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Editor s Note

ใน

โลกยุ ค Globalization ที่เทคโนโลยีก้าวล�้ำไปไกลอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ทุกสิ่ง
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจะก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมนัน้ ขึน้ อยู ก่ บั การปรับตัว
และการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส (Turn crisis into opportunity) ซึ่ งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ธุรกิจอยู ่รอด นับว่าเป็นความท้าทายส�ำหรับธุ รกิจในโลกอนาคตได้เลย
TPSO Journal ฉบับนี้ น�ำเสนอบทความ “Special Talk : แนวโน้มความท้าทาย
และโอกาสของการบริการในอนาคต” และ “Special Report : โลกป่ วน...ควรเปลี่ยน
จากยุ ทธศาสตร์สโู่ มเดลธุ รกิจสมัยใหม่” ที่จะอธิบายความหมายของค�ำว่า “Disrupt”
ผลกระทบที่ท�ำให้ธุรกิจและบริการของไทยในอนาคตว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด
พร้อมน�ำเสนอตัวอย่างโมเดลธุ รกิจจริงที่เกิดจากยุ ทธศาสตร์การพัฒนา 3 สาขา
ที่ สนค. ได้คดั เลือกแนวคิดในการสร้างธุ รกิจแบบตลาดน�ำการผลิต (Demand Driven)
เพื่อต่อยอดต้นแบบการค้าอุ ตสาหกรรมและธุ รกิจบริการสมัยใหม่ท่ี สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดโลก น�ำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพที่แท้จริงของการค้า
อุ ตสาหกรรมที่มีความเชื่ อมโยงกับภาคธุ รกิจ
ขอให้ ผู้ อ่ า นทุ กท่า นมีความสุขในการต้อ นรับ ลมหนาวที่ ทุกคนรอคอยนะคะ
เพราะเมื่ออากาศหนาวมาเยือน เทศกาลการท่องเที่ยวก็เริ่มต้นด้วยเช่ นกัน สนค.
ขอสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองทั่วไทย เพื่อเปิ ดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆ
สัมผัสธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังช่ วยให้เกิดกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ท้ายนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย แล้วพบกันต่อไปใน TPSO Journal ฉบับหน้าค่ะ
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Getting Around with TPSO
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
พร้ อ มด้ ว ยคณะ ได้ เ ข้ า พบกั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ บริ ษั ท ไมโครซอฟท์
ประเทศไทย จ�ำกัด เพือ่ หารือแนวทางการขับเคลือ่ นกระทรวงพาณิชย์ไปสูก่ ารเป็น
Data-driven Organization โดยใช้ Big Data และ Artificial Intelligence (AI)
มาช่วยยกระดับการท�ำงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจการค้า และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผูป้ ระกอบการภาคเกษตร
และภาคเอกชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รวมถึงใช้รับฟังเสียง
สะท้อนภาคประชาชน (Social Analytics) เพือ่ ก�ำกับและติดตามนโยบายสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ยังได้เข้าหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
“ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับ
รายสถานประกอบการ)” เพือ่ ศึกษาการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย (S-Curve) และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio-economy) ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้าไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
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แนวโน้มความท้าทาย

และโอกาสของบริการในอนาคต
ปัจจุบนั ภาคบริการทวีความส�ำคัญกับการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก
ตัง้ แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ภาคการค้าบริการขยายตัวในอัตราเร่งทีส่ งู กว่าการค้าสินค้า
จากสถิตอิ งค์การการค้าโลกในปี 2560 การค้าบริการมีมลู ค่าสูงถึง 13.3 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และมีอตั ราเติบโตเฉลีย่ 1 5.4 % ต่อปี โดยเฉพาะภาคบริการทางการเงิน
ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 20 % ของการค้าบริการทั้งหมด
ในส่วนของงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ และการวิจยั และพัฒนา มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ 1
สูงกว่า 10 % ขณะเดียวกันบริการด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ซึง่ เดิมมีสว่ นแบ่งตลาดค่อนข้างน้อย แต่ปจั จุบนั มีการเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วอย่างน่าสนใจ
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีสัดส่วนภาคบริการสูงถึง 3 ใน 4 ของ GDP
ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนาก็กำ� ลังเปลีย่ นแปลงสูก่ ารเป็นเศรษฐกิจภาคบริการมากขึน้
แนวโน้มการค้าบริการในอนาคต
จากรายงาน World Trade Report 2019 : The future of services
trade ระบุว่าการค้าบริการในอนาคต จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค
(Demand) เป็นหลัก และการปรับตัวของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของ
ภาคบริการ ดังนี้
1. เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวช่วยส�ำคัญที่ท�ำให้การค้าบริการท�ำได้ง่ายขึ้น
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้ธุรกิจเติบโต และสร้างสรรค์เศรษฐกิจในรูปแบบใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลด
ต้นทุน เพิ่มการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงกิจกรรมเชิงสังคมต่างๆ และ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางเพศ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
(1.1) เทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการค้าบริการ อาทิ การสร้างช่องทางใหม่
ในการให้บริการแทนที่การซื้อขายสินค้า และท�ำให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากทรัพยากร จากข้อมูลของ WTO เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่
(1) คอมพิวเตอร์ เติบโตเฉลีย่ 1 8 % โดยมีสว่ นแบ่งตลาดโลก 7.72 % (2) การสือ่ สาร
ดิจิทัล เติบโตเฉลี่ย1 11 % โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 4.24 % (3) กิจกรรมด้าน IT
ส�ำหรับการจัดการ เติบโตเฉลี่ย1 21 % โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก 2%
(1.2) เทคโนโลยีชว่ ยเพิม่ มูลค่าบริการตลอดห่วงโซ่มลู ค่า โดยมีสดั ส่วน
มูลค่าเพิ่มของบริการอยู่ที่ 9% ถึง 10% กล่าวคือ (ต้นน�้ำ) บริษัทผู้ผลิตจะใช้
การบริการมากขึน้ ในขัน้ ตอนการผลิต (กลางน�ำ้ ) มีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุน
ภายในสายงานการผลิต เช่น การศึกษาและพัฒนา การออกแบบ การขนส่ง
การตลาด และ (ปลายน�้ำ) การขายบริการที่ไปพร้อมกับสินค้าเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า
(1.3) เทคโนโลยีสร้างโอกาสในการค้า โดยก้าวข้ามข้อจ�ำกัดทางที่ตั้ง
ภูมิศาสตร์และอุปสรรคทางการค้าแบบเดิม เพิ่มความสามารถด้านการค้าบริการ
ข้ามพรมแดน อาทิ กระบวนการค้าชายแดน และการลงทุน/ตั้งบริษัทข้ามประเทศ
(Mode 3 : Commercial Presence) ดังนั้น ประเทศก�ำลังพัฒนาจึงควรมุ่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(2.1) โครงสร้างประชากรและความต้องการตามวัย ประชากรโลกคาดว่า
จะเพิ่มมากขึ้นถึง 9.8 พันล้านคนในปี 2593 มีผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะ
ต้องใช้บริการดูแลสุขภาพและประกันมากขึ้น ขณะที่วัยหนุ่มสาวจะใช้บริการ
ด้านการศึกษามากขึ้น
(2.2) ความต้องการของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ในการใช้เทคโนโลยี กลุม่ New
Generation, Generation Z และ Millennials จะมีสัดส่วนรวมกันเป็น 70%
ในปี 2573 ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับโลกดิจิทัล จึงมีแนวโน้มการใช้
บริการออนไลน์เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ บริการผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั จะเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกมออนไลน์ YouTube และ
Netflix สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล รวมถึงเป็นโอกาส
ส�ำหรับผู้ต้องการเป็น streamer และศิลปินด้วยต้นทุนที่ต�่ำและง่ายต่อการเข้าถึง

