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วารสาร สนค. ฉบบันีภ้าคภมูใิจน�าเสนอบทสมัภาษณ์พเิศษ ท่านสมเกยีรต ิตรรีตันพนัธ์ ผูอ้�านวยการ  
สนค. คนแรก ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2559 ท่านได้ย้อนวันเวลาตั้งแต่เข้ารับราชการ  
ความภาคภมูใิจในการท�างาน แนวทางในการพฒันาตนเอง ตลอดจนการสร้างสมดุลในชีวิต พร้อมฝากข้อคดิ 
และอนาคตของ สนค. ไว้กับข้าราชการรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร  
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรา

ส�าหรับผู้ประกอบการค้าการลงทุนแล้ว ส่ิงที่จะช่วยให้คุณสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด  
คือ ‘นวัตกรรม’ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลก็ก�าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ คอลัมน์  
Special Talks ขอแนะน�าหนึง่ในหน่วยงานส�าคญัทีก่�าลงัอยูใ่นระหว่างจดัตัง้ภายใต้ก�ากบัของกระทรวงพาณชิย์  
คือ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรไทยให้เข้มแข็ง 
และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติสนิค้าเกษตรนวตักรรมทีม่คุีณภาพ และเป็นทีย่อมรบัในอนาคต   

เรือ่งราวของการยกระดบัสนิค้าเกษตรยงัคงไม่หมดเพยีงเท่านี ้คอลมัน์ Special Report น�าเสนอ 
นโยบาย ‘เศรษฐกิจฐานชีวภาพ’ อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะมาเอาชนะอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศและสภาพ 
สงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยผู้ประกอบการภาคเกษตรควรปรบัเปลีย่นระบบการผลิตด้วยการน�านวัตกรรม 
เข้ามามีส่วนช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ซ่ึงประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงอยู่แล้ว หากมีการสนับสนุน 
ด้านการวจิยัและพฒันาอย่างจรงิจงั กย่็อมจะช่วยเสรมิสร้างขดีความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัประเทศ 
ได้มากทีเดียว  

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

บรรณาธิการ
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้จัดท�า

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

สิ้นเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญของข้าราชการ เพราะทุกๆ ปี จะมีข้าราชการเกษียณอายุ 
จึงเป็นช่วงเวลาของการร�่าลากัน ข้าราชการที่เกษียณอายุก็จะได้มีเวลาพักผ่อน หลังจากท่ีท�างานรับใช้
ประเทศชาติมาเป็นเวลานาน 

ส�าหรับเดือนกันยายนปีนี้ เป็นวันที่ท่านผู้อ�านวยการ สนค. คนแรก คือท่านสมเกียรติ ตรีรัตน
พันธ์ เกษียณอายุราชการ ในวันสุดท้ายของการท�างานที่ สนค. ท่าน ผอ. สนค. ได้ลงมาเดินทักทายและ
กล่าวค�าอ�าลากับพี่น้องข้าราชการแต่ละคนจนครบทุกส่วนงาน พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกแทนใจท่าน แก่
พวกเราทุกคน

ท่าน ผอ. สนค. จะอยูใ่นใจพวกเราทกุคนตลอดไป และพวกเราชาว สนค. จะปฏบิตัตินเป็นข้าราชการ
ที่ดี และยึดมั่นในแนวทางที่ท่านได้ช่วยวางรากฐาน และชี้แนะการท�างานให้พวกเรา  

...ขอให้ท่านมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ... 
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Special Talkโดย นางสาวภรภัทร พันธ์งอก  กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม :
 เพื่อปลดกับดักที่พันธนาการไทย

 ประเทศไทยติดกับดักการขายสินค้าเกษตรเป็น 
สินค้าปฐมภูมิ (commodity) ซ่ึงตลาดมีการแข่งขันสูง 
ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรต�่าเพราะต้องแข่งขันด้านราคา 
เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจึงไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีพอ  
เกิดปัญหาที่รัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณ 
ช่วยเหลอืมหาศาล ในขณะเดยีวกนัการผลกัดนันวตักรรม 
เกษตรของไทยในเชิงพาณิชย์ยังไม่มีมากเท่าที่ควร ท�าให ้
งานวิจัยนวัตกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการลงทุนเพิ่มเติม 
และผลักดนัเป็นสนิค้า ทัง้นีเ้พราะหน่วยงานต่างๆ ทีม่อียู ่
เน้นการท�างานแบบ Function-based Approach  
จึงท�าให้นวัตกรรมสินค้าเกษตรไม่ได้รับการส่งต่อสู ่ 
หน่วยขยายผลและหน่วยส่งเสรมิตลาด ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องมี  
“เจ้าภาพ” ทีจ่ะท�างานแบบ Agenda-based Approach 
มุ่งเน้นการน�างานวิจัยและนวัตกรรมสินค้าเกษตรออกสู ่
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

“สถาบนัส่งเสรมิสินค้าเกษตรนวตักรรม” จะเป็น  
“เจ้าภาพ” ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาด 
อย่างมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วย 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการยกระดับสินค้าเกษตร  
และยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการแก้ปัญหาสนิค้าเกษตรอย่าง 
ยั่งยืน โดยมี ข้าว ผักและผลไม้ มันส�าปะหลัง ปาล์ม  
เป็นสินค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ ในระยะแรก 5 ปี จะเน้นการ 
ด�าเนนิงานท่ีสนิค้าข้าวเพือ่ท�าเป็นสนิค้าน�าร่อง ซึง่จะเป็นการ 
รองรับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการไปสู่ Thailand 4.0 

การด�าเนินงานตามภารกิจนี้จ�าเป็นต้องจัดตั้ง 
สถาบันภายใต้มูลนิธิ เนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วน หาก 
จัดตัง้เป็นองค์การมหาชนจะต้องใช้ระยะเวลาด�าเนนิการนาน 
ซึ่งอาจท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้ลักษณะของงานเป็นการประสานเชื่อมโยง 
ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัย 
องค์กรที่ด�าเนินการในรูปแบบท่ีไม่แสวงหาก�าไร แต่ใน 
ขณะเดยีวกันต้องสร้างรายได้จากการให้บรกิารผูป้ระกอบการ 
และนักลงทุนในสินค้าเกษตรนวัตกรรมอีกด้วย

งานของสถาบันฯ ดังกล่าวต้องใช้ผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง 
การตลาดสงู นอกจากจะต้องเข้าใจความต้องการและข้อจ�ากดั 
ของภาคธรุกจิทีจ่ะมารบังานวจิยัไปต่อยอดเชงิพาณิชย์แล้ว  
ยังจะต้องเข้าใจวิธีด�าเนินงานด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดันสินค้านวัตกรรมเข้าสู่ตลาด  
สร้างการยอมรับสินค้าใหม่ รวมทั้งสามารถประสานกับ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังต้องการความคล่องตัวใน 
การด�าเนินงาน ไม่ถูกจ�ากัดโดยระเบียบราชการ เพื่อให้ 
สามารถตัดสินใจและด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วทันกับ

ความเปลีย่นแปลงของตลาดและสามารถออกไปท�าตลาด
นอกประเทศได้ด้วย

สถาบนัฯ จะตอบโจทย์ความท้าทาย 4 เรือ่ง คอื (1)  
ยกระดับสินค้าเกษตรไทย เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง ปาล์ม  
ให้พ้นจากการแข่งขันในตลาดสนิค้าปฐมภมู ิ(commodity)  
เข้าสู่ตลาดนวัตกรรมท่ีเน้นคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง 
(2) ท�าให้งานวจิยันวตักรรมทีม่ศีกัยภาพภายในประเทศ 
สามารถออกสูต่ลาดได้ ควบคูก่บัท�าให้เกดิแนวทางการวจัิย 
และพัฒนานวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นให้มุ่งเน้นตอบโจทย์ 
ความต้องการของตลาด (3) สร้างและส่งเสริมตลาดให้
รู้จักคุณค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตรเพื่อ 
รองรบัการเตบิโตของสนิค้านวตักรรม (4) ท�าให้ตลาดโลก
รู้จักสินค้าอัตลักษณ์ของไทย (Thailand’s Signature) 
ในรูปแบบที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากกว่าสินค้า
เกษตรพื้นฐาน

ภารกิจหลักของสถาบันฯ จะประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาความร่วมมือและการลงทุน  

สถาบันฯ จะท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแบบองค์รวม  
(Comprehensive Consulting) โดยการสร้างเครือข่ายและ 
ประสานเช่ือมโยงผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องตลอดห่วงโซ่อปุทาน  
ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ (เกษตรกรหรือ 
กลุม่เกษตรกร) ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุ เพือ่ขบัเคลือ่น 
ให้เกิดการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
ออกสูต่ลาดทัง้ในและต่างประเทศ และอ�านวยความสะดวก 
การปฏบิติัตามกฎระเบยีบและข้อบงัคับของราชการ เช่น  
การขอใบอนุญาต และการรบัรองมาตรฐานต่างๆ รวมถงึ 
การประสานจัดหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมี 
หน้าที่ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัญหาอุปสรรค  
เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและสนับสนุนการอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้าแก่สมาชิกผู้ประกอบการ 

(2) การพฒันาและส่งเสรมิการพาณชิย์ สร้างความ 
ตระหนัก และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และ 
คุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย  และกระตุ้น 
ให้เกดิความต้องการบริโภคสนิค้าเกษตรนวตักรรมทัง้ตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึสร้างเครอืข่ายพันธมติร 
กบักลุม่เกษตรกร นกัวจิยั นกัวชิาการ ผู้ประกอบการ และ 
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

(3) การพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการ
สือ่สาร วเิคราะห์ความต้องการของตลาดโดยการเชือ่มโยง 
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาและส�ารวจข้อมูล 
ตลาดเชิงลกึ เพือ่ก�าหนดโจทย์ในการวจิยัและพฒันาทีต่รงกบั 
ความต้องการของตลาด รวมทั้งคัดเลือกผลงานงานวิจัย 
เชิงนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ตลาดมีแนวโน้มความ 
ต้องการส่งให้ผู้สนใจลงทุนต่อยอดเชิงพาณิชย์

“ประเทศไทยติดกับดักการขายสินค้าเกษตรแบบปฐมภูมิ (commodity) มานาน และมีแนวโน้มที่จะขายได้ในราคาถูกลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน และ 

ประสิทธิภาพในการผลิตแทบจะคงท่ี ท�าให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมจากสินค้าเกษตรผ่านหน่วยงานมากมายหลากหลาย 

สถาบันฯ ได้ท�ากรอบการท�างานในช่วง 5 ปีแรก 
จะมุ่งเน้นไปท่ีข้าว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่า 
การค้าออกสู่ตลาด 20,000 ล้านบาท สร้างผลิตภัณฑ ์
นวตักรรมออกสูต่ลาดอย่างน้อย 10 รายการ และเพิม่ปริมาณ 
การแปรรูปผลผลิตข้าวจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20  
ซ่ึงเป็นการยกระดับการขายข้าวพื้นฐาน (Table rice)  
ไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น  
สินค้า Functional Food โภชนเภสัช เวชภัณฑ์ เครื่อง 
ส�าอาง อาหารปราศจาก Gluten เป็นต้น

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดตั้ง “สถาบันส่งเสริม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม” ภายใต้ก�ากับของกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งระหว่างรอการจัดตั้งให้แล้วเสร็จ กระทรวงฯ 
ได้ก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพื่อรองรับการท�างาน 
ของสถาบันฯ ดังนี้ (1) สร้างเครือข่ายโดยการจัดท�า  
MOU กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท้ังในส่วนของ
ภาคการเกษตร  การวิจัยพัฒนา  การผลิต การตลาด  
การลงทุน มาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ การสนับสนุน
ผู ้ประกอบการ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการท�างานของ 
สถาบันฯ (2) รวบรวมข้อมูลความต้องการตลาดสินค้า
เกษตรนวัตกรรม และงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ
เพ่ือก�าหนดสินค้าศักยภาพ (3) การจัดเวทีระดมสมอง
จากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รวบรวมข้อมูลรายสินค้า 
เกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อ 
ประเมินสถานะ รับทราบปัญหาอุปสรรค และโอกาสใน 
การสร้าง ซึง่จะน�าไปสูก่ารก�าหนดแผนกลยทุธ์และเป้าหมาย 
การสร้างตลาดสินค้าข้าวนวัตกรรมเป้าหมาย และ  
(4) ประชาสมัพนัธ์คณุค่าและคณุประโยชน์ของสนิค้าข้าว 
นวตักรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ดจิิตลั โซเชียลมเีดยี  
และเว็บไซต์ เป็นต้น

การด�าเนนิงานทัง้หมดน้ีไม่สามารถส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ 
โดยปราศจากความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและ 
เอกชนทีเ่กีย่วข้อง  รวมถงึสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 
ค้นคว้าวิจัย เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็น 
ผูเ้ล่นทีม่บีทบาทส�าคญั สถาบนัจะท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงการ 
พฒันาและสร้างเครอืข่ายกบัส่วนต่างๆ ให้สามารถท�างาน 
ประสานกนัได้อย่างมีเอกภาพและมุ่งสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนด  
สร้างปรากฏการณ์เปลีย่นแปลงประเทศไทยให้เป็นทีรู่จ้กั 
ในฐานะแหล่งผลติสนิค้าเกษตรกรรมนวตักรรมทีมี่คณุภาพ 
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกต่อไป 

ช่องทาง หากแต่อาจจะต้องเจอปัญหาใหม่คือ นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ตอบโจทย์ตลาดและธุรกิจ จึงกลายเป็น 

ติดกับดักงานวิจัยขึ้นหิ้ง”
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Special Interview

บทสัมภาษณ์
ท่านสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

แขกท่านสดุท้ายของคอลัมน์สัมภาษณ์พเิศษ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 คือท่านสมเกียรต ิตรรีตันพันธ์ ซึง่เป็นบคุคลทีพ่วกเราชาว สนค. ให้ความเคารพรกัและผกูพนั 

เป็นอย่างมาก เพราะท่านคือผู้อ�านวยการ สนค. คนแรก ตั้งแต่มีการจัดตั้งส�านักงานขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง 

จนถึงวันเกษียณอายุราชการ ท่านมีความพยายามอย่างมุ่งมั่นในการวางรากฐานและพัฒนางานของ สนค. โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างทัศนคติของความเป็นผู้มี 

วสิยัทัศน์แก่บคุลากร เพือ่ให้บรรลภุารกิจขององค์กรทีต่ัง้ไว้ ทมีงานจงึมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นผูถ่้ายทอดเรือ่งราวในอกีแง่มมุหนึง่ให้ทกุคนได้ร่วมมปีระสบการณ์ 

ไปพร้อมกัน

จุดเริ่มต้นของการรับราชการ
ตอนปริญญาตรีเรียนรัฐศาสตร์แล้วไปเรียนต่อ 

ปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิ เพราะว่าสนใจเรยีนรูเ้ทคนคิ 
การบริหาร โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ช่วยตัดสินใจ 
แต่เรยีนจบกลับมาในช่วง oil shock คร้ังแรก ธรุกจิอยู่ใน 
สถานะไม่ค่อยดี จ่ายน้อย เพียงประมาณสองเท่าของ 
งานราชการเป็นอย่างมาก ก็เห็นว่าถ้าส่วนต่างแค่นี้ 
รับราชการดีกว่า ซึ่งตอนนั้นความรู้สึกรับใช้สังคมสูงมาก  
เพราะตอนเรียนรัฐศาสตร์ผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลามา 
กเ็ริม่ท�างานท่ี ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณ 6 เดอืน กส็อบ ก.พ. 
ย้ายมาท�างานที่กระทรวงพาณิชย์เพราะคิดว่าตรงกับท่ี 
เรียนมามากกว่า

