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Editor’s note

วารสาร สนค. ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากนายสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้กองบรรณาธิการสัมภาษณ์ถงึ แนวคิดในการขับเคลือ่ น สนค.
สูอ่ งค์กรหลักในการชีน้ ำ� เศรษฐกิจการค้าไทยทีม่ องไกลอย่างมีหลักการ แต่จะมีกลยุทธ์อย่างไร
ที่จะไปถึง ณ จุดนั้น คอลัมน์ Special Talk พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
จากรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Index, GCI)
ปี 2557-2558 ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนนั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์
และมาเลเซีย แต่ถา้ เทียบกับระดับโลก ไทยเราอยูใ่ นล�ำดับที่ 31 โดยมีผลลัพธ์จากการประเมิน
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง หรืออยู่ในอันดับที่ 67
จะเห็นได้วา่ “นวัตกรรม” เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ทว่าน่าเสียดายทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยยังไม่สามารถน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้มากนัก จะเป็น
ด้วยสาเหตุใด ติดตามได้ใน Special Report 1 ทีไ่ ด้เสนอแนะแนวทางการสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะเอื้อต่อการเกิดและเติบโตของนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย
ในการแข่งขันเสรีเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
ส�ำหรับ “ข้าว” ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นหิ้งอันดับ 1 ของไทยในตลาดโลก ก็มิอาจนิ่งนอนใจ
เป็นเสือนอนกินได้ตลอด ล่าสุดเราจะเห็นข้าวไรซ์เบอร์รอี่ นิ ทรียท์ กี่ ระทรวงพาณิชย์ใช้การตลาด
น�ำการผลิต เพื่อหนีตลาดข้าวในพื้นที่ Red Ocean ที่ฟาดฟันห�้ำหั่นราคากันอย่างหนักหน่วง
นี่ถือเป็นโมเดลที่ดีที่ผู้ประกอบการควรศึกษา โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Special
Report 2 และใช้เป็นแนวทางในการปรับพัฒนาสินค้าและบริการของตนในอนาคต

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

Getting Around with TPSO
วารสาร TPSO ฉบับเดือนสิงหาคมปีนี้ นอกจากจะเป็นเดือนแห่งการร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 หรือเดือนแห่งวันแม่แล้ว ส�ำหรับพวกเราชาว สนค. ก็ยงั มีเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีและ
น่าชืน่ ชมเกิดขึน้ ถึง 2 เรือ่ งด้วยกัน เรือ่ งแรก ก็คอื หลังจากทีไ่ ด้แสดงความยินดีกบั ท่านอธิบดีคนแรก
ของ สนค. มาได้ไม่นาน ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพิมพ์ชนก วอนขอพร ในฐานะรองอธิบดี
หรือรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในโอกาสนีว้ ารสาร สนค. ขอแสดงความยินดี
กับท่านรองอธิบดีคนแรกของ สนค. ผูท้ จี่ ะมาร่วมขับเคลือ่ นการท�ำงานของ สนค. ให้บรรลุเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ดว้ ยกัน
ส�ำหรับอีกเรือ่ งน่าชืน่ ชม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมฝ้ายทอใจ ครัง้ ที่ 8 ณ ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนีว้ ารสาร TPSO จึง
ขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณตัวแทนชาว สนค. ทัง้ 2 คน พร้อมทัง้ ทีมงานทีร่ ว่ มกันสร้างสรรค์
ผลงานให้ประสบความส�ำเร็จและผ่านไปได้ดว้ ยดี
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บรรณาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู้จัดท�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

Special Talk

มองไกลอย่างมีหลักการ

เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย

3 เดือนกับการด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อย่างเป็นทางการคนแรก ส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีผลงาน โครงการต่างๆ มากมาย จากแนวคิดและหลักการท�ำงานเชิงรุกของท่านอธิบดี เพื่อให้ สนค.
“เป็นองค์กรหลักในการชี้น�ำทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ที่มองไกลอย่างมีหลักการ”
กองบรรณาธิการ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ท�ำงานที่เข้มข้น รวมถึงแนวคิดและมุมมองของท่าน
ต่อการบริหาร สนค. ให้บรรลุดังวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
เส้นทางชีวิตราชการ

ผมเริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือ่ ปี 2523 ท�ำงานด้านแผนงบประมาณไม่ถงึ ปีกส็ อบ
ย้ายมาอยู่กรมการค้าต่างประเทศ ท�ำงานด้านสินค้า
เกษตร งานส�ำคัญคือ การเจรจาเรื่องสินค้าสัตว์น�้ำ
ซึ่งเป็นการเจรจาระหว่างประเทศครั้งแรกกับอิตาลี
นอกจากนี้ ได้ยกร่างระเบียบควบคุมน�ำเข้าเป็นครัง้ แรก
หลังจากไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่ง
ต้องประสานกับกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ที่ดูแล
ความสอดคล้องของกฎระเบียบของไทยกับ WTO
ก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาอยู่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
งานหลักในช่วงแรกคือ การเจรจาโควตาส่งออกกาแฟ
ภายใต้องค์การกาแฟโลก เมื่อองค์การฯ ไม่มีการ
จัดสรรโควตาก็ถูกย้ายไปรับผิดชอบงานเกษตรของ
WTO และท�ำงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยอยู่หนึ่งปี
พอปลายปี 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการ
กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียนเข้าไปรับงานในช่วงทีไ่ ทย
ก�ำลังจะเข้าเป็นประธานอาเซียน
หลังจากอยูท่ กี่ รมเศรษฐกิจการพาณิชย์มาสิบปี
ผมก็ย้ายไปประจ�ำการในต่างประเทศในต�ำแหน่ง
อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงวอร์ซอ
ประเทศโปแลนด์ ในปี 2540 และเลื่อนต�ำแหน่งเป็น
อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำ
องค์การการค้าโลก ในปี 2547 ซึ่งได้ท�ำงานเจรจา
รอบโดฮา ในช่วงที่การเจรจาเข้มข้นมาก
ผมย้ายกลับกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์อีกครั้ง
เมื่อปี 2551 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และท�ำหน้าที่รองอธิบดีเป็นเวลา
6 ปี รวมทั้งรักษาราชการในต�ำแหน่งอธิบดี 1 ปี
ผลงานส�ำคัญ ได้แก่ การเจรจาโควตาสัตว์ปีกแปรรูป
กับสหภาพยุโรป การปิดรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี
กับชิลแี ละได้ขนึ้ เป็นผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ในปี 2557ก่อนจะมาเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในปี 2558

ผลงานที่ภูมิใจ

ผมภูมิใจกับทุกงานที่ท�ำ แม้ว่าจะไม่ได้ตาม
ที่หวังทุกงาน งานที่ท�ำส�ำเร็จอย่างที่แม้แต่ตัวเองยัง
ประหลาดใจคือ การปิดรอบเจรจาเขตการค้าเสรีกบั ชิลี
เป็นงานที่ผมไม่ได้รับผิดชอบมาก่อน แต่โดยที่ท่าน
อธิบดีประสบอุบัติเหตุในวันออกเดินทาง ผมจึงได้
รับค�ำสั่งให้เดินทางไปเป็นหัวหน้าคณะเจรจาแทน

ตามหลังคณะที่ล่วงหน้าไปก่อน การเดินทางใช้เวลา
ยาวนานไปถึงกรุงซานติเอโกหลังเที่ยงคืน เช้านั้น
ต้องหารือคณะผู้แทนไทยในระหว่างรับประทาน
อาหารเช้า เพื่อท�ำความเข้าใจประเด็นที่ยังตกลงกัน
ไม่ ไ ด้ เ กื อ บสิ บ ประเด็ น แล้ ว ไปเข้ า ประชุ ม ทั น ที
เนือ่ งจากตกลงเวลาเจรจาไว้แค่หนึง่ วันครึง่ เท่านัน้ เพือ่
บีบให้ตกลงกันให้ได้ โดยคณะผูแ้ ทนไทยมีกำ� หนดการ
เดินทางกลับในบ่ายวันรุ่งขึ้น
หัวหน้าคณะสองฝ่ายเจรจาสองต่อสอง โดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายละคนมาให้ข้อมูลทีละประเด็น ซึ่งก็
สามารถตกลงกันได้ทุกประเด็น ด้วยความช่วยเหลือ
จากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายชิลีเอง ทางกรุงเทพฯ และผู้แทน
ในคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่างๆ ผมเชื่อมั่นว่า
ผู้แทนไทยในคณะทุกคนพอใจกับผลการเจรจา และ
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความส�ำเร็จครั้งนั้น

ลักษณะเด่นของ สนค.

ในขณะทีก่ รมอืน่ ๆ มีภารกิจสร้างผลงานทีเ่ ป็น
รูปธรรม สนค. ต้องสร้างผลงานทีเ่ ป็นความคิด ซึง่ ต้อง
เป็นความคิดใหม่ๆ ไม่ใช่ความคิดทัว่ ไปทีใ่ ครๆ ก็คดิ ได้
อีกทั้งยังต้องเป็นความคิดที่มีหลักการ มีข้อมูล และ
การวิเคราะห์รองรับ จึงจะเป็นความคิดทีด่ ี ไม่ใช่ความฝัน
หรือการเดาสุ่ม
การแบ่งงานใน สนค. จึงแบ่งตามทิศทางที่
ต้องการให้คิด ซึ่งผมแบ่งออกเป็น ๔ ทิศทาง ทิศทาง
แรกคือ คิดว่าจะท�ำอย่างไรให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
เศรษฐกิจการค้าที่ส�ำคัญ และเป็นข้อมูลเชิงลึกที่
ถูกต้อง และจะสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีรวดเร็ว ทันการณ์ เนือ่ งจาก
ข้อมูลเป็นพลังส�ำคัญของการคิด ทิศทางที่สองคือ
คิดว่าจะท�ำให้การค้าของไทยเข้มแข็งขึ้นอย่างไร
ต้องคิดเกินกว่าเรื่องการค้า เนื่องจากความเข้มแข็ง
ของการค้ามาจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย รวมทั้ง
ภาคสังคมและการเมือง ทิศทางที่สามคือ คิดว่าจะ
สร้างโอกาสให้การค้าไทยขยายตัวได้อย่างไร เป็นการคิด
หาช่องทางออกไปใช้ประโยชน์จากความเปลีย่ นแปลง
ของพัฒนาการของโลก และทิศทางสุดท้ายคือ คิดว่า
จะท�ำให้การค้ามีเสถียรภาพได้อย่างไร เพื่อให้การ
ค้าไทยมีประสิทธิภาพสูง และมีภูมิคุ้มกันจากการ
รุ ก เข้ า มาของสิ น ค้ า และบริ ก ารจากต่ า งประเทศ
ผมเชื่อมั่นว่าความคิด ๔ ทิศทางนี้ เป็นแนวคิดส�ำคัญ
ที่จะชี้น�ำเศรษฐกิจการค้าไทยไปสู่ความเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วได้

วิสัยทัศน์ของ สนค.

วิสยั ทัศน์ของ สนค. ก�ำหนดไว้วา่ สนค. จะเป็น
องค์กรหลักในการชีน้ ำ� เศรษฐกิจการค้าไทย ทีม่ องไกล
อย่างมีหลักการ ในวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดขึ้น เจ้าหน้าที่
สนค. เข้าใจดีว่าเป็นหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ การจะให้
สนค. เป็นที่ยอมรับ ท�ำหน้าที่เสนอแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าไทย เราจะต้องน�ำเสนอแนวคิดไป
ข้างหน้าอย่างมีเหตุผล มีแนวคิดวิชาการ และข้อมูล
รองรับ เราต้องเสนออนาคตเศรษฐกิจการค้าไทยใน
ทุกเรื่องที่เราวิเคราะห์อย่างมีหลักการ ความเห็นของ
เราจึงจะเป็นทีย่ อมรับ และน�ำไปสูก่ ารยอมรับใน สนค.

ข้อคิดการท�ำงานส�ำหรับบุคลากร สนค.

เจ้าหน้าที่ สนค. ต้องตระหนักว่าจุดขายของ
สนค. คือความคิด ความคิดมาจากข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ต้องขวนขวายแสวงหาข้อมูลและเครือ่ งมือ
การวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนกัน เพื่อกระตุ้นการคิด
ก่อนนี้ผมเคยแนะน�ำผู้ที่ท�ำงานร่วมกับผม
มาว่าเราต้องทบทวนถามตัวเองทุกปีว่าเรามีความรู้มี
ความคิดเพิ่มขึ้นไหมในแต่ละปี แต่ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
สนค. ผมอยากแนะน�ำว่าต้องถามตัวเองอย่างนัน้ ทุกวัน
จึงจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วมชี้น�ำเศรษฐกิจไทย
จากแนวคิดอันทรงคุณค่า กลั่นกรองมาจาก
ประสบการณ์อันเข้มข้นของท่าน จะเป็นแบบอย่าง
ให้ผู้น�ำและบุคลากร สนค. รุ่นหลังต่อไป เราหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ภายใต้การน�ำพาของท่านจะท�ำให้ สนค.
ก้าวไปสู่หน่วยงานชั้นน�ำได้ในไม่ช้า

TPSO

3

Special Report

โดย นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

การใช้เทคโนโลยี

เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยัง่ ยืน

ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น จีนและอิสราเอลได้พัฒนาสู่ประเทศอุตสาหกรรมไปแล้วอย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมนวัตกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนัน้ วิธขี องจีนและอิสราเอลอาจเป็นแนวทางส�ำหรับไทยในการก้าวสูป่ ระเทศอุตสาหกรรมมากขึน้ ทัง้ นี้ นโยบายการบริหาร
ภาครัฐที่ผ่านมาต่างพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการ
ออกแบบและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เท่าทีค่ วร แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาภาคการผลิตโดยใช้นวัตกรรม
ในระดับต�่ำ ทั้งที่ความเป็นจริงนวัตกรรมมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะมีสดั ส่วนของงบประมาณในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสูง จากรายงานส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ระบุวา่ ในกลุม่ อาเซียน ไทยมีการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาอยูใ่ นอันดับ 3 มีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 0.37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
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�ำคัญของเทคโนโลยี