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) การท่องเทีย่ ว เช่น ภาวะโลกร้อนกระทบต่อกิจกรรมกลางแจ้งหรือ
กีฬาฤดูหนาว และภัยแล้งท�ำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างระบบส�ำรองน�้ำ เป็นต้น
(4.2) การขนส่ง ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคม เช่น น�้ำท่วมถนน แต่บางกรณีน�้ำแข็งขั้วโลกละลายกลับส่งผลดี
เช่น การเดินเรือขนส่งซึ่งสามารถแล่นเรือผ่านร่องน�้ำที่เคยมีน�้ำแข็งระหว่าง
เอเชียและยุโรป ท�ำให้เส้นทางสั้นขึ้นและช่วยลดระยะเวลาขนส่งกว่า 40%
(4.3) การบริการด้านพลังงาน อาทิ การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ น�้ำมัน
ซึ่งต้องพยากรณ์ให้แม่นย�ำและเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมถึง
การผลิตส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาวะภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฟ้าผ่า ดินถล่ม และ
น�้ำท่วม อาจท�ำให้การผลิตติดขัดและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันและซ่อมบ�ำรุง
ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบใหม่ อาทิ สายไฟใต้ดิน รวมถึงการผลิต
พลังงานทดแทน เพือ่ เป็นระบบส�ำรองพลังงานหรือทดแทนรูปแบบการผลิตพลังงาน
แบบเดิม
(4.4) การบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในอนาคตเทคโนโลยีและ
บริการด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นและแข่งขันกันมากขึ้นตามกระแส
การอนุรักษ์ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการขยะและมลพิษ การบ�ำบัด
น�้ำเสีย การประหยัดพลังงานน�้ำ และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การออกแบบทางวิศวกรรม บริการให้คำ� ปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อม การติดตัง้ อุปกรณ์
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
(4.5) การบริการด้านการประกันภัย จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพายุหิมะ
ความแห้งแล้ง อุทกภัย คลื่นความร้อน พายุเฮอริเคน และพายุทอร์นาโด ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายได้ถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 1 ปี ซึ่งต้องประสาน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน ในการพั ฒ นาการบริ ก ารด้ า น
การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ/ภัยธรรมชาติ ให้ครอบคลุม
การพัฒนาศักยภาพการค้าบริการให้เป็นสากลและมีความก้าวหน้านั้น
ใช้แต่เพียงเทคโนโลยีอาจจะไม่เพียงพอในการเติบโตทีย่ งั่ ยืน จึงจ�ำเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการค้าบริการ
รวมถึงภาครัฐจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญอย่างเต็มที่ในการยกระดับความเป็นสากล
เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าบริการในอนาคต
---------------------------------------------------------------------------------------อัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2560
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Special Report
โดย : นางสาวอริยา เณรโต นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนางสาวสร้อยฟ้า แสงพรหม นักวิชาการพาณิชย์ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
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โลกในปัจจุบันพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศ
มหาอ�ำนาจ ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมถึงกระแส Digital Disruption ที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจ ธุรกิจแบบดัง้ เดิมจึงต้องมีการเตรียมพร้อมปรับตัวภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและบริบทของโลกทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างก้าวกระโดด โจทย์ใหญ่
ของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการไทย จึงต้องค้นหาว่าความต้องการที่แท้จริงของตลาดในยุค “โลกป่วน” คืออะไร? ผลิตอะไร? ให้ใคร? และ
“ควรเปลี่ยน” รูปแบบธุรกิจอย่างไรที่ตรงความต้องการของตลาด? ตลอดจนการรองรับผลกระทบต่างๆ จึงนับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้ประกอบการจะต้องติดอาวุธ
อัพเกรดความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์กรต่อไป
จากผลการศึกษาแนวโน้มส�ำคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย พบว่าแนวโน้มส�ำคัญ 5 ประการ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและการผลิตในแต่ละ
ภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตของไทย มีดังนี้

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change)

สถานการณ์ปจั จุบนั : การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนัน้ ได้สง่ ผลกระทบไปทัว่ โลก อาทิ วิกฤติความแห้งแล้ง ความผันผวนของฤดูกาล ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ยๆ รวมถึงการลดลงของผลผลิตในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยอุณหภูมเิ ฉลีย่
ของโลกในปี 2423-2555 พบว่าเพิม่ ขึน้ 0.85 องศาเซลเซียส ซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ 7,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยได้รบั ความเสีย่ ง
เป็นอันดับ 9 ของโลก
ผลกระทบ : การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและปศุสตั ว์โดยตรงอย่างรุนแรง ท�ำให้ผคู้ นตืน่ ตัวกับกระแส Green Production
มากขึน้ และกระแสดังกล่าวนีจ้ ะถูกน�ำมาเป็นข้อก�ำหนดในเวทีการค้า
สินค้าบริการทีม่ ศี กั ยภาพ : สินค้าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) อาทิ สินค้าแปรรูปจากโปรตีนทางเลือก ยานยนต์ไฟฟ้า (Electrics Vehicles) และ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการจัดการพลังงาน (Energy Management Services)
2. แนวโน้มการเกิดเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต (Future of Production)

สถานการณ์ปจั จุบนั : แนวโน้มการผลิตของประเทศไทยจะมุง่ เน้นการใช้นวัตกรรมขัน้ สูงมากยิง่ ขึน้ อาทิ AI หุน่ ยนต์ โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของ
ระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ของไทยในปี 2560 จะเติบโตอยูท่ ่ี 28%
ผลกระทบ : พฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะเลือกสินค้าและบริการโดยตัดสินใจบนพืน้ ฐานของเทคโนโลยี ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และตลาดแรงงานจะมี
การพัฒนาทักษะให้สอดรับการผลิตในรูปแบบใหม่
สินค้าบริการทีม่ ศี กั ยภาพ : เกษตรอัจฉริยะทีม่ งุ่ เน้นการใช้นวัตกรรม (Smart Farm) การแพทย์เฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) ซึง่ ออกแบบการให้บริการ
เฉพาะเจาะจงในระดับบุคคลอย่างแม่นย�ำ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ (Wellness and Medical Services)
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3. แนวโน้มสังคมสูงวัย (Aging Society)

สถานการณ์ปจั จุบนั : ประเทศไทยก�ำลังก้าวสูส่ งั คมสูงวัย และในปี 2563 จะเป็นปีแรกทีไ่ ทยจะมีสดั ส่วนประชากรสูงวัยคิดเป็นร้อยละ 17.45 ซึง่ มากกว่า
ประชากรวัยรุน่ ท�ำให้ไทยมีสดั ส่วนประชากรสูงวัยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์
ผลกระทบ : ผูบ้ ริโภคจะมีทศิ ทางการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป สินค้าเพือ่ สุขภาพและสินค้าออร์แกนิคจะได้รบั ความนิยมสูงขึน้ รวมทัง้ การออกแบบสินค้าจะรองรับ
ผูบ้ ริโภคจะมีความหลากหลายมากขึน้ (Universal Design)
สินค้าบริการทีม่ ศี กั ยภาพ : ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) หุน่ ยนต์บริการผูส้ งู วัย (Elder Care Robot) ธุรกิจทีพ่ กั อาศัยผูส้ งู วัย (Senior Living Services)
4. แนวโน้มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

สถานการณ์ปัจจุบัน : แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน เป็นกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานของการปราศจากของเสียและมลพิษตลอดทั้ง
กระบวนการของสินค้าและบริการ ขณะนีไ้ ทยติดอันดับ 6 ของประเทศทีป่ ล่อยขยะลงสูท่ ะเลมากทีส่ ดุ ซึง่ มีปริมาณมากถึง 1 ล้านตันต่อปี และภายในปี 2593
โลกจะมีขยะเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านตัน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้น (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรร่วมกันมากกว่าการสร้างความเป็นเจ้าของ (Sharing Economy) เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกใหม่ทจี่ ะพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน
ผลกระทบ : ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มุ่งเน้นความยืดหยุ่นมากขึ้น กระบวนการ
ให้บริการจะเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Economy) และภาคการผลิตจะตั้งอยู่บนหลักการค้าที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม
สินค้าบริการที่มีศักยภาพ : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงพลังงานชีวภาพ (Sustainable Palm Oil) อาทิ อุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมพลาสติก
ย่อยสลายได้ (Bio Plastics) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปราศจากของเสีย (Zero Waste, Zero carbon)
5. แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ (Supply Chain and Transportation)

สถานการณ์ปจั จุบนั : ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในโลกออนไลน์ จากสถิตปิ ี 2561 พบว่าไทยมีผใู้ ช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่า 45 ล้านคน
ใช้โปรแกรม Line อยูท่ ี่ 44 ล้านคน และ Facebook อยูท่ ี่ 52 ล้านคน โดยไทยมีมลู ค่า e-commerce ในปี 2561 อยูท่ ี่ 3.2 ล้านล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ที่ 8-10 % ต่อปี เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
ผลกระทบ : จากการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ e-commerce ท�ำให้ธรุ กิจบริการโลจิสติกส์ (3PL) เติบโต เทคโนโลยีสมัยใหม่จะถูกน�ำเข้ามา
ใช้ในการให้บริการโลจิสติกส์มากขึน้ อาทิ โดรนส�ำหรับการขนส่ง รวมทัง้ อ�ำนาจการต่อรองของผูบ้ ริโภคจะสูงขึน้ ตามอัตราการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์
สินค้าบริการทีม่ ศี กั ยภาพ : ระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร (Traceability In Food Industry) ระบบหุน่ ยนต์อตั โนมัติ
บนสายพานทีม่ กี ารผลิตและการให้บริการ (Industrial Robot) และการยกระดับการท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Tourism Platform)

3 ยุทธศาสตร์ พัฒนา 3 สาขา ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และบริการศักยภาพ

จากผลการศึกษาแนวโน้มและความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพือ่ สร้างธุรกิจแบบ “ตลาดน�ำการผลิต” (Demand Driven) ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
ได้คัดเลือกธุรกิจศักยภาพ 3 สาขา เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่
วิสยั ทัศน์ : ยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียด์ ว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ สร้างการยอมรับในระดับสากล และสร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืนให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์
				
กลยุทธ์
• รวมกลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้
1. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
• จัดตัง้ หน่วยอบรมและให้ความรูด้ า้ นการส่งเสริมการขายและการเข้าถึงตลาดให้แก่เกษตรกรอินทรีย์
ในการท�ำเกษตรอินทรีย์
• น�ำผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการท�ำมาตรฐานสินค้า การท�ำการตลาดจริง มาอภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์
ในการท�ำงานและการขอรับมาตรฐานสินค้าอินทรียป์ ระเภทต่างๆ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และส่งเสริมการท�ำมาตรฐานสินค้าด้วย
เทคโนโลยี

•
•
•
•

ประชาสัมพันธ์การจัดท�ำมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรียข์ องไทยและสากล
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิม่ ผลผลิตอินทรียท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
สนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
พัฒนาการตรวจสอบติดตามสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Traceability)

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

• หน่วยงานด้านวิจยั และพัฒนา หรือนักลงทุน ควรประสานกับกลุม่ เกษตรกร เพือ่ ปรับปรุงและต่อยอดนวัตกรรม
การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตอินทรีย์ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
• หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตรอินทรียค์ วรกระตุน้ การรับรู้ และแผนการสนับสนุนสินค้าอินทรีย์
ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง
• ให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมส�ำหรับกิจการเทคโนโลยีเกษตรทีม่ มี ลู ค่าสูง

4. ส่งเสริมการเกษตรอินทรียต์ ลอดห่วงโซ่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

•
•
•
•

ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ทยขึน้ สูแ่ พลตฟอร์มในระดับสากลเพือ่ รุกตลาดโลก
ท�ำการตลาดสินค้าเกษตรอินทรียโ์ ดยมุง่ ไปยังกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี ำ� ลังซือ้
น�ำเสนอสินค้าอินทรียใ์ นช่องทางกายภาพ อาทิ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า
เกษตรกร หรือผูป้ ระกอบการควรกระตุน้ การสือ่ สารเรือ่ งสินค้าอินทรียก์ บั ผูบ้ ริโภคในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย
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Special Report
2. ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคต
วิสยั ทัศน์ : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่อาหารประเภทใหม่ๆ ด้วยการวิจยั และพัฒนาทีใ่ ช้ตลาดเป็นตัวน�ำ และเป็นผูน้ ำ� ด้านอาหารแห่งอนาคต ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ยุทธศาสตร์
				
กลยุทธ์
• จัดอบรมผูป้ ระกอบการในการท�ำการตลาดด้วยเรือ่ งราวของสินค้า (Storytelling)
1. พัฒนาองค์ความรูข้ องผูป้ ระกอบการ
• ส่งเสริมการให้ความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง
ในอุตสาหกรรมให้เท่าทันตลาด
• คัดเลือก Product Champion เพือ่ ถอดบทเรียนให้แก่ผปู้ ระกอบการรายอืน่ ๆ
2. เชือ่ มโยงสินค้ากับตลาดด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุง
หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

•
•
•
•

3. พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของ
สินค้าในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี

• ส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
• จัดหน่วยให้ความรูด้ า้ นการจัดท�ำมาตรฐานอาหารให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค
• ส่งเสริมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีวทิ ยศาสตร์การอาหารและการเกษตร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอาหารใหม่

4. ส่งเสริมการเชือ่ มโยงการผลิตกับตลาด
ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่

•
•
•
•

เพิม่ มูลค่าสินค้าอาหารไทยเดิมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด
ส่งเสริมการน�ำงานวิจยั และพัฒนามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารใหม่
สร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้แก่ลกู ค้า
ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงเงินทุนเพือ่ พัฒนานวัตกรรมและการวิจยั

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานด้านอาหารในภูมภิ าค
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้านอาหารทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ชยายฐานการผลิตในประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ เข้าใกล้ตลาดและลดต้นทุน
จับคูธ่ รุ กิจกับบริษทั ท้องถิน่ ในต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์บริการท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภาพและรายได้สูง
วิสยั ทัศน์ : ใช้เทคโนโลยีนำ� เสนอคุณค่าของการท่องเทีย่ วในทุกมิติ ทัง้ มิตดิ า้ นอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ และสุขภาพ เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วสูก่ ารท่องเทีย่ วรายได้สงู
ยุทธศาสตร์
				
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างทักษะและความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากร
• สนับสนุนบริการอบรมดูแลผูส้ งู อายุ บุรษุ /นางพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
และผูป้ ระกอบการภาคบริการท่องเทีย่ ว
• ส่งเสริมการอบรมการออกแบบการบริการให้ผปู้ ระกอบการสุขภาพ
และสุขภาพ
• สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการท่องเทีย่ ว
2. พัฒนาระบบนิเวศการบริการให้สามารถ
รองรับเทคโนโลยี ส�ำหรับการท่องเทีย่ ว
สมัยใหม่

