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ในยคุสมยัปัจจบุนันี ้ผูค้นให้ความส�าคญัในการดแูลรกัษาสขุภาพมากขึน้ เลอืกรบัประทานอาหารทีด่แีละมปีระโยชน์ เพือ่สขุภาพทีด่ขีองตนเองและคนในครอบครัว 
ท�าให้เกดิกระแสการให้ความส�าคญัต่อการรบัประทานอาหารและการใช้ผลติภณัฑ์ทีมี่คุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน ส่งผลให้อาหารทีเ่ก่ียวกับสขุภาพได้รบัความนยิม 
เพิม่ขึน้ตามไปด้วย ท้ังสินค้าเกษตรอนิทรย์ีและสนิค้าทีม่ส่ีวนผสมของสมุนไพร ล้วนแต่มีโอกาสเตบิโตในตลาดโลกได้ด ี เพียงแต่จะต้องเพ่ิมศักยภาพสนิค้าให้เป็นที่
ยอมรบั โดยเฉพาะเร่ืองของคณุภาพการผลติทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดยการน�านวัตกรรมมาเพ่ิมมูลค่าให้แก่สนิค้า และใช้เทคโนโลยีและการวิจัยต่อยอดไปสูก่ารใช้
ประโยชน์เชงิพาณชิย์อย่างยัง่ยนื ตามนโยบาย Thailand 4.0 หาอ่านได้ในคอลมัน์ Special Talk 

จากนัน้มาท�าความรูจ้กักบั เกษตรอินทรีย์ 3.0 (Organic) ในคอลมัน์ Special Report เรือ่งแรก ทีจ่ะท�าให้คุณผูอ่้านเข้าใจถึงหลกัการของเกษตรอนิทรย์ีตาม
สหพนัธ์เกษตรอนิทรย์ีนานาชาต ิ(IFOAM) รวมถงึยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาตขิองไทย ปี 2560-2564 เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในทกุๆ ด้าน และมา
ต่อกนัด้วย Special Report เรือ่งท่ีสอง โอกาสของสมุนไพรไทยในอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ ของ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง และอาหารประเภท
เครือ่งดืม่ โดยใช้เครือ่งมอื Five Force Model ของ Michael E. Porter ซึง่เป็นบทวิเคราะห์ทีด่สี�าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยทีจ่ะได้รูข้้อมูลเชงิลกึก่อนการ 
ตดัสนิใจลงทนุในสนิค้าประเภทต่างๆ นี ้ได้เหน็ถงึความเข้มข้นในการแข่งขันของแต่ละอตุสาหกรรม ควบคู่กับโอกาสและความท้ายทายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
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ส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์ ร่วมกับ สถาบนัความร่วมมอืเพือ่
พฒันาเศรษฐกจิลุม่น�า้โขง (Mekong Institute : MI) จัดอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐั ภาคเอกชน 
และภาควชิาการในกลุม่ประเทศ CLMVT “หลักสูตรการวางแผนและการจดัการขนส่งและโลจสิตกิส์อย่าง
ยัง่ยนื” (Regional Training cum Business Networking on Sustainable Transport and Logistics 
Planning and Management) ระหว่างวนัท่ี 25 กนัยายน - 6 ตลุาคม 2560 โดยมีผูเ้ข้าร่วมอบรมจาก  
5 ประเทศ ประเทศละ 10 คน รวม 50 คน

ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัความรูค้วามเข้าใจและศกึษาดงูานเกีย่วกบัการวางแผนและการจัดการขนส่ง
โลจสิตกิส์อย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะการด�าเนนิการและการเตรยีมความพร้อมของภาคเอกชน การน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการจดัการ (e-logistics) ข้อตกลง/กฎระเบียบระหว่างประเทศ และบทบาทภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง 
ตลอดจนได้มโีอกาสในการสร้างเครอืข่ายธรุกจิ และก�าหนด action plan ทีจ่ะผลกัดนัธรุกจิด้านขนส่งและ
โลจสิตกิส์ร่วมกนั อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิโครงการนีย้งัไม่เสรจ็ส้ิน แต่จะมีการด�าเนนิกิจกรรมต่อยอดขยาย
ผลลพัธ์ของแต่ละประเทศในอกีส่ีเดอืนข้างหน้า ซึง่ทาง สนค. จะน�าผลมาต่อยอดเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบ
การเสนอแนะแนวทางการพฒันาบคุลากรสาขาขนส่งและโลจสิตกิส์ในอนาคต รวมถงึเสนอแนะแนวทาง 
ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิขนส่งและโลจิสตกิส์ให้ยัง่ยนืร่วมกนัในกลุ่ม CLMVT ต่อไป 

โครงการจดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากร CLMVT ครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู ้
ระยะยาว ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการด้านขนส่งและโลจสิตกิส์ในกลุม่ประเทศ CLMVT 
ซึง่เป็นการขบัเคลือ่นการพฒันาทุนทรพัยากรมนษุย์ร่วมกนัในกลุ่ม CLMVT (Think Regionally : Human 
capital Development Partnership) อันเป็นผลลัพธ์สืบเนือ่งจากการจดังาน CLMVT Forum 2016 : 
Towards a Shared Prosperity ท่ีจัดขึน้เมือ่ปี 2016 

Regional Training cum Business Networking on Sustainable 
Transport and Logistics Planning and Management 

I
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ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสนิค้าเกษตรและอาหารส�าคญัไปยงัตลาดโลก 
ภาคการเกษตรของไทยมสีดัส่วนมลูค่าประมาณร้อยละ 8 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ แม้จะเป็นจ�านวนทีไ่ม่มากแต่ทว่าได้มคีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ
ไทยอย่างยิง่ เนือ่งจากมแีรงงานทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมาก คดิเป็นร้อยละ 41.1 
ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่อาศยัอยูน่อกเขตเมอืงและยงัเป็นการท�า
เกษตรกรรมแบบดัง้เดมิ อาศยัความรูภ้มูปัิญญาทีส่บืทอดกนัมาอย่างยาวนาน 
เกดิการสะสมเป็นองค์ความรูท่ี้จะปรับตวัเพ่ืออยูอ่าศยัร่วมกับธรรมชาต ิตลอดจน 
น�าคุณค่าและสารอาหารจากผลติผลทางการเกษตรมาประยกุต์ใช้เพือ่ป้องกนั
โรคภยัและบ�ารงุรกัษาร่างกายได้อย่างปลอดภยั

อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรข้างต้นส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปในลักษณะ
วตัถุดบิ ท�าให้ราคาค่อนข้างผนัผวนตามความต้องการของตลาด รฐับาลจงึได้
พยายามท่ีจะปฏริปูเศรษฐกจิตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการสร้างมลูค่า
เพิม่ (Value Creation) ให้กบัสนิค้าเกษตรของไทย โดยจะช่วยยกระดบัรายได้
ให้กบัเกษตรกรและลดความเสีย่งจากการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตรโภคภณัฑ์ 
ท้ังนีรั้ฐบาลให้ความส�าคญักบัการพฒันาสนิค้าทีอ่ยูใ่นกลุม่ S curve โดยมสีนิค้า
เกษตรอยู่ในกลุ่มของสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าจากเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnolgy) อาหารแห่งอนาคต (Food for the future) 
ด้วยเช่นกนั ซึง่จะเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวตักรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภคยคุใหม่ 

โดยปัจจบุนันีเ้กดิภาวะการขยายตวัของสงัคมเมอืง และพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคยคุใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้เกดิกระแสการให้ความส�าคญัต่อการ
กินการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ส่งผลให้อาหารสุขภาพ 
ได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้จากทุกเพศทกุวยัทีส่นใจให้ความส�าคญัต่อการดแูลรกัษา
สขุภาพและรปูร่าง เนือ่งจากการตระหนกัถงึความปลอดภยัในกระบวนการผลติ
และมสีารอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย ท�าให้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมานี ้ สนิค้า
เกษตรอนิทรย์ีและสินค้าท่ีมส่ีวนผสมของสมนุไพรได้เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ 

โดยตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีมีมูลค่าถึง 8.7 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั และ
มีอตัราเตบิโตประมาณร้อยละ 20 ต่อปี (ข้อมูลจากปี 2016) ในขณะทีส่มนุไพร
และผลติภัณฑ์มมีลูค่าประมาณ 9.1 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐั (จากการส�ารวจ
ปี 2016) คาดว่าในปี 2020 ผลติภณัฑ์สมนุไพรเสรมิอาหารและการรกัษา
ด้วยสมนุไพรในตลาดโลกมมีลูค่าเพิม่สงูเท่ากบั 1.15 แสนล้านเหรยีญสหรฐั  
ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่และมแีนวโน้มจะเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จงึเป็นโอกาส
ส�าหรับสินค้าอาหารไทยท่ีขยายพื้นที่ยึดครองในส่วนแบ่งตลาดโลกในหมวด
สนิค้าอาหารสขุภาพให้เพิม่ขึน้ เพราะประเทศไทยมทีรพัยากรธรรมชาตทิีด่ทีี่
จะเกือ้หนนุการผลติสนิค้าอาหารให้มคีวามหลากหลาย และมภีมูปัิญญาทีไ่ด้
สบืทอดต่อกนัมาในการบรโิภคอาหารเพือ่ต้านและรกัษาโรคภยัต่างๆ 

