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โลกยุคใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม

Special Report 
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต 
: โอกาส หรือ ความเส่ียง 
ของประเทศไทย
พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรม
คล่ืนลูกใหม่ในการรักษาส่ิงแวดล้อม



ลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสาร สนค. ฉบับส่ง
ท้ายปี 2559 ที่ขอน�าเสนอเรื่องราวการค้าและ

การผลิตในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
เข้ามามีบทบาทในหลากหลายมิติ ในคอลัมน์ Special 
Talk ซ่ึงผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเตรียมปรับตัวรับการ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคประเทศไทย 4.0 
ส�าหรับคอลัมน์ Special Report ก็มี 2 ประเด็นส�าคัญมา
น�าเสนอเช่นกนั เรือ่งแรกเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ของไทยในอนาคต ทีต้่องมกีารปรบัปรงุนวตักรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ขั้นสูงต่อไป 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประเทศให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ที่จะนิยมใช้รถยนต์รุ่นไฮบริด 
มากขึน้ ส�าหรบัเรือ่งทีส่อง เป็นเรือ่งเกีย่วกบันวตักรรมคลืน่
ลกูใหม่ในการรกัษาสิง่แวดล้อม ลดภาวะเรือนกระจก ด้วย
การเลอืกใช้พลาสตกิชวีภาพ ซึง่เป็นนวตักรรมทีก่�าลงัได้รบั
ความสนใจจากทัว่โลก ทัง้ด้านการแพทย์ ด้านบรรจภุณัฑ์
เพื่อการบริโภค และด้านการเกษตร
 โลกหมุนไปทุกวัน การเตรียมตัวให้พร้อมเรียนรู้และ 
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู ่เสมอจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญส�าหรับ 
การแข่งขันในตลาดโลก
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วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อ�านวยการ

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า รกัษาราชการแทน ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์ ลงพืน้ทีต่รวจสอบราคาสินค้าทีต่ลาดพรานนก 

เขตบางกอกน้อย พบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว มีบางรายการปรับตัวลดลง

ตามฤดูกาล เช่น ผักชี ต้นหอม ราคาลดลงบ้าง เน่ืองจากหมดฝนและอากาศ

เริ่มเย็นลง ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ยังคงทรงตัว โดยหมูเนื้อแดงราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ  

145-150 บาท ไก่สดกโิลกรมัละ 65-70 บาท ไข่ไก่คละเบอร์ 2 ฟองละ 2.80-3.00 บาท 

นอกจากนี้ ในส่วนของอาหารทะเลสด เช่น ปลาหมึก มีการติดตามสถานการณ์

ผลกระทบจากน�้าท่วมในภาคใต้ เพื่อเตรียมแผนเชื่อมโยงหากปริมาณไม่เพียงพอ  

ซึง่เบือ้งต้นยงัไม่พบปัญหาราคาสงูผดิปกติ

อย่างไรกต็าม กระทรวงพาณชิย์มกีารตดิตามราคาสนิค้าอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในพ้ืนที่ 

กรงุเทพมหานคร และพืน้ทีต่่างจังหวดั เนือ่งจากการปรบัข้ึนค่าแรงขัน้ต�า่ล่าสดุทีไ่ม่เท่ากนั 

ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ยังไม่พบปัญหาราคาสินค้าปรับขึ้นผิดปกติ ส่วนการตรวจสอบ

ตราชัง่ในตลาดทัง้หมด 188 เครือ่ง พบว่า มเีพยีง 3 เครือ่งทีม่ปัีญหาไม่ได้มาตรฐาน  

จากน�้าหนักไม่ตรงเน่ืองจากอายุการใช้งาน และป้ายแสดงน�้าหนักไม่ชัดเจนจึงท�าการ 

ตรวจยดึไว้
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Special Talk
 โดย : นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต่างก�าลังก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีการค้า วิถีการผลิต ไปจนถึงวิถี
ชีวิตของผู้คน เทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิทัลได้สร้างความเป็นไปได้และโอกาส
ทางธุรกิจที่ไม่เคยมีขึ้นในอดีต ผู้ประกอบการยุคใหม่จึงต้องเตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและแนวโน้มค่านิยมและความต้องการสินค้า
และบริการ เพื่อให้สามารถก้าวทันและเกาะเกี่ยวไปกับห่วงโซ่มูลค่าของโลก
ในอนาคตได้

ภาคการผลิตและการค้าโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลาก
หลายปัจจัย ปัจจัยส�าคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบัน 
เราก�าลงัก้าวสูยุ่คทีเ่ทคโนโลยีและนวตักรรมท�าให้เส้นแบ่งระหว่างโลกท่ีจบัต้องได้ 
(Physical world) และโลกดิจิทัล (Digital world) น้อยลง และเทคโนโลยี
การผลิตก้าวหน้าขึ้นด้วยอัตราเร่งสวนทางกับต้นทุนของเทคโนโลยีที่ลดลง  
เห็นได้จากราคาสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
ตัง้แต่โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซ่ึงราคาลดลงเกอืบ 50 เท่า จาก 499 เหรียญสหรฐัในปี 
2550 เหลอื 10 เหรยีญสหรฐัในปี 2557 หรือราคาเคร่ืองพมิพ์ 3 มติ ิซึง่ลดลงถงึ 
400 เท่าจาก 40,000 เหรียญสหรัฐในปี 2550 เหลือเพียง 100 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2557 ไปจนถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งราคาลดลงเกือบ 30 เท่าจาก 
550,000 เหรียญสหรัฐในปี 2550 เหลือเพียง 20,000 เหรียญสหรัฐในปี 25571 

เป็นต้น ในขณะท่ีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและถูกลงหมายถึงประสิทธิภาพและ 
ผลิตภาพที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวของภาคการผลิต การสื่อสารและขนส่ง
ที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นก็หมายถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดมากขึ้นและง่ายขึ้น
ระหว่างผู้ผลิต-ผู้ค้า-ผู้บริโภค  

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนความ
ก้าวหน้าด้านการสื่อสาร การประมวลผล และการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ 
(digitalization) มากขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media), Cloud 
computing และ Internet of Things (IoT) ยังท�าให้ผู้ประกอบการมีโอกาส 
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูความต้องการ-พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่อียูจ่�านวนมาก 
(consumer big data) มาผลิตสินค้า/บริการที่ตรงกับความต้องการ 
เฉพาะของผู้บริโภคได้ในปริมาณมาก (mass customization) 