 
ผลงานที่มีความภาคภูมิใจในการรับราชการ

ก็ภาคภูมิใจทุกเรื่องที่ท�ามานะ แต่ว่าท่ีน่าต่ืนเต้น 
แปลกใจส�าหรับผมคือตอนไปเจรจา FTA กับชิลี คือผม 
ไม่ได้รับผิดชอบเจรจากับชิลี แต่เช้าวันหนึ่งท่านศรีรัตน ์
ซึง่ตอนนัน้เป็นอธบิดกีรมเจรจาการค้าฯ เกิดหกล้มตอนที ่
ก�าลังจะเดินทางไปสนามบิน ท่านก็โทรศัพท์มาบอกผม 
ให้ผมไปแทน ผมไปไม่ทนัคณะต้องบนิตามไปตอนค�า่ ไปถึง 
ชิลีเข้าห้องพักโรงแรมประมาณตีหนึ่ง ท่านศรีรัตน์ 
ส่ังมาบอกว่าต้องปิดรอบการเจรจาให้ได้ เรื่องที่ค้างอยู่ 
อะไรกต็ามให้ปิดให้ได้ทุกเร่ือง คณะผูแ้ทนไทยมา brief ผม 
ตอน 7 โมงเช้า ฟังได้ไม่หมดก็ต้องเข้าห้องประชุมแล้ว  
ตกลงกนัว่าให้เจรจาเฉพาะหวัหน้าคณะตัวต่อตัว ทลีะเรือ่ง 
ให้ผู้เก่ียวข้องแต่ละเรื่องของสองฝ่ายเข้ามาได้ฝ่ายละคน   
มาอธบิายปัญหาทีต่กลงไม่ได้ ซ่ึงผมมีเวลาเจรจาแค่ 1 วนัครึง่ 
เพราะผมต้องไปประชุมอาเซียนต่อที่พนมเปญ ซึ่งก ็
สามารถตกลงกันได้ทุกเรื่อง ทุกคนในคณะพอใจกับ 
ผลการเจรจา ไม่รูสึ้กกดดนัให้ต้องรบัข้อผกูพนัอะไรทีท่�าให้ 
ไม่สบายใจ ก็ต้องขอบคุณความตัง้ใจจรงิของฝ่ายชลิ ีและ 
การแสวงหาความยืดหยุ่นของท่าทีไทยของท่านอธิบดี 
ศรีรัตน์ตอนนั้น

มีจุดพลิกผันในชีวิตการท�างานบ้างหรือไม่
น่าจะเป็นการเจรจาเรื่องสัตว์น�้า หลังจากเข้ามา 

ท�างานทีก่ระทรวงพาณชิย์ได้ 3 ปี มปัีญหาอติาลห้ีามน�าเข้า 
ปลาหมกึจากไทย บอกว่าตรวจเจอปลาหมกึไทยทีเ่ป็นพษิ 
ซึง่ทางเรากย็นืยนัว่าไม่มปีลาหมกึชนิดน้ีในไทย อติาลีส่งผู้แทน 

ระดบัสูงมาตรวจทะเลไทย เดนิทางลงใต้ด้วยกัน ท่านสมพล 
ซึง่ตอนนัน้เป็นรองอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศจะน�าไป 
แต่ท่านตดิราชการด่วน ไปไม่ได้ จงึมีเพียงผมกับเจ้าหน้าท่ี 
กรมประมง โดยมคีณุสรุพล เจ้าของสรุพลซฟีูด้ไปร่วมด้วย 
ในฐานะตวัแทนภาคเอกชน หลงัจากดงูานวนัสดุท้าย ทางผม 
กับเจ้าหน้าที่กรมประมงก็ชวนฝ่ายอิตาลีคุยว่ามีเงื่อนไข 
การยกเลิกแบนอย่างไร กลายเป็นการสรปุผลเจรจา เอาผล 
กลับไปรายงานผู้ใหญ่ทางกรุงเทพฯ ได้เลย ต้ังแต่นั้นมา 
ก็ได้รับมอบงานที่ส�าคัญตลอด

ในส่วนของปรัชญาการท�างานวิธีการพัฒนา
ตัวเอง

เวลาผมท�างานผมคิดเสมอว่าค�าถามส�าคัญไม่แพ้ 
ค�าตอบ ถ้าถามถกูต้องจะได้ค�าตอบทีถู่กต้อง ถ้าถามค�าถาม 
ไม่ถกูต้องคณุกจ็ะได้ค�าตอบทีไ่ม่ถกูต้อง การตัง้โจทย์ให้กบั 
ทกุเรือ่งทีเ่ราท�าส�าคญัมาก เพราะเวลาทีด่โูจทย์เรือ่งหนึง่
แต่ละคนกด็โูจทย์ไม่เหมอืนกนั บางคนดโูจทย์แคบต้องคดิ 

กว้างขึน้ มองโจทย์ในแง่มมุต่างๆ เตอืนสตตัิวเองอยูใ่นเร่ืองน้ี 
เรื่อยๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ 

ส�าหรับการพัฒนาตนเองสิง่ส�าคญัอยูท่ีต้่องไม่กลวั
ท่ีจะเร่ิมอะไรใหม่ๆ กล้าท่ีจะหันไปหาอะไรใหม่ๆ อย่ายอม 
ท�างานเดิมแล้วก็พอใจในงานเดิมๆ ก็จะได้แนวคิดและ 
วิธีการท�างานใหม่ๆ

รู้สึกอย่างไรกับการเป็น ผอ. สนค. คนแรก
การต้ังส�านักงานใหม่เป็นความท้าทาย อะไรก ็

ไม่พร้อม ตดิขดัตรงนัน้ตรงนีทุ้กเร่ือง แล้วเราก็ใหม่ส�าหรบั 
เรื่องแบบนี้ บางอย่างเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน มันม ี
กฎระเบียบข้อบงัคบัแก้ปัญหาตลอดเลยนะช่วงนัน้ กลายเป็น 
เสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะแต่ก็ภูมิใจนะ 
ผมมองว่าก้าวแรกเป็นก้าวทีส่�าคัญ ตอนแรกก็คดิหนักนะ 
ไม่ใช่คดิหนกัว่าจะรบัหรอืไม่รบั แต่คดิหนกัว่าจะวางระบบ 
ท�างานของ สนค. อย่างไร ก็คิดว่าจะแบ่งงานเป็นค�าถาม 
ให้กบักองแสวงหาค�าตอบว่าจะสร้างความเข้มแข็ง โอกาส  
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และเสถยีรภาพให้แก่การค้าไทยอย่างไร (Strengthening, 
Opportunity, Stability) แทนการแบ่งงานเป็นการค้า 
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแบบเดิมๆ ต้อง 
เปลี่ยนวิธีคิด แต่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนการคิด 
ตามทีผ่มอยากเหน็นะ ยกตวัอย่างเรือ่งสร้างความเข้มแขง็  
ผมคดิว่าค�าตอบอยูท่ีต้่องใช้ demand น�า ถ้าเข้าใจและท�าตาม  
demand การค้าก็จะเข้มแขง็ขึน้ แต่ต้องคดิต่อนะ ต่อมา 
แนวคิดเร่ือง demand-driven นี้ได้รับการยอมรับเป็น  
1 ใน 4 shifts ของกระทรวงพาณิชย์

เรื่องการบริหารชีวิตส่วนตัวกับเรื่องงาน
ผมไม่ได้มี concept อะไรเลยนะเรื่องนี้ ผมก็ 

ยอมรับว่ากลับไปบ้านก็เอางานกลับไปท�าถ้าจ�าเป็น 
แต่พยายามจะไม่เอากลบัไปคดิ พยายามคดิแล้วกจ็บให้ได้ 
ไม่ต้องการให้ค้างคาอยูใ่นใจ คดิไม่ออก ก็หยดุคดิ เพราะ 
ถ้ายงัคิดต่อ คดิให้ตายกค็ดิไม่ออก ค�าตอบอาจผลบุขึน้มาเอง 
ตอนไหนก็ได้

ถ้าผมต้องการหาไอเดีย ผมก็จะหาคนมานั่งคุย  
ให้เขาพดูไปเรือ่ยๆ เกีย่วบ้าง ไม่เกีย่วบ้าง ส่ิงท่ีเขาพดูอาจ 
ช่วยให้ผมคดิอะไรขึน้มาได้ ถ้าอยากเป็นคนมีไอเดยีใหม่ๆ  
ต้องพยายามหาคนใหม่ๆ มาคยุ หาอะไรใหม่ๆ ท�า กจ็ะได้ 
ไอเดียอะไรที่มันแปลกออกไป

ฝากแง่คิดให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ 
ผมรู้สึกว่าคนสมัยก่อนทุ่มเทท�างานมากกว่า แต่ 

คนรุน่น้ีถ้าพอใจกจ็ะท�าให้ ถ้าไม่พอใจก็ไม่พยายาม ซึง่ท�าให้ 
การบรหิารมันยากขึน้ แต่ก็ต้องพยายามให้เขารบัผดิชอบ 
เวลาผมมอบงานให้ใครผมก็จะส่งให้เขาไปเป็นคนคิด 
แต่ลึกๆ แล้วผมเองก็ต้องคิดด้วย เพราะในกรณีที่เขาส่ง 
กลบัมาแล้วมนัไม่ได้ ผมกต้็องคอยคดิแล้วเอามาเทียบดวู่า 
ตกลงเขาคิดมาว่าอย่างไร ผมคิดว่าต้องฟังเขา เราฟังเหตผุล 
เขาเราจะได้ไอเดียมากขึน้ ผมพยายามทีจ่ะไม่ dominate  
ความคิดที่ผ่านมา ตอนผมเริ่มท�างานเป็นหัวหน้าผมก็  
comment ไปยาวๆ ว่าให้ท�าแบบนีน้ะ สักพกัหน่ึงผมพบว่า 
เขาจะท�าเท่าที่ผมเขียน comment ไป ไม่คิดต่อ  

ส�าหรับข้าราชการรุน่ใหม่ทีจ่ะมาพฒันาระบบราชการ 
ให้ดีขึน้ ผมว่าคณุท�าตวัคณุให้มคีณุค่าสงูขึน้ทกุปีๆ กแ็ล้วกนั  
เพราะถ้าคณุค่าคณุสงูขึน้เนีย่มนักจ็ะดต่ีอราชการเอง ก็จะ 
มีอะไรดีขึ้นเอง แต่ละปีที่ผ่านไป ลองส�ารวจตัวเองว่าปีนี้ 
คุณภาพเราดีขึ้นไหม ถ้าคุณภาพเราดีขึ้นแสดงว่าโอเค 
ถ้าคณุภาพเรายงัเท่าเดมิก็แสดงว่าทัง้ปีทีเ่ราท�ามามนัไม่ได้ 
มีอะไรที่ประเทืองปัญญาหรือความคิดของเราเลย

ท่านอยากจะฝากงานอะไรที่ สนค. จะต้องให้
ความส�าคัญท�าต่อไป

สนค. ได้ประสานการจดัท�ายทุธศาสตร์กระทรวง
พาณชิย์ 20 ปี เสรจ็เรยีบร้อย ผ่านการเหน็ชอบของ รมว./รมช.  
และเสนอ ครม. ทราบแล้ว ต้องเดนิหน้าประสานการจดัท�า 
แผนงานกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ของ 
ยุทธศาสตร์ต่อไป โดยใช้โครงการ AEC Connect ที่จ้าง  
5 สถาบนัวชิาการท�าอยูใ่ห้เป็นตวัช่วยน�าเสนอแผนงาน 
ออกมา และประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอก พณ.  
ร่วมกันพิจารณาและจะได้ด�าเนินงานสอดคล้องกันต่อไป

การบูรณาการเศรษฐกิจกับ CLMV เป็นงาน 
ส�าคัญท่ีจะพัฒนาไทยเป็นห่วงโซ่ส�าคัญของภูมิภาค  
เราสามารถสร้างเวทคีวามร่วมมอืแล้ว ต้องน�าเสนอวธิกีาร 
ให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังต่อไป รวมทั้งต้องหา 

วธิช่ีวยเอกชนหาความรูเ้กีย่วกบัพฤติกรรมการค้าและการ
บริโภคของ CLMV เราต้องรู้จักตลาดเพื่อนบ้านเหมือน
ตลาดในประเทศ 

พฤติกรรมการค้าและการบริโภคในประเทศ 
เราเอง เราก็ยังต้องเรียนรู้อีก เราได้เริ่มส�ารวจพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภคในประเทศหลายเรือ่งแล้ว ได้แก่ การบริโภคอาหาร 
ส�าเรจ็รูป, การซือ้สนิค้าอปุโภค และการซ้ือสินค้าออนไลน์  
ซึ่งสามารถน�าผลมาจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
อยากให้ท�าต่อไป  ควรขยายไปสู่พฤติกรรมการค้าด้วย 
จะได้เกิดความคิดว่าท�าอย่างไรการค้าจะมีเสถียรภาพ 

งานข้อมูลก็เป็นงานส�าคัญ โครงการ Trade  
Intelligence ที่จัดจ้างไปแล้ว ต้องให้ทุกหน่วยงานเห็น 
ประโยชน์และร่วมใช้ระบบ ระบบข้อมลูจึงจะเป็นระบบที่
มชีวีติ และมกีารปรบัปรงุพฒันาข้อมลูให้ทนัสมยั แนวคดิ 
ส�าคญั คอืต้องท�าให้ระบบนี ้facilitate งานปัจจบัุน และมี  
flexibility ส�าหรับการใช้งานในอนาคตของทกุหน่วยงาน

งานดัชนีเศรษฐกิจการค้าต้องมุ่งไปทางดัชนี 
การค้าบรกิารมากขึน้ เพราะยุทธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ 
มุ่งส่งเสรมิไทยไปสูก่ารค้าบรกิาร และต้องเร่งจดัท�าระบบ 
บริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีจะมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้

สถาบนัส่งเสรมิสนิค้าเกษตรนวตักรรม (InnoAgri)  
เป็นตวัน�าเศรษฐกจิไทยไปสูย่คุ 4.0 เป็นตวัอย่างของการท�า  
innovation เป็น commercialization โดยใช้ตลาดน�า  
ซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าสินค้าเกษตรและรายได้ของ 
เกษตรกร สนค. ต้องดแูลผลกัดนัให้สถาบันสามารถ take off  
และประสบความส�าเร็จ  

ท่านมองอนาคตของ สนค. ในระยะยาวอย่างไร
ผมมองว่าโลกในยุคข้างหน้าเอาชนะกันด้วย 

ความคิด เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ี สนค. จะต้องท�าคอื ท�าให้เป็น 
ทีย่อมรบั การท�าให้เป็นทีย่อมรบัต้อง “มองไกล” และกล้า 
ที่จะบอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือนการ 
พยากรณ์อากาศ ไม่ใช่แค่บอกว่าฝนเพ่ิงตก แต่ต้องบอกได้ว่า  
อนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร ยกตวัอย่างงานดชัน ีอย่าบอก 
แค่ว่าเดอืนท่ีแล้วราคาเป็นยงัไง ต้องสามารถบอกว่าดชัน ี
ราคาเดือนหน้าจะมีแนวโน้มเป็นยังไง อันนี้ต่างหากที่ 
เราควรจะบอกเขา ถ้าเราบอกอย่างมีเหตุมีผลแล้วเขาก็ 
จะฟังคุณ 
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Special Report

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
ด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย Bio-based Economy 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรโลก การก้าวสู่สังคม 

ผูส้งูอาย ุฯลฯ เป็นปัจจยักดดนัให้หลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยต้องปรบัเปลีย่นระบบการผลติและบรโิภคให้มคีวามยัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ด้วยการใช้ “เศรษฐกจิ 

ฐานชวีภาพ” หรอื “Bio-based Economy” เป็นตวัขับเคลือ่นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ “เศรษฐกจิฐานชวีภาพ” เป็นระบบเศรษฐกจิทีมุ่ง่เน้นการวจิยัพฒันา  

และนวตักรรม โดยการใช้ทรพัยากรฐานชีวภาพ (พชื สัตว์ จลิุนทรีย์) รวมถงึเศษวสัดเุหลอืทิง้จากการเกษตร ของเสยี/น�า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตัว์  

มาต่อยอดเพิม่มลูค่าเป็น “ผลติภัณฑ์ฐานชีวภาพ” (Bio-based Product) แทนการใช้ผลผลติและเศษวสัดเุหลอืทิง้จากน�า้มนัปิโตรเลยีมหรอืฟอสซิล นบัเป็นโอกาส 

ในการสร้าง Demand และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในด้านใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  

เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและศักยภาพของภาคเกษตรกรรม ตลอดจนก่อตั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง น�าไปสู่การขยายโอกาสในการจ้างงานอีกด้วย

ความส�าคัญ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ในระดับ
นโยบายของไทย 

รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยได้ระบุประเด็น 
ดงักล่าวไว้ใน (1) ยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี : ด้านการ 
สร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 : ด้านการ 
สร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วจิยั และนวตักรรม (3) ยทุธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ ระยะ 
20 ปี : ด้านการส่งเสรมิผูป้ระกอบการแบบครบวงจรโดยการ 
ขบัเคลือ่นไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ผูป้ระกอบการต้องมนีวตักรรม 
เป็นของตนเอง ซึ่งการด�าเนินการในระยะ Quick Win  
(18 เดือน) จะมีการจัดตั้งสถาบันสินค้าเกษตรนวัตกรรม  
เพ่ือช่วยผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าเกษตรหลักเป็น 
สนิค้านวตักรรมขัน้สงูท่ีจะมีมลูค่าเพิม่มากข้ึน (4) นโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 : มีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลย ี
ชีวภาพ: Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็น 1 ใน 5  
กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมาย และ (5) การ
พฒันา 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve : มี 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio- 
chemicals) เป็น 1 ใน 5 อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