•
•
•
•

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ให้พร้อมรองรับนักท่องเทีย่ วสูงวัย
ผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผูป้ ระกอบการในไทยทีป่ ระพฤติผดิ กฎหมาย
ด�ำเนินโครงการในเชิง Regulatory Sandbox ส�ำหรับกิจการทีย่ งั ไม่มกี ฎหมายรองรับโดยตรง
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ของผูป้ ระกอบการ เพือ่ ส่งเสริมการให้บริการและส่งเสริมการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม

3. สนับสนุนการท�ำการตลาดท่องเทีย่ วเฉพาะ
(Customization) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่

• ปรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
• สนับสนุนการท่องเทีย่ วแนวคาร์บอนต�ำ่ ให้กจิ การท่องเทีย่ วชุมชน จัดท�ำ Carbon footprint
และปลูกป่าทดแทนปริมาณ Carbon ทีน่ กั ท่องเทีย่ วใช้ไปในแต่ละกิจกรรม
• พัฒนาทักษะทางการตลาดตามแต่ละพืน้ ที่ (Branding Destination)
• ส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

4. สนับสนุนการเชือ่ มโยงภาคบริการท่องเทีย่ ว
เพือ่ เสริมขีดความสามารถการแข่งขัน
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

•
•
•
•
•

ส่งเสริมเส้นทางท่องเทีย่ วสุขภาพเชือ่ มโยงกับจังหวัดเมืองรอง หรือประเทศเพือ่ นบ้าน (Multi destination)
เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพกับตลาด ผ่านแพลตฟอร์ม
สนับสนุนการพัฒนาและเชือ่ มโยงการค้าและการท่องเทีย่ วในรูปแบบพันธมิตรธุรกิจ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิน่ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะสัน้ ภายในพืน้ ที่
ผลักดันการขายกิจกรรมท่องเทีย่ วผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยการสร้างเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ (storytelling)

จากยุทธศาสตร์สู่การลงมือท�ำโมเดลธุรกิจจริง
ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่ สนค. มุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า และผลักดัน
ยุ ท ธศาสตร์ ล งสู ่ ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพในยุ ค โลกป่ ว น...ควรเปลี่ ย น จากกว่ า
30 แนวคิดธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการระดมสมองใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชุมพร และกรุงเทพฯ เราได้
คัดเลือกแนวคิดที่มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสมัยใหม่
เพือ่ น�ำมาขยายผลเป็นโครงการน�ำร่องทีส่ ร้างโอกาสทางธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการน�ำร่องกิจการข้าวอินทรียบ์ นระบบสมาร์ทฟาร์ม เป็นโครงการ
ที่ช่วยยกระดับการปลูกจากเกษตรดั้งเดิม โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกรวมเข้ากับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี ตามแผน
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียส์ มัยใหม่ โดยโครงการนีจ้ ะเน้นทีเ่ กษตรกรข้าวอินทรีย์
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หอมมะลิ 105 ซึง่ มีเอกลักษณ์และได้รบั ความนิยมจากต่างชาติสงู ใช้จดุ แข็งของ
ไทยที่เริ่มผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติและการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับมูลค่าสินค้าอินทรีย์ที่มีการขยายตัวสูง โดยระบบ
สมาร์ทฟาร์มจะติดตั้งระบบเซนเซอร์วัดความชื้น และสภาพอากาศในแปลงนา
อินทรีย์ที่ก�ำหนด จากนั้นจึงเป็นการน�ำข้อมูลสถิติจากการวิจัยมาวิเคราะห์
ร่วมกับค่าที่ได้จริง เพื่อก�ำหนดตัวแปรที่ส่งผลส�ำคัญต่อผลผลิตในแต่ละแปลง
เกษตรกรที่ ติ ด ตั้ ง ระบบแล้ ว จะสามารถตรวจสอบค่ า ต่ า งๆ ได้ ต ลอดเวลา
รวมทั้งสามารถวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจจับได้อย่าง
รวดเร็ว ลดความเสีย่ งในการสูญเสียผลผลิต โดยเกษตรกรจะต้องน�ำเสนอเรือ่ งราว
การผลิตในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงของรอบการผลิตผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ของตน เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคซึ ม ซั บ แนวทางการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานและ
ความปลอดภัยในการผลิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยสร้างเครือข่ายธุรกิจภายในท้องถิ่นกับโรงแรม
ร้านค้า ฟาร์ม ในการสร้างแพคเกจท่องเที่ยวร่วมกันในเชิงอนุรักษ์ และ
การท�ำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็นโครงการทีช่ ว่ ย
สร้างมูลค่าให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

2. โครงการน�ำร่องกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน โดยได้แนวคิด
มาจากการท�ำธุรกิจแบรนด์ ‘Bricket’ ไส้กรอกจิ้งหรีด ทั้งนี้ จิ้งหรีดถือเป็นกลุ่ม
อาหารทางเลือกใหม่แห่งอนาคต (Novel Food) ที่ได้รับการยอมรับในองค์การ
สากลว่ า เป็ น แหล่ ง โปรตี น ที่ มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น ในตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทั้งรูปแบบแมลงทอดหรือปั่นเป็นผงเพื่อเป็น
อาหารเสริมและส่วนผสมในอาหารอืน่ ๆ เช่น ไส้กรอก เป็นต้น ซึง่ ไทยมีศกั ยภาพ
การผลิตกว่า 20,000 ฟาร์ม โดยต้องปรับปรุงจุดอ่อนด้านระบบฟาร์มเลี้ยง
มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน GMP และ HACCP ของโรงงานแปรรูป เพื่อให้
ส่ ง ออกไปตลาดสากลได้ โดยกิจ การจะติด ตั้งระบบการเลี้ย งจิ้งหรีดให้ได้
มาตรฐานให้แก่เกษตรกรที่สนใจ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเดิมที่ต้องการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ซึ่งใช้พื้นที่น้อยและเงินลงทุนต�่ำ รวมถึง
การท�ำสัญญาเพื่อรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้การอบรมการเลี้ยง
ในเบือ้ งต้น และส่งเสริมให้เกิดการส่งออกไปยังต่างประเทศ สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

3. โครงการน�ำร่องกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านม่วงค�ำ ภายใต้ชื่อ
“ม่วงค�ำ Zero Waste, Zero Carbon” จากเดิมหมูบ่ า้ นม่วงค�ำตัง้ อยูใ่ นหุบเขา
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากนัก มีจุดอ่อนจากการเผาขยะซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ และไม่มี
จุดขายด้านการท่องเที่ยวเหมือนกับ อ.ม่อนแจ่มและปาย เราจึงใช้โอกาสจาก
กระแสการท่องเที่ยว Green Tourism ที่ขยายตัวขึ้น ผนวกกับต้นแบบตลาด
ป่าไผ่เขียว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นตลาดปลอดพลาสติกมาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้าน
ม่วงค�ำ โดยชูจุดขาย “การท่องเที่ยวเชิงชุมชน ผ่านการสร้างเรื่องราว และ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Zero-waste และ Carbon neutral

4. โครงการน� ำ ร่ อ งกิ จ การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นแพลตฟอร์ ม ภายใต้ ชื่ อ
“ชุมพร-ระนอง สูงวัย เทใจ น�ำเที่ยว” เป็นแนวคิดการสร้างจุดเด่นของ
สองจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่ไม่พลุกพล่านแต่มีศักยภาพใน
การเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยโครงการต้นแบบของเราได้น�ำ
กิจการ “ชมแขโฮมสเตย์” ซึ่งน�ำโดยเจ้าของธุรกิจวัยเกษียณ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยน
บ้านพักส่วนตัวเป็นธุรกิจโฮมสเตย์ โดยจัดท�ำแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมน�ำเที่ยว
ในสองมหาสมุทร น�ำเสนอผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นน�ำ 2 แพลตฟอร์ม คือ
Local Alike และ Air BNB ในการโปรโมตโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ตรง
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ซึง่ โครงการนีไ้ ด้ประโยชน์จากพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของ
คนทีเ่ ปลีย่ นไป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช่วยสร้างรายได้ให้ทอ้ งถิน่ และการรองรับ
สังคมสูงวัย

