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Editor’s Note

วารสาร สนค. ฉบับนีภ้ าคภูมใิ จน�ำเสนอบทสัมภาษณ์พเิ ศษ ท่านสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
สนค. คนแรก ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2559 ท่านได้ย้อนวันเวลาตั้งแต่เข้ารับราชการ
ความภาคภูมใิ จในการท�ำงาน แนวทางในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการสร้างสมดุลในชีวติ พร้อมฝากข้อคิด
และอนาคตของ สนค. ไว้กับข้าราชการรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรา
ส�ำหรับผู้ประกอบการค้าการลงทุนแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด
คือ ‘นวัตกรรม’ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็ก�ำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ คอลัมน์
Special Talks ขอแนะน�ำหนึง่ ในหน่วยงานส�ำคัญทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่างจัดตัง้ ภายใต้กำ� กับของกระทรวงพาณิชย์
คือ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทยให้เข้มแข็ง
และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเป็นทีย่ อมรับในอนาคต
เรือ่ งราวของการยกระดับสินค้าเกษตรยังคงไม่หมดเพียงเท่านี้ คอลัมน์ Special Report น�ำเสนอ
นโยบาย ‘เศรษฐกิจฐานชีวภาพ’ อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะมาเอาชนะอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศและสภาพ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยผูป้ ระกอบการภาคเกษตรควรปรับเปลีย่ นระบบการผลิตด้วยการน�ำนวัตกรรม
เข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงอยู่แล้ว หากมีการสนับสนุน
ด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างจริงจัง ก็ยอ่ มจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กบั ประเทศ
ได้มากทีเดียว
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สิ้นเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญของข้าราชการ เพราะทุกๆ ปี จะมีข้าราชการเกษียณอายุ
จึงเป็นช่วงเวลาของการร�่ำลากัน ข้าราชการที่เกษียณอายุก็จะได้มีเวลาพักผ่อน หลังจากที่ทำ� งานรับใช้
ประเทศชาติมาเป็นเวลานาน
ส�ำหรับเดือนกันยายนปีนี้ เป็นวันที่ท่านผู้อ�ำนวยการ สนค. คนแรก คือท่านสมเกียรติ ตรีรัตน
พันธ์ เกษียณอายุราชการ ในวันสุดท้ายของการท�ำงานที่ สนค. ท่าน ผอ. สนค. ได้ลงมาเดินทักทายและ
กล่าวค�ำอ�ำลากับพี่น้องข้าราชการแต่ละคนจนครบทุกส่วนงาน พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกแทนใจท่าน แก่
พวกเราทุกคน
ท่าน ผอ. สนค. จะอยูใ่ นใจพวกเราทุกคนตลอดไป และพวกเราชาว สนค. จะปฏิบตั ติ นเป็นข้าราชการ
ที่ดี และยึดมั่นในแนวทางที่ท่านได้ช่วยวางรากฐาน และชี้แนะการท�ำงานให้พวกเรา

...ขอให้ท่านมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ...
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โดย นางสาวภรภัทร พันธ์งอก กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม :
เพื่อปลดกับดักที่พันธนาการไทย

“ประเทศไทยติดกับดักการขายสินค้าเกษตรแบบปฐมภูมิ (commodity) มานาน และมีแนวโน้มที่จะขายได้ในราคาถูกลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ
ประสิทธิภาพในการผลิตแทบจะคงที่ ท�ำให้รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมจากสินค้าเกษตรผ่านหน่วยงานมากมายหลากหลาย
ช่องทาง หากแต่อาจจะต้องเจอปัญหาใหม่คือ นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์ตลาดและธุรกิจ จึงกลายเป็น
ติดกับดักงานวิจัยขึ้นหิ้ง”
ประเทศไทยติดกับดักการขายสินค้าเกษตรเป็น
สินค้าปฐมภูมิ (commodity) ซึ่งตลาดมีการแข่งขันสูง
ท�ำให้ราคาสินค้าเกษตรต�่ำเพราะต้องแข่งขันด้านราคา
เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจึงไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีพอ
เกิดปัญหาที่รัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณ
ช่วยเหลือมหาศาล ในขณะเดียวกันการผลักดันนวัตกรรม
เกษตรของไทยในเชิงพาณิชย์ยังไม่มีมากเท่าที่ควร ท�ำให้
งานวิจัยนวัตกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการลงทุนเพิ่มเติม
และผลักดันเป็นสินค้า ทัง้ นีเ้ พราะหน่วยงานต่างๆ ทีม่ อี ยู่
เน้นการท�ำงานแบบ Function-based Approach
จึงท�ำให้นวัตกรรมสินค้าเกษตรไม่ได้รับการส่งต่อสู่
หน่วยขยายผลและหน่วยส่งเสริมตลาด ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมี
“เจ้าภาพ” ทีจ่ ะท�ำงานแบบ Agenda-based Approach
มุ่งเน้นการน�ำงานวิจัยและนวัตกรรมสินค้าเกษตรออกสู่
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
“สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม” จะเป็น
“เจ้าภาพ” ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาด
อย่างมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการยกระดับสินค้าเกษตร
และยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการแก้ปญ
ั หาสินค้าเกษตรอย่าง
ยั่งยืน โดยมี ข้าว ผักและผลไม้ มันส�ำปะหลัง ปาล์ม
เป็นสินค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ ในระยะแรก 5 ปี จะเน้นการ
ด�ำเนินงานทีส่ นิ ค้าข้าวเพือ่ ท�ำเป็นสินค้าน�ำร่อง ซึง่ จะเป็นการ
รองรับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการไปสู่ Thailand 4.0
การด�ำเนินงานตามภารกิจนี้จ�ำเป็นต้องจัดตั้ง
สถาบันภายใต้มูลนิธิ เนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วน หาก
จัดตัง้ เป็นองค์การมหาชนจะต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการนาน
ซึ่งอาจท�ำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ลักษณะของงานเป็นการประสานเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัย
องค์กรที่ด�ำเนินการในรูปแบบที่ไม่แสวงหาก�ำไร แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องสร้างรายได้จากการให้บริการผูป้ ระกอบการ
และนักลงทุนในสินค้าเกษตรนวัตกรรมอีกด้วย
งานของสถาบันฯ ดังกล่าวต้องใช้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง
การตลาดสูง นอกจากจะต้องเข้าใจความต้องการและข้อจ�ำกัด
ของภาคธุรกิจทีจ่ ะมารับงานวิจยั ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้ว
ยังจะต้องเข้าใจวิธีด�ำเนินงานด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดันสินค้านวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
สร้างการยอมรับสินค้าใหม่ รวมทั้งสามารถประสานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
นอกจากนี้ สถาบั น ฯ ยั ง ต้ อ งการความคล่ อ งตั ว ใน
การด�ำเนินงาน ไม่ถูกจ�ำกัดโดยระเบียบราชการ เพื่อให้
สามารถตัดสินใจและด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันกับ

ความเปลีย่ นแปลงของตลาดและสามารถออกไปท�ำตลาด
นอกประเทศได้ด้วย
สถาบันฯ จะตอบโจทย์ความท้าทาย 4 เรือ่ ง คือ (1)
ยกระดับสินค้าเกษตรไทย เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง ปาล์ม
ให้พน้ จากการแข่งขันในตลาดสินค้าปฐมภูมิ (commodity)
เข้าสู่ตลาดนวัตกรรมที่เน้นคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง
(2) ท�ำให้งานวิจยั นวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพภายในประเทศ
สามารถออกสูต่ ลาดได้ ควบคูก่ บั ท�ำให้เกิดแนวทางการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นให้มุ่งเน้นตอบโจทย์
ความต้องการของตลาด (3) สร้างและส่งเสริมตลาดให้
รู้จักคุณค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตรเพื่อ
รองรับการเติบโตของสินค้านวัตกรรม (4) ท�ำให้ตลาดโลก
รู้จักสินค้าอัตลักษณ์ของไทย (Thailand’s Signature)
ในรูปแบบที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากกว่าสินค้า
เกษตรพื้นฐาน

ภารกิจหลักของสถาบันฯ จะประกอบด้วย

(1) การพัฒนาความร่วมมือและการลงทุน
สถาบั น ฯ จะท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบองค์ ร วม
(Comprehensive Consulting) โดยการสร้างเครือข่ายและ
ประสานเชือ่ มโยงผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ (เกษตรกรหรือ
กลุม่ เกษตรกร) ผูป้ ระกอบการและนักลงทุน เพือ่ ขับเคลือ่ น
ให้ เ กิ ด การผลิ ต และการค้ า สิ น ค้ า เกษตรนวั ต กรรม
ออกสูต่ ลาดทัง้ ในและต่างประเทศ และอ�ำนวยความสะดวก
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของราชการ เช่น
การขอใบอนุญาต และการรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมถึง
การประสานจัดหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมี
หน้าที่ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรค
เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและสนับสนุนการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าแก่สมาชิกผู้ประกอบการ
(2) การพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์ สร้างความ
ตระหนัก และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และ
คุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย และกระตุ้น
ให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรนวัตกรรมทัง้ ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตร
กับกลุม่ เกษตรกร นักวิจยั นักวิชาการ ผูป้ ระกอบการ และ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(3) การพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการ
สือ่ สาร วิเคราะห์ความต้องการของตลาดโดยการเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาและส�ำรวจข้อมูล
ตลาดเชิงลึก เพือ่ ก�ำหนดโจทย์ในการวิจยั และพัฒนาทีต่ รงกับ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งคัดเลือกผลงานงานวิจัย
เชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ตลาดมีแนวโน้มความ
ต้องการส่งให้ผู้สนใจลงทุนต่อยอดเชิงพาณิชย์

สถาบันฯ ได้ท�ำกรอบการท�ำงานในช่วง 5 ปีแรก
จะมุ่งเน้นไปที่ข้าว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่า
การค้าออกสู่ตลาด 20,000 ล้านบาท สร้างผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมออกสูต่ ลาดอย่างน้อย 10 รายการ และเพิม่ ปริมาณ
การแปรรูปผลผลิตข้าวจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20
ซึ่งเป็นการยกระดับการขายข้าวพื้นฐาน (Table rice)
ไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น
สินค้า Functional Food โภชนเภสัช เวชภัณฑ์ เครื่อง
ส�ำอาง อาหารปราศจาก Gluten เป็นต้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง “สถาบันส่งเสริม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม” ภายใต้ก�ำกับของกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งระหว่างรอการจัดตั้งให้แล้วเสร็จ กระทรวงฯ
ได้ก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินการเพื่อรองรับการท�ำงาน
ของสถาบันฯ ดังนี้ (1) สร้างเครือข่ายโดยการจัดท�ำ
MOU กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ
ภาคการเกษตร การวิจัยพัฒนา การผลิต การตลาด
การลงทุน มาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของ
สถาบันฯ (2) รวบรวมข้อมูลความต้องการตลาดสินค้า
เกษตรนวัตกรรม และงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ
เพื่อก�ำหนดสินค้าศักยภาพ (3) การจัดเวทีระดมสมอง
จากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมข้อมูลรายสินค้า
เกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อ
ประเมินสถานะ รับทราบปัญหาอุปสรรค และโอกาสใน
การสร้าง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
การสร้างตลาดสินค้าข้าวนวัตกรรมเป้าหมาย และ
(4) ประชาสัมพันธ์คณ
ุ ค่าและคุณประโยชน์ของสินค้าข้าว
นวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ ดิจติ ลั โซเชียลมีเดีย
และเว็บไซต์ เป็นต้น
การด�ำเนินงานทัง้ หมดนีไ้ ม่สามารถส�ำเร็จลุลว่ งไปได้
โดยปราศจากความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ค้นคว้าวิจัย เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็น
ผูเ้ ล่นทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ สถาบันจะท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายกับส่วนต่างๆ ให้สามารถท�ำงาน
ประสานกันได้อย่างมีเอกภาพและมุง่ สูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนด
สร้างปรากฏการณ์เปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั
ในฐานะแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกต่อไป
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บทสัมภาษณ์
ท่านสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
แขกท่านสุดท้ายของคอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 คือท่านสมเกียรติ ตรีรตั นพันธ์ ซึง่ เป็นบุคคลทีพ่ วกเราชาว สนค. ให้ความเคารพรักและผูกพัน
เป็นอย่างมาก เพราะท่านคือผู้อ�ำนวยการ สนค. คนแรก ตั้งแต่มีการจัดตั้งส�ำนักงานขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
จนถึงวันเกษียณอายุราชการ ท่านมีความพยายามอย่างมุ่งมั่นในการวางรากฐานและพัฒนางานของ สนค. โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างทัศนคติของความเป็นผู้มี
วิสยั ทัศน์แก่บคุ ลากร เพือ่ ให้บรรลุภารกิจขององค์กรทีต่ งั้ ไว้ ทีมงานจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวในอีกแง่มมุ หนึง่ ให้ทกุ คนได้รว่ มมีประสบการณ์
ไปพร้อมกัน

จุดเริ่มต้นของการรับราชการ

ตอนปริญญาตรีเรียนรัฐศาสตร์แล้วไปเรียนต่อ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เพราะว่าสนใจเรียนรูเ้ ทคนิค
การบริหาร โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ช่วยตัดสินใจ
แต่เรียนจบกลับมาในช่วง oil shock ครัง้ แรก ธุรกิจอยูใ่ น
สถานะไม่ค่อยดี จ่ายน้อย เพียงประมาณสองเท่าของ
งานราชการเป็นอย่างมาก ก็เห็นว่าถ้าส่วนต่างแค่นี้
รับราชการดีกว่า ซึ่งตอนนั้นความรู้สึกรับใช้สังคมสูงมาก
เพราะตอนเรียนรัฐศาสตร์ผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลามา
ก็เริม่ ท�ำงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณ 6 เดือน ก็สอบ ก.พ.
ย้ายมาท�ำงานที่กระทรวงพาณิชย์เพราะคิดว่าตรงกับที่
เรียนมามากกว่า

ผลงานที่มีความภาคภูมิใจในการรับราชการ

ก็ภาคภูมิใจทุกเรื่องที่ท�ำมานะ แต่ว่าที่น่าตื่นเต้น
แปลกใจส�ำหรับผมคือตอนไปเจรจา FTA กับชิลี คือผม
ไม่ได้รับผิดชอบเจรจากับชิลี แต่เช้าวันหนึ่งท่านศรีรัตน์
ซึง่ ตอนนัน้ เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าฯ เกิดหกล้มตอนที่
ก�ำลังจะเดินทางไปสนามบิน ท่านก็โทรศัพท์มาบอกผม
ให้ผมไปแทน ผมไปไม่ทนั คณะต้องบินตามไปตอนค�ำ่ ไปถึง
ชิลีเข้าห้องพักโรงแรมประมาณตีหนึ่ง ท่านศรีรัตน์
สั่งมาบอกว่าต้องปิดรอบการเจรจาให้ได้ เรื่องที่ค้างอยู่
อะไรก็ตามให้ปดิ ให้ได้ทกุ เรือ่ ง คณะผูแ้ ทนไทยมา brief ผม
ตอน 7 โมงเช้า ฟังได้ไม่หมดก็ต้องเข้าห้องประชุมแล้ว
ตกลงกันว่าให้เจรจาเฉพาะหัวหน้าคณะตัวต่อตัว ทีละเรือ่ ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องของสองฝ่ายเข้ามาได้ฝ่ายละคน
มาอธิบายปัญหาทีต่ กลงไม่ได้ ซึง่ ผมมีเวลาเจรจาแค่ 1 วันครึง่
เพราะผมต้องไปประชุมอาเซียนต่อที่พนมเปญ ซึ่งก็
สามารถตกลงกันได้ทุกเรื่อง ทุกคนในคณะพอใจกับ
ผลการเจรจา ไม่รสู้ กึ กดดันให้ตอ้ งรับข้อผูกพันอะไรทีท่ ำ� ให้
ไม่สบายใจ ก็ตอ้ งขอบคุณความตัง้ ใจจริงของฝ่ายชิลี และ
การแสวงหาความยืดหยุ่นของท่าทีไทยของท่านอธิบดี
ศรีรัตน์ตอนนั้น

ระดับสูงมาตรวจทะเลไทย เดินทางลงใต้ดว้ ยกัน ท่านสมพล
ซึง่ ตอนนัน้ เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะน�ำไป
แต่ทา่ นติดราชการด่วน ไปไม่ได้ จึงมีเพียงผมกับเจ้าหน้าที่
กรมประมง โดยมีคณ
ุ สุรพล เจ้าของสุรพลซีฟดู้ ไปร่วมด้วย
ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน หลังจากดูงานวันสุดท้าย ทางผม
กับเจ้าหน้าที่กรมประมงก็ชวนฝ่ายอิตาลีคุยว่ามีเงื่อนไข
การยกเลิกแบนอย่างไร กลายเป็นการสรุปผลเจรจา เอาผล
กลับไปรายงานผู้ใหญ่ทางกรุงเทพฯ ได้เลย ตั้งแต่นั้นมา
ก็ได้รับมอบงานที่ส�ำคัญตลอด

กว้างขึน้ มองโจทย์ในแง่มมุ ต่างๆ เตือนสติตวั เองอยูใ่ นเรือ่ งนี้
เรื่อยๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้
ส�ำหรับการพัฒนาตนเองสิง่ ส�ำคัญอยูท่ ตี่ อ้ งไม่กลัว
ทีจ่ ะเริม่ อะไรใหม่ๆ กล้าทีจ่ ะหันไปหาอะไรใหม่ๆ อย่ายอม
ท�ำงานเดิมแล้วก็พอใจในงานเดิมๆ ก็จะได้แนวคิดและ
วิธีการท�ำงานใหม่ๆ

รู้สึกอย่างไรกับการเป็น ผอ. สนค. คนแรก

การตั้งส�ำนักงานใหม่เป็นความท้าทาย อะไรก็
ไม่พร้อม ติดขัดตรงนัน้ ตรงนีท้ กุ เรือ่ ง แล้วเราก็ใหม่สำ� หรับ
ในส่วนของปรัชญาการท�ำงานวิธีการพัฒนา เรื่องแบบนี้ บางอย่างเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน มันมี
ตัวเอง
กฎระเบียบข้อบังคับแก้ปญั หาตลอดเลยนะช่วงนัน้ กลายเป็น
มีจุดพลิกผันในชีวิตการท�ำงานบ้างหรือไม่
เวลาผมท�ำงานผมคิดเสมอว่าค�ำถามส�ำคัญไม่แพ้ เสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ภูมิใจนะ
น่าจะเป็นการเจรจาเรื่องสัตว์น�้ำ หลังจากเข้ามา ค�ำตอบ ถ้าถามถูกต้องจะได้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้อง ถ้าถามค�ำถาม ผมมองว่าก้าวแรกเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญ ตอนแรกก็คดิ หนักนะ
ท�ำงานทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้ 3 ปี มีปญั หาอิตาลีหา้ มน�ำเข้า ไม่ถกู ต้องคุณก็จะได้คำ� ตอบทีไ่ ม่ถกู ต้อง การตัง้ โจทย์ให้กบั ไม่ใช่คดิ หนักว่าจะรับหรือไม่รบั แต่คดิ หนักว่าจะวางระบบ
ปลาหมึกจากไทย บอกว่าตรวจเจอปลาหมึกไทยทีเ่ ป็นพิษ ทุกเรือ่ งทีเ่ ราท�ำส�ำคัญมาก เพราะเวลาทีด่ โู จทย์เรือ่ งหนึง่ ท�ำงานของ สนค. อย่างไร ก็คิดว่าจะแบ่งงานเป็นค�ำถาม
ซึง่ ทางเราก็ยนื ยันว่าไม่มปี ลาหมึกชนิดนีใ้ นไทย อิตาลีสง่ ผูแ้ ทน แต่ละคนก็ดโู จทย์ไม่เหมือนกัน บางคนดูโจทย์แคบต้องคิด ให้กบั กองแสวงหาค�ำตอบว่าจะสร้างความเข้มแข็ง โอกาส
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และเสถียรภาพให้แก่การค้าไทยอย่างไร (Strengthening,
Opportunity, Stability) แทนการแบ่งงานเป็นการค้า
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแบบเดิมๆ ต้อง
เปลี่ยนวิธีคิด แต่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนการคิด
ตามทีผ่ มอยากเห็นนะ ยกตัวอย่างเรือ่ งสร้างความเข้มแข็ง
ผมคิดว่าค�ำตอบอยูท่ ตี่ อ้ งใช้ demand น�ำ ถ้าเข้าใจและท�ำตาม
demand การค้าก็จะเข้มแข็งขึน้ แต่ตอ้ งคิดต่อนะ ต่อมา
แนวคิดเรื่อง demand-driven นี้ได้รับการยอมรับเป็น
1 ใน 4 shifts ของกระทรวงพาณิชย์

เรื่องการบริหารชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงาน

ผมไม่ได้มี concept อะไรเลยนะเรื่องนี้ ผมก็
ยอมรับว่ากลับไปบ้านก็เอางานกลับไปท�ำถ้าจ�ำเป็น
แต่พยายามจะไม่เอากลับไปคิด พยายามคิดแล้วก็จบให้ได้
ไม่ตอ้ งการให้คา้ งคาอยูใ่ นใจ คิดไม่ออก ก็หยุดคิด เพราะ
ถ้ายังคิดต่อ คิดให้ตายก็คดิ ไม่ออก ค�ำตอบอาจผลุบขึน้ มาเอง
ตอนไหนก็ได้
ถ้าผมต้องการหาไอเดีย ผมก็จะหาคนมานั่งคุย
ให้เขาพูดไปเรือ่ ยๆ เกีย่ วบ้าง ไม่เกีย่ วบ้าง สิง่ ทีเ่ ขาพูดอาจ
ช่วยให้ผมคิดอะไรขึน้ มาได้ ถ้าอยากเป็นคนมีไอเดียใหม่ๆ
ต้องพยายามหาคนใหม่ๆ มาคุย หาอะไรใหม่ๆ ท�ำ ก็จะได้
ไอเดียอะไรที่มันแปลกออกไป

