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วารสาร สนค. ฉบบันี ้ได้รบัเกยีรตจิากนายสมเกยีรต ิตรรีตันพนัธ์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ให้กองบรรณาธกิารสมัภาษณ์ถงึแนวคดิในการขบัเคล่ือน สนค. 
สูอ่งค์กรหลกัในการชีน้�าเศรษฐกจิการค้าไทยทีม่องไกลอย่างมหีลกัการ แต่จะมกีลยทุธ์อย่างไร
ที่จะไปถึง ณ จุดนั้น คอลัมน์ Special Talk พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ให้ทุกท่านได้รับทราบ 

จากรายงานขดีความสามารถในการแข่งขนัโลก (Global Competitiveness Index, GCI) 
ปี 2557-2558 ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนนั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 3 รองจากสิงคโปร์
และมาเลเซยี แต่ถ้าเทยีบกับระดบัโลก ไทยเราอยูใ่นล�าดบัที ่31 โดยมผีลลัพธ์จากการประเมนิ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง หรืออยู่ในอันดับที่ 67

จะเหน็ได้ว่า “นวตักรรม” เป็นเครือ่งมือหน่ึงท่ีจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด  
ทว่าน่าเสยีดายทีผู่ป้ระกอบการไทยยงัไม่สามารถน�านวตักรรมมาประยกุต์ใช้ได้มากนกั จะเป็น
ด้วยสาเหตุใด ตดิตามได้ใน Special Report 1 ทีไ่ด้เสนอแนะแนวทางการสร้างสรรค์บรรยากาศ 
ที่จะเอ้ือต่อการเกิดและเติบโตของนวัตกรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย 
ในการแข่งขันเสรีเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

ส�าหรับ “ข้าว”  ซึ่งเป็นสินค้าข้ึนหิ้งอันดับ 1 ของไทยในตลาดโลก ก็มิอาจนิ่งนอนใจ
เป็นเสือนอนกนิได้ตลอด ล่าสดุเราจะเหน็ข้าวไรซ์เบอร์รีอ่นิทรย์ีทีก่ระทรวงพาณชิย์ใช้การตลาด 
น�าการผลิต เพื่อหนีตลาดข้าวในพื้นที่ Red Ocean ที่ฟาดฟันห�้าหั่นราคากันอย่างหนักหน่วง 
นี่ถือเป็นโมเดลท่ีดีท่ีผู้ประกอบการควรศึกษา โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special 
Report 2 และใช้เป็นแนวทางในการปรับพัฒนาสินค้าและบริการของตนในอนาคต

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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วารสาร TPSO ฉบับเดือนสิงหาคมปีนี้ นอกจากจะเป็นเดือนแห่งการร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
ในวนัท่ี 12 สงิหาคม 2558 หรือเดอืนแห่งวันแม่แล้ว ส�าหรบัพวกเราชาว สนค. กย็งัมเีรือ่งทีน่่ายนิดแีละ
น่าชืน่ชมเกดิข้ึนถึง 2 เร่ืองด้วยกนั เรือ่งแรก กค็อื หลงัจากทีไ่ด้แสดงความยนิดกีบัท่านอธบิดคีนแรก 
ของ สนค. มาได้ไม่นาน ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพิมพ์ชนก วอนขอพร ในฐานะรองอธิบด ี
หรอืรองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในโอกาสนีว้ารสาร สนค. ขอแสดงความยนิดี 
กบัท่านรองอธบิดคีนแรกของ สนค. ผูท้ีจ่ะมาร่วมขบัเคลือ่นการท�างานของ สนค. ให้บรรลุเป้าหมาย
ทีว่างไว้ด้วยกัน

ส�าหรบัอกีเรือ่งน่าชืน่ชม คอื การเข้าร่วมกจิกรรมฝ้ายทอใจ คร้ังที ่8 ณ ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชพี 
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา ในโอกาสน้ีวารสาร TPSO จงึ 
ขอเป็นตวัแทนแสดงความขอบคณุตวัแทนชาว สนค. ทัง้ 2 คน พร้อมทัง้ทมีงานทีร่่วมกนัสร้างสรรค์ 
ผลงานให้ประสบความส�าเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี  
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มองไกลอย่างมีหลักการ  
เพือ่พฒันาเศรษฐกิจการค้าไทย

3 เดือนกับการด�ารงต�าแหน่งอธิบดี หรือผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อย่างเป็นทางการคนแรก  ส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีผลงาน โครงการต่างๆ มากมาย จากแนวคิดและหลักการท�างานเชิงรุกของท่านอธิบดี เพื่อให้ สนค.  
“เป็นองค์กรหลักในการชี้น�าทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ที่มองไกลอย่างมีหลักการ”

กองบรรณาธิการ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ท�างานที่เข้มข้น รวมถึงแนวคิดและมุมมองของท่าน
ต่อการบริหาร สนค. ให้บรรลุดังวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

เส้นทางชีวิตราชการ
ผมเริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เม่ือปี 2523 ท�างานด้านแผนงบประมาณไม่ถงึปีกส็อบ
ย้ายมาอยู่กรมการค้าต่างประเทศ ท�างานด้านสินค้า 
เกษตร งานส�าคัญคือ การเจรจาเร่ืองสินค้าสัตว์น�้า 
ซึ่งเป็นการเจรจาระหว่างประเทศครั้งแรกกับอิตาลี 
นอกจากนี ้ได้ยกร่างระเบียบควบคมุน�าเข้าเป็นครัง้แรก
หลังจากไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซ่ึง
ต้องประสานกับกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ที่ดูแล
ความสอดคล้องของกฎระเบียบของไทยกับ WTO   
ก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาอยู่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  
งานหลกัในช่วงแรกคอื การเจรจาโควตาส่งออกกาแฟ 
ภายใต้องค์การกาแฟโลก เมื่อองค์การฯ ไม่มีการ 
จัดสรรโควตาก็ถูกย้ายไปรับผิดชอบงานเกษตรของ  
WTO และท�างานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยอยู่หนึ่งปี  
พอปลายปี 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู ้อ�านวยการ 
กองเศรษฐกจิการค้าอาเซยีนเข้าไปรับงานในช่วงทีไ่ทย 
ก�าลังจะเข้าเป็นประธานอาเซียน  

หลงัจากอยูท่ีก่รมเศรษฐกจิการพาณชิย์มาสิบปี 
ผมก็ย้ายไปประจ�าการในต่างประเทศในต�าแหน่ง
อคัรราชทูตทีป่รกึษา (ฝ่ายการพาณชิย์) ณ กรงุวอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ ในปี 2540 และเลื่อนต�าแหน่งเป็น
อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�า
องค์การการค้าโลก ในปี 2547 ซ่ึงได้ท�างานเจรจา 
รอบโดฮา ในช่วงที่การเจรจาเข้มข้นมาก

ผมย้ายกลับกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์อีกครั้ง 
เมื่อปี 2551 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และท�าหน้าที่รองอธิบดีเป็นเวลา 
6 ปี รวมทั้งรักษาราชการในต�าแหน่งอธิบดี 1 ปี  
ผลงานส�าคัญ ได้แก่ การเจรจาโควตาสัตว์ปีกแปรรูป 
กบัสหภาพยุโรป การปิดรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี 
กบัชลิแีละได้ขึน้เป็นผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย์ 
ในปี 2557ก่อนจะมาเป็นผู้อ�านวยการส�านักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในปี 2558

ผลงานที่ภูมิใจ
ผมภูมิใจกับทุกงานที่ท�า แม้ว่าจะไม่ได้ตาม

ที่หวังทุกงาน งานท่ีท�าส�าเร็จอย่างที่แม้แต่ตัวเองยัง
ประหลาดใจคอื การปิดรอบเจรจาเขตการค้าเสรกัีบชลีิ 
เป็นงานที่ผมไม่ได้รับผิดชอบมาก่อน แต่โดยที่ท่าน 
อธิบดีประสบอุบัติเหตุในวันออกเดินทาง ผมจึงได้
รับค�าสั่งให้เดินทางไปเป็นหัวหน้าคณะเจรจาแทน

