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ผูบ้รหิารส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์  
พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าพบกับผู ้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ 
ประเทศไทย จ�ากดั เพือ่หารอืแนวทางการขบัเคลือ่นกระทรวงพาณชิย์ไปสูก่ารเป็น  
Data-driven Organization โดยใช้ Big Data และ Artificial Intelligence (AI)  
มาช่วยยกระดับการท�างานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ด้านเศรษฐกจิการค้า และช่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจของผูป้ระกอบการภาคเกษตร
และภาคเอกชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รวมถึงใช้รับฟังเสียง
สะท้อนภาคประชาชน (Social Analytics) เพือ่ก�ากบัและตดิตามนโยบายสนิค้าเกษตร 

นอกจากนี้ยังได้เข้าหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที เอ็มซีซี  ไบโอเคม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 
“ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับ 
รายสถานประกอบการ)” เพือ่ศกึษาการปรับตวัของภาคธรุกิจไทยไปสู่อตุสาหกรรม 4.0  
มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-Curve) และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio-economy) ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้าไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโลกยุค Globalization ที่เทคโนโลยีก้าวล�้าไปไกลอย่างไร้ขีดจ�ากัด ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจะก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดลอ้มนัน้ ขึน้อยูก่บัการปรบัตวั 

และการพลิกวิกฤตให้เปน็โอกาส (Turn crisis into opportunity) ซ่ึงเปน็สิ่งส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ธุรกิจอยู่รอด นับว่าเปน็ความท้าทายส�าหรับธุรกิจในโลกอนาคตได้เลย
TPSO Journal ฉบับนี้ น�าเสนอบทความ “Special Talk : แนวโน้มความท้าทาย

และโอกาสของการบริการในอนาคต” และ “Special Report : โลกป่วน...ควรเปลี่ยน 
จากยุทธศาสตร์สูโ่มเดลธุรกจิสมยัใหม”่ ที่จะอธบิายความหมายของค�าวา่ “Disrupt” 
ผลกระทบที่ท�าให้ธุรกิจและบริการของไทยในอนาคตว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด 
พร้อมน�าเสนอตัวอย่างโมเดลธุรกิจจริงท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 สาขา 

ที่ สนค. ได้คดัเลอืกแนวคดิในการสรา้งธุรกจิแบบตลาดน�าการผลิต (Demand Driven)  

เพื่อต่อยอดต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดโลก น�าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพที่แท้จริงของการค้า
อุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ

 ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขในการต้อนรับลมหนาวท่ีทุกคนรอคอยนะคะ  

เพราะเม่ืออากาศหนาวมาเยือน เทศกาลการท่องเที่ยวก็เร่ิมต้นด้วยเช่นกัน สนค. 

ขอสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเมืองรองท่ัวไทย เพ่ือเปิดมุมมองการทอ่งเที่ยวใหม่ๆ  
สัมผัสธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังช่วยให้เกิดกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
ท้ายนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย แล้วพบกันต่อไปใน TPSO Journal ฉบับหน้าค่ะ

      กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ปัจจบุนัภาคบรกิารทวคีวามส�าคญักบัการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกจิโลก  
ตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ภาคการค้าบริการขยายตวัในอตัราเร่งทีส่งูกว่าการค้าสินค้า 
จากสถติอิงค์การการค้าโลกในปี 2560 การค้าบรกิารมมีลูค่าสงูถงึ 13.3 ล้านล้าน 
เหรยีญสหรฐัฯ และมอีตัราเตบิโตเฉลีย่1 5.4 % ต่อปี โดยเฉพาะภาคบริการทางการเงนิ
ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 20 % ของการค้าบริการทั้งหมด  
ในส่วนของงานบริการด้านคอมพวิเตอร์ และการวจิยัและพฒันา มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่1 
สูงกว่า 10 % ขณะเดียวกันบริการด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เดิมมส่ีวนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อย แต่ปัจจุบนัมกีารเตบิโตขึน้อย่างรวดเร็วอย่างน่าสนใจ 
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีสัดส่วนภาคบริการสูงถึง 3 ใน 4 ของ GDP  
ส่วนประเทศก�าลงัพัฒนากก็�าลงัเปล่ียนแปลงสูก่ารเป็นเศรษฐกจิภาคบรกิารมากขึน้ 

แนวโน้มการค้าบริการในอนาคต
จากรายงาน World Trade Report 2019 : The future of services 

trade ระบุว่าการค้าบริการในอนาคต จะข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค 
(Demand) เป็นหลัก และการปรับตัวของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ สามารถจ�าแนก 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของ 
ภาคบริการ ดังนี้

1. เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวช่วยส�าคัญที่ท�าให้การค้าบริการท�าได้ง่ายขึ้น 
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้ธุรกิจเติบโต และสร้างสรรค์เศรษฐกิจในรูปแบบใหม ่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลด
ต้นทุน เพิ่มการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงกิจกรรมเชิงสังคมต่างๆ และ
ลดความเหลื่อมล�้าทางเพศ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

(1.1) เทคโนโลยจีะช่วยยกระดบัการค้าบรกิาร อาท ิการสร้างช่องทางใหม่ 
ในการให้บริการแทนที่การซื้อขายสินค้า และท�าให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน ์
สูงสุดจากทรัพยากร จากข้อมูลของ WTO เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
(1) คอมพิวเตอร์ เตบิโตเฉลีย่1 8 % โดยมส่ีวนแบ่งตลาดโลก 7.72 % (2) การส่ือสาร
ดิจิทัล เติบโตเฉลี่ย1 11 % โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 4.24 % (3) กิจกรรมด้าน IT 
ส�าหรับการจัดการ เติบโตเฉลี่ย1 21 % โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 2% 

(1.2) เทคโนโลยีช่วยเพิม่มลูค่าบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า โดยมสีดัส่วน
มูลค่าเพ่ิมของบริการอยู่ที่ 9% ถึง 10% กล่าวคือ (ต้นน�้า) บริษัทผู้ผลิตจะใช ้
การบรกิารมากขึน้ในขัน้ตอนการผลติ (กลางน�า้) มกีารจ้างงานเพิม่ข้ึนเพือ่สนับสนนุ
ภายในสายงานการผลิต เช่น การศึกษาและพัฒนา การออกแบบ การขนส่ง  
การตลาด และ (ปลายน�้า) การขายบริการท่ีไปพร้อมกับสินค้าเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า 

(1.3) เทคโนโลยีสร้างโอกาสในการค้า โดยก้าวข้ามข้อจ�ากัดทางที่ต้ัง
ภูมิศาสตร์และอุปสรรคทางการค้าแบบเดิม เพิ่มความสามารถด้านการค้าบริการ
ข้ามพรมแดน อาทิ กระบวนการค้าชายแดน และการลงทุน/ตั้งบริษัทข้ามประเทศ 
(Mode 3 : Commercial Presence) ดังนั้น ประเทศก�าลังพัฒนาจึงควรมุ่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
(2.1) โครงสร้างประชากรและความต้องการตามวยั ประชากรโลกคาดว่า 

จะเพิ่มมากขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนในปี 2593 มีผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะ
ต้องใช้บริการดูแลสุขภาพและประกันมากขึ้น ขณะที่วัยหนุ่มสาวจะใช้บริการ 
ด้านการศึกษามากขึ้น 

(2.2)  ความต้องการของกลุม่คนรุน่ใหม่ในการใช้เทคโนโลย ีกลุม่ New 
Generation, Generation Z และ Millennials จะมีสัดส่วนรวมกันเป็น 70%  
ในปี 2573 ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับโลกดิจิทัล จึงมีแนวโน้มการใช้
บริการออนไลน์เป็นจ�านวนมาก อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ บริการผ่านแพลตฟอร์ม
ดจิิทลัจะเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ รวมถงึกิจกรรมต่างๆ อาท ิเกมออนไลน์ YouTube และ 
Netflix สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล รวมถึงเป็นโอกาส
ส�าหรับผู้ต้องการเป็น streamer และศิลปินด้วยต้นทุนที่ต�่าและง่ายต่อการเข้าถึง

3. รายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการวิจัยเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นสัดส่วนในการบริโภคสินค้า
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ความต้องการบริการด้านต่างๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 
อาทิ การเงินและการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และอาหาร โดยประเทศ 
รายได้สูงมีแนวโน้มความต้องการบริการที่เน้นทักษะและคุณภาพ หรือได้รับ 
การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าประเทศที่มีรายได้น้อย

4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์ ส่งผลกระทบทางอ้อม ขึ้นอยู่กับ
ประเภทธุรกิจและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ว่ามีความเสี่ยงมากน้อย
เพียงใด ดังนี้

(4.1) การท่องเทีย่ว เช่น ภาวะโลกร้อนกระทบต่อกจิกรรมกลางแจ้งหรอื
กีฬาฤดูหนาว และภัยแล้งท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างระบบส�ารองน�้า เป็นต้น 