ฝากแง่คิดให้กับข้าราชการรุ่นใหม่

ส�ำหรับข้าราชการรุน่ ใหม่ทจี่ ะมาพัฒนาระบบราชการ
ให้ดขี นึ้ ผมว่าคุณท�ำตัวคุณให้มคี ณ
ุ ค่าสูงขึน้ ทุกปีๆ ก็แล้วกัน
เพราะถ้าคุณค่าคุณสูงขึน้ เนีย่ มันก็จะดีตอ่ ราชการเอง ก็จะ
มีอะไรดีขึ้นเอง แต่ละปีที่ผ่านไป ลองส�ำรวจตัวเองว่าปีนี้
คุณภาพเราดีขึ้นไหม ถ้าคุณภาพเราดีขึ้นแสดงว่าโอเค
ถ้าคุณภาพเรายังเท่าเดิมก็แสดงว่าทัง้ ปีทเี่ ราท�ำมามันไม่ได้
มีอะไรที่ประเทืองปัญญาหรือความคิดของเราเลย

ท่านอยากจะฝากงานอะไรที่ สนค. จะต้องให้
ความส�ำคัญท�ำต่อไป

สนค. ได้ประสานการจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวง
ผมรู้สึกว่าคนสมัยก่อนทุ่มเทท�ำงานมากกว่า แต่ พาณิชย์ 20 ปี เสร็จเรียบร้อย ผ่านการเห็นชอบของ รมว./รมช.
คนรุน่ นีถ้ า้ พอใจก็จะท�ำให้ ถ้าไม่พอใจก็ไม่พยายาม ซึง่ ท�ำให้ และเสนอ ครม. ทราบแล้ว ต้องเดินหน้าประสานการจัดท�ำ
การบริหารมันยากขึน้ แต่กต็ อ้ งพยายามให้เขารับผิดชอบ แผนงานกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
เวลาผมมอบงานให้ใครผมก็จะส่งให้เขาไปเป็นคนคิด ยุทธศาสตร์ต่อไป โดยใช้โครงการ AEC Connect ที่จ้าง
แต่ลึกๆ แล้วผมเองก็ต้องคิดด้วย เพราะในกรณีที่เขาส่ง 5 สถาบันวิชาการท�ำอยูใ่ ห้เป็นตัวช่วยน�ำเสนอแผนงาน
กลับมาแล้วมันไม่ได้ ผมก็ตอ้ งคอยคิดแล้วเอามาเทียบดูวา่ ออกมา และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอก พณ.
ตกลงเขาคิดมาว่าอย่างไร ผมคิดว่าต้องฟังเขา เราฟังเหตุผล ร่วมกันพิจารณาและจะได้ด�ำเนินงานสอดคล้องกันต่อไป
เขาเราจะได้ไอเดียมากขึน้ ผมพยายามทีจ่ ะไม่ dominate
การบูรณาการเศรษฐกิจกับ CLMV เป็นงาน
ความคิดที่ผ่านมา ตอนผมเริ่มท�ำงานเป็นหัวหน้าผมก็ ส�ำคัญที่จะพัฒนาไทยเป็นห่วงโซ่ส�ำคัญของภูมิภาค
comment ไปยาวๆ ว่าให้ทำ� แบบนีน้ ะ สักพักหนึง่ ผมพบว่า เราสามารถสร้างเวทีความร่วมมือแล้ว ต้องน�ำเสนอวิธกี าร
เขาจะท�ำเท่าที่ผมเขียน comment ไป ไม่คิดต่อ
ให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังต่อไป รวมทั้งต้องหา

วิธชี ว่ ยเอกชนหาความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการค้าและการ
บริโภคของ CLMV เราต้องรู้จักตลาดเพื่อนบ้านเหมือน
ตลาดในประเทศ
พฤติกรรมการค้าและการบริโภคในประเทศ
เราเอง เราก็ยังต้องเรียนรู้อีก เราได้เริ่มส�ำรวจพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในประเทศหลายเรือ่ งแล้ว ได้แก่ การบริโภคอาหาร
ส�ำเร็จรูป, การซือ้ สินค้าอุปโภค และการซือ้ สินค้าออนไลน์
ซึ่งสามารถน�ำผลมาจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
อยากให้ท�ำต่อไป ควรขยายไปสู่พฤติกรรมการค้าด้วย
จะได้เกิดความคิดว่าท�ำอย่างไรการค้าจะมีเสถียรภาพ
งานข้อมูลก็เป็นงานส�ำคัญ โครงการ Trade
Intelligence ที่จัดจ้างไปแล้ว ต้องให้ทุกหน่วยงานเห็น
ประโยชน์และร่วมใช้ระบบ ระบบข้อมูลจึงจะเป็นระบบที่
มีชวี ติ และมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้ทนั สมัย แนวคิด
ส�ำคัญ คือต้องท�ำให้ระบบนี้ facilitate งานปัจจุบนั และมี
flexibility ส�ำหรับการใช้งานในอนาคตของทุกหน่วยงาน
งานดัชนีเศรษฐกิจการค้าต้องมุ่งไปทางดัชนี
การค้าบริการมากขึน้ เพราะยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ม่งุ ส่งเสริมไทยไปสูก่ ารค้าบริการ และต้องเร่งจัดท�ำระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีจะมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (InnoAgri)
เป็นตัวน�ำเศรษฐกิจไทยไปสูย่ คุ 4.0 เป็นตัวอย่างของการท�ำ
innovation เป็น commercialization โดยใช้ตลาดน�ำ
ซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าสินค้าเกษตรและรายได้ของ
เกษตรกร สนค. ต้องดูแลผลักดันให้สถาบันสามารถ take off
และประสบความส�ำเร็จ

ท่านมองอนาคตของ สนค. ในระยะยาวอย่างไร

ผมมองว่าโลกในยุคข้างหน้าเอาชนะกันด้วย
ความคิด เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่ สนค. จะต้องท�ำคือ ท�ำให้เป็น
ทีย่ อมรับ การท�ำให้เป็นทีย่ อมรับต้อง “มองไกล” และกล้า
ที่จะบอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือนการ
พยากรณ์อากาศ ไม่ใช่แค่บอกว่าฝนเพิง่ ตก แต่ตอ้ งบอกได้วา่
อนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างงานดัชนี อย่าบอก
แค่วา่ เดือนทีแ่ ล้วราคาเป็นยังไง ต้องสามารถบอกว่าดัชนี
ราคาเดือนหน้าจะมีแนวโน้มเป็นยังไง อันนี้ต่างหากที่
เราควรจะบอกเขา ถ้าเราบอกอย่างมีเหตุมีผลแล้วเขาก็
จะฟังคุณ
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Special Report

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย Bio-based Economy
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลก การก้าวสู่สังคม
ผูส้ งู อายุ ฯลฯ เป็นปัจจัยกดดันให้หลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยต้องปรับเปลีย่ นระบบการผลิตและบริโภคให้มคี วามยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยการใช้ “เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ” หรือ “Bio-based Economy” เป็นตัวขับเคลือ่ นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่ งุ่ เน้นการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรม โดยการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย)์ รวมถึงเศษวัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตร ของเสีย/น�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตั ว์
มาต่อยอดเพิม่ มูลค่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ” (Bio-based Product) แทนการใช้ผลผลิตและเศษวัสดุเหลือทิง้ จากน�ำ้ มันปิโตรเลียมหรือฟอสซิล นับเป็นโอกาส
ในการสร้าง Demand และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในด้านใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและศักยภาพของภาคเกษตรกรรม ตลอดจนก่อตั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง น�ำไปสู่การขยายโอกาสในการจ้างงานอีกด้วย

ความส�ำคัญ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ในระดับ มาผลิตเอทานอล การใช้กากอ้อยและแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ชีวเคมีภัณฑ์ (Biochemicals) /
นโยบายของไทย
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เช่น กาว เส้นใย กระดาษและบรรจุภัณฑ์ การใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ คือ
รั ฐ บาลไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยได้ระบุประเด็น
ดังกล่าวไว้ใน (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม (3) ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ
20 ปี : ด้านการส่งเสริมผูป้ ระกอบการแบบครบวงจรโดยการ
ขับเคลือ่ นไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ผูป้ ระกอบการต้องมีนวัตกรรม
เป็นของตนเอง ซึ่งการด�ำเนินการในระยะ Quick Win
(18 เดือน) จะมีการจัดตั้งสถาบันสินค้าเกษตรนวัตกรรม
เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าเกษตรหลักเป็น
สินค้านวัตกรรมขัน้ สูงทีจ่ ะมีมลู ค่าเพิม่ มากขึน้ (4) นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 : มีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ: Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็น 1 ใน 5
กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (5) การ
พัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve : มี
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy)
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ต้องเริ่ม
จากการน�ำวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-based) นั่นคือผลผลิต
ทางการเกษตร หรือเศษวัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตรเข้าสู่
กระบวนการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based
Product) โดยใช้เทคโนโลยี “Biorefinery” หรือ “โรงกลัน่
ชีวภาพ” ซึ่งเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่มีแนวคิดมาจาก
โรงกลัน่ ปิโตรเคมีทสี่ ามารถสกัดกลัน่ และแปรรูปน�ำ้ มันดิบ
หรือก๊าซธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด
เข้ามาแปลงวัตถุดิบชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
ในหลากหลายรูปแบบ (ภาพที่ 1) อาทิ เชือ้ เพลิงชีวภาพ/
ไฟฟ้าชีวมวล เช่น การใช้ออ้ ย มันส�ำปะหลัง โมลาส ชานอ้อย
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พลาสติกประเภท Polylactic acid (PLA) มาผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ แบบใช้ครัง้ เดียว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพส�ำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ (Food/Feed ingredients) เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ อาหารเสริม
อาหารที่มีผลเชิงการรักษาโรคที่ผลิตจากแป้งและน�้ำตาล เป็นต้น ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น
ยาในกลุ่ม Monoclonal Antibody, Hematopoietic growth factors, Cytokines & Interferons, Hormones,
Enzymes และ Vaccines เป็นต้น
ภาพที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy)
อ้อย

ไฟฟ้า
ชีวมวล

มันส�ำปะหลัง
ผลผลิต
อื่นๆ

Bio-based
Product

เชื้อเพลิง
ชีวภาพ
ชีวเคมี
ภัณฑ์

ชีวเภสัช
ภัณฑ์

Biorefinery
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เศรษฐกิจฐานชีวภาพน�ำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

คณะท�ำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมแห่งอนาคต (D5 : New S-Curve) มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) เป็นประธาน ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการท�ำงาน
5-10 ปี (ภาพที่ 2) ไว้ดังนี้
ภาพที่ 2 เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการท�ำงาน 5-10 ปี

•

2 เท่าตัว
เป็น 1.3-1.7 ล้านบาท* ในปี 2563

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี 2557 อยู่ที่ 950,000 ล้านบาท

อ้อย** >>3 แสนล้านบาทต่อปี
มันส�ำปะหลัง** >>1 แสนล้านบาทต่อปี

• สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

ลดลง 70 ล้านตัน

• ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิล
ปี 2555 ปริมาณการปล่อยก๊าซสุทธิ 227.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

•

เพิ่มขึ้น 65,000-85,000 บาทต่อปี

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ปี 2557 อยู่ที่ 48,000 บาท

เพิ่มขึ้น 3-5 แสนครัวเรือน

เพิ่มอัตราการจ้างงาน
ปี 2557 อยู่ที่ 7 ล้านครัวเรือน

ภายใน 20 ปีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30

•
•

สัดส่วนพนักงานทดแทนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 12

ทีม่ า : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี พ.ศ. 2558-2579 และศูนย์ขอ้ มูลก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หมายเหตุ : * มูลค่าสินค้าเกษตร 4 ชนิด ทีน่ ำ� มาแปรรูป ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง และยาง มีผลต่อ GDP ปี 2020
**อ้อยและมันส�ำปะหลัง เป็นพืชน�ำร่องเนือ่ งจากเป็นสินค้าทีม่ คี วามพร้อมและมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่ สูง

โดย นางสาวมนิสา นวลเต็ม
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อย และมันส�ำปะหลัง

การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private
การพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ภายใต้โครงการ Bioeconomy โดยใช้อ้อย Partnership : PPP) สนับสนุนเงินลงทุนด้านวิจัยพัฒนา
และมันส�ำปะหลังเป็นพืชน�ำร่อง ได้ตงั้ เป้าหมายเมือ่ สิน้ สุดโครงการ (พ.ศ. 2558-2567) ไว้วา่ จะสร้างมูลค่าเพิม่ จากอ้อย อย่างจริงจังและมีการออกกฎหมายใหม่ สนับสนุนด้าน
และมันส�ำปะหลังได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี และ 1 แสนล้านบาท/ปี ตามล�ำดับ
พลังงานชีวภาพและอาหาร มาเลเซีย มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (2555-2563) พร้อมมาตรการสนับสนุน
ทุกด้านอย่างจริงจัง จีน จัดให้อตุ สาหกรรมชีวภาพเป็นวาระ
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อย
แห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.
อ้อย
ปี 2558 : 103,68 ล้านตััน/ปี มูลค่า > 2 แสนล้านบาท/ปี
2554-2558) เยอรมนี มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์และนโยบาย
ปี 2567 : 182.04 ล้านตัน/ปี มูลค่า > 5 แสนล้านบาท/ปี
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และยุทธศาสตร์การวิจัย
มูลค่าเพิ่ม > 3 แสนล้านบาท/ปี
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ปี 2573 และ
แอทานอล
ไฟฟ้าชีวมวล เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ
เกาหลีใต้ มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ
ปี 2558 : Lactic acid 0.65 ล้านตันต่อปี
(CBG) > 0.013
น�้ำตาลทราย ปี 2558 : 900 ล้านลิตร/ปี ปี 2558 : 500 MW
ปี 2567 : PLA 0.4 ล้านตันต่อปี
ปี 2567 : 2,000 ล้านลิตร/ปี
ปี 2567 : 1,880 MW
ล้านตันต่อปี
โดยมุง่ เน้นการแพทย์/สุขภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ ส�ำหรับ
ประเทศไทยสภาปฏิรปู ได้เสนอให้รฐั บาลประกาศนโยบาย
ใช้ในประเทศ
ส่งออก
ปี 2558 : 2.5 ล้านตัน/ปี
ปี 2558 : 8.8 ล้านตัน/ปี
ให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ มีการแต่งตั้ง
ปี 2567 : 3.65 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 16.8 ล้านตัน/ปี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพที่มี
ทีม่ า : คณะท�ำงานภายใต้ D5 : New S-Curve
รองนายกรัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจเป็นประธาน ให้ดำ� เนินการ
ขับเคลื่อนทันทีโดยกลไกของหน่วยงานเดิม แต่เพิ่มการ
ในปี 2558 สินค้าอ้อยสร้างมูลค่าโดยรวมได้มากกว่า 200,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2567 สินค้าอ้อย สัง่ การอย่างเป็นเอกภาพจากคณะกรรมการฯ อีกทัง้ ให้บรรจุ
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้มากกว่า 500,000 ล้านบาท ดังนัน้ จะเห็นว่าการพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
Economy) จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอ้อยได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี
สังคมแห่งชาติทกุ ฉบับ พร้อมตัง้ เป้าหมายให้ประเทศไทย
มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชวี ภาพเพิม่ จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส�ำปะหลัง
10 ใน 20 ปีด้วย
มันส�ำปะหลัง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ปี 2558 : 43 ล้านตััน/ปี มูลค่า 1.3 แสนล้านบาท/ปี
ปี 2567 : 55 ล้านตัน/ปี มูลค่า 2.2 แสนล้านบาท/ปี
มูลค่าเพิ่มกว่า 1 แสนล้านบาท/ปี

แป้งมัน
ใช้ในประเทศ

ปี 2558 : 1.5 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 2.0 ล้านตัน/ปี

มันเส้น
ส่งออก

ปี 2558 : 3.8 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 5.3 ล้านตัน/ปี

ใช้ในประเทศ

ปี 2558 : 1 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 1.4 ล้านตัน/ปี

แอทานอล

ปี 2558 : 320 ล้านลิตร/ปี
ปี 2567 : 506 ล้านลิตร/ปี

ก๊าซชีวภาพ
(CBG) > 0.02
ล้านตันต่อปี

ส่งออก

ปี 2558 : 7 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 8.1 ล้านตัน/ปี

ทีม่ า : คณะท�ำงานภายใต้ D5 : New S-Curve

ในปี 2558 สินค้ามันส�ำปะหลังสร้างมูลค่าโดยรวมได้มากกว่า 130,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2564
สินค้ามันส�ำปะหลังจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 220,000 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามันส�ำปะหลังได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท/ปี

ศักยภาพของไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based Product)

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีความพร้อมหลายประการ
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ดังนี้ (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) :
เป็นจุดแข็งในการวิจยั พัฒนาต่อยอดสูก่ ารใช้ประโยชน์ทมี่ คี วามซับซ้อนและมีมลู ค่าเพิม่ เช่น การสกัดพืชเป็นยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น (2) ศักยภาพและความพร้อมทางวัตถุดบิ ชีวภาพ (Bio-based feedstock) :
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวภาพโดยเฉพาะแป้งและน�้ำตาล รวมถึงเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ทีจ่ ะน�ำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ (3) อุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีร่ องรับพร้อมจะเปลีย่ นเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม : อุตสาหกรรมพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมจะรองรับการเปลีย่ นแปลง เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนั้ ต้นและขัน้ กลาง เป็นต้น (4) ความพร้อมในการปรับปรุงพันธุแ์ ละการเพิม่ ผลผลิตการเกษตร
เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ : ประเทศไทยมีทรัพยากรพันธุพ์ ชื ฐานการวิจยั และระบบการผลิตทีเ่ ข้มแข็ง อีกทัง้
ยังมีสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเพาะปลูกอีกด้วย (5) นโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ
และ (6) นโยบายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แนวทางขับเคลื่อน Bio-based Economy ทั้งในและต่างประเทศ

หลายประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญและตืน่ ตัวเกีย่ วกับเศรษฐกิจชีวภาพ อาทิ สหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารบังคับใช้กฎหมาย
Farm Bill (2002, 2008 และ 2014) และมีข้อบังคับให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อสินค้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
(USDA) รับรองว่าเป็นสินค้า Bio-based Product สหภาพยุโรป มีการตั้งหน่วยส่งเสริม Bio-based Industry แบบ

1. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบ
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการและ
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆ นอกประเทศ
ในราคาต�ำ่ เพือ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจพลังงาน
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้น�ำนวัตกรรมมาผลิต
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจาก
กระดาษ เยื่อกระดาษจากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อให้
สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ทัง้ ในและต่างประเทศได้ โดยตลาดต่างประเทศทีม่ โี อกาส
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาด
ที่สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ
3. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและ
เล็งเห็นความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพให้มากขึ้น
พร้อมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(R&D) ที่จะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเชิงลึกที่จะให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของประเทศที่มีข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง รวมถึงขยายงานวิจัย
ไปสูโ่ ครงการต้นแบบและโครงการน�ำร่องให้มากขึน้ และ
สนับสนุนต่อยอดวิจัยในเชิงพาณิชย์
5. ควรสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทย
ให้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ โดยการสร้ า ง
brand ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทยในทุกสาขาธุรกิจที่
เกีย่ วเนือ่ งกับการผลิตผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร การแปรรู ป สมุ น ไพร อาหารแห่ ง อนาคต
(Functional food nutraceutical) พลาสติกชีวภาพ
อาหารเสริมจากจุลินทรีย์ เป็นต้น
TPSO Journal
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โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือน

ทีผ่ า่ นมา ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน จากราคาสินค้าเกษตรทีม่ แี นวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการส่งออกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง และสอดคล้องกับ
ทิศทางของดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ภาคการท่องเทีย่ ว
ยังคงขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนสิงหาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 0.3 ตามการสูงขึ้นของราคาหมวดยาสูบและ
เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบุหรี่ และหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
โดยเฉพาะผักสดและผลไม้เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด
ณ เดือนกรกฎาคม 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 42.9 ซึง่ ถือว่าสถานะหนีข้ องไทยยังมีความมัน่ คง
และต�่ำกว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพ
เศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนสิงหาคม 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูงที่ 180.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ภาคอุปทาน เดือนสิงหาคม 2559 ในภาพรวมขยายตัวสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือน
ทีผ่ า่ นมา สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตรทีข่ ยายตัวร้อยละ 15.2 ภาคการส่งออก
ปรับตัวดีข้ึน สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 3.1
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวสูงขึน้ ของกลุม่ อุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวได้ดีที่
ร้อยละ 10.8 โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากจีน กลุม่ ประเทศ CLMV เกาหลีใต้ และอินเดีย
ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนสิงหาคม 2559 ลดลงร้อยละ 8.3
การบริโภคภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2559 ยังคงทรงตัวเมือ่ เทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา โดยยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัว
ร้อยละ 21.0, 8.7 เนื่องจากก�ำลังการซื้อของผู้บริโภคในภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น
ตามราคาสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณารายได้ของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม
ยังคงทรงตัว ส�ำหรับยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 0.4
การลงทุนภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2559 ในภาพรวมชะลอตัวลง

ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวที่ร้อยละ 0.9 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกัน
สะท้อนได้จากยอดจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัวร้อยละ 5.5
ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติของประเทศต่างๆ
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ประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย

Real GDP (%y-o-y)

ม.ค. - ส.ค. 2559

ปี 57

ปี 58

ไทย

-0.03

0.9

2.8

มาเลเซีย

2.3

6.0

5.0

ฟิลิปปินส์

1.5

6.1

5.8

สิงคโปร์

-0.8

2.9

2.0

อินโดนีเซีย

3.67

5.0

4.8

เวียดนาม

1.91

6.0

6.7

อินเดีย

5.48

7.1

7.3

จีน

2.0

7.4

6.9

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ปี 58
ทั้งปี

Real GDP (%y-o-y)
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD)
34.84
ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)
-0.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y)
1.1
หนี้สาธารณะต่อ GDP (%)
44.4
อัตราการว่างงาน (%)
0.9
การส่งออก-น�ำเข้า (%y-o-y)
มูลค่าการส่งออกในรูป USD
-5.8
มูลค่าการน�ำเข้าในรูป USD
-11.0
อุปทาน (%y-o-y)
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
-5.3
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
-6.1
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
0.3
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
20.4
การบริโภคเอกชน (%y-o-y)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
1.0
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์นั่ง
-19.1
ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
-0.2
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD
2.2
การลงทุนเอกชน (%y-o-y)
ปริมาณน�ำเข้าสินค้าทุนในรูป USD
-2.2
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
-2.6
ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
7.7
ยอดขายปูนซีเมนต์
-0.4

ปี 59
Q4

Q1

Q2

ก.ค.