ตามหลังคณะที่ล่วงหน้าไปก่อน การเดินทางใช้เวลา 
ยาวนานไปถึงกรุงซานติเอโกหลังเท่ียงคืน เช้าน้ัน
ต้องหารือคณะผู้แทนไทยในระหว่างรับประทาน
อาหารเช้า เพื่อท�าความเข้าใจประเด็นที่ยังตกลงกัน 
ไม่ได้เกือบสิบประเด็น แล้วไปเข้าประชุมทันที 
เนือ่งจากตกลงเวลาเจรจาไว้แค่หนึง่วันคร่ึงเท่านัน้ เพ่ือ
บบีให้ตกลงกันให้ได้ โดยคณะผู้แทนไทยมกี�าหนดการ
เดินทางกลับในบ่ายวันรุ่งขึ้น

หวัหน้าคณะสองฝ่ายเจรจาสองต่อสอง โดยเชิญ 
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายละคนมาให้ข้อมูลทีละประเด็น ซ่ึงก็ 
สามารถตกลงกันได้ทุกประเด็น ด้วยความช่วยเหลือ
จากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายชิลีเอง ทางกรุงเทพฯ และผู้แทน
ในคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่างๆ ผมเชื่อมั่นว่า
ผู้แทนไทยในคณะทุกคนพอใจกับผลการเจรจา และ
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จครั้งนั้น 

ลักษณะเด่นของ สนค.
ในขณะทีก่รมอืน่ๆ มภีารกจิสร้างผลงานทีเ่ป็น

รปูธรรม สนค. ต้องสร้างผลงานทีเ่ป็นความคดิ ซ่ึงต้อง
เป็นความคดิใหม่ๆ ไม่ใช่ความคิดท่ัวไปท่ีใครๆ ก็คิดได้ 
อีกทั้งยังต้องเป็นความคิดที่มีหลักการ มีข้อมูล และ 
การวเิคราะห์รองรบั จงึจะเป็นความคดิทีดี่ ไม่ใช่ความฝัน 
หรือการเดาสุ่ม

การแบ่งงานใน สนค. จึงแบ่งตามทิศทางที่
ต้องการให้คิด ซึ่งผมแบ่งออกเป็น ๔ ทิศทาง ทิศทาง
แรกคือ คิดว่าจะท�าอย่างไรให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
เศรษฐกิจการค้าที่ส�าคัญ และเป็นข้อมูลเชิงลึกที ่
ถูกต้อง และจะสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมรีวดเร็ว ทนัการณ์ เนือ่งจาก
ข้อมูลเป็นพลังส�าคัญของการคิด ทิศทางที่สองคือ  
คิดว่าจะท�าให้การค้าของไทยเข้มแข็งขึ้นอย่างไร  
ต้องคิดเกินกว่าเรื่องการค้า เนื่องจากความเข้มแข็ง 
ของการค้ามาจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย รวมท้ัง 
ภาคสังคมและการเมือง ทิศทางท่ีสามคือ คิดว่าจะ 
สร้างโอกาสให้การค้าไทยขยายตวัได้อย่างไร เป็นการคดิ 
หาช่องทางออกไปใช้ประโยชน์จากความเปลีย่นแปลง
ของพัฒนาการของโลก และทิศทางสุดท้ายคือ คิดว่า
จะท�าให้การค้ามีเสถียรภาพได้อย่างไร เพื่อให้การ
ค้าไทยมีประสิทธิภาพสูง และมีภูมิคุ้มกันจากการ 
รุกเข้ามาของสินค้าและบริการจากต่างประเทศ  
ผมเชื่อมั่นว่าความคิด ๔ ทิศทางนี้ เป็นแนวคิดส�าคัญ 
ท่ีจะชี้น�าเศรษฐกิจการค้าไทยไปสู่ความเป็นประเทศ 
พัฒนาแล้วได้

วิสัยทัศน์ของ สนค.
วสิยัทศัน์ของ สนค. ก�าหนดไว้ว่า สนค. จะเป็น

องค์กรหลกัในการชีน้�าเศรษฐกจิการค้าไทย ทีม่องไกล 
อย่างมีหลักการ ในวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดขึ้น เจ้าหน้าที่ 
สนค. เข้าใจดีว่าเป็นหน่วยงานตั้งข้ึนใหม่ การจะให้ 
สนค. เป็นท่ียอมรับ ท�าหน้าท่ีเสนอแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าไทย เราจะต้องน�าเสนอแนวคิดไป
ข้างหน้าอย่างมีเหตุผล มีแนวคิดวิชาการ และข้อมูล
รองรับ เราต้องเสนออนาคตเศรษฐกิจการค้าไทยใน
ทุกเรื่องที่เราวิเคราะห์อย่างมีหลักการ ความเห็นของ
เราจงึจะเป็นทีย่อมรับ และน�าไปสูก่ารยอมรบัใน สนค.

ข้อคิดการท�างานส�าหรับบุคลากร สนค.
เจ้าหน้าที่ สนค. ต้องตระหนักว่าจุดขายของ 

สนค. คือความคิด ความคิดมาจากข้อมูลและการ
วเิคราะห์  ต้องขวนขวายแสวงหาข้อมลูและเครือ่งมอื
การวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนกัน เพื่อกระตุ้นการคิด  

ก่อนนี้ผมเคยแนะน�าผู ้ที่ท�างานร่วมกับผม 
มาว่าเราต้องทบทวนถามตัวเองทุกปีว่าเรามีความรู้มี 
ความคิดเพิ่มขึ้นไหมในแต่ละปี แต่ส�าหรับเจ้าหน้าที่  
สนค. ผมอยากแนะน�าว่าต้องถามตวัเองอย่างน้ันทุกวนั  
จึงจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วมชี้น�าเศรษฐกิจไทย

จากแนวคิดอันทรงคุณค่า กลั่นกรองมาจาก
ประสบการณ์อันเข้มข้นของท่าน จะเป็นแบบอย่าง
ให้ผู้น�าและบุคลากร สนค. รุ่นหลังต่อไป เราหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ภายใต้การน�าพาของท่านจะท�าให้ สนค.  
ก้าวไปสู่หน่วยงานชั้นน�าได้ในไม่ช้า 
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โดย นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการSpecial Report

การใช้เทคโนโลยี 

เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมไทยอย่างย่ังยืน
ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น จีนและอิสราเอลได้พัฒนาสู่ประเทศอุตสาหกรรมไปแล้วอย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมนวัตกรรมอย่าง 

เป็นรปูธรรม ดงันัน้ วธีิของจีนและอสิราเอลอาจเป็นแนวทางส�าหรับไทยในการก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมมากขึน้ ท้ังน้ี นโยบายการบรหิาร 
ภาครัฐที่ผ่านมาต่างพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากยังไม่ให้ความส�าคัญกับการ
ออกแบบและการใช้นวตักรรมใหม่ๆ เท่าทีค่วร แนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิจงึได้มุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาภาคการผลติโดยใช้นวตักรรม 
ในระดับต�่า ท้ังท่ีความเป็นจริงนวัตกรรมมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
จะมสีดัส่วนของงบประมาณในด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมในระดบัสงู จากรายงานส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) ระบวุ่าในกลุม่อาเซียน ไทยมกีารลงทนุด้านวจัิยและพฒันาอยูใ่นอนัดับ 3 มมีลูค่าเท่ากบัร้อยละ 0.37 ของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 10 ล้านล้านบาท ประเทศที่ลงทุนด้านนี้มากที่สุดคือ สิงคโปร์ ที่ใช้งบประมาณ ร้อยละ 2.8 ของ 
จีดีพี และอันดับ 2 คือ มาเลเซีย ใช้งบประมาณ ร้อยละ 1.8-1.9 ของจีดีพี 

ความส�าคัญของเทคโนโลยี
นโยบายรฐับาลได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การวจิยัและพฒันา รวมทัง้นวัตกรรมไว้อย่างชดัเจน เพือ่น�าไปสูก่ารผลติและบรกิารทีท่นัสมยั โดยมเีป้าหมายเพิม่ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศให้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาต ิและมสีดัส่วนภาครฐัต่อภาค 
เอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพ่ือเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัในการปรบัเปลีย่นการผลติจากใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิเงนิทุน
และแรงงานทีม่ผีลติภาพต�า่ไปสูก่ารใช้ความรูแ้ละความช�านาญด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น

ต�าแหน่งประเทศไทย
ในห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain) ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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กลไกท่ีสนับสนุนนโยบายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด น่าจะเป็นแนวคิดการจัดตั้งเขตนวัตกรรมพิเศษ  
(Special Innovation Economic Zone: SIZ) เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานนวัตกรรมและการวิจัย 
และพฒันา (R&D) ส�าหรบัการผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่พิม่มลูค่า (High Value Added) โดยใช้พืน้ทีแ่บบผสมผสาน 
ท้ังสถานที่ท�าการวิจัยและพัฒนา โรงงานและที่พักอาศัย เน้นการสร้างธุรกิจบนฐานนวัตกรรมมีการจ้างบุคลากร 
ทีมี่ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม ท้ังนี ้เขต SIZ จะได้รับสทิธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษนี�าเข้า 
ผลติภณัฑ์ต้นแบบ สทิธพิเิศษทางภาษสี�าหรบับรษิทันกัวจิยัและผูท้�างานในพืน้ที ่การลดปัญหาอปุสรรคทางการค้า 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

นอกจากนั้น ภาครัฐต้องมีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBIs) ที่ 
ท�าหน้าทีบ่่มเพาะให้เกดิ “บรษิทัจดัตัง้ใหม่” (Start-Up Companies) และ “ผูป้ระกอบการใหม่” (Entrepreneurs) 
โดยจะดูแลให้บริษัทใหม่มีพัฒนาการเติบโตและเป็นช่องทางการน�าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และนวัตกรรม 
ทีส่ร้างในสถาบนัอดุมศกึษาพฒันาสูก่ระบวนการใช้งานเชิงพาณชิย์ ตวัอย่างเช่น เกาหลใีต้มศีนูย์กลางประสานงาน

กลางในการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
เพื่อให้เกิดการรวมตัวของหน่วยจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Licensing Office-TLO) ต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งใน
กรณีน้ีสามารถน�ามาปรับใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ UBIs ของไทยได้ ท้ังน้ี กลไกการท�างานจะ

Part Production

ต้องสามารถสร้างเครือข่ายระดับชาติของ UBIs โดย
มีส�านักงานกลางท่ีท�าหน้าที่ประสานงานพัฒนาและ 
ยกระดับความสามารถของ UBIs ที่เป็นสมาชิกของ 
เครอืข่ายและมีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที ่
เกษียณอายุราชการแล้วมาท�าหน้าท่ีบริหารจัดการ
ภายในส�านักงานกลาง ในประเทศจีนก็มีหน่วยงาน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีมหานคร
เซีย่งไฮ้คอื Shanghai Technology Business Incubation 
Center ทีอ่าจใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของไทย ซึ่งส�านักงานพาณิชย์ ณ นครเซี่ยงไฮ้
สามารถสนับสนุนด้านข้อมูลของศูนย์ดังกล่าวได้
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Special Report

ที่มา :   http://www.incubator.sh.cn/en/aboutassociation.asp, http://gb-incubator.com
ศูนย์พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.ip.mahidol.ac.th/ipnetwork.asp
ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐฯ (28 พ.ค. 2558), มติชนสุดสัปดาห์ (28 มี.ค. 2557)
ผู้จัดการออนไลน์ (26 มิ.ย. 2558), Blue Update Edition 15 (www.sumipol.com)

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ม ี

แนวโน้มถูกน�ามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งทางด้าน 
เกษตร อตุสาหกรรม และบรกิารมากข้ึน โดยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมปี 2558 ที่น่าจับตามองมีหลากหลาย 
รูปแบบ อาทิเช่น

- Additive Manufacturing หรือ 3D Printer  
ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการผลิตในการ
เปลี่ยนแปลงการออกแบบและโครงสร้างชิ้นส่วน/
อปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ใหม่โดยใช้ข้อมูลจากระบบ 3 มิติ

- Industrial Robotics การน�าหุ่นยนต์มาใช้ใน 
กระบวนการผลิตเพื่อลดภาระด้านแรงงานมนุษย์และ 
ประสิทธิภาพให้เครื่องจักรสามารถท�างานได้ตลอด  
24 ชัว่โมง มคีวามแม่นย�าเทีย่งตรง สามารถท�างานในท่ี 
ที่มีอันตราย เช่น ความร้อนสูงหรือมีสารเคมี เป็นต้น

- On Machine Solution เป็นเทคโนโลยี 
ทีใ่ช้มากในการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในระดบั OEM โดย 
น�าระบบต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัการผลติมาเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ท�างานของเคร่ืองจกัร ท�าให้สามารถควบคมุการท�างาน 
ได้ใกล้ชิดแบบ Real Time 

- Machine Vision เป็นการตรวจสอบทาง 
สายตาแบบอัตโนมัติโดยใช้ภาพถ่ายท�างานตรวจสอบ 
แทนสายตามนุษย์ซึ่งมีข้อจ�ากัด เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความถกูต้องแม่นย�าและรวดเรว็ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม 
ที่มีความซับซ้อนของชิ้นงาน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และ 
เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม
การน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นองค์ประกอบในการ

สร้างความแตกต่าง (Differentiate) และก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรม การวิจัย 
และพฒันา ทัง้ในตวัสนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ และบรรจภัุณฑ์ 
ตวัอย่างอตุสาหกรรมทีน่�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันา 
อย่างโดดเด่นคือ รถยนต์ โดยบริษัทไดเวอร์เจนต์  
ไมโครแฟคเตอร์สในสหรฐัฯ ได้มกีารคดิค้นผลติรถยนต์ 
ซูเปอร์คาร์ต้นแบบที่สร้างโดยเทคโนโลยี 3 มิติ (3D 
Printing) คนัแรกของโลกตัง้ชือ่ว่า “Blade” ใช้พลงังาน  
700 แรงม้า สามารถเร่งเครือ่งจาก 0 เป็น 60 ไมล์ต่อช่ัวโมง 
ในเวลา 2.2 วินาที น�้าหนักรถ 1,400 ปอนด์ คาดว่า 
จะจ�าหน่ายแบบจ�ากัดในอนาคตและคงมีกระแส 
การตอบรบัทีด่ ีเนือ่งจากมรีะบบการผลิตทีเ่ป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ล ่าสุดมีเทคโนโลยีที่สร ้างสรรค ์ในวงการ 
อุตสาหกรรมแฟชั่นที่น ่าสนใจคือ การเป ิดตัว 
แบรนด์ “Brrr!” แฟชัน่เทคโนโลย ีเมือ่เดอืนพฤษภาคม  
2558 ในสหรฐัฯ โดยเมือ่ได้สวมใส่ชดุหรือผ้าพนัคอแล้ว 
จะสามารถช่วยให้ร่างกายเย็นลง เป็นการเจาะตลาด 
สินค้าเฉพาะ (Niche Market) ท่ีได้มีการจดสิทธิบัตร 
คุ ้มครองผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีท�าให้ผ้ามีสัมผัส 
เยน็สบาย โดยใช้อากาศในการระบายความร้อน สามารถ 
ป้องกันรังสี UV/SPF ผ่านการทดสอบและมีใบรับรอง 
คุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีแผนจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
สตรี เครื่องนอน และสินค้าส�าหรับเด็ก (บรรเทาไข้ให้ 
ทารก) คาดว่าสนิค้าน่าจะได้รบัความสนใจจากนกัลงทนุ 
และผู้ซื้อเป็นอย่างมาก 

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

1. ส�าหรับประเทศไทยคงไม่สายเกินไปในการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาใช้ใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง หากพิจารณา 
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยท่ีอยู่ในสถานะเป็นผู้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
จากบริษัทแม่ในต่างประเทศนั้น อาจไม่เหมาะสมกับกระแสการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นในขณะนี้ ส่วน 
เครือ่งแต่งกายทีใ่ส่แล้วเยน็ข้างต้น หากสามารถผลติใช้ในเมอืงไทยซึง่มอีากาศร้อนน่าจะได้รบัความนยิม จงึควรมุง่เน้น 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาใช้ประยุกต์ใช้
กับ Sector ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งออกที่มีสัดส่วนน�ารายได้เข้าประเทศถึงร้อยละ 70

2. ควรมมีาตรการสนบัสนนุบรษัิทเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital [VC]-directed Measure) เพือ่กระตุน้ให้ 
เกดิการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของอตุสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ประเทศอสิราเอลได้จดัท�า Yozma Program สนับสนุน 
ธุรกิจ VC โดยมีกลไกการท�างานการบริหารจัดการเงินทุนแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ (1) Government-Supported  
VCs : การน�าเงนิไปลงทนุในบรษิทัเงนิร่วมลงทนุภายในประเทศในอตัราส่วนของเงนิสนบัสนนุภาครฐัต่อเงนิลงทนุ 
เอกชน 2:3 โดยมเีงือ่นไขว่าบรษิทัเงนิร่วมลงทนุทีจ่ะมาขอรบัเงนิสนบัสนุนจ�าเป็นต้องมุง่เน้นการลงทนุในธรุกจิเกดิใหม่ 
ท่ีอยู่ในระยะ Startup และ Early Stage รวมถึงชักจูงให้กองทุนหรือสถาบันการเงินในต่างประเทศเข้ามาร่วม 
ลงทนุด้วย และ (2) Government-Owned VCs : การน�าเงนิไปลงทนุในธรุกจิเกดิใหม่ทีอ่ยูใ่นระยะเริม่ต้นโดยตรง

3. การจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานภาครฐั (Government Technology Procurement : GTP) เพือ่ให้ได้ 
มาซึง่ผลิตภณัฑ์ บรกิารหรอืระบบทีไ่ม่สามารถหาได้ในตลาดทัว่ไป แต่คาดว่าจะสามารถพฒันาข้ึนมาได้ภายในระยะ 
เวลาอันควรโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างเพิม่เตมิหรอืสร้างเทคโนโลยีใหม่ ตวัอย่างเช่น ฟินแลนด์ใช้การจดัซือ้ 
จัดจ้างในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ท�าให้เกิดบริษัท Nokia ซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์ 
มือถือรายใหญ่ของโลกในขณะนั้น ทั้งนี้ กลไก GTP ในการพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

 (1) การจัดซือ้จัดจ้างแบบเน้นการสร้างหรอืพฒันา (Creation-Oriented) จะใช้กบัโครงการทีผ่ลติสนิค้า 
กระบวนการหรือระบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดโลก

 (2) การจัดซื้อจัดจ้างแบบเน้นการแบ่งกระจายหรือดัดแปลง (Diffusion-Oriented/Absorption- 
Oriented) จะใช้กับโครงการทีผ่ลิตสินค้า กระบวนการหรอืระบบทีย่งัไม่เคยมีมาก่อนในตลาดภายในประเทศ แต่อาจ 
มีในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะน้ีไม่ได้เป็นเพียงการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ 
เท่านั้น แต่จะเน้นการปรับ (Adapt) เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

4. แม้ว่าจะมกีารจดัตัง้หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ (UBI) ในประเทศไทยแล้วในเครอืข่ายมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 
แต่ปัญหาส�าคญัคอืการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของ SMEs ซึง่ต่างจาก Shanghai Technology Business Incubation  
Center ของจีน ที่มีทั้งการสนับสนุนด้านงานวิจัย นวัตกรรม และ VC จึงนับเป็นความท้าทายให้กับภาครัฐที่จะ
ต้องหาทางสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป

5. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ได้มีกิจกรรมคัดเลือกจังหวัดต่างๆ ที่มีการน�า 
ภมิูปัญญาท้องถิน่ ศลิปวัฒนธรรมท้องถิน่มาพฒันาต่อยอดเป็นสนิค้าและบรกิารภายในชมุชน เพือ่สร้างรายได้และ 
เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น โดยจะพิจารณาจากสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและ 
ต่างประเทศ สามารถเชือ่มโยงกับการเปิดตลาดภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558 ซึง่ควรต่อยอด 
โดยการร่วมมือกับ UBI และ SIZ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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“ข้าวไรซ์เบอร์รีอ่นิทรย์ี” 
ทางออกใหม่ในการแก้ปัญหาเดมิ

โดย นายวรวรรณ วรรณวิล, นางสาวชลธิชา แก้วทอง 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ส่งออกข้าว (ทั้งปริมาณและมูลค่า) เป็นอันดับ 1 ของโลก (ถึงแม้บางปี 
ปริมาณการส่งออกจะเป็นที่ 2 แต่มูลค่ายังคงเป็นที่ 1) และหลายคนภูมิใจในการครองอันดับ 1 น้ี ด้วยเชื่อมั่นว่าเพราะไทยนั้น 
เป็นถงึ “ครวัของโลก” ไทยจึงจะต้องเป็นเลศิในการส่งออกข้าวและอาหารต่างๆ วธิคีดินีย่้อมสมควรและถูกต้อง หากความสามารถในการ 
ส่งออกดงักล่าวเกิดขึน้จากศักยภาพของภาคเอกชน 100% เพราะนัน่ย่อมแสดงถงึความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) 
และความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของภาคธุรกิจ 

แต่ในความเป็นจริง กรณีของสินค้าข้าว ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง 
ทัง้การอดุหนุนและสนับสนุนต่างๆ ตัง้แต่ต้นน�า้ เช่น การให้เงินกูด้อกเบีย้ต�า่เพือ่การผลติ  
การแจกจ่ายเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ ไปจนถึงปลายน�้า เช่น การประชาสัมพันธ์
และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการรับซื้อผลผลิตเพื่อสร้างอุปสงค์เทียม
ในตลาด ฯลฯ การด�าเนนิการของภาครฐัดงักล่าว ท�าให้เกดิผลส�าคญั 2 ประการ คือ  
(1) Competitiveness และ Comparative Advantage ของไทยไม่ได้เกิดขึ้นจาก 
ภาคเอกชนจริง ซึ่งจะไม่มีความยั่งยืน และ (2) การด�าเนินการดังกล่าวเป็นภาระ 
งบประมาณของภาครัฐ และเป็นการดึงทรัพยากรที่สามารถน�าไปใช้ในด้านอื่นมาใช้
ในการรักษาระดับ Competitiveness และ Comparative Advantage ที่เป็นอยู่

แล้ว Competitiveness และ Comparative Advantage ทีย่ัง่ยืนจะเกิดขึน้ 
ได้อย่างไร? ทั้ง 2 สิ่งจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อภาคเอกชนเป็นผู้เล่นหลัก  
(การผลติ การพัฒนาต่อยอด การท�าการตลาด) และภาครฐัเป็นผูเ้ล่นรอง (ทีจ่ะช่วยเหลอื 
ด้านกฎระเบียบและการอ�านวยความสะดวก)

ในห่วงโซ่อปุทานของสนิค้าข้าว กระทรวงพาณชิย์เป็นหน่วยงานปลายน�า้มหีน้าที่ 
รับผิดชอบด้านการขายและการตลาด โดยภารกิจและนโยบายการท�างานที่ผ่านมา  
กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมในเรื่องการลดต้นทุนและควบคุม
ราคาปัจจัยการผลิต การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าแก่โรงสีเพื่อรับซื้อผลผลิต จัดตลาดนัด 

และตลาดกลางค้าข้าว เร่ือยไปตลอดจนประกันราคาและรับจ�าน�าผลผลิต ซึ่งการ
ด�าเนนิงานทัง้หมดใช้งบประมาณไปเพือ่แก้ปัญหา 3 เรือ่งเป็นส�าคญั คอื (1) ลดต้นทนุ 
การผลติ (2) หาตลาดให้ผลผลิต และ (3) แก้ปัญหาสนิค้าล้นตลาด (ประเทศไทยผลติ
ข้าวเกนิความต้องการและความสามารถในการส่งออกถงึปีละ 2.91 ล้านตนัข้าวสาร1 

ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการด�าเนินงานในเชิงรับแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้เป็นภาระงบประมาณ
ต่อเนื่องทุกปี

แล้วการด�าเนินงานเชิงรุกเป็นอย่างไร? ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบัน กระทรวง
พาณิชย์พบว่าการผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับการตลาด กล่าวคือ มีการผลิตสินค้าข้าว 
โดยยงัไม่มตีลาดรองรบัทีช่ดัเจนและแน่นอน ประกอบกบัข้อมลูเรือ่งการประมาณการณ์ 
ผลผลิตไม่มีความแม่นย�าและทันการณ์ และการแบ่งประเภทข้อมูลและจัดท�า 
ฐานข้อมลูด้านการผลติไม่เอือ้ต่อการวางแผนและการวางนโยบายการตลาด กระทรวง
พาณิชย์จึงปรับการท�างานแบบเชิงรุกโดยการเน้นนโยบาย “การตลาดน�าการผลิต”  
ซึ่งก็คือ การหาตลาดและปริมาณความต้องการตลอดจนคุณภาพของสินค้า เพื่อน�า 
มาวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อ “ตอบโจทย์” ความต้องการ
ของตลาดให้มากที่สุด