(4.2) การขนส่ง ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง 
พื้นฐานคมนาคม เช่น น�้าท่วมถนน แต่บางกรณีน�้าแข็งขั้วโลกละลายกลับส่งผลดี 
เช่น การเดินเรือขนส่งซึ่งสามารถแล่นเรือผ่านร่องน�้าที่เคยมีน�้าแข็งระหว่าง 
เอเชียและยุโรป ท�าให้เส้นทางสั้นขึ้นและช่วยลดระยะเวลาขนส่งกว่า 40%

(4.3) การบริการด้านพลังงาน อาทิ การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน  
ซึ่งต้องพยากรณ์ให้แม่นย�าและเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมถึง 
การผลิตส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาวะภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฟ้าผ่า ดินถล่ม และ 
น�้าท่วม อาจท�าให้การผลิตติดขัดและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันและซ่อมบ�ารุง 
ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบใหม่ อาทิ สายไฟใต้ดิน รวมถึงการผลิต
พลงังานทดแทน เพือ่เป็นระบบส�ารองพลงังานหรอืทดแทนรปูแบบการผลติพลังงาน
แบบเดิม 

(4.4) การบริการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในอนาคตเทคโนโลยีและ
บริการด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นและแข่งขันกันมากขึ้นตามกระแส
การอนุรักษ์ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการขยะและมลพิษ การบ�าบัด
น�้าเสีย การประหยัดพลังงานน�้า และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
การออกแบบทางวศิวกรรม บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม การติดต้ังอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

(4.5) การบริการด้านการประกันภัย จะเป็นที่ต้องการเพ่ิมขึ้นเพ่ือ 
ลดความเสี่ยงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพายุหิมะ 
ความแห้งแล้ง อุทกภัย คลื่นความร้อน พายุเฮอริเคน และพายุทอร์นาโด ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายได้ถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 1 ปี ซึ่งต้องประสาน 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการบริการด้าน 
การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ ให้ครอบคลุม 

การพัฒนาศักยภาพการค้าบริการให้เป็นสากลและมีความก้าวหน้านั้น  
ใช้แต่เพยีงเทคโนโลยอีาจจะไม่เพยีงพอในการเตบิโตทีย่ัง่ยนื จงึจ�าเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการค้าบริการ  
รวมถึงภาครัฐจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญอย่างเต็มที่ในการยกระดับความเป็นสากล
เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าบริการในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------
1 อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2560

แนวโน้มความท้าทาย
และโอกาสของบริการในอนาคต
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Special  Report
โดย : นางสาวอริยา เณรโต นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร และนางสาวสร้อยฟ้า แสงพรหม นักวิชำกำรพำณิชย์ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ

โลกในปัจจุบันพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายของประเทศ
มหาอ�านาจ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมถึงกระแส Digital Disruption ที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกจิ ธรุกจิแบบดัง้เดมิจงึต้องมกีารเตรยีมพร้อมปรบัตวัภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละบรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นไปอย่างก้าวกระโดด โจทย์ใหญ่
ของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการไทย จึงต้องค้นหาว่าความต้องการที่แท้จริงของตลาดในยุค “โลกป่วน” คืออะไร? ผลิตอะไร? ให้ใคร? และ 
“ควรเปลี่ยน” รูปแบบธุรกิจอย่างไรท่ีตรงความต้องการของตลาด? ตลอดจนการรองรับผลกระทบต่างๆ จึงนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้ประกอบการจะต้องติดอาวุธ 
อัพเกรดความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์กรต่อไป

จากผลการศึกษาแนวโน้มส�าคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย พบว่าแนวโน้มส�าคัญ 5 ประการ ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและการผลิตในแต่ละ 
ภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตของไทย มีดังนี้ 

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change) 
สถานการณ์ปัจจบัุน : การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศน้ันได้ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก อาทิ วกิฤตคิวามแห้งแล้ง ความผนัผวนของฤดูกาล ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ทีรุ่นแรงขึน้เรือ่ยๆ รวมถงึการลดลงของผลผลติในภาคเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยอณุหภมูเิฉลีย่ 
ของโลกในปี 2423-2555 พบว่าเพิม่ขึน้ 0.85 องศาเซลเซยีส ซึง่มีผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจที ่ 7,697 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และไทยได้รบัความเสีย่ง 
เป็นอันดบั 9 ของโลก 

ผลกระทบ : การเปล่ียนแปลงด้านสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและปศสุตัว์โดยตรงอย่างรนุแรง ท�าให้ผูค้นตืน่ตวักบักระแส Green Production 
มากข้ึน และกระแสดงักล่าวนีจ้ะถกูน�ามาเป็นข้อก�าหนดในเวทกีารค้า

สนิค้าบรกิารทีม่ศัีกยภาพ : สนิค้าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) อาท ิสินค้าแปรรปูจากโปรตีนทางเลอืก ยานยนต์ไฟฟ้า (Electrics Vehicles) และ
ธรุกิจทีเ่กีย่วข้องกบัการบรกิารจดัการพลงังาน (Energy Management Services)

2. แนวโน้มการเกิดเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต (Future of Production)
สถานการณ์ปัจจบุนั : แนวโน้มการผลติของประเทศไทยจะมุง่เน้นการใช้นวตักรรมขัน้สงูมากยิง่ขึน้ อาท ิ AI หุน่ยนต์ โดยคาดว่าอตัราการเตบิโตของ 

ระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ของไทยในปี 2560 จะเติบโตอยูท่ี ่28% 
ผลกระทบ : พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเลือกสนิค้าและบรกิารโดยตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเทคโนโลย ีความปลอดภัยและประสิทธภิาพ และตลาดแรงงานจะมี

การพัฒนาทักษะให้สอดรับการผลติในรปูแบบใหม่
สนิค้าบรกิารท่ีมีศกัยภาพ : เกษตรอัจฉรยิะทีมุ่ง่เน้นการใช้นวตักรรม (Smart Farm) การแพทย์เฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) ซึง่ออกแบบการให้บรกิาร

เฉพาะเจาะจงในระดบับุคคลอย่างแม่นย�า และธรุกจิบรกิารด้านสขุภาพและการแพทย์ (Wellness and Medical Services)

  “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”

: จากยุทธศาสตร์สู่โมเดลธุรกิจสมัยใหม่
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3 ยุทธศาสตร์ พัฒนา 3 สาขา ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และบริการศักยภาพ
จากผลการศึกษาแนวโน้มและความเปลีย่นแปลงดังกล่าว เพ่ือสร้างธรุกจิแบบ “ตลาดน�าการผลติ” (Demand Driven) ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 

ได้คัดเลือกธุรกิจศักยภาพ 3 สาขา เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ดังนี้

  “โลกป่วน...ควรเปลี่ยน”

: จากยุทธศาสตร์สู่โมเดลธุรกิจสมัยใหม่

3. แนวโน้มสังคมสูงวัย (Aging Society)  
สถานการณ์ปัจจบุนั : ประเทศไทยก�าลงัก้าวสูส่งัคมสงูวยั และในปี 2563 จะเป็นปีแรกทีไ่ทยจะมสีดัส่วนประชากรสงูวยัคดิเป็นร้อยละ 17.45 ซึง่มากกว่า

ประชากรวยัรุน่ ท�าให้ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงวยัเป็นอันดบั 2 ของอาเซียนรองจากสงิคโปร์ 
ผลกระทบ :  ผูบ้รโิภคจะมทิีศทางการบริโภคท่ีเปล่ียนไป สินค้าเพ่ือสขุภาพและสนิค้าออร์แกนิคจะได้รับความนยิมสงูข้ึน รวมท้ังการออกแบบสนิค้าจะรองรบั

ผูบ้รโิภคจะมคีวามหลากหลายมากข้ึน (Universal Design) 
สนิค้าบรกิารทีม่ศัีกยภาพ : ข้าวออร์แกนคิ (Organic Rice) หุ่นยนต์บรกิารผูส้งูวัย (Elder Care Robot) ธุรกิจทีพั่กอาศัยผูสู้งวัย (Senior Living Services)

4. แนวโน้มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
สถานการณ์ปัจจุบัน : แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน เป็นกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานของการปราศจากของเสียและมลพิษตลอดท้ัง 

กระบวนการของสินค้าและบริการ ขณะนีไ้ทยติดอนัดบั 6 ของประเทศทีป่ล่อยขยะลงสูท่ะเลมากทีส่ดุ ซึง่มีปรมิาณมากถงึ 1 ล้านตันต่อปี และภายในปี 2593  
โลกจะมีขยะเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านตัน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้น (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของ
ทรพัยากรร่วมกนัมากกว่าการสร้างความเป็นเจ้าของ (Sharing Economy) เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกใหม่ทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิ
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน 