ส�าหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย พบว่า รัฐบาลได้มุ่งม่ันที่
จะส่งเสริมการสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้สูงขึ้นควบคู่กับการ 

ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน 
ตลาดโลกได้ กระทรวงพาณชิย์จงึได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะผนกึก�าลงัการผลติสนิค้า
เกษตรอนิทรย์ีในอาเซยีนเพือ่ให้อาเซยีนเป็นแหล่งผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีที่
ส�าคญัของโลก ภายใต้แนวคดิ “ASEAN : Home of Organic” โดยเลง็เหน็
ว่าการยกระดบัสนิค้าให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลจะช่วยส่งเสรมิ
ให้การค้าสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีแข่งขนัได้ในตลาดโลก ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการ
หารือเพื่อจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียนขึ้น เพื่อผลักดันการรวมกลุ่ม 
เครือข่ายในการต่อยอดความรู้ ทั้งด้านการผลิต มาตรฐานและการตลาด  
มาใช้พัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปสู่เป้าหมายที่จะสนับสนุนให้อาเซียนเป็น 
ฐานการผลติหรอื HUB ด้านเกษตรอนิทรย์ี

ในส่วนของสนิค้าสมนุไพรนัน้ ทีผ่่านมารฐับาลหลายยคุหลายสมยัให้ความ
ส�าคญัต่อการศกึษาวจิยัรวมถงึพฒันาสมนุไพรสูผ่ลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ ปัจจบุนั
พบว่ามกีารน�าพชืสมนุไพรไทยมาใช้บ�าบดัและรกัษาโรคมากขึน้ เนือ่งจากเป็น
แพทย์ทางเลอืกจากภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าของไทยมาแต่โบราณ โดยรฐับาล
ชดุปัจจบุนัได้สนบัสนนุให้มกีารใช้สมนุไพรอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล อนัมี
เป้าหมายเพือ่ยกระดบักระบวนการผลติยาสมนุไพรให้เป็นไปตามหลกัมาตรฐาน
สากล และพฒันาบคุลากรด้านการผลติยาจากสมนุไพรให้มคีณุภาพ สามารถวจิยั
และพฒันาการผลติยาสมนุไพรเพือ่ให้อตุสาหกรรมยาสมนุไพรได้รบัการพฒันา
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื เพือ่ยกระดบัผลติภณัฑ์ยาสมนุไพรแผนไทยให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล และเข้าสูต่ลาดต่างประเทศได้ต่อไป แม้ว่าอตุสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยจะเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ มีมูลค่า
ทางการค้าและเตบิโตสงูอย่างต่อเนือ่ง แต่พบว่ายงัประสบปัญหาต่างๆ ทัง้ด้าน
ผลติภณัฑ์ มาตรฐานสนิค้า และการยอมรบัจากนานาประเทศ ท�าให้อตุสาหกรรม
ผลติภณัฑ์สมนุไพรของไทยไม่สามารถแสดงศกัยภาพได้อย่างเตม็ที่ 

กล่าวโดยสรปุคอื สนิค้าเกษตรไทยทัง้สนิค้าอนิทรย์ีและสมนุไพร ล้วน
มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้ เพียงแต่จะต้องเพิ่มศักยภาพสินค้าให้เป็นท่ี
ยอมรบัในตลาดโลก ดงันัน้ การจะพฒันาสนิค้าเกษตรและอาหารไทยจะต้อง
ให้ความส�าคญัต่อการยกระดบัสนิค้าให้มคีณุภาพและมาตรฐานสนิค้าตามความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย พฒันาความสามารถในการแข่งขนัให้สงูขึน้โดยปรบั 
Mindset กระบวนทศัน์ความคดิทีมุ่ง่เน้นการท�าน้อยได้ผลมาก (Less is More) 
โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตวัน�า (Demand Driven) การสร้างสรรค์คณุค่า 
(Value Creation) ให้สอดคล้องกบัความต้องการตลาด และเชือ่มโยงห่วงโซ่
คณุค่าทัง้การผลติ แปรรปู การค้า และการส่งออก โดยน�านวตักรรมมาเพิม่มลูค่า
แก่สนิค้า และใช้เทคโนโลยแีละการวจิยัต่อยอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ช่วยยกระดับ 
รายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ และสร้างรายได้มาสู่ประเทศไทย 
อย่างมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป

เกษตรวิถยีัง่ยนืและภมูปัิญญาสูก่ารเพ่ิมมูลค่า
สร้างนวตักรรมน�าเศรษฐกิจไทย
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ความหมายของเกษตรอนิทรีย์
สหพนัธ์เกษตรอนิทรย์ีนานาชาต ิ(International Federation of Organic 

Agriculture Movement : IFOAM) ให้ค�านยิามเกษตรอนิทรย์ี คอื “ระบบ
การผลติทีใ่ห้ความส�าคญักบัความยัง่ยนืของสขุภาพดนิ ระบบนเิวศ และผู้คน  
เกษตรอนิทรีย์ พ่ึงพาอาศยักระบวนการทางนเิวศวทิยา ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และวงจรธรรมชาตทิีมี่ลักษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี แทนท่ีจะใช้ปัจจยั
การผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน 
นวตักรรม และความรูท้างวทิยาศาสตร์ในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิ
ความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นธรรม และคณุภาพชวีติท่ีดขีองทุกผู้คนและส่ิงมชีวิีตต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง” (มตทิีป่ระชมุใหญ่ IFOAM, มถินุายน 2551)

หลักการของเกษตรอินทรีย์ตามสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ 
(IFOAM)

โดยหลกัการเกษตรอนิทรย์ี ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อส�าคญั คอื สขุภาพ 
(Health), นเิวศวทิยา (Ecology), ความเป็นธรรม (Fairness) และการดแูล 
เอาใจใส่ (Care)

เกษตรอินทรีย์ 3.0 (Organic)

ท่ีมา : Organic 3.0 For Truly Sustainable Farming & Consumption, IFORM

Organic 1.0 เกษตรอนิทรย์ีถูกค้นพบข้ึนเม่ือ 100 ปีก่อน ในยคุบกุเบกินัน้  
เริม่ต้นโดยกลุม่คนทีม่องเหน็ความเชือ่มโยงระหว่างวถิชีวีติ การกนิ การท�าเกษตร 
สขุภาพของเราและสขุภาพของโลก ช่วงเวลาของการเกิดขบวนการเคลือ่นไหว
เกษตรอนิทรย์ีโลก 
Organic 2.0 เริม่มีการจดัตัง้สหพันธ์เกษตรอนิทรย์ีนานาชาต ิ(International 
Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ในปี 1970 
โดยการน�าเอาวิสัยทัศน์ของคนรุ ่นบุกเบิกมาท�าให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเลิกจากวิถีดั้งเดิมที่ไม่รักษา 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลในการผลิตและจ�าหน่าย  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติให้สามารถครอบคลุม
หลกัการของเกษตรอนิทรย์ีทัง้หมดเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ไม่ว่าจะเป็นหลกัการ 
ทางด้านสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเท่าเทียม และความใส่ใจ นอกจากนี้  
กฎเกณฑ์และข้อก�าหนดของ Organic 2.0 ทีก่�าหนดว่าสนิค้าทีต้่องการให้รับรอง
ว่าเป็นผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรย์ีนัน้ จะต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากองค์กร
ใดองค์กรหนึง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ส่งผลให้ขบวนการเกษตรอนิทรย์ี 
ต้องเผชญิความกดดนั อาท ิเกิดการกีดกันเกษตรกรทีท่�าเกษตรอนิทรย์ีแต่ไม่ได้
ขอการรบัรองเกษตรอนิทรย์ี (organic certification) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รายย่อย มีทีด่นิแปลงเลก็ ในประเทศด้อยพัฒนาในซกีโลกใต้ ซึง่เป็นก�าลงัหลกั
ในการผลิตอาหารเล้ียงประชากรโลก และท�าให้เกิดการจ�ากัดโอกาสในการ
สร้างความเชือ่มโยงกับแนวทางสูค่วามย่ังยืนอืน่ๆ ทีมี่จดุมุ่งหมายเดยีวกนัแต่ไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐาน ได้แก่ วนเกษตรซึง่เป็นเกษตรกรรมทีน่�าเอาหลกัการความ
ยัง่ยนืถาวรของระบบป่าธรรมชาตมิาเป็นแนวทางในการท�าการเกษตร, การค้าท่ี
เป็นธรรม, กระบวนการทางด้านอาหาร เกษตรกรรายย่อย, ชมุชนเกษตรกรรม 
หรอืเกษตรในเมือง เป็นต้น