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ นวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารผลิตและบริการทีท่ นั สมัย โดยมีเป้าหมายเพิม่
ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศให้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสดั ส่วนภาครัฐต่อภาค
เอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ เป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการปรับเปลีย่ นการผลิตจากใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน
และแรงงานทีม่ ผี ลิตภาพต�ำ่ ไปสูก่ ารใช้ความรูแ้ ละความช�ำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น
ต�ำแหน่งประเทศไทย
ในห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain)
Development of
prototype

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

Our own Products
& Brand/Innovation

สูง

After-sale service
Sales

Module Part
Production
Assembling

มูลค่าเพิ่มสูง

มูลค่าเพิ่มสูง

Part Production

มูลค่าเพิม่ ต�ำ่

ต�ำ่
ต้นน�้ำ

ปลายน�้ำ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่จุดนี้

กลไกที่สนับสนุนนโยบายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด น่าจะเป็นแนวคิดการจัดตั้งเขตนวัตกรรมพิเศษ
(Special Innovation Economic Zone: SIZ) เพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานนวัตกรรมและการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ส�ำหรับการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ พิม่ มูลค่า (High Value Added) โดยใช้พนื้ ทีแ่ บบผสมผสาน
ทั้งสถานที่ท�ำการวิจัยและพัฒนา โรงงานและที่พักอาศัย เน้นการสร้างธุรกิจบนฐานนวัตกรรมมีการจ้างบุคลากร
ทีม่ คี วามรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ทัง้ นี้ เขต SIZ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การยกเว้นภาษีนำ� เข้า
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ สิทธิพเิ ศษทางภาษีสำ� หรับบริษทั นักวิจยั และผูท้ ำ� งานในพืน้ ที่ การลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น
นอกจากนั้น ภาครัฐต้องมีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBIs) ที่
ท�ำหน้าทีบ่ ม่ เพาะให้เกิด “บริษทั จัดตัง้ ใหม่” (Start-Up Companies) และ “ผูป้ ระกอบการใหม่” (Entrepreneurs)
โดยจะดูแลให้บริษัทใหม่มีพัฒนาการเติบโตและเป็นช่องทางการน�ำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และนวัตกรรม
ทีส่ ร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูก่ ระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้มศี นู ย์กลางประสานงาน
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กลางในการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
เพื่อให้เกิดการรวมตัวของหน่ ว ยจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
Licensing Office-TLO) ต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งใน
กรณีนี้สามารถน�ำมาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ UBIs ของไทยได้ ทั้งนี้ กลไกการท�ำงานจะ

ต้องสามารถสร้างเครือข่ายระดับชาติของ UBIs โดย
มีส�ำนักงานกลางที่ท�ำหน้าที่ประสานงานพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถของ UBIs ที่เป็นสมาชิกของ
เครือข่ายและมีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่
เกษียณอายุราชการแล้วมาท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
ภายในส�ำนักงานกลาง ในประเทศจีนก็มีหน่วยงาน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานคร
เซีย่ งไฮ้คอื Shanghai Technology Business Incubation
Center ทีอ่ าจใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของไทย ซึ่งส�ำนักงานพาณิชย์ ณ นครเซี่ยงไฮ้
สามารถสนับสนุนด้านข้อมูลของศูนย์ดังกล่าวได้

Special Report
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มี
แนวโน้มถูกน�ำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งทางด้าน
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการมากขึน้ โดยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมปี 2558 ที่น่าจับตามองมีหลากหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น
- Additive Manufacturing หรือ 3D Printer
ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการผลิตในการ
เปลี่ยนแปลงการออกแบบและโครงสร้างชิ้นส่วน/
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ขอ้ มูลจากระบบ 3 มิติ
- Industrial Robotics การน�ำหุ่นยนต์มาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อลดภาระด้านแรงงานมนุษย์และ
ประสิทธิภาพให้เครื่องจักรสามารถท�ำงานได้ตลอด
24 ชัว่ โมง มีความแม่นย�ำเทีย่ งตรง สามารถท�ำงานในที่
ที่มีอันตราย เช่น ความร้อนสูงหรือมีสารเคมี เป็นต้น
- On Machine Solution เป็นเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้มากในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในระดับ OEM โดย
น�ำระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตมาเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ท�ำงานของเครือ่ งจักร ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงาน
ได้ใกล้ชิดแบบ Real Time
- Machine Vision เป็นการตรวจสอบทาง
สายตาแบบอัตโนมัติโดยใช้ภาพถ่ายท�ำงานตรวจสอบ
แทนสายตามนุษย์ซึ่งมีข้อจ�ำกัด เพื่อตอบสนองต่อ
ความถูกต้องแม่นย�ำและรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ที่มีความซับซ้อนของชิ้นงาน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ
1. ส�ำหรับประเทศไทยคงไม่สายเกินไปในการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง หากพิจารณา
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยที่อยู่ในสถานะเป็นผู้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบริษัทแม่ในต่างประเทศนั้น อาจไม่เหมาะสมกับกระแสการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นในขณะนี้ ส่วน
เครือ่ งแต่งกายทีใ่ ส่แล้วเย็นข้างต้น หากสามารถผลิตใช้ในเมืองไทยซึง่ มีอากาศร้อนน่าจะได้รบั ความนิยม จึงควรมุง่ เน้น
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน�ำมาใช้ประยุกต์ใช้
กับ Sector ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งออกที่มีสัดส่วนน�ำรายได้เข้าประเทศถึงร้อยละ 70
2. ควรมีมาตรการสนับสนุนบริษทั เงินร่วมลงทุน (Venture Capital [VC]-directed Measure) เพือ่ กระตุน้ ให้
เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ประเทศอิสราเอลได้จดั ท�ำ Yozma Program สนับสนุน
ธุรกิจ VC โดยมีกลไกการท�ำงานการบริหารจัดการเงินทุนแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ (1) Government-Supported
VCs : การน�ำเงินไปลงทุนในบริษทั เงินร่วมลงทุนภายในประเทศในอัตราส่วนของเงินสนับสนุนภาครัฐต่อเงินลงทุน
เอกชน 2:3 โดยมีเงือ่ นไขว่าบริษทั เงินร่วมลงทุนทีจ่ ะมาขอรับเงินสนับสนุนจ�ำเป็นต้องมุง่ เน้นการลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่
ที่อยู่ในระยะ Startup และ Early Stage รวมถึงชักจูงให้กองทุนหรือสถาบันการเงินในต่างประเทศเข้ามาร่วม
ลงทุนด้วย และ (2) Government-Owned VCs : การน�ำเงินไปลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่ทอี่ ยูใ่ นระยะเริม่ ต้นโดยตรง
3. การจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Government Technology Procurement : GTP) เพือ่ ให้ได้
มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือระบบทีไ่ ม่สามารถหาได้ในตลาดทัว่ ไป แต่คาดว่าจะสามารถพัฒนาขึน้ มาได้ภายในระยะ
เวลาอันควรโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างเพิม่ เติมหรือสร้างเทคโนโลยีใหม่ ตัวอย่างเช่น ฟินแลนด์ใช้การจัดซือ้
จัดจ้างในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ท�ำให้เกิดบริษัท Nokia ซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์
มือถือรายใหญ่ของโลกในขณะนั้น ทั้งนี้ กลไก GTP ในการพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) การจัดซือ้ จัดจ้างแบบเน้นการสร้างหรือพัฒนา (Creation-Oriented) จะใช้กบั โครงการทีผ่ ลิตสินค้า
กระบวนการหรือระบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดโลก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างแบบเน้นการแบ่งกระจายหรือดัดแปลง (Diffusion-Oriented/AbsorptionOriented) จะใช้กบั โครงการทีผ่ ลิตสินค้า กระบวนการหรือระบบทีย่ งั ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดภายในประเทศ แต่อาจ
มีในประเทศอื่นๆ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
เท่านั้น แต่จะเน้นการปรับ (Adapt) เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
4. แม้วา่ จะมีการจัดตัง้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ในประเทศไทยแล้วในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
แต่ปญ
ั หาส�ำคัญคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ซึง่ ต่างจาก Shanghai Technology Business Incubation
Center ของจีน ที่มีทั้งการสนับสนุนด้านงานวิจัย นวัตกรรม และ VC จึงนับเป็นความท้าทายให้กับภาครัฐที่จะ
ต้องหาทางสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป
5. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ได้มีกิจกรรมคัดเลือกจังหวัดต่างๆ ที่มีการน�ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการภายในชุมชน เพือ่ สร้างรายได้และ
เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น โดยจะพิจารณาจากสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและ
ต่างประเทศ สามารถเชือ่ มโยงกับการเปิดตลาดภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึง่ ควรต่อยอด
โดยการร่วมมือกับ UBI และ SIZ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiate) และก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรม การวิจัย
และพัฒนา ทัง้ ในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ตัวอย่างอุตสาหกรรมทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
อย่างโดดเด่นคือ รถยนต์ โดยบริษัทไดเวอร์เจนต์
ไมโครแฟคเตอร์สในสหรัฐฯ ได้มกี ารคิดค้นผลิตรถยนต์
ซูเปอร์คาร์ต้นแบบที่สร้างโดยเทคโนโลยี 3 มิติ (3D
Printing) คันแรกของโลกตัง้ ชือ่ ว่า “Blade” ใช้พลังงาน
700 แรงม้า สามารถเร่งเครือ่ งจาก 0 เป็น 60 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
ในเวลา 2.2 วินาที น�้ำหนักรถ 1,400 ปอนด์ คาดว่า
จะจ� ำ หน่ า ยแบบจ� ำ กั ด ในอนาคตและคงมี ก ระแส
การตอบรับทีด่ ี เนือ่ งจากมีระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ล่ า สุ ด มี เ ทคโนโลยี ที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ นวงการ
อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น ที่ น ่ า สนใจคื อ การเปิ ด ตั ว
แบรนด์ “Brrr!” แฟชัน่ เทคโนโลยี เมือ่ เดือนพฤษภาคม
2558 ในสหรัฐฯ โดยเมือ่ ได้สวมใส่ชดุ หรือผ้าพันคอแล้ว
จะสามารถช่วยให้ร่างกายเย็นลง เป็นการเจาะตลาด
สินค้าเฉพาะ (Niche Market) ที่ได้มีการจดสิทธิบัตร
คุ ้ ม ครองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ เ ทคโนโลยี ท� ำ ให้ ผ ้ า มี สั ม ผั ส
เย็นสบาย โดยใช้อากาศในการระบายความร้อน สามารถ
ป้องกันรังสี UV/SPF ผ่านการทดสอบและมีใบรับรอง
คุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีแผนจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ที่มา :
สตรี เครื่องนอน และสินค้าส�ำหรับเด็ก (บรรเทาไข้ให้
ทารก) คาดว่าสินค้าน่าจะได้รบั ความสนใจจากนักลงทุน
และผู้ซื้อเป็นอย่างมาก

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

โดย นายวรวรรณ วรรณวิล, นางสาวชลธิชา แก้วทอง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

“ข้าวไรซ์เบอร์รอี่ นิ ทรีย”์
ทางออกใหม่ในการแก้ปญ
ั หาเดิม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ส่งออกข้าว (ทั้งปริมาณและมูลค่า) เป็นอันดับ 1 ของโลก (ถึงแม้บางปี
ปริมาณการส่งออกจะเป็นที่ 2 แต่มูลค่ายังคงเป็นที่ 1) และหลายคนภูมิใจในการครองอันดับ 1 นี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าเพราะไทยนั้น
เป็นถึง “ครัวของโลก” ไทยจึงจะต้องเป็นเลิศในการส่งออกข้าวและอาหารต่างๆ วิธคี ดิ นีย้ อ่ มสมควรและถูกต้อง หากความสามารถในการ
ส่งออกดังกล่าวเกิดขึน้ จากศักยภาพของภาคเอกชน 100% เพราะนัน่ ย่อมแสดงถึงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
และความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของภาคธุรกิจ

แต่ในความเป็นจริง กรณีของสินค้าข้าว ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ทัง้ การอุดหนุนและสนับสนุนต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ เช่น การให้เงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ การผลิต
การแจกจ่ายเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ ไปจนถึงปลายน�้ำ เช่น การประชาสัมพันธ์
และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการรับซื้อผลผลิตเพื่อสร้างอุปสงค์เทียม
ในตลาด ฯลฯ การด�ำเนินการของภาครัฐดังกล่าว ท�ำให้เกิดผลส�ำคัญ 2 ประการ คือ
(1) Competitiveness และ Comparative Advantage ของไทยไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ภาคเอกชนจริง ซึ่งจะไม่มีความยั่งยืน และ (2) การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นภาระ
งบประมาณของภาครัฐ และเป็นการดึงทรัพยากรที่สามารถน�ำไปใช้ในด้านอื่นมาใช้
ในการรักษาระดับ Competitiveness และ Comparative Advantage ที่เป็นอยู่
แล้ว Competitiveness และ Comparative Advantage ทีย่ งั่ ยืนจะเกิดขึน้
ได้อย่างไร? ทั้ง 2 สิ่งจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อภาคเอกชนเป็นผู้เล่นหลัก
(การผลิต การพัฒนาต่อยอด การท�ำการตลาด) และภาครัฐเป็นผูเ้ ล่นรอง (ทีจ่ ะช่วยเหลือ
ด้านกฎระเบียบและการอ�ำนวยความสะดวก)
ในห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานปลายน�ำ้ มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการขายและการตลาด โดยภารกิจและนโยบายการท�ำงานที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมในเรื่องการลดต้นทุนและควบคุม
ราคาปัจจัยการผลิต การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำแก่โรงสีเพื่อรับซื้อผลผลิต จัดตลาดนัด
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และตลาดกลางค้าข้าว เรื่อยไปตลอดจนประกันราคาและรับจ�ำน�ำผลผลิต ซึ่งการ
ด�ำเนินงานทัง้ หมดใช้งบประมาณไปเพือ่ แก้ปญ
ั หา 3 เรือ่ งเป็นส�ำคัญ คือ (1) ลดต้นทุน
การผลิต (2) หาตลาดให้ผลผลิต และ (3) แก้ปญ
ั หาสินค้าล้นตลาด (ประเทศไทยผลิต
ข้าวเกินความต้องการและความสามารถในการส่งออกถึงปีละ 2.91 ล้านตันข้าวสาร1
ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการด�ำเนินงานในเชิงรับแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้เป็นภาระงบประมาณ
ต่อเนื่องทุกปี
แล้วการด�ำเนินงานเชิงรุกเป็นอย่างไร? ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบัน กระทรวง
พาณิชย์พบว่าการผลิตไม่มีความสัมพันธ์กับการตลาด กล่าวคือ มีการผลิตสินค้าข้าว
โดยยังไม่มตี ลาดรองรับทีช่ ดั เจนและแน่นอน ประกอบกับข้อมูลเรือ่ งการประมาณการณ์
ผลผลิตไม่มีความแม่นย�ำและทันการณ์ และการแบ่งประเภทข้อมูลและจัดท�ำ
ฐานข้อมูลด้านการผลิตไม่เอือ้ ต่อการวางแผนและการวางนโยบายการตลาด กระทรวง
พาณิชย์จึงปรับการท�ำงานแบบเชิงรุกโดยการเน้นนโยบาย “การตลาดน�ำการผลิต”
ซึ่งก็คือ การหาตลาดและปริมาณความต้องการตลอดจนคุณภาพของสินค้า เพื่อน�ำ
มาวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อ “ตอบโจทย์” ความต้องการ
ของตลาดให้มากที่สุด
ข้อมูลปี 2557 จาก กรมการข้าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558

1

Special Report
จากการวิ เ คราะห์ ต ลาดและนโยบายพบว่ า
ที่ผ่านมาเน้นการปลูกข้าวขาวมากเกินไป ซึ่งสภาพ
การแข่งขันของสินค้าข้าวขาวในตลาดจะมีปจั จัยส�ำคัญ
ในการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือ “ราคา” เพราะในมุมมอง
ของผู้ซื้อมองว่า ข้าวขาวไม่ว่าจะผลิตจากประเทศไทย
เวียดนาม หรือปากีสถาน เป็นสินค้า “Mass” ที่มี
คุณค่าและมูลค่าทางการค้าไม่ต่างกัน (แม้จริงๆ แล้ว
คุณสมบัติของสินค้าจะต่างกัน เรื่องสี กลิ่น รสชาติ
แต่ยังไม่มีนัยส�ำคัญเพียงพอ) ท�ำให้ผู้ซื้อที่ทราบว่า
ความต้องการขายมีมากกว่าความต้องซือ้ มีอำ� นาจในตลาด
มากกว่า และสามารถเลือกซือ้ สินค้าใน “ราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ ”
ท�ำให้ผู้ขายต้องแข่งขันกันที่ราคาเพียงอย่างเดียว และ
กลายเป็น “Price-Taker2” ในตลาดโดยปริยาย
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงตั้งโจทย์ใหม่
ให้สินค้าข้าวของไทย โดยให้หนีออกจากการแข่งขันใน
ตลาด Mass และเข้าไปแข่งขันในตลาด Niche หรือ
ก็คือตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยเป็นการแข่งขัน
ด้าน “คุณภาพสินค้า” ไม่ใช่ “ราคา” เหมือนในตลาด
Mass และเพื่อเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ผลิตเป็นผู้ก�ำหนด
ราคา หรือ “Price-Setter3” ให้ได้ ทั้งนี้ การที่จะ
ท�ำให้สินค้าข้าวเป็นสินค้าส�ำหรับตลาด Niche ได้นั้น
สินค้าข้าวจะต้องมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 2 ประการ คือ
(1) เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นข้าวสี มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง มีเรือ่ งราวของสินค้า (Product Story)
และ (2) จะต้องเป็นข้าวที่ปลูกโดยมีมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง เช่น มาตรฐาน Organic
Thailand หรือ มาตรฐาน IFOAM4 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้ เป็นเพราะกลุ่มตลาด Niche เป็นกลุ่มตลาดของ
คนทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูงและให้ความสนใจในประเด็นเรือ่ งสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ “ข้ า วไรซ์ เ บอร์ รี่ อิ น ทรี ย ์ ” ของ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นโครงการน�ำร่อง (Pilot Project)
ในการน�ำสินค้าข้าวทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทัง้ 2 ประการข้างต้น
เข้าแข่งขันในตลาด Niche เพราะเล็งเห็นว่าข้าวไรซ์เบอร์ร5ี่
เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีลักษณะเฉพาะ
และมีเรื่องราวที่สามารถใช้เป็นจุดขายและเพิ่มมูลค่า
สินค้าในตลาดได้ ประกอบกับกระแสการรักสุขภาพ
ซึง่ ท�ำให้ตลาดสินค้าเพือ่ สุขภาพเติบโตขึน้ เป็นอย่างมาก
ท�ำให้ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี “ตอบโจทย์” ความต้องการของ
ตลาดได้ดี นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพการปลูก
ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ท่ีมีมาตรฐานรับรองระดับสากล
IFOAM ก็จะเป็นปัจจัยเสริมให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถ
มี ต� ำ แหน่ ง ทางการตลาด (Market Positioning)
เป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้า Premium ได้

