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กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

สนค. มุ่งใส่ใจส่ิงแวดล้อม  ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและสังคม

 เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ติบโตมากขึน้ ได้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รวมถงึการใช้ชีวิตของมนษุย์ด้วยเช่นกนั หลายประเทศจงึมมีติในการร่วมรักษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ภาคการผลิตรวมถึงประชาชนทุกคนตระหนักและร่วมกัน 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและค�านงึธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมากขึน้

	 TPSO	Journal	ฉบับนี้จึงได้น�ำเสนอเรื่อง	กำรให้ควำมส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่ภำคธุรกิจ
ควรตระหนัก	 ในคอลัมน์	 Special	 Talk	 และส�ำหรับ	 Special	 Report	 ขอน�ำเสนอเรื่องที่ 
เกีย่วเนื่องกนัอย่ำง	แนวทำงกำรปรบัตวัของไทยและยุโรปภำยใต้	BCG	และ	Circular	Economy	
เศรษฐกิจหมุนเวียน	ทำงเลือกของแฟชั่นเพื่อควำมยั่งยืน

	 ก่อนจำกกัน	 ...	 กองบรรณำธิกำรขออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย	 หรือวันสงกรำนต	์ 
ขอให้ท่ำนมคีวำมสุข	เดนิทำงอย่ำงปลอดภัย	ปฏิบตัติำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครดั	และทีส่�ำคญัทีส่ดุ
อย่ำลืมเว้นระยะห่ำง	 และสวมหน้ำกำกอนำมัย	 เพื่อตัวท่ำนเองและผู ้อื่นด้วยนะคะ	 ...	 
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

	 	 ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ	(สนค.)	ให้ควำมส�ำคญั
ในกำรจัดกำรด้ำนกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	 ปลูกฝังจิตส�ำนึก	 
จิตสำธำรณะ	ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม	และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรสร้ำงประโยชน์จำกสิ่งของเหลือใช้ให้กับบุคลำกร	 โดยเมื่อวันท่ี	
29	 มีนำคม	 ที่ผ่ำนมำ	 นำยภูสิต	 รัตนกุล	 เสรีเริงฤทธิ์	 (ผอ.สนค.)	 
พร้อมเจ้ำหน้ำที่ได้เดินทำงไปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ำ	 เพื่อจัดท�ำเป็น 
สื่ออักษรเบรลล์	 ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ	 และมอบเงินบริจำคให้แก่
มลูนธิช่ิวยคนตำบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชนิปูถมัภ์	เพือ่ส่งมอบ
ควำมรกั	ร่วมเป็นก�ำลงัใจ	และหยิบยืน่โอกำสในกำรพฒันำคณุภำพชวีติ
ให้กับเด็กนักเรียนผู้พิกำรทำงสำยตำ	

	 	 นอกจำกนี้	 ในปี	 2564	 สนค.	 ยังมีแผนจัดกิจกรรมอื่น	 ๆ	 
ในกำรสร้ำงค่ำนิยมและปลูกจิตส�ำนึกที่ดี	 เช่น	 กำรเปิดรับบริจำค 
ขวดพลำสติกใส	 (ขวด	 PET)	 เพื่อแปรรูปเป็นผ้ำบังสุกุลจีวรให้กับ 
พระสงฆ์	ณ	 วัดจำกแดง	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	 เป็นต้น	 เพื่อบ่มเพำะ 
ให้บุคลำกร	สนค.	เป็นสว่นส�ำคัญในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิกำรค้ำและ
สังคมไทยต่อไป
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บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7899 โทรสาร :  0 2547 5687, 0 2547 4167



รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2563
Thailand Sustainability Investment (THSI) Award

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
"BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

	 ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นวำระระดับโลกที่ทุกภำคส่วนต้องตระหนักรู ้	 โดยในป	ี 

พ.ศ.	 2558	 ประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ	 (United	Nations:	 UN)	 ได้ร่วมลงนำม

รับรอง	“วำระกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	พ.ศ.	2573”	และได้ก�ำหนดเป้ำหมำยเพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	

17	ข้อ	(17	Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ซึ่งกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเป็น

หนึ่งในประเด็นส�ำคัญ	 ประเทศไทยเองก็ได้มีควำมพยำยำมที่จะขับเคลื่อน	 SDGs	 โดยจัดตั้ง

คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 โดยนำยกรัฐมนตรีได้ประกำศให้เศรษฐกิจชีวภำพ	 

(Bio	 Economy)	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 เศรษฐกิจสีเขียว	 

(Green	 Economy)	 หรือ	 BCG	Model	 เป็นวำระแห่งชำติโดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำร 

สร้ำงควำมยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม	 กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร	 สุขภำพ	 พลังงำน	 และ 

กำรยกระดับรำยได้ประชำกร	 ซึ่งเล็งเห็นว่ำไทยมีศักยภำพท่ีจะพัฒนำประเทศด้วยกำร 

เพิ่มมูลค่ำจำกกำรใช้นวัตกรรมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน	 ในกลุ่มอำหำร	 สุขภำพ	 

ท่องเทีย่ว	และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพซึง่ภำคธรุกจิเอกชนอำจต้องปรับตวั	เช่น	กำรลงทุน

ในด้ำนเทคโนโลยีเพิ่มเติม	หรือ	กำรสร้ำงทักษะให้แก่พนักงำน

	 นอกเหนือไปจำกกำรก�ำหนดเป็นวำระแห่งชำติแล้ว	ประชำชนทั่วไปเองก็เริ่มเปลี่ยน

พฤติกรรมและหันมำให้ควำมสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึนด้วย	 ตัวอย่ำงเช่น	 ผลกำรส�ำรวจ 

ของบริษัท	 Nielsen	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ที่พบว่ำผู้บริโภคทั่วโลกมีกำรปรับพฤติกรรม 

ในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน	

นอกเหนือไปจำกกำรค�ำนึงถึงรำคำและควำมสะดวกในกำรซื้อสินค้ำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ผู้บริโภคในกลุ่ม	Millennial1	 	 และ	 Gen	 Z	 รวมทั้ง	ผู้บริโภคจำกประเทศก�ำลังพัฒนำ 

มีควำมคำดหวังให้มีกำรรักษำสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำผู้บริโภคจำกประเทศพัฒนำแล้ว

	 ในภำคกำรเงินกำรลงทุน	 นักลงทุนทั่วโลกก็สนใจที่จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มี 

กำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื	ในด้ำนสิง่แวดล้อม	สงัคม	และบรรษัทภบิำล	(Environmental,	

Social	 and	 Governance:	 ESG)	 ด้วย	 ซึ่งตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 ตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 ได้มีกำรจัดท�ำรำยชื่อหุ้นยั่งยืน	 (Thailand	 Sustainability	 Investment	 

หรือ	 THSI)	 เพื่อเป็นทำงเลือกส�ำหรับนักลงทุนที่ต้องกำรลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีควำมโดดเด่นด้ำน	ESG	ที่ได้รับกำรประเมินระดับโดยสถำบันชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศ	 

รวมถึงมีกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนอีกด้วย

 การเติบโตทางเศรษฐกิจการค้า เกิดจากการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการผลติ ตลอดจนแปรผนัตรงกับปรมิาณการใชว้ตัถดุบิและการกอ่ใหเ้กดิขยะ

หรือมลพิษ หากเรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลกระทบ 

ทางลบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่ิงแวดล้อม...เรื่องทีภ่าคธุรกิจควรตระหนัก

1Millennial คือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2539 และ Gen Z คือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2555
ที่มาข้อมูล : SDGs.un.org / Nielsen / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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โดย นายณัฏฐวุฒิ วังกานนท์ 
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แนวทางการปรับตัวของไทยและยุโรปภายใต้

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อม การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ัง วกิฤติเศรษฐกจิ ลว้นเปน็
ปัจจยัทีผ่ลกัดันใหป้ระเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกปรบัตัวและมุ่งไปสู่การ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด เพ่ือรักษา
สมดุลของส่ิงแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน

	 ส�ำหรบั	ประเทศเนเธอร์แลนด์	กไ็ด้ประกำศว่ำ	จะผลกัดนัโครงกำร

เพ่ือให้เนเธอร์แลนด์กลำยเป็นประเทศเศรษฐกิจหมุนเวยีน	100%	ภำยในปี	

พ.ศ.	2593	(A	circular	economy	in	the	Netherlands	by	2050)	โดย

ก�ำหนดมำตรกำรและกลยุทธ์ที่จะด�ำเนินกำรเพื่อจัดกำรวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	

และบรกิำร	ให้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้	เช่น	กำรน�ำวสัดแุละทรพัยำกรรไีซเคลิ

มำใช้ในธุรกิจก่อสร้ำง	เป็นต้น	ในส่วนของ	ประเทศอิตำล	ีตำมรำยงำนของ	

Circular	Economy	Network	2020	ซึง่ด�ำเนนิกำรโดยมลูนธิอิติำลเีพือ่กำร

พัฒนำที่ยั่งยืนระบุว่ำ	 ในปี	 2563	 อิตำลีมีกำรใช้งบประมำณจ�ำนวนมำก 

ควบคู่ไปกับกำรออกมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 สอดคล้องกับข้อตกลงสีเขียว  

เช่น	 กำรจัดตั้งกองทุนกำรลงทุนสำธำรณะเพ่ือส่งเสริมโครงกำรนวัตกรรม 

ด้ำนควำมยัง่ยนื	เศรษฐกิจหมนุเวยีน	กำรท่องเท่ียวอย่ำงยัง่ยนื	กำรลดคำร์บอน

และกำรลดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	เป็นต้น

	 	 ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีกำรประกำศแผนยุทธศำสตร์กำร 

ขับเคลื่อนประเทศไทยด ้วย	 BCG	 Model	 พ.ศ.	 2564-2569  

ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจำกกำรท่ีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	(อว.)	เล็งเห็นปัญหำกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอดีตของไทยว่ำมีกำร

ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรไม่เต็มประสิทธิภำพ	 และ	 “ท�ำมำกได้น้อย”  

จึงมแีนวคดิทีจ่ะเปลีย่นรปูแบบกำรพฒันำประเทศให้เป็น	“ท�ำน้อยได้มำก”  

โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมอย่ำงชำญฉลำด

	 ภำครัฐของนำนำประเทศทั่วโลก 

ตื่นตัวเรื่องนี้ เป ็นอย ่ำงมำก	 หลังจำกที ่

องค์กำรสหประชำชำติ	 (United	 Nations:	

UN)	 ได้ประกำศเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

(Sustainable	 Development	 Goals:	

SDGs)	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	 สหภำพยุโรปได้ 

มุง่ขบัเคล่ือน	SDGs	โดยกำรน�ำเสนอข้อตกลง

ยุโรปสีเขียว	 (European	 Green	 Deal)	 

ในปี	พ.ศ.	2562	ไปก�ำหนดเป็นแผนงำนที่จะ

เปล่ียนแปลงให้ระบบเศรษฐกิจของสหภำพ

ยุโรปมีควำมทันสมัย	 เพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรใช้ทรัพยำกร	และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขัน	 โดยข้อตกลงสีเขียว	 (Green	

Deal)	 ครอบคลุมแผนปฏิบัติกำรเศรษฐกิจ

หมุนเวียนฉบับใหม่	 (Circular	 Economy	

Action	 Plan)	 	 ที่ก�ำหนดมำตรกำรเพ่ือให้ 

ภำคธุรกิจ	 หน่วยงำนภำครัฐ	 และผู้บริโภค

ยอมรับและปรับตั ว เข ้ ำสู ่ แนวคิด เพื่ อ 

ควำมยั่งยืนมำกขึ้น	

SPEC IAL
REPORT
โดย นางสาวศุภนาถ ศิริพงศ์, นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช 

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ 
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BCG Model ของประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่

Bio Economy

Green Economy

เศรษฐกิจชีวภาพ

เศรษฐกิจสีเขียว

เน้นใช้ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม	

โดยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง

ที่มาข้อมูล:  construcia.com / ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) / ไทยโพสต์ / สวทช.

B

G

C Circular Economy
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ค�ำนึงถึงกำรน�ำวัสดุต่ำง	ๆ	

กลับมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ

และเกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มำข้อมูล:	สวทช.

เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ 

กำรพัฒนำสังคมและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

อย่ำงสมดุลให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน	

ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

	 เมือ่เปรียบเทียบกับประเทศอืน่	 ๆ	 ประเทศไทยถือว่ำมจีดุแข็งในด้ำนควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำร	ควำมมัน่คงด้ำนสขุภำพ	

ทรพัยำกรธรรมชำตทิีย่งัมคีวำมหลำกหลำยและสมบรูณ์	 ตลอดจนควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม	ท�ำให้ไทยมศีกัยภำพในด้ำนกำร

ผลติสนิค้ำและบรกิำรทีม่คุีณภำพ	ปลอดภยั	ได้มำตรฐำนระดบัสำกล	และมโีอกำสท่ีจะเช่ือมโยงเข้ำสูต่ลำดโลกได้หลำกหลำย	อำทิ	

	 อย่ำงไรก็ด	ีกำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรพฒันำเศรษฐกจิกบักำรรักษำสิง่แวดล้อมไม่ใช่เรือ่งทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่	หรอื

ภำคส่วนใดภำคส่วนหนึ่งจะจัดกำรได้เพียงล�ำพัง	 หำกแต่ต้องเกิดจำกควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน	 ทั้งภำครัฐ	 ผู้ประกอบกำร	 

นักลงทุน	และประชำชนในทุก	ๆ	ประเทศทั่วโลก	 เพื่อให้โลกมีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรักษำสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