1ข้อมูลปี 2557 จาก กรมการข้าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558
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จากการวิเคราะห์ตลาดและนโยบายพบว่า  
ที่ผ่านมาเน้นการปลูกข้าวขาวมากเกินไป ซึ่งสภาพ 
การแข่งขันของสนิค้าข้าวขาวในตลาดจะมปัีจจัยส�าคญั
ในการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือ “ราคา” เพราะในมุมมอง 
ของผู้ซื้อมองว่า ข้าวขาวไม่ว่าจะผลิตจากประเทศไทย 
เวียดนาม หรือปากีสถาน เป็นสินค้า “Mass” ท่ีมี 
คุณค่าและมูลค่าทางการค้าไม่ต่างกัน (แม้จริงๆ แล้ว
คุณสมบัติของสินค้าจะต่างกัน เร่ืองสี กลิ่น รสชาติ  
แต่ยังไม่มีนัยส�าคัญเพียงพอ) ท�าให้ผู ้ซื้อที่ทราบว่า 
ความต้องการขายมมีากกว่าความต้องซือ้ มอี�านาจในตลาด 
มากกว่า และสามารถเลือกซือ้สนิค้าใน “ราคาทีถ่กูทีสุ่ด” 
ท�าให้ผู้ขายต้องแข่งขันกันที่ราคาเพียงอย่างเดียว และ
กลายเป็น “Price-Taker2” ในตลาดโดยปริยาย

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงตั้งโจทย์ใหม ่
ให้สินค้าข้าวของไทย โดยให้หนีออกจากการแข่งขันใน 
ตลาด Mass และเข้าไปแข่งขันในตลาด Niche หรือ 
ก็คือตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยเป็นการแข่งขัน 
ด้าน “คุณภาพสินค้า” ไม่ใช่ “ราคา” เหมือนในตลาด  
Mass และเพื่อเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ผลิตเป็นผู้ก�าหนด 
ราคา หรือ “Price-Setter3” ให้ได้ ทั้งนี้ การท่ีจะ 
ท�าให้สินค้าข้าวเป็นสินค้าส�าหรับตลาด Niche ได้นั้น  
สนิค้าข้าวจะต้องมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 2 ประการ คอื  
(1) เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นข้าวสี มีคุณค่า
ทางโภชนาการสงู มเีรือ่งราวของสนิค้า (Product Story)  
และ (2) จะต้องเป็นข้าวที่ปลูกโดยมีมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง เช่น มาตรฐาน Organic 
Thailand หรือ มาตรฐาน IFOAM4 เป็นอย่างน้อย  
ทั้งนี้ เป็นเพราะกลุ่มตลาด Niche เป็นกลุ่มตลาดของ 
คนทีม่กี�าลงัซือ้สงูและให้ความสนใจในประเดน็เรือ่งสขุภาพ 
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์” ของ
กระทรวงพาณชิย์ เป็นโครงการน�าร่อง (Pilot Project)  
ในการน�าสนิค้าข้าวทีม่คีณุลกัษณะทัง้ 2 ประการข้างต้น 
เข้าแข่งขนัในตลาด Niche เพราะเลง็เหน็ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่5 

เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีลักษณะเฉพาะ 
และมีเร่ืองราวที่สามารถใช้เป็นจุดขายและเพ่ิมมูลค่า 
สินค้าในตลาดได้ ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพ 
ซึง่ท�าให้ตลาดสินค้าเพือ่สุขภาพเตบิโตขึน้เป็นอย่างมาก  
ท�าให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ “ตอบโจทย์” ความต้องการของ
ตลาดได้ดี นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพการปลูก
ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรองระดับสากล 
IFOAM ก็จะเป็นปัจจัยเสริมให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถ 
มีต�าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning)  
เป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้า Premium ได้

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์” ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ส�าคัญ คือ  
(1) การคัดเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีเหมาะสมและพร้อมท่ีจะท�ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM  
โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ในการ 
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการปลกูข้าวไรซ์เบอร์รี ่และควบคมุดแูลกระบวนการเพาะปลกูให้
ได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีม่วงด�าและมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลกระบวนการเพาะปลูกให้ได้ตามมาตรฐานเกษตร 
อินทรีย์สากล (2) จัดท�ามาตรฐานและตรวจให้การรับรองคุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยเหตุที่สินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี ่
ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายท้ังในด้านราคา (ตั้งแต่กิโลกรัมละ 45-150 บาท) และในเชิงคุณภาพ (คือมีทั้ง
เมลด็สเีข้มอย่างม่วงด�าไปจนถงึสอ่ีอนอย่างน�า้ตาลแดง) ท�าให้เกดิความสบัสนในตลาด (3) การประชาสมัพนัธ์และ
สร้างความตระหนกัในการบรโิภคข้าวไรซ์เบอร์รี ่เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดตลาดข้าวไรซ์เบอร์รีท่ีใ่หญ่ข้ึน โดยเน้น 
เจาะกลุ่มตลาดที่สนใจสุขภาพและมีก�าลังซื้อสูง และ (4) เป็นการท�าการตลาดให้กับสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้รับ
มาตรฐานรับรองคุณภาพข้าว และผ่านการปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM 

การท�างานในกลยุทธ์ที่ 1 กระทรวงพาณิชย์เน้นการด�าเนินงานควบคู่กับภาคเอกชน (ในที่น้ีคือกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวไรซ์เบอร์รีอ่นิทรย์ี) โดยการให้กลุม่เกษตรกรได้เรยีนรูแ้ละสามารถบรหิารจดัการควบคมุคณุภาพ 
ข้าวไรซ์เบอร์รีแ่ละมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีในปีเพาะปลกูต่อๆ ไปได้ด้วยตนเอง ท�าให้กระทรวงพาณชิย์ต้องพถีิพถัิน 
ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ในขณะเดียวกันในการท�างานในกลยุทธ์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ก็จะพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มเดียวกันนี้ให้เป็นวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาด สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผลติภณัฑ์ สามารถเป็นผูข้ายทีมี่ความเช่ียวชาญและมีจริยธรรมในการค้า และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยัง่ยนื

เพราะฉะนั้น การด�าเนินงานตาม 4 กลยุทธ์ก็จะช่วยสร้างกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้กับสินค้า 
ข้าวไรซ์เบอร์รีอ่นิทรย์ี โดยจะให้กลุม่เกษตรกรเป็นผูเ้ล่นหลกัในตลาดทีม่กีารแข่งขนัด้านคณุภาพและความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ (ตามกลยุทธ์ที่ 1 และ 4) โดยภาครัฐจะเป็นผู้เล่นรองในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
สินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ควบคู่กับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาด (ตามกลยุทธ์ที่ 2 และ 3) ซึ่งจะเป็นการ 
ลดการแทรกแซงการตลาดของภาครฐัและลดภาระงบประมาณในการแก้ปัญหาสนิค้าเกษตร อย่างไรก็ดีปัจจยัแห่ง
ความส�าเรจ็ของโครงการนีอ้ยูท่ีค่วามสามารถควบคมุปรมิาณการผลติข้าวไรซ์เบอร์รีใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการ
ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาด ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีาร Zoning การเพาะปลกูอย่างเป็นรปูธรรมและจรงิจงั

2Price-Taker หมายถงึ การไม่มอี�านาจในการก�าหนดราคาในตลาด จะต้องรับซือ้หรอืขายสนิค้า ณ ระดับราคาทีฝ่่ายผูข้ายหรอืผูซ้ือ้ทีม่อี�านาจในตลาดสงูกว่าเป็นผูต้ัง้ราคาไว้
3Price-Setter ในทางกลับกันกับ Price-Taker หมายถึง การที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีอ�านาจต่อรองในตลาดเป็นผู้ก�าหนดราคาให้อีกฝ่ายเป็นผู้รับ
4Organic Thailand คือ ใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2545 
เป็นมาตรฐานข้ันต�่าส�าหรับตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์โดย สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement - 
IFOAM) การรับรองนี้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรป
5ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเมล็ดท่ีเรียวยาว สีม่วงเข้ม และมีกลิ่นหอมมะลิ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น
ทางด้านโภชนาการ คือ มีโปรตีนเป็นสองเท่าของข้าวหอมมะลิ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีดัชนีน�้าตาลต�่า-ปานกลาง และมีวิตามินและแร่ธาตุท่ี
เป็นประโยชน์กว่า 12 ชนิด
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เศรษฐกิจของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 
ทีผ่่านมา ส่วนเศรษฐกจิไทยเดอืนมถุินายน ปี 2558 ในภาพรวมส่งสญัญาณดขีึน้  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา โดยมภีาคการท่องเทีย่ว การใช้จ่ายของภาครฐัและ
การบรโิภคภาคเอกชนเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีส�าคญั ส�าหรบัภาคการส่งออกยงัคง
ชะลอตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง 

เสถยีรภาพเศรษฐกจิในประเทศ เดอืนมถินุายน 2558 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูร่ะดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.8 (ข้อมลูเบือ้งต้น)  
ของก�าลงัแรงงานรวม อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปหดตวัร้อยละ 1.1 ตามราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่า สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน
พฤษภาคม 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 42.6 ซึง่ถอืว่าสถานะหนีข้องไทยยงัมคีวามมัน่คง 
และต�่ากว่ากรอบความม่ันคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0   
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในระดับมั่นคง 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อน 
ได้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระดบัสูงท่ี 160.3 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 

ภาคอุปทาน เดือนมิถุนายน 2558  ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค 
การท่องเที่ยว โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูงท่ี 
ร้อยละ 53.1 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนได้ว่า
ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนที่ส�าคัญ 
ของเศรษฐกจิไทย ส�าหรบัภาคเกษตรกรรมยงัคงชะลอตวั โดยดชันผีลผลติสินค้า 
เกษตรและดชันีราคาสนิค้าเกษตร หดตวัร้อยละ 6.3 และ 4.6 ตามราคาสนิค้า
เกษตรในตลาดโลก อาท ิข้าวเปลอืก และยางพาราทีร่าคาทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่ 
นอกจากนี ้ผลผลติสนิค้าเกษตรยังได้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง ส่วนดัชนผีลผลติ
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวลงร้อยละ 8.0 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้น  
สะท้อนได้จากยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่ขยายตวัร้อยละ 5.4  
ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ และปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 
ขยายตวัเช่นกนั ทีร้่อยละ 12.5 และ 6.5 ตามล�าดบั ขณะทีย่อดจ�าหน่ายรถยนต์นัง่  
หดตัวที่ร้อยละ 35.4 เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน 
และมีความเปราะบาง 

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณ 
ดีขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง โดยยอด
จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ และยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 
ร้อยละ 3.1 และ 4.9 ขณะทีห่มวดเคร่ืองมอืเครือ่งจกัรหดตวัลง สะท้อนได้จาก
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์หดตวัร้อยละ 4.5 ส่วนปริมาณน�าเข้าสนิค้าทนุ 
ขยายตัวร้อยละ 6.0 

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

 
 

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย

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

ม.ค.-มิ.ย. 2558 ปี 57 Q1 ปี 58

ไทย -0.81 0.9 3.0

มาเลเซีย 1.4 6.0 5.6

ฟิลิปปินส์ 2.0 6.1 -

สิงคโปร์ -0.4 2.9 2.1

อินโดนีเซีย 6.81 5.0 4.7

เวียดนาม 0.86 6.0 6.0

อินเดีย 5.41 7.1 -

จีน 1.3 7.4 7.0

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
Q1 Q2 พ.ค. มิ.ย.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 14.2 8.2 1.1 2.1 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 157.1 156.3 160.3 158.5 160.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.3 -1.1

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

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 46.1 43.3 43.5 42.6 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

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

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -9.0 -6.4 -9.4 -20.0 -0.2

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.5 -3.7 -8.9 -7.7 -6.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -5.2 -4.6

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.6 -7.6 -8.0

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ -6.7 23.1 37.6 38.2 53.1

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 0.4 1.0 1.8 -2.5 5.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -41.4 -12.5 -27.3 -21.1 -35.4

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -14.3 10.9 -2.9 -5.4 12.5

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 1.5 10.8 2.0 -1.4 6.5

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.9 0.9 2.1 -5.3 6.0

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -26.8 -11.3 -17.3 -19.7 -4.5

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ -2.3 7.3 1.7 -12.3 4.9

ยอดขายปูนซีเมนต์ -3.2 -2.5 -0.2 -0.5 3.1

Economic Highlight

ปี 58
ปี 57
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ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558 มค่ีาเท่ากบั 106.57  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนมถินุายน 2558 ดชันลีดลงร้อยละ 0.07 และเมือ่เทยีบเดอืนกรกฎาคม 
2557 อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 1.05 เป็นการลดลงน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศค่อยๆ ฟื้นตัว และราคาอาหารสดเริ่มขยับตัวสูงขึ้นตามราคาสินค้า
เกษตรทีม่ปีรมิาณผลผลติลดลง เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวน ขณะทีร่าคาเชือ้เพลงิ 
ขายปลกีในประเทศลดลงอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม แรงกดดนัเงนิเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดับที่
ไม่สูงมากนกั ประกอบกบักระทรวงพาณชิย์ได้ขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการตรึงราคา
สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นเพือ่ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ส�าหรบัอตัราเงนิเฟ้อ
พืน้ฐาน (ไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลงังาน) มอีตัราการขยายตวัสงูขึน้ร้อยละ 0.94 
โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับมาขยายตัวปกติในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2558 ส�าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.85

ส�าหรบัคาดการณ์เงนิเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ 0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 103.1 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  
ที่ลดลงร้อยละ 5.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 
ร้อยละ 1.0 สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 0.1 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า 
ร้อยละ 0.4 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 0.8 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 27.3 เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ร้อยละ 2.6 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ 5.0 โลหะขั้นมูลฐาน 
และผลติภณัฑ์โลหะร้อยละ 3.6 เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนกิส์ ร้อยละ 2.8  
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.5 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น  
ได้แก่ เยือ่กระดาษ ผลติภัณฑ์กระดาษและสิง่พมิพ์ร้อยละ 1.9 ผลติภณัฑ์อโลหะร้อยละ 0.3  
ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้น 
ร้อยละ 1.7 ตามการสงูขึน้ของผลผลติการเกษตรร้อยละ 3.0 หมวดผลผลติจากเหมอืงดชันี
ราคาสงูขึน้ร้อยละ 2.2 ตามการสงูขึน้ของลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ 1.3 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.9 เฉลี่ยช่วงเดือน (มกราคม- 
กรกฎาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.7

ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เดอืนกรกฎาคม 2558 มค่ีาเท่ากบั 120.5 เมือ่เทยีบกบั
เดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 5.3 ซึง่ดชันีราคาทีป่รับตวัลดลง ได้แก่ หมวดเหลก็
และผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 15.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 5.5 
หมวดซีเมนต์ลดลงร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 0.8 และหมวด 
วสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 2.1 เนือ่งจากต้นทนุด้านพลงังานลดลง และวตัถดุบิราคาลดลง 
ตามราคาปิโตรเลียม และราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงตามราคาวัตถุดิบ อีกทั้งปริมาณ
เหล็กในตลาดโลกมีมาก หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าท่ีดชันรีาคาไม่เปล่ียนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบือ้ง หมวดวสัดฉุาบผวิ  
และหมวดสุขภัณฑ์ เน่ืองจากภาวะการก่อสร้างชะลอตัว เป็นผลจากผู้ประกอบการภาค
อสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 และเฉลี่ยเดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2558) เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.2 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

indexindex %YoY

ก.ค. พ.ย. พ.ค.ก.ย. มี.ค.ม.ค. ก.ค.ส.ค. ธ.ค. มิ.ย.ต.ค. เม.ย.ก.พ.
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การส่งออก

เดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 18,162 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.87   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 4.1 โดยข้าว (-21.1%) น�า้ตาล (-12.3%) และอาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู  
(-10.5%) ผกั ผลไม้สดแช่แขง็กระป๋องและแปรรปู (-4.5%) ในขณะทีย่างพารา (+4.4%)  
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+24.6%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+20.1%) สินค้า
อุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.7 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.8%)  
น�้ามันส�าเร็จรูป (-13.1%) เม็ดพลาสติก (-11.0%) รถยนต์และอุปกรณ์ (-19.1%)  
ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+4.1%) จีน (-7.0%)  
ญี่ปุ่น (-6.6%) ฮ่องกง (-10.3%) มาเลเซีย (-16.5%)  

ระยะ 6 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 106,856 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 4.84 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ 6.4  
โดยยางพารา (-26.9%) ข้าว (-6.3%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-12.8%) น�า้ตาล 
(-4.7%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+18.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป  
(+1.4%) ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.3 โดยคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ (-1.0%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-22.5%) เม็ดพลาสติก (-14.8%) ในขณะที่อัญมณี 
และเครื่องประดับ (-4.0%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.7%) ตลาดส่งออกส�าคัญของ
ไทย 5 ล�าดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-0.2%) จีน (-0.8%) ญี่ปุ่น (-4.2%) สิงคโปร์  
(+13.3%) และฮ่องกง (-19.3%)

การน�าเข้า

เดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 18,012 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.21  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลฯ (-7.7%) 
เหล็ก (-8.6%) ขณะท่ีน�้ามันดิบ (+8.9%) เคมีภัณฑ์ (+3.1%)  เครื่องจักรไฟฟ้าฯ  
(+0.6%) และแหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+4.9%) ญี่ปุ่น   
(-16.3%) สหรัฐอเมริกา (-73.6%) สหรัฐอาหรับฯ (+24.4%) มาเลเซีย (+11.7%)

ระยะ 6 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 103,383 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 7.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ 
น�้ามันดิบ (-38.9%) เครื่องจักรกลฯ (-9.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-9.7%)  
เคมภีณัฑ์ (-3.5%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-0.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ จีน (+9.3%) ญี่ปุ่น (-8.9%) สหรัฐอเมริกา (+14.4%) สหรัฐอาหรับฯ (-28.8%)  
และมาเลเซีย (-2.5%)

ดุลการค้า

เดือนมิถุนายน 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ระยะ 6 เดอืนแรกของปี 58 (ม.ค.-ม.ิย.) เกินดลุการค้ามลูค่า 3,473 ล้านเหรยีญ

สหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดือนมถุินายน 2558 อยูท่ี่ 97.2 (ปี2555=100) ลดลง 
ร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาส่งออก 
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 หมวดสินค้าแร่และ 
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 7.9 หมวดสินค้าเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 3.8 หมวดสินค้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.0

ราคาสินค้าน�าเข้า 

ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนมถุินายน  2558 อยู่ท่ี 88.2 (ปี 2555=100) ลดลง 
ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�าเข้า 
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 32.6 หมวดสินค้าทุน ลดลง 
ร้อยละ 3.2 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 4.1 หมวดสินค้า 
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลง 
ร้อยละ 7.5 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

มถินุายน 2558

มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิถุนายน 58 ม.ค.-มิ.ย. 2558 มิถุนายน 58 ม.ค.-มิ.ย. 2558

ส่งออก 18,162 106,856 -7.87 -4.84

น�าเข้า 18,012 103,383 -0.21 -7.91

ดุลการค้า 150 3,473   

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

1,813 -19.1 10.0 สหรัฐ
อเมริกา

2,054 -0.2 11.3

1,397 -2.8 7.7 จีน 1,946 -0.8 10.7

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

862.9 -14.2 4.8 ญี่ปุ่น 1,764 -4.2 9.7

น�้ามันส�าเร็จรูป 856.7 -13.2 4.7 สงิคโปร์ 1,198 13.3 6.6

เม็ดพลาสติก 730.8 -11.0 4.0 ฮ่องกง 1,059 -19.3 5.8

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

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

ส่งออก 0.0 0.1 0.1 -1.7 -1.8

น�าเข้า 0.7 0.8 0.2 -9.5 -10.3

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 2,488 8.9 13.8 จนี 3,323 4.9 18.5

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,741 -7.7 9.7 ญี่ปุ่น 2,601 -16.3 14.1

เครื่องจักร
ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,259 0.6 7.0 สหรัฐ 
อเมรกิา

1,479 73.6 8.2

เคมีภัณฑ์ 1,195 3.1 6.6 สหรัฐ
อาหรบัฯ

1,067 24.4 5.9

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

858.7 -8.6 4.8 มาเลเซยี 1,035 11.7 5.7

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 58

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 58

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

International Trade Focus

เครือ่งคอมพวิเตอร์
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค�า

ราคาทองค�าในเดอืนกรกฎาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่18,497.92 บาท ลดลงคดิเป็นร้อยละ 2.25  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวลดลงเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น  
จากข้อมลูเศรษฐกจิสหรัฐฯ ทีส่่งสัญญาณดขีึน้ โดยเฉพาะตวัเลขภาคแรงงานและมีการคาดการณ์ว่า 
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) จะปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้ภายในปีน้ี การปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียของเฟด 
จะกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปถือเงนิดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะส่งผลให้เงนิดอลลาร์แขง็ค่าขึน้ ทองค�า 
จะมรีาคาแพงขึน้ส�าหรบันกัลงทนุที่ถือเงินสกุลอื่นๆ ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองค�าร่วงลง 

ราคาน�้ามัน

ราคาน�า้มนัดบิในเดอืนกรกฎาคมปรบัตวัลดลง โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี ่51.65 
เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ลดลงจากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่59.85 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่งจาก 
เงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ     
ที่ปรับตัวดีขึ้นจนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย  
การแข็งค่าขึน้ของเงนิดอลลาร์สหรฐัส่งผลกดดนัราคาน�า้มนัดบิให้ต�า่ลง นอกจากนี ้ราคาน�า้มนัยงั 
ได้รบัผลจากปัจจยัลบ คอื จ�านวนแท่นขดุเจาะน�า้มนัดบิในสหรฐัฯ ทีป่รบัเพิม่ข้ึนเป็นครัง้แรกในรอบ 
30 สปัดาห์ ประกอบกบัปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิทีเ่พิม่สงูขึน้ในรสัเซียและกลุ่มโอเปก และหาก 
การเจรจาระหว่างชาติมหาอ�านาจและอิหร่านเป็นผลส�าเร็จ มาตรการคว�่าบาตรต่ออิหร่านจะถูก
ยกเลกิ ซึง่ท�าให้มนี�า้มนัดบิในตลาดเพิม่ขึน้อกี ส่งผลให้เกิดความกงัวลต่อสภาวะอุปทานส่วนเกิน 

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมปรับตัวอ่อนค่า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
อ่อนค่าจาก 33.73 บาทต่อเหรยีญสหรฐั เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกับ 
ค่าเงินในภูมิภาค เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  
หลงัจากสหรฐัฯ เปิดเผยข้อมลูเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดีขึน้ ท�าให้มแีรงซือ้ดอลลาร์มากขึน้ รวมถงึการ
คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียในเดอืน ก.ย. นี ้นอกจากนี ้ 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไดร้บัแรงหนุนต่อเนื่องจากวกิฤตหนี้ของกรซี รวมไปถึงผลกระทบของตลาด
หุ้นจีนที่ยังคงปรับตัวลดลง

สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนมถินุายน 2558 จากราคา  
1,131.43 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,209.52 บาท/100 กิโลกรมั และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ  
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวเพ่ิมขึน้จาก 2,643.33 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 2,750.48 บาท/100 กโิลกรมั  
เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง ส่งผลให้ผลผลติข้าวลดลง และราคาข้าวปรบัตวัสงูขึน้  
ส่วนช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าการส่งออกข้าวไทยจะมีปริมาณมากข้ึน โดยมีปัจจัยบวกท่ีส�าคัญคือ  
1) สญัญาการขายข้าวแบบรฐัต่อรฐักบัจนี จ�านวน 1 ล้านตัน ทีม่กีารทยอยส่งมอบในก่อนหน้านี ้และ 
สญัญาขายข้าว 2 ล้านตนั ทีจ่ะมกีารเจรจาส่งมอบต่อไป 2) ตลาดทีน่ยิมข้าวเก่าอย่างแอฟรกิายงัคงม ี
ความต้องการข้าวอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกับค่าเงนิบาททีม่ทีศิทางอ่อนค่าลง ซึง่คาดว่าจะส่งผลดต่ีอการ 
ส่งออก ส�าหรบัเดอืนสงิหาคม คาดว่าราคาข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 มแีนวโน้ม 
ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะภัยแล้งรวมถึงความต้องการของตลาด