ถึงแม้ว่าความส�าเร็จของขบวนการเกษตรอินทรีย์จะโดดเด่นและเป็นที่
ประจกัษ์ไปทัว่โลก แต่ในความเป็นจรงิแล้ว ระบบเกษตรอนิทรย์ีแบบมีการตรวจ
รบัรองมสีดัส่วนเพยีงแค่ 1% ของพืน้ทีก่ารเกษตรและสดัส่วนการบรโิภคของโลก 
และในปัจจุบันเกษตรอนิทรย์ียังไม่สามารถเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะเยียวยาปัญหาใน
ระดบัโลกได้เลย เพราะฉะนัน้แนวคิด Organic 3.0 จงึได้เรยีกร้องให้เกดิวถิกีาร
ปฏิบัติและกระบวนทัศน์ที่ก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้จริงมากขึ้น  
Organic 3.0 เป็นจุดเริม่ต้นส�าหรบัระบบเกษตรกรรมทีย่ั่งยืนอย่างแท้จริง มี
การขยายตวัเลอืกและการมีส่วนร่วมในการวางต�าแหน่งของเกษตรอนิทรย์ี เช่น 
ความทนัสมยั, การท�าระบบฟาร์มแบบใหม่ ซึง่เป็นการบรูณาการแบบองค์รวม
นเิวศวิทยา, เศรษฐกิจ, สงัคม, วัฒนธรรม และความรบัผดิชอบในพืน้ทีท้่องถิน่

1. หลกัสขุภาพ คอื การส่งเสรมิและสร้างความยัง่ยนืให้กบัสุขภาพอย่าง
เป็นองค์รวม กล่าวคอื สุขภาวะของสิง่มชีวีติเป็นหนึง่เดยีวกนักบัสขุภาวะของ
ระบบนเิวศ การทีผ่นืดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์จะท�าให้พชืพรรณต่างๆ แขง็แรง  
มสีขุภาวะทีด่ ีส่งผลต่อสตัว์เล้ียงและมนษุย์ท่ีอาศยัพชืพรรณเหล่านัน้เป็นอาหาร

2. หลกันเิวศวทิยา คอื เกษตรอินทรย์ีควรจะตัง้อยูบ่นรากฐานของระบบ
นเิวศวิทยาและวฏัจกัรแห่งธรรมชาต ิโดยเรยีนรูแ้ละสร้างระบบนเิวศให้เหมาะสม 
กบัการผลติแต่ละชนดิ เช่น การปลูกพชื เกษตรกรจะต้องปรบัปรงุดนิให้มีชวิีต 
การเลีย้งสตัว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกบัระบบนเิวศโดยรวมของฟาร์ม เป็นต้น

3. หลกัความเป็นธรรม คอื เกษตรอนิทรย์ีควรจะตัง้อยูบ่นความสัมพันธ์ที่
เป็นธรรม ระหว่างสิง่แวดล้อมและส่ิงมชีวีติท่ีน�ามาใช้ในการผลิตและบรโิภค ซึง่
ความเป็นธรรมรวมถงึระบบการผลติ การจ�าหน่าย และการค้า จะต้องมคีวาม
โปร่งใส เป็นธรรม และมีการน�าต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
เป็นต้นทนุการผลติด้วย

4. หลกัการดแูลเอาใจใส่ คอื การบรหิารจดัการเกษตรอนิทรย์ีควรจะต้อง
ด�าเนนิการอย่างระมดัระวงัและรบัผดิชอบ เพือ่ปกป้องสขุภาพและความเป็นอยู่
ของผูค้นทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้พทิกัษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวม
ด้วย ดงันัน้ เทคโนโลยกีารผลติใหม่จะต้องมกีารประเมนิผลกระทบอย่างจรงิจงั 
รวมทัง้เทคโนโลยทีีม่อียูเ่ดมิ ควรมกีารทบทวนและประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง 

ทีม่า : Principles of Organic Agriculture, IFORM ปี 2016

ววิฒันาการของเกษตรอนิทรยี ์(Evolution of Organic Agriculture)

 โดย : นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำสินค้ำเกษตร
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และภูมิภาค การฟื้นฟูของทรัพยากร ความรับผิดชอบในการผลิตให้เพียงพอ
ต่อการบรโิภค และการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมคณุค่าของการเป็นมนษุย์  
การใช้ชวีติเป็นแนวทางการสร้างวฒันธรรมเกษตรแบบใหม่ ซึง่เป็นการขบัเคลือ่น
การพัฒนาสังคม ถงึแม้ว่า Organic 2.0 จะมุง่เน้นไปทีข้่อก�าหนดพืน้ฐานทีก่�าหนด
ไว้อย่างชดัเจนและการอ้างสทิธิใ์นผลติภณัฑ์ออแกนคิ Organic 3.0 จะส่งผล 
กระทบและระบบการท�าฟาร์มในอนาคต แต่แนวทางของ Organic 1.0 และ 
Organic 2.0 จะไม่ได้ถูกละเลย Organic 3.0 ยงัคงรกัษารปูแบบดัง้เดมิของ 
Organic 1.0 และท�าการขยายความคบืหน้าภายใต้ Organic 2.0

กลยทุธ์ของ Organic 3.0 คอื การส่งเสรมิความหลากหลายทีเ่ป็นหวัใจของ
เกษตรอนิทรีย์และตระหนักว่าไม่มแีนวทางใดเหมาะสมกบัทกุคน (no one-size-
fits-all approach) อนัประกอบไปด้วย 6 แนวทาง

1. A culture of innovation การเปล่ียนแปลงความคดิของเกษตรกร 
เพือ่ให้เกิดการยอมรับแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์และเพือ่เพิม่ผลผลติ การ
ใช้มาตรการเชงิรกุกบันวตักรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่และมกีารประเมนิความเสีย่งและ
ศกัยภาพในการรบัผลกระทบ

2. Continuous improvement toward best practice การปรบัปรงุ
อย่างต่อเนือ่งไปสูแ่นวปฏบิตัทิีด่ ีส�าหรบัผู้ประกอบการตามห่วงโซ่มลูค่าทัง้หมด
จะครอบคลมุทกุมติคิวามยัง่ยืน ท้ังในด้านระบบนเิวศวทิยา, สังคม, เศรษฐกิจ, 
วฒันธรรม และความส�านกึรบัผิดชอบ

3. Diverse ways to ensure transparent integrity วธิท่ีีหลากหลาย
เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความโปร่งใส การขยายการเตบิโตของเกษตรอนิทรย์ีทีน่อกเหนอื
จากการรบัรองของบคุคลที ่3 (third-party assurance) 

4. Inclusiveness of wider sustainability interests การเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ กลุ่มผูท้ีส่นใจ ผูม้ส่ีวนได้เสยีในเกษตรกรรมทีย่ั่งยืนให้
เข้ามาเกีย่วข้องมากขึน้ เพือ่สร้างกระบวนการเคล่ือนไหวในวงกว้าง ผลกัดนัให้
เกดิการบรโิภคทีค่�านงึถงึส่วนรวมต่อระบบการผลิตท่ีเอ้ือต่อส่ิงแวดล้อมสเีขียว

5. Empowerment from the farm to the final consumer  
การเพิม่ขีดความสามารถของเกษตรกรจนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุท้าย การตระหนกั
ถงึการพึง่พากนัตามห่วงโซ่มูลค่าและอยูบ่นพืน้ฐานของแต่ละพืน้ที ่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการยอมรับถึงฐานะของเกษตรกรรายย่อย ทั้งในด้านเพศและการให้
ความเป็นธรรมทางการค้า

6. True value and fair pricing เกษตรอินทรย์ีต้องมมีลูค่าทีแ่ท้จรงิ
และราคาท่ีเหมาะสม เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใสกบัทัง้ผูบ้รโิภคและผูก้�าหนด
นโยบาย และควรต้องให้อ�านาจกบัเกษตรกรในฐานะคูค้่าอย่างเตม็ท่ี

กลยทุธ์ Organic 3.0 นีจ้ะต้องรวมเข้ากนักบัการพฒันาของโลกและสงัคม 
มากกว่าการจดจ่ออยู่กับความสมบูรณ์แบบ ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เพิม่มากขึน้ การรวมกนัของขัน้ตอนการพฒันาต่างๆ จะท�าให้การเคลือ่นไหว
เกษตรอนิทรีย์มีความหลากหลายมากยิง่ขึน้ และน�าไปสูปั่จจัยทีส่่งผลต่อความ
ยัง่ยนืต่อไป

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรีย์แหง่ชาตขิองไทย ปี 2560-2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

ได้ร่วมกันจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติระหว่างปี  
2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้น�าในระดับภูมิภาคด้าน 
การผลิต การบรโิภค การค้าสนิค้าและการบรกิารเกษตรอนิทรย์ีทีม่คีวามย่ังยืน
และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล” 

โดยมเีป้าหมายของการพฒันายทุธศาสตร์ในปี 2564 คอื 1) พืน้ทีเ่กษตร
อนิทรย์ีเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 1,333,860 ไร่ 2) จ�านวนเกษตรกรทีท่�าเกษตรอนิทรย์ี
เพ่ิมขึน้ไม่น้อยกว่า 96,670 ราย 3) เพิม่สดัส่วนตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีใน
ประเทศร้อยละ 40 และตลาดต่างประเทศร้อยละ 60 4) ยกระดบักลุม่เกษตร
อนิทรย์ีวถิพีืน้บ้านเพิม่ขึน้ โดยมุง่ให้ความส�าคญักบักลุ่มเกษตรอนิทรย์ีทีมี่ความ