ไปพร้อม	ๆ	กัน

การเป็นครัวโลกที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยได้

มาตรฐานโลก 

การเป็นแหล่งพ�านัก 
ที่สร้างความสุข 

การเพ่ิมมูลค่าด้วย
นวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์

การเป็นสังคมที่ยอมรับ
ความต่างและการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

ทำง เลือกของแฟชั่ น
เพื่อ

E C O N O M Y
C I R C U L A R

	 “เสื้อผ้ำ”		ได้สร้ำงควำมเสียหำยกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย	ๆ 	

ตำมกำรเติบโตของธุรกิจแฟชั่น	 โดยเฉพำะกระแส	Fast	Fashion	ซึ่งเป็น

เทรนด์เสือ้ผ้ำท่ีเปลีย่นแปลงรวดเรว็และผูป้ระกอบกำรต้องผลติสนิค้ำออกมำ	

ให้ทันควำมต้องกำร	 เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงควำมทันสมัยและซื้อบ่อยขึ้น	

ตวัอย่ำงเช่น	แบรนด์	Zara	และ	H&M	ท่ีออกคอลเลคช่ันเสือ้ผ้ำใหม่	12-24	ครัง้

ต่อปี	นอกจำกนีก้ำรทีผู่ผ้ลติพยำยำมลดต้นทนุเพือ่ให้สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ได้ในรำคำท่ีย่อมเยำ	 ท�ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเป็นเจ้ำของได้ง่ำย	 กลับท�ำให้

สนิค้ำคุณภำพด้อยลง	ใช้งำนได้ไม่นำน	และใช้ซ�ำ้ได้น้อยครัง้	เสือ้ผ้ำปริมำณ

มหำศำลจึงต้องกลำยเป็นขยะในที่สุด	 โดยแต่ละปีจะพบว่ำมีเสื้อผ้ำและ 

สิ่งทอกว่ำร้อยละ	 85	 ถูกท้ิง	 และมีเพียง	 ร้อยละ	 15	 ท่ีได้รับกำรรีไซเคิล 

หรือน�ำไปบริจำค	

ความยั่งยืน
 กำรใช้ชวีติในปัจจบุนัมกีจิกรรมจ�ำนวนมำกทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่หลำยคนอำจจะนกึภำพถงึ

มลพษิทีม่ำจำกกระบวนกำรผลติสนิค้ำและบริกำร หรอืมลพษิจำกกำรคมนำคม แต่รู้หรือไม่ว่ำในควำมเป็นจรงิแล้ว 

“เสื้อผ้า” ที่เรำสวมใส่ ก็เป็นสิ่งที่สร้ำงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงคำดไม่ถึงเช่นกัน

ผลกระทบของอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อส่ิงแวดล้อม

อุตสาหกรรมแฟชั่น
ก่อมลพิษมากเป็น

อันดับ 

2
ของโลก

อตุสำหกรรมแฟชัน่เป็นอตุสำหกรรมทีก่่อมลพษิมำกเป็นอนัดบั	2	

ของโลกรองจำกอตุสำหกรรมน�ำ้มนั	และได้สร้ำงก๊ำซเรอืนกระจกกว่ำ

ร้อยละ	10	ซึ่งมำกกว่ำปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรบิน

และกำรขนส่งทำงเรือรวมกัน		

1
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โดย : นางสาวชมพูนุท บูรพา 

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ



 ในส่วนของผู้บริโภคเองก็สำมำรถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรอุปโภคสินค้ำในอุตสำหกรรมแฟชั่นได้ด้วยกำร 

ยืดระยะเวลำกำรใช้เสื้อผ้ำให้นำนขึ้น เลือกสินค้ำที่มีคุณภำพหรือเลือกใช้เสื้อผ้ำจำกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

บริจำคเสื้อผ้ำ และแยกขยะเสื้อผ้ำ/สิ่งทอเมื่อต้องกำรทิ้ง เพื่อให้สำมำรถน�ำไปรีไซเคิลกลำยเป็นเสื้อผ้ำใหม่หรือสินค้ำประเภทอื่นได้

ที่มาข้อมูล : Year Zero Circular Fashion Report 2020 by lablaco 2020 / weforum.org / patagonia.com / sustainyourstyle.org / mmthailand.com 

	 ผู้ประกอบกำรได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม	 โดยได้เริ่มน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	มำปรับใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	เช่น	“ฮักครำม”	
เป็นแบรนด์เส้ือผ้ำทอมอืย้อมครำมสธีรรมชำติจำกจงัหวดัสกลนคร	ทีไ่ด้เปลีย่นขยะให้เป็น
วตัถดุบิตัง้ต้นใหม่	ได้น�ำผ้ำเศษท่ีเหลอืจำกกำรตัดเยบ็และทอ	น�ำมำแยก	เรยีงส	ีแล้วน�ำไป
ทอใหม่	 เพื่อให้เกิดรูปแบบที่แตกต่ำงออกไป	 ผ้ำที่ได้นี้ไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรย้อมสีอีก	
ท�ำให้ลดกำรใช้น�ำ้และพลงังำน	ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และได้น�ำไปออกแบบตดัเยบ็
เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำ	กระเป๋ำ	และอื่น	ๆ	เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้อย่ำงมำก

	 เพื่อไม่ให้เสื้อผ้ำท่ีเรำสวมใส่กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 
ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งจึงเริ่มน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 
มำใช้ในอุตสำหกรรมแฟชั่น	 โดยอุตสำหกรรมแฟชั่นได้น�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
มำจัดกำรทรัพยำกรโดยกำรน�ำเอำของที่ใช้แล้วเวียนกลับมำเป็นวัตถุดิบ	 (Re-material)	
หรือท�ำผลิตภัณฑ์ขึ้นมำใหม่	 (Make	 Use	 Return)	 เพื่อเป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร 
ที่ก�ำลังหมดไป	และไม่ต้องก�ำจัดขยะที่ก�ำลังเป็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ทวีควำมรุนแรง
มำกขึ้น	 อำทิ	 กำรผลิตเสื้อผ้ำจำกวัสดุท่ีปลอดภัยและสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้	 
กำรเพิ่มระยะเวลำใช้งำนเสื้อผ้ำ	 รวมทั้งกำรน�ำเสื้อผ้ำเก่ำมำผลิตเป็นเสื้อผ้ำใหม่	 
เกิดกำรหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรได้อย่ำงสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอของไทยภายใต้แนวคิด Circular Economy

แนวคิด Circular Economy กับอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไมโครไฟเบอร์กว่า 
5 แสนตันไหลลงสู่มหาสมุทร

= 
ใช้น�้า 2000

แกลอน

1 ตัว

หรือ
9,092.18

ลิตร

2

3

อุตสำหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้น�้ำมำกท่ีสุดเป็นอันดับ	 2	 ของโลก	