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ก็อาจเป็นความท้าทาย
เช่นเดียวกัน โดยภาคการผลิตและการค้าซึ่งสามารถใช้ระบบอัตโนมัติ 
(automation) มากขึ้น อาจท�าให้ความต้องการแรงงานลดลง แรงงานที่ภาค
ธุรกิจต้องการจะเปลี่ยนจากทักษะน้อย-ค่าจ้างแรงงานถูก ไปเป็นแรงงานที่
มีทักษะสูง-ค่าจ้างแรงงานสูง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี/ดิจิทัล นอกจากนี้  
ผู้บริโภคมีความสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สินค้าและบริการ ได้สะดวก 
รวดเรว็ และหลากหลายขึน้ ท�าให้ต้องการสนิค้าและบริการทีต่อบสนองความ
ต้องการและแสดงออกถึงค่านิยมหรือความเป็นตัวตน เช่น การรักษาสุขภาพ 
การรกัษาสิง่แวดล้อม หรอืความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นต้น ผู้ประกอบการยคุ
ใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งวิธีการคิด-การผลิต-การค้า อาทิ เน้นการน�า
เทคโนโลย-ีนวตักรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัธุรกจิ สร้างความพร้อม

ทางเทคโนโลยีและบุคลากร ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจและช่องทางการค้า โดย
ผสมผสานช่องทางการค้าปกติและช่องทางออนไลน์ และให้ความส�าคัญกับ
การรกัษาความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า (data privacy 
and security) เป็นต้น  

รูปแบบการผลิต-การค้าที่เปลี่ยนไปนี้ยังอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
การค้าของโลก โดยมคีวามเป็นไปได้ 2 ทาง คอื ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จะท�าให้เศรษฐกิจการค้าโลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าโลก
ปรบัเปลีย่นจากการลดภาษไีปเป็นการปรบัประสานกฎระเบยีบและมาตรฐาน
ทางการค้าของแต่ละประเทศให้เหมือน/สอดคล้องกัน และภาครัฐผ่อนคลาย
กฎระเบียบ ในทางตรงกันข้าม ความไม่เท่าเทียมกันทั้งในภายในประเทศ
และระหว่างประเทศที่อาจเพ่ิมขึ้น อาจท�าให้แต่ละประเทศเพิ่มการปกป้อง
การค้าของตนและภาครัฐเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้าน
การกระจายรายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าทิศทางการผลิต-การค้าโลกจะเป็นไปอย่างไร หัวใจส�าคัญที่
จะท�าให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่ประสบความส�าเรจ็ คอื ทศันคต ิ(mindset) ใน
การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเอง และที่ขาดไม่ได้ คือ การถ่ายทอดทัศนคติเหล่านี้ให้กลาย
เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถสร้างบุคลากรและธุรกิจที่ก้าวทันและ
พร้อมแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้

 1Digital Transformation of Industries: Digital Enterprise (2016), World 
Economic Forum in collaboration with Accenture

การผลติ-การค้าในอนาคต
: โลกยุคใหม่ทีไ่ม่เหมือนเดมิ
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Special Report04
โดย : นายธนกฤต เหลอืงอาสนะทพิย์ กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าสนิค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร
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อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2500 ที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญในประเทศเพ่ือ
ทดแทนการน�าเข้า (Import-Substitution Policy) โดยเริ่มมีการส่งเสริมการ
ประกอบยานยนต์ในประเทศ และขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุน
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้เกิดการผลิตที่ครบวงจรส�าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นอกจากนี้ การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะนโยบายการ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (โครงการ Eastern Seaboard 
Development Program : ESB) รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ในช่วงสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
นายกรฐัมนตร ีภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 
2525-2529) ได้เปิดโอกาสให้ต่างชาตเิข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์ได้
อย่างเสรีมากขึ้น ไทยสามารถส่งออกรถยนต์คันแรกได้ในปี พ.ศ. 2531 และ
ปัจจุบัน ไทยได้กลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญและมีมาตรฐานใน
ระดบัโลก รวมทัง้เป็นฐานการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ทีส่�าคญัของโลกภายใต้ห่วง
โซ่มลูค่าการค้าของการผลติยานยนต์ของโลก (Global Value Chains : GVC)

อย่างไรกด็ ีการผลติยานยนต์ของไทยเกอืบทัง้หมดคอื การผลติยานยนต์ 
รถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเผาไหม้ภายใน (Internal Combustion 
Engine : ICE) ที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ขณะที่แนวโน้มของโลกในอนาคต คือ 
การผลติยานยนต์ทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหนึง่ใน 

Mega-Trends ของโลก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันชั้นน�าต่างๆ 
เช่น PricewaterhouseCoopers (PwC) ทีค่าดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.
2020) รถยนต์แบบดัง้เดมิจะถกูแทนทีโ่ดยรถยนต์ประหยดัพลงังาน รวมทัง้ยงั
มีการศึกษาว่า ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) หรืออีกประมาณ 33 ปี จะไม่มี
การใช้น�า้มนัเชือ้เพลิงในยานพาหนะอกี เนือ่งจากน�า้มนัจะถกูใช้หมดลงภายใน 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประชาคมโลกรวมทั้งไทยยังมีข้อผูกพันกับประชาคม 
โลกจากการประชมุ United Nation Climate Change Conference ครัง้ที ่21  
ณ กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในปริมาณที่ก�าหนดด้วย อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญ คือ หลายประเทศได้
วางแผนทีจ่ะห้ามการจ�าหน่ายรถยนต์เบนซนิและดเีซลซึง่คาดว่าน่าจะเกดิขึน้ 
ในช่วงปี 2568 เป็นต้นไป เช่น ประเทศในยโุรป และในบางรฐัของสหรฐัอเมรกิา  
ซึง่ประเทศเหล่านีเ้ป็นตลาดการส่งออกยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย
ที่ปัจจุบันสายการผลิตยังเป็นการผลิตเพื่อรองรับต่อสายการผลิตแบบ ICE  
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

เป็นที่น่ายินดีว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันได้พยายามริเร่ิมนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในทุกมิติ โดยหนึ่งในแนวทางคือ การปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต (Next-Generation 
Automotive) โดยเฉพาะยานยนต์ทีข่บัเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า อย่างไรกด็ี 

อตุสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
: โอกาส หรือ ความเสีย่ง ของประเทศไทย
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บางภาคส่วนมข้ีอกงัวลว่าไทยยงัไม่พร้อมในการเป็นฐานการผลติ  
ยานยนต์ในอนาคตเนื่องจากสภาพแวดล้อม (Eco-System)  
ที่ไม่เอื้ออ�านวย อาทิ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิต  
ด้านบคุลากร/ช่างวศิวกร ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (เช่น สถานีประจไุฟ) 
และด้านสังคม (เช่น ความเข้าใจ/การตระหนักรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและความจ�าเป็นของการใช้ยานยนต์
ประหยดัพลงังาน) ดงันัน้ การเปลีย่น (Shift) จากการผลติยานยนต์ 
แบบดั้งเดิมเป็นการผลิตยานยนต์ในอนาคตอาจไม่คุ้มค่าและ 
ไม่ประสบความส�าเร็จอย่างที่หวังไว้

ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้เล่นที่ส�าคัญของการ
ผลิตรถยนต์ จากการวางรากฐานมากว่า 50 ปีจนถึง
ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้ประสบความ
ส�าเรจ็สงูสดุในการทีส่ามารถก้าวขึน้มาเป็นผูผ้ลติ
ยานยนต์ในระดบัโลกได้ ผูก้�าหนดนโยบายในอดตี
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผู้เล่นต่างๆ จากทั้งภาครัฐ 
และเอกชนทีเ่กีย่วข้องได้มส่ีวนส�าคญัในการส่งเสริม  
และท�าให้ไทยมายืนในต�าแหน่งนี้ได้ อย่างไรก็ด ี 
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วง “ทางแยก” (At the 
Crossroads) ท่ีจ�าเป็นจะต้องเลือกและก�าหนดต�าแหน่ง
ของตนเองอีกครัง้ในการต่อยอดการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ของไทยให้ก้าวไปสู ่เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
คืออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

การพัฒนายานยนต์ในอนาคตเป็นภาพระยะยาว ซึง่สามารถกล่าวได้ว่า 
จะเป็นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างประเทศทัง้ระบบ จ�าเป็นต้องมีความต่อเนือ่ง
และต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ 
จะต้องมคีณุภาพ ผลติให้ได้มาตรฐานสากลเหมอืนทีร่ถ Pick-Up และรถ Eco Car 
ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ไทย ประเด็นส�าคัญ คือ การสร้างฐานจากภายใน 
ให้เข้มแข็งก่อน ภายนอกจึงจะให้ความเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ก�าหนดนโยบายของ
รัฐบาลและภาคราชการจึงจ�าเป็นต้องมีบทบาทน�าและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ในอนาคตจะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสนับสนุน   
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมชิน้ส่วนแล้ว ยังจะก่อให้เกดิอุตสาหกรรมต่อเนือ่งใหม่ๆ 

ทัง้ในด้านผลติและภาคบรกิารเพือ่รองรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตด้วย 

ผู้เขียนเห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต 
น่าจะเป็น “โอกาส” มากกว่า “ความเสี่ยง” ในการพัฒนา 

อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยในระยะเวลาอนัใกล้ 
 ไทยน่าจะมีความพร้อมและศักยภาพการเป็นฐานการผลิต 

ยานยนต์ในอนาคตเพือ่การส่งออกส�าหรบัรถยนต์รุน่ไฮบรดิ (Hybrid 
Electric Vehicle : HEV) ก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีโครงสร้างรองรับที่เอื้อ

อ�านวยอยู่แล้ว เมื่อเทคโนโลยี HEV มีความเข้มแข็งแล้ว ก็สามารถต่อยอด 
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปได้ เช่น รถไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV)  
ขณะเดยีวกัน รัฐบาลจ�าเป็นต้องเร่งเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือรองรบัเทคโนโลย ี
การผลิตรถรุ่นสูงขึ้นต่อไป รวมทั้งการเร่งให้ข้อริเร่ิมในเร่ืองการลงทุนในการ
ผลิตแบตเตอร่ีไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน และล่าสุดควรเร่งด�าเนินการให้มี
การน�าเข้ารถ EV เกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็และเป็นรปูธรรมตามทีก่ระทรวงต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการตระหนักรับรู้ 
(Awareness) อันจะเป็นการสร้างประชากร/กลุ่มคน (Population) ท่ีนิยม 
ยานยนต์ประหยัดพลังงาน และจะเป็นวงจรให้เกิดความต้องการ (Demand)  
ยานยนต์ในอนาคตต่อไป แม้ว่าทีผ่่านมา แต่ละค่าย/นกัลงทนุ ต่างกย็กเหตุผล
สนับสนุนและมีข้อกังวลเก่ียวกับการพัฒนายานยนต์ในอนาคต แต่การปรับ
เปล่ียนเพ่ือให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถสมัยใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
โดยรวม ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สามารถรักษาการแข่งขันใน
ตลาดโดยสร้าง Eco-System ที่ก่อให้เกิด Economy of Scale เกิดการผลิต
และลงทุนในประเทศไทยและส่งออกได้ในอนาคต

แม้ว ่ายังมีอุปสรรคที่อาจจะเป็นปัญหาและอาจจะเป็นข้อจ�ากัด  
แต่จดุแขง็ทีไ่ทยเป็นฐานการผลติรถยนต์ทีเ่ข้มแขง็ มที�าเลทีต่ัง้เหมาะสมทีเ่ป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาค และที่ส�าคัญ คือ การที่นักลงทุนต่างเข้ามาใช้ไทยเป็น 
ศูนย์วิจยั พัฒนาและออกแบบ (R&D Center) และเป็นศูนย์ทดสอบ น่าจะเป็น 
“จุดขาย” ใหม่ของไทย เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานคุณค่า 
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยน่าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
พร้อมมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการปรับรูปโฉมประเทศไทย สร้างสินค้า
ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด (Demand-Driven) มมีลูค่าและมนีวตักรรม 
พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ไทยสามารถก้าวข้ามผ่าน
ประเทศกับดับรายได้ปานกลางเพ่ือพาไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
ตามแนวทางและเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป
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 โดย : นางสาวอรนชุ วรรณภญิโญ กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าสนิค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร

พลาสตกิชวีภาพ นวตักรรมคลืน่ลกูใหม่
ในการรกัษาสิง่แวดล้อม 

พลาสติกชีวภาพเป็นนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ที่ก�าลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก และเป็นทางเลือกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ได้ เนื่องจากมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้าง
มูลคา่เพิ่มใหส้นิคา้ทางการเกษตร และสามารถตอบโจทยก์ารใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียูอ่ยา่งจ�ากดั ในยุคปัจจุบนัที่ผลติภณัฑ์
พลาสติกต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปนัน้ ส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่ใช้เวลานับล้าน
ปีในการสร้างขึ้นมาใหม่

วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างน้อยร้อยละ 20 ของสัดส่วนวัตถุดิบทั้งหมด 
หรอื 2. พลาสตกิทีมี่คณุสมบตัสิลายตวัทางธรรมชาตไิด้ (compostable) 
ซึ่งอาจมีทั้งที่ผลิตได้จากปิโตรเคมี หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 

ปัจจบุนั ในประเทศต่างๆ มกีารน�าพลาสตกิชวีภาพมาใช้ประโยชน์
ในหลายด้านด้วยกัน เช่น 

ด้านการแพทย์ โดยการน�าพลาสติกชีวภาพมาผลิตเป็นวัสดุ
ทางการแพทย์ เช่น ผิวหนังเทียม ไหมละลาย อุปกรณ์ประเภท

สกรู และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่ในร่างกาย ที่สามารถย่อยสลายได้เอง 
ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น สารเคลือบกระดาษ
ส�าหรับห่ออาหาร หรือแก้วน�้าชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงส�าหรับใส่ของ 

ถ้วยหรือถาดย่อยสลายได้ส�าหรับบรรจุอาหารส�าเร็จรูปและอาหารจาน
ด่วน ฟิล์มและถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพส�าหรับใช้ใส่ขยะเศษ
อาหาร โฟมเม็ดกันกระแทก เป็นต้น 

ด้านการเกษตร นิยมน�ามาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มส�าหรับคลุมดิน 
และวสัดสุ�าหรบัการเกษตร เช่น แผ่นฟิล์มป้องกนัการเตบิโตของ

วชัพชืและรกัษาความชืน้ในดนิ รวมทัง้ถงุหรอืกระถางส�าหรบัเพาะต้นกล้า 
ซึง่ถงุทีท่�าจากพลาสตกิชวีภาพสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงไม่
ต้องย้ายต้นไม้ออกจากถุง ช่วยลดการตายของต้นไม้ระหว่างขนย้ายได้ 

จากการศึกษาของ Institute for Bioplastics and Biocomposites 
พบว่า การผลิตพลาสติกชีวภาพมีอัตราการเติบโตที่สูง กล่าวคือ  
ในปี 2557 ทั่วโลกมีก�าลังการผลิตพลาสติกชีวภาพรวม 1.7 ล้านตัน และ
จะเติบโตขึ้นเป็น 7.85 ล้านตันในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 
ร้อยละ 36 ต่อปี 

ในต่างประเทศ ประเทศทีเ่ป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ต่างมีความตืน่ตวัด้านนโยบาย การวจัิย และ การพฒันาการผลติในระดบั
อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น 

ปัจจุบันที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน คือ การที่โลก 
มีอุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพยายามหาวิธีผลิตสินค้าและบริการ 
ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และให้ความส�าคัญกับ
การใช้ทรพัยากรในโลกอย่างประหยดัและคุม้ค่า โดยเฉพาะการเลอืกใช้ 
จากแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด หรือปลูกทดแทนได้ (renewable) 

ส�าหรับประเทศไทย มีข้อได้เปรียบด้านความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีวัตถุดิบทางการเกษตรจ�านวนมาก  
ซึง่เป็นโอกาสของไทยในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-Based 
Economy) อย่างไรก็ตาม   ไทยยังมีข้อจ�ากัดบางประการในด้านระดับ
ของเทคโนโลยี ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์และ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างเต็มที่ 

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประกอบไปด้วยสนิค้าและบรกิาร 5 กลุม่หลกั 
ได้แก่ 1. เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Energy) เช่น การใช้อ้อย มันส�าปะหลัง 
ชานอ้อย มาผลิตเอทานอล 2. เคมีชีวภาพ (Bio Chemicals)/  
พลาสตกิชวีภาพ (Bio Plastics) เช่น กาว เส้นใย กระดาษและบรรจภุณัฑ์ 
ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ หรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้  
3. ผลติภณัฑ์ชวีภาพส�าหรบัอาหารคน (Food Ingredients) เช่น ผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม 4. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับอาหารสัตว์ 
(Feed Ingredients) และ 5. ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals)  
อาทิ ฮอร์โมน เอนไซม์ และวัคซีน เป็นต้น 

พลาสติกชีวภาพ เป็นสินค้านวัตกรรมที่
คิดค้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 
ลดการพึง่พงิน�า้มนัปิโตรเลียม ซึง่เป็นสาร 
ตั้ งต ้นในอุตสาหกรรมพลาสติก 
นิยามของพลาสติกชีวภาพ คือ  
1. พลาสตกิทีผ่ลติจากวตัถดุบิทาง 
ธรรมชาติ (bio-base) เช่น 
อ้อย มนัส�าปะหลงั ข้าวโพด 
โดยจะต ้องมีปริมาณ 
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• ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นผูน้�าด้านพลาสตกิชวีภาพ ได้ตัง้เป้า
หมายวสิยัทศัน์ด้านชวีภาพ (Biovision) ทีจ่ะให้มกีารใช้ผลิตภัณฑ์ชวีมวล
จากร้อยละ 5 ในปี 2545 (2002) เพิ่มเป็นร้อยละ 12 ในปี 2553 (2010) 
และร้อยละ 20 ในปี 2573 (2030) 

• สหภาพยุโรปมีการออกมาตรฐานรับรองการย่อยสลายทาง
ธรรมชาติได้ (compostable) และใช้ประทับเป็นเครื่องหมายบนสินค้า 
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า พลาสติกนั้นสามารถย่อยสลายได้ และผู้บริโภค
ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ประเทศฝรั่งเศสได้ออกกฎบังคับให้ภายในปี 2553 (2010)  
ถุงใส่ของทิ้งต้องย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

• ประเทศนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
มีแนวทางการลดการบริโภคถุงพลาสติกจากปิโตรเคมี โดยให้ร้านค้าเก็บ
เงินค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภค

• ประเทศญีปุ่น่ หลายบรษิทัได้พฒันาผลิตภัณฑ์และบรรจภุณัฑ์
ท่ีท�าจากพลาสตกิย่อยสลายได้ ได้แก่ วสัดอุปุกรณ์คอมพวิเตอร์ แผ่นดสิก์ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยมีฉลากระบุให้ผู้บริโภคทราบคุณสมบัติการ
ย่อยสลายได้ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

(ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้า โดย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
4 พฤศจกิายน 2559 และแผนทีน่�าทางแห่งชาต ิ: การพฒันาอตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 1 มีนาคม 2551)

