุงมาตรฐานของผู้ประกอบการไทย

ผ 4-1

ผ 4-2

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

แบบสอบถามความพร้อมในการปฏิบัตติ ามข้อกาหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีดของประเทศไทย และความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงมาตรฐานของผูป้ ระกอบการไทย
ในการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีมาตรฐาน ตามข้อกาหนดการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) ส าหรับฟาร์มจิ้งหรีด ของประเทศไทย ผู้ ประกอบการเพาะเลี้ ยงจิ้ง หรี ด
จะต้องมีการดาเนินการปรับปรุงการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในปัจจุบันให้เหมาะสม ได้คุณภาพ และ
ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาแบบสอบถามนี้ขึ้ น เพื่อวิเคราะห์ความ
พร้อมและความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการนาร่องในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน
เอกสารแบบสอบถามมีรายละเอียดดังแสดงในภาพต่อไปนี้ โดยแบบสอบถามดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล การเพาะเลี้ ย งทั่ ว ไป – สอบถามข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เช่น ขนาดของโรงเลี้ยง จานวนบ่อเลี้ยง วัสดุของการเพาะเลี้ยง และ
ทาเลที่ตั้งของโรงเลี้ยง เป็นต้น
 ส่วนที่ 2 ประเมินความพร้อมของกิจการ – สอบถามข้อมูลการดาเนินกิจการใน
ปัจจุบัน แบ่งตามมิติของการประเมิน GAP สาหรับฟาร์มจิ้งหรีด โดยมีการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินระดับความพร้อมของกิจการของตนเอง รวมไปถึงระดับความ
พร้อมของเกษตรกรรายอื่นๆ ในประเทศไทย
 ส่วนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกิจการ – สอบถามข้อมูลความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การดาเนินการปรับปรุงกิจการเพาะเลี้ ยงจิ้งหรีดที่มีอยู่เ ดิม ให้มี
มาตรฐาน GAP ในอนาคต
 ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและความคิ ด เห็น เพิ่ ม เติ ม – เป็ น ส่ ว นที่ เ ปิ ด โอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และความ
คาดหวังโดยอิสระ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษา
โดยแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้

ผ 4-3

ผ 4-4

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 4-5

ผ 4-6

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

ผ 4-7

ผ 4-8

โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)
และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ประจาปีงบประมาณ 2562