นอกจากโมเดลธุ ร กิ จ ข้ า งต้ น แล้ ว เรายั ง มี อี ก
หลากหลายรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ที่น่าสนใจ ซึ่งท่าน
สามารถ Scan QR Code เพือ่ ดาวน์โหลดเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการฯ และ Booklet “15 รูปแบบ
ธุรกิจสมัยใหม่ และปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรรู้
ในยุคโลกป่วน..ควรเปลี่ยน” หรือเข้าไปที่เว็บไซด์
Http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10454
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2562
ภาพรวม เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน โดยสัญญาณจากเครือ่ งชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ คือ
เงินเฟ้อในเดือนนีย้ งั คงได้รบั แรงกดดันส�ำคัญจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะราคาน�้ำมันดิบ การส่งออก และการแข็งค่าของเงินบาท
ซึง่ ส่งผลทัง้ ด้านอุปทานและอุปสงค์ สอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ด้านอุปทาน
โดยเฉพาะดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำ� ลังการผลิต
ทีป่ รับตัวลดลงต่อเนือ่ ง รวมทัง้ อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
ทีก่ ลับมาหดตัว และเครือ่ งชีว้ ดั ด้านอุปสงค์ อาทิ ปริมาณการจ�ำหน่าย
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ทลี่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบวกจากการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่าย
ในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และความเชื่อมั่น
ผูบ้ ริโภคทีป่ รับตัวดีขนึ้ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ ส่วนหนึง่ น่าจะเป็น
ผลจากการด�ำเนินมาตรการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลทีผ่ า่ นมา ทัง้ ในเรือ่ งการประกันรายได้เกษตรกร มาตรการส่งเสริมการใช้จา่ ยในประเทศเพือ่ กระตุน้ การบริโภค
และการท่องเทีย่ วผ่านโครงการชิมช้อปใช้ รวมทัง้ มาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลจะน�ำออกมาใช้ในระยะต่อไป
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป)
เดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 102.74 เทียบกับ
เดือนตุลาคม 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.11 (YoY)
ตามการสูงขึน้ ของหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ไม่มแี อลกอฮอล์ ร้อยละ 2.22 โดยข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 8.88
โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า
เนื่องจากผลผลิตน้อย ผักและผลไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 6.03 เนือ่ งจากความต้องการเพิม่ ขึน้
ในช่ ว งกิ น เจและฐานราคาปี ที่ ผ ่ า นมาต�่ ำ
เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นำ�้ สูงขึน้ ร้อยละ 2.19
(เนือ้ สุกร ปลานิล ไก่ยา่ ง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 2.63
(ไข่ไก่ ไข่เป็ด) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.39
(น�ำ้ อัดลม น�ำ้ หวาน เครือ่ งดืม่ รสช็อกโกแลต) ผลจากการปรับภาษี
ในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลผสมร้อยละ 10-14 อาหารบริโภค
ในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 0.58 และ 0.28 ตามล�ำดับ
(กับข้าวส�ำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) ขณะทีเ่ ครือ่ งประกอบอาหาร
ลดลงร้อยละ 0.39 (น�้ำมันพืช ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม) ขณะที่
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.09
ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ 3.43
โดยน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 11.57 (ต�ำ่ สุดในรอบ 43 เดือน)
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ)
หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.27 (กระโปรงสตรี
เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดบุรุษ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ 0.08 (เบียร์ ไวน์) ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ
สูงขึน้ ร้อยละ 6.14 (ค่าโดยสารรถประจ�ำทาง ค่าโดยสารรถเมล์เล็ก/
รถสองแถว) หมวดเคหสถาน สูงขึน้ ร้อยละ 0.37 (ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่ า เช่ า บ้ า น) หมวดการตรวจรั ก ษาและบริ ก ารส่ ว นบุ ค คล
สูงขึน้ ร้อยละ 0.42 (ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและบ�ำรุงผิว โฟมล้างหน้า)
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.76
(ค่าเช่ารถตู้ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562
ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.74 (AoA)
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนตุลาคม 2562
เท่ากับ 100.9 เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม
2561 ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) โดย
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 3.3 จากสินค้าส�ำคัญในกลุ่ม
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ความต้องการลดลงจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กลุ่มเคมีภัณฑ์
(เม็ดพลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุม่ สิง่ ทอ ราคาเคลือ่ นไหวตามตลาดโลก
และต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง กลุม่ เยือ่ กระดาษ
ราคาตลาดโลกและค� ำ สั่ ง ซื้ อ ชะลอตัว
กลุม่ โลหะขัน้ มูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ความต้องการของตลาดทีล่ ดลง และมีการแข่งขันสูง กลุม่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
ปรับราคาลงเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 8.6 จากกลุม่ สินค้าน�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติตามภาวะตลาดโลก
ขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 5.8 จากการสูงขึน้ ของกลุม่ ผลผลิตการเกษตร โดยผลปาล์มสดราคาเพิม่ ขึน้ จากมาตรการลดปริมาณสต๊อกของภาครัฐ
ขณะทีข่ า้ วเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มะพร้าวผล พืชผัก กลุม่ ปศุสตั ว์ (สุกร ไก่มชี วี ติ และไข่ไก่) กลุม่ ปลาและสัตว์นำ�้ (ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล
ปูมา้ หอยนางรม หอยลาย) ราคาสูงขึน้ เนือ่ งจากมีผลผลิตลดลง ส�ำหรับสินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ หัวมันส�ำปะหลัง อ้อย ยางพาราและกุง้ แวนนาไม จากปริมาณผลผลิต
ทีม่ อี ยูม่ าก ประกอบกับความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนตุลาคม
2562 เท่ากับ 104.7 เมือ่ เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY)
จากการลดลงของหมวดเหล็ ก และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 16.7 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ลวดผูกเหล็ก) เนื่องจากราคาเหล็กใน
ตลาดโลกปรั บ ลดลงและราคาวั ต ถุ ดิ บ
มีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับ
ความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อน
จากยอดขายเหล็ ก ในประเทศที่ ล ดลง
ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 8 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ฝักบัวอาบน�ำ้ ราวจับสแตนเลส) ปรับราคาลงเพือ่ กระตุน้ ยอดจ�ำหน่าย หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 0.9
(อลูมเิ นียมแผ่น ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลียมทีป่ รับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ผสม ซีทไพล์คอนกรีต) จากความต้องการลดลง สอดคล้องกับ
ยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศทีห่ ดตัวต่อเนือ่ ง 8 เดือน และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลโิ คน) ปรับลดลงตามวัตถุดบิ ในขณะทีห่ มวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
สูงขึน้ ร้อยละ 11.2 (ไม้พน้ื ไม้ฝา ไม้คาน) จากไม้นำ� เข้าราคาสูงขึน้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ)
เนือ่ งจากสภาพอากาศไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการผลิต หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พวี ซี ี ท่อพีวซี แี ละอุปกรณ์
ท่อระบายน�ำ้ เสียพีวซี )ี ส�ำหรับหมวดกระเบือ้ ง ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.1 (MoM) เฉลีย่ 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2562 ดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคโดยรวม อยูท่ รี่ ะดับ 46.3 ปรับตัวสูงขึน้
จากระดับ 46.0 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นครั้งแรก
ในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 39.8 มาอยู่ที่ 40.5 และ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
จากระดับ 50.1 มาอยูท่ ี่ 50.2 ทัง้ นี้ ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ เป็นสัญญาณทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าประชาชนมีความเชือ่ มัน่
ต่อเศรษฐกิจในอนาคต โดยเป็นผลจากการด�ำเนินมาตรการและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลทีผ่ า่ นมา ทัง้ ในเรือ่ งการประกันรายได้
เกษตรกร มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศเพื่อกระตุ้น
การบริโภคและการท่องเที่ยวผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และ
มาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลจะออกมาอย่างต่อเนือ่ ง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กันยายน 2562

การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2562 มีมลู ค่า 20.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หดตัวร้อยละ 1.4 เป็นการหดตัวในอัตราทีช่ ะลอลง โดยมูลค่าการส่งออกทีส่ งู กว่า
2 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นระดับการส่งออกทีน่ า่ พอใจ ภาพรวมการส่งออก
ทั้งด้านสินค้าและตลาดปรับตัวดีข้ึน สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ อาทิ รถยนต์และ
ส่วนประกอบ และเครือ่ งปรับอากาศและส่วนประกอบ กลับมาขยายตัว โดยผูป้ ระกอบการ
สามารถปรับตัวกับมาตรฐานสิง่ แวดล้อมในตลาดส่งออกได้ดขี นึ้ สินค้าอุตสาหกรรม
ดาวรุง่ ใหม่ๆ หลายรายการมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ เครือ่ งรับวิทยุ โทรทัศน์
และส่วนประกอบ เครือ่ งนุง่ ห่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นเิ จอร์และ
ชิน้ ส่วน และเครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร เครือ่ งครัว และของใช้ในบ้าน สินค้าเกษตรส�ำคัญ
เช่น ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ยังขยายตัว
ได้ดที งั้ ด้านปริมาณและราคา นอกจากนี้ ในรายตลาด การส่งออกไปสหรัฐฯ ยังขยายตัว
ต่อเนือ่ ง ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดญีป่ นุ่ จีน ไต้หวัน อาเซียน (5) และลาตินอเมริกา
กลับมาขยายตัว
อย่างไรก็ดี อุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรในตลาดโลกและการแข็งค่าของเงินบาท
ยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนี้ ทัง้ นี้ เหตุโจมตีโรงกลัน่ น�ำ้ มันใน
ซาอุดอิ าระเบียและความต้องการใช้นำ�้ มันในช่วงปลายปี อาจท�ำให้ราคาน�ำ้ มันดิบสูงขึน้
และส่งผลให้การส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มันปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงทีเ่ หลือของปี
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดหลักในเดือน
กันยายน 2562 กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.3 โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ขยาย
ตัวร้อยละ 7.8 และ 2.4 ตามล�ำดับ แต่การส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 8.2 ด้าน
การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 5.1 เนือ่ งจากการส่งออกไป CLMV และ
เอเชียใต้หดตัวร้อยละ 15.3 และ 12.5 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนและ
อาเซียน (5) กลับมาขยายตัวร้อยละ 6.1 และ 0.6 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ การส่งออก
ไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 4.1 เนือ่ งจากการส่งออกไปกลุม่ ประเทศ
CIS ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลางหดตัวร้อยละ 17.2, 3.7 และ 2.4 ตามล�ำดับ
แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว
ท่ามกลางปัจจัยเสีย่ งของความผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าจากสหภาพยุโรปเพื่อตอบโต้
มาตรการอุดหนุนแอร์บสั และสถานการณ์เบร็กซิททีย่ งั ไม่ชดั เจน นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มัน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ และเงินบาททีแ่ ข็งค่า ยังเป็นปัจจัยกดดันการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี
ผู้ส่งออกควรลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการท�ำประกัน
ความเสีย่ งหรืออาจพิจารณาท�ำสัญญาซือ้ ขายระยะยาว
ช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ตงั้ เป้าเร่งขยายการส่งออกสินค้าเกษตร
ส�ำคัญและอุตสาหกรรมที่เติบโตดี โดยสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจภาคเอกชนในตลาด
ศักยภาพ อาทิ สินค้ามันส�ำปะหลังและมะพร้าวน�ำ้ หอม ในตลาดจีน ไม้ ยางพารา และ
เฟอร์นเิ จอร์ ในตลาดอินเดีย นอกจากนี้ มีแผนเดินหน้าเปิดตลาดใหม่โดยมีกำ� หนดการ
เดินทางไปตุรกี เพือ่ ผลักดันการส่งออกยาง ขณะทีเ่ ริม่ เจรจาฟืน้ ฟูการส่งออกข้าวไทย
ในอิรกั ซึง่ ขณะนีม้ คี วามคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถท�ำ MOU ระหว่างกันได้
ในไม่ชา้ ในภาวะทีท่ กุ ประเทศผูส้ ง่ ออกก�ำลังเผชิญปัจจัยเสีย่ งจากความไม่แน่นอนทาง
การค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�ำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางการค้า เพือ่ ขยายฐาน
ตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าให้การเจรจาอาร์เซ็ปส�ำเร็จภายใน
สิ้นปี 2562 และเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว เช่น FTA ไทย-ตุรกี ตัง้ เป้าจะสรุปผลได้ในต้นปี 2563 และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเจรจา FTA ในอนาคต ได้แก่ ไทย-สหภาพยุโรป เป็นต้น

การน�ำเข้า

เดือนกันยายน 2562 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 19,206.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว
ร้อยละ 4.2 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของ น�ำ้ มันดิบ
(-30.6%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-15.8%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-6.6%) อัญมณี
และเครื่องประดับ (-12.5%) และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-14.3%)
ด้านสินค้าทีย่ งั มีการน�ำเข้าขยายตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (+9.9%)
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หน่วย (Unit) :
ก.ย. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
Sep 2019
มูลค่าการส่งออก
20,481.3
(Export value)
-1.39%
มูลค่าการน�ำเข้า
19,206.1
(Import value)
-4.24%
ดุลการค้า
+1,275.2
(Trade Balance)

ม.ค. – ก.ย. 2562
Jan-Sep 2019
186,571.9
-2.11%
179,190.5
-3.68%
+7,381.4

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 62
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สินค้า
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY)
รถยนต์ อุปกรณ์และ
2,484.61
5.43
12.13 สหรัฐฯ 2,578.66
7.77
ส่วนประกอบ
อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก

สัดส่วน
(%)
12.59

1,584.89

22.96

7.74

จีน

2,353.45

6.14

11.49

1,556.93

-12.34

7.60

ญีป่ นุ่

1,978.43

2.41

9.66

898.59

3.50

4.39

ฮ่องกง

1,297.03

-10.85

6.33

727.19

-11.91

3.55

เวียดนาม

970.99

-15.91

4.74

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.ย. 62
สินค้า
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
1,782.11
9.88
9.28

ประเทศ
จีน

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
4,036.61 0.32
21.02

1,530.47

-30.57

7.97

ญีป่ นุ่

2,793.28

1.05

14.54

1,436.69

-15.87

7.48

สหรัฐฯ

1,234.78

0.48

6.43

1,218.79
1,206.87

-6.58
-12.49

6.35
6.28

มาเลเซีย
สิงคโปร์

904.34
739.73

2.09
-3.16

4.71
3.85

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

ก.ค. 62
+0.1
+0.5

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ส.ค. 62
ก.ย. 62
-0.3
+0.2
-0.6
+0.2

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.ย. 62
ดัชนี ก.ย. 62
+0.3
101.1
-0.6
93.2

และส่วนประกอบรถยนต์ (+5.4%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(+0.3%) ญีป่ นุ่ (+1.1%) สหรัฐอเมริกา (+0.5%) มาเลเซีย (+2.1%) และสิงคโปร์ (-3.2%)

ดุลการค้า

เดือนกันยายน 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,275.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 101.1 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กันยายน 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 (MoM) สูงขึน้
ร้อยละ 0.2 ปัจจัยหลักเป็นผลจากราคาในหมวดสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร
ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับตลาดคู่ค้าหลักปรับตัวดีขึ้น ท�ำให้มีค�ำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
ขณะทีห่ มวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ดัชนีราคาส่งออกลดลง (น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และน�ำ้ มันดิบ) ส�ำหรับ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีราคาส่งออกไม่เปลีย่ นแปลง เฉลีย่ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (AoA)
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 93.2 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) และเมือ่ เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.2
(MoM) เป็นผลจากหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเป็นส�ำคัญ ขณะทีห่ มวดสินค้าอืน่ ปรับสูงขึน้ ประกอบด้วย
หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง เฉลีย่ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
ตุลาคม 2562

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนตุลาคม เฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,500.00 บาท ลดลงร้อยละ 1.69
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรก หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน
ถึง 4 เดือน แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ยังถือได้ว่าราคายัง
สูงกว่าถึงร้อยละ 13.89 สอดคล้องกับทิศทางราคาทองค�ำในตลาดโลก ทีล่ ดลง
ร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,494.80 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า เริม่ หดตัวลงหลังจากทีร่ าคาพุง่ สูงสุดในรอบ 6 ปี ปัจจัยบวกมาจาก
การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และ
สถานการณ์ของอังกฤษ-สหภาพยุโรป มีความผ่อนคลายคาดว่าจะสามารถ
บรรลุข้อตกลง Brexit ร่วมกันได้ รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน
มีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจทีซ่ บเซาของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยลบ
ที่ส�ำคัญ โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัว
อยู่ที่ 1,450 - 1,550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลี่ยอยู่ที่ 53.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 5.32 จากเดือน
ก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวร้อยละ 23.69
เนื่องจากความต้องการใช้น�้ำมันโลกชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และ
อุปทานส่วนเกินในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ราคาน�้ำมันขายปลีก
ในประเทศลดลงตาม โดยราคาน�ำ้ มันแก๊สโซฮอลล์ อยู่ที่ 23.93 บาท/ลิตร
ลดลงร้ อ ยละ 2.45 จากเดื อ นก่ อ นหน้ า ขณะที่ ร าคาน�้ ำ มั น ดี เ ซล อยู ่ ที่
25.68 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 1.15 จากเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนตุลาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.67 จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 7.32 โดยเป็นผลจากเงินเหรียญสหรัฐฯ มีทศิ ทาง
อ่อนค่า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดและ
เงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศของไทยยังอยูใ่ นระดับสูง หนีต้ า่ งประเทศอยูใ่ น
ระดับต�่ำ ท�ำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ไทยจ�ำนวนมาก ส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

Sep-19

Oct-19

%∆(MOM)

Oct-18

Oct-19

1,155.00
3,463.10

1,140.24
3,465.00

-1.28
0.06

46.57
42.15

43.82
39.59

-5.91
-6.07

1,511.31
21,869.05

1,494.80
21,500.00

-1.09
-1.69

56.99

53.96

-5.32

70.71

53.96

-23.69

30.57

30.37

-0.67

32.77

30.37

-7.32

1,182.62 1,140.24
3,315.00 3,465.00
46.87
44.08

43.82
39.59

1,215.39 1,494.80
18,878.26 21,500.00

%∆(YOY)
-3.58
4.52
-6.51
-10.19
22.99
13.89

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนตุลาคม 2562 ปรับตัวลดลงจาก
เดือนกันยายน จากราคา 1,155.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,140.24 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 3,463.10 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,465.00 บาท/100 กิโลกรัม
โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่า
คูแ่ ข่งมากจึงท�ำให้ผซู้ อื้ หันไปซือ้ ข้าวจากแหล่งทีม่ รี าคาถูกกว่า และอุปทานข้าว
ในตลาดส�ำคัญในเอเชียยังคงมีปริมาณมากท�ำให้มีแนวโน้มการน�ำเข้าลดลง

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนตุลาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม
ละ 43.82 บาท และ 39.59 บาท ตามล�ำดับ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562
คิดเป็นร้อยละ 5.91 และ 6.07 ราคายางปรับตัวลดลงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศและตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ รวมทั้งได้รับ
แรงกดดันจากค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
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ทางเลือกของอังกฤษ

เบร็กซิตคืออะไร?
เบร็กซิต (BREXIT ย่อมาจาก British exit) หมายถึง การถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (EU) ของสหราชอาณาจักรทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ โดยเป็นผลสืบเนือ่ งจาก
การลงประชามติวนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ ผูอ้ อกเสียงลงคะแนนร้อยละ 51.9
ออกเสียงสนับสนุนการถอนตัว รัฐบาลอังกฤษได้ใช้ขอ้ 50 แห่งสนธิสญั ญาว่าด้วย
สหภ าพยุโรปเป็นการเริม่ กระบวนการสองปี ซึง่ มีกำ� หนดสิน้ สุดด้วยการออกจาก
อียขู องสหราชอาณาจักรในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เส้นตายนัน้ มีการต่อเวลาเป็น
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และล่าสุด EU ได้มมี ติเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเส้นตายเบร็กซิต
ไปเป็นวันที่ 30 มกราคม 2563 (Cr: BBC.com/Thai) เบร็กซิตอาจช่วยสร้างโอกาส
ต่อไทยก็เป็นได้

ท�ำไมต้อง BREXIT?

1. เพือ่ น�ำอังกฤษกลับมายิง่ ใหญ่อกี ครัง้ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี
อังกฤษคนปัจจุบนั ได้แถลงต่อสภาผูแ้ ทนเมือ่ 25 ก.ค. 62 ว่า BREXIT จะท�ำให้องั กฤษ
กลับมาผงาดในเวทีโลกอีกครัง้ หนึง่ (Cr. www.gov.uk, EIU, FitchSolutions)
2. กระแสเรียกร้องของคนอังกฤษไม่อยากอยูก่ บั อียตู อ่ ไปแล้ว
3. ประเด็นหาเสียงทางการเมือง นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน ของอังกฤษ
(ปี 2553-2559) โหนกระแสด้วยการหาเสียงเลือกตัง้ ว่าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรี
จะจั ดให้มีการท�ำประชามติว่าจะแยกตัวออกจากอียูหรือไม่ ซึ่งท�ำให้เขาได้รับ
การเ ลือกตั้งอย่างถล่มทลาย โดยเขามีความเชื่อว่าหลังเลือกตั้งจะโน้มน้าวให้
คนเห็นดีดว้ ยกับการอยูก่ บั อียตู อ่ แต่กไ็ ม่สำ� เร็จ ผลประชามติตอ้ งการออกจากอียู
เขาจึงได้ประกาศลาออกจากต�ำแหน่งหลังวันที่ 23 มิ.ย. 2559 ไม่นาน
4. ภาระด้านผูอ้ พยพ อียกู ำ� หนดให้แต่ละประเทศสมาชิกแบ่งกันรับผูล้ ภี้ ยั จาก
ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูง
5. ปัญหาการก่อการร้าย อังกฤษเป็นเป้าของการก่อการร้าย และเมื่ออียู
มีนโยบายให้รบั ผูอ้ พยพจากตะวันออกกลางมากขึน้ การแฝงตัวเข้าไปก่อการร้ายก็
ท�ำได้งา่ ย ซึง่ อังกฤษไม่ตอ้ งการเสีย่ ง
6. ไ ม่อยากอุม้ ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจตกต�ำ่ เช่น กรณีของกรีซ อังกฤษต้อง
อัดฉีดเงินเข้าไปช่วยฟืน้ ฟูเป็นจ�ำนวนมาก
7. สูญเปล่า อังกฤษเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ต้องเสียเงินอุดหนุนอียู
(ปีละ กว่า 8,500 ล้านปอนด์) ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ช่วยประเทศอื่นที่เศรษฐกิจตกต�่ำ
ทัง้ ทีป่ ญั หาของอังกฤษกลับไม่ได้รบั การเหลียวแล
8. อังกฤษถูกลดอ�ำนาจ ในอียหู ลายครัง้ ที่ เยอรมัน ฝรัง่ เศส และอีตาลีมอี ำ� นาจ
มากกว่าในการตัดสินใจสูงสุด การตัดสินใจหลายครัง้ จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอังกฤษ 		
9. แ ก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในล�ำบากเนื่องจากเป็นตลาดเดียว อีกทั้ง
การกร ะตุ้นเศรษฐกิจในอังกฤษไม่สามารถท�ำได้อิสระเพราะต้องฟังนโยบายของ
ธนาคารกลางของยุโรปก่อน
10. คนชาติอนื่ ในอียเู ข้าไปแย่งงานคนอังกฤษ อันเนือ่ งจากนโยบายเคลือ่ นย้าย
แรงงานเสรีของอียู
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หลังจ าก BREXIT 31 ตุลาคม 2562 อังกฤษออกจากอียแู ล้ว อังกฤษมีทางเลือกอะไรบ้าง?
(Cr. moneyandbanking)
1. สมัครเป็นสมาชิกภาพถาวรของยุโรปตลาดเดียวหรือสหภาพศุลกากรอียู หลังออกจาก
สหภาพยุโรป นางเทเรสซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองั กฤษ (13 ก.ค. 2559 - 24 ก.ค. 2562) ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลอังกฤษแล้วว่าจะไม่สมัครฯ เข้าร่วมทัง้ สององค์กร 		
2. ท�ำ FTA อังกฤษ-อียู แน่นอนว่าการค้าสองฝ่ายจะน้อยลงกว่าการทีอ่ งั กฤษเป็นสมาชิกอียู
โดยการค้าสองฝ่ายจะหายไปราว 6% ภายในปี 2030 ซึง่ รัฐบาลอังกฤษคาดว่าจะต้องสูญเสีย GDP
ต่อครัวเรือนราว 4,300 ปอนด์
3. เข้าเป็นสมาชิก EFA (The European Economic Area) แทน ซึง่ สมาชิก EFA สามารถ
ค้าขายในกลุ่มอียูเสรี เช่นเดียวกับนอร์เวย์ แต่ไม่มีสิทธิก�ำหนดนโยบายอียู โดยพบว่าอังกฤษจะ
สูญเสีย GDP ต่อครัวเรือนราว 2,600 ปอนด์
4. ค้ากับอียูในกรอบของ WTO แน่นอนว่าทั้งอังกฤษและอียูยังคงเป็นสมาชิก WTO
โดยจะท�ำให้องั กฤษสูญเสีย GDP ต่อครัวเรือนราว 5,200 ปอนด์
5. เจรจาท�ำ FTA กับรายประเทศแทน เพือ่ ชดเชยการค้าทีล่ ดลงอันเป็นผลจาก Brexit ซึง่ เป็น
แนวทางทีอ่ งั กฤษก�ำลังทาบทามอยูห่ ลายประเทศ เช่น มาเลเซีย และไทย แต่ดเู หมือนว่าทางเลือกที่
1 2 และ 3 จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อภายหลังประชามติ BREXIT นายซาจิด จาวิด
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษประกาศว่าอังกฤษออกจากอียโู ดยไม่มขี อ้ ตกลงใดๆ จึงเหลือเพียง
ทางเลือกที่ 4 กับ 5 เท่านัน้ ทีเ่ ป็นไปได้
สถานะล่าสุด ท่าทีอยี ลู า่ สุดค่อนข้างผ่อนปรนต่อการถอนตัวของสหราชอาณาจักรทีไ่ ด้ขยาย
เส้นตายออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึง่ นายกฯ บอริส จอห์นสันจะต้องยืน่ เบร็กซิตฉบับใหม่
ต่ออียู โดยประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันคือจะเอาอย่างไรกับไอแลนด์เหนือ (Cr. BBC.com/Thai)
ทั้งนี้ เกาะไอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ แต่ 2 อาณาเขตนี้
ไม่มดี า่ นตรวจพรมแดน เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป ถ้าสหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพศุลกากร จะต้องมีการตรวจตราสินค้าที่ผ่านพรมแดน นี่คือเหตุผลหลักที่ท�ำให้เบร็กซิต
ยังตกลงกันไม่ได้ซ่ึงข้อตกลงเบร็กซิตใหม่ของนายกฯ บอริส จอห์นสันจะต้องมีความชัดเจน
ในประเด็นนี้ การมีพรมแดนทีม่ ดี า่ นตรวจศุลกากร ท�ำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดความแตกแยก
และความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต

BREXIT กระทบไทยหรือไม่?

ส�ำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน่าจะมีไม่มากนัก เนือ่ งจากสัดส่วนการส่งออกของไทยไป
สหราชอาณาจักรคิดเป็น 1.6% ของการส่งออกของไทย และการน�ำเข้าจากสหราชอาณาจักรก็คดิ
เป็นเพียง 1.2% ของการน�ำเข้าของไทย ทัง้ นี้ เศรษฐกิจไทยอาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจ
สหภาพยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรด้วยบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินไทยน่าจะได้รบั ผลกระทบตามความผันผวนในตลาดการเงินโลกทีส่ งู ขึน้
(Cr. BankofThailand)

แนวทางการปรับตัวของไทย

-อังกฤษจะหันไปเจรจาท�ำ FTA ทวิภาคีมากขึน้ การท�ำ FTA กับ RCEP ก็อาจเป็นอีกกรอบหนึง่
ทีอ่ งั กฤษอาจสนใจ ทัง้ นี้ อาเซียนถือได้วา่ เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีม่ กี ารเติบโตสูงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
เป็นสิง่ ทีอ่ งั กฤษไม่สามารถมองข้าม นอกจากนัน้ ซึง่ ล่าสุดระหว่างการประชุม ASEAN Summit
เมือ่ ต้นเดือน พ.ย. 62 ทีผ่ า่ นมา สมาชิก RCEP (ยกเว้น อินเดีย) สามารถสรุปการเจรจา FTA ภายใน
กลุม่ ได้แล้ว (สมาชิก RCEP ประกอบด้วย ASEAN 10 ประเทศกับคูภ่ าคี อีก 6 ประเทศ คือ จีน ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) โดย RCEP เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
ครอบคลุมเกือบครึง่ หนึง่ ของเศรษฐกิจโลก (39% ของ GDP PPP US$ โลก: Cr. World Bank) และ
ราวครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก (48% ของประชากรโลก) ซึง่ RCEP จะก้าวขึน้ มาผงาดในเวทีโลกแทน
TPP และเป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเจรจา FTA กับอังกฤษเพือ่ ชดเชยการค้าอังกฤษ-อียทู จี ะลดลง
-อังกฤษมีความสนใจทีจ่ ะเจรจา FTA กับไทยภายหลังออกจากอียู โดยในช่วงรัฐบาลนายกฯ
ประยุทธ์ 1 อังกฤษได้เคยทาบทามไทยมาแล้ว โดยอังกฤษมีสนิ ค้าทีน่ า่ สนใจ อาทิ อังกฤษเป็นประเทศ
หนึง่ ทีม่ เี ทคโนโลยีแบตเตอรีไ่ ฟฟ้าทีล่ ำ�้ หน้ามากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ ในโลกจะเอือ้ ต่ออุตสาหกรรมไฮเทค
ทีไ่ ทยก�ำลังส่งเสริม จึงควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการเจรจา FTA ระหว่างกัน
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