โดยได้มีกำรเปรยีบเทยีบว่ำกำรผลติกำงเกงยนีส์	1	ตวั	ต้องใช้น�ำ้	2,000	แกลลอน	

ซึ่งเป็นปริมำณที่เพียงพอส�ำหรับหนึ่งคนดื่มน�้ำวันละ	 8	 แก้ว	 นำน	 10	 ปี	 

เพรำะกำรท�ำไร่ฝ้ำยซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำรผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้ำ 

ต้องใช้น�้ำในกำรเพำะปลูกค่อนข้ำงมำก	 โดยเฉลี่ยฝ้ำย	 1	 กิโลกรัมต้องใช้น�้ำ	 

2,000	 ลิตรในกำรผลิต	 รวมไปถึงกระบวนกำรย้อมด้ำยและสิ่งทอ	 ที่ใช้น�้ำ

จ�ำนวนเทียบเท่ำกับปริมำณน�้ำที่เติมในสระว่ำยน�้ำขนำดมำตรฐำนโอลิมปิก

จ�ำนวน	2	ล้ำนสระต่อปี

อุตสำหกรรมแฟช่ันยังสร้ำงน�้ำเสียกว่ำร้อยละ	 20	 ของน�้ำเสียจำก

อุตสำหกรรมทั่วโลก	 จำกกำรย้อมกำรฟอก	 และสำรเคมีจำกกำร 

ท�ำไร่ฝ้ำย	 อีกทั้งยังท�ำให้มีไมโครไฟเบอร์กว่ำ	 5	 แสนตันไหลลงสู่

มหำสมุทรทุกปี	 เทียบเท่ำกับจ�ำนวนขวดพลำสติก	 5	 ล้ำนขวด	 

ซึ่งคำดว่ำก่อให้เกิดมลพิษพลำสติกในมหำสมุทรได้ถึงร้อยละ	31
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ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนมีนาคม 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.08 (YoY)

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

	 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศเริม่ปรับตวัดขีึน้	สะท้อนได้จำกเครือ่ง
ชี้วัดเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของประเทศมีสัญญำณฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
ต่อเนือ่งจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ	ส่งผลให้เงนิเฟ้อในเดอืนน้ีหดตวัน้อยลง	ซึง่สอดคล้องกบั
อปุสงค์ท้ังในและต่ำงประเทศทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโควดิ-19	โดยด้ำนอปุสงค์	สะท้อนได้จำกรำยได้เกษตรกร	ทีย่งัคงขยำยตวัได้ดี
ตำมรำคำสนิค้ำเกษตร	รวมทัง้	ดชันอีปุโภคบรโิภคภำคเอกชนยอดจ�ำหน่ำยรถยนต์
เชงิพำณชิย์และรถจกัรยำนยนต์ทีป่รบัตวัดขีึน้	 และยอดกำรจดัเก็บภำษธุีรกรรม
อสงัหำรมิทรพัย์	 กลบัมำขยำยตวัได้อกีครัง้	 ขณะทีด้่ำนอปุทำนปรบัตวัดขีึน้จำก	
ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	 และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตท่ียังอยู่ในระดับด	ี 
รวมถึงดัชนีรำคำผู้ผลิต	 ที่ขยำยตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 2	 ซึ่งสัญญำณเหล่ำนี้
สะท้อนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น	 และจะส่งผลต่อสถำนกำรณ ์
ด้ำนรำคำสินค้ำและบรกิำรในระยะต่อไป

 ดัชนีรำคำผู้บริโภค	 (เงินเฟ้อทั่วไป)	 เดือนมีนำคม	 2564	หดตัวน้อยลง	 สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	 ที่คลี่คลำยลง	 และเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจต่ำง	 ๆ	 
เริม่มสีญัญำณฟ้ืนตวั	เงนิเฟ้อในเดอืนนี	้เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.08	(YoY)	
หดตวัน้อยทีส่ดุในรอบ	13	เดอืน	โดยมสีำเหตสุ�ำคญัจำกสนิค้ำในกลุม่พลงังำนทีก่ลบัมำเป็นบวกอกีครัง้
ในรอบ	14	เดือน	โดยสูงขึ้นร้อยละ	1.35	ตำมรำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับสูงขึ้น
ตำมรำคำในตลำดโลก	 รวมทั้งน�้ำมันพืชและเนื้อสุกร	 ที่ยังมีรำคำสูง	 โดยเน้ือสุกรปรับสูงขึ้น 
ตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ	 ประกอบกับมีต้นทุนในกำรป้องกันโรคอหิวำต์
แอฟริกำเพิ่มขึ้น	ขณะที่กลุ่มอำหำรสด	ยังหดตัวต่อเนื่องจำกเดือนที่ผ่ำนมำ	โดยลดลงร้อยละ	1.06	
ตำมกำรลดลงของ	ข้ำวสำร	 ไก่สด	 ไข่ไก่	 และผักสด	 รวมทั้งค่ำไฟฟ้ำและค่ำน�้ำประปำ	ปรับลดลง 
ตำมมำตรกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของภำครฐั	ซึง่จะสิน้สดุในเดอืนมนีำคมนี	้ส�ำหรบัสนิค้ำในหมวดอืน่	ๆ 	
ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทำงปกติ	สอดคล้องกับปริมำณผลผลิตสินค้ำ	กำรจัดโปรโมชั่น	และอุปสงค ์
ทีเ่กดิจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครฐั	เมือ่หกัอำหำรสดและพลงังำนออกแล้ว	เงนิเฟ้อพืน้ฐำน
ขยำยตัวที่ร้อยละ	 0.09	 เม่ือเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์	 2564	 สูงข้ึนร้อยละ	 0.23	 (MoM)	 
ไตรมำสที่	 1	 ปี	 2564	 เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน	 ลดลงร้อยละ	 0.53	 (YoY)	 และ 
เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ	ลดลงร้อยละ	0.35	(QoQ)

ภาพรวม 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือน มีนาคม 2564 
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แนวโน้มเงินเฟ้อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
 แนวโน ้มเงินเฟ้อ ไตรมำสท่ี 2 ป ี 2564 มีแนวโน ้มปรับตัวดีขึ้น จำกอุปสงค์ทั้งในและต่ำงประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตำมสถำนกำรณ ์

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลำยลง กำรฉีดวัคซีนที่ขยำยวงกว้ำงมำกขึ้น	รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในมิติต่ำง	ๆ	ทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยว 
โดยก�ำหนดให้มีวันหยุดเพิ่มเติม	 กำรเพิ่มก�ำลังซ้ือและกระตุ้นให้เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอย	 ซึ่งจะส่งผลต่อควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรภำยในประเทศในระยะต่อไป	 
นอกจำกนี	้รำคำพลงังำนโลกทีม่แีนวโน้มสูงขึน้	จำกกำรขยำยเวลำปรบัลดก�ำลงักำรผลติของผูผ้ลติน�ำ้มนัรำยใหญ่	และอุปสงค์ด้ำนพลังงำนทีเ่พ่ิมข้ึนท่ัวโลกตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกจิ	
ทีเ่ริม่ส่งสญัญำณฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	ประกอบกบัฐำนรำคำทีต่�ำ่ในช่วงปีทีผ่่ำนมำ	อย่ำงไรกต็ำม	 รำคำสนิค้ำเกษตร	ยงัมโีอกำสผนัผวนตำมสภำพอำกำศ	ซึง่จะต้องเฝ้ำระวัง
อย่ำงใกล้ชิดต่อไป	 ทั้งนี้	 ในเดือนมีนำคม	 2564	 กระทรวงพำณิชย์ได้ปรับสมมุติฐำนส�ำหรับคำดกำรณ์เงินเฟ้อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม 
ในอนำคต	 โดยคำดกำรณ์ว่ำเงินเฟ้อในปี	 2564	 จะยังคงเคล่ือนไหวในกรอบร้อยละ	 0.7-1.7	 (ค่ำกลำงอยู่ที่	 1.2)	 ซึ่งเป็นอัตรำที่น่ำจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยำยตัว 
ได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง	หำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	จะมีกำรทบทวนอีกครั้ง
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เดือนมีนาคม 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 2.6 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

เดือนมีนาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 5.4 (YoY)

 ดชันรีำคำวัสดกุ่อสร้ำง เดอืนมนีำคม	2564	เมือ่เทยีบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน	 สูงข้ึนร้อยละ	 5.4	 (YoY)	 สูงขึ้นต่อเนื่อง 
เป็นเดือนท่ี	 6	 ปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้ำ	 โดยเฉพำะ 
หมวดเหลก็และผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ท่ีร้อยละ	23.7	จำกร้อยละ	21.0	ในเดือนก่อนหน้ำ	ตำมรำคำตลำดโลก	
ส�ำหรบัสนิค้ำที่ปรับรำคำสูงขึ้นตำมวัตถุดิบ	 ต้นทุนกำรผลิต	 และ
ควำมต้องกำรของตลำด	 ได้แก่	หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ  
สงูข้ึนร้อยละ	2.4 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้สูงขึ้นร้อยละ	2.0  
หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่น	 ๆ สูงขึ้นร้อยละ	 1.6 หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สงูข้ึนร้อยละ	0.4	ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนแรก	หลังจำก
ทีล่ดลงต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนมกรำคม	2563	หมวดกระเบือ้ง สงูขึน้
ร้อยละ	0.3	ขณะที่หมวดซีเมนต์	ลดลงร้อยละ	2.0 หมวดวัสดุ
ฉำบผิว ลดลงร้อยละ	 0.1	 ส่วนหมวดสุขภัณฑ์	 ดัชนีรำคำ 
โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง	

 ดชันคีวำมเช่ือมัน่ผูบ้รโิภคโดยรวม	 เดอืนมนีำคม	 2564	ปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง 
ติดต่อกันเป็นเดือนท่ีสองมำอยู่ที่ระดับ	 47.5	 เทียบกับระดับ	 45.5	 ในเดือนก่อนหน้ำ 
เป็นกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ท้ังดชันคีวำมเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัและในอนำคต	ทัง้นี	้ เนือ่งจำก
ประชำชนเช่ือมัน่ในมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิและรำคำพชืผลกำรเกษตรดีขึน้จำกมำตรกำร 
เชิงรกุของกระทรวงพำณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของไวรัส	
Covid-19	ท่ีด�ำเนนิกำรได้อย่ำงรวดเร็ว	และประชำชนมคีวำมคำดหวงัในแง่ดต่ีอวคัซนี	Covid-19

 กล่ำวโดยสรปุ	แนวโน้มควำมเชือ่มัน่ท่ีปรบัตวัดขีึน้อย่ำงต่อเนือ่งดังกล่ำว	ชีใ้ห้เหน็ว่ำ
ผู้บริโภคมีแนวโน้มม่ันใจ	ทีจ่ะจบัจ่ำยใช้สอยเพิม่ขึน้	 ซึง่หำกไม่มสีถำนกำรณ์ปัญหำร้ำยแรง 
อ่ืนเพ่ิมเตมิ	จะเป็นปัจจัยส�ำคญัทีส่นบัสนุนให้เศรษฐกจิไทยค่อย	ๆ	ฟ้ืนตวัได้อย่ำงต่อเนือ่งข้ึน
เป็นล�ำดบั

เดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 47.5 (YoY)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ

 ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำง	 เม่ือเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์	 2564	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.5	 (MoM)	
ไตรมำสที	่1	ปี	2564	เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน	สงูข้ึนร้อยละ	4.4	(YoY)	และเมือ่เทยีบกับ
ไตรมำสก่อนหน้ำ	สูงขึ้นร้อยละ	4.2	(QoQ)

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต เดือนมีนำคม	2564	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	สูงขึ้น
ร้อยละ	2.6	(YoY)	ขยำยตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่2	สอดคล้องกบัดชันผีลผลติอตุสำหกรรม
ที่ปรับตัวดีขึ้น	 และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่ยังอยู่ในระดับดี	 โดยหมวดผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมและกำรประมง สงูขึน้ร้อยละ	8.1	ยงัคงขยำยตวัได้ดจีำกควำมต้องกำรของ
ตลำดที่สูงขึ้น	 และบำงสินค้ำปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง	 ตำมกำรสูงขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	 ได้แก่	 กลุ ่มพืชล้มลุก	 (ถั่วเขียว	 ถั่วเหลือง	 ข้ำวเปลือก 
เจ้ำหอมมะลิ	 พืชผัก)	 กลุ่มไม้ผล	 (องุ่น	 ล�ำไย	 กล้วยหอม)	 กลุ่มไม้ยืนต้น	 (ยำงพำรำ	 
ผลปำล์มสด)	กลุ่มสัตว์	 (สุกรมีชีวิต	 ไข่ไก่	 ไข่เป็ด)	ผลิตภัณฑ์จำกกำรประมง	 (ปลำทูสด	
ปลำทรำยแดง	ปลำสีกุน)	หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	2.5	ปรับสูงขึ้น
ตำมรำคำวตัถดุบิและต้นทุน	ได้แก่	กลุม่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จำกกำรกลัน่ปิโตรเลยีม	(น�ำ้มนัดเีซล	
น�้ำมันแก๊สโซฮอล์	 91	 95	 น�้ำมันเตำ)	 กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	 (เม็ดพลำสติก	 
ปุ๋ยเคมีผสม)	กลุ่มโลหะขั้นมูลฐำน	(เหล็กแผ่น	เหล็กเส้น	เหล็กฉำก)	กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์	 (ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป	 ตะปู/สกรู/น็อต)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร	 (เนื้อสุกร	 
กุง้แช่แข็ง	น�ำ้มนัปำล์ม)	กลุม่ผลติภณัฑ์ยำงและพลำสตกิ	(ยำงแผ่นรมควนั	ยำงแท่ง	ถงุมอืยำง)	
กลุ ่มกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ	 (เยื่อกระดำษ	 กระดำษแข็ง)	 กลุ่มยำนยนต์	 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	(รถยนต์นั่ง	รถบรรทุกขนำดเล็ก)	กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอื่น	ๆ 	
(ทองค�ำ)	และกลุม่ไม้และผลติภณัฑ์จำกไม้	ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จำกเหมอืง	มทีศิทำง
ที่ปรับตัวดีขึ้น	โดยหดตัวน้อยลงที่ร้อยละ	11.8	(น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ	ก๊ำซธรรมชำติ)	