 
การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ
เศรษฐกจิฐานชีวภาพ (Bio-based Economy)

การสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ต้องเริ่ม 
จากการน�าวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-based) นั่นคือผลผลิต 
ทางการเกษตร หรอืเศษวัสดเุหลือทิง้จากการเกษตรเข้าสู่ 
กระบวนการแปลงเป็นผลติภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based 
Product) โดยใช้เทคโนโลย ี“Biorefinery” หรอื “โรงกลัน่ 
ชีวภาพ” ซ่ึงเป็นรูปแบบนวัตกรรมที่มีแนวคิดมาจาก 
โรงกลัน่ปิโตรเคมทีีส่ามารถสกดักลัน่ และแปรรปูน�า้มนัดบิ 
หรือก๊าซธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด  
เข้ามาแปลงวัตถุดิบชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 
ในหลากหลายรปูแบบ (ภาพที ่1) อาทิ เช้ือเพลงิชีวภาพ/ 
ไฟฟ้าชวีมวล เช่น การใช้อ้อย มนัส�าปะหลงั โมลาส ชานอ้อย  

มาผลิตเอทานอล การใช้กากอ้อยและแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ชีวเคมีภัณฑ์ (Biochemicals) / 
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เช่น กาว เส้นใย กระดาษและบรรจุภัณฑ์ การใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ คือ  
พลาสตกิประเภท Polylactic acid (PLA) มาผลติบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่แบบใช้ครัง้เดยีว เป็นต้น ผลิตภณัฑ์
ชวีภาพส�าหรบัอาหารคนและอาหารสตัว์ (Food/Feed ingredients) เช่น ผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ อาหารเสรมิ  
อาหารที่มีผลเชิงการรักษาโรคที่ผลิตจากแป้งและน�้าตาล เป็นต้น ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น  
ยาในกลุ่ม Monoclonal Antibody, Hematopoietic growth factors, Cytokines & Interferons, Hormones, 
Enzymes และ Vaccines เป็นต้น

ภาพที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy)

เศรษฐกิจฐานชีวภาพน�าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
คณะท�างานด้านการพฒันาคลัสเตอร์อตุสาหกรรมแห่งอนาคต (D5 : New S-Curve) มีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

อุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) เป็นประธาน ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการท�างาน 
5-10 ปี (ภาพที่ 2) ไว้ดังนี้

ภาพที่ 2 เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการท�างาน 5-10 ปี

ทีม่า : แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกปี พ.ศ. 2558-2579 และศนูย์ข้อมูลก๊าซเรอืนกระจกองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)
หมายเหต ุ: * มูลค่าสนิค้าเกษตร 4 ชนิด ท่ีน�ามาแปรรปู ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง และยาง มีผลต่อ GDP ปี 2020 
 **อ้อยและมันส�าปะหลงั เป็นพชืน�าร่องเน่ืองจากเป็นสนิค้าท่ีมีความพร้อมและมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิม่สงู

2 เท่าตัว
เป็น 1.3-1.7 ล้านบาท* ในปี 2563

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

• เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี 2557 อยู่ที่ 950,000 ล้านบาท

• ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิล

ปี 2555 ปริมาณการปล่อยก๊าซสุทธิ 227.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
ปี 2557 อยู่ที่ 48,000 บาท

• เพิ่มอัตราการจ้างงาน
ปี 2557 อยู่ที่ 7 ล้านครัวเรือน

• สัดส่วนพนักงานทดแทนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 12

• สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น 65,000-85,000 บาทต่อปี

เพิ่มขึ้น 3-5 แสนครัวเรือน

ภายใน 20 ปีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30

ลดลง 70 ล้านตัน

อ้อย
มันส�าปะหลัง

Biorefinery

Bio-based
Product

ไฟฟ้า
ชีวมวล

เชื้อเพลิง
ชีวภาพ

ชีวเคมี
ภัณฑ์

พลาสติก
ชีวภาพ

ชีวเภสัช
ภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพส�าหรับ
อาหารคนและ
อาหารสัตว์

ผลผลิต
อื่นๆ
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โดย นางสาวมนิสา นวลเต็ม
กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อย และมันส�าปะหลัง
การพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) ภายใต้โครงการ Bioeconomy โดยใช้อ้อย 

และมนัส�าปะหลงัเป็นพชืน�าร่อง ได้ตัง้เป้าหมายเมือ่สิน้สดุโครงการ (พ.ศ. 2558-2567) ไว้ว่าจะสร้างมลูค่าเพ่ิมจากอ้อย 
และมันส�าปะหลังได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี และ 1 แสนล้านบาท/ปี ตามล�าดับ

ในปี 2558 สินค้าอ้อยสร้างมูลค่าโดยรวมได้มากกว่า 200,000 ล้านบาท  และคาดว่าในปี 2567 สินค้าอ้อย 
จะสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ได้มากกว่า 500,000 ล้านบาท  ดังนัน้จะเหน็ว่าการพฒันาสูเ่ศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio-based  
Economy) จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอ้อยได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี

ทีม่า : คณะท�างานภายใต้ D5 : New S-Curve

การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private  
Partnership : PPP) สนับสนุนเงินลงทุนด้านวิจัยพัฒนา 
อย่างจริงจังและมีการออกกฎหมายใหม่ สนับสนุนด้าน 
พลังงานชีวภาพและอาหาร มาเลเซีย มีแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจชวีภาพ (2555-2563) พร้อมมาตรการสนบัสนนุ 
ทกุด้านอย่างจรงิจงั จนี จดัให้อตุสาหกรรมชวีภาพเป็นวาระ 
แห่งชาติในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(พ.ศ. 
2554-2558) เยอรมน ีมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์และนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และยุทธศาสตร์การวิจัย 
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ปี 2573 และ 
เกาหลีใต้ มีการจัดท�ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ  
โดยมุง่เน้นการแพทย์/สขุภาพ และอุตสาหกรรมชวีภาพ ส�าหรบั 
ประเทศไทยสภาปฏริปูได้เสนอให้รฐับาลประกาศนโยบาย 
ให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพท่ีมี
รองนายกรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิเป็นประธาน ให้ด�าเนนิการ 
ขับเคลื่อนทันทีโดยกลไกของหน่วยงานเดิม แต่เพ่ิมการ 
ส่ังการอย่างเป็นเอกภาพจากคณะกรรมการฯ อกีทัง้ให้บรรจ ุ
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาตทิกุฉบบั พร้อมตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทย 
มรีายได้จากผลติภณัฑ์ชวีภาพเพ่ิมจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 
10 ใน 20 ปีด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบ 

ท้ังในเชงิปรมิาณและคณุภาพ รวมถงึการบรหิารจดัการและ 
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากแหล่งอื่นๆ นอกประเทศ 
ในราคาต�า่เพ่ือรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมชวีภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจพลังงาน

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้น�านวัตกรรมมาผลิต 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจาก 
กระดาษ เยื่อกระดาษจากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อให้ 
สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ทัง้ในและต่างประเทศได้ โดยตลาดต่างประเทศทีม่โีอกาส  
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาด 
ที่สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ

3. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและ 
เล็งเห็นความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพให้มากข้ึน  
พร้อมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
(R&D) ที่จะเป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ฐานชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเชิงลึกที่จะให้ได ้
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของประเทศที่มีข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง รวมถึงขยายงานวิจัย 
ไปสูโ่ครงการต้นแบบและโครงการน�าร่องให้มากขึน้ และ 
สนับสนุนต่อยอดวิจัยในเชิงพาณิชย์

5. ควรสร ้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ให้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยการสร้าง  
brand ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของไทยในทุกสาขาธุรกิจท่ี 
เก่ียวเนือ่งกับการผลติผลติภณัฑ์ชวีภาพ เช่น อุตสาหกรรม 
อาหาร การแปรรูปสมุนไพร อาหารแห่งอนาคต  
(Functional food nutraceutical) พลาสติกชีวภาพ  
อาหารเสริมจากจุลินทรีย์ เป็นต้น 

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

ศักยภาพของไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-based Product)
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีความพร้อมหลายประการ 

ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ดังนี้ (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) :  
เป็นจุดแขง็ในการวจัิยพฒันาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ทีม่คีวามซับซ้อนและมมีลูค่าเพิม่ เช่น การสกดัพชืเป็นยาสมนุไพร 
ผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ ผลติภณัฑ์สปา เป็นต้น (2) ศกัยภาพและความพร้อมทางวตัถดุบิชวีภาพ (Bio-based feedstock) : 
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวภาพโดยเฉพาะแป้งและน�้าตาล รวมถึงเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ทีจ่ะน�ามาใช้ผลติผลติภณัฑ์ชวีภาพ (3) อตุสาหกรรมพืน้ฐานทีร่องรบัพร้อมจะเปลีย่นเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปสู่ 
เศรษฐกจิฐานนวตักรรม : อตุสาหกรรมพืน้ฐานทีพ่ร้อมจะรองรบัการเปลีย่นแปลง เช่น อตุสาหกรรมแยกก๊าซธรรมชาติ 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ต้นและขัน้กลาง เป็นต้น (4) ความพร้อมในการปรบัปรงุพนัธุแ์ละการเพิม่ผลผลติการเกษตร 
เพือ่รองรับความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ : ประเทศไทยมทีรพัยากรพนัธุพ์ชื ฐานการวจิยั และระบบการผลติทีเ่ข้มแขง็ อกีทัง้ 
ยังมสีภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวยต่อการเพาะปลกูอกีด้วย (5) นโยบายการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานชีวภาพของประเทศ 
และ (6) นโยบายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แนวทางขับเคลื่อน Bio-based Economy ทั้งในและต่างประเทศ
หลายประเทศท่ีให้ความส�าคญัและตืน่ตวัเกีย่วกบัเศรษฐกจิชวีภาพ อาท ิสหรฐัอเมรกิา ทีม่กีารบงัคับใช้กฎหมาย  

Farm Bill (2002, 2008 และ 2014) และมีข้อบังคับให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดซื้อสินค้าท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  
(USDA) รับรองว่าเป็นสินค้า Bio-based Product สหภาพยุโรป มีการตั้งหน่วยส่งเสริม Bio-based Industry แบบ

ทีม่า : คณะท�างานภายใต้ D5 : New S-Curve

ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อย

อ้อย 
ปี 2558 : 103,68 ล้านตััน/ปี มูลค่า > 2 แสนล้านบาท/ปี
ปี 2567 : 182.04 ล้านตัน/ปี มูลค่า > 5 แสนล้านบาท/ปี

มูลค่าเพิ่ม > 3 แสนล้านบาท/ปี

น�้าตาลทราย
แอทานอล

ปี 2558 : 900 ล้านลิตร/ปี
ปี 2567 : 2,000 ล้านลติร/ปี

ใช้ในประเทศ
ปี 2558 : 2.5 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 3.65 ล้านตนั/ปี

ส่งออก
ปี 2558 : 8.8 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 16.8 ล้านตนั/ปี

ไฟฟ้าชีวมวล
ปี 2558 : 500 MW
ปี 2567 : 1,880 MW

ก๊าซชีวภาพ
(CBG) > 0.013 

ล้านตันต่อปี

เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ
ปี 2558 : Lactic acid 0.65 ล้านตันต่อปี

ปี 2567 : PLA 0.4 ล้านตันต่อปี

ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส�าปะหลัง

มันส�าปะหลัง 

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 มันเส้น
แอทานอล

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

ก๊าซชีวภาพ
(CBG) > 0.02 
ล้านตันต่อปี

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

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

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

ส่งออก
ปี 2558 : 7 ล้านตัน/ปี
ปี 2567 : 8.1 ล้านตนั/ปี
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เศรษฐกิจของไทย เดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือน 
ทีผ่่านมา ตามการขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชน จากราคาสนิค้าเกษตรทีม่แีนวโน้ม 
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการส่งออกกลับมาขยายตัวอีกครั้ง และสอดคล้องกับ 
ทศิทางของดชันผีลผลติสนิค้าอตุสาหกรรมทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้ภาคการท่องเทีย่ว 
ยงัคงขยายตวัได้ด ีอย่างไรกต็าม ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก  
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนสิงหาคม 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมเีสถยีรภาพ โดยอตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.9 ของก�าลงัแรงงานรวม  
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ 0.3 ตามการสูงขึ้นของราคาหมวดยาสูบและ 
เครือ่งด่ืมมแีอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบหุรี ่และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์  
โดยเฉพาะผักสดและผลไม้เป็นส�าคัญ ส�าหรับหนี้สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด  
ณ เดือนกรกฎาคม 2559 อยูท่ีร้่อยละ 42.9 ซ่ึงถอืว่าสถานะหน้ีของไทยยังมคีวามมัน่คง  
และต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ 60.0 เสถียรภาพ 
เศรษฐกิจนอกประเทศ เดือนสิงหาคม 2559 อยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับ 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนได้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศ 
อยู่ในระดับสูงที่ 180.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ภาคอปุทาน เดือนสงิหาคม 2559 ในภาพรวมขยายตวัสงูขึน้เมือ่เทยีบกับเดอืน 
ทีผ่่านมา สะท้อนได้จากดชันรีาคาสนิค้าเกษตรทีข่ยายตวัร้อยละ 15.2 ภาคการส่งออก 
ปรับตัวดีข้ึน สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 3.1  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ของกลุม่อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกเป็นส�าคญั ส�าหรบั 
จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวได้ดีที ่
ร้อยละ 10.8 โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วจากจนี กลุม่ประเทศ CLMV เกาหลใีต้ และอนิเดยี  
ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนสิงหาคม 2559 ลดลงร้อยละ 8.3  

การบรโิภคภาคเอกชน เดอืนสงิหาคม 2559 ยังคงทรงตวัเมือ่เทยีบกบัเดือน 
ที่ผ่านมา โดยยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ และยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง ขยายตัว 
ร้อยละ 21.0, 8.7 เนื่องจากก�าลังการซื้อของผู้บริโภคในภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น 
ตามราคาสนิค้าเกษตร อย่างไรกต็าม เมือ่พิจารณารายได้ของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม 
ยังคงทรงตัว ส�าหรับยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 0.4   

การลงทุนภาคเอกชน เดือนสิงหาคม 2559 ในภาพรวมชะลอตัวลง  
ตามการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่าย 
รถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวที่ร้อยละ 0.9 ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวลงเช่นกัน  
สะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ หดตัวร้อยละ 5.5  

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั, ส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร, เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ  

Economic Highlight

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย 
ทั้งปี Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.8 2.8 3.2 - - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน USD) 34.84 13.05 16.42 83.75 36.7 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ (พันล้าน USD) 156.5 156.5 175.1 178.7 180.2 180.8

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y) -0.9 -0.9 -0.5 0.3 0.1 0.3

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%y-o-y) 1.1 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8

หนี้สาธารณะต่อ GDP (%) 44.4 44.4 44.0 42.8 42.9 -

อัตราการว่างงาน (%) 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9

การส่งออก-น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป USD -5.8 -8.1 0.9 -4.1 -6.4 6.5

มูลค่าการน�าเข้าในรูป USD -11.0 -12.6 -12.0 -8.4 -7.2 -1.5

อุปทาน (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร -5.3 -3.2 -1.9 -1.2 2.3 -8.3

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -6.1 -5.8 -5.2 4.9 16.2 15.2

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 0.3 0.2 -1.1 1.5 -5.0 3.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 20.4 3.7 15.5 8.2 10.8 -

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 1.0 2.0 0.1 3.7 0.8 -0.4

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง -19.1 -11.7 -26.6 4.9 9.6 8.7

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ -0.2 2.3 -3.3 7.9 7.4 21.0

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป USD 2.2 -4.4 3.6 3.4 3.0 -

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูป USD -2.2 0.2 -1.0 -11.6 -0.7 -

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -2.6 17.2 4.0 13.6 -6.1 -0.9