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนั ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอืกรงุเทพฯ  
และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกรกฎาคม 2558 เฉลีย่อยู่ทีกิ่โลกรมัละ 56.93 บาท และ 50.51 บาท ตามล�าดับ 
โดยปรบัตัวลดลงจากเดอืนมถินุายน 2558 ร้อยละ 8.56 และ 6.21 ตามล�าดบั ซึง่การทีร่าคายางทีล่ดลง 
น่าจะได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัลบของสถานการณ์ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัลดลง และยงัไม่มปัีจจัยใหม่ๆ 
มากระตุ้นตลาด ประกอบกับสถานการณ์หนีก้รซีทียั่งไม่มีแนวโน้มทีจ่ะดีขึน้ ส่งผลให้สถานการณ์ราคา 
ยางพารายังปรับตัวลดลงอยู่ต่อไป  

ราคาสินค้ารายเดือน

มิ.ย. 58 ก.ค. 58
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ก.ค.

57
ม.ค.-ก.ค.

58
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,131.43 1,209.52 6.90  1,209.49   1,188.10 -1.77

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,643.33 2,750.48 4.05  2,971.58   2,781.50 -6.40

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 62.26 56.93 -8.56      70.32       58.65 -16.59

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 53.85 50.51 -6.21      60.24       49.61 -17.66

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,181.50 1,130.04 -4.36  1,293.99   1,195.30 -7.63

ไทย (THB/Baht) 18,924.00 18,471.15 -2.39  19,925.40  18,812.32 -5.59

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 59.85 51.14 -14.55     101.41       53.07 -47.66

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 33.73 34.31 1.73      32.49       33.15 2.02

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน 

และราคาสินค้าเกษตร : 
กรกฎาคม 2558
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Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

London Gold PM TH-Gold Selling
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โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Global News

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน “EGG E EGG EGG 2015” 
กระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2561 โดยจะเริ่มโครงการ  
3-12 ก.ค. 2558 ท้ังน้ี ไก่ถือเป็นเน้ือสัตว์ท่ีมีตลาดกว้างกว่าเน้ือหมูหรือเนื้อชนิดอื่นๆ  
เนื่องจากขายในประเทศก็ได้ ส่งออกก็ดี โดยเฉพาะตลาดประเทศมุสลิมที่นิยมเนื้อไก่
เป็นพิเศษ จึงมีผลต่อการเลี้ยงไก่เพิ่มข้ึนพร้อมกับปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นเช่นกัน  
ประกอบกับการที่ไทยเป็น Kitchen of the World จึงมีการส่งออกอาหารที่มีไข่ 
เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

เมืองเจนไนเมืองอุตสาหกรรมช้ันน�าของอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
วัสดกุ่อสร้าง (Construction) สถาปนกิ (Architecture) และการออกแบบตกแต่ง
ภายใน (Interior) ซ่ึงจะมบีรษิทัและผู้ประกอบการชัน้น�าทัง้จากต่างประเทศและ
ในประเทศเข้าร่วมงานจ�านวน 120 บรษิทั 120 คหูา คาดว่าจะมผู้ีเข้าร่วมชมงาน 
เป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากตลาดทีพ่กัอาศยัในเมอืงเจนไนก�าลังเตบิโตและขยายตัว
มากขึน้ งานดงักล่าวจะจดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 7-9 สงิหาคม 2558 เวลา 10.00 น.-
19.30 น. เป็นเวลา 3 วัน และจะจดัต่อทีเ่มอืงไฮเดอร์ราบดั ในวนัที ่11-13 กันยายน 
2558 ธุรกิจก่อสร้างที่เจนไนก�าลังบูมสุดขีด เนื่องจากอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ 
เชือ่มโยงเมอืงท่ามุมไบ-บงักะลอว์-เมืองท่าเจนไนเข้าด้วยกนัทีเ่ป็นเส้นทางทีมี่การ
เติบโตของสังคมเมืองสูงอันดับต้นๆ ของอินเดีย แม้แต่บ้านพฤกษายังไปต้ังฐาน
การผลิตบ้าน Knock Down ที่เจนไนมาหลายปีดีดักแล้ว ผู้สนใจร่วมงานติดต่อ
ส�านกังานส่งเสรมิการค้าฯ ณ เมอืงเจนไน ได้ที ่Phone : 001-9144-4230-0790 
001-9144-2447-1617 Fax : 001-9144-2447-0505 E-Mail : thaitcchennai@
gmail.com , ttcmailbkk@gmail.com นามัสเต-ไปกินโรตีด้วยกันนะนายจ๋า

นายมนู โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมจัดการผลไม้ กรมส่งเสริม
การเกษตร เตอืนชาวสวนผลไม้ให้ตืน่ตวัรบัสถานการณ์ ด้วยทกุวนันีผ้ลไม้หลายชนดิ
ของบ้านเราถูกน�าไปปลูกในอาเซียนกันมาก แต่เทคโนโลยีการเกษตรยังสู้บ้านเรา 
ไม่ได้ อย่างไรก็ดี เราคงจะอยู่นิ่งกับท่ีไม่ได้ ต้องพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพขึ้น 
ตลอดเวลา เพราะในอนาคตชาติอื่นในอาเซียนจะก้าวทันเราได้ ต่อไปในยุคเออีซี 
เกษตรกรสวนผลไม้จะต้องรู้จักหวงพันธุ์ หวงเทคนิคให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้
หลุดรอดไปอยู่ในมือของต่างชาติที่จะท�าสินค้ามาขายแข่งกับเรา

บรไูนฯ เป็นประเทศทีม่กี�าลงัซือ้สงูและมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ รฐับาล 
พยายามที่จะผลักดันการเติบโตของภาคการค้าที่มิใช่น�้ามัน โดยเฉพาะภาค 
การค้าปลกี/ค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคม ส�าหรบัการส่งสนิค้าอาหาร 
ไปตลาดบรูไน บรูไนมีข้อจ�ากัดทางการค้าที่เคร่งครัดมากโดยเฉพาะการน�าเข้า 
สนิค้าประเภทอาหาร ซึง่จะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านัน้ โดยเฉพาะเนือ้สตัว์ ได้แก่
เนือ้โค กระบอื แพะ แกะ และไก่ ซึง่เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของบรไูน 
คอืกระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวง 
อตุสาหกรรม (Ministry of Industry and Primary Resources) จะต้องไปตรวจ 
โรงงาน ณ ประเทศผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ 
เมือ่ผา่นการตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถส่งสินคา้ไปจ�าหน่าย 
ในบรูไนได้ ซึ่งข้ันตอนเหล่านี้ท�าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งสินค้า 
อาหารไปยังบรูไน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคคือ ข้ันตอนและกระบวนการ 
สัง่ซือ้และขนส่งสนิค้าของบรไูนมีความไม่คล่องตัว โดยเฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ทีม่ี
ชาวสงิคโปร์ร่วมลงทนุอยูด้่วย การน�าเข้ามกัจะข้ึนอยู่กบันกัธุรกจิสิงคโปร์ ซึง่จะต้องมี 

การขนส่งผ่านทางสงิคโปร์ก่อน
อย่างไรกต็าม สนิค้าเกษตรไทย 
หลายตัวก็เจาะตลาดบรูไนได้
เป็นอย่างดเีพราะไม่ตดิประเด็น
เรื่องฮาลาล เช่น ข้าว น�้าตาล 
และผลไม ้ไทย โดยเฉพาะ 
ทุเรียน และมะม่วงน�้าดอกไม ้
ที่ท�าตลาดได้ดีไร้คู ่แข่ง ทั้งนี้ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยได้
จดัแสดงสนิค้าไทย (Thailand 
Grand Fair) เป็นประจ�าทุกปี
นับว่าน่าสนใจไม่น้อย