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต	 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์	 2564	สูงขึ้นร้อยละ	
1.2	(MoM)	ไตรมำสที่	1	ปี	2564	เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้น
ร้อยละ	 0.6	 (YoY)	 และเมือ่เทยีบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ	ขยำยตวัร้อยละ	 1.5	
(QoQ)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
กุมภาพันธ์ 2564

การส่งออก 

	 กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยอยู่ในภำวะฟื้นตัว	 ตำมทิศทำง
เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น	 หลังจำกหลำยประเทศสำมำรถแจกจ่ำยวัคซีน 
ต้ำนเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ	ท�ำให้มกีำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ปิดเมืองเร็วขึ้น	ภำคกำรผลิตเริ่มกลับสู่ภำวะปกติ	กำรฟื้นตัวของภำคกำรผลิต
ส่งผลให้ควำมต้องกำรวัตถุดิบและสินค้ำขั้นกลำงเพิ่มสูงขึ้น	 สะท้อนจำก 
ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อโลก	 (Global	Manufacturing	 PMI)	 ที่ปรับตัว 
ดีข้ึนเหนือระดับ	 50	 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 8	 และสูงสุดในรอบสำมป ี 
นอกจำกนี้	 องค์กำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ	 (OECD)	 
ปรับเพิม่ตวัเลขประมำณกำรเศรษฐกิจโลกปี	2564	ว่ำจะขยำยตวัทีร้่อยละ	5.6 
จำกเดมิทีค่ำดว่ำจะขยำยตวัร้อยละ	4.2	มปัีจจยัส�ำคญัจำกแผนกระตุน้เศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ	ทีจ่ะช่วยเพิม่อปุสงค์ในสหรัฐฯ	และส่งต่อไปยงัเศรษฐกิจโลก	ส่งผลให้
มลูค่ำกำรส่งออกของไทยในเดอืนกมุภำพนัธ์	2564	กลบัมำแตะเหนอืระดบั	2	
หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	โดยมีมูลค่ำ	20,219.01	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	หดตัว
ที่ร้อยละ	 2.59	 เมื่อหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน	 ทองค�ำ	 และยทุธปัจจยั	 
ขยำยตวัทีร้่อยละ	2.87	สะท้อนกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจจริง	(Real	Sector) 
ทัง้น้ี	ภำพรวมกำรส่งออก	2	เดอืนแรกของปี	2564	ยงัคงหดตวัทีร้่อยละ	1.16	

	 สนิค้ำทีข่ยำยตวัได้ดี	 ได้แก่	 1)	สนิค้ำเกษตรและอำหำร	 โดยเฉพำะ
ยำงพำรำ	ผกัและผลไม้	ผลติภณัฑ์มนัส�ำปะหลัง	อำหำรสัตว์เล้ียง	และสิง่ปรงุรส
อำหำร	2)	สนิค้ำทีเ่กีย่วข้องกบักำรท�ำงำนทีบ้่ำน	(Work	from	Home)	และ
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	 เช่น	 เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน	 เตำอบไมโครเวฟและ 
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำท่ีให้ควำมร้อน	ตูเ้ยน็และตู้แช่แขง็	 เครือ่งซกัผ้ำและส่วนประกอบ	
เคร่ืองปรบัอำกำศและส่วนประกอบ	และโทรศพัท์และอุปกรณ์	3)	สนิค้ำเกีย่วกบั
กำรป้องกนักำรตดิเช้ือและลดกำรแพร่ระบำด	 เช่น	 เคร่ืองมอืแพทย์และอปุกรณ์	
และถุงมือยำง	 ยังคงมีค�ำสั่งซื้ออย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกน้ี	 สินค้ำอุตสำหกรรม 
ทีเ่ริม่กลบัมำฟ้ืนตวั	 ได้แก่	 รถยนต์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ	 แผงวงจรไฟฟ้ำ	 เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์	 เคมีภัณฑ์	 และ 
เมด็พลำสตกิโดยหลำยสินค้ำเป็นวตัถดุบิในอุตสำหกรรมต่อเนือ่งของประเทศคูค้่ำ	
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรฟื้นตัวของภำคกำรผลิตส่วนใหญ่ของโลกท่ีมีแนวโน้ม 
ดีขึ้นตำมล�ำดับ

	 ด้ำนตลำดส่งออกส�ำคัญ	 อำทิ	 สหรัฐอเมริกำ	 ญี่ปุ่น	 เกำหลีใต้	
ออสเตรเลีย	 จีน	 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกเดือนก่อนหน้ำ	 ขณะท่ีตลำด	 CLMV	
หดตัวเล็กน้อย	 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ในเมียนมำ	 รวมถึง
ตลำดอำเซียน	(5)	ที่ประเทศส่วนใหญ่ยังมีอัตรำกำรแพร่ระบำดสูง	เป็นปัจจัย
กดดนัทีส่่งผลกระทบต่อก�ำลงัซือ้ของประเทศผูน้�ำเข้ำ	ขณะทีต่ลำดสหภำพยโุรป	
(15)	 เอเชียใต้มีสัญญำณกำรฟื้นตัวที่ดี	 หลังพลิกกลับมำเป็นบวกได้อีกครั้ง	 
ท�ำให้ภำพรวมกำรส่งออกในรำยตลำดยังคงสดใส	

	 ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง	ๆ	ดังนี้	

	 1)	 ตลำดหลัก	 ขยำยตัวร้อยละ	 10.1	 ตำมกำรขยำยตัวต่อเนื่อง 
ของกำรส่งออกไปยงัสหรฐัฯ	และญีปุ่น่ร้อยละ	19.7	และร้อยละ	6.5	ตำมล�ำดบั	
และกำรกลับมำขยำยตัวของกำรส่งออกไปสหภำพยุโรป	(15)	ร้อยละ	0.2

	 2)	ตลำดศักยภำพสูง	หดตัวร้อยละ	5.2	โดยกำรส่งออกไปจีน	และ
เอเชียใต้ขยำยตัวร้อยละ	15.7	และร้อยละ	13.9	ตำมล�ำดับ	ขณะที่กำรส่งออก
ไปอำเซียน	(5)	และ	CLMV	หดตัวร้อยละ	17.3	และร้อยละ	4.2	ตำมล�ำดับ

	 3)	ตลำดศักยภำพระดับรอง	ขยำยตัวร้อยละ	7.3	โดยกำรส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย	(25)	และทวีปแอฟริกำขยำยตัวต่อเนื่องร้อยละ	18.3	และ
ร้อยละ	 16.3	 ตำมล�ำดับ	 ลำตินอเมริกำกลับมำขยำยตัวร้อยละ	 14.0	 
อย่ำงไรก็ตำม	ตะวันออกกลำง	(15)	กลับมำหดตัวร้อยละ	9.9	และรัสเซียและ
กลุ่มประเทศ	CIS	ยังคงหดตัวร้อยละ	11.8

การน�าเข้า 

	 เดอืนกุมภำพนัธ์	2564	กำรน�ำเข้ำ	มมีลูค่ำ	20,211.76	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	
ขยำยตวัร้อยละ	 21.99	 	 สนิค้ำน�ำเข้ำขยำยตวัทกุหมวดสนิค้ำ	 โดยสนิค้ำทีข่ยำยตวั	 
5	อนัดบัแรก	ได้แก่	น�ำ้มนัดบิ	เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ	อญัมณแีละเครือ่งประดบั	
เคมีภัณฑ์	 เครื่องจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ	แหล่งน�ำเข้ำที่ยังขยำยตัว	 ได้แก	่ 
จีน	ญี่ปุ่น	และมำเลเซีย	แหล่งน�ำเข้ำที่หดตัว	ได้แก่	สหรัฐฯ	และสวิตซ์เซอร์แลนด์

ดุลการค้า
	 เดือนกุมภำพันธ์	2563	ดุลกำรค้ำ	เกินดุล	7.25	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนรีำคำส่งออก	 เดือนกุมภำพันธ์	 2564	 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ขยำยตวัร้อยละ	2.0	(YoY)	โดยขยำยตวัต่อเนือ่ง	4	เดอืนตดิต่อกนั	โดยดชันรีำคำส่งออก
ทีป่รับตวัสงูข้ึน	ประกอบด้วย	หมวดสนิค้ำเกษตรกรรม	สนิค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร	
และหมวดสนิค้ำอุตสำหกรรม	ขณะทีห่มวดสนิค้ำแร่และเชือ้เพลงิปรับตวัลดลง 

	 ดัชนีรำคำน�ำเข้ำ	 เดอืนกมุภำพนัธ์	 2564	 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน 
สงูขึน้ร้อยละ	 5.7	 (YoY)	 โดยขยำยตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที	่ 3	 หมวดสนิค้ำทีป่รบัตวั 
สูงขึ้น	 ได้แก่	 หมวดสินค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเร็จรูป	 หมวดสินค้ำอุปโภคบริโภค	 
หมวดสินค้ำทุน	และหมวดยำนพำหนะ	และอุปกรณ์กำรขนส่ง

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 64

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 63

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 64

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

หน�วย (Unit) :
ล�านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

(ล�าน USD) (%YoY) (%) (ล�าน USD) (%YoY) (%)

ก.พ. 2564
Feb 2021

ม.ค. – ก.พ. 2564
Jan - Feb 2021

มูลคาการสงออก
(Export Value)

20,219.01
-2.59 %

20,211.76
21.99 %

+7.25 -195.15

40,120.73
6.77 %

39,925.58
-1.16 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

2,323.8

1,601.1

3.6

12.7

11.5

7.9

3,064.3

2,592.1

19.7

15.7

15.2

12.8

สหรัฐฯ

จีน

1,286.8
835.6

24.8
39.2

6.4
4.1

2,043.2
1,008.8

6.5
6.2

10.1
5.0

ญี่ปุน
เวียดนาม

669.0 14.6 3.3 909.8 17.2 4.5ออสเตรเลีย

1,835.8

1,667.8

8.1

26.2

9.1

8.3

จีน

ญี่ปุน

4,557.54

2,975.06

102.5

18.1

22.6

14.7

1,558.8

1,528.9

121.0

42.1

7.7

7.6

สหรัฐฯ 

มาเลเซีย

1,147.66

888.37

-40.1

2.5

5.7

4.4
1,440.3 31.5 7.1 สวิตซ

เซอรแลนด 816.08 451.6 4.0

0.3
1.9

0.7
1.5

0.6
1.8

2.0
5.7

102.5
97.5

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

เม็ดพลาสติก

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

(ล�าน USD) (%YoY) (%) (ล�าน USD) (%YoY) (%)

น้ำมันดิบ

อัญมณี
และเครื่องประดับ

เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

เคมีภัณฑ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ก.พ. 64 ดัชนี ก.พ. 64

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

สงออก
นำเขา

WEBSITE
 http://www.tpso.moc.go.th/

international_trade
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผ่าน QR  Code นี้
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 ราคาน�้ามัน

	 รำคำน�้ ำ มัน ดิบ	 (WTI ) 	 เ ดือนมีนำคม	 2564	 เฉลี่ ยอยู ่ ที	่ 

62.35	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบำร์เรล	รำคำน�ำ้มนัสงูสดุในรอบ	23	เดอืน	เมือ่เทยีบกบั

เดือนเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 108.67	 และเม่ือเทียบกับ 

เดอืนก่อนหน้ำ	(MoM)	สงูขึน้ร้อยละ	5.57	เป็นกำรขยำยตวัทัง้	YoY	และ	MoM	

โดยมีปัจจัยบวกจำกควำมต้องกำรใช้ที่เพ่ิมขึ้น	 ตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ 

ที่เริ่มส่งสัญญำณฟื้นตัว	 กำรกระจำยวัคซีนต้ำนไวรัสโควิด-19	 ที่มีทิศทำงดีขึ้น	 

ส่งผลให้รำคำน�ำ้มนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ในระดบัทีส่งูกว่ำ	60	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบำร์เรล	 

ส�ำหรับรำคำน�ำ้มนัแก๊สโซฮอล์	95	อยูท่ี	่ 25.03	บำท/ลติร	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	4.82	

จำกเดอืนก่อนหน้ำ	รำคำน�ำ้มนัดเีซล	อยูท่ี	่26.83	บำท/ลติร	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1.98	

จำกเดอืนก่อนหน้ำ	

 อัตราแลกเปลี่ยน

	 ค ่ำ เงินบำทเดือนมีนำคม	 2564	 เฉลี่ยอยู ่ที่ 	 30.79	 บำท	 

ต่อดอลลำร์สหรัฐ	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 (YoY)	 แข็งค่ำข้ึน 

ร้อยละ	 4.11	 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ	 (MoM)	 อ่อนค่ำร้อยละ	 2.68	 

ซึ่งค่ำเงินบำทในเดือนนี้อ่อนค่ำลงตำมกำรแข็งค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐ	 

ซึ่งอ่อนค่ำที่สุดในรอบ	 5	 เดือน	 (นับจำกเดือนตุลำคม	 2563)	 จำกกำรฟื้นตัว 

ที่รวดเร็วของเศรษฐกิจสหรัฐฯ	อีกทั้ง	กำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งของประธำนำธิบดี	 