พร้อมเป็นผูน้�าต้นแบบในการด�าเนนิการเพือ่ให้มอีาหารปลอดภยัและได้มาตรฐาน 
ทั้งนี้การเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ของไทยในปัจจุบันไปยังเกษตรอินทรีย์ 3.0 
นัน้ ต้องเน้นให้กลุม่เกษตรกรเป็นศนูย์กลางการพฒันา โดยเชือ่มโยงเครือข่าย
ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม ท�าให้เกษตรกรอนิทรย์ีเป็นเรือ่งทีท่นัสมยั
เน้นในเรือ่งนวัตกรรมให้มากข้ึน โดยจะต้องเน้นให้การบรหิารจดัการเทคโนโลยี 
เปลีย่นให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการให้มีความรอบรูก้้าวหน้าทนัตลาด รวมถงึ
เน้นการท�าการเกษตรอย่างยัง่ยนือย่างแท้จรงิซึง่ให้ความส�าคญักบัชวีติคน สตัว์ 
สิง่แวดล้อม ตลอดจนความสมัพันธ์ระหว่างผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ โดยมนีวตักรรม 
ใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีสังคมที่ยั่งยืน มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม ที่ส�าคัญผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากชุมชน 
ในท้ายสดุแล้วก็จะกลบัมาพัฒนาชมุชนให้ย่ังยืน 

   
ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาเกษตรอนิทรยีข์องไทย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ประกอบไปด้วย การผลติทีย่ัง่ยนื การบรโิภคทีย่ัง่ยนื 
การตลาดทีย่ัง่ยนื และนโยบายภาครฐัทีย่ัง่ยนื ดงันัน้ภาครฐัจงึควรส่งเสรมิเพือ่
พัฒนาให้เกิดการเกษตรทีย่ั่งยืนในด้านต่างๆ ดงันี้ 

- ด้านการผลติ ควรก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่พาะปลกูให้สอดคล้องและรกัษา
สมดลุของธรรมชาต ิการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
เกษตรกรสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีและระบบมาตรฐานทีต่ลาด
ต้องการ การสนบัสนนุให้กลุม่ผูผ้ลติได้มส่ีวนร่วมและเป็นผูก้�าหนดรายละเอยีดใน
การพัฒนาเกษตรอนิทรย์ี การสนบัสนนุให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงนิกูด้อกเบีย้ต�่า 
เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนส�าหรบัการผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี การสร้างผูป้ระกอบการ 
จากเกษตรกร โดยการรวมกลุ่มพ้ืนที่เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกันและเช่ือมโยง 
เครอืข่ายสนบัสนนุ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชารฐั

- ด้านการบรโิภค ควรส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคเกิดความรบัรูแ้ละเข้าใจต่อสนิค้า
เกษตรอนิทรย์ีอย่างถกูต้อง โดยการสนบัสนนุให้มกีารบรโิภคอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่ซือ้ผลติภัณฑ์ทีใ่ช้กระบวนการผลติทีไ่ม่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เน้น
การบรโิภคอาหารทีผ่ลติในฟาร์มหรอืผลติในท้องถิน่เป็นหลกั และลดการสญูเสยี
ระหว่างการบรโิภคให้มากทีส่ดุ (Food waste) 

- ด้านการตลาด ควรส่งเสรมิให้ผูซ้ือ้ไม่รบัซือ้สนิค้าทีเ่กดิจากการผลติท่ี 
ไม่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม การท�าเกษตรแบบพนัธสญัญา (ทีเ่ป็นธรรม) การตลาด
ในรปูแบบสมาชกิ (ทีร่่วมกันรกัษาสิง่แวดล้อม) 

- ด้านนโยบายภาครฐั ควรให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และ
ร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยให้ความสนใจกับเกษตรกร 
รายย่อยเป็นพเิศษ รวมทัง้การด�าเนนิการทีต้่นน�า้มากกว่าปลายน�า้ และการออก
มาตรการจงูใจให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการใช้กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้การพัฒนาเกษตรอนิทรย์ีไทยจะประสบความส�าเรจ็ได้ยากถ้า
สภาพแวดล้อมทางนโยบายทีเ่ก่ียวกับการเกษตรไม่เอือ้อ�านวย ดงันัน้ การก�าหนด
นโยบายเพือ่ให้เกดิสภาพแวดล้อมทางนโยบายทีเ่อือ้ต่อการพฒันาเกษตรอนิทรย์ี
ก็จะมีส่วนช่วยให้สนิค้าเกษตรอนิทรย์ีมีการเตบิโตได้อย่างย่ังยืน
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โดย : นายวรวรรณ วรรณวลิ นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำรพเิศษ กองนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำเกษตร

 จากนโยบายรัฐบาลที่ มุ่นเน้นการส่งเสริมให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส�าคญั โดยเนน้การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลติภณัฑต์า่งๆ โดยใช้นวตักรรมเพื่อสรา้ง 
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้เกษตรจงึได้รบัการตอบรบัจากหลายหนว่ยงาน อยา่งไรกด็ี  
การจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปนั้นจ�าเป็นต้องเข้าใจอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกจิของสินค้านัน้ๆ เสียกอ่น เพื่อที่จะไดเ้ขา้ใจโอกาสและอุปสรรค เพื่อสามารถ
ก�าหนดนโยบายได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น บทความนี้จึงเน้นการวิเคราะห์โอกาส
ของสมุนไพรไทยในอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพ ไดแ้ก ่ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ยา  
เครื่องส�าอาง และอาหารประเภทเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องมอื Five Force Model 
ของ Michael E. Porter เพื่อใหเ้ป็นแนวทางและงา่ยตอ่การท�าความเขา้ใจสภาพ
การแขง่ขันของอุตสาหกรรม

เคร่ืองมอื Five Force Model เป็นการวเิคราะห์ความเข้มข้นในการแข่งขนัทีม่ี
อยูใ่นตลาดของอตุสาหกรรมนัน้ เพือ่ให้เหน็ถงึปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการก�าหนด
กลยทุธ์ในการท�าธรุกจิ โดยจะดกูารแข่งขันและการมอี�านาจในตลาด แบ่งเป็น 5 มติ ิคอื

1. การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among existing competitors)
2. อ�านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
3. อ�านาจต่อรองของลกูค้า (The bargaining power of customers)
4. ภัยคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
5. ภัยคกุคามจากผู้แข่งขนัหน้าใหม่ (Threat of new entrants)

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among existing competitors)
ธรุกจิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมกีารแข่งขนัทีร่นุแรงทัง้จากผูป้ระกอบการในธรุกจิ

เดยีวกนัแล้ว ยังต้องเผชญิการแข่งขนักบัธรุกจิทีผ่ลติสนิค้าใกล้เคยีง รวมถงึผลติภณัฑ์
น�าเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ได้รับการยอมรบัในเรือ่งคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์ 
ขณะที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มีน้อย อีกทั้งความภักดีในตราสินค้าต�่า ท�าให้
ผู้ประกอบการพยายามสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตน ด้วยการพัฒนา
ผลติภณัฑ์เพือ่สนองความต้องการลกูค้าเฉพาะกลุม่ (niche market) ซึง่จะท�าให้เกดิ
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ

อ�านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ผูผ้ลติในธรุกจิผลติภณัฑ์เสรมิอาหารส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานรบัจ้างผลติ OEM 

(Original Equipment Manufacturer) ให้กบัเจ้าของแบรนด์สนิค้าจ�านวนมาก จงึมี
ความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลติได้โดยง่ายทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ 
ท�าให้อ�านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลติมไีม่สงูมากนกั และส่งผลให้ต้นทนุการได้มา
ซึง่ปัจจยัการผลิตของธรุกจิผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารต�า่ลงด้วย

อ�านาจต่อรองของลกูค้า (The bargaining power of customers)
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน ประกอบกับ

เทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่�าการเข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสารท�าได้โดยง่าย ดงันัน้ก่อนการ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ผู้บริโภคมักจะท�าการค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือการ 
เปรยีบเทยีบผลติภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์ เพือ่ให้ได้ผลติภัณฑ์ทีต่รงความต้องการมาก
ทีส่ดุ และมคีวามคาดหวงัต่อผลติภณัฑ์สงู หากมผีลติภณัฑ์อืน่ทีด่กีว่า ตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างตรงจดุมากกว่า กจ็ะหนัไปเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์นัน้ มคีวามจงรักภักดใีน
ตราสนิค้าต�า่ ดงันัน้ผูบ้รโิภคจงึมอี�านาจการต่อรองสงู

ภยัคกุคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพบางกลุ่มเลือกใช้วิถีธรรมชาติในการดูแลสุขภาพ ด้วย

การออกก�าลงักาย และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร โดยการเลือก 
รบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพ เช่น อาหารคลนี อาหารแมคโครไบโอตกิส์ อาหารวแีกน 
รวมถงึอาหารส�าเรจ็รปูเพือ่สขุภาพ (Functional food/Fortified food) ซึง่ถอืเป็น
สนิค้าทดแทนผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร

ภยัคกุคามจากผูแ้ข่งขนัหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
การเตบิโตของตลาดธรุกจิผลติภณัฑ์เสรมิอาหารอย่างต่อเนือ่ง ควบคูกั่บกระแส

ความใส่ใจสขุภาพ เป็นจดุดงึดดูให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสูต่ลาดมากขึน้ ซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะสร้างแบรนด์ของตนเอง โดยการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก เนื่องจากมีโรงงานรับจ้างผลิต OEM คอยให้ค�าปรึกษา
อย่างครบวงจร อย่างไรกต็าม หากผลติภณัฑ์ไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนักก็จะแข่งขัน
ได้ยาก หากต้องการความส�าเรจ็จะต้องสร้างความได้เปรยีบในด้านอืน่ๆ ร่วมด้วย เช่น 
น�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด และการสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอืให้กบั
แบรนด์สนิค้า ซึง่จะต้องใช้กลยทุธ์ต่างๆ และงบประมาณค่อนข้างสงู