ผลกระทบ : ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มุ่งเน้นความยืดหยุ่นมากขึ้น กระบวนการ
ให้บริการจะเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Economy) และภาคการผลิตจะตั้งอยู่บนหลักการค้าที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม

สินค้าบริการที่มีศักยภาพ : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงพลังงานชีวภาพ (Sustainable Palm Oil) อาทิ อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม อุตสาหกรรมพลาสติก 
ย่อยสลายได้ (Bio Plastics) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปราศจากของเสีย (Zero Waste, Zero carbon)

5. แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ (Supply Chain and Transportation)
สถานการณ์ปัจจบัุน : ผลกระทบท่ีเกดิขึน้จากพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในโลกออนไลน์ จากสถติปีิ 2561 พบว่าไทยมผีูใ้ช้เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มากกว่า 45 ล้านคน 

ใช้โปรแกรม Line อยูท่ี่ 44 ล้านคน และ Facebook อยูท่ี ่52 ล้านคน โดยไทยมมีลูค่า e-commerce ในปี 2561 อยู่ที ่3.2 ล้านล้านบาท เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
ที ่8-10 % ต่อปี เป็นอนัดบั 1 ของอาเซยีน

ผลกระทบ : จากการเตบิโตของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และ e-commerce ท�าให้ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์ (3PL) เตบิโต เทคโนโลยสีมยัใหม่จะถูกน�าเข้ามา
ใช้ในการให้บรกิารโลจิสตกิส์มากขึน้ อาท ิโดรนส�าหรับการขนส่ง รวมท้ังอ�านาจการต่อรองของผูบ้ริโภคจะสงูข้ึนตามอตัราการเติบโตของธรุกจิโลจิสตกิส์ 

สนิค้าบรกิารทีม่ศัีกยภาพ : ระบบตรวจสอบย้อนกลบัในอตุสาหกรรมอาหารและสนิค้าเกษตร (Traceability In Food Industry) ระบบหุน่ยนต์อตัโนมตั ิ
บนสายพานท่ีมกีารผลิตและการให้บรกิาร (Industrial Robot) และการยกระดบัการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานเทคโนโลยดิีจิทลั (Tourism Platform)

1. ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่
วสิยัทศัน์ : ยกระดบัคณุภาพ และประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพือ่สร้างการยอมรบัในระดบัสากล และสร้างรายได้ท่ียัง่ยนืให้เกษตรกร 

 ยทุธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
 ในการท�าเกษตรอนิทรย์ี

2. ปรับปรงุประสิทธภิาพการผลติ 
 และส่งเสรมิการท�ามาตรฐานสนิค้าด้วย
 เทคโนโลยี

3. พฒันาผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยี
 และนวตักรรม

4. ส่งเสรมิการเกษตรอนิทรีย์ตลอดห่วงโซ่
 ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด

    กลยุทธ์

•  รวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกจิระหว่างต้นน�า้ถึงปลายน�า้
•  จัดตัง้หน่วยอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขายและการเข้าถึงตลาดให้แก่เกษตรกรอินทรีย์
•  น�าผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส�าเร็จในการท�ามาตรฐานสนิค้า การท�าการตลาดจริง มาอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์
 ในการท�างานและการขอรับมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ประเภทต่างๆ

•  ประชาสัมพนัธ์การจดัท�ามาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยและสากล
•  ประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการเพ่ิมผลผลติอินทรีย์ท่ีมปีระสทิธภิาพ
•  สนบัสนนุการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย์
•  พฒันาการตรวจสอบตดิตามสนิค้าด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่ (Traceability)

•  หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา หรือนกัลงทนุ ควรประสานกบักลุม่เกษตรกร เพ่ือปรับปรุงและต่อยอดนวตักรรม
 การผลิตสินค้าและผลติภณัฑ์จากผลผลติอินทรีย์ ทีต่อบโจทย์ความต้องการของลกูค้า
•  หน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าเกษตรอินทรีย์ควรกระตุน้การรับรู้ และแผนการสนับสนนุสนิค้าอินทรีย์ 
 ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง
•  ให้สิทธิประโยชน์เพิม่เติมส�าหรับกิจการเทคโนโลยเีกษตรทีม่มูีลค่าสงู

•  ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยข้ึนสู่แพลตฟอร์มในระดบัสากลเพ่ือรุกตลาดโลก
•  ท�าการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยมุง่ไปยงักลุม่ลกูค้าทีม่กี�าลังซือ้
•  น�าเสนอสินค้าอนิทรย์ีในช่องทางกายภาพ อาท ินทิรรศการ งานแสดงสนิค้า
•  เกษตรกร หรือผู้ประกอบการควรกระตุน้การสือ่สารเร่ืองสนิค้าอินทรีย์กับผูบ้ริโภคในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย
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Special  Report

จากยุทธศาสตร์สู่การลงมือท�าโมเดลธุรกิจจริง
ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่ สนค. มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า และผลักดัน

ยุทธศาสตร์ลงสู ่ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในยุคโลกป่วน...ควรเปล่ียน จากกว่า  
30 แนวคิดธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการระดมสมองใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชุมพร และกรุงเทพฯ เราได ้
คัดเลือกแนวคิดที่มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสมัยใหม่  
เพือ่น�ามาขยายผลเป็นโครงการน�าร่องทีส่ร้างโอกาสทางธุรกจิให้ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด และส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการน�าร่องกจิการข้าวอนิทรย์ีบนระบบสมาร์ทฟาร์ม เป็นโครงการ
ที่ช่วยยกระดับการปลูกจากเกษตรดั้งเดิม โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกรวมเข้ากับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี ตามแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ีสมยัใหม่ โดยโครงการนีจ้ะเน้นทีเ่กษตรกรข้าวอนิทรย์ี

หอมมะล ิ105 ซึง่มเีอกลกัษณ์และได้รบัความนยิมจากต่างชาตสิงู ใช้จดุแขง็ของ
ไทยที่เริ่มผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติและการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับมูลค่าสินค้าอินทรีย์ที่มีการขยายตัวสูง โดยระบบ 
สมาร์ทฟาร์มจะติดตั้งระบบเซนเซอร์วัดความชื้น และสภาพอากาศในแปลงนา
อินทรีย์ที่ก�าหนด จากนั้นจึงเป็นการน�าข้อมูลสถิติจากการวิจัยมาวิเคราะห์ 
ร่วมกับค่าที่ได้จริง เพื่อก�าหนดตัวแปรที่ส่งผลส�าคัญต่อผลผลิตในแต่ละแปลง 
เกษตรกรที่ติดตั้งระบบแล้วจะสามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งสามารถวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจจับได้อย่าง
รวดเรว็ ลดความเส่ียงในการสญูเสยีผลผลติ โดยเกษตรกรจะต้องน�าเสนอเรือ่งราว 
การผลิตในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงของรอบการผลิตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
ของตน เพื่อให้ผู ้บริโภคซึมซับแนวทางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและ 
ความปลอดภัยในการผลิต 

 

2.  ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคต
วสัิยทศัน์ : ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่อาหารประเภทใหม่ๆ ด้วยการวิจยัและพฒันาท่ีใช้ตลาดเป็นตวัน�า และเป็นผู้น�าด้านอาหารแห่งอนาคต ท่ีมคีวามน่าเชือ่ถอื

      ยทุธศาสตร์ 

1. พฒันาองค์ความรูข้องผูป้ระกอบการ
 ในอุตสาหกรรมให้เท่าทนัตลาด

2. เช่ือมโยงสนิค้ากบัตลาดด้วยนวัตกรรม
 และเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรุง
 หรอืสร้างผลติภัณฑ์ใหม่

3. พฒันาประสทิธิภาพและมาตรฐานของ
 สินค้าในอตุสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี

4. ส่งเสรมิการเชือ่มโยงการผลติกับตลาด 
 ด้วยการพฒันาระบบนเิวศของ
 อตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่

    กลยุทธ์

• จัดอบรมผู้ประกอบการในการท�าการตลาดด้วยเร่ืองราวของสนิค้า (Storytelling)
• ส่งเสรมิการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสีย่ง
• คัดเลือก Product Champion เพ่ือถอดบทเรียนให้แก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ

• เพิม่มูลค่าสินค้าอาหารไทยเดมิด้วยการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด
• ส่งเสรมิการน�างานวจิยัและพัฒนามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหม่
• สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้แก่ลกูค้า
• ส่งเสรมิช่องทางการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือพัฒนานวตักรรมและการวิจยั 

• ส่งเสรมิการลงทุนเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติของอุตสาหกรรมอาหาร
• จัดหน่วยให้ความรูด้้านการจดัท�ามาตรฐานอาหารให้ผู้ประกอบการและผูบ้ริโภค
• ส่งเสรมิหลักสูตรท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยวิีทยศาสตร์การอาหารและการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติอาหารใหม่

• พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานด้านอาหารในภมูภิาค
• สร้างพนัธมิตรทางธรุกจิด้านอาหารทัง้ห่วงโซ่อุปทาน
• ชยายฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเข้าใกล้ตลาดและลดต้นทุน
• จับคู่ธุรกิจกับบรษิทัท้องถ่ินในต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพและรายได้สูง
วสิยัทัศน์ : ใช้เทคโนโลยนี�าเสนอคณุค่าของการท่องเทีย่วในทกุมติิ ทัง้มติด้ิานอตัลกัษณ์ท้องถิน่ การอนรุกัษ์ระบบนเิวศ และสขุภาพ เพือ่เพิม่มลูค่าการท่องเทีย่วสู่การท่องเทีย่วรายได้สูง

     ยทุธศาสตร์ 

1.  เสรมิสร้างทกัษะและความรูใ้ห้แก่บคุลากร
 และผูป้ระกอบการภาคบรกิารท่องเท่ียว
 และสขุภาพ

2.  พฒันาระบบนเิวศการบรกิารให้สามารถ
 รองรบัเทคโนโลย ีส�าหรบัการท่องเทีย่ว
 สมยัใหม่

3.  สนบัสนนุการท�าการตลาดท่องเทีย่วเฉพาะ
 (Customization) เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

4.  สนบัสนนุการเช่ือมโยงภาคบริการท่องเทีย่ว
 เพือ่เสรมิขีดความสามารถการแข่งขนั
 ตลอดห่วงโซ่อปุทาน

    กลยุทธ์

•  สนบัสนนุบรกิารอบรมดแูลผูสู้งอาย ุบรุุษ/นางพยาบาลทีม่คุีณภาพสงู
•  ส่งเสรมิการอบรมการออกแบบการบริการให้ผูป้ระกอบการสขุภาพ
•  สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเทีย่ว

•  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอ�านวยความสะดวก และบริการต่างๆ ให้พร้อมรองรับนกัท่องเทีย่วสงูวยั
•  ผลักดันให้เกิดการด�าเนนิการทางกฎหมายต่อผูป้ระกอบการในไทยทีป่ระพฤตผิดิกฎหมาย
•  ด�าเนินโครงการในเชงิ Regulatory Sandbox  ส�าหรับกจิการทีย่งัไม่มกีฎหมายรองรับโดยตรง
•  ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทัิลของผูป้ระกอบการ เพ่ือส่งเสริมการให้บริการและส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม

•  ปรบัผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบคุคล
•  สนบัสนนุการท่องเทีย่วแนวคาร์บอนต�า่ ให้กจิการท่องเท่ียวชมุชน จดัท�า Carbon footprint 
 และปลูกป่าทดแทนปริมาณ Carbon ทีนั่กท่องเท่ียวใช้ไปในแต่ละกจิกรรม
•  พฒันาทักษะทางการตลาดตามแต่ละพ้ืนที ่(Branding Destination)
•  ส่งเสรมิการขายโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยชมุชน

• ส่งเสรมิเส้นทางท่องเทีย่วสขุภาพเชือ่มโยงกับจงัหวดัเมอืงรอง หรือประเทศเพ่ือนบ้าน (Multi destination) 
• เชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิดแูลผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพกบัตลาด ผ่านแพลตฟอร์ม
• สนบัสนนุการพฒันาและเชือ่มโยงการค้าและการท่องเทีย่วในรูปแบบพันธมติรธรุกิจ
• ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะสัน้ภายในพ้ืนที่
• ผลักดันการขายกิจกรรมท่องเทีย่วผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยการสร้างเร่ืองราวทีน่่าสนใจ (storytelling)
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2. โครงการน�าร่องกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน โดยได้แนวคิด
มาจากการท�าธุรกิจแบรนด์ ‘Bricket’ ไส้กรอกจิ้งหรีด ทั้งนี้ จิ้งหรีดถือเป็นกลุ่ม
อาหารทางเลือกใหม่แห่งอนาคต (Novel Food) ที่ได้รับการยอมรับในองค์การ
สากลว่าเป ็นแหล่งโปรตีน ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทั้งรูปแบบแมลงทอดหรือปั่นเป็นผงเพื่อเป็น
อาหารเสรมิและส่วนผสมในอาหารอืน่ๆ เช่น ไส้กรอก เป็นต้น ซึง่ไทยมศีกัยภาพ
การผลิตกว่า 20,000 ฟาร์ม โดยต้องปรับปรุงจุดอ่อนด้านระบบฟาร์มเลี้ยง
มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP และ HACCP ของโรงงานแปรรูป เพื่อให้
ส่งออกไปตลาดสากลได้ โดยกิจการจะติดตั้งระบบการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้
มาตรฐานให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจ หรือเกษตรกรผู้เล้ียงจิ้งหรีดเดิมท่ีต้องการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งใช้พื้นที่น้อยและเงินลงทุนต�่า รวมถึง
การท�าสัญญาเพื่อรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้การอบรมการเลี้ยง 
ในเบือ้งต้น และส่งเสรมิให้เกดิการส่งออกไปยงัต่างประเทศ สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

3. โครงการน�าร่องกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านม่วงค�า ภายใต้ชื่อ  
“ม่วงค�า Zero Waste, Zero Carbon” จากเดมิหมูบ้่านม่วงค�าตัง้อยูใ่นหบุเขา
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักของ 
นักท่องเที่ยวมากนัก มีจุดอ่อนจากการเผาขยะซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษ และไม่มี 
จุดขายด้านการท่องเที่ยวเหมือนกับ อ.ม่อนแจ่มและปาย เราจึงใช้โอกาสจาก
กระแสการท่องเที่ยว Green Tourism ที่ขยายตัวขึ้น ผนวกกับต้นแบบตลาด
ป่าไผ่เขียว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นตลาดปลอดพลาสติกมาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้าน
ม่วงค�า โดยชูจุดขาย “การท่องเที่ยวเชิงชุมชน ผ่านการสร้างเร่ืองราว และ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Zero-waste และ Carbon neutral  

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยสร้างเครือข่ายธุรกิจภายในท้องถิ่นกับโรงแรม 
ร้านค้า ฟาร์ม ในการสร้างแพคเกจท่องเท่ียวร่วมกันในเชิงอนุรักษ์ และ 
การท�าการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ให้ตรงกลุม่เป้าหมาย ซึง่เป็นโครงการทีช่่วย
สร้างมูลค่าให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

4. โครงการน�าร่องกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้ช่ือ  
“ชุมพร-ระนอง สูงวัย เทใจ น�าเที่ยว” เป็นแนวคิดการสร้างจุดเด่นของ 
สองจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่ไม่พลุกพล่านแต่มีศักยภาพใน 
การเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยโครงการต้นแบบของเราได้น�า
กิจการ “ชมแขโฮมสเตย์” ซึ่งน�าโดยเจ้าของธุรกิจวัยเกษียณ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยน
บ้านพักส่วนตัวเป็นธุรกิจโฮมสเตย์ โดยจัดท�าแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมน�าเท่ียว
ในสองมหาสมุทร น�าเสนอผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นน�า 2 แพลตฟอร์ม คือ 
Local Alike และ Air BNB ในการโปรโมตโปรแกรมการท่องเท่ียวให้ตรง 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึง่โครงการนีไ้ด้ประโยชน์จากพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
คนทีเ่ปลีย่นไป การเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตช่วยสร้างรายได้ให้ท้องถิน่ และการรองรบั
สังคมสูงวัย

นอกจากโมเดลธุรกิจข้างต้นแล้ว เรายังมีอีก 
หลากหลายรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ที่น่าสนใจ ซึ่งท่าน
สามารถ Scan QR Code เพือ่ดาวน์โหลดเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการฯ และ Booklet “15 รูปแบบ
ธุรกิจสมัยใหม่ และปัจจัยที่ผู ้ประกอบการควรรู ้
ในยุคโลกป่วน..ควรเปล่ียน” หรือเข้าไปท่ีเว็บไซด ์
Http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10454



โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2562

ภาพรวม เศรษฐกจิไทยยงัคงมคีวามเสีย่งทัง้จากปัจจัยภายนอกและ 
ปัจจยัภายใน โดยสญัญาณจากเครือ่งชีว้ดัทางเศรษฐกิจทีส่�าคญั คอื 
เงนิเฟ้อในเดอืนนีย้งัคงได้รบัแรงกดดนัส�าคญัจากปัจจยัเศรษฐกจิโลก  
โดยเฉพาะราคาน�้ามันดิบ การส่งออก และการแข็งค่าของเงินบาท  
ซึง่ส่งผลท้ังด้านอปุทานและอปุสงค์ สอดคล้องกบัเครือ่งชีว้ดัด้านอุปทาน  
โดยเฉพาะดชันผีลผลติภาคอตุสาหกรรม และอตัราการใช้ก�าลงัการผลติ 
ทีป่รับตวัลดลงต่อเนือ่ง รวมทัง้อตัราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
ทีก่ลบัมาหดตวั และเครือ่งชีว้ดัด้านอปุสงค์ อาท ิปรมิาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และยอดจ�าหน่ายปนูซเีมนต์ทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบวกจากการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่าย
ในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และความเชื่อมั่น 
ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดข้ึีน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ซึง่ส่วนหนึง่น่าจะเป็น