ส�าหรับประเทศไทย พลาสติกชีวภาพเป ็นสาขาหนึ่งใน 5 
อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ในกลุ่มการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และสามารถต่อยอด
ไปยังอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemical) ซึง่เป็นหนึง่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ด้วย 
และหนึ่งในกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนโมเดลประเทศไทย 4.0 คือ 
การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทย ด้วยการค�านึงถึงการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) โดย
การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน และหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จอยู่
ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

	 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ของไทยในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ	พบว่า 
	 จุดแข็ง ของไทยมาจากการที่ไทยมีผลผลิตทางการเกษตรจ�านวน
มาก โดยผลิตน�้าตาลมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และส่งออกผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยพืชที่มีส่วนประกอบของ
แป้งและน�้าตาลสามารถน�าไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ อาทิ  
มนัส�าปะหลงั อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น ท�าให้ไทยมคีวามได้เปรยีบทางด้าน 
ปัจจัยการผลิตที่จะน�ามาผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
	 จุดอ่อน ของไทยคือ การที่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพได้เอง ต้องมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนสูง
กว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป นอกจากนี้ การใช้สินค้าจากพลาสติกชีวภาพ 
ยงัไม่แพร่หลายเนือ่งจากต้นทนุทีส่งู และมข้ีอจ�ากดัด้านคณุสมบตัทิียั่งไม่
สามารถทนความร้อนได้สูง ซึ่งต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป 

จากการส�ารวจข้อมูลของสถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย พบว่า  
ในปี 2556 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีจ�านวน 
ทัง้สิน้ 3,850 ราย โดยในจ�านวนดงักล่าว มผีูป้ระกอบการทีผ่ลติผลติภณัฑ์ 
พลาสติกจากพลาสติกชีวภาพเพียง 40 ราย (ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางการค้า โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 4 พฤศจิกายน 2559)

ปัจจุบันการใช้งานพลาสติกชีวภาพในประเทศก�าลังพัฒนายังมี
อยู่จ�ากัด ลูกค้าหลักของสินค้าพลาสติกชีวภาพ คือ ลูกค้าในกลุ่มยุโรป 
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งมีการใช้งานพลาสติกชีวภาพมากว่า 10 ปี แล้ว 
สนิค้าหลกัทีมี่การสัง่ซือ้ คอื บรรจุภณัฑ์ต่างๆ เนือ่งมาจากความพยายาม
ในการลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และกระแสความใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภค 

อย่างไรก็ดี พลาสติกชีวภาพถือเป็นนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร และมีอัตราการ
เติบโตในระดับที่สูง เนื่องจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศ
ต่างๆ     

การพัฒนาพลาสติกชีวภาพของไทยจึงควรมาจากการท�างานร่วม
กันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยการสร้างการตระหนักรู้เรื่องผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 
พัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ให้ดีขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้  
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพควรท�าให้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า
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ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
 เศรษฐกจิไทย เดอืนตลุาคม 2559 ยงัคงขยายตวัได้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์จากการการบริโภคภาคเอกชนและ 
การใช้จ่ายภาครัฐ และอุปทานจากการผลิตภาคการเกษตร 
ที่ยังคงขยสยตัวได้ดีต่อเนื่อง
 
 เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนตุลาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี 

และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานสูงข้ึนเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต�่าที่ 

ร้อยละ 1.2 ของก�าลังแรงงานรวม อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปขยายตวัร้อยละ 0.34 ตาม 

การสงูขึน้ของ 1) หมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 

+0.89 ส่วนหนึง่เป็นผลจากราคาไข่ไก่ เนือ้สกุร ผลไม้สด จากภาวะภยัแล้งต้ังแต่

ปลายปี 2558 ท�าให้ระดบัราคาสงูขึน้ในปี 2559 แม้ว่าจะมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยใน

ช่วง 2-3 เดอืนท่ีผ่านมา 2) หมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ ดชันรีาคาสงูขึน้ 

ร้อยละ +12.98 จากผลสะสมของการปรบัอตัราค่าแสตมป์ยาสบูตามมลูค่าเมือ่เดอืน 

ก.พ. 59 3) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร จากการปรับราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ขายปลีกในประเทศทุกประเภทตามกลไกตลาดน�้ามันดิบโลกที่ทยอยปรับสูงขึ้น 

ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2559 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน�า้มนัดเีซลสูงกว่าฐานในปี 2558 ส�าหรบั

หนีส้าธารณะต่อ GDP ข้อมลูล่าสดุ ณ เดอืนกนัยายน 2559 อยูท่ีร้่อยละ 42.7 ซึง่

ถอืว่าสถานะหน้ีของไทยยงัมคีวามมัน่คง และต�า่กว่ากรอบความมัน่คงทางการคลงั 

ทีต่ัง้ไว้ คอื ไม่เกนิร้อยละ 60.0 เสถยีรภาพเศรษฐกจินอกประเทศ เดอืนตุลาคม 2559 
อยู่ในระดบัมัน่คงและสามารถรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ 

สะท้อนได้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระดบัสงูที ่180.3 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 

 

 ภาคอปุทาน เดอืนตุลาคม 2559 การผลติภาคการเกษตรมทีศิทางการ
ขยายตวัเนือ่งโดยทีด่ชันผีลผลติสินค้าเกษตรกรรมสูงขึน้ร้อยละ 5.9 ขณะทีร่าคา 

สินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ -1.2 ส�าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 

ร้อยละ 0.1 ภาคการส่งออกที่กลับมาหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ - 4.2 

โดยเป ็นการลดลงของทั้ งกลุ ่มสินค ้าอุตสาหกรรมและเกษตรส�าคัญ 

การลดลงของสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรถยนต์และส่วนประกอบ ทองค�า 

และเหลก็ ผลมาจากฐานมลูค่าการส่งออกทีส่งูในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะท่ีการ 

ลดลงของสนิค้าเกษตรส�าคญั โดยเฉพาะ น�า้ตาลทราย ข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 

และยางพาราเป็นผลจากการลดลงของปรมิาณเป็นส�าคัญ ส�าหรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ต่างประเทศ ข้อมลูล่าสุดเดือนกนัยายน 2559 ขยายตวัได้ดต่ีอเนือ่งร้อยละ 17.7 

 
 การบรโิภคภาคเอกชน ในเดือนตลุาคม  2559 ขยายตวัจากรายได้จากการ 
จดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพ่ิม ณ ระดบัราคาคงที ่และยอดการจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ที่