อตุสาหกรรมยา
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among 

existing competitors)
การแข่งขันในตลาดยาแผนปัจจุบันค่อนข้างรุนแรง 

โดยบรษิทัข้ามชาตมิคีวามได้เปรยีบด้านเงนิทนุและเทคโนโลยี
การผลิต อีกทั้งยาที่ผู ้ประกอบการเหล่านี้จ�าหน่ายคือยา 
ต้นต�ารับซึ่งราคาแพง ขณะที่ยาสามัญต้ององค์การเภสัชกรรมมี
ความได้เปรยีบผูป้ระกอบการรายเลก็ เนือ่งจากมต้ีนทนุการผลติทีต่�า่กว่า ประกอบ
กับนโยบายของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม เช่น ระเบียบส�านัก 
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 ข้อ 61 การซือ้ยา และเวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยา  
ซึง่องค์การเภสชักรรมได้ผลติออกจ�าหน่ายแล้ว ให้จดัซือ้จากองค์การเภสัชกรรม

อ�านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ปัจจยัการผลติต้องพึง่พาการน�าเข้าสงูถงึร้อยละ 95 ท�าให้อ�านาจต่อรองของ 

ผู้จ�าหน่ายปัจจัยการผลิตสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุน 
การผลติทีเ่หมาะสมได้

อ�านาจต่อรองของลกูค้า (The bargaining power of customers)
โรงพยาบาลของรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้ผลิตยา โดยครองส่วนแบ่งตลาด

สงูถงึร้อยละ 80 ซึง่ส่วนมากจะจดัซือ้ยาผ่านระบบการสอบราคาหรอืประกวดราคา 
และการจดัซือ้โดยวธิตีกลงราคาหรอืวธิพีเิศษ แต่ต้องไม่สงูกว่าราคากลางทีก่ระทรวง
สาธารณสขุก�าหนด

ภยัคกุคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
แพทย์แผนไทยและภมูปัิญญาชาวบ้านท�าให้ยาสมนุไพรและแผนโบราณถกูน�ามา

ใช้ทดแทนยาแผนปัจจบุนั ประกอบกบัภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้ยาสมุนไพรแทน
ยาแผนปัจจบุนั เพือ่ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและสร้างความมัน่คงให้กบัระบบสาธารณสุข
ในประเทศ ตวัอย่างเช่น ยาฆ่าเชือ้จากเปลอืกมังคุดทีใ่ช้ทดแทนยาโพวโิดนไอโอดนี  
ยาแก้ไอมะขามป้อมทดแทนยาแอมบรอคซอล ยาครมีพญายอทดแทนยาอะไซโคลเวยีร์ 
ครมีส�าหรบับรรเทาเรมิ งสูวดั ยาชงชมุเหด็เทศทดแทนยาบซิาโคดลิ ส�าหรบับรรเทา
อาการท้องผกู เป็นต้น ซึง่ยาเหล่านีถ้กูบรรจใุนบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ ทีโ่รงพยาบาล
ต่างๆ และบรษิทัเอกชนสามารถน�ามาผลติให้กบัผูป่้วยใช้ได้

โอกาสของสมนุไพรไทยในอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ
(ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง และอาหารประเภทเครือ่งด่ืม)

โดยใช้เครือ่งมอื Five Force Model ของ Michael E. Porter
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นโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในอาเซยีน เป็นปัจจยัหนึง่

ทีด่งึดดูให้บรษิทัยาชัน้น�าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยโุรปหลายราย
เข้ามาขยายตลาดในประเทศไทย ด้วยการหาพันธมติรทางธรุกจิเพ่ือว่าจ้างให้ผลติยา
แทนการน�าเข้า ซึง่บรษิทัทีเ่ข้ามาลงทนุขณะทีไ่ทยยังมข้ีอจ�ากดัในด้านการร่วมลงทนุ
ค่อนข้างมาก เนือ่งจากโรงงานผลติยาทีไ่ด้มาตรฐานตรงกบัความต้องการของยโุรปมี
เพยีงร้อยละ 10-20 เท่านัน้ นอกจากนีน้โยบายส่งเสรมิการลงทนุของ BOI ทีย่กเว้น
ภาษเีงนิได้นิตบิคุคล 5-8 ปี จูงใจให้ผูป้ระกอบการปรบัปรงุโรงงานผลติให้ได้มาตรฐาน 
อกีทัง้ยงัจงูใจกลุ่มทนุต่างชาติ รวมถึงบรษัิทผูผ้ลติยารายใหม่ๆ ให้เข้าสูอุ่ตสาหกรรมยา

ส�าหรับอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและแผนโบราณแม้ว่ามูลค่าตลาดไม่สูงมาก 
แต่แนวโน้มเตบิโตสูง ขณะทีเ่งินลงทนุไม่สงู จงูใจให้ผูป้ระกอบการหน้าใหม่เข้าสูธ่รุกจิ
เพือ่ช่วงชงิส่วนแบ่งตลาดประกอบกบัคูแ่ข่งในธรุกจิยงัไม่มาก

อุตสาหกรรมเครือ่งส�าอาง
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among 

existing competitors)
ปัจจุบนัมลูค่าตลาดเคร่ืองส�าอางมมีากกว่า 2 แสน

ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี ท�าให้มีการ
แข่งขันมากมาย แบรนด์เครื่องส�าอางจึงพยายามหาความ
แตกต่างทัง้สารสกดั ลักษณะผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ลาดมากขึน้ 
ท�าให้มกีารแข่งขนักนัสูง แต่ภายใต้การแข่งขันทีส่งูกม็าพร้อมก�าไรทีส่งูข้ึนตามไปด้วย 
รวมทัง้ความภกัดใีนตราสนิค้า ความแตกต่างของเครือ่งส�าอาง หากแตกต่างกันมาก 
การแข่งขนัจะยิง่น้อยลง ดงันัน้แบรนด์เครือ่งส�าอางต่างๆ จงึสร้างความแตกต่างให้
ผลติภณัฑ์ของตนเองอย่างต่อเนือ่ง

อ�านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ตลาดเครื่องส�าอางมีขนาดใหญ่ มีผู้ขายปัจจัยการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรม 

เครือ่งส�าอางเป็นจ�านวนมาก ผูผ้ลติสามารถสัง่ซือ้ปัจจยัการผลติได้โดยง่ายทัง้จากใน
และต่างประเทศ ท�าให้อ�านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลติมไีม่สงูมากนกั ท�าให้
ต้นทนุการได้มาซึง่ปัจจัยการผลติของอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอางต�า่ลงด้วย

อ�านาจต่อรองของลกูค้า (The bargaining power of customers)
ปัจจบุนัผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางมจี�านวนมากทัง้ชนดิและแบรนด์ ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีาง

เลอืกมาก ความภักดต่ีอตราสินค้าน้อย เพราะการเปลีย่นแปลงของนวตักรรมเครือ่งส�าอาง 
ไม่หยดุนิง่ ท�าให้ผู้ผลิตต้องปรับตวัตามกระแสตลาดและความต้องการของลกูค้า

ภยัคุกคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
เนือ่งจากประเทศไทยมสีมนุไพรหลากหลายชนดิและมภีมูปัิญญาชาวบ้าน จงึมี

วธิกีารใช้สมนุไพรตามวถิโีบราณทีส่ามารถแก้ปัญหาผวิพรรณด้วยวธิธีรรมชาต ิ และมี 
ผูบ้รโิภคบางกลุม่ต้องการเครือ่งส�าอางทีม่าจากธรรมชาตปิราศจากสารเคม ี ผูบ้รโิภค
กลุม่นีจ้งึเลือกการใช้สมนุไพรตามวถิโีบราณซึง่สามารถท�าใช้ได้เอง

ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
ปัจจบุนัการลงทนุท�าแบรนด์เครือ่งส�าอางไม่ได้สงูเหมอืนอดตี สามารถท�าได้หลาย

ช่องทางภายใต้ต้นทนุทีจ่�ากดั และจากการทีม่โีรงงานรบัจ้างผลติเกดิขึน้จ�านวนมาก จงึ
ท�าให้มแีบรนด์เครือ่งส�าอางเกดิขึน้มาใหม่จ�านวนมากในท้องตลาด ท�าให้ผูป้ระกอบการ
สามารถเข้าและออกจากอตุสาหกรรมได้โดยง่าย

อุตสาหกรรมอาหาร (ประเภทเครือ่งดืม่)
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry 

among existing competitors)
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมอาหารมีความ

รุนแรง เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดนั้นไม่ค่อยมีความ 
แตกต่างกัน ท�าให้ผู้ประกอบการพยายามสร้างความแตกต่าง
ให้แก่ผลติภณัฑ์ของตน ด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือสนองความ
ต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market)