ผลจากการด�าเนนิมาตรการและนโยบายต่างๆ ของรฐับาลท่ีผ่านมา ท้ังในเรือ่งการประกนัรายได้เกษตรกร มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศเพือ่กระตุน้การบรโิภค
และการท่องเทีย่วผ่านโครงการชมิช้อปใช้ รวมทัง้มาตรการต่างๆ ทีร่ฐับาลจะน�าออกมาใช้ในระยะต่อไป  
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) 
เดอืนตลุาคม 2562 เท่ากบั 102.74 เทยีบกบั 
เดอืนตลุาคม 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.11 (YoY)  
ตามการสงูข้ึนของหมวดอาหารและเครือ่งด่ืม 
ไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.22 โดยข้าว แป้ง
และผลติภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ร้อยละ 8.88 
โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า 
เนื่องจากผลผลิตน้อย ผักและผลไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 6.03 เนือ่งจากความต้องการเพิม่ขึน้ 
ในช่วงกินเจและฐานราคาปีท่ีผ่านมาต�่า  
เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น�า้ สงูขึน้ร้อยละ 2.19  

(เนือ้สกุร ปลานลิ ไก่ย่าง) ไข่และผลติภณัฑ์นม สงูข้ึนร้อยละ 2.63 
(ไข่ไก่ ไข่เป็ด) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.39  
(น�า้อดัลม น�า้หวาน เครือ่งดืม่รสชอ็กโกแลต) ผลจากการปรบัภาษี 
ในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลผสมร้อยละ 10-14 อาหารบริโภค
ในบ้านและนอกบ้าน สงูขึน้ร้อยละ 0.58 และ 0.28 ตามล�าดบั  
(กบัข้าวส�าเรจ็รปู ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) ขณะทีเ่คร่ืองประกอบอาหาร 
ลดลงร้อยละ 0.39 (น�้ามันพืช ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม) ขณะที่ 
หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ 1.09  
ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่สาร ร้อยละ 3.43  
โดยน�า้มนัเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 11.57 (ต�า่สดุในรอบ 43 เดอืน)  
การส่ือสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เคร่ืองรับโทรศัพท์มือถือ)  
หมวดเครือ่งนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.27 (กระโปรงสตรี 
เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดบุรุษ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  
ลดลงร้อยละ 0.08 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ  
สงูขึน้ร้อยละ 6.14 (ค่าโดยสารรถประจ�าทาง ค่าโดยสารรถเมล์เลก็/ 
รถสองแถว) หมวดเคหสถาน สงูขึน้ร้อยละ 0.37 (ค่ากระแสไฟฟ้า  
ค่าเช่าบ้าน) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  
สงูขึน้ร้อยละ 0.42 (ผลติภณัฑ์ป้องกนัและบ�ารงุผวิ โฟมล้างหน้า)  
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.76  
(ค่าเช่ารถตู ้ค่าเล่าเรยีน ค่าธรรมเนยีมการศกึษา)  

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562  
ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เฉลีย่ 10 เดอืน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สูงขึน้ร้อยละ 0.74 (AoA) 
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ดชันีราคาผูผ้ลติ เดอืนตลุาคม 2562 
เท่ากับ 100.9 เมือ่เทียบกบัเดอืนตลุาคม 
2561 ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) โดย  
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง 
ร้อยละ 3.3 จากสินค้าส�าคัญในกลุ่ม
น�า้มันเชือ้เพลงิ ความต้องการลดลงจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กลุ่มเคมีภัณฑ์  
(เม็ดพลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร  
กลุม่สิง่ทอ ราคาเคลือ่นไหวตามตลาดโลก
และต้นทนุวตัถดุบิลดลง กลุม่เยือ่กระดาษ 
ราคาตลาดโลกและค�าสั่งซื้อชะลอตัว  
กลุ่มโลหะข้ันมลูฐาน (เหล็กแผ่น เหลก็เส้นและเหลก็ฉาก) ความต้องการของตลาดทีล่ดลง และมกีารแข่งขนัสงู กลุม่คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์)  
ปรับราคาลงเพือ่ระบายสนิค้ารุน่เดมิ และหมวดผลติภณัฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 8.6 จากกลุม่สนิค้าน�า้มนัปิโตรเลยีมดบิ และก๊าซธรรมชาตติามภาวะตลาดโลก  
ขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 5.8 จากการสงูขึน้ของกลุม่ผลผลติการเกษตร โดยผลปาล์มสดราคาเพิม่ขึน้จากมาตรการลดปริมาณสต๊อกของภาครฐั 
ขณะทีข้่าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนยีว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มะพร้าวผล พชืผกั กลุม่ปศสุตัว์ (สกุร ไก่มชีวิีตและไข่ไก่) กลุม่ปลาและสตัว์น�า้ (ปลาดกุ ปลาตะเพยีน ปลานลิ 
ปมู้า หอยนางรม หอยลาย) ราคาสงูขึน้ เนือ่งจากมผีลผลิตลดลง ส�าหรบัสนิค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ หวัมนัส�าปะหลัง อ้อย ยางพาราและกุง้แวนนาไม จากปรมิาณผลผลติ
ทีม่อียูม่าก ประกอบกบัความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA) 

ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนตลุาคม  
2562 เท่ากบั 104.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืน
ตลุาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY)  
จากการลดลงของหมวดเหล็กและ
ผลิตภณัฑ์เหลก็ ร้อยละ 16.7 (เหลก็เส้นกลม 
ผวิเรยีบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรปูพรรณ 
ลวดผูกเหล็ก) เนื่องจากราคาเหล็กใน 
ตลาดโลกปรับลดลงและราคาวัตถุดิบ 
มีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับ
ความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อน
จากยอดขายเหล็กในประเทศที่ลดลง 
ต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 8  หมวดสขุภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ฝักบัวอาบน�า้ ราวจบัสแตนเลส) ปรบัราคาลงเพือ่กระตุ้นยอดจ�าหน่าย หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 0.9 
(อลมิูเนยีมแผ่น ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลยีมทีป่รบัลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซเีมนต์ผสม ซีทไพล์คอนกรตี) จากความต้องการลดลง สอดคล้องกบั 
ยอดจ�าหน่ายปนูซเีมนต์ในประเทศทีห่ดตวัต่อเน่ือง 8 เดอืน และหมวดวสัดฉุาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซลิโิคน)  ปรบัลดลงตามวตัถดิุบ ในขณะทีห่มวดไม้และผลติภณัฑ์จากไม้  
สงูขึน้ร้อยละ 11.2 (ไม้พืน้ ไม้ฝา ไม้คาน) จากไม้น�าเข้าราคาสงูขึน้ หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูขึน้ร้อยละ 1.4 (เสาเขม็คอนกรตี คอนกรีตบลอ็ก คอนกรตีผสมเสร็จ)  
เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ�านวยต่อการผลติ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.0 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์พวีซี ี ท่อพวีีซแีละอปุกรณ์  
ท่อระบายน�า้เสียพีวีซ)ี  ส�าหรบัหมวดกระเบ้ือง ไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เมือ่เทยีบกบัเดอืนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.1 (MoM) เฉลีย่ 10 เดอืน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA) 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2562 ดัชนี 
ความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภคโดยรวม อยูท่ีร่ะดบั 46.3 ปรบัตวัสงูขึน้ 
จากระดับ 46.0 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นครั้งแรก 
ในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 39.8 มาอยู่ที่ 40.5 และ 
ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
จากระดบั 50.1 มาอยู่ที ่50.2 ทัง้น้ี ดชันคีวามเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค  
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ เป็นสญัญาณทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าประชาชนมคีวามเชือ่ม่ัน 
ต่อเศรษฐกจิในอนาคต โดยเป็นผลจากการด�าเนนิมาตรการและ
นโยบายต่างๆ ของรฐับาลทีผ่่านมา ทัง้ในเรือ่งการประกันรายได้ 
เกษตรกร มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศเพื่อกระตุ้น 
การบริโภคและการท่องเที่ยวผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และ
มาตรการต่างๆ ทีร่ฐับาลจะออกมาอย่างต่อเนือ่ง



การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: กันยายน 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก 
 การส่งออกของไทยในเดอืนกนัยายน 2562 มีมลูค่า 20.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
หดตวัร้อยละ 1.4 เป็นการหดตวัในอตัราทีช่ะลอลง โดยมลูค่าการส่งออกท่ีสงูกว่า 
2 หมืน่ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ถือเป็นระดบัการส่งออกทีน่่าพอใจ ภาพรวมการส่งออก
ทั้งด้านสินค้าและตลาดปรับตัวดีขึ้น สินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ อาทิ รถยนต์และ 
ส่วนประกอบ และเครือ่งปรบัอากาศและส่วนประกอบ กลับมาขยายตวั โดยผูป้ระกอบการ 
สามารถปรบัตัวกบัมาตรฐานสิง่แวดล้อมในตลาดส่งออกได้ดข้ึีน สนิค้าอตุสาหกรรม 
ดาวรุง่ใหม่ๆ หลายรายการมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ เครือ่งรบัวิทย ุโทรทศัน์ 
และส่วนประกอบ เครือ่งนุง่ห่ม รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นเิจอร์และ 
ชิน้ส่วน และเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร เครือ่งครัว และของใช้ในบ้าน สนิค้าเกษตรส�าคญั 
เช่น ผกั ผลไม้สด แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู และไก่สดแช่แข็งและแปรรปู ยังขยายตัว 
ได้ดทีัง้ด้านปรมิาณและราคา นอกจากนี ้ในรายตลาด การส่งออกไปสหรฐัฯ ยงัขยายตวั 
ต่อเน่ือง ขณะท่ีการส่งออกไปตลาดญ่ีปุน่ จนี ไต้หวนั อาเซยีน (5) และลาตนิอเมรกิา 
กลบัมาขยายตวั 

อย่างไรก็ด ีอปุทานส่วนเกนิของสนิค้าเกษตรในตลาดโลกและการแขง็ค่าของเงนิบาท 
ยงัเป็นปัจจัยกดดนัการส่งออกสนิค้าเกษตรในเดอืนนี ้ทัง้นี ้เหตโุจมตโีรงกลัน่น�า้มนัใน
ซาอดุอิาระเบยีและความต้องการใช้น�า้มนัในช่วงปลายปี อาจท�าให้ราคาน�า้มนัดบิสงูขึน้ 
และส่งผลให้การส่งออกสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกับน�า้มนัปรับตวัดขีึน้ในช่วงท่ีเหลอืของปี

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดหลักในเดือน
กนัยายน 2562 กลบัมาขยายตวัร้อยละ 1.3 โดยการส่งออกไปสหรฐัฯ และญีปุ่น่ ขยาย
ตวัร้อยละ 7.8 และ 2.4 ตามล�าดบั แต่การส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตวัร้อยละ 8.2 ด้าน
การส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 5.1 เนือ่งจากการส่งออกไป CLMV และ
เอเชียใต้หดตัวร้อยละ 15.3 และ 12.5 ตามล�าดับ อย่างไรกต็าม การส่งออกไปจีนและ
อาเซียน (5) กลบัมาขยายตัวร้อยละ 6.1 และ 0.6 ตามล�าดับ นอกจากนี ้การส่งออก
ไปตลาดศกัยภาพระดบัรอง หดตัวร้อยละ 4.1 เนือ่งจากการส่งออกไปกลุม่ประเทศ 
CIS ทวีปออสเตรเลยี และตะวนัออกกลางหดตวัร้อยละ 17.2, 3.7 และ 2.4 ตามล�าดบั

แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
ท่ามกลางปัจจยัเสีย่งของความผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้สงครามการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าจากสหภาพยุโรปเพื่อตอบโต้
มาตรการอดุหนนุแอร์บสั และสถานการณ์เบรก็ซทิทีย่งัไม่ชดัเจน นอกจากนี ้ราคาน�า้มัน
ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่และเงนิบาททีแ่ขง็ค่า ยงัเป็นปัจจยักดดนัการส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี  
ผู้ส่งออกควรลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการท�าประกัน 
ความเสีย่งหรืออาจพจิารณาท�าสญัญาซ้ือขายระยะยาว

 ช่วงทีเ่หลอืของปี 2562 กระทรวงพาณชิย์ตัง้เป้าเร่งขยายการส่งออกสนิค้าเกษตร
ส�าคัญและอุตสาหกรรมที่เติบโตดี โดยสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจภาคเอกชนในตลาด
ศกัยภาพ อาท ิสนิค้ามนัส�าปะหลงัและมะพร้าวน�า้หอม ในตลาดจนี ไม้ ยางพารา และ
เฟอร์นเิจอร์ ในตลาดอนิเดีย นอกจากนี ้มแีผนเดนิหน้าเปิดตลาดใหม่โดยมกี�าหนดการ
เดนิทางไปตรุก ี เพือ่ผลกัดันการส่งออกยาง ขณะทีเ่ร่ิมเจรจาฟ้ืนฟกูารส่งออกข้าวไทย
ในอรัิก ซึง่ขณะนีม้คีวามคบืหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถท�า MOU ระหว่างกนัได้
ในไม่ช้าในภาวะทีท่กุประเทศผูส่้งออกก�าลงัเผชญิปัจจยัเสีย่งจากความไม่แน่นอนทาง 
การค้า กระทรวงพาณชิย์ให้ความส�าคญักบัการสร้างพนัธมติรทางการค้า เพือ่ขยายฐาน 
ตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น โดยตั้งเป้าให้การเจรจาอาร์เซ็ปส�าเร็จภายใน 
สิ้นปี 2562 และเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่อยู่ระหว่าง 
ด�าเนนิการให้เสรจ็ส้ินโดยเรว็ เช่น FTA  ไทย-ตรุก ีตัง้เป้าจะสรุปผลได้ในต้นปี 2563 และ
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเจรจา FTA ในอนาคต ได้แก่ ไทย-สหภาพยโุรป เป็นต้น

การน�าเข้า 
 เดอืนกนัยายน 2562 การน�าเข้า มมีลูค่า 19,206.11 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หดตวั
ร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการหดตวัของ น�า้มนัดบิ  
(-30.6%) เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-15.8%) เคมีภณัฑ์ (-6.6%) อัญมณี
และเครื่องประดับ (-12.5%) และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-14.3%)  
ด้านสนิค้าทีย่งัมกีารน�าเข้าขยายตวั ได้แก่ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ (+9.9%) 

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ก.ย. 62

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ก.ย. 62
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)

ก.ย. 2562
Sep 2019

ม.ค. – ก.ย. 2562
Jan-Sep 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

20,481.3
-1.39%

186,571.9
-2.11%

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

19,206.1
-4.24%

179,190.5
-3.68%

ดุลการค้า
(Trade Balance) +1,275.2 +7,381.4

สินค้า
มลูค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,484.61 5.43 12.13 สหรัฐฯ 2,578.66 7.77 12.59

อัญมณีและ
เครือ่งประดบั 1,584.89 22.96 7.74 จนี 2,353.45 6.14 11.49

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ 1,556.93 -12.34 7.60 ญีปุ่น่ 1,978.43 2.41 9.66

ผลิตภณัฑ์ยาง 898.59 3.50 4.39 ฮ่องกง 1,297.03 -10.85 6.33

เมด็พลาสตกิ 727.19 -11.91 3.55 เวยีดนาม 970.99 -15.91 4.74

สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,782.11 9.88 9.28 จนี 4,036.61 0.32 21.02

น�า้มนัดบิ 1,530.47 -30.57 7.97 ญีปุ่น่ 2,793.28 1.05 14.54

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,436.69 -15.87 7.48 สหรัฐฯ 1,234.78 0.48 6.43

เคมภัีณฑ์ 1,218.79 -6.58 6.35 มาเลเซยี 904.34 2.09 4.71

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั

1,206.87 -12.49 6.28 สงิคโปร์ 739.73 -3.16 3.85

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ก.ย. 62 ดัชนี ก.ย. 62
ส่งออก +0.1 -0.3 +0.2 +0.3 101.1
น�าเข้า +0.5 -0.6 +0.2 -0.6 93.2

และส่วนประกอบรถยนต์ (+5.4%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน  
(+0.3%) ญีปุ่น่ (+1.1%) สหรฐัอเมรกิา (+0.5%) มาเลเซีย (+2.1%) และสงิคโปร์ (-3.2%) 

ดลุการค้า  
 เดอืนกนัยายน 2562  เกนิดุลการค้ามลูค่า 1,275.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 
 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกันยายน 2562 เท่ากบั 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกบัเดอืน
กนัยายน 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.3 (YoY) และเมือ่เทียบกบัเดอืนสงิหาคม 2562 (MoM) สงูขึน้ 
ร้อยละ 0.2 ปัจจยัหลกัเป็นผลจากราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมการเกษตร 
ยังคงปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับตลาดคู่ค้าหลักปรับตัวดีขึ้น ท�าให้มีค�าสั่งซ้ืออย่างต่อเนื่อง  
ขณะทีห่มวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ ดชันรีาคาส่งออกลดลง (น�า้มนัส�าเรจ็รปู และน�า้มนัดบิ) ส�าหรบั
หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ดัชนรีาคาส่งออกไม่เปลีย่นแปลง เฉลีย่ 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562  
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 สูงขึน้ร้อยละ 0.3 (AoA)