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 7.7 22.2 4.5 11.5 -20.8 -

ยอดขายปูนซีเมนต์ -0.4 2.1 3.1 -1.6 -4.0 -5.5

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

ปี 58 ปี 59

โดย นางนิตยา ชูมี กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2559 มีค่าเท่ากับ  
106.68 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ดัชนีสูงข้ึนร้อยละ 0.38 จากการสูงขึ้น 
ของราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ปัจจัยส�าคัญมาจาก   
ผักและผลไม้สด อาทิ ผักคะน้า ผักชี กล้วยน�้าว้า มะม่วง ทุเรียน ปลาและสัตว์น�้า ไข่ไก่ 
หมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ จากผลสะสมของการปรับอตัราค่าแสตมป์ยาสบู 
ตามมลูค่าเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ในขณะที ่หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร  
ยังคงฉุดรั้งอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากฐานราคาน�้ามันเช้ือเพลิงขายปลีกในประเทศยังคง 
ต�่ากว่าปีก่อน เช่นเดียวกันกับ หมวดเคหสถาน จากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ  
(Ft) ในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เท่ากับ -33.29 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อเทียบเดือน
สิงหาคม 2559 สูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยได้รับอิทธิพลส�าคัญมาจากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
ขายปลกีในประเทศ ส�าหรบัดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (ดชันรีาคาผูบ้ริโภคทัว่ไปไม่รวมกลุม่ 
ราคาอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้นร้อยละ 0.75 (YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบเฉลี่ย 
เดือนมกราคม-กันยายน 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 0.02

คาดการณ์อัตราเงนิเฟ้อปี 2559 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2559 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.0-1.0  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2559 มีค่าเท่ากับ 101.5 เมื่อเทียบกับ 
เดือนกันยายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่  
น�า้มนัดเีซล น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ น�า้มันเคร่ืองบนิ น�า้มันเตา น�า้มันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และยางมะตอย ตามภาวะราคาตลาดโลก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่  
เมด็พลาสตกิ ยางสงัเคราะห์ (ยางเทยีม) ปุ๋ยและก๊าซทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม ตามการลดลง 
ของราคาน�า้มนั โลหะขัน้มูลฐานและผลติภณัฑ์โลหะ ได้แก่ เหลก็แท่ง เหลก็แผ่น เหล็ก 
โครงสร้างรปูพรรณและผลติภณัฑ์โลหะ ราคาเคลือ่นไหวตามภาวะตลาดโลก เมือ่เทยีบกบั 
เดือนสิงหาคม 2559  ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจาก 
ราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ หัวมันส�าปะหลังสด ผลปาล์มสด ยางพารา พืชผัก ผลไม้  
สกุรมชีวีติ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาน�า้จดืและกุ้งแวนนาไม สนิค้าอตุสาหกรรมท่ีราคาลดลง ได้แก่  
ข้าวสารเจ้า น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องบิน  ส�าหรับดัชนีราคาผู้ผลิต 
เทยีบเฉล่ียเดอืนมกราคม-กนัยายน 2559 กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.6

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนกนัยายน 2559 มีค่าเท่ากบั 116.7 เมือ่เทยีบกบั 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดซีเมนต์  
ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม เนื่องจากมีปริมาณปูนในตลาดมากท�าให้ 
การแข่งขันสงู หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี ได้แก่ เสาเขม็คอนกรตี พืน้คอนกรตีส�าเรจ็รปู 
อดัแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนงัมวลเบา คอนกรตีผสมเสรจ็ ต้นทนุลดลงตามราคาซีเมนต์   
หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ได้แก่ สายเคเบลิและสายไฟฟ้า หมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ 
ได้แก่ วงกบประต-ูหน้าต่าง-บานหน้าต่าง เนือ่งจากความนยิมใช้ไม้ลดลง โดยใช้อะลมูเินยีม 
และกระจกแทน หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ได้แก่ อฐิมอญ อฐิโปร่ง ยางมะตอย ความนิยม 
ใช้น้อยลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสูงข้ึนร้อยละ 0.5 โดยม ี
สาเหตุส�าคัญมาจากการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
หมวดวสัดฉุาบผวิ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ ส�าหรับ 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเทียบเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2559 กับช่วงเดียวกัน  
ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.5 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

Price Indices

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (ปี 2554 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2553 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

%YoYindex

%YoY

%YoY

index

index

index

index

index

2558 2559

%YoYindex index

2558 2559
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การส่งออก
เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่า 18,825 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.5  

เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง 
ร้อยละ 4.1 โดยข้าว (-8.0%) ยางพารา (-31.9%) และน�้าตาล (-21.4%) ในขณะที่  
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง (+5.7%) ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป (+16.0%)  
อาหารทะเลแช่แขง็และแปรรปู (+4.1%) สนิค้าอตุสาหกรรมส�าคญั ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 9.0  
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ (+40.4%) แผงวงจรไฟฟ้า (+3.2%) ขณะที่คอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ (-1.3) อญัมณแีละเครือ่งประดบั (-28.4%) เมด็พลาสตกิ (-6.8%) ตลาดส่งออก 
ส�าคญัของไทย 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (+14.9%) จนี (+4.4%) ญ่ีปุ่น (+5.8%)  
ออสเตรเลีย (+23.7%) ฮ่องกง (-4.3%) 

ภาพรวมการส่งออกมกราคม-สงิหาคม ปี 2559 มมูีลค่า 141,007 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.2 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงร้อยละ  
5.9 โดยยางพารา (-21.0%) อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป (-0.2%) ผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง (-21.9%) ข้าว (-5.7%)น�้าตาล (-4.2%) ในขณะที่ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง 
และแปรรูป (+7.2%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 1.0  
โดยรถยนต์และอุปกรณ์ฯ (+4.9%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+42.6%) ในขณะที ่
เมด็พลาสตกิ (-10.4%) คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (-6.1%) ตลาดส่งออกส�าคญัของไทย  
5 ล�าดบัแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (+0.9%) จนี (-7.4%) ญีปุ่น่ (-1.1%)  ฮ่องกง (-3.4%)   
ออสเตรเลีย (+11.4%)

การน�าเข้า
เดือนสิงหาคม 2559 มีมูลค่า 16,697 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.5  

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการหดตวัของน�า้มนัดบิ (-33.2%) ขณะที่ 
เครื่องจักรกลฯ (+0.5%) เครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+10.1%) เคมีภัณฑ์ (+8.2%) และ 
ส่วนประกอบยานยนต์ (+6.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 
(+4.3%) ญี่ปุ่น (-0.4%) สหรัฐอเมริกา (-16.1%) มาเลเซีย (-2.7%) ไต้หวัน (+9.3%) 

ภาพรวมการน�าเข้ามกราคม-สงิหาคม ปี 2559 มีมูลค่า 125,624 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของเคร่ือง 
จกัรกลฯ (-4.6%) น�า้มนัดบิ  (-36.9%) เคมภีณัฑ์ (-5.1%)  เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภัณฑ์  
(-8.8%) ขณะที่เคร่ืองจักรไฟฟ้าฯ (+4.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 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 
ขณะท่ีภาพรวมดุลการค้า 2559 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 15,384 

ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 96.6 (ปี2555=100)  

สูงขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา 
ส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.2 หมวดสนิค้าอุตสาหกรรมการเกษตร   
ขยายตวัร้อยละ 3.0 หมวดสนิค้าอุตสาหกรรม  เพ่ิมขึน้ร้อยละ  0.6 และหมวดสนิค้าแร่ 
และเชื้อเพลิง  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนสิงหาคม  2559 อยู่ที่ 84.9 (ปี 2555=100)  

ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีราคา 
น�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 15.7 ขณะที่หมวดสินค้าสินค้าวัตถุดิบและ 
กึง่ส�าเร็จรูป เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.9 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ขึน้ร้อยละ  
9.0 และหมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ  
1.3 

การค้าระหว่าง
ประเทศของไทย : 

สิงหาคม 2559

สิงหาคม 59 ม.ค.-ส.ค. 2559

มูลค่า
ล้านเหรียญ

(%YoY)
มูลค่า

ล้านเหรียญ
(%YoY)

ส่งออก 18,825 6.5 141,007 -1.2

น�าเข้า 16,697 -1.5 125,624 -8.8

ดุลการค้า 2,128 15,384

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สดัส่วน
(%)

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

2,958 40.4 15.7
สหรัฐ

อเมรกิา
2,246 14.9 11.9

คอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ

1,465 -1.3 7.8 จีน 2,156 4.4 11.5

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั

899 -28.4 4.8 ญี่ปุ่น 1,695 5.8 9.0

แผงวงจรไฟฟ้า 734 3.2 3.9 ออสเตรเลยี 984 23.7 5.2

เม็ดพลาสติก 633 -6.8 3.4 ฮ่องกง 874 -4.3 4.6

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

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

ส่งออก 0.3 0.1 -0.3 0.7 -1.0

น�าเข้า 1.0 0.0 0.6 -0.6 -5.3

สินค้า มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

ประเทศ มูลค่า
Δ

(%YoY)
สัดส่วน
(%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,660 0.5 9.9 จนี 3,764 4.3 22.5

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ

1,533 10.1 9.2 ญี่ปุ่น 2,693 -0.4 16.1

เคมภัีณฑ์ 1,216 8.2 7.3
สหรฐั

อเมรกิา
1,036 -16.1 6.2

ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์

1,057 6.4 6.3 มาเลเซยี 964 -2.7 5.8

น�า้มนัดบิ 998 -33.2 6.0 ไต้หวัน 685 9.3 4.1

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 59

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 59

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
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ส.ค.59 ก.ย.59
%Δ

(MOM) 
ม.ค.-ก.ย.

58
ม.ค.-ก.ย.

59
%Δ

(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,314.32 1,208.00 -8.09  1,183.48  1,280.53 8.20

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,264.09 2,225.50 -1.70  2,775.45  2,278.73 -17.90

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

ทองค�า

ลอนดอน PM  (USD/Troy oz.) 1,341.09 1,326.03 -1.12  1,178.79  1,258.37 6.75

ไทย (THB/Baht) 22,050.00 21,836.54 -0.97  18,851.56 20,990.42 11.35

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 44.78 45.27 1.11      51.08      41.37 -19.01

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 34.73 34.73 0.00      33.72      35.27 4.58

ที่มา : CEIC

Commodities & FX

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนกนัยายนโดยเฉล่ียอยูท่ี ่21,836.54 บาท ลดลงร้อยละ 0.97 เม่ือเทยีบกบั 

เดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดทองค�ามีแรงเทขายท�าก�าไรมากกว่า 
การเข้าซื้อ หลังจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางท่ีไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ นักลงทุนต่างผิดหวังผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ที่ไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และไม่มีการขยายช่วงเวลา QE เพิ่มเติม

 
ราคาน�้ามัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายนปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉล่ียอยู่ที่ 45.27  
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 44.78 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล   
เนือ่งจากซาอดุอิาระเบยีและรสัเซียตกลงท่ีจะร่วมมอืกันเพ่ือพยุงราคาน�า้มนัดบิ ซึง่การตกลงระหว่าง 
สองประเทศเกิดขึ้นในช่วงการประชุม G20 ที่ประเทศจีน นอกจากนี้ ส�านักงานสารสนเทศ 
ด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่า การผลิตน�้ามันดิบจากชั้นหินดินดาน (shale oil)  
ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาน�้ามัน

 
อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงนิบาทเดอืนกนัยายนโดยเฉลีย่อยูท่ี ่34.73 บาทต่อเหรยีญสหรฐั ทรงตวัจากเดอืนก่อนหน้า  
เนือ่งจากนกัลงทนุส่วนใหญ่ยงัชะลอการซ้ือขายสนิทรพัย์ในตลาดเงนิตลาดทนุ เนือ่งจากรอดตูวัเลข 
การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ ท�าให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร ์
ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รวมทั้ง รอตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯ 

 
สินค้าเกษตร 

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)  
เดอืนกันยายน 2559 ปรบัตวัลดลงจากเดอืนสิงหาคม 2559 โดยราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่)  
จากราคา 1,314.32 บาท/100 กิโลกรัม เปน็ 1,208.00 บาท/100 กิโลกรมั และราคาขายส่งเฉลีย่ 
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,264.09 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 2,225.50 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณและความต้องการของผู้น�าเข้าข้าวลดลง 
จากภาวะตลาดข้าวท่ีซบเซา ท้ังน้ี แนวโน้มราคาส่งออกของข้าวยงัไม่ปรบัเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากมแีรงกดดนั 
จากปริมาณข้าวในตลาดที่มีจ�านวนมาก หากจะให้ราคาข้าวดีขึ้นไทยต้องบริหารจัดการข้าว 
ในสต๊อกรฐับาลให้หมดก่อน ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์จะมกีารหารอืกบัผูป้ระกอบการข้าว ทัง้ผูส่้งออก  
โรงสี และเกษตรกร เพ่ือออกมาตรการดูแลราคาข้าวเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ก�าลัง 
จะทยอยออกมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ 
กรุงเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนกนัยายน 2559 เฉลีย่อยูท่ีกิ่โลกรมัละ 56.13 บาท และ 47.02 บาท  
ตามล�าดบั ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ลดลงจากเดือนสงิหาคม 2559 คดิเป็นร้อยละ 4.11 ในขณะที ่
ราคายางแท่ง STR 20 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 4.39  ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดลดลงเมื่อ 
เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา เนือ่งจากสภาพอากาศทีย่งัคงมฝีนตกอย่างต่อเนือ่งในหลายพืน้ที ่ในขณะที่ 
ราคายางได้รบัปัจจยัลบจากค่าเงนิเยนและเงนิบาทแขง็ค่าขึน้เม่ือเทยีบกับดอลลาร์สหรฐั ส่่งผลกระทบ 
ต่อภาคการส่งออก รวมถงึนกัลงทนุความกงัวลต่อสถานะทางการเงนิของธนาคารดอยซ์แบงก์ท่ีอาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลก อย่างไรกต็าม ราคายางได้รบัปัจจยับวกจากราคาน�า้มันดิบปรบัตัวสูงขึน้ 
เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน�้ามันล้นตลาด หลังจากที่กลุ่มประเทศ 
ผู้ส่งออกน�้ามัน (โอเปก) มีมติปรับลดการผลิตน�้ามัน 

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

เดือน

สินค้า

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร : 

กันยายน 2559

เดือน

สินค้า

เดือน
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Global News

ทุกวันนี้นอกจากจะมีทัวร์จีนมาไทยมากแล้ว นักธุรกิจจีนในไทยก็มีมากด้วยเช่นกัน  
ปัจจุบันจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 ในไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ไทยเป็นตลาด และฐาน 
การผลิตเพ่ือส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC โดยผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของไทย  
นอกจากนี ้เพือ่ส่งสินค้ากลบัไปจ�าหน่ายในจนี เนือ่งจากสนิค้าบางตวัในไทยมต้ีนทนุถกูกว่า  
เช่น ยางรถยนต์ โดยใช้ยางพาราไทย และการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ไทยมีความช�านาญ 
อีกทั้งยังสามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่มีการกีดกันสินค้าจีน
อีกด้วย 

มัลดีฟส์เป็นตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ระดับโลก แต่ผลติสนิค้าเองแทบไม่ได้เลย ต้องน�าเข้าทุกอย่าง ประกอบกบัมลัดฟีส์ 
ก�าลังยกระดับตัวเองเป็น Entertainment Center และ Medical Hub เต็มตัว 
จงึจบีไทยเข้าไปท�าการค้าและลงทุน ส่งผลให้เป็นโอกาสอย่างมากด้านสนิค้าอาหาร  
ประมง (มัลดีฟส์เป็นแหล่งปลาที่ส�าคัญของโลก) ปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค  
ก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ต ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ โรงไฟฟ้า  
โรงก�าจัดขยะ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว  

แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในกัมพูชาจะเพิ่มสูงขึ้น  
เน่ืองจากการผลิตภายในประเทศเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
ผลผลิตตกต�่า และปัญหาภัยแล้ง อีกท้ังมีแรงงานจากภาคเกษตร 
ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมากตามแรงผลักดัน FDI ของรัฐบาล  
จะส่งผลให้เป็นโอกาสแก่การส่งออกสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกล 
การเกษตรไปยังกัมพูชาในอนาคตอันใกล้ 

โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

การท่องเที่ยวชายแดนช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษ เห็นได้จากการขยายตัว 
อย่างต่อเน่ืองของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนเข้ามายังไทย  
อาทิ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา จ�านวนกว่า 2 ล้านคนต่อปี นอกจากมาเที่ยวแล้ว 
ยังมาหาหมอไทยด้วย เพราะหมอบ้านเขาขาดแคลน นอกจากนี ้กลุม่ประเทศ CLMV  
ยังเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
มากมาย จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนในภาคบริการ ท้ังโรงแรม  
ร้านอาหาร และสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว และทีไ่ม่ควรลมืคอืการเชือ่มโยง 
การท่องเที่ยว เช่น จัด package เที่ยวกระบี่พ่วงกับด�าน�้าที่มะริดของพม่า 
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