การแข่งขนัในผลิตภัณฑ์น�า้ผลไม้จากธรรมชาตนิัน้ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนักนั
ของผูผ้ลติรายใหญ่ โดยพบว่ามผีูผ้ลติเพยีงไม่กีร่ายทีค่รองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ จาก
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของคนไทยนั้นมีความภักดีต่อตราสินค้า 
(brand loyalty) ทีค่่อนข้างต�า่ กล่าวคอื ไม่ค่อยยดึตดิกบัชือ่ของสนิค้านัน้ ส่งผลให้ 
ผูผ้ลติรายใหญ่ต่างๆ ต้องแข่งขนักนัอย่างสงูเพือ่แย่งส่วนแบ่งตลาด

ส�าหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอ่ืนก็มีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ผลติภณัฑ์มหีลากหลายทัง้ชนิด ตราสนิค้า อีกทัง้ราคาไม่ต่างกนัมากนกั ผูป้ระกอบการ
ต่างเลอืกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะ ราคา และคณุประโยชน์

ทีไ่ด้รบัจากเครือ่งดืม่นัน้ๆ เพือ่สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า
อ�านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ (The bargaining power of suppliers)
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท�าให้มีสินค้าเกษตรที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การแปรรูปเป็นจ�านวนมาก ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกในการซื้อปัจจัยการผลิตที่ 
หลากหลาย หากเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่คีวามต้องการใช้เป็นจ�านวนมากอ�านาจ
ต่อรองในการซือ้ปัจจยัการผลติสงูขึน้ตามไปด้วย

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบันได้แก่ ผัก ผลไม้ และ
สมนุไพร ซึง่เป็นผลติผลทางการเกษตรทีม่รีาคาถกูและหาได้ง่ายในท้องตลาด อกีทัง้มี
ผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิเหล่านีอ้ยูเ่ป็นจ�านวนมาก จงึยงัผลให้ผูป้ระกอบธรุกจิเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สขุภาพมอี�านาจในการต่อรองสงู อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบธรุกจิเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพ
อาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความไม่แน่นอนของวัตถุดิบภายในประเทศ ดังน้ันการ
ก�าหนดปรมิาณวตัถดุบิให้เหมาะสมและสอดคล้องกับก�าลงัการผลติและแผนการตลาด
จงึท�าได้ยาก

อ�านาจต่อรองของลกูค้า (The bargaining power of customers)
อุตสาหกรรมอาหารมีคู่แข่งขันมากทั้งจากผู้ผลิตในประเทศด้วยกันเองและ 

คู่แข่งจากต่างประเทศ ท�าให้ผูบ้รโิภคมีทางเลอืกมากและอ�านาจต่อรองสงู ขณะทีค่วาม
ต้องการของผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลายมากขึน้ เช่น วยัรุน่ วยัท�างาน ผู้สูงอายุ และ
กลุม่พิเศษ เช่น ผูใ้ส่ใจสขุภาพ ผูร้กัการออกก�าลงักาย ซึง่แต่ละกลุม่มคีวามต้องการ
อาหารแตกต่างกนัไป

ส�าหรบัเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพในปัจจบุนัมสีนิค้าเข้าสูต่ลาดเป็นจ�านวนมาก อกี
ทัง้ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถใช้เครือ่งมือทางการตลาดสร้างความภักดต่ีอตราสินค้า 
(Brand Loyalty) ให้เกดิขึน้กบัลกูค้าอย่างมปีระสทิธผิลได้ สิง่ทีเ่กดิข้ึนตามมากค็อื 
ผูซ้ือ้สามารถเลอืกเปลีย่นยีห้่อได้ง่าย หรอืกล่าวอีกนยัหนึง่ก็คือ ลกูค้ามต้ีนทนุในการ
เปลีย่นตราสนิค้า (Switching Cost) ทีต่�า่ จงึส่งผลให้ผูซ้ือ้มอี�านาจในการต่อรองสูงข้ึน

ภยัคกุคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitutes)
ความหลากหลายของอาหาร ท�าให้อาหารแต่ละชนิดสามารถทดแทนกันได้ 

ประกอบกับพฤตกิรรมการบรโิภคมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปรบั
เปลีย่นตามภาวะเศรษฐกจิและสงัคม ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องปรบัตวัตามกระแสตลาด
และความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง

โดยสินค้าที่ถูกใช้ทดแทนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คือ เครื่องดื่มที่สามารถแก้
กระหายได้ ไม่ว่าจะเป็นน�า้อัดลม เครือ่งดืม่เกลอืแร่ และเครือ่งดืม่ผสมวติามนิต่างๆ 
เป็นต้น นอกจากนีผู้บ้รโิภคยงัสามารถผลติเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพบรโิภคเองได้ โดยเฉพาะ
น�า้ผลไม้และน�า้สมนุไพร ซึง่มแีรงจงูใจในเรือ่งความสด สะอาด และประหยัด ขณะที ่
ผูซ้ือ้เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพมาบรโิภคมแีรงจงูใจในด้านความสะดวก

ภยัคกุคามจากผูแ้ข่งขนัหน้าใหม่ (Threat of new entrants)
อตุสาหกรรมอาหารมีขนาดใหญ่และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จงูใจให้ผูป้ระกอบการ

หน้าใหม่เข้าสูอ่ตุสาหกรรมอาหารเพือ่ช่วงชงิส่วนแบ่งตลาด อกีทัง้เทคโนโลยกีารผลติไม่
ซบัซ้อน เงนิลงทนุต�า่ การเข้าสูอ่ตุสาหกรรมจงึท�าได้ง่าย นอกจากนีย้งัรวมถึงการขยาย
ไลน์การผลติไปสูผ่ลติภณัฑ์อืน่ๆ นอกเหนอืจากผลติภณัฑ์หลกัของตนเอง อย่างไรก็ตาม
การเข้ามาของผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถท�าได้ง่ายนกั เนือ่งจากผูป้ระกอบการ
เดมิทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม โดยเฉพาะรายใหญ่ มปีระสบการณ์และเงนิลงทนุสูง และ 
ผลติภณัฑ์เป็นทีรู่จ้กัและคุน้เคยของผูบ้รโิภคดอียูแ่ล้ว ฉะนัน้การเข้ามาของผู้ประกอบการ 
หน้าใหม่จงึจ�าเป็นต้องหาช่องว่างทางการตลาดทีม่อียู่

จากการทีอ่ตุสาหกรรมนีม้ลีกัษณะกระจดักระจาย (Fragmented) ซ่ึงเกดิจาก
การทีต่ลาดมผีูป้ระกอบการทัง้รายเลก็และรายใหญ่เป็นจ�านวนมาก และการทีม่ ีBarrier 
to Entry ต�า่เนือ่งจากไม่ต้องใช้เงนิทนุมาก และไม่ต้องมเีทคโนโลยชีัน้สงูในการเข้ามา
ประกอบธุรกจิในอตุสาหกรรมนี ้ กอปรกบักระแสความนยิมเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพมเีพิม่
มากข้ึน จงึเป็นเหตใุห้มคีูแ่ข่งรายใหม่เป็นจ�านวนมาก ได้เข้ามาด�าเนนิธรุกจิในตลาดนี้  
ผลคอืท�าให้มกีารแข่งขันค่อนข้างสงู ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัทีน่�าไปสูอ่ตัราผลก�าไรทีต่�า่

จากการวิเคราะห์ทั้ง 4 อุตสาหกรรมข้างต้น ท�าให้เห็นความเข้มข้นในการ
แข่งขนัของแต่ละอตุสาหกรรม ควบคูกั่บโอกาสและความท้ายทายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ภาครัฐเข้าใจบริบทที่เป็นอยู่ก่อนก�าหนดยุทธศาสตร์และ 
วางนโยบายในการส่งเสริม ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจก็สามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนธรุกจิได้ด้วย
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

อตัราเงนิเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ปี ม.ค.- ส.ค. 2560