ดชันรีาคาน�าเข้า เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 93.2 (ปี 2555 = 100) เทยีบกบัเดอืน
กนัยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) และเมือ่เทียบกบัเดอืนสงิหาคม 2562 สงูข้ึนร้อยละ 0.2 
(MoM) เป็นผลจากหมวดสนิค้าเช้ือเพลงิเป็นส�าคญั ขณะทีห่มวดสนิค้าอ่ืนปรบัสงูขึน้ ประกอบด้วย  
หมวดสนิค้าทนุ หมวดสนิค้าวตัถุดิบและกึง่ส�าเร็จรูป หมวดสนิค้าอปุโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะ 
และอปุกรณ์การขนส่ง เฉลีย่ 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2561 (AoA) 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า
 ราคาทองค�าเดอืนตลุาคม เฉลีย่อยูท่ี ่21,500.00 บาท ลดลงร้อยละ 1.69 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรก หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน
ถึง 4 เดือน แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ยังถือได้ว่าราคายัง
สงูกว่าถงึร้อยละ 13.89 สอดคล้องกบัทศิทางราคาทองค�าในตลาดโลก ท่ีลดลง
ร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,494.80 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อทรอยออนซ์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้า เริม่หดตวัลงหลงัจากทีร่าคาพุง่สงูสดุในรอบ 6 ปี ปัจจยับวกมาจาก
การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ
สถานการณ์ของอังกฤษ-สหภาพยุโรป มีความผ่อนคลายคาดว่าจะสามารถ
บรรลุข้อตกลง Brexit ร่วมกันได้ รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน 
มทีศิทางทีด่ขีึน้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกจิทีซ่บเซาของสหรฐัฯ ยงัคงเป็นปัจจยัลบ 
ที่ส�าคัญ โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัว
อยู่ที่ 1,450 - 1,550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 

เฉลี่ยอยู่ที่ 53.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 5.32 จากเดือน 
ก่อนหน้า และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวร้อยละ 23.69 
เนื่องจากความต้องการใช้น�้ามันโลกชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และ
อุปทานส่วนเกินในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ราคาน�้ามันขายปลีก
ในประเทศลดลงตาม โดยราคาน�า้มันแก๊สโซฮอลล์ อยู่ที่ 23.93 บาท/ลิตร  
ลดลงร้อยละ 2.45 จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาน�้ามันดีเซล อยู ่ท่ี  
25.68 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 1.15 จากเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนตุลาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 

แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.67 จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 7.32 โดยเป็นผลจากเงนิเหรยีญสหรฐัฯ มทีศิทาง
อ่อนค่า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดและ
เงนิทนุส�ารองระหว่างประเทศของไทยยงัอยูใ่นระดับสงู หนีต่้างประเทศอยูใ่น 
ระดับต�่า ท�าให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ไทยจ�านวนมาก ส่งผลให ้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนตลุาคม 2562 ปรับตวัลดลงจาก

เดือนกันยายน จากราคา 1,155.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,140.24 บาท/
100 กิโลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวั
เพิ่มขึ้นจาก 3,463.10 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,465.00 บาท/100 กิโลกรัม 
โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่า 
คูแ่ข่งมากจงึท�าให้ผูซ้ือ้หนัไปซือ้ข้าวจากแหล่งทีม่รีาคาถูกกว่า และอปุทานข้าว
ในตลาดส�าคัญในเอเชียยังคงมีปริมาณมากท�าให้มีแนวโน้มการน�าเข้าลดลง

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย ณ 

ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม
ละ 43.82 บาท และ 39.59 บาท ตามล�าดับ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 
คิดเป็นร้อยละ 5.91 และ 6.07 ราคายางปรับตัวลดลงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศและตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ รวมท้ังได้รับ 
แรงกดดันจากค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร
ตลุาคม 2562
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สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,782.11 9.88 9.28 จีน 4,036.61 0.32 21.02

น�า้มนัดบิ 1,530.47 -30.57 7.97 ญีปุ่่น 2,793.28 1.05 14.54

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,436.69 -15.87 7.48 สหรัฐฯ 1,234.78 0.48 6.43

เคมภัีณฑ์ 1,218.79 -6.58 6.35 มาเลเซยี 904.34 2.09 4.71

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั

1,206.87 -12.49 6.28 สงิคโปร์ 739.73 -3.16 3.85

เดือน
สินค้า

Sep-19 Oct-19 %Δ(MOM) Oct-18 Oct-19 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,155.00 1,140.24 -1.28    1,182.62 1,140.24 -3.58

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,463.10 3,465.00 0.06    3,315.00 3,465.00 4.52

ยางพารา : (Baht/Kg)      

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 46.57 43.82 -5.91         46.87 43.82 -6.51

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 42.15 39.59 -6.07         44.08 39.59 -10.19

ทองค�า      

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,511.31 1,494.80 -1.09    1,215.39 1,494.80 22.99

ไทย (THB/Baht) 21,869.05 21,500.00 -1.69  18,878.26 21,500.00 13.89

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)      

WTI 56.99 53.96 -5.32         70.71 53.96 -23.69

อัตราแลกเปลี่ยน      

THB/USD 30.57 30.37 -0.67         32.77 30.37 -7.32
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เบรก็ซติ (BREXIT ย่อมาจาก British exit) หมายถงึ การถอนตัวออกจาก
สหภาพยโุรป (EU) ของสหราชอาณาจกัรทีก่�าลงัเกดิขึน้ โดยเป็นผลสบืเนือ่งจาก 
การลงประชามตวินัที ่ 23 มถินุายน 2559 ซึง่ผูอ้อกเสยีงลงคะแนนร้อยละ 51.9  
ออก เสยีงสนับสนุนการถอนตวั รัฐบาลองักฤษได้ใช้ข้อ 50 แห่งสนธสิญัญาว่าด้วย
สหภาพยโุรปเป็นการเริม่กระบวนการสองปี ซึง่มกี�าหนดสิน้สดุด้วยการออกจาก 
อยีขูองสหราชอาณาจกัรในวนัที ่ 29 มนีาคม 2562 เส้นตายนัน้มกีารต่อเวลาเป็น 
วนัที ่31 ตลุาคม 2562 และล่าสุด EU ได้มมีตเิห็นชอบอนมัุตขิยายเส้นตายเบรก็ซติ
ไปเป็นวนัที ่30 มกราคม 2563 (Cr: BBC.com/Thai) เบรก็ซิตอาจช่วยสร้างโอกาส
ต่อไทยกเ็ป็นได้

ท�าไมต้อง BREXIT?
1.  เพือ่น�าองักฤษกลับมายิง่ใหญ่อกีครัง้ นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรี

อังกฤษคนปัจจบุนัได้แถลงต่อสภาผูแ้ทนเมือ่ 25 ก.ค. 62 ว่า BREXIT จะท�าให้องักฤษ
กลบัมาผงาดในเวทีโลกอกีครัง้หนึง่ (Cr. www.gov.uk, EIU, FitchSolutions)                                                                    

2.  กระแสเรยีกร้องของคนองักฤษไม่อยากอยู่กบัอยูีต่อไปแล้ว        
3.  ประเด็นหาเสียงทางการเมือง นายกรัฐมนตร ีเดวดิ คาเมรอน ขององักฤษ 

(ปี 2553-2559) โหนกระแสด้วยการหาเสยีงเลอืกตัง้ว่าหากได้เป็นนายกรฐัมนตรี 
จะจั ดให้มีการท�าประชามติว่าจะแยกตัวออกจากอียูหรือไม่ ซึ่งท�าให้เขาได้รับ 
การเ ลือกต้ังอย่างถล่มทลาย โดยเขามีความเชื่อว่าหลังเลือกตั้งจะโน้มน้าวให้ 
คนเห็นดด้ีวยกบัการอยู่กบัอยีตู่อ แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ ผลประชามติต้องการออกจากอียู  
เขาจึงได้ประกาศลาออกจากต�าแหน่งหลงัวันที ่23 มิ.ย. 2559 ไม่นาน                                   

4.  ภาระด้านผูอ้พยพ อยีกู�าหนดให้แต่ละประเทศสมาชกิแบ่งกนัรบัผูล้ีภั้ยจาก
ตะวนัออกกลางและยโุรปตะวันออกซึง่มค่ีาใช้จ่ายสงู       

5.  ปัญหาการก่อการร้าย อังกฤษเป็นเป้าของการก่อการร้าย และเมื่ออีย ู
มนีโ ยบายให้รบัผูอ้พยพจากตะวนัออกกลางมากขึน้ การแฝงตวัเข้าไปก่อการร้ายก็
ท�าได้ง่าย ซึง่องักฤษไม่ต้องการเส่ียง              