โจ	 ไบเดน	 ยังฟื ้นควำมสัมพันธ์กับองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ให้ดียิ่งขึ้นกว่ำรัฐบำลก่อนหน้ำ	 เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	 และ 

มส่ีวนส�ำคญัในกำรสนบัสนนุกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกให้มเีสถียรภำพมำกขึน้

 ข้าว

	 รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวขำว	5%	(ใหม่)	1,475.43	บำท/100	กิโลกรัม	

ลดลงจำกเดือนกุมภำพันธ์ร้อยละ	 3.18	 ขณะที่รำคำขำยส่งเฉลี่ยข้ำวหอมมะลิ	

100%	ชัน้	2	(ใหม่)	ทรงตวัที	่2,445.00	บำท/100	กโิลกรมั	โดยภำพรวมรำคำข้ำว

ปรับตัวลดลงเนื่องจำกผลผลิตข้ำวก�ำลังออกสู่ตลำดมำกขึ้น	

 ยางพารา

	 รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น	 3	 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	 71.18	 บำท	 

เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ	 5.84	 ส่วนรำคำยำงแท่ง	 STR	 20	 เฉลี่ยอยู่ท่ี 

กิโลกรัมละ	 53.82	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.53	 รำคำยำงปรับตัวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจำก 

อยูใ่นช่วงปิดกรดีท�ำให้มปีรมิำณยำงออกสูต่ลำดน้อย	ประกอบกับมคีวำมต้องกำร

ใช้ยำงทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง

 ราคาทองค�า

	 ในเดอืนมนีำคม	2564	รำคำทองค�ำในประเทศเฉลีย่อยูท่ี	่25,023.91	บำท	

หดตัวร้อยละ	 2.61	 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ	 เช่นเดียวกับรำคำทองค�ำ 

ในตลำดโลก	เฉลีย่อยูท่ี	่1,718.23	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์	หดตวัร้อยละ	4.97	

เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน	ลดลงสองเดอืนต่อเนือ่ง	 จำกอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัร

สหรัฐฯ	อำย	ุ10	ปี	ปรบัตวัสงูขึน้	สะท้อนควำมเชือ่มัน่ทำงเศรษฐกจิ	หนนุให้เงนิ

ดอลลำร์สหรฐัแขง็ค่ำ	อกีทัง้กำรกระจำยวคัซีนต้ำนไวรัสโควดิ-19	เพิม่ขึน้	กดดนั

รำคำทองค�ำ	คำดกำรณ์ว่ำรำคำทองค�ำในตลำดโลกของไตรมำสสองของปี	2564	

จะปรับตวัอยูท่ี	่1,680	–	1,810	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ÊÔ¹¤ŒÒ
¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)

á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó
ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.)

ä·Â (THB/Baht)

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)

WTI 

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

THB/USD

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2
1,523.89

2,445.00
1,475.43
2,445.00

-3.18
0.00

3.05
-18.91

   1,431.82 
   3,015.00 

1,475.43
2,445.00

67.25
49.59

71.18
53.82

5.84
8.53

48.51
33.32

        47.93 
        40.37 

71.18
53.82

1,808.18
25,695.00

1,718.23
25,023.91

-4.97
-2.61

7.93
4.36

   1,591.93
23,979.55

1,718.23
25,023.91

59.06 62.35 5.57 108.6729.88 62.35

29.99 30.79 2.68 -4.11        32.11 30.79

เดือน Feb-64 Mar-64 Mar-63 Mar-64%∆(MOM) %∆(YOY) 

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

มีนาคม 2564

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC
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สร้างโลกสวยด้วย
GREEN PRODUCTS

ตัวอย่างนวัตกรรมการผลิตสินค้า Green ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เปลี่ยนขยะเป็นอาหาร เจนิยม ป๊อปคอร์นแทนโฟม 

 กลุม่	Eco-Active	แม้ยงัเป็นเป็นเพียงพลงัเงียบ	แต่ก�ำลงัมจี�ำนวนและมลูค่ำตลำดเพิม่มำกขึน้เรือ่ย	ๆ 	ซึง่ผูผ้ลติสนิค้ำควรให้ควำมส�ำคัญ

และคว้ำโอกำสทำงธุรกิจได้มำกขึ้น	...	เพรำะเรำทุกคนสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงโลกที่ดีขึ้น	โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้	

รอยเตอร์รำยงำนผลงำนวจิยัของนำยศรวฒุิ	
กิตติบัณฑร	ที่น�ำ	“ขนไก่”	มำท�ำสเต็ก	โดย
พบว่ำขนไก่มีโครงสร้ำงโปรตีนเช่นเดียวกับ
เนื้อไก ่ 	 ซึ่ งจะท�ำให ้ ไม ่ มีขยะเหลือทิ้ ง 
จ ำ กอุ ต ส ำหก ร ร ม ไ ก ่ 	 นั่ น หม ำ ยถึ ง	 
“Zero	Waste!”	

อำหำรทดแทนเน้ือสัตว์จำกพืชหรือผัก
ออร์แกนิค	 ได้รบัควำมนยิมเพิม่ขึน้เนือ่งจำก
ผูค้นหนัมำรับประทำนอำหำรวแีกนหรอือำหำร
มงัสวริตัมิำกขึน้	เพือ่ลดควำมเสีย่งโรคจำกกำร
รบัประทำนเนือ้สตัว์	และลดกำรเกดิมลพษิต่อ 
สิง่แวดล้อมจำกอตุสำหกรรมเลีย้งสัตว์	

เป็นไอเดียสดุล�ำ้ทีใ่ช้ป๊อปคอร์นเป็นวัสด ุ
กันกระแทกใส่ในลังแทนกำรใช้โฟม	
นอกจำกช่วยรักษำส่ิงแวดล้อมแล้ว	 
ยังมีรสชำติอร่อยอีกด้วย

ผู้บริโภคกว่ำ 37%	มองว่ำ	
“ผู้ผลิตมีบทบำทส�ำคัญมำกที่สุด”	
ในกำรป้องกันปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม	

 Kantar บรษัิทวจิยัการตลาดชัน้น�าไดเ้ผยผลส�ารวจ
จากผูบ้รโิภค 80,000 คนทัว่โลก ว่าสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น
 ปจัจบุนัมลูคา่ตลาดของกลุม่ Eco-Active มีมูลค่า
ถึง 3.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ  
11.93 ล้านล้านบาท

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2562	
ผู้บริโภคที่ต้องกำรลดขยะพลำสติก	
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำก 16%	เป็น 20% 

ผู้บริโภคกว่ำ	87.5%	มองว่ำ
กำรซื้อสินค้ำที่มีกำรใช้บรรจุภัณฑ์
ลดลงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมำกขึ้น	

กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19	
ท�ำให้ผู้บริโภค	1	ใน	5	มีนิสัยที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
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