อตัราเงินเฟ้อเดอืน ก.ย. 2560

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ย. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เดอืนกันยายน 2560 ปรบัสงูข้ึนร้อยละ 0.86 ต่อเนือ่ง
เป็นเดอืนที ่3 จากราคาน�า้มันขายปลกีภายในประเทศทีป่รบัตวัสงูข้ึน เนือ่งจากกลุม่
ผูผ้ลติน�า้มนัดบิตลาดโลกรวมตวักนัปรบัลดก�าลงัการผลติต่อเนือ่งท�าให้ราคาสงูข้ึน  
และการปรบัขึน้ของราคาบหุรีแ่ละสรุาจากการปรบัโครงสร้างภาษใีหม่ เม่ือวันท่ี  
16 กันยายน 2560 รวมทัง้การสงูข้ึนของราคาผกัสด เนือ่งจากฝนตกชกุน�า้ท่วมขงั
พืน้ทีเ่พาะปลกูบางแหล่งท�าให้ผกัเน่าเสยี ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ 9 เดอืน
ขยายตวัสงูข้ึนร้อยละ 0.59 ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์ปรบัประมาณการอตัราเงนิเฟ้อ
ใหม่ทัง้ปี 2560 อยู่ทีร้่อยละ 0.4 - 1.0 จากเดมิอยู่ทีร้่อยละ 0.7 - 1.7
 ระดบัราคาสนิค้าและบรกิาร เดอืนกันยายน 2560 สงูข้ึนร้อยละ 0.58 จาก
เดอืนสงิหาคม 2560 เป็นผลจากสนิค้าหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์
สงูข้ึนร้อยละ 0.70 (เนือ้สกุร ไข่ไก่ ผกัสด ผลไม้สด อาหารส�าเรจ็รปู) และสนิค้า
อืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้ร้อยละ 0.50 (ค่ากระแสไฟฟ้า สิง่ท่ีเก่ียวกับ
ท�าความสะอาด น�า้มันเชือ้เพลงิ บหุรี ่สรุา) โดยมีภาวะความเคลือ่นไหวของราคา
สนิค้าส�าคัญดงันี้
›	 เน้ือสกุร สงูข้ึนร้อยละ 0.24 จากการปรบัราคาหน้าฟาร์มข้ึนช่วงสารทจนี
›	 ไข่ สงูข้ึนร้อยละ 1.41 ทัง้ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปรมิาณไข่น้อยในช่วงฝนตกชกุ
›	 ผกัสดและผลไม้ สงูขึน้ร้อยละ 5.00 เช่น ผกัช ีผกักาดขาว ขึน้ฉ่าย กะหล�า่ดอก 
ผกักาดหอม เนือ่งจากฝนตกชกุพืชผกัเสยีหาย ส่วนผลไม้มีราคาสงูขึน้ช่วงสารทจนี 
ได้แก่ ส้มเขียวหวาน เงาะ ลองกอง ล�าไย และแก้วมังกร
›	 อาหารส�าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.06 เช่น กับข้าวส�าเร็จรูป อาหารเช้า  
อาหารเย็น (อาหารตามสัง่)
›	 ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ 2.62 ตามการปรับค่า Ft ประจ�าเดือน 
กันยายน - ธันวาคม 2560 ทีป่รบัข้ึน 8.87 สตางค์ต่อหน่วย
›	 สิง่ทีเ่ก่ียวกับท�าความสะอาด สงูข้ึนร้อยละ 0.87 เช่น ผงซกัฟอก น�า้ยาล้างห้องน�า้ 
น�า้มันเชือ้เพลงิ สงูข้ึนร้อยละ 2.22 (น�า้มันเบนซนิ 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 
E85 ก๊าซ NGV LPG) ตามภาวะตลาดโลกจากปริมาณการผลติน�า้มันดบิทีล่ดลง
›	 ยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ สงูข้ึนร้อยละ 1.94 เช่น บหุรี ่ เบยีร์ และ
สุรา จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของสุราและยาสูบ มีผลตั้งแต่วันที่  
16 กันยายน 2560

เศรษฐกจิไทยยงัได้รบัแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัจากการส่งออกทีข่ยายตวัต่อเน่ืองในระดบัสูง รวมทัง้การใช้จ่ายภาคเอกชนทีข่ยายตวัได้ด ีโดยเฉพาะการ
บรโิภคและการลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจกัร ส่วนภาคการผลติยงัคงขยายตวัได้ต่อเนือ่งในอตัราเร่งเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ดชันผีลผลติสนิค้าเกษตรและ
จ�านวนนักท่องเที่ยว โดยสรุปเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี 
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับต�่า ขณะที่ทุนส�ารองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ เดอืนกนัยายน 2560 (ปี 2553 = 100)  เท่ากับ 102.0 เทยีบกับเดอืนกันยายน 2559 ปรบัตวัสูงข้ึนร้อยละ 0.5 ซึง่เคลือ่นไหว
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 

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 107.3  
เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2559 ขยายตวัต่อเนือ่งร้อยละ 4.2 จากการสงูขึน้
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  
คานคอนกรตีสาเรจ็รปู) เป็นผลจากต้นทนุสงูขึน้ตามราคาซเีมนต์และลวด
เหลก็อดัแรง หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ 5.0 (เหลก็เส้น
กลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า ลวด
เหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดา ตะปู) 
ตามราคาเหล็กในตลาดโลกและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่อเนื่อง หมวดวัสดุ 
ก่อสร้างอ่ืนๆ สงูขึน้ร้อยละ 0.4 (ทรายหยาบ ทรายละเอยีด หนิย่อย อฐิมอญ) 
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นจากการเข้มงวดการควบคุมน�้าหนักบรรทุก อีกทั้ง
เป็นช่วงฤดฝูนสภาพอากาศไม่เอือ้ต่อการผลติ และยางมะตอยปรบัสงูขึน้
ตามราคาน�้ามันดิบ หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลง
ร้อยละ 0.1 (สายฉีดช�าระ) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นยอดขาย

 ดชันรีาคาส่งออก เดือนสงิหาคม 2560 เทยีบกบัเดือนสงิหาคม 2559 เท่ากบั 97.7 
สงูขึน้ร้อยละ 3.6 เป็นการปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น 
เคมภีณัฑ์ เมด็พลาสติก ผลติภณัฑ์พลาสติก ผลติภณัฑ์ยาง เนือ่งจากเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัราคาน�า้มนัทีป่รบัตัวสงูขึน้ ส�าหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์สงูขึน้ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ หมวดสนิค้า 
แร่และเชือ้เพลงิ สงูขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปูตามแนวโน้มราคาน�า้มนัดบิตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้ 
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม สงูขึน้จาก ยางพารา ข้าว ผลไม้สด แช่เยน็ แช่แขง็และแห้งไก่และ 
กุง้สด แช่เยน็แช่แขง็ ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร 
เช่น น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู สงูขึน้จากการขาดแคลนวัตถดุบิ
ประเภทอาหารทะเลและความต้องการของตลาดต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดือนสงิหาคม 2560 เทยีบกบัเดือนสงิหาคม 2559 เท่ากบั 88.0 
ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 3.7 สนิค้าส�าคญัทีเ่ป็นแรงหนนุให้ดชันรีาคาน�าเข้าปรบัสงูขึน้คอืหมวดสนิค้า
เชือ้เพลงิเป็นหลกั ได้แก่ น�า้มนัดิบและน�า้มนัส�าเรจ็รปู เนือ่งจากการปรบัตัวลดลงของปรมิาณ
การผลิตและส่งออกน�้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตน�้ามันในตะวันออกกลาง รวมทั้งจ�านวน 
แท่นขดุเจาะและปรมิาณน�า้มนัดิบคงคลงัของสหรฐัฯ หมวดสนิค้าทนุ ได้แก่ เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ หมวดสนิค้าวตัถดิุบและกึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ สนิแร่โลหะอืน่ๆ เคมภีณัฑ์ ปุย๋และยาก�าจดัศตัรพูชืสตัว์น�า้สด 
แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรปูและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ได้แก่ ผลติภณัฑ์เวชกรรม
และเภสชักรรม เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขณะทีดั่ชนรีาคาน�าเข้าหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์
การขนส่งปรบัลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์
 



ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนสงิหาคม 2560 อยูท่ี ่ 88.0 (ปี 2555=100) 
ขยายตวัร้อยละ 3.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของ
ดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.2 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 0.6 สนิค้าสนิค้าวตัถดุแิละกึง่ส�าเรจ็รูปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.2 และหมวดสนิค้า
อปุโภคบริโภค เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 ขณะทีห่มวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ลดลงร้อยละ 1.4
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก
การส่งออกของไทยในเดอืนสิงหาคม 2560 ขยายตวัสูงสุดในรอบ 

55 เดอืน ทีร้่อยละ 13.2 หรือคิดเป็นมลูค่า 21,224 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก โดยการส่งออกยงัคงขยายตวัได้ดใีนทกุ
ตลาดส�าคญั โดยเฉพาะตลาดจนี CLMV ญีปุ่น่ และสหรฐัฯ อกีทัง้ขยายตวั 
ในระดับสูง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา  
น�า้ตาลทราย และไก่สดแช่แขง็และแปรรปู ในขณะท่ีการส่งออกข้าว และ
ผัก ผลไม้สดแช่แขง็และแปรรปูขยายตวัได้ดใีนด้านปรมิาณ ในขณะทีก่ลุม่
สนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่6 โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ยาง 
เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ เมด็พลาสตกิ เคมีภณัฑ์ 
และแผงวงจรไฟฟ้า 

การส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ ยงัคงขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่ง และ
ขยายตัวในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว
ถงึร้อยละ 7.5 ซึง่การส่งออกไปสหรฐัฯ ญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป ขยายตวั 
ร้อยละ 7.4 11.7 และ 3.7 ตามล�าดับ ส�าหรบัตลาดศักยภาพสูงขยายตวั 
ร้อยละ 16.4 โดยมีสาเหตสุ�าคญัจากการขยายตวัสงูอย่างต่อเนือ่งของ
ตลาดจนีทีร้่อยละ 25.5 ส�าหรบัแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 
คาดว่าจะขยายตวัได้อย่างแขง็แกร่ง โดยได้รบัแรงขบัเคลือ่นจากอปุสงค์
ของประเทศคูค้่าส�าคญั โดยเฉพาะประเทศจนี และสหรฐัฯ รวมถงึคู่ค้า
ส�าคัญในแถบเอเชีย ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบที่ 
ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับน�้ามัน  
โดยเฉพาะน�า้มนัส�าเรจ็รปู เมด็พลาสติก เคมภัีณฑ์ และผลติภัณฑ์ยาง

                                                                                                                             
การน�าเข้า

เดอืนสงิหาคม 2560 มมีลูค่า 19,134 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั 
ร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ขยายตวัของ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (+8.8%) น�า้มนัดิบ (+78.5) 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.5%) เคมีภัณฑ์ (+5.3%)  
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ (+6.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 
5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+4.0%) ญีปุ่น่ (+3.3%) สหรฐัอเมรกิา (+7.6%) 
มาเลเซีย  (+13.5%) ไต้หวนั (+5.3%) 

ดลุการค้า
เดอืนสงิหาคม 2560 เกนิดุลการค้ามลูค่า 2,090 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ขณะท่ีภาพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-ส.ค.) เกินดลุการค้ามลูค่า 8,873 
ล้านเหรยีญสหรฐั                                                                                                                                                                                                                         

ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนสงิหาคม 2560 อยูท่ี ่97.7 (ปี2555=100) 

สงูขึน้ร้อยละ 3.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของ
ดชันรีาคาส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.0 หมวดสนิค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.1 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 17.2

International Trade Focus

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ส.ค. 60

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ส.ค. 60

 ส.ค. 60 ม.ค.-ส.ค. 2560

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 21,224 13.23 153,622.8 8.87

น�าเข้า 19,134 14.93 144,749.7 15.42

ดุลการค้า 2,090 8,873.1

 
สนิค้า

 

มูลค่า Δ สดัส่วน
ประเทศ

มูลค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,292 -20.8 10.8 จนี 2,685 25.5 12.7

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ

1,711 16.8 8.1
สหรฐั

อเมรกิา
2,406 7.4 11.3

อญัมณแีละเคร่ือง 
ประดับ

1,478 64.5 7.0 ญีปุ่น่ 1,892 11.7 8.9

ผลิตภณัฑ์ยาง 895 50.5 4.0 เวยีดนาม 1,028 28.5 4.9

เม็ดพลาสติก 784 23.8 3.7 สวสิเซอร์ 
แลนด์ 1,013 155.6 4.8

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มูลค่า Δ สดัส่วน

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

เครือ่งจกัรกลและ 
ส่วนประกอบ 1,806 8.8 9.4 จนี 3,951 5.0 20.7

น�า้มนัดบิ 1,703 78.5 8.9 ญ่ีปุน่ 2,780 3.3 14.5

เครือ่งจกัรไฟฟ้า 
และส่วนประกอบ 1,618 5.5 8.5 สหรัฐ

อเมริกา 1,115 7.6 5.8

เคมภีณัฑ์ 1,281 5.3 6.7 มาเลเซีย 1,080 13.5 5.7

ส่วนประกอบและ 
อปุกรณ์ยานยนตร์ 1,125 6.4 5.9 ไต้หวัน 721 5.3 3.8

ดชันรีาคา
การเปลีย่นแปลง (%MoM)  การเปลีย่นแปลง (%YoY)

ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ม.ค. - ส.ค. 60

ส่งออก 0.1 0.2 0.7 3.6 3.2

น�าเข้า -0.5 0.3 0.9 3.7 5.4
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : กนัยายน  2560

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
 ราคาทองค�าเดือนกันยายนเฉลี่ยอยู่ที่ 20,576 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 เดือน เนื่องจาก
ความกงัวลจากความขดัแย้งระหว่างเกาหลเีหนอืและสหรฐัฯ ยงัมอีย่างต่อเนือ่ง 
ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 20,203 บาท โดยเคลื่อนไหวใน 
กรอบแคบๆ ที ่ 19,500 - 21,000 บาท สะท้อนว่าแม้มคีวามกงัวลเพิม่ขึน้ แต่ 
นกัลงทนุยงัมกีารลงทนุหรอืเกง็ก�าไรในทองค�าค่อนข้างน้อย ขณะทีใ่นช่วงทีเ่หลอื
ของปี 2560 ราคาทองค�ายงัมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ แต่จะสงูกว่าใน
ครึง่ปีแรก โดยคาดว่าจะเคลือ่นไหวในกรอบแคบๆ ที ่20,000 - 22,000 บาท 

ราคาน�้ามัน
 ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยราคา 
น�า้มนัดิบ WTI เฉล่ียอยูท่ี ่49.77 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน
หน้าซึ่งอยู่ที่ 48.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนราคา
น�า้มนัยงัสูงกว่า 50 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เนือ่งจากปรมิาณน�า้มนัคงคลงัของ
สหรัฐฯ ปรับลดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่า
เนือ่งจากธนาคารกลางสหรฐัฯ จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ล่าช้ากว่าคาดการณ์เดมิ  
ขณะที่ค่าเฉลี่ย 9 แรกของปี 2560 อยู่ที่ 49.46 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  
ทั้งนี้ สนค. ยังคงคาดการณ์ราคาน�้ามันดิบ (Dubai) ในปี 2560 ที่ 45.0 - 55.0 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีหลังราคาน�้ามันจะ
เคลื่อนไหวในช่วง 50.0 - 60.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

อัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าเงินบาทเดือนกันยายนเฉลี่ยอยู ่ที่ 33.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  
เป็นระดับแข็งค่ามากสุดในรอบ 29 เดือน โดยแข็งค่าข้ึนจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ 0.3 เนื่องจากเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียล่าช้ากว่าคาดการณ์เดิม รวมทั้งความไม่แน่นอนทาง 
การเมอืงภายในประเทศและความกงัวลจากสถานการณ์เกาหลเีหนอืยงัมอีย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สนค. คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2560 จะอยู่ที่ 33.5 - 34.5 
บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

สินค้าเกษตร
 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�าสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาข้าวจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตข้าว เช่น บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เกิดปัญหาภาวะ 
น�้าท่วมส่งผลให้ผลผลิตข้าวในช่วงปลายปีลดลง 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�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน 
ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 คิดเป็น 
ร้อยละ 0.77 และ 1.28 เนือ่งจากปรมิาณยางพาราเข้าสูต่ลาดน้อย เพราะฝนตก
ชุก ทั้งนี้ราคายางยังเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกันกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
เพราะสต๊อกยางพาราจีนปรับตัวลดลงผู้ประกอบการจึงเร่งซื้อ ประกอบ
กับราคาน�้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยบวกให้ราคายาง 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เดือน
สินค้า ส.ค.-60 ก.ย.-60 %∆(MOM) ม.ค-ก.ย.59 ม.ค-ก.ย.60 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,164.09 1,176.91 1.1 1,279.14 1,218.87 -4.71

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,427.27 2,871.19 18.3 2,279.42 2,215.16 -2.81

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 61.05 61.52 0.77 54.74 74.26 35.67

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 53.24 53.92 1.28 45.30 63.60 40.40

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,226.56 1,314.98 7.21 1,239.02 1,231.50 -0.61

ไทย (THB/Baht) 20,092.31 20,576.19 2.41 20,890.29 20,230.96 -3.16

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 48.02 49.77 3.64 41.32 49.46 19.71

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 33.26 33.15 -0.33 35.26 34.27 -2.82
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พบกบั

ตลาดแคนาดาเปน็ตลาดที่นา่สนใจในสนิคา้อาหาร
ที่ไม่มีก�าแพงภาษี เช่น กุ้งและอาหารทะเลแช่แข็ง  

เปน็ต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน “ราคา” เริ่มมีแนวโน้ม
ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
เน่ืองจากก�าลังซ้ือชาวแคนาดาเริ่มลดลงและการแข่งขัน
รุนแรงมากขึ้น โดยหากเปน็ผู้น�าเข้าเช้ือสายเอเชียที่เน้น
เจาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหารและโกรเซอรี่กลุ่มชาวเอเชีย
จะเน้นซ้ือสินค้าโดยพิจารณาจากราคาเป็นส�าคัญ 
และถ้าเป็นกลุ่มตลาดค้าปลีกและ
ฟูดเซอร์วิสกลุ่มคอเคเชียน  
นอกจากพิจารณาด้านราคา 
แ ล้ ว ยั งใ ห้ ค ว า ม ส� า คั ญ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค คุณภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ไทยและรัสเซียมคีวามสมัพันธ์ท่ีดตีอ่กนัมายาวนาน โดยในปี 2017 
นี้ เปน็ปีครบรอบ 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย 

ปัจจุบันรัสเซียเปน็ประเทศคู่ค้าอันดับที่ 33 ของไทย แต่เปน็คู่ค้าอันดับ
แรกในกลุม่ประเทศเครือรฐัเอกราช (Commonwealth of Independent 
States : CIS) โดยรัสเซียเปน็ตลาดขนาดใหญ่ของภูมิภาคด้วยประชากร
กว่า 142 ลา้นคน มั่งคั่งด้วยแหลง่พลงังาน (น�้ามันดิบและกา๊ซธรรมชาต)ิ 
และมคีวามก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี ในปี 2559 การคา้ไทย-รสัเซียมมูีลคา่ 
1,964 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส�าคัญที่ไทยส่งออกไปรัสเซีย เช่น 
รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ  

ผลไม้กระป๋อง เปน็ต้น ในขณะที่สินค้าส�าคัญที่ไทยน�าเข้า เช่น น�้ามันดิบ  

ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เหล็กและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน เปน็ต้น ทัง้นี้ สองฝ่าย
มแีผนขยายความร่วมมอืดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งท่าเรอืวลาดวิอสตอ็กซ่ึง
เปน็ท่าเรือส�าคัญและมีศักยภาพของรัสเซียกับท่าเรือแหลมฉบังของไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้