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์” ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ส�ำคัญ คือ
(1) การคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะท�ำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ในการ
คัดเลือกกลุม่ เกษตรกรในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และควบคุมดูแลกระบวนการเพาะปลูกให้
ได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีม่วงด�ำและมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลกระบวนการเพาะปลูกให้ได้ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากล (2) จัดท�ำมาตรฐานและตรวจให้การรับรองคุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยเหตุที่สินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายทั้งในด้านราคา (ตั้งแต่กิโลกรัมละ 45-150 บาท) และในเชิงคุณภาพ (คือมีทั้ง
เมล็ดสีเข้มอย่างม่วงด�ำไปจนถึงสีออ่ นอย่างน�ำ้ ตาลแดง) ท�ำให้เกิดความสับสนในตลาด (3) การประชาสัมพันธ์และ
สร้างความตระหนักในการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดตลาดข้าวไรซ์เบอร์รที่ ใี่ หญ่ขนึ้ โดยเน้น
เจาะกลุ่มตลาดที่สนใจสุขภาพและมีกำ� ลังซื้อสูง และ (4) เป็นการท�ำการตลาดให้กับสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้รับ
มาตรฐานรับรองคุณภาพข้าว และผ่านการปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM
การท�ำงานในกลยุทธ์ที่ 1 กระทรวงพาณิชย์เน้นการด�ำเนินงานควบคู่กับภาคเอกชน (ในที่นี้คือกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไรซ์เบอร์รอี่ นิ ทรีย)์ โดยการให้กลุม่ เกษตรกรได้เรียนรูแ้ ละสามารถบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ
ข้าวไรซ์เบอร์รแี่ ละมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ นปีเพาะปลูกต่อๆ ไปได้ดว้ ยตนเอง ท�ำให้กระทรวงพาณิชย์ตอ้ งพิถพี ถิ นั
ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ในขณะเดียวกันในการท�ำงานในกลยุทธ์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ก็จะพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มเดียวกันนี้ให้เป็นวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาด สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ สามารถเป็นผูข้ ายทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีจริยธรรมในการค้า และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยัง่ ยืน
เพราะฉะนั้น การด�ำเนินงานตาม 4 กลยุทธ์ก็จะช่วยสร้างกลไกการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้กับสินค้า
ข้าวไรซ์เบอร์รอี่ นิ ทรีย์ โดยจะให้กลุม่ เกษตรกรเป็นผูเ้ ล่นหลักในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันด้านคุณภาพและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ (ตามกลยุทธ์ที่ 1 และ 4) โดยภาครัฐจะเป็นผู้เล่นรองในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ควบคู่กับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาด (ตามกลยุทธ์ที่ 2 และ 3) ซึ่งจะเป็นการ
ลดการแทรกแซงการตลาดของภาครัฐและลดภาระงบประมาณในการแก้ปญ
ั หาสินค้าเกษตร อย่างไรก็ดปี จั จัยแห่ง
ความส�ำเร็จของโครงการนีอ้ ยูท่ คี่ วามสามารถควบคุมปริมาณการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รใี่ ห้สอดคล้องกับความต้องการ
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพของตลาด ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการ Zoning การเพาะปลูกอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง

Price-Taker หมายถึง การไม่มอี ำ� นาจในการก�ำหนดราคาในตลาด จะต้องรับซือ้ หรือขายสินค้า ณ ระดับราคาทีฝ่ า่ ยผูข้ ายหรือผูซ้ อื้ ทีม่ อี ำ� นาจในตลาดสูงกว่าเป็นผูต้ งั้ ราคาไว้
Price-Setter ในทางกลับกันกับ Price-Taker หมายถึง การที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีอ�ำนาจต่อรองในตลาดเป็นผู้ก�ำหนดราคาให้อีกฝ่ายเป็นผู้รับ
4
Organic Thailand คือ ใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2545
เป็นมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์โดย สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement IFOAM) การรับรองนี้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรป
5
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเมล็ดที่เรียวยาว สีม่วงเข้ม และมีกลิ่นหอมมะลิ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น
ทางด้านโภชนาการ คือ มีโปรตีนเป็นสองเท่าของข้าวหอมมะลิ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ-ปานกลาง และมีวิตามินและแร่ธาตุที่
เป็นประโยชน์กว่า 12 ชนิด
2

3

TPSO

7

Economic Highlight

ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาส
ทีผ่ า่ นมา ส่วนเศรษฐกิจไทยเดือนมิถนุ ายน ปี 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณดีขนึ้
เมือ่ เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา โดยมีภาคการท่องเทีย่ ว การใช้จา่ ยของภาครัฐและ
การบริโภคภาคเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับภาคการส่งออกยังคง
ชะลอตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง

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

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมิถนุ ายน 2558 ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี

และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูร่ ะดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.8 (ข้อมูลเบือ้ งต้น)
ของก�ำลังแรงงานรวม อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปหดตัวร้อยละ 1.1 ตามราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน
พฤษภาคม 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 42.6 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง
และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ 60.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในระดับมั่นคง
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อน
ได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูงที่ 160.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาคอุปทาน เดือนมิถุนายน 2558 ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาค

การท่องเที่ยว โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราสูงที่
ร้อยละ 53.1 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนได้ว่า
ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจไทย ส�ำหรับภาคเกษตรกรรมยังคงชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 6.3 และ 4.6 ตามราคาสินค้า
เกษตรในตลาดโลก อาทิ ข้าวเปลือก และยางพาราทีร่ าคาทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
นอกจากนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรยังได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนดัชนีผลผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวลงร้อยละ 8.0 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

การบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2558 ส่งสัญญาณดีขึ้น

สะท้อนได้จากยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 5.4
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
ขยายตัวเช่นกัน ทีร่ อ้ ยละ 12.5 และ 6.5 ตามล�ำดับ ขณะทีย่ อดจ�ำหน่ายรถยนต์นงั่
หดตัวที่ร้อยละ 35.4 เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน
และมีความเปราะบาง

การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2558 ในภาพรวมส่งสัญญาณ

ดีขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง โดยยอด
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ และยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว
ร้อยละ 3.1 และ 4.9 ขณะทีห่ มวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรหดตัวลง สะท้อนได้จาก
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวร้อยละ 4.5 ส่วนปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุน
ขยายตัวร้อยละ 6.0

ที่ ม า : ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย, ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ,
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ

8

TPSO

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
อัตราการว่างงาน (%)
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ยอดขายปูนซีเมนต์

ปี 57

ปี 58
Q1

Q2

พ.ค.

มิ.ย.

-

-

0.9

3.0

2.8

14.2
157.1
1.9
1.6
46.1
0.8

8.2
156.3
-0.5
1.5
43.3
0.9

1.1
160.3
-1.1
-1.0
43.5
0.9

2.1
158.5
-1.3
0.9
42.6
0.9

160.3
-1.1
-0.9
0.8

-0.4
-9.0

-4.7
-6.4

-5.0
-9.4

-5.0
-20.0

-7.9
-0.2

0.5
-6.2
-4.6
-6.7

-3.7
-7.2
-5.3
23.1

-8.9
-5.8
-7.6
37.6

-7.7
-5.2
-7.6
38.2

-6.3
-4.6
-8.0
53.1

0.4
-41.4
-14.3
1.5

1.0
-12.5
10.9
10.8

1.8
-27.3
-2.9
2.0

-2.5
-21.1
-5.4
-1.4

5.4
-35.4
12.5
6.5

-2.9
-26.8
-2.3
-3.2

0.9
-11.3
7.3
-2.5

2.1
-17.3
1.7
-0.2

-5.3
-19.7
-12.3
-0.5

6.0
-4.5
4.9
3.1

Price Indices

ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจการค้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 106.57

เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2558 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.07 และเมือ่ เทียบเดือนกรกฎาคม
2557 อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 1.05 เป็นการลดลงน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศค่อยๆ ฟื้นตัว และราคาอาหารสดเริ่มขยับตัวสูงขึ้นตามราคาสินค้า
เกษตรทีม่ ปี ริมาณผลผลิตลดลง เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวน ขณะทีร่ าคาเชือ้ เพลิง
ขายปลีกในประเทศลดลงอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยูใ่ นระดับที่
ไม่สงู มากนัก ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการตรึงราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐาน (ไม่รวมกลุม่ ราคาอาหารสดและพลังงาน) มีอตั ราการขยายตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.94
โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับมาขยายตัวปกติในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2558 ส�ำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม
2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.85

index

index

%YoY

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

ส�ำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2558 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ จะขยายตัว

ร้อยละ 0.6-1.3

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2558 มีค่าเท่ากับ 103.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ นลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ที่ลดลงร้อยละ 5.1 ตามการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
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
และผลิตภัณฑ์โลหะร้อยละ 3.6 เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 2.8
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.5 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น
ได้แก่ เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิง่ พิมพ์รอ้ ยละ 1.9 ผลิตภัณฑ์อโลหะร้อยละ 0.3
ยานพาหนะและอุปกรณ์ร้อยละ 0.1 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมดัชนีราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 1.7 ตามการสูงขึน้ ของผลผลิตการเกษตรร้อยละ 3.0 หมวดผลผลิตจากเหมืองดัชนี
ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 2.2 ตามการสูงขึน้ ของลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 1.3
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.9 เฉลี่ยช่วงเดือน (มกราคมกรกฎาคม 2558) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.7
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกรกฎาคม 2558 มีคา่ เท่ากับ 120.5 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ นลดลงร้อยละ 5.3 ซึง่ ดัชนีราคาทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 15.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาลดลงร้อยละ 5.5
หมวดซีเมนต์ลดลงร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงร้อยละ 0.8 และหมวด
วัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 2.1 เนือ่ งจากต้นทุนด้านพลังงานลดลง และวัตถุดบิ ราคาลดลง
ตามราคาปิโตรเลียม และราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงตามราคาวัตถุดิบ อีกทั้งปริมาณ
เหล็กในตลาดโลกมีมาก หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 หมวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาไม่เปลีย่ นแปลง ได้แก่ หมวดกระเบือ้ ง หมวดวัสดุฉาบผิว
และหมวดสุขภัณฑ์ เนื่องจากภาวะการก่อสร้างชะลอตัว เป็นผลจากผู้ประกอบการภาค
อสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 และเฉลี่ยเดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2558) เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลงร้อยละ 4.2

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)
index

index

%YoY

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :
มิถนุ ายน 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทย
มูลค่า
มิถุนายน 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ม.ค.-มิ.ย. 2558

มิถุนายน 58

ม.ค.-มิ.ย. 2558

ส่งออก

18,162

106,856

-7.87

-4.84

น�ำเข้า

18,012

103,383

-0.21

-7.91

150

3,473

ดุลการค้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 58
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

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�้ำมันส�ำเร็จรูป

856.7

-13.2

4.7 สิงคโปร์

1,198

13.3

6.6

เม็ดพลาสติก

730.8

-11.0

4.0 ฮ่องกง

1,059

-19.3

5.8

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 58
สินค้า

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(%YoY) (%)

มูลค่า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

น�้ำมันดิบ

2,488

8.9

13.8

จีน

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
อเมริกา

1,479

73.6

8.2

เคมีภัณฑ์

1,195

3.1

6.6

สหรัฐ
อาหรับฯ

1,067

24.4

5.9

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

858.7

-8.6

4.8 มาเลเซีย

1,035

11.7

5.7

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
เม.ย. 58

พ.ค. 58

มิ.ย. 58

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มิ.ย. 58

ม.ค.- มิ.ย. 58

ส่งออก

0.0

0.1

0.1

-1.7

-1.8

น�ำเข้า

0.7

0.8

0.2

-9.5

-10.3

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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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�ำ้ ตาล (-12.3%) และอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป
(-10.5%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป (-4.5%) ในขณะทีย่ างพารา (+4.4%)
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+24.6%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+20.1%) สินค้า
อุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 7.7 โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-2.8%)
น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-13.1%) เม็ดพลาสติก (-11.0%) รถยนต์และอุปกรณ์ (-19.1%)
ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก 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�ำ้ ตาล
(-4.7%) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+18.1%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป
(+1.4%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมลดลงร้อยละ 3.3 โดยคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (-1.0%) น�้ำมันส�ำเร็จรูป (-22.5%) เม็ดพลาสติก (-14.8%) ในขณะที่อัญมณี
และเครื่องประดับ (-4.0%) รถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+0.7%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของ
ไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (-0.2%) จีน (-0.8%) ญี่ปุ่น (-4.2%) สิงคโปร์
(+13.3%) และฮ่องกง (-19.3%)

การน�ำเข้า

เดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 18,012 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.21
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของเครื่องจักรกลฯ (-7.7%)
เหล็ก (-8.6%) ขณะที่น�้ำมันดิบ (+8.9%) เคมีภัณฑ์ (+3.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ
(+0.6%) และแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 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 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลดลงของ
น�้ำมันดิบ (-38.9%) เครื่องจักรกลฯ (-9.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-9.7%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (-3.5%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-0.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (+9.3%) ญี่ปุ่น (-8.9%) สหรัฐอเมริกา (+14.4%) สหรัฐอาหรับฯ (-28.8%)
และมาเลเซีย (-2.5%)

ดุลการค้า
สหรัฐ

เดือนมิถุนายน 2558 เกินดุลการค้ามูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะ 6 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.-มิ.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 3,473 ล้านเหรียญ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถนุ ายน 2558 อยูท่ ี่ 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�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมิถนุ ายน 2558 อยูท่ ี่ 88.2 (ปี 2555=100) ลดลง
ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคาน�ำเข้า
ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 32.6 หมวดสินค้าทุน ลดลง
ร้อยละ 3.2 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 4.1 หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 1.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลง
ร้อยละ 7.5

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ
ราคาน�้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร :

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

กรกฎาคม 2558

London Gold PM

TH-Gold Selling

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำในเดือนกรกฎาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,497.92 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.25
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีส่ ง่ สัญญาณดีขนึ้ โดยเฉพาะตัวเลขภาคแรงงานและมีการคาดการณ์วา่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ภายในปีนี้ การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของเฟด
จะกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ จะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้ ทองค�ำ
จะมีราคาแพงขึน้ ส�ำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นๆ ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองค�ำร่วงลง

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 51.65
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 59.85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจาก
เงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ที่ปรับตัวดีขึ้นจนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
การแข็งค่าขึน้ ของเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลกดดันราคาน�ำ้ มันดิบให้ตำ�่ ลง นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันยัง
ได้รบั ผลจากปัจจัยลบ คือ จ�ำนวนแท่นขุดเจาะน�ำ้ มันดิบในสหรัฐฯ ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรกในรอบ
30 สัปดาห์ ประกอบกับปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในรัสเซียและกลุม่ โอเปก และหาก
การเจรจาระหว่างชาติมหาอ�ำนาจและอิหร่านเป็นผลส�ำเร็จ มาตรการคว�่ำบาตรต่ออิหร่านจะถูก
ยกเลิก ซึง่ ท�ำให้มนี ำ�้ มันดิบในตลาดเพิม่ ขึน้ อีก ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อสภาวะอุปทานส่วนเกิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้า

ราคาสินค้ารายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมปรับตัวอ่อนค่า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.22 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่าจาก 33.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ค่าเงินในภูมิภาค เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ ท�ำให้มแี รงซือ้ ดอลลาร์มากขึน้ รวมถึงการ
คาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือน ก.ย. นี้ นอกจากนี้
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้รบั แรงหนุนต่อเนื่องจากวิกฤตหนี้ของกรีซ รวมไปถึงผลกระทบของตลาด
หุ้นจีนที่ยังคงปรับตัวลดลง

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนมิถนุ ายน 2558 จากราคา
1,131.43 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,209.52 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 2,643.33 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,750.48 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ภยั แล้ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง และราคาข้าวปรับตัวสูงขึน้
ส่วนช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าการส่งออกข้าวไทยจะมีปริมาณมากขึ้น โดยมีปัจจัยบวกที่ส�ำคัญคือ
1) สัญญาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับจีน จ�ำนวน 1 ล้านตัน ทีม่ กี ารทยอยส่งมอบในก่อนหน้านี้ และ
สัญญาขายข้าว 2 ล้านตัน ทีจ่ ะมีการเจรจาส่งมอบต่อไป 2) ตลาดทีน่ ยิ มข้าวเก่าอย่างแอฟริกายังคงมี
ความต้องการข้าวอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับค่าเงินบาททีม่ ที ศิ ทางอ่อนค่าลง ซึง่ คาดว่าจะส่งผลดีตอ่ การ
ส่งออก ส�ำหรับเดือนสิงหาคม คาดว่าราคาข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 มีแนวโน้ม
ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะภัยแล้งรวมถึงความต้องการของตลาด
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควัน ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
และท่าเรือสงขลา) เดือนกรกฎาคม 2558 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 56.93 บาท และ 50.51 บาท ตามล�ำดับ
โดยปรับตัวลดลงจากเดือนมิถนุ ายน 2558 ร้อยละ 8.56 และ 6.21 ตามล�ำดับ ซึง่ การทีร่ าคายางทีล่ ดลง
น่าจะได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยลบของสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวลดลง และยังไม่มปี จั จัยใหม่ๆ
มากระตุน้ ตลาด ประกอบกับสถานการณ์หนีก้ รีซทีย่ งั ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะดีขนึ้ ส่งผลให้สถานการณ์ราคา
ยางพารายังปรับตัวลดลงอยู่ต่อไป

เดือน
สินค้า

มิ.ย. 58

ก.ค. 58

%∆
(MOM)

ม.ค.-ก.ค.
57

ม.ค.-ก.ค.
58

%∆
(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

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

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
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

59.85

51.14

-14.55

101.41

33.73

34.31

1.73

32.49

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI

53.07 -47.66

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

33.15

2.02

TPSO 11

โดย ขุนพาณิชย์บางกระสอ

Global News

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

บรูไนฯ เป็นประเทศทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูงและมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ รัฐบาล
พยายามที่จะผลักดันการเติบโตของภาคการค้าที่มิใช่น�้ำมัน โดยเฉพาะภาค
การค้าปลีก/ค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคม ส�ำหรับการส่งสินค้าอาหาร
ไปตลาดบรูไน บรูไนมีข้อจ�ำกัดทางการค้าที่เคร่งครัดมากโดยเฉพาะการน�ำเข้า
สินค้าประเภทอาหาร ซึง่ จะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านัน้ โดยเฉพาะเนือ้ สัตว์ ได้แก่
เนือ้ โค กระบือ แพะ แกะ และไก่ ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบของบรูไน
คือกระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวง
อุตสาหกรรม (Ministry of Industry and Primary Resources) จะต้องไปตรวจ
โรงงาน ณ ประเทศผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ
เมือ่ ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถส่งสินค้าไปจ�ำหน่าย
ในบรูไนได้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ท�ำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งสินค้า
อาหารไปยังบรูไน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคคือ ขั้นตอนและกระบวนการ
สัง่ ซือ้ และขนส่งสินค้าของบรูไนมีความไม่คล่องตัว โดยเฉพาะบริษทั ขนาดใหญ่ทมี่ ี
ชาวสิงคโปร์รว่ มลงทุนอยูด่ ว้ ย การน�ำเข้ามักจะขึน้ อยูก่ บั นักธุรกิจสิงคโปร์ ซึง่ จะต้องมี
การขนส่งผ่านทางสิงคโปร์กอ่ น
อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรไทย
หลายตัวก็เจาะตลาดบรูไนได้
เป็นอย่างดีเพราะไม่ตดิ ประเด็น
เรื่องฮาลาล เช่น ข้าว น�้ำตาล
และผลไม้ ไ ทย โดยเฉพาะ
ทุเรียน และมะม่วงน�้ำดอกไม้
ที่ท�ำตลาดได้ดีไร้คู่แข่ง ทั้งนี้
สถานเอกอัครราชทูตไทยได้
จัดแสดงสินค้าไทย (Thailand
Grand Fair) เป็นประจ�ำทุกปี
นับว่าน่าสนใจไม่น้อย

เมืองเจนไนเมืองอุตสาหกรรมชั้นน�ำของอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
วัสดุกอ่ สร้าง (Construction) สถาปนิก (Architecture) และการออกแบบตกแต่ง
ภายใน (Interior) ซึง่ จะมีบริษทั และผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำทัง้ จากต่างประเทศและ
ในประเทศเข้าร่วมงานจ�ำนวน 120 บริษทั 120 คูหา คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมชมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากตลาดทีพ่ กั อาศัยในเมืองเจนไนก�ำลังเติบโตและขยายตัว
มากขึน้ งานดังกล่าวจะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.19.30 น. เป็นเวลา 3 วัน และจะจัดต่อทีเ่ มืองไฮเดอร์ราบัด ในวันที่ 11-13 กันยายน
2558 ธุรกิจก่อสร้างที่เจนไนก�ำลังบูมสุดขีด เนื่องจากอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ
เชือ่ มโยงเมืองท่ามุมไบ-บังกะลอว์-เมืองท่าเจนไนเข้าด้วยกันทีเ่ ป็นเส้นทางทีม่ กี าร
เติบโตของสังคมเมืองสูงอันดับต้นๆ ของอินเดีย แม้แต่บ้านพฤกษายังไปตั้งฐาน
การผลิตบ้าน Knock Down ที่เจนไนมาหลายปีดีดักแล้ว ผู้สนใจร่วมงานติดต่อ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองเจนไน ได้ที่ 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 เตือนชาวสวนผลไม้ให้ตนื่ ตัวรับสถานการณ์ ด้วยทุกวันนีผ้ ลไม้หลายชนิด
ของบ้านเราถูกน�ำไปปลูกในอาเซียนกันมาก แต่เทคโนโลยีการเกษตรยังสู้บ้านเรา
ไม่ได้ อย่างไรก็ดี เราคงจะอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ ต้องพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพขึ้น
ตลอดเวลา เพราะในอนาคตชาติอื่นในอาเซียนจะก้าวทันเราได้ ต่อไปในยุคเออีซี
เกษตรกรสวนผลไม้จะต้องรู้จักหวงพันธุ์ หวงเทคนิคให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้
หลุดรอดไปอยู่ในมือของต่างชาติที่จะท�ำสินค้ามาขายแข่งกับเรา

12 TPSO

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