ส.ค.

2.8

3.2

-

-

-

13.05
156.5
-0.9
0.8
44.4
0.8

16.42
175.1
-0.5
0.7
44.0
0.9

83.75
178.7
0.3
0.8
42.8
1.1

36.7
180.2
0.1
0.8
42.9
1.0

180.8
0.3
0.8
0.9

-8.1
-12.6

0.9
-12.0

-4.1
-8.4

-6.4
-7.2

6.5
-1.5

-3.2
-5.8
0.2
3.7

-1.9
-5.2
-1.1
15.5

-1.2
4.9
1.5
8.2

2.3
16.2
-5.0
10.8

-8.3
15.2
3.1
-

2.0
-11.7
2.3
-4.4

0.1
-26.6
-3.3
3.6

3.7
4.9
7.9
3.4

0.8
9.6
7.4
3.0

-0.4
8.7
21.0
-

0.2
17.2
22.2
2.1

-1.0
4.0
4.5
3.1

-11.6
13.6
11.5
-1.6

-0.7
-6.1
-20.8
-4.0

-0.9
-5.5

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)
index

index

%YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2559 มีค่าเท่ากับ

106.68 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.38 จากการสูงขึ้น
ของราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปัจจัยส�ำคัญมาจาก
ผักและผลไม้สด อาทิ ผักคะน้า ผักชี กล้วยน�้ำว้า มะม่วง ทุเรียน ปลาและสัตว์น�้ำ ไข่ไก่
หมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ
ตามมูลค่าเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในขณะที่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร
ยังคงฉุดรั้งอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากฐานราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศยังคง
ต�่ำกว่าปีก่อน เช่นเดียวกันกับ หมวดเคหสถาน จากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Ft) ในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบเดือน
สิงหาคม 2559 สูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยได้รับอิทธิพลส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ขายปลีกในประเทศ ส�ำหรับดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน (ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปไม่รวมกลุม่
ราคาอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้นร้อยละ 0.75 (YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย
เดือนมกราคม-กันยายน 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.02

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2559 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)
index
index

index

%YoY
%YoY

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2559 มีค่าเท่ากับ 101.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนกันยายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่
น�ำ้ มันดีเซล น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ น�ำ้ มันเครือ่ งบิน น�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่
เม็ดพลาสติก ยางสังเคราะห์ (ยางเทียม) ปุย๋ และก๊าซทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม ตามการลดลง
ของราคาน�ำ้ มัน โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์โลหะ ราคาเคลือ่ นไหวตามภาวะตลาดโลก เมือ่ เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจาก
ราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ หัวมันส�ำปะหลังสด ผลปาล์มสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้
สุกรมีชวี ติ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาน�ำ้ จืดและกุง้ แวนนาไม สินค้าอุตสาหกรรมทีร่ าคาลดลง ได้แก่
ข้าวสารเจ้า น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบิน ส�ำหรับดัชนีราคาผู้ผลิต
เทียบเฉลีย่ เดือนมกราคม-กันยายน 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.6

2558

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกันยายน 2559 มีคา่ เท่ากับ 116.7 เมือ่ เทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดซีเมนต์
ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม เนื่องจากมีปริมาณปูนในตลาดมากท�ำให้
การแข่งขันสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีต พืน้ คอนกรีตส�ำเร็จรูป
อัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ ต้นทุนลดลงตามราคาซีเมนต์
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ สายเคเบิลและสายไฟฟ้า หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ได้แก่ วงกบประตู-หน้าต่าง-บานหน้าต่าง เนือ่ งจากความนิยมใช้ไม้ลดลง โดยใช้อะลูมเิ นียม
และกระจกแทน หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่ อิฐมอญ อิฐโปร่ง ยางมะตอย ความนิยม
ใช้น้อยลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นร้อยละ 0.5 โดยมี
สาเหตุ ส� ำ คั ญ มาจากการสู ง ขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า หมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก
หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ส�ำหรับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2559 กับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.5

2559

index

index

2558

%YoY

2559

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย :

การส่งออก

เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.5
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง
ร้อยละ 4.1 โดยข้าว (-8.0%) ยางพารา (-31.9%) และน�้ำตาล (-21.4%) ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง (+5.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+16.0%)
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (+4.1%) สินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 9.0
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+40.4%) แผงวงจรไฟฟ้า (+3.2%) ขณะที่คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (-1.3) อัญมณีและเครือ่ งประดับ (-28.4%) เม็ดพลาสติก (-6.8%) ตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทย 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+14.9%) จีน (+4.4%) ญีป่ นุ่ (+5.8%)
ออสเตรเลีย (+23.7%) ฮ่องกง (-4.3%)
ภาพรวมการส่งออกมกราคม-สิงหาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 141,007 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.2 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ
5.9 โดยยางพารา (-21.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-0.2%) ผลิตภัณฑ์
มันส�ำปะหลัง (-21.9%) ข้าว (-5.7%)น�้ำตาล (-4.2%) ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง
และแปรรูป (+7.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 1.0
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.9%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+42.6%) ในขณะที่
เม็ดพลาสติก (-10.4%) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-6.1%) ตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย
5 ล�ำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+0.9%) จีน (-7.4%) ญีป่ นุ่ (-1.1%) ฮ่องกง (-3.4%)
ออสเตรเลีย (+11.4%)

สิงหาคม 2559
การค้าระหว่างประเทศของไทย
สิงหาคม 59

มูลค่า
ล้านเหรียญ

ม.ค.-ส.ค. 2559
มูลค่า
ล้านเหรียญ

(%YoY)

(%YoY)

ส่งออก

18,825

6.5

141,007

-1.2

น�ำเข้า

16,697

-1.5

125,624

-8.8

2,128

ดุลการค้า

15,384

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 59
สินค้า

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

ประเทศ

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,958

40.4

15.7

สหรัฐ
อเมริกา

2,246

14.9

11.9

คอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ

1,465

-1.3

7.8

จีน

2,156

4.4

11.5

อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ

899

-28.4

4.8

ญี่ปุ่น

1,695

5.8

9.0

แผงวงจรไฟฟ้า

734

3.2

3.9 ออสเตรเลีย

984

23.7

5.2

เม็ดพลาสติก

633

-6.8

3.4

874

-4.3

4.6

ฮ่องกง

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 59
Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

มูลค่า

9.9

จีน

3,764

4.3

22.5

10.1

9.2

ญี่ปุ่น

2,693

-0.4

16.1

1,216

8.2

7.3

สหรัฐ
อเมริกา

1,036

-16.1

6.2

1,057

6.4

6.3

มาเลเซีย

964

-2.7

5.8

998

-33.2

6.0

ไต้หวัน

685

9.3

4.1

มูลค่า

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,660

0.5

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,533

เคมีภณั ฑ์
ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์
น�ำ้ มันดิบ

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

ประเทศ

สินค้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ส่งออก

0.3

0.1

น�ำเข้า

1.0

0.0

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่า 16,697 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.5
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น โดยเป็นการหดตัวของน�ำ้ มันดิบ (-33.2%) ขณะที่
เครื่องจักรกลฯ (+0.5%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+10.1%) เคมีภัณฑ์ (+8.2%) และ
ส่วนประกอบยานยนต์ (+6.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(+4.3%) ญี่ปุ่น (-0.4%) สหรัฐอเมริกา (-16.1%) มาเลเซีย (-2.7%) ไต้หวัน (+9.3%)
ภาพรวมการน�ำเข้ามกราคม-สิงหาคม ปี 2559 มีมลู ค่า 125,624 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของเครื่อง
จักรกลฯ (-4.6%) น�ำ้ มันดิบ (-36.9%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-5.1%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(-8.8%) ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+4.8%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ จีน (+3.2%) ญี่ปุ่น (-4.9%) สหรัฐอเมริกา (-19.9%) มาเลเซีย (-12.0%) และ
เกาหลีใต้ (-2.7%)

ดุลการค้า

เดือนสิงหาคม 2559 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,128 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 15,384
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 96.6 (ปี2555=100)
สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
ส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 3.0 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 และหมวดสินค้าแร่
และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

ราคาสินค้าน�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การน�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ส.ค. 59

ม.ค. - ส.ค. 59

-0.3

0.7

-1.0

0.6

-0.6

-5.3

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 84.9 (ปี 2555=100)
ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา
น�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 15.7 ขณะที่หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและ
กึง่ ส�ำเร็จรูป เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
9.0 และหมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.3

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร :
กันยายน 2559

ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนกันยายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,836.54 บาท ลดลงร้อยละ 0.97 เมือ่ เทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดทองค�ำมีแรงเทขายท�ำก�ำไรมากกว่า
การเข้าซื้อ หลังจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางที่ไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ นักลงทุนต่างผิดหวังผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ที่ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และไม่มีการขยายช่วงเวลา QE เพิ่มเติม

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 45.27
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 44.78 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เนือ่ งจากซาอุดอิ าระเบียและรัสเซียตกลงทีจ่ ะร่วมมือกันเพือ่ พยุงราคาน�ำ้ มันดิบ ซึง่ การตกลงระหว่าง
สองประเทศเกิดขึ้นในช่วงการประชุม G20 ที่ประเทศจีน นอกจากนี้ ส�ำนักงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่า การผลิตน�้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (shale oil)
ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนกันยายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 34.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
เนือ่ งจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยงั ชะลอการซือ้ ขายสินทรัพย์ในตลาดเงินตลาดทุน เนือ่ งจากรอดูตวั เลข
การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ ท�ำให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร์
ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รวมทั้ง รอตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

สินค้าเกษตร

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
เดือนกันยายน 2559 ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 โดยราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่)
จากราคา 1,314.32 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,208.00 บาท/100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่
ข้ า วหอมมะลิ 100% ชั้ น 2 (ใหม่ ) ปรั บ ตั ว ลดลงจาก 2,264.09 บาท/100 กิ โ ลกรั ม
เป็น 2,225.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณและความต้องการของผู้น�ำเข้าข้าวลดลง
จากภาวะตลาดข้าวทีซ่ บเซา ทัง้ นี้ แนวโน้มราคาส่งออกของข้าวยังไม่ปรับเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีแรงกดดัน
จากปริมาณข้าวในตลาดที่มีจ�ำนวนมาก หากจะให้ราคาข้าวดีขึ้นไทยต้องบริหารจัดการข้าว
ในสต๊อกรัฐบาลให้หมดก่อน ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการหารือกับผูป้ ระกอบการข้าว ทัง้ ผูส้ ง่ ออก
โรงสี และเกษตรกร เพื่อออกมาตรการดูแลราคาข้าวเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ก�ำลัง
จะทยอยออกมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกันยายน 2559 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 56.13 บาท และ 47.02 บาท
ตามล�ำดับ ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.11 ในขณะที่
ราคายางแท่ง STR 20 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 4.39 ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากสภาพอากาศทีย่ งั คงมีฝนตกอย่างต่อเนือ่ งในหลายพืน้ ที่ ในขณะที่
ราคายางได้รบั ปัจจัยลบจากค่าเงินเยนและเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่ง ผลกระทบ
ต่อภาคการส่งออก รวมถึงนักลงทุนความกังวลต่อสถานะทางการเงินของธนาคารดอยซ์แบงก์ทอี่ าจจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รบั ปัจจัยบวกจากราคาน�ำ้ มันดิบปรับตัวสูงขึน้
เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน�้ำมันล้นตลาด หลังจากที่กลุ่มประเทศ
ผู้ส่งออกน�้ำมัน (โอเปก) มีมติปรับลดการผลิตน�้ำมัน

เดือน
เดือน

ราคาสินค้ารายเดือน
%∆
(MOM)

ม.ค.-ก.ย.
58

ม.ค.-ก.ย.
59

1,208.00

-8.09

1,183.48

1,280.53

8.20

2,225.50

-1.70

2,775.45

2,278.73

-17.90

ส.ค.59

ก.ย.59

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,314.32

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,264.09

สินค้า

%∆
(YOY)

ข้าว : (Baht/100Kg)

ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b)

58.54

56.13

-4.11

56.85

54.74

-3.72

ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

45.04

47.02

4.39

48.91

45.30

-7.38

-1.12

1,178.79

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,341.09 1,326.03
เดือน
ไทย (THB/Baht)
22,050.00 21,836.54
สินค้า
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

1,258.37

6.75

-0.97 18,851.56 20,990.42

11.35

WTI

44.78

45.27

1.11

51.08

41.37

-19.01

34.73

34.73

0.00

33.72

35.27

4.58

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ที่มา : CEIC
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โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ทุกวันนี้นอกจากจะมีทัวร์จีนมาไทยมากแล้ว นักธุรกิจจีนในไทยก็มีมากด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 ในไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ไทยเป็นตลาด และฐาน
การผลิตเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC โดยผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของไทย
นอกจากนี้ เพือ่ ส่งสินค้ากลับไปจ�ำหน่ายในจีน เนือ่ งจากสินค้าบางตัวในไทยมีตน้ ทุนถูกกว่า
เช่น ยางรถยนต์ โดยใช้ยางพาราไทย และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ไทยมีความช�ำนาญ
อีกทั้งยังสามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่มีการกีดกันสินค้าจีน
อีกด้วย

มัลดีฟส์เป็นตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก แต่ผลิตสินค้าเองแทบไม่ได้เลย ต้องน�ำเข้าทุกอย่าง ประกอบกับมัลดีฟส์
ก�ำลังยกระดับตัวเองเป็น Entertainment Center และ Medical Hub เต็มตัว
จึงจีบไทยเข้าไปท�ำการค้าและลงทุน ส่งผลให้เป็นโอกาสอย่างมากด้านสินค้าอาหาร
ประมง (มัลดีฟส์เป็นแหล่งปลาที่ส�ำคัญของโลก) ปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค
ก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ต ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ โรงไฟฟ้า
โรงก�ำจัดขยะ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวชายแดนช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษ เห็นได้จากการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนเข้ามายังไทย
อาทิ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา จ�ำนวนกว่า 2 ล้านคนต่อปี นอกจากมาเที่ยวแล้ว
ยังมาหาหมอไทยด้วย เพราะหมอบ้านเขาขาดแคลน นอกจากนี้ กลุม่ ประเทศ CLMV
ยังเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ
มากมาย จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนในภาคบริการ ทั้งโรงแรม
ร้านอาหาร และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว และทีไ่ ม่ควรลืมคือการเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยว เช่น จัด package เที่ยวกระบี่พ่วงกับด�ำน�้ำที่มะริดของพม่า

แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในกัมพูชาจะเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากการผลิตภายในประเทศเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ผลผลิตตกต�่ำ และปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งมีแรงงานจากภาคเกษตร
ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมากตามแรงผลักดัน FDI ของรัฐบาล
จะส่งผลให้เป็นโอกาสแก่การส่งออกสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกล
การเกษตรไปยังกัมพูชาในอนาคตอันใกล้
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