Journal
วารสาร สนค.

Trade Policy and Strategy Office

ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 75 ตุ ล าคม 2560

02

Editor’s Note

ในยุคสมัยปัจจุบนั นี้ ผูค้ นให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึน้ เลือกรับประทานอาหารทีด่ แี ละมีประโยชน์ เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องตนเองและคนในครอบครัว
ท�ำให้เกิดกระแสการให้ความส�ำคัญต่อการรับประทานอาหารและการใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการมากขึน้ ส่งผลให้อาหารทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพได้รบั ความนิยม
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ทัง้ สินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละสินค้าทีม่ สี ว่ นผสมของสมุนไพร ล้วนแต่มโี อกาสเติบโตในตลาดโลกได้ดี เพียงแต่จะต้องเพิม่ ศักยภาพสินค้าให้เป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะเรือ่ งของคุณภาพการผลิตทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล โดยการน�ำนวัตกรรมมาเพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้า และใช้เทคโนโลยีและการวิจยั ต่อยอดไปสูก่ ารใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยัง่ ยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 หาอ่านได้ในคอลัมน์ Special Talk
จากนัน้ มาท�ำความรูจ้ กั กับ เกษตรอินทรีย์ 3.0 (Organic) ในคอลัมน์ Special Report เรือ่ งแรก ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นเข้าใจถึงหลักการของเกษตรอินทรียต์ าม
สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM) รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติของไทย ปี 2560-2564 เพือ่ การพัฒนาแบบยัง่ ยืนในทุกๆ ด้าน และมา
ต่อกันด้วย Special Report เรือ่ งทีส่ อง โอกาสของสมุนไพรไทยในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ ของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครือ่ งส�ำอาง และอาหารประเภท
เครือ่ งดืม่ โดยใช้เครือ่ งมือ Five Force Model ของ Michael E. Porter ซึง่ เป็นบทวิเคราะห์ทดี่ สี ำ� หรับผูป้ ระกอบการรายย่อยทีจ่ ะได้รขู้ อ้ มูลเชิงลึกก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในสินค้าประเภทต่างๆ นี้ ได้เห็นถึงความเข้มข้นในการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม ควบคูก่ บั โอกาสและความท้ายทายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
															
											กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น�ำ้ โขง (Mekong Institute : MI) จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ภาคเอกชน
และภาควิชาการในกลุม่ ประเทศ CLMVT “หลักสูตรการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์อย่าง
ยัง่ ยืน” (Regional Training cum Business Networking on Sustainable Transport and Logistics
Planning and Management) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมจาก
5 ประเทศ ประเทศละ 10 คน รวม 50 คน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและศึกษาดูงานเกีย่ วกับการวางแผนและการจัดการขนส่ง
โลจิสติกส์อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการด�ำเนินการและการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน การน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการจัดการ (e-logistics) ข้อตกลง/กฎระเบียบระหว่างประเทศ และบทบาทภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนได้มโี อกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และก�ำหนด action plan ทีจ่ ะผลักดันธุรกิจด้านขนส่งและ
โลจิสติกส์รว่ มกัน อย่างไรก็ดี การด�ำเนินโครงการนีย้ งั ไม่เสร็จสิน้ แต่จะมีการด�ำเนินกิจกรรมต่อยอดขยาย
ผลลัพธ์ของแต่ละประเทศในอีกสีเ่ ดือนข้างหน้า ซึง่ ทาง สนค. จะน�ำผลมาต่อยอดเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาขาขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ให้ยงั่ ยืนร่วมกันในกลุม่ CLMVT ต่อไป
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากร CLMVT ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้
ระยะยาว ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ในกลุม่ ประเทศ CLMVT
ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์รว่ มกันในกลุม่ CLMVT (Think Regionally : Human
capital Development Partnership) อันเป็นผลลัพธ์สบื เนือ่ งจากการจัดงาน CLMVT Forum 2016 :
Towards a Shared Prosperity ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ ปี 2016
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โดย : นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ, นางสาวชลธิชา แก้วทอง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

เกษตรวิถย
ี ง
ั่ ยืนและภูมป
ิ ญ
ั ญาสูก
่ ารเพิม
่ มูลค่า

สร้างนวัตกรรมน�ำเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าเกษตรและอาหารส�ำคัญไปยังตลาดโลก
ภาคการเกษตรของไทยมีสดั ส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ แม้จะเป็นจ�ำนวนทีไ่ ม่มากแต่ทว่าได้มคี วามส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยอย่างยิง่ เนือ่ งจากมีแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 41.1
ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่อาศัยอยูน่ อกเขตเมืองและยังเป็นการท�ำ
เกษตรกรรมแบบดัง้ เดิม อาศัยความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาทีส่ บื ทอดกันมาอย่างยาวนาน
เกิดการสะสมเป็นองค์ความรูท้ จี่ ะปรับตัวเพือ่ อยูอ่ าศัยร่วมกับธรรมชาติ ตลอดจน
น�ำคุณค่าและสารอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพือ่ ป้องกัน
โรคภัยและบ�ำรุงรักษาร่างกายได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรข้างต้นส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปในลักษณะ
วัตถุดบิ ท�ำให้ราคาค่อนข้างผันผวนตามความต้องการของตลาด รัฐบาลจึงได้
พยายามทีจ่ ะปฏิรปู เศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการสร้างมูลค่า
เพิม่ (Value Creation) ให้กบั สินค้าเกษตรของไทย โดยจะช่วยยกระดับรายได้
ให้กบั เกษตรกรและลดความเสีย่ งจากการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรโภคภัณฑ์
ทัง้ นีร้ ฐั บาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้าทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ S curve โดยมีสนิ ค้า
เกษตรอยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าจากเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnolgy) อาหารแห่งอนาคต (Food for the future)
ด้วยเช่นกัน ซึง่ จะเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
โดยปัจจุบนั นีเ้ กิดภาวะการขยายตัวของสังคมเมือง และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้เกิดกระแสการให้ความส�ำคัญต่อการ
กินการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ส่งผลให้อาหารสุขภาพ
ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ จากทุกเพศทุกวัยทีส่ นใจให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษา
สุขภาพและรูปร่าง เนือ่ งจากการตระหนักถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
และมีสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย ท�ำให้ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานี้ สินค้า
เกษตรอินทรียแ์ ละสินค้าทีม่ สี ว่ นผสมของสมุนไพรได้เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว
โดยตลาดสินค้าเกษตรอินทรียม์ มี ลู ค่าถึง 8.7 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ และ
มีอตั ราเติบโตประมาณร้อยละ 20 ต่อปี (ข้อมูลจากปี 2016) ในขณะทีส่ มุนไพร
และผลิตภัณฑ์มมี ลู ค่าประมาณ 9.1 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ (จากการส�ำรวจ
ปี 2016) คาดว่าในปี 2020 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารและการรักษา
ด้วยสมุนไพรในตลาดโลกมีมลู ค่าเพิม่ สูงเท่ากับ 1.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่และมีแนวโน้มจะเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นโอกาส
ส�ำหรับสินค้าอาหารไทยที่ขยายพื้นที่ยึดครองในส่วนแบ่งตลาดโลกในหมวด
สินค้าอาหารสุขภาพให้เพิม่ ขึน้ เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทดี่ ที ี่
จะเกือ้ หนุนการผลิตสินค้าอาหารให้มคี วามหลากหลาย และมีภมู ปิ ญ
ั ญาทีไ่ ด้
สืบทอดต่อกันมาในการบริโภคอาหารเพือ่ ต้านและรักษาโรคภัยต่างๆ
ส�ำหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย พบว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมการสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้สูงขึ้นควบคู่กับการ

ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ กระทรวงพาณิชย์จงึ ได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะผนึกก�ำลังการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรียใ์ นอาเซียนเพือ่ ให้อาเซียนเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรียท์ ี่
ส�ำคัญของโลก ภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic” โดยเล็งเห็น
ว่าการยกระดับสินค้าให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากลจะช่วยส่งเสริม
ให้การค้าสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ข่งขันได้ในตลาดโลก ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
หารือเพื่อจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียนขึ้น เพื่อผลักดันการรวมกลุ่ม
เครือข่ายในการต่อยอดความรู้ ทั้งด้านการผลิต มาตรฐานและการตลาด
มาใช้พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสู่เป้าหมายที่จะสนับสนุนให้อาเซียนเป็น
ฐานการผลิตหรือ HUB ด้านเกษตรอินทรีย์
ในส่วนของสินค้าสมุนไพรนัน้ ทีผ่ า่ นมารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยให้ความ
ส�ำคัญต่อการศึกษาวิจยั รวมถึงพัฒนาสมุนไพรสูผ่ ลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ปัจจุบนั
พบว่ามีการน�ำพืชสมุนไพรไทยมาใช้บำ� บัดและรักษาโรคมากขึน้ เนือ่ งจากเป็น
แพทย์ทางเลือกจากภูมปิ ญ
ั ญาอันทรงคุณค่าของไทยมาแต่โบราณ โดยรัฐบาล
ชุดปัจจุบนั ได้สนับสนุนให้มกี ารใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล อันมี
เป้าหมายเพือ่ ยกระดับกระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
สากล และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตยาจากสมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถวิจยั
และพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรเพือ่ ให้อตุ สาหกรรมยาสมุนไพรได้รบั การพัฒนา
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนไทยให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล และเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศได้ตอ่ ไป แม้วา่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยจะเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ มีมูลค่า
ทางการค้าและเติบโตสูงอย่างต่อเนือ่ ง แต่พบว่ายังประสบปัญหาต่างๆ ทัง้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า และการยอมรับจากนานาประเทศ ท�ำให้อตุ สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
กล่าวโดยสรุปคือ สินค้าเกษตรไทยทัง้ สินค้าอินทรียแ์ ละสมุนไพร ล้วน
มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้ เพียงแต่จะต้องเพิ่มศักยภาพสินค้าให้เป็นที่
ยอมรับในตลาดโลก ดังนัน้ การจะพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารไทยจะต้อง
ให้ความส�ำคัญต่อการยกระดับสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสินค้าตามความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้ โดยปรับ
Mindset กระบวนทัศน์ความคิดทีม่ งุ่ เน้นการท�ำน้อยได้ผลมาก (Less is More)
โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน�ำ (Demand Driven) การสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
(Value Creation) ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และเชือ่ มโยงห่วงโซ่
คุณค่าทัง้ การผลิต แปรรูป การค้า และการส่งออก โดยน�ำนวัตกรรมมาเพิม่ มูลค่า
แก่สนิ ค้า และใช้เทคโนโลยีและการวิจยั ต่อยอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ช่วยยกระดับ
รายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ และสร้างรายได้มาสู่ประเทศไทย
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
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Special Report

โดย : นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

เกษตรอินทรีย์ 3.0 (Organic)
ความหมายของเกษตรอินทรีย์
สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (International Federation of Organic
Agriculture Movement : IFOAM) ให้คำ� นิยามเกษตรอินทรีย์ คือ “ระบบ
การผลิตทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้ น
เกษตรอินทรีย์ พึง่ พาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวงจรธรรมชาติทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่ แทนทีจ่ ะใช้ปจั จัย
การผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน
นวัตกรรม และความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทเี่ ป็นธรรม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทุกผูค้ นและสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง” (มติทปี่ ระชุมใหญ่ IFOAM, มิถนุ ายน 2551)
หลักการของเกษตรอินทรีย์ตามสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
(IFOAM)
โดยหลักการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อส�ำคัญ คือ สุขภาพ
(Health), นิเวศวิทยา (Ecology), ความเป็นธรรม (Fairness) และการดูแล
เอาใจใส่ (Care)

ทีม่ า : Principles of Organic Agriculture, IFORM ปี 2016

1. หลักสุขภาพ คือ การส่งเสริมและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั สุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม กล่าวคือ สุขภาวะของสิง่ มีชวี ติ เป็นหนึง่ เดียวกันกับสุขภาวะของ
ระบบนิเวศ การทีผ่ นื ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท�ำให้พชื พรรณต่างๆ แข็งแรง
มีสขุ ภาวะทีด่ ี ส่งผลต่อสัตว์เลีย้ งและมนุษย์ทอี่ าศัยพืชพรรณเหล่านัน้ เป็นอาหาร
2. หลักนิเวศวิทยา คือ เกษตรอินทรียค์ วรจะตัง้ อยูบ่ นรากฐานของระบบ
นิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ โดยเรียนรูแ้ ละสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสม
กับการผลิตแต่ละชนิด เช่น การปลูกพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มชี วี ติ
การเลีย้ งสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม เป็นต้น
3. หลักความเป็นธรรม คือ เกษตรอินทรียค์ วรจะตัง้ อยูบ่ นความสัมพันธ์ที่
เป็นธรรม ระหว่างสิง่ แวดล้อมและสิง่ มีชวี ติ ทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิตและบริโภค ซึง่
ความเป็นธรรมรวมถึงระบบการผลิต การจ�ำหน่าย และการค้า จะต้องมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และมีการน�ำต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
เป็นต้นทุนการผลิตด้วย
4. หลักการดูแลเอาใจใส่ คือ การบริหารจัดการเกษตรอินทรียค์ วรจะต้อง
ด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ เพือ่ ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่
ของผูค้ นทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ พิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม
ด้วย ดังนัน้ เทคโนโลยีการผลิตใหม่จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง
รวมทัง้ เทคโนโลยีทมี่ อี ยูเ่ ดิม ควรมีการทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
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ั นาการของเกษตรอินทรีย์ (Evolution of Organic Agriculture)