ร้อยละ 0.3 และ 3.1 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชน 

ส่งสญัญาณชะลอตวั โดยทีด่ชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคลดลงอยูท่ี ่62.0 จาก 63.4 

เดอืนกนัยายน

 

	 การลงทนุภาคเอกชน เดอืนตุลาคม 2559 ส่งสญัญาณชะลอตวัทกุหมวด

โดยการจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์ ยอดการจดัเกบ็ภาษธีรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 

และ ยอดจ�าหน่ายปูนซเีมนต์ หดตวัร้อย -14.0 -2.9 และ -5.00 ตามล�าดบั

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

ม.ค. - ต.ค.  2559 ปี 57 ปี 58
ไทย 0.06 0.9 2.8
มาเลเซีย 2.3 6.0 5.0

ฟิลิปปินส์ 1.6 6.1 5.8

สิงคโปร์ -0.7 2.9 2.0

อินโดนีเซีย 3.58 5.0 4.8

เวียดนาม 2.27 6.0 6.7

อินเดีย 5.24 7.1 7.3

จีน 2.0 7.4 6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 58                              ปี 59 

 ทั้งปี Q4 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค.

Real GDP  (%y-o-y)       

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.8 3.5 3.2 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ       

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.8 10.6 8.0 10.3 2.9 -

ทนุส�ารองระหว่างประเทศ (พนัล้านUSD) 156.5 156.5 177.6 180.4 180.5 180.3

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -0.9 0.3 0.26 0.38 0.34

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.1 0.8 0.8 0.8 0.75 0.74

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 44.4 43.44 42.7 42.7 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.8 1.1 0.9 0.9 1.2

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)       

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -8.1 -4.1 1.2 3.4 -4.2

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -11.0 -12.6 -8.4 -1.2 5.6 6.5

อุปทาน  (%y-o-y)       

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -3.8 0.0 -2.5 -0.5 4.0 5.9

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -5.9 - 4.9 13.1 8.0 -1.2

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.3 1.7 -0.5 0.6 -4.2

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 3.7 8.2 8.3 17.7 -

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 2.1 3.7 1.2 3.2 0.3

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -11.7 4.9 10.6 13.6 -

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 2.3 7.9 14.1 13.4 3.1

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 2.2 -4.4 3.4 1.5 -3.7 -

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)       

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 0.2 -11.6 -0.3 6.1 -

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 17.2 13.6 -3.4 -3.3 -14.0

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 8.7 22.2 13.2 -5.7 -0.5 -2.9

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 2.1 -1.6 -6.0 -8.6 -5.0

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,  
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ



Price Indices

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2559 มีค่า 
เท่ากบั 106.79 เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤศจกิายน 2558 ดชันสีงูขึน้ร้อยละ 0.60 จากการ
สูงขึ้นของราคาอาหารสดปรุงที่บ้าน อาทิ ผักสด ไข่ไก่ และเนื้อสุกร ที่ระดับราคา
ยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้าเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ท�าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อยลง ราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศ ค่าที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อ
ยังคงได้รับแรงฉุดจากค่ากระแสไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม เมื่อเทียบเดือนตุลาคม 2559 
ลดลงร้อยละ 0.06 จากราคาอาหารสดและพลังงานเป็นหลัก ในขณะที่ราคาผักสด 
ประเภทผักใบ (ต้นหอม ผักชี) ราคาสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้าย เนื่องจากผลผลิต
น้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว ส�าหรับดัชนีราคาผู้
บริโภคพ้ืนฐาน (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปไม่รวมกลุ่มราคาอาหารสดและพลังงาน)  
สงูขึน้ร้อยละ 0.72 (YoY) ดชันรีาคาผูบ้รโิภคเทยีบเฉลีย่เดอืนมกราคม - พฤศจิกายน  
2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.10

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป (ปี 2554 = 100)

ดชันรีาคาผูผ้ลติ (ปี 2553 = 100)

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

TPSO Journal

 คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อปี  2560 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ระหว่างร้อยละ 1.5 - 2.0  

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดือนพฤศจิกายน 2559 มีค่าเท่ากับ 101.2 เมื่อเทียบ
กับเดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของราคาสินค้า 
หมวดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม และกลุม่โลหะขัน้
มลูฐานและผลติภณัฑ์โลหะ ทีล่ดลงตามภาวะราคาตลาดโลก ส�าหรบักลุม่เคมภีณัฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี ลดลงตามราคาน�้ามัน และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง 
จากราคาสินค้ากลุ่มปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 
ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการลดลงของราคา
สินค้า 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สินค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือก สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น�้า หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดน
เสท) และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ไก่สด น�้ามัน 
เชื้อเพลิง น�้าตาลทราย และทองค�า ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเฉลี่ยเดือน 
มกราคม - พฤศจิกายน 2559 กับช่วงเดียวกันของ ปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.4

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน  2559 มีค่าเท่ากับ 116.6  
เมือ่เทยีบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.4  จากการลดลงของราคาสนิค้า 
หมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ได้แก่ วงกบประตู-หน้าต่าง บานหน้าต่าง เนือ่งจากความ
นิยมใช้ไม้ลดลง โดยใช้อลูมิเนียมและกระจกแทน หมวดซีเมนต์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์-ผสม เนื่องจากมีปริมาณปูนในตลาดสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ได้แก่ พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ลดลงตาม
ราคาซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม ยางมะตอย ความนิยมใช้น้อยลง และตามราคา
ปิโตรเลียมที่ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 
0.4 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ส�าหรับดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน  2559 กับช่วงเดียวกัน 
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.1
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 การส่งออก
เดอืนตลุาคม 2559 มมีลูค่า 17,783 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 4.2 

เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมหดตวั 
ร้อยละ 8.1 โดยข้าว (-24.4%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-22.9%) ยางพารา (-5.0%) 
และน�า้ตาล (-52.6%) ในขณะที ่ผกั ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู (+17.6%) และอาหาร
ทะเลแช่แขง็และแปรรปู (+10.0%) สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัภาพรวมหดร้อยละ 2.7 
โดยรถยนต์และอปุกรณ์ (-5.8%) คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-9.3) อัญมณแีละเครือ่ง
ประดบั (-23.5%) แผงวงจรไฟฟ้า (-8.4%) ขณะทีเ่ครือ่งจกัรกล (+10.0%) ตลาดส่งออก
ส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ จนี (+4.4%) สหรฐัอเมรกิา (-4.7%) ญ่ีปุ่น (+8.9%) 
ฮ่องกง (-6.6%) เวยีดนาม (+0.3%)  

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-ตลุาคมปี 2559 มมีลูค่า 178,251 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ หดตัวร้อยละ 1.0 โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวม 
ลดลงร้อยละ 5.4 โดย ยางพารา (-18.6%) ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั (-20.3%) ข้าว (-7.1%) 
น�า้ตาล (-14.6%) ในขณะทีผ่กั ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปู (+10.4%) อาหารทะเล 
แช่แขง็และแปรรปู (+2.1%) ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญัภาพรวมขยายตวัร้อยละ +0.9 
โดยรถยนต์และส่วนประกอบฯ (+3.0%) อญัมณีและเครือ่งประดบั (+29.7%) ในขณะที่ 
เมด็พลาสตกิ (-10.0%) คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-5.4%) ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย  
5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+0.9%) จนี (-4.5%) ญีปุ่น่ (+0.5%)  ฮ่องกง (-4.2%) 
ออสเตรเลยี (+7.8%)                                                                                                                                

 การน�าเข้า
เดอืนตลุาคม 2559 มมีลูค่า 17,535 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 6.5 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของน�า้มนัดิบ (+4.0%) 
เครือ่งเพชรพลอย อญัมณแีละทองค�า (+192.7%)เคมภีณัฑ์ (+7.1%) ขณะทีเ่ครือ่ง 
จกัรกลฯ (-2.0%) และเครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (-7.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อันดับ
แรก ได้แก่ จนี  (-7.8%) ญีปุ่น่  (+4.1%) สหรฐัอเมรกิา (-24.2%) มาเลเซยี (-14.5%) 
สหรฐัอาหรบัฯ (+37.6%) ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-ตลุาคมปี 2559 มีมูลค่า 160,073 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ -5.9 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาโดย
เป็นการลดลงของเครือ่งจกัรกลฯ (-3.5%) น�า้มนัดบิ (-29.4%) เคมภีณัฑ์ (-3.2%) ขณะ
ทีเ่ครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ (+4.2%) ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ (+5.5%) แหล่งน�าเข้า
ส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+2.2%) ญีปุ่น่ (-3.0%) สหรฐัอเมรกิา (-18.8%) 
มาเลเซยี (-11.2%) และเกาหลใีต้ (+0.4%)

 ดลุการค้า
 เดอืนตลุาคม 2559 เกนิดลุการค้ามลูค่า 248 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขณะท่ี 
ภาพรวมดลุการค้า 2559 (ม.ค.-ต.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 18,178 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

 ราคาสนิค้าส่งออก
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนตลุาคม 2559 อยูท่ี ่95.6 (ปี 2555=100) สูงขึน้ 

ร้อยละ 1.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดัชนรีาคาส่งออก
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.0 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ขยาย
ตวัร้อยละ 3.4 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 และหมวดสินค้าแร่และ 
เชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.1 ราคาสนิค้าน�าเข้า ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดือนตลุาคม  
2559 อยูท่ี ่83.9 (ปี 2555=100) ขยายตวัร้อยละ 1.9 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและก่ึงส�าเรจ็รปู
เพิม่ขึน้ร้อยละ +2.0 หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่งเพิม่ขึน้ร้อยละ +6.8 หมวด
สนิค้าทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ +4.7 และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ร้อยละ +1.0  
ขณะทีห่มวดสนิค้าเชือ้เพลงิลดลงร้อยละ -1.9

การค้าระหว่างประเทศของไทย	: 
ตลุาคม 2559
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ต.ค. 59 ม.ค.-ต.ค. 59

มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 17,783 -4.2 178,251 -1.0

น�าเข้า 17,535 6.5 160,073 -5.9

ดุลการค้า 248 18,178

 สินค้า
มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ
มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,126 -5.8 12.0 จีน 2,251 4.4 12.7

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,472 -9.3 8.3
สหรัฐ

อเมริกา
2,084 -4.7 11.7

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

721 -23.5 4.1 ญี่ปุ่น 1,771 8.9 10.0

เครื่องจักร
กลและส่วน
ประกอบ

660 10.0 3.7 ฮ่องกง 912 -6.6 5.1

แผงวงจรไฟฟ้า 659 -8.4 3.7 เวียดนาม 875 0.3 4.9

สินค้า 
มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ
มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้านUSD) (%YoY) (%)

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,541 -2.0 8.8 จีน 3,483 -7.8 19.9

เครื่องจักรไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ

1,427 -7.8 8.1 ญี่ปุ่น 2,671  4.1 15.2

น�้ามันดิบ 1,373 4.0 7.8
สหรัฐ
อเมริกา

1,032 -24.2 5.9

เครื่องเพชรพลอย 
อญัมณแีละทองค�า

1,038 192.7 5.9 มาเลเซีย 877 -14.5 5.0

เคมีภัณฑ์ 1,027 7.1 5.9
สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์

729 37.6 4.2

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ต.ค. 59

การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ต.ค. 59

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ค. - ต.ค. 59

ส่งออก -0.3 0.1 0.2 1.4 -0.6

น�าเข้า 0.6 0.1 0.6 1.9 -3.9

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า



สถานการณ์ราคาทองค�า	
ราคาน�า้มนั	อตัราแลกเปลีย่น	
และราคาสนิค้าเกษตร	:	

พฤศจกิายน 2559
ราคาทองค�า 

ราคาทองค�าเดือนพฤศจิกายนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,761.54 บาท ลดลงร้อยละ 1.60 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  ราคาทองค�าปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับปัจจัยลบจากการ 
แข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในหลายภาค 
ส่วนของ ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครอง 
ทองค�าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ออกมา
ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า

ราคาน�า้มนั
ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงโดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 

45.84 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 49.93 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล หลังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการปรับลด
ลงหรือการคงก�าลงัการผลติระหว่างผูผ้ลติกลุม่โอเปก หลงัอริกัต้องการทีจ่ะรบัการยกเว้น
จากแผนการปรบัลดการผลติกลุม่โอเปก นอกจากนี ้ราคายงัถกูกดดนัจากอปุทานทีม่แีนว
โน้มเพิ่มขึ้น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มแีนวโน้มปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ด ีราคาน�้ามนัดบิยงัได้รบัแรงกดดนัจากปรมิาณ
น�า้มนัดิบคงคลงัสหรฐัฯ ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้มากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจากปรมิาณการน�า
เข้าน�า้มนัดบิสหรฐัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ค่อนข้างมาก ในขณะทีป่รมิาณการผลติน�า้มนัดบิทรงตวั 

 
อตัราแลกเปลีย่น

ค่าเงนิบาทเดอืนพฤศจกิายนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 35.32 บาทต่อเหรยีญสหรฐั อ่อนค่าจาก 
เดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทอ่อนค่าตามแนวโน้มค่าเงินในภูมิภาคเนื่องจากเงินดอลลาร ์
แขง็ค่า รวมถงึค่าเงนิบาทเคลือ่นไหวในกรอบแคบหลังนักลงทุนในตลาดรอดผูลการเลอืกตัง้ 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยหลังจากส�านักงานสอบสวนกลางของสหรัฐ (FBI)  
ออกมาบอกว่า ฮิลลารี คลินตัน หนึ่งในผู้ลงสมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
น่าจะไม่มีความผิด ก็ท�าให้ตลาดมองว่าฮิลลารีน่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ 

สนิค้าเกษตร 
ข้าว  ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 

100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 จาก
ราคา 1,155.53 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,124.09 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่ง
เฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,158.68 บาท/100 กิโลกรัม 
เป็น 2,105.00บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการข้าวของประเทศคู่ค้าลดลง ส่ง
ผลให้ค�าสั่งซื้อข้าวลดลง ประกอบกับเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมาสู่ตลาดมากส่งผลให้
ราคาข้าวในช่วงน้ีปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตามสถานการณ์คาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี 2559 
ฟิลปิปินส์จะน�าเข้าข้าวเพิม่เตมิ เพือ่ส�ารองข้าวไว้ส�าหรบัการบรโิภคในประเทศ เนื่องจาก
พืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ได้รบัความเสียหายจากพายไุต้ฝุน่

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ 
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 66.18 
บาท และ 59.90 บาท ตามล�าดับ ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 
เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.18 และ 14.94 ตามล�าดับ โดยราคา
ยางได้รบัปัจจยับวกจากผูป้ระกอบการยงัคงมคีวามต้องการซือ้ยางอย่างต่อเนือ่ง ในขณะ
ที่อุปทานยางที่เข้าสู่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่กรีดยาง อีกทั้ง 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดันจาก 
นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ 

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มนัเฉลีย่รายเดอืน

อัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

TPSO Journal

ราคาสนิค้ารายเดอืน
เดอืน

ต.ค.59 พ.ย.59 %∆(MOM) ม.ค.-พ.ย.58 ม.ค.-พ.ย.59 %∆(YOY) 
สนิค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,155.53 1,124.09 -2.72    1,185.30    1,254.95 5.88

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 2,158.68 2,105.00 -2.49    2,747.73    2,252.03 -18.04

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 58.99 66.18 12.18         54.82         56.16 2.44

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 52.11 59.90 14.94         47.92         47.25 -1.41

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,266.92 1,235.98 -2.44    1,168.46    1,257.12 7.59

ไทย (THB/Baht) 21,100.00 20,761.54 -1.60  18,884.18  20,979.57 11.10

น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       

WTI 49.93 45.84 -8.20         49.91         42.55 -14.74

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 35.05 35.32 0.77         34.09         35.25 3.41

ที่มา : CEIC
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• นี่ก็ hot พอกัน งานแสดงสินค้า Nanjing 
International Trade Fair เมือ่ ก.ย. 59 ณ เมอืงนานจงิ  
เมอืงหลวงเก่าของจีน ขายกนัทะลุเป้าไม่แพ้อนิเดีย 
สินค้าไทยที่ขายดีได ้แก ่ Exotic high end 
product ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 
อาหารนวัตกรรมเน ้นฟ ิวชั่น Fashionable, 
products health and beauty ประดับยนต์/ 
แต่งรถ/ชิ้นส่วน โดยเน้นสินค้า Premium 

12
 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Global News

TPSO Journal

• ข่าวดี ข่าวด่วน โอกาสรวยในตลาดอินเดียมาถึงแล้ว เชิญร่วมงาน India internation Mega 
Trade Fair 207 วันที่ 20-30 มกราคม 60 ณ รัฐโอริสา ตลาดใหม่สุดร้อนแรง ด้วยลูกค้ากว่า  
5 แสนคนเข้าชมงานในแต่ละปี สินค้าไทยขายเกลี้ยงทุกครั้ง สนใจติดต่อกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8239 (40) หรือ ditp.southasia@gmail.com

• วิธีเจาะตลาด 1,400 ล้านคนอย่างจีน
อย่างรวดเร็วมีเคล็ดลับคือต้อง 
1) ขายผ่านเว็บ เถาเป่า เว่ยป่อ,  Alibaba 
หรือ WeChat ด้วยตลาดออนไลน์จีนมหึมา
ถึง 68 ล้านล้านบาท 
2) ให้ลูกค้าจ่ายผ่าน AliPay 
3) เน้นความเป็นไทย เนื่องจาก Brand ไทย
เริ่มติดตลาดจีน อาเซียน และยุโรป 
4) รักษาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์

• เปิดร้านอาหารไทยในต่างแดนไม่ยากอย่างที่คิด 
เนือ่งจากปัจจบุนัมเีครือ่งปรงุอาหารส�าเรจ็รปูมากมาย เช่น 
กะทสิ�าเรจ็รปูพร้อมเครือ่งแกง ผงปรงุรสพะโล้ ต้มย�ากุง้ซอง 
เครื่องแกงส�าเร็จรูป แม้จะใช้พ่อครัวท้องถิ่นก็สามารถ
ปรุงอาหารไทยได้อร่อยไม่แพ้คนไทย แถมยังไม่ต้องน�า 
พ่อครวัไปจากเมอืงไทยท่ีมกัมปัีญหาเรือ่งกฎหมายแรงงาน
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่เคล็ดลับของความ
ส�าเรจ็ทีไ่ม่ควรลืม คอื การให้ใจกบังาน และใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกค้า

• มัลดีฟส์ต้องพึ่งพาการน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
จากต่างประเทศแทบทุกอย่าง จึงมีต้นทุนสินค้าสูง โดย
ส่วนใหญ่จะน�าเข้าจากศรีลังกา และอินเดีย การส่งออก
สินค้าไทยเข้าตลาดมัลดีฟสโ์ดยตรงจงึมีต้นทนุค่อนข้าง
สงู เพือ่ลดต้นทนุการน�าเข้า ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่
จะใช้ศรีลังกาเป็นฐานในการกระจายสินค้าสู่ประเทศ
มลัดฟีส์เพือ่ลดต้นทนุสนิค้า หรอือาศยัเครอืข่ายโรงแรม
ไทยเป็นตัวกระจายสินค้า