6.  ไ ม่อยากอุม้ประเทศท่ีมเีศรษฐกจิตกต�า่ เช่น กรณขีองกรซี องักฤษต้อง 
อดัฉดีเงนิเข้าไปช่วยฟ้ืนฟูเป็นจ�านวนมาก                          

7.  สูญเปล่า อังกฤษเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ต้องเสียเงินอุดหนุนอียู  
(ปีละ กว่า 8,500 ล้านปอนด์) ซ่ึงส่วนหนึ่งใช้ช่วยประเทศอื่นที่เศรษฐกิจตกต�่า  
ทัง้ท่ีปัญหาขององักฤษกลับไม่ได้รับการเหลยีวแล                          

8.  องักฤษถูกลดอ�านาจ ในอยีหูลายครัง้ที ่เยอรมนั ฝรัง่เศส และอตีาลมีอี�านาจ
มากกว่าในการตดัสนิใจสงูสดุ การตดัสนิใจหลายครัง้จงึไม่สอดคล้องกบัความต้องการ
ขององักฤษ                       

9.  แ ก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในล�าบากเนื่องจากเป็นตลาดเดียว อีกทั้ง 
การกร ะตุ้นเศรษฐกิจในอังกฤษไม่สามารถท�าได้อิสระเพราะต้องฟังนโยบายของ
ธนาคารกลางของยโุรปก่อน                          

10. คนชาตอิืน่ในอยีเูข้าไปแย่งงานคนองักฤษ อนัเนือ่งจากนโยบายเคลือ่นย้าย
แรงงานเสรขีองอยีู 

ทางเลือกขององักฤษ
หลังจ าก BREXIT 31 ตุลาคม 2562 อังกฤษออกจากอียูแล้ว อังกฤษมีทางเลอืกอะไรบ้าง?  

(Cr. moneyandbanking)
1. สมคัรเป็นสมาชกิภาพถาวรของยโุรปตลาดเดยีวหรอืสหภาพศลุกากรอยี ู หลงัออกจาก

สหภาพยโุรป นางเทเรสซา เมย์ นายกรฐัมนตรีองักฤษ (13 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2562) ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลองักฤษแล้วว่าจะไม่สมัครฯ เข้าร่วมทัง้สององค์กร         

2.  ท�า FTA องักฤษ-อยูี แน่นอนว่าการค้าสองฝ่ายจะน้อยลงกว่าการทีอ่งักฤษเป็นสมาชิกอียู 
โดยการค้าสองฝ่ายจะหายไปราว 6% ภายในปี 2030 ซึง่รฐับาลองักฤษคาดว่าจะต้องสญูเสีย GDP 
ต่อครัวเรอืนราว 4,300 ปอนด์              

3.  เข้าเป็นสมาชกิ EFA (The European Economic Area) แทน ซึง่สมาชิก EFA สามารถ
ค้าขายในกลุ่มอียูเสรี เช่นเดียวกับนอร์เวย์ แต่ไม่มีสิทธิก�าหนดนโยบายอียู โดยพบว่าอังกฤษจะ 
สญูเสยี GDP ต่อครวัเรือนราว 2,600 ปอนด์                

4.  ค้ากับอียูในกรอบของ WTO แน่นอนว่าท้ังอังกฤษและอียูยังคงเป็นสมาชิก WTO  
โดยจะท�าให้องักฤษสญูเสีย GDP ต่อครวัเรือนราว 5,200 ปอนด์

5.  เจรจาท�า FTA กบัรายประเทศแทน เพือ่ชดเชยการค้าทีล่ดลงอนัเป็นผลจาก Brexit ซ่ึงเป็น
แนวทางทีอ่งักฤษก�าลงัทาบทามอยูห่ลายประเทศ เช่น มาเลเซยี และไทย แต่ดูเหมอืนว่าทางเลอืกท่ี 
1 2 และ 3 จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อภายหลังประชามติ BREXIT นายซาจิด จาวิด  
รฐัมนตรกีระทรวงการคลังองักฤษประกาศว่าองักฤษออกจากอียโูดยไม่มีข้อตกลงใดๆ จงึเหลอืเพยีง
ทางเลอืกที ่4 กบั 5 เท่านัน้ทีเ่ป็นไปได้

สถานะล่าสดุ ท่าทีอียูล่าสุดค่อนข้างผ่อนปรนต่อการถอนตัวของสหราชอาณาจกัรทีไ่ด้ขยาย 
เส้นตายออกไปเป็นวนัที ่31 มกราคม 2562 ซึง่นายกฯ บอรสิ จอห์นสนัจะต้องยืน่เบรก็ซิตฉบบัใหม่
ต่ออียู โดยประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันคือจะเอาอย่างไรกับไอแลนด์เหนือ (Cr. BBC.com/Thai)  
ทั้งนี้ เกาะไอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ แต่ 2 อาณาเขตนี้  
ไม่มด่ีานตรวจพรมแดน เช่นเดยีวกบัประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยโุรป ถ้าสหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพศุลกากร จะต้องมีการตรวจตราสินค้าท่ีผ่านพรมแดน นี่คือเหตุผลหลักที่ท�าให้เบร็กซิต  
ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งข้อตกลงเบร็กซิตใหม่ของนายกฯ บอริส จอห์นสันจะต้องมีความชัดเจน 
ในประเดน็นี ้การมีพรมแดนทีม่ด่ีานตรวจศลุกากร ท�าให้เกดิความหวาดกลวัว่าจะเกิดความแตกแยก
และความรนุแรงในไอร์แลนด์เหนอืเช่นทีเ่คยเกิดขึน้ในอดีต 

BREXIT กระทบไทยหรอืไม่?
ส�าหรบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน่าจะมไีม่มากนกั เนือ่งจากสดัส่วนการส่งออกของไทยไป 

สหราชอาณาจักรคดิเป็น 1.6% ของการส่งออกของไทย และการน�าเข้าจากสหราชอาณาจกัรกค็ดิ
เป็นเพยีง 1.2% ของการน�าเข้าของไทย ท้ังน้ี เศรษฐกจิไทยอาจได้รบัผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกจิ
สหภาพยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรด้วยบางส่วน  
อย่างไรกต็าม ตลาดการเงนิไทยน่าจะได้รบัผลกระทบตามความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกทีส่งูขึน้ 
(Cr. BankofThailand)

แนวทางการปรบัตัวของไทย
-องักฤษจะหนัไปเจรจาท�า FTA ทวภิาคมีากขึน้ การท�า FTA กบั RCEP กอ็าจเป็นอกีกรอบหนึง่

ทีอ่งักฤษอาจสนใจ ทัง้นี ้ อาเซียนถอืได้ว่าเป็นกลุม่เศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตสงูทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 
เป็นสิง่ทีอ่งักฤษไม่สามารถมองข้าม นอกจากนัน้ ซึง่ล่าสดุระหว่างการประชมุ ASEAN Summit  
เมือ่ต้นเดอืน พ.ย. 62 ทีผ่่านมา สมาชิก RCEP (ยกเว้น อนิเดีย) สามารถสรปุการเจรจา FTA ภายใน
กลุม่ได้แล้ว (สมาชกิ RCEP ประกอบด้วย ASEAN 10 ประเทศกบัคูภ่าค ีอกี 6 ประเทศ คอื จีน ญีปุ่น่ 
เกาหลใีต้ อนิเดยี ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์) โดย RCEP เป็นกลุม่เศรษฐกจิท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก
ครอบคลมุเกอืบครึง่หนึง่ของเศรษฐกจิโลก (39% ของ GDP PPP US$ โลก: Cr. World Bank) และ
ราวครึง่หน่ึงของประชากรโลก (48% ของประชากรโลก) ซึง่ RCEP จะก้าวขึน้มาผงาดในเวทโีลกแทน 
TPP และเป็นแรงกระตุน้ให้เกดิการเจรจา FTA กบัอังกฤษเพ่ือชดเชยการค้าองักฤษ-อียูทีจะลดลง 

-องักฤษมคีวามสนใจท่ีจะเจรจา FTA กบัไทยภายหลงัออกจากอยี ูโดยในช่วงรฐับาลนายกฯ 
ประยุทธ์ 1 อังกฤษได้เคยทาบทามไทยมาแล้ว โดยอังกฤษมสิีนค้าท่ีน่าสนใจ อาทิ องักฤษเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีเทคโนโลยีแบตเตอรีไ่ฟฟ้าท่ีล�า้หน้ามากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลกจะเอ้ือต่ออตุสาหกรรมไฮเทค
ทีไ่ทยก�าลงัส่งเสรมิ จงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะมีการเจรจา FTA ระหว่างกนั 

เบร็กซิตคืออะไร?