ทีม่ า : Organic 3.0 For Truly Sustainable Farming & Consumption, IFORM

Organic 1.0 เกษตรอินทรียถ์ กู ค้นพบขึน้ เมือ่ 100 ปีกอ่ น ในยุคบุกเบิกนัน้
เริม่ ต้นโดยกลุม่ คนทีม่ องเห็นความเชือ่ มโยงระหว่างวิถชี วี ติ การกิน การท�ำเกษตร
สุขภาพของเราและสุขภาพของโลก ช่วงเวลาของการเกิดขบวนการเคลือ่ นไหว
เกษตรอินทรียโ์ ลก
Organic 2.0 เริม่ มีการจัดตัง้ สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ในปี 1970
โดยการน�ำเอาวิสัยทัศน์ของคนรุ่นบุกเบิกมาท�ำให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเลิกจากวิถีดั้งเดิมที่ไม่รักษา
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลในการผลิตและจ�ำหน่าย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติให้สามารถครอบคลุม
หลักการของเกษตรอินทรียท์ งั้ หมดเป็นไปได้คอ่ นข้างยาก ไม่วา่ จะเป็นหลักการ
ทางด้านสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเท่าเทียม และความใส่ใจ นอกจากนี้
กฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดของ Organic 2.0 ทีก่ ำ� หนดว่าสินค้าทีต่ อ้ งการให้รบั รอง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรียน์ นั้ จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานจากองค์กร
ใดองค์กรหนึง่ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ส่งผลให้ขบวนการเกษตรอินทรีย์
ต้องเผชิญความกดดัน อาทิ เกิดการกีดกันเกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรียแ์ ต่ไม่ได้
ขอการรับรองเกษตรอินทรีย์ (organic certification) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย มีทดี่ นิ แปลงเล็ก ในประเทศด้อยพัฒนาในซีกโลกใต้ ซึง่ เป็นก�ำลังหลัก
ในการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก และท�ำให้เกิดการจ�ำกัดโอกาสในการ
สร้างความเชือ่ มโยงกับแนวทางสูค่ วามยัง่ ยืนอืน่ ๆ ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเดียวกันแต่ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ได้แก่ วนเกษตรซึง่ เป็นเกษตรกรรมทีน่ ำ� เอาหลักการความ
ยัง่ ยืนถาวรของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการท�ำการเกษตร, การค้าที่
เป็นธรรม, กระบวนการทางด้านอาหาร เกษตรกรรายย่อย, ชุมชนเกษตรกรรม
หรือเกษตรในเมือง เป็นต้น
ถึงแม้ว่าความส�ำเร็จของขบวนการเกษตรอินทรีย์จะโดดเด่นและเป็นที่
ประจักษ์ไปทัว่ โลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบเกษตรอินทรียแ์ บบมีการตรวจ
รับรองมีสดั ส่วนเพียงแค่ 1% ของพืน้ ทีก่ ารเกษตรและสัดส่วนการบริโภคของโลก
และในปัจจุบนั เกษตรอินทรียย์ งั ไม่สามารถเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเยียวยาปัญหาใน
ระดับโลกได้เลย เพราะฉะนัน้ แนวคิด Organic 3.0 จึงได้เรียกร้องให้เกิดวิถกี าร
ปฏิบัติและกระบวนทัศน์ที่ก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้จริงมากขึ้น
Organic 3.0 เป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับระบบเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืนอย่างแท้จริง มี
การขยายตัวเลือกและการมีสว่ นร่วมในการวางต�ำแหน่งของเกษตรอินทรีย์ เช่น
ความทันสมัย, การท�ำระบบฟาร์มแบบใหม่ ซึง่ เป็นการบูรณาการแบบองค์รวม
นิเวศวิทยา, เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม และความรับผิดชอบในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่

05
และภูมิภาค การฟื้นฟูของทรัพยากร ความรับผิดชอบในการผลิตให้เพียงพอ
ต่อการบริโภค และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมคุณค่าของการเป็นมนุษย์
การใช้ชวี ติ เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมเกษตรแบบใหม่ ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ น
การพัฒนาสังคม ถึงแม้วา่ Organic 2.0 จะมุง่ เน้นไปทีข่ อ้ ก�ำหนดพืน้ ฐานทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างชัดเจนและการอ้างสิทธิใ์ นผลิตภัณฑ์ออแกนิค Organic 3.0 จะส่งผล
กระทบและระบบการท�ำฟาร์มในอนาคต แต่แนวทางของ Organic 1.0 และ
Organic 2.0 จะไม่ได้ถกู ละเลย Organic 3.0 ยังคงรักษารูปแบบดัง้ เดิมของ
Organic 1.0 และท�ำการขยายความคืบหน้าภายใต้ Organic 2.0
กลยุทธ์ของ Organic 3.0 คือ การส่งเสริมความหลากหลายทีเ่ ป็นหัวใจของ
เกษตรอินทรียแ์ ละตระหนักว่าไม่มแี นวทางใดเหมาะสมกับทุกคน (no one-sizefits-all approach) อันประกอบไปด้วย 6 แนวทาง
1. A culture of innovation การเปลีย่ นแปลงความคิดของเกษตรกร
เพือ่ ให้เกิดการยอมรับแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์และเพือ่ เพิม่ ผลผลิต การ
ใช้มาตรการเชิงรุกกับนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และมีการประเมินความเสีย่ งและ
ศักยภาพในการรับผลกระทบ
2. Continuous improvement toward best practice การปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ งไปสูแ่ นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ส�ำหรับผูป้ ระกอบการตามห่วงโซ่มลู ค่าทัง้ หมด
จะครอบคลุมทุกมิตคิ วามยัง่ ยืน ทัง้ ในด้านระบบนิเวศวิทยา, สังคม, เศรษฐกิจ,
วัฒนธรรม และความส�ำนึกรับผิดชอบ
3. Diverse ways to ensure transparent integrity วิธที หี่ ลากหลาย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความโปร่งใส การขยายการเติบโตของเกษตรอินทรียท์ นี่ อกเหนือ
จากการรับรองของบุคคลที่ 3 (third-party assurance)
4. Inclusiveness of wider sustainability interests การเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ กลุม่ ผูท้ สี่ นใจ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืนให้
เข้ามาเกีย่ วข้องมากขึน้ เพือ่ สร้างกระบวนการเคลือ่ นไหวในวงกว้าง ผลักดันให้
เกิดการบริโภคทีค่ ำ� นึงถึงส่วนรวมต่อระบบการผลิตทีเ่ อือ้ ต่อสิง่ แวดล้อมสีเขียว
5. Empowerment from the farm to the final consumer
การเพิม่ ขีดความสามารถของเกษตรกรจนถึงผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย การตระหนัก
ถึงการพึง่ พากันตามห่วงโซ่มลู ค่าและอยูบ่ นพืน้ ฐานของแต่ละพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยอมรับถึงฐานะของเกษตรกรรายย่อย ทั้งในด้านเพศและการให้
ความเป็นธรรมทางการค้า
6. True value and fair pricing เกษตรอินทรียต์ อ้ งมีมลู ค่าทีแ่ ท้จริง
และราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสกับทัง้ ผูบ้ ริโภคและผูก้ ำ� หนด
นโยบาย และควรต้องให้อำ� นาจกับเกษตรกรในฐานะคูค่ า้ อย่างเต็มที่
กลยุทธ์ Organic 3.0 นีจ้ ะต้องรวมเข้ากันกับการพัฒนาของโลกและสังคม
มากกว่าการจดจ่ออยู่กับความสมบูรณ์แบบ ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เพิม่ มากขึน้ การรวมกันของขัน้ ตอนการพัฒนาต่างๆ จะท�ำให้การเคลือ่ นไหว
เกษตรอินทรียม์ คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้ และน�ำไปสูป่ จั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความ
ยัง่ ยืนต่อไป
ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติของไทย ปี 2560-2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้ร่วมกันจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติระหว่างปี
2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาคด้าน
การผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและการบริการเกษตรอินทรียท์ มี่ คี วามยัง่ ยืน
และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล”
โดยมีเป้าหมายของการพัฒนายุทธศาสตร์ในปี 2564 คือ 1) พืน้ ทีเ่ กษตร
อินทรียเ์ พิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1,333,860 ไร่ 2) จ�ำนวนเกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์
เพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 96,670 ราย 3) เพิม่ สัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรียใ์ น
ประเทศร้อยละ 40 และตลาดต่างประเทศร้อยละ 60 4) ยกระดับกลุม่ เกษตร
อินทรียว์ ถิ พี นื้ บ้านเพิม่ ขึน้ โดยมุง่ ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ เกษตรอินทรียท์ มี่ คี วาม

พร้อมเป็นผูน้ ำ� ต้นแบบในการด�ำเนินการเพือ่ ให้มอี าหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ทั้งนี้การเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ของไทยในปัจจุบันไปยังเกษตรอินทรีย์ 3.0
นัน้ ต้องเน้นให้กลุม่ เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเชือ่ มโยงเครือข่าย
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ท�ำให้เกษตรกรอินทรียเ์ ป็นเรือ่ งทีท่ นั สมัย
เน้นในเรือ่ งนวัตกรรมให้มากขึน้ โดยจะต้องเน้นให้การบริหารจัดการเทคโนโลยี
เปลีย่ นให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการให้มคี วามรอบรูก้ า้ วหน้าทันตลาด รวมถึง
เน้นการท�ำการเกษตรอย่างยัง่ ยืนอย่างแท้จริงซึง่ ให้ความส�ำคัญกับชีวติ คน สัตว์
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต โดยมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีสังคมที่ยั่งยืน มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม ที่ส�ำคัญผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ในท้ายสุดแล้วก็จะกลับมาพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืน

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรียข์ องไทย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประกอบไปด้วย การผลิตทีย่ งั่ ยืน การบริโภคทีย่ งั่ ยืน
การตลาดทีย่ งั่ ยืน และนโยบายภาครัฐทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรส่งเสริมเพือ่
พัฒนาให้เกิดการเกษตรทีย่ งั่ ยืนในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านการผลิต ควรก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ พาะปลูกให้สอดคล้องและรักษา
สมดุลของธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละระบบมาตรฐานทีต่ ลาด
ต้องการ การสนับสนุนให้กลุม่ ผูผ้ ลิตได้มสี ว่ นร่วมและเป็นผูก้ ำ� หนดรายละเอียดใน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�่ำ
เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การสร้างผูป้ ระกอบการ
จากเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มพื้นที่เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกันและเชื่อมโยง
เครือข่ายสนับสนุน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชารัฐ
- ด้านการบริโภค ควรส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเกิดความรับรูแ้ ละเข้าใจต่อสินค้า
เกษตรอินทรียอ์ ย่างถูกต้อง โดยการสนับสนุนให้มกี ารบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ ไม่ซอื้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้กระบวนการผลิตทีไ่ ม่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เน้น
การบริโภคอาหารทีผ่ ลิตในฟาร์มหรือผลิตในท้องถิน่ เป็นหลัก และลดการสูญเสีย
ระหว่างการบริโภคให้มากทีส่ ดุ (Food waste)
- ด้านการตลาด ควรส่งเสริมให้ผซู้ อื้ ไม่รบั ซือ้ สินค้าทีเ่ กิดจากการผลิตที่
ไม่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การท�ำเกษตรแบบพันธสัญญา (ทีเ่ ป็นธรรม) การตลาด
ในรูปแบบสมาชิก (ทีร่ ว่ มกันรักษาสิง่ แวดล้อม)
- ด้านนโยบายภาครัฐ ควรให้เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และ
ร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยให้ความสนใจกับเกษตรกร
รายย่อยเป็นพิเศษ รวมทัง้ การด�ำเนินการทีต่ น้ น�ำ้ มากกว่าปลายน�ำ้ และการออก
มาตรการจูงใจให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการใช้กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ การพัฒนาเกษตรอินทรียไ์ ทยจะประสบความส�ำเร็จได้ยากถ้า
สภาพแวดล้อมทางนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการเกษตรไม่เอือ้ อ�ำนวย ดังนัน้ การก�ำหนด
นโยบายเพือ่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ก็จะมีสว่ นช่วยให้สนิ ค้าเกษตรอินทรียม์ กี ารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
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โดย : นายวรวรรณ วรรณวิล นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

โอกาสของสมุนไพรไทยในอุตสาหกรรมทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพ

(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครือ
่ งส�ำอาง และอาหารประเภทเครือ
่ งดืม
่ )
โดยใช้เครือ
่ งมือ Five Force Model ของ Michael E. Porter
จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่นเน้นการส่งเสริมให้สมุ นไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญ โดยเน้นการแปรรู ปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มู ลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเกษตรจึงได้รบั การตอบรับจากหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ดี
การจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุ นไพรแปรรู ปนั้นจ�ำเป็นต้องเข้าใจอุ ตสาหกรรมหรือ
ธุ รกิจของสินค้านัน้ ๆ เสียก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจโอกาสและอุ ปสรรค เพื่อสามารถ
ก�ำหนดนโยบายได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น บทความนี้จึงเน้นการวิเคราะห์โอกาส
ของสมุ นไพรไทยในอุ ตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา
เครื่องส�ำอาง และอาหารประเภทเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องมือ Five Force Model
ของ Michael E. Porter เพื่อให้เป็นแนวทางและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจสภาพ
การแข่งขันของอุ ตสาหกรรม

เทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ ำ� การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารท�ำได้โดยง่าย ดังนัน้ ก่อนการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ผู้บริโภคมักจะท�ำการค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทตี่ รงความต้องการมาก
ทีส่ ดุ และมีความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์สงู หากมีผลิตภัณฑ์อนื่ ทีด่ กี ว่า ตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างตรงจุดมากกว่า ก็จะหันไปเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั้ มีความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าต�ำ่ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงมีอำ� นาจการต่อรองสูง
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพบางกลุ่มเลือกใช้วิถีธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ ด้วย
การออกก�ำลังกาย และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยการเลือก
รับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ เช่น อาหารคลีน อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารวีแกน
รวมถึงอาหารส�ำเร็จรูปเพือ่ สุขภาพ (Functional food/Fortified food) ซึง่ ถือเป็น
สินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
การเติบโตของตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั กระแส
ความใส่ใจสุขภาพ เป็นจุดดึงดูดให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าสูต่ ลาดมากขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เนื่องจากมีโรงงานรับจ้างผลิต OEM คอยให้ค�ำปรึกษา
อย่างครบวงจร อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ไม่มคี วามแตกต่างกันมากนักก็จะแข่งขัน
ได้ยาก หากต้องการความส�ำเร็จจะต้องสร้างความได้เปรียบในด้านอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด และการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือให้กบั
แบรนด์สนิ ค้า ซึง่ จะต้องใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ และงบประมาณค่อนข้างสูง
อุตสาหกรรมยา

เครือ่ งมือ Five Force Model เป็นการวิเคราะห์ความเข้มข้นในการแข่งขันทีม่ ี
อยูใ่ นตลาดของอุตสาหกรรมนัน้ เพือ่ ให้เห็นถึงปัจจัยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการก�ำหนด
กลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจ โดยจะดูการแข่งขันและการมีอำ� นาจในตลาด แบ่งเป็น 5 มิติ คือ
1. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among existing competitors)
2. อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
3. อ�ำนาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of customers)
4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
5. ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among existing competitors)
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงทัง้ จากผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
เดียวกันแล้ว ยังต้องเผชิญการแข่งขันกับธุรกิจทีผ่ ลิตสินค้าใกล้เคียง รวมถึงผลิตภัณฑ์
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ ได้รบั การยอมรับในเรือ่ งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ขณะที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มีน้อย อีกทั้งความภักดีในตราสินค้าต�่ ำ ท�ำให้
ผู้ประกอบการพยายามสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตน ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุม่ (niche market) ซึง่ จะท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ
อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ผูผ้ ลิตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานรับจ้างผลิต OEM
(Original Equipment Manufacturer) ให้กบั เจ้าของแบรนด์สนิ ค้าจ�ำนวนมาก จึงมี
ความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลิตได้โดยง่ายทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ
ท�ำให้อำ� นาจต่อรองของผูข้ ายปัจจัยการผลิตมีไม่สงู มากนัก และส่งผลให้ตน้ ทุนการได้มา
ซึง่ ปัจจัยการผลิตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต�ำ่ ลงด้วย
อ�ำนาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of customers)
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับ
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การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among
existing competitors)
การแข่งขันในตลาดยาแผนปัจจุบันค่อนข้างรุนแรง
โดยบริษทั ข้ามชาติมคี วามได้เปรียบด้านเงินทุนและเทคโนโลยี
การผลิต อีกทั้งยาที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จ�ำหน่ายคือยา
ต้นต�ำรับซึ่งราคาแพง ขณะที่ยาสามัญต้ององค์การเภสัชกรรมมี
ความได้เปรียบผูป้ ระกอบการรายเล็ก เนือ่ งจากมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ ำ�่ กว่า ประกอบ
กับนโยบายของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม เช่น ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 61 การซือ้ ยา และเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา
ซึง่ องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจ�ำหน่ายแล้ว ให้จดั ซือ้ จากองค์การเภสัชกรรม
อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ปัจจัยการผลิตต้องพึง่ พาการน�ำเข้าสูงถึงร้อยละ 95 ท�ำให้อ�ำนาจต่อรองของ
ผู้จ�ำหน่ายปัจจัยการผลิตสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุน
การผลิตทีเ่ หมาะสมได้
อ�ำนาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of customers)
โรงพยาบาลของรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้ผลิตยา โดยครองส่วนแบ่งตลาด
สูงถึงร้อยละ 80 ซึง่ ส่วนมากจะจัดซือ้ ยาผ่านระบบการสอบราคาหรือประกวดราคา
และการจัดซือ้ โดยวิธตี กลงราคาหรือวิธพี เิ ศษ แต่ตอ้ งไม่สงู กว่าราคากลางทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
แพทย์แผนไทยและภูมปิ ญั ญาชาวบ้านท�ำให้ยาสมุนไพรและแผนโบราณถูกน�ำมา
ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบนั ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแทน
ยาแผนปัจจุบนั เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านยาและสร้างความมัน่ คงให้กบั ระบบสาธารณสุข
ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ยาฆ่าเชือ้ จากเปลือกมังคุดทีใ่ ช้ทดแทนยาโพวิโดนไอโอดีน
ยาแก้ไอมะขามป้อมทดแทนยาแอมบรอคซอล ยาครีมพญายอทดแทนยาอะไซโคลเวียร์
ครีมส�ำหรับบรรเทาเริม งูสวัด ยาชงชุมเห็ดเทศทดแทนยาบิซาโคดิล ส�ำหรับบรรเทา
อาการท้องผูก เป็นต้น ซึง่ ยาเหล่านีถ้ กู บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทีโ่ รงพยาบาล
ต่างๆ และบริษทั เอกชนสามารถน�ำมาผลิตให้กบั ผูป้ ว่ ยใช้ได้
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ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
นโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในอาเซียน เป็นปัจจัยหนึง่
ทีด่ งึ ดูดให้บริษทั ยาชัน้ น�ำจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปหลายราย
เข้ามาขยายตลาดในประเทศไทย ด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ว่าจ้างให้ผลิตยา
แทนการน�ำเข้า ซึง่ บริษทั ทีเ่ ข้ามาลงทุนขณะทีไ่ ทยยังมีขอ้ จ�ำกัดในด้านการร่วมลงทุน
ค่อนข้างมาก เนือ่ งจากโรงงานผลิตยาทีไ่ ด้มาตรฐานตรงกับความต้องการของยุโรปมี
เพียงร้อยละ 10-20 เท่านัน้ นอกจากนีน้ โยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ทีย่ กเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 5-8 ปี จูงใจให้ผปู้ ระกอบการปรับปรุงโรงงานผลิตให้ได้มาตรฐาน
อีกทัง้ ยังจูงใจกลุม่ ทุนต่างชาติ รวมถึงบริษทั ผูผ้ ลิตยารายใหม่ๆ ให้เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมยา
ส�ำหรับอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและแผนโบราณแม้ว่ามูลค่าตลาดไม่สูงมาก
แต่แนวโน้มเติบโตสูง ขณะทีเ่ งินลงทุนไม่สงู จูงใจให้ผปู้ ระกอบการหน้าใหม่เข้าสูธ่ รุ กิจ
เพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดประกอบกับคูแ่ ข่งในธุรกิจยังไม่มาก
อุตสาหกรรมเครือ
่ งส�ำอาง

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among
existing competitors)
ปัจจุบนั มูลค่าตลาดเครือ่ งส�ำอางมีมากกว่า 2 แสน
ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี ท�ำให้มีการ
แข่งขันมากมาย แบรนด์เครื่องส�ำอางจึงพยายามหาความ
แตกต่างทัง้ สารสกัด ลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดมากขึน้
ท�ำให้มกี ารแข่งขันกันสูง แต่ภายใต้การแข่งขันทีส่ งู ก็มาพร้อมก�ำไรทีส่ งู ขึน้ ตามไปด้วย
รวมทัง้ ความภักดีในตราสินค้า ความแตกต่างของเครือ่ งส�ำอาง หากแตกต่างกันมาก
การแข่งขันจะยิง่ น้อยลง ดังนัน้ แบรนด์เครือ่ งส�ำอางต่างๆ จึงสร้างความแตกต่างให้
ผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ตลาดเครื่องส�ำอางมีขนาดใหญ่ มีผู้ขายปัจจัยการผลิตส�ำหรับอุตสาหกรรม
เครือ่ งส�ำอางเป็นจ�ำนวนมาก ผูผ้ ลิตสามารถสัง่ ซือ้ ปัจจัยการผลิตได้โดยง่ายทัง้ จากใน
และต่างประเทศ ท�ำให้อ�ำนาจต่อรองของผูข้ ายปัจจัยการผลิตมีไม่สงู มากนัก ท�ำให้
ต้นทุนการได้มาซึง่ ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางต�ำ่ ลงด้วย
อ�ำนาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of customers)
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางมีจำ� นวนมากทัง้ ชนิดและแบรนด์ ท�ำให้ผบ้ ู ริโภคมีทาง
เลือกมาก ความภักดีตอ่ ตราสินค้าน้อย เพราะการเปลีย่ นแปลงของนวัตกรรมเครือ่ งส�ำอาง
ไม่หยุดนิง่ ท�ำให้ผผู้ ลิตต้องปรับตัวตามกระแสตลาดและความต้องการของลูกค้า
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
เนือ่ งจากประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน จึงมี
วิธกี ารใช้สมุนไพรตามวิถโี บราณทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาผิวพรรณด้วยวิธธี รรมชาติ และมี
ผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ต้องการเครือ่ งส�ำอางทีม่ าจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี ผูบ้ ริโภค
กลุม่ นีจ้ งึ เลือกการใช้สมุนไพรตามวิถโี บราณซึง่ สามารถท�ำใช้ได้เอง
ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
ปัจจุบนั การลงทุนท�ำแบรนด์เครือ่ งส�ำอางไม่ได้สงู เหมือนอดีต สามารถท�ำได้หลาย
ช่องทางภายใต้ตน้ ทุนทีจ่ ำ� กัด และจากการทีม่ โี รงงานรับจ้างผลิตเกิดขึน้ จ�ำนวนมาก จึง
ท�ำให้มแี บรนด์เครือ่ งส�ำอางเกิดขึน้ มาใหม่จำ� นวนมากในท้องตลาด ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถเข้าและออกจากอุตสาหกรรมได้โดยง่าย
อุตสาหกรรมอาหาร (ประเภทเครือ
่ งดืม
่ )

การแข่ ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรม (Rivalry
among existing competitors)
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมอาหารมีความ
รุนแรง เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดนั้นไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกัน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการพยายามสร้างความแตกต่าง
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความ
ต้องการลูกค้าเฉพาะกลุม่ (niche market)
การแข่งขันในผลิตภัณฑ์นำ�้ ผลไม้จากธรรมชาตินนั้ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันกัน
ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ โดยพบว่ามีผผู้ ลิตเพียงไม่กรี่ ายทีค่ รองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ จาก
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนไทยนั้นมีความภักดีต่อตราสินค้า
(brand loyalty) ทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ กล่าวคือ ไม่คอ่ ยยึดติดกับชือ่ ของสินค้านัน้ ส่งผลให้
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ตา่ งๆ ต้องแข่งขันกันอย่างสูงเพือ่ แย่งส่วนแบ่งตลาด
ส�ำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอื่นก็มีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มหี ลากหลายทัง้ ชนิด ตราสินค้า อีกทัง้ ราคาไม่ตา่ งกันมากนัก ผูป้ ระกอบการ
ต่างเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะ ราคา และคุณประโยชน์

ทีไ่ ด้รบั จากเครือ่ งดืม่ นัน้ ๆ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท�ำให้มีสินค้าเกษตรที่น�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การแปรรูปเป็นจ�ำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกในการซื้อปัจจัยการผลิตที่
หลากหลาย หากเป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทมี่ คี วามต้องการใช้เป็นจ�ำนวนมากอ�ำนาจ
ต่อรองในการซือ้ ปัจจัยการผลิตสูงขึน้ ตามไปด้วย
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบันได้แก่ ผัก ผลไม้ และ
สมุนไพร ซึง่ เป็นผลิตผลทางการเกษตรทีม่ รี าคาถูกและหาได้งา่ ยในท้องตลาด อีกทัง้ มี
ผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ เหล่านีอ้ ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก จึงยังผลให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพมีอำ� นาจในการต่อรองสูง อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ
อาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความไม่แน่นอนของวัตถุดิบภายในประเทศ ดังนั้นการ
ก�ำหนดปริมาณวัตถุดบิ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับก�ำลังการผลิตและแผนการตลาด
จึงท�ำได้ยาก
อ�ำนาจต่อรองของลูกค้า (The bargaining power of customers)
อุตสาหกรรมอาหารมีคู่แข่งขันมากทั้งจากผู้ผลิตในประเทศด้วยกันเองและ
คูแ่ ข่งจากต่างประเทศ ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกมากและอ�ำนาจต่อรองสูง ขณะทีค่ วาม
ต้องการของผูบ้ ริโภคมีความหลากหลายมากขึน้ เช่น วัยรุน่ วัยท�ำงาน ผูส้ งู อายุ และ
กลุม่ พิเศษ เช่น ผูใ้ ส่ใจสุขภาพ ผูร้ กั การออกก�ำลังกาย ซึง่ แต่ละกลุม่ มีความต้องการ
อาหารแตกต่างกันไป
ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพในปัจจุบนั มีสนิ ค้าเข้าสูต่ ลาดเป็นจ�ำนวนมาก อีก
ทัง้ ผูป้ ระกอบการยังไม่สามารถใช้เครือ่ งมือทางการตลาดสร้างความภักดีตอ่ ตราสินค้า
(Brand Loyalty) ให้เกิดขึน้ กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลได้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คอื
ผูซ้ อื้ สามารถเลือกเปลีย่ นยีห่ อ้ ได้งา่ ย หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ลูกค้ามีตน้ ทุนในการ
เปลีย่ นตราสินค้า (Switching Cost) ทีต่ ำ�่ จึงส่งผลให้ผซู้ อื้ มีอำ� นาจในการต่อรองสูงขึน้
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
ความหลากหลายของอาหาร ท�ำให้อาหารแต่ละชนิดสามารถทดแทนกันได้
ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นการปรับ
เปลีย่ นตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับตัวตามกระแสตลาด
และความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง
โดยสินค้าที่ถูกใช้ทดแทนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คือ เครื่องดื่มที่สามารถแก้
กระหายได้ ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ อัดลม เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ และเครือ่ งดืม่ ผสมวิตามินต่างๆ
เป็นต้น นอกจากนีผ้ บู้ ริโภคยังสามารถผลิตเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพบริโภคเองได้ โดยเฉพาะ
น�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ สมุนไพร ซึง่ มีแรงจูงใจในเรือ่ งความสด สะอาด และประหยัด ขณะที่
ผูซ้ อื้ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพมาบริโภคมีแรงจูงใจในด้านความสะดวก
ภัยคุกคามจากผูแ้ ข่งขันหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
อุตสาหกรรมอาหารมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
หน้าใหม่เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอาหารเพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด อีกทัง้ เทคโนโลยีการผลิตไม่
ซับซ้อน เงินลงทุนต�ำ่ การเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมจึงท�ำได้งา่ ย นอกจากนีย้ งั รวมถึงการขยาย
ไลน์การผลิตไปสูผ่ ลิตภัณฑ์อนื่ ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของตนเอง อย่างไรก็ตาม
การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถท�ำได้งา่ ยนัก เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
เดิมทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรายใหญ่ มีประสบการณ์และเงินลงทุนสูง และ
ผลิตภัณฑ์เป็นทีร่ จู้ กั และคุน้ เคยของผูบ้ ริโภคดีอยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ การเข้ามาของผูป้ ระกอบการ
หน้าใหม่จงึ จ�ำเป็นต้องหาช่องว่างทางการตลาดทีม่ อี ยู่
จากการทีอ่ ตุ สาหกรรมนีม้ ลี กั ษณะกระจัดกระจาย (Fragmented) ซึง่ เกิดจาก
การทีต่ ลาดมีผปู้ ระกอบการทัง้ รายเล็กและรายใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก และการทีม่ ี Barrier
to Entry ต�ำ่ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมาก และไม่ตอ้ งมีเทคโนโลยีชนั้ สูงในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ กอปรกับกระแสความนิยมเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพมีเพิม่
มากขึน้ จึงเป็นเหตุให้มคี แู่ ข่งรายใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ได้เข้ามาด�ำเนินธุรกิจในตลาดนี้
ผลคือท�ำให้มกี ารแข่งขันค่อนข้างสูง ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีน่ ำ� ไปสูอ่ ตั ราผลก�ำไรทีต่ ำ�่
จากการวิเคราะห์ทั้ง 4 อุตสาหกรรมข้างต้น ท�ำให้เห็นความเข้มข้นในการ
แข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม ควบคูก่ บั โอกาสและความท้ายทายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ภาครัฐเข้าใจบริบทที่เป็นอยู่ก่อนก�ำหนดยุทธศาสตร์และ
วางนโยบายในการส่งเสริม ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจก็สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนธุรกิจได้ดว้ ย
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยยังได้รบั แรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญจากการส่งออกทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ งในระดับสูง รวมทัง้ การใช้จา่ ยภาคเอกชนทีข่ ยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการ
บริโภคและการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักร ส่วนภาคการผลิตยังคงขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ งในอัตราเร่งเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว โดยสรุปเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ขณะที่ทุนส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)

Inflationary Trend (Headline CPI)

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 2560

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- ส.ค. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ย. 2560)
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อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนกันยายน 2560 ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 0.86 ต่อเนือ่ ง
เป็นเดือนที่ 3 จากราคาน�ำ้ มันขายปลีกภายในประเทศทีป่ รับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากกลุม่
ผูผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบตลาดโลกรวมตัวกันปรับลดก�ำลังการผลิตต่อเนือ่ งท�ำให้ราคาสูงขึน้
และการปรับขึน้ ของราคาบุหรีแ่ ละสุราจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เมือ่ วันที่
16 กันยายน 2560 รวมทัง้ การสูงขึน้ ของราคาผักสด เนือ่ งจากฝนตกชุกน�ำ้ ท่วมขัง
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกบางแหล่งท�ำให้ผกั เน่าเสีย ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ 9 เดือน
ขยายตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.59 ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
ใหม่ทงั้ ปี 2560 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.4 - 1.0 จากเดิมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.7 - 1.7
ระดับราคาสินค้าและบริการ เดือนกันยายน 2560 สูงขึน้ ร้อยละ 0.58 จาก
เดือนสิงหาคม 2560 เป็นผลจากสินค้าหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
สูงขึน้ ร้อยละ 0.70 (เนือ้ สุกร ไข่ไก่ ผักสด ผลไม้สด อาหารส�ำเร็จรูป) และสินค้า
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ ร้อยละ 0.50 (ค่ากระแสไฟฟ้า สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
ท�ำความสะอาด น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง บุหรี่ สุรา) โดยมีภาวะความเคลือ่ นไหวของราคา
สินค้าส�ำคัญดังนี้
› เนือ้ สุกร สูงขึน้ ร้อยละ 0.24 จากการปรับราคาหน้าฟาร์มขึน้ ช่วงสารทจีน
› ไข่ สูงขึน้ ร้อยละ 1.41 ทัง้ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปริมาณไข่นอ้ ยในช่วงฝนตกชุก
› ผักสดและผลไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 5.00 เช่น ผักชี ผักกาดขาว ขึน้ ฉ่าย กะหล�ำ่ ดอก
ผักกาดหอม เนือ่ งจากฝนตกชุกพืชผักเสียหาย ส่วนผลไม้มรี าคาสูงขึน้ ช่วงสารทจีน
ได้แก่ ส้มเขียวหวาน เงาะ ลองกอง ล�ำไย และแก้วมังกร
› อาหารส�ำเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.06 เช่น กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า
อาหารเย็น (อาหารตามสัง่ )
› ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ 2.62 ตามการปรับค่า Ft ประจ�ำเดือน
กันยายน - ธันวาคม 2560 ทีป่ รับขึน้ 8.87 สตางค์ตอ่ หน่วย
› สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับท�ำความสะอาด สูงขึน้ ร้อยละ 0.87 เช่น ผงซักฟอก น�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง สูงขึน้ ร้อยละ 2.22 (น�ำ้ มันเบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20
E85 ก๊าซ NGV LPG) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบทีล่ ดลง
› ยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 1.94 เช่น บุหรี่ เบียร์ และ
สุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของสุราและยาสูบ มีผลตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2560

09
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ เดือนกันยายน 2560 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 102.0 เทียบกับเดือนกันยายน 2559 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.5 ซึง่ เคลือ่ นไหว
ในทิศทางบวกเป็นเดือนแรก สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ สิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 5.8 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่ม
แร่โลหะ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 107.3
เทียบกับเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวต่อเนือ่ งร้อยละ 4.2 จากการสูงขึน้
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 19.2 หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 1.4 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ดัชนีราคาขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ
1.6 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซิเมนต์ผสม) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสาเร็จรูปอัดแรง
คานคอนกรีตสาเร็จรูป) เป็นผลจากต้นทุนสูงขึน้ ตามราคาซีเมนต์และลวด
เหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึน้ ร้อยละ 5.0 (เหล็กเส้น
กลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางน�้ำ ลวด
เหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดา ตะปู)
ตามราคาเหล็กในตลาดโลกและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่อเนื่อง หมวดวัสดุ
ก่อสร้างอืน่ ๆ สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ)
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นจากการเข้มงวดการควบคุมน�้ำหนักบรรทุก อีกทั้ง
เป็นช่วงฤดูฝนสภาพอากาศไม่เอือ้ ต่อการผลิต และยางมะตอยปรับสูงขึน้
ตามราคาน�้ำมันดิบ หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลง
ร้อยละ 0.1 (สายฉีดช�ำระ) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2560 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 เท่ากับ 97.7
สูงขึน้ ร้อยละ 3.6 เป็นการปรับสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น
เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เนือ่ งจากเป็นสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์สงู ขึน้ ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ หมวดสินค้า
แร่และเชือ้ เพลิง สูงขึน้ จากน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปตามแนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้
หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึน้ จาก ยางพารา ข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งไก่และ
กุง้ สด แช่เย็นแช่แข็ง ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
เช่น น�ำ้ ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สูงขึน้ จากการขาดแคลนวัตถุดบิ
ประเภทอาหารทะเลและความต้องการของตลาดต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนสิงหาคม 2560 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 เท่ากับ 88.0
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 3.7 สินค้าส�ำคัญทีเ่ ป็นแรงหนุนให้ดชั นีราคาน�ำเข้าปรับสูงขึน้ คือหมวดสินค้า
เชือ้ เพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�ำ้ มันดิบและน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากการปรับตัวลดลงของปริมาณ
การผลิตและส่งออกน�้ำมันดิบของประเทศผู้ผลิตน�้ำมันในตะวันออกกลาง รวมทั้งจ�ำนวน
แท่นขุดเจาะและปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังของสหรัฐฯ หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอืน่ ๆ เคมีภณ
ั ฑ์ ปุย๋ และยาก�ำจัดศัตรูพชื สัตว์นำ�้ สด
แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม
และเภสัชกรรม เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่งปรับลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: สิงหาคม 2560
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวสูงสุดในรอบ
55 เดือน ทีร่ อ้ ยละ 13.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 21,224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดใี นทุก
ตลาดส�ำคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน CLMV ญีป่ นุ่ และสหรัฐฯ อีกทัง้ ขยายตัว
ในระดับสูง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา
น�ำ้ ตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะทีก่ ารส่งออกข้าว และ
ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวได้ดใี นด้านปริมาณ ในขณะทีก่ ลุม่
สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 6 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์
และแผงวงจรไฟฟ้า
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนือ่ ง และ
ขยายตัวในทุกตลาดส�ำคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว
ถึงร้อยละ 7.5 ซึง่ การส่งออกไปสหรัฐฯ ญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป ขยายตัว
ร้อยละ 7.4 11.7 และ 3.7 ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัว
ร้อยละ 16.4 โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนือ่ งของ
ตลาดจีนทีร่ อ้ ยละ 25.5 ส�ำหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560
คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รบั แรงขับเคลือ่ นจากอุปสงค์
ของประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ โดยเฉพาะประเทศจีน และสหรัฐฯ รวมถึงคูค่ า้
ส�ำคัญในแถบเอเชีย ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ราคาน�้ำมันดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน
โดยเฉพาะน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง
การน�ำเข้า

เดือนสิงหาคม 2560 มีมลู ค่า 19,134 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ขยายตัวของ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (+8.8%) น�ำ้ มันดิบ (+78.5)
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.5%) เคมีภัณฑ์ (+5.3%)
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (+6.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+4.0%) ญีป่ นุ่ (+3.3%) สหรัฐอเมริกา (+7.6%)
มาเลเซีย (+13.5%) ไต้หวัน (+5.3%)
ดุลการค้า

เดือนสิงหาคม 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,090 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 8,873
ล้านเหรียญสหรัฐ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนสิงหาคม 2560 อยูท่ ี่ 97.7 (ปี2555=100)
สูงขึน้ ร้อยละ 3.6 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.0 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 8.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.2
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มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

มูลค่าล้านเหรียญ
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ส่งออก

21,224

13.23

153,622.8

8.87

น�ำเข้า

19,134

14.93

144,749.7

15.42

ดุลการค้า

2,090

8,873.1

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 60
สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

มูลค่า

Δ

(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน

ประเทศ

(%)

มูลค่า
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สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)
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2,292

-20.8

10.8

จีน

2,685

25.5

12.7

1,711

16.8

8.1

สหรัฐ
อเมริกา

2,406

7.4

11.3

1,478

64.5

7.0

ญีป่ นุ่

1,892

11.7

8.9

ผลิตภัณฑ์ยาง

895

50.5

4.0

เวียดนาม 1,028

28.5

4.9

เม็ดพลาสติก

784

23.8

3.7

สวิสเซอร์ 1,013
แลนด์

155.6

4.8

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วน
ประกอบ
อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 60
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ
ประเทศ
สินค้า
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
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8.8

9.4

จีน
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5.0
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น�ำ้ มันดิบ
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สหรัฐ
อเมริกา

1,115
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เคมีภณ
ั ฑ์

1,281

5.3

6.7

มาเลเซีย 1,080
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5.7

ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนตร์
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ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา
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หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนสิงหาคม 2560 อยูท่ ี่ 88.0 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.2 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.6 สินค้าสินค้าวัตถุดแิ ละกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.2 และหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 ขณะทีห่ มวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ลดลงร้อยละ 1.4
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : กันยายน 2560
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกันยายนเฉลี่ยอยู่ที่ 20,576 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 เดือน เนื่องจาก
ความกังวลจากความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ ยังมีอย่างต่อเนือ่ ง
ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 20,203 บาท โดยเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบๆ ที่ 19,500 - 21,000 บาท สะท้อนว่าแม้มคี วามกังวลเพิม่ ขึน้ แต่
นักลงทุนยังมีการลงทุนหรือเก็งก�ำไรในทองค�ำค่อนข้างน้อย ขณะทีใ่ นช่วงทีเ่ หลือ
ของปี 2560 ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ แต่จะสูงกว่าใน
ครึง่ ปีแรก โดยคาดว่าจะเคลือ่ นไหวในกรอบแคบๆ ที่ 20,000 - 22,000 บาท
ราคาน�้ำมัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยราคา
น�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 49.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน
หน้าซึ่งอยู่ที่ 48.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนราคา
น�ำ้ มันยังสูงกว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ มันคงคลังของ
สหรัฐฯ ปรับลดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่า
เนือ่ งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ล่าช้ากว่าคาดการณ์เดิม
ขณะที่ค่าเฉลี่ย 9 แรกของปี 2560 อยู่ที่ 49.46 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ สนค. ยังคงคาดการณ์ราคาน�้ำมันดิบ (Dubai) ในปี 2560 ที่ 45.0 - 55.0
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีหลังราคาน�้ำมันจะ
เคลื่อนไหวในช่วง 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่ า เงิ น บาทเดื อ นกั น ยายนเฉลี่ ย อยู ่ ที่ 33.15 บาทต่ อ เหรี ย ญสหรั ฐ
เป็นระดับแข็งค่ามากสุดในรอบ 29 เดือน โดยแข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 0.3 เนื่องจากเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าช้ากว่าคาดการณ์เดิม รวมทั้งความไม่แน่นอนทาง
การเมืองภายในประเทศและความกังวลจากสถานการณ์เกาหลีเหนือยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สนค. คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2560 จะอยู่ที่ 33.5 - 34.5
บาทต่อเหรียญสหรัฐ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

ส.ค.-60

ก.ย.-60

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,164.09

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2

2,427.27

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

%∆(MOM) ม.ค-ก.ย.59

ม.ค-ก.ย.60 %∆(YOY)

1,176.91

1.1

1,279.14

1,218.87

-4.71

2,871.19

18.3

2,279.42

2,215.16

-2.81

61.05

61.52

0.77

54.74

74.26

35.67

53.24

53.92

1.28

45.30

63.60

40.40

1,314.98

ยางพารา : (Baht/Kg)

ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,226.56

7.21

1,239.02

1,231.50

-0.61

ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)

20,092.31 20,576.19

2.41

20,890.29

20,230.96

-3.16

WTI

48.02

49.77

3.64

41.32

49.46

19.71

33.26

33.15

-0.33

35.26

34.27

-2.82

อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
ที่มา : CEIC

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าว
หอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนกันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน
สิงหาคม 2560 จากราคา 1,164.09 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,176.91บาท/
100 กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 2,427.27 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,871.19บาท/100 กิโลกรัม
เนื่องจากปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวจากเกษตรกรตามค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาข้าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตข้าว เช่น บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เกิดปัญหาภาวะ
น�้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตข้าวในช่วงปลายปีลดลง ส่งผลให้ในช่วงปลายปีไทย
น่าจะส่งออกได้มากขึ้น
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคา
เฉลี่ย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกันยายน 2560 เฉลี่ยอยู่ที่
กิโลกรัมละ 61.52 บาท และ 53.92 บาท ตามล�ำดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน
ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 0.77 และ 1.28 เนือ่ งจากปริมาณยางพาราเข้าสูต่ ลาดน้อย เพราะฝนตก
ชุก ทั้งนี้ราคายางยังเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกันกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
เพราะสต๊อกยางพาราจีนปรับตัวลดลงผู้ประกอบการจึงเร่งซื้อ ประกอบ
กับราคาน�้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยบวกให้ราคายาง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
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โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ไทยและรัสเซี ยมีความสัมพันธ์ท่ดี ตี อ่ กันมายาวนาน โดยในปี 2017
นี้ เป็นปี ครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซี ย
ปั จจุ บันรัสเซี ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 33 ของไทย แต่เป็นคู่ค้าอันดับ
แรกในกลุม่ ประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent
States : CIS) โดยรัสเซี ยเป็นตลาดขนาดใหญ่ของภูมิภาคด้วยประชากร
กว่า 142 ล้านคน มั่งคั่งด้วยแหล่งพลังงาน (น�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ)
และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปี 2559 การค้าไทย-รัสเซี ยมีมูลค่า
1,964 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส�ำคัญที่ไทยส่งออกไปรัสเซี ย เช่ น
รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลไม้กระป๋ อง เป็นต้น ในขณะที่สินค้าส�ำคัญที่ไทยน�ำเข้า เช่ น น�้ำมันดิบ
ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง เหล็กและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน เป็นต้น ทัง้ นี้ สองฝ่ าย
มีแผนขยายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างท่าเรือวลาดิวอสต็อกซึ่ ง
เป็นท่าเรือส�ำคัญและมีศักยภาพของรัสเซี ยกับท่าเรือแหลมฉบังของไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้
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ตลาดแคนาดาเป็นตลาดที่นา่ สนใจในสินค้าอาหาร
ที่ไม่มีก�ำแพงภาษี เช่ น กุ้งและอาหารทะเลแช่ แข็ง
เป็นต้น อย่างไรก็ตามปั จจุ บัน “ราคา” เริ่มมีแนวโน้ม
ที่ จ ะเป็ น ปั จจั ย หลั กในการตั ด สิ นใจซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภค
เนื่องจากก�ำลังซื้ อชาวแคนาดาเริ่มลดลงและการแข่งขัน
รุ นแรงมากขึ้น โดยหากเป็นผู ้น�ำเข้าเชื้ อสายเอเชี ยที่เน้น
เจาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหารและโกรเซอรี่กลุ่มชาวเอเชี ย
จะเน้ น ซื้ อ สิ น ค้ า โดยพิ จ ารณาจากราคาเป็ น ส� ำ คั ญ
และถ้าเป็นกลุ่มตลาดค้าปลีกและ
ฟู ดเซอร์ วิ ส กลุ่ ม คอเคเชี ยน
นอกจากพิจารณาด้านราคา
แ ล้ ว ยั งใ ห้ ค ว า ม ส� ำ คั ญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผู ้บริโภค คุณภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ศูนย์ขอ
้ มูลข
 า่ วสารของราชการ
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