Journal
วารสาร สนค.

Trade Policy and Strategy Office

www.tpso.moc.go.th

ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 91 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562

Special Talk
BLUE Economy

เทรนด์ใหม่ทไี่ ด้รบ
ั ความสนใจ
ในระดับโลก

BLUE
ECONOMY
Special Report

ธุรกิจสีเขียว (Green Business)
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และการเตรียมรับของภาคเกษตร
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Editor’s Note

ก้าวเข้าสูต่ น้ ปีมานีก้ ม็ เี รือ่ งน่าตกใจกับภาวะฝุน่ ละออง PM 2.5 ทีม่ ปี ริมาณมากจนเราเห็นได้ชดั จากเดิมทีก่ อ่ นหน้านีเ้ ราเคยได้ยนิ ข่าวเกีย่ วกับมลภาวะทางอากาศ
ของประเทศอืน่ ๆ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ เดิมเราคิดว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว แต่บดั นีเ้ รือ่ งเหล่านีม้ าเคาะประตูหน้าบ้านเราแล้ว ประเทศไทยยังไม่คอ่ ยมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงภัย
ของเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังนัก เนือ่ งจากเป็นปัญหาทีเ่ ดีย๋ วมาเดีย๋ วไป การแก้ปญั หาจึงเป็นไปในลักษณะชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ทัง้ ทีป่ ญั หามลภาวะทางอากาศติด Top 10 ปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีท่ ำ� ให้มผี เู้ สียชีวติ มากทีส่ ดุ ยืนยันโดยองค์การอนามัยโลก
ไม่ใช่เพียงแค่เรือ่ งฝุน่ พิษ แต่ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ก็เริม่ ปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว วิธกี ารแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้นคงต้องเริม่ จากตัวเราด้วยส่วนหนึง่ ว่าการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันและสังคมแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลให้เกิดมลภาวะมากน้อยเพียงใด TPSO Journal ฉบับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักนี้ เราจึงหยิบยกประเด็น
รักษ์สงิ่ แวดล้อมมาน�ำเสนอ เริม่ จากเรือ่ ง “BLUE Economy” ซึง่ เป็นกระแสทีม่ าแรงอยูใ่ นความสนใจระดับโลก และเรือ่ ง “ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และ
การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และท้ายสุดคือการเตรียมการรับมือของภาคการเกษตรเข้าสู่ “Silver Economy” หรือสังคมสูงวัย
ส่วนคอลัมน์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถิตทิ างการค้าในฉบับนีก้ ลับมาเหมือนเดิมแล้วเช่นกัน
และขอแจ้งข่าวเพิม่ เติมว่า สนค. ได้มชี อ่ งทางการสือ่ สารทาง Line official แล้ว เพียงกด Add friend @TPSO.Tradeinsights ก็จะมีขอ้ มูล บทวิเคราะห์
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าทัง้ ไทยและต่างประเทศ ส่งถึงมือท่านเป็นประจ�ำ ฝากไว้ให้ตดิ ตามกันด้วยนะคะ
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ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดั งานสัมมนา “มองโลก มองไทย:
ทิศทางการส่งออกปี 2562” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร
เพือ่ สร้างความตระหนักต่อข้อมูลเศรษฐกิจและบริบทการค้าโลกในปัจจุบนั พร้อมร่วมกันหารือแนวทาง
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ตลอดจนปรับกลยุทธ์การสร้างโอกาสและพัฒนาการค้า การส่งออก
ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ นักวิชาการอิสระ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตการค้าไทยภายใต้ระเบียบโลกใหม่” อีกทัง้ ยังมีเวทีเสวนาเพือ่ ถกประเด็น
ความท้าทายและทิศทางการส่งออกไทยในปี 2562 ผ่านมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญในหลากหลายมิติ ได้แก่
(1) ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
(2) คุณปริญญ์ พาณิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั หลักทรัพย์ CLSA (3) รศ.ดร. ฐิตนิ นั ท์ พงศ์สทุ ธิรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันศึกษาความมัน่ คงและ
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4) ดร. อาร์ม ตัง้ นิรนั ดร คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้ด�ำเนินรายการ คือ
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
การจัดงานสัมมนาครัง้ นีเ้ ป็นนิมติ หมายอันดีทแี่ สดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
และวิชาการ ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการหารือจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การก�ำหนดทิศทางและนโยบายการค้าของภาครัฐและเอกชนไทย การปรับกลยุทธ์และทิศทาง
การส่งออก ตลอดจนต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์การค้าในภายภาคหน้า อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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โดย : นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทัต นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

BLUE Economy

เทรนด์ใหม่ทไี่ ด้รบ
ั ความสนใจในระดับโลก
เศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน หรือ BLUE Economy เป็นแนวคิดทีน่ ำ� เอาความยัง่ ยืนมา
ประยุกต์ใช้กบั สิง่ แวดล้อมทางทะเล ซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในการประชุม United Nations
Conference on Sustainable Development หรือทีเ่ รียกกันในนาม “RIO+20”
ในปี ค.ศ. 2012 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล หลังจากการประชุมดังกล่าว
แนวคิดเศรษฐกิจสีน�้ำเงินได้รับกระแสตอบรับจากทั่วโลกเป็นอย่างดี จากองค์การ
สหประชาชาติ ธนาคารโลก กลุม่ ประเทศ Organisation for Economic Co-operation
and Development: OECD1 ต่างให้ความส�ำคัญกับแนวคิดนีจ้ นเกิดเป็นนโยบายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน
ความหมายของเศรษฐกิจสีนำ�้ เงินอย่างง่ายทีส่ ดุ คือ เศรษฐกิจฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเดินเรือ การขนส่ง การท่องเทีย่ ว การใช้เป็น
แหล่งพลังงาน การบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และการเก็บเกีย่ วทรัพยากรทีอ่ ยูใ่ นทะเลมาใช้
อาทิ อาหารทะเล น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ พลังงาน และน�ำ้ เป็นต้น ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ทรัพยากรดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จากรายงานของ
OECD เรือ่ ง The Ocean Economy in 2030 ประเมินว่าปัจจุบนั เศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน
สร้างมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการจ้างงาน 31 ล้านต�ำแหน่ง โดย
ในปี ค.ศ. 2030 คาดว่าจะมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า
3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ 10 ล้านต�ำแหน่ง ทัง้ นีธ้ นาคารโลก
เชือ่ ว่า เศรษฐกิจสีนำ�้ เงินจะเป็นกุญแจส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ในประเทศ
ที่เป็นชายฝั่งและเกาะขนาดเล็ก หรือประเทศที่มีรายได้ต�่ำหรือรายได้ปานกลาง
ค่อนมาทางต�ำ่ ส่วนประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจบนแผ่นดิน (Land-based economy) เข้มแข็ง
อยูแ่ ล้ว เศรษฐกิจสีนำ�้ เงินจะเป็นฐานส�ำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้อย่างยัง่ ยืน (Sustainable and inclusive growth)

รูปที่ 1 อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน

ในด้านธุรกิจ มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีน�้ำเงินอยู่จ�ำนวนมาก
เช่น อุตสาหกรรมการเดินเรือ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวชายฝั่งและท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยอุตสาหกรรมทีค่ าดว่าจะเติบโตอย่างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วชายฝัง่ และ
ท่องเทีย่ วทางทะเล ร้อยละ 26 รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 21 และธุรกิจท่าเรือ ร้อยละ 16 แนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจสีนำ�้ เงินเป็นทีย่ อมรับใน
กลุม่ ผูน้ ำ� ทางธุรกิจว่าการน�ำเอาหลักการมาใช้ในการบริการต่างๆ จะช่วยให้ลดต้นทุนทาง
ธุรกิจ เพิม่ ประสิทธิภาพ กระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม เปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ และ
มีการไหลเข้าออกของทุนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจสีนำ�้ เงินมีมลู ค่า
สูงมากเท่าใด การใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นตามไปด้วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจับสัตว์นำ�้ อย่างผิดกฎหมาย
ความเสือ่ มโทรมของแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการรุกล�ำ้ /การกัดเซาะ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ จึงจะต้องมีการจัดการ
เศรษฐกิจสีน�้ำเงินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความสมดุล โดยต้องค�ำนึงถึงมิติที่
เกีย่ วข้องทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม และมิตดิ า้ นความมัน่ คง

ความสมดุลของเศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน
-

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มลพิษทางทะเล
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
การเพาะเลีย้ งพืชและสัตว์ในน�ำ้
การกัดเซาะชายฝัง่
นิเวศวิทยา

ประเทศไทยมีมูลค่าของผลประโยชน์ทางทะเลต่อปี
สูงมากถึงร้อยละ 161.3 ของ GDP หรือดัชนีมวลรวม
ของประเทศ
Economy
Blue Economy

Enviranmant

Security

- ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล
323,488.32 ตารางกิโลเมตร
- ความยาวชายฝัง่ ทะเล 3,148.23 กิโลเมตร
- การค้าผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
- การประมงผิดกฎหมาย
- ดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

รูปที่ 2 ความสมดุลของเศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก ดร.ธนิต โสรัตน์, 2017

จากภาพความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน�้ำเงินจะต้องด�ำเนินการหรือท�ำให้
เกิดควบคูก่ นั ไป กล่าวคือ การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจมาใช้ภายใต้อำ� นาจอธิปไตยพืน้ ทีท่ าง
ทะเลทีแ่ ต่ละประเทศมีอยูส่ ามารถก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพ และมีเม็ดเงินหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัว-ใช้ประโยชน์อย่างไร
แท้จริงแล้ว Blue Economy เป็นส่วนหนึง่ ของ Green Economy ซึง่ อยูใ่ น
บริบทของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการขจัดความยากจน แต่เศรษฐกิจสีนำ�้ เงินจะเน้น
นวัตกรรม ซึง่ ต่างประเทศค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับแนวคิดนี้ เพราะมองว่าทรัพยากร
ทางทะเลมีศกั ยภาพสูง และมีความคุม้ ทุนในการลงทุนเพือ่ น�ำมาท�ำวิจยั พัฒนาทรัพยากร
ในแง่ของการหาแหล่งพลังงานในทะเล ส�ำหรับในส่วนของประเทศไทย มองว่าเศรษฐกิจ
สีน�้ำเงินเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการมหาสมุทร การประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำให้มคี วามยัง่ ยืนขึน้
จนท�ำให้ประเทศไทยสามารถปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยจากสหภาพยุโรป
หรือ อียู ที่มีมาอย่างยาวนาน 3 ปีได้ส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
(สหภาพยุโรป มีมติให้ใบเหลืองไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558) หลังจากที่อียู
เห็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: IUU) ซึง่
ฝ่ายไทยเสนอทีจ่ ะยกระดับความร่วมมือกับสหภาพยุโรปไปสูก่ ารส่งเสริมความยัง่ ยืนทาง
ทะเลในทุกมิติ ในด้านการรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล และการประมงอย่าง
มีจริยธรรม ซึง่ ภายหลังความส�ำเร็จนี้ คาดว่าธุรกิจส่งออกอาหารทะเลจะได้รบั ผลดีตามมา
ทัง้ นีก้ ารศึกษาตัวบ่งชี้ Blue Economy ของไทยพบว่า รายได้จากเศรษฐกิจทาง
ทะเลและชายฝัง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 50 ของจีดพี ี ซึง่ รายได้ประชากรต่อหัวของจังหวัดทาง
เศรษฐกิจชายทะเลสูงกว่าจังหวัดอืน่ โดยเฉลีย่ เนือ่ งจากปัจจุบนั ประชากรเพิม่ ขึน้ และ
มีการใช้ทรัพยากรบนบกมากขึน้ และไม่เพียงพอ จึงมีการเคลือ่ นย้ายไปใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ค่อนข้างมาก และในอนาคตจะมีโอกาสขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจากบนบก
ไปสู่ภาคทะเลหรือพื้นที่สีน�้ำเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ การพัฒนา
พืน้ ทีต่ ดิ ทะเลให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทยในปัจจุบนั ได้แก่ ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึง่ มีเป้าหมายใน
การส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันในพืน้ ทีแ่ ถบชายฝัง่ ทะเล คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เน้นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 กลุ่ม First S-curve และ New S-curve โดยมีเม็ดเงินลงทุน 1.5
ล้านล้านบาท ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน
(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อูต่ ะเภา) รถไฟทางคูเ่ ชือ่ มแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ พัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด และการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง
ด้านอุตสาหกรรมและการค้า เน้นการพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุน
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุม่ ด้านชุมชนและท่องเทีย่ ว เน้นการพัฒนาเมืองและ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแถบชายทะเล ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดโอกาสกับธุรกิจตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง หรือตัง้ แต่ตน้ ทางอย่าง
ผูผ้ ลิต Manufacturer ไปสูผ่ คู้ า้ อย่าง SMEs Traders/Dealers/Suppliers รวมไปถึง
ธุรกิจของคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม Startup ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่จะได้ตั้งแต่เศรษฐกิจ
บนแผ่นดิน (Land-based economy) ขยายไปยังสูเ่ ศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน (Blue Economy)
ซึง่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นองค์รวม

OECD ประกอบด้วยสมาชิก 36 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี
กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐเกาหลี ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์ เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
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โดย : นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

และการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ภาพยนตร์ ส ารคดี เ รื่ อ ง An
Inconvenient Truth ที่น�ำเสนอ
โดยอัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในตัวเร่งให้
ประชาคมโลกหันมาฉุกคิดและตระหนัก
ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น การเกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว
สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน การเกิดพายุ
หรื อ ไฟป่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามถี่ แ ละ
ความรุ น แรงมากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
ในอดีต
ผลจากความตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวท�ำให้เกิด แนวคิดเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
แนวคิดทีม่ กี ารให้ความส�ำคัญในระดับ
นานาชาติ รวมถึงประเทศไทยที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme หรือ UNEP) (2011) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว
ว่า “เป็นสิ่งที่ท�ำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเสมอภาคในสังคม
สามารถช่วยลดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและการขาดแคลนในระบบนิเวศ
มีการปลดปล่อยคาร์บอนต�ำ่ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
ต้องมีความครอบคลุมต่อทุกคนในสังคม”
ธุรกิจสีเขียวจะเป็นทางเลือกหนึง่ ในการสร้างโอกาสส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการและองค์กรธุรกิจ ได้มกี ารปรับตัวโดยการน�ำแนวคิดธุรกิจ
สีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ตัวอย่างองค์กรธุรกิจชั้นน�ำของโลก
ได้แก่ บริษทั Coca Cola ทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ หมดของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติกและกระป๋อง จะต้องสามารถ
รีไซเคิลได้ 100% บริษทั IKEA ได้มงุ่ มัน่ เป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นให้การด�ำเนินงานทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมอิ ากาศ ภายในปี ค.ศ. 2030 เช่นกัน

วัสดุ กระบวนการผลิต จนส่งถึงมือผูบ้ ริโภค ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของคนงาน
ท�ำให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จเป็นทีร่ จู้ กั เพราะจุดขายดังกล่าว มีการส่งขายไป
ทั่วโลก ส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยก็มีการน�ำ
แนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้เช่นกัน ได้แก่ บริษทั บ้านไทย เฮิรบ์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด ตราสินค้าออไรซาน เป็นผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์
เน้นเรือ่ งความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและมีสว่ นช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้
เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ธุรกิจกาแฟสดเอ็มวินคอฟฟี่ ผู้จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และเจ้าของเฟรนไชส์กาแฟอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มีขนั้ ตอนการปลูก
การผลิตและแปรรูปทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ช่วยอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ สร้างรายได้
ให้เกษตรกร ค�ำนึงถึงสุขภาพผูบ้ ริโภคและมีราคาทีเ่ ป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค

รูปที่ 3 ตัวอย่างธุรกิจสีเขียวในประเทศไทย

ตัวอย่างข้างต้น น่าจะท�ำให้เห็นภาพธุรกิจสีเขียวได้พอสมควร ส�ำหรับธุรกิจ
สีเขียว (Green Business) ปัจจุบนั สามารถให้คำ� จ�ำกัดความได้หลากหลาย แต่
มีหลักส�ำคัญทีเ่ หมือนกัน คือ เป็นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงความยัง่ ยืน
จึงมีชอื่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ธุรกิจทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Business) เป็นธุรกิจทีม่ ี
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม ไม่สง่ ผลกระทบเชิงลบหรือลดการเกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนและสังคม โดยอาจใช้แนวคิด
นีต้ ลอดห่วงโซ่ธรุ กิจ หรือแค่สว่ นใดส่วนหนึง่ ของธุรกิจก็ได้
ธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจทีย่ งั่ ยืนให้ความส�ำคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจใน 3 ด้าน
หรือทีเ่ รียกว่าไตรก�ำไรสุทธิ (Triple Bottom Line : TBL) ตามแนวคิดของจอห์น
เอลคิงตัน (John Elkington) ได้แก่ 1) People ผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่สง่ ผลเสียต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นแรงงาน
พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ทางธุรกิจ คนในชุมชนและสังคม 2) Planet การด�ำเนินธุรกิจ
ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) Profit ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจาก
การท�ำธุรกิจ ทัง้ นีต้ อ้ งรวมต้นทุนทางสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วย ธุรกิจทีจ่ ะเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืน จะต้องได้รบั ผลตอบแทน 3 ด้านนีพ้ ร้อมกัน

รูปที่ 2 ตัวอย่างองค์กรธุรกิจระดับโลกทีม่ กี ารน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้

ไม่ใช่แค่เพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศเท่านั้น ที่มีการน�ำ
แนวคิดธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจทีย่ งั่ ยืนมาปรับใช้ ส�ำหรับประเทศไทย มีหลายบริษทั
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดนีม้ าใช้ เช่น บริษทั แปลนครีเอชัน่ ส์ จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราส�ำหรับเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็ก ภายใต้ตราสินค้า PlanToys ทีย่ ดึ หลักนโยบายความยัง่ ยืน ตัง้ แต่การเลือกใช้
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รูปที่ 4 แนวคิดไตรก�ำไรสุทธิ (Triple Bottom Line : TBL) ส�ำหรับธุรกิจสีเขียว
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ตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดธุรกิจสีเขียวส�ำหรับผูป
้ ระกอบการ
ภาคการเกษตร

Green Agriculture เกษตรสีเขียว
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการภาคเกษตร สามารถน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้
โดยมีหลักการทีส่ ำ� คัญ คือ การผลิตและบริโภคสินค้าอาหาร พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตา่ งๆ ทีม่ กี ระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม มีการปกป้องและส่งเสริมสภาพแวดล้อม สุขภาพ ชุมชน และสวัสดิการ
แรงงาน และสวัสดิการปศุสัตว์ โดยรูปแบบการผลิตและบริโภคนี้จะต้องไม่ส่ง
ผลต่อศักยภาพการผลิตและบริโภคสินค้าของผูค้ นและสภาพแวดล้อมในอนาคต
ตัวอย่างการท�ำการเกษตรในรูปแบบนี้ เช่น เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)
เกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practice)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากแนวคิดเกษตรสีเขียว

ภาคอุตสาหกรรม

Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว
คืออุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
การมุง่ เน้นในเรือ่ งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความตระหนักในการ
รับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ถือเป็นการน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในอีกรูปแบบหนึง่

รูปที่ 6 ตัวอย่างสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย

ภาคบริการ

Green Service หรือ Green Hotel โรงแรมสีเขียว
ผูป้ ระกอบกิจการโรงแรมทีส่ นใจสามารถน�ำหลักแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม หรือเรียกว่า Green Hotel โดยต้องยึดหลักการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับ
ลูกค้าและพนักงาน รวมทัง้ ท้องถิน่ และชุมชนบริเวณทีต่ งั้ ของโรงแรม ซึง่ ปัจจุบนั
ประเทศไทยมี ก ารรั บ รองมาตรฐาน
โรงแรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
มูลนิธใิ บไม้เขียว
รูปที่ 7 สัญลักษณ์แสดงโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

Green Tourism การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว บริษทั ทัวร์ เจ้าของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หรือ
ชุมชน ทีม่ กี ารให้บริการด้านการท่องเทีย่ วสามารถน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ได้
เช่นกัน โดยต้องให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่ นัน้ ๆ
การท่องเทีย่ วต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร การสร้าง

ขยะและของเสียทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบที่
จะเกิดขึน้ กับคนในท้องถิน่ การจ้างแรงงานในท้องถิน่ ของทีร่ ะลึกหรือสินค้าที่
น�ำมาจ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต้องเป็นสินค้าในชุมชนเพื่อผลก�ำไรที่ได้จะได้
กลับคืนสูค่ นในท้องถิน่
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น หลายคนอาจคุน้ เคยกับค�ำว่า สินค้าสีเขียว
(Green Product) หรือสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental
Friendly Product) ซึ่ ง หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก ออกแบบให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง
สิง่ แวดล้อมตลอดทัง้ วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบ กระบวนการผลิต
การจัดจ�ำหน่าย การใช้งาน ไปจนถึงของเสียหรือส่วนทีเ่ หลือทิง้ จากการใช้งาน
มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน�ำกลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์ทปี่ ราศจากสารทีเ่ ป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
ไม่มกี ารทารุณกรรมสัตว์เพือ่ การวิจยั ปัจจุบันสินค้าสีเขียวเป็นที่นิยมมากขึ้น
เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
แคนาดาและญีป่ นุ่
ประโยชน์ของการน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการ
• ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ท�ำให้มตี น้ ทุนการผลิตทีล่ ดลง จึงสามารถ
			 ต่อสูก้ บั คูแ่ ข่งในด้านราคาได้
• ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กรและสร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
ทางธุรกิจ สามารถน�ำเสนอความเป็นธุรกิจสีเขียวในการสร้างจุดขาย
ให้กับผลิตภัณฑ์ หากได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรด้านสิง่ แวดล้อม ก็สามารถน�ำมาใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
และบริการของตนได้
• เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังตลาดทีม่ คี วามต้องการสินค้า
และบริการสีเขียว รวมทัง้ เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี
(Non-Tariff Barriers: NTBs) ส�ำหรับข้อกีดกันด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับ
การค้าส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มี
มาตรการดังกล่าว
• ได้รบั การลดหย่อนค่าบริการต่างๆ จากภาครัฐ และได้รบั การส่งเสริม
			 การลงทุนทีม่ กี ารส่งเสริมกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
• เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ประกอบธุรกิจทีม่ คี ณุ ค่า สามารถสร้างผลก�ำไร
			 โดยทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคม
แม้แนวคิดธุรกิจสีเขียวเป็นแนวคิดทีผ่ ผู้ ลิตเป็นผูม้ บี ทบาทหลัก แต่ผบู้ ริโภค
ก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตขยะและของเสีย เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสีเขียวและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจสีเขียวด�ำรงอยูไ่ ด้ การผลักภาระไปให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ไม่วา่
จะเป็นผูผ้ ลิตหรือหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่ใช่ทางออกทีถ่ กู ต้องทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ของระบบ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคนต้องมีสว่ นช่วยกัน รวมทัง้ เตรียมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าที่เกิดจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันสนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
• ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เกษตรสีเขียว https://progreencenter.org/
2016/02/25/เกษตรสีเขียว-green-agriculture/
• ศูนย์วจิ ยั นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว https://progreencenter.org/
2016/02/09/อุตสาหกรรมสีเขียว-green-industry/
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Special Report

โดย : นางสาวสูรสิ าร์ นุสขุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
นายสุขปิติ มณีขาว นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายระบบการค้า

“Silver Economy”

สังคมสูงวัย และการเตรียมรับของภาคเกษตร
โลกยุคปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ในการนี้ องค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ได้กำ� หนดสังคมผูส้ งู อายุไว้ 3 ระดับ คือ สังคมสูงวัย
(Aging Society) สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) และสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด (Super Aged Society) และได้คาดการณ์วา่ ช่วง ค.ศ. 2001 - 2100
(พ.ศ. 2544 - 2643) หลายประเทศทัว่ โลกจะก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงวัย (UN, 2560)

ทีม่ า: United Nation รวบรวมโดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประเทศไทยเริม่ เข้าสูส่ งั คมสูงวัย (Aging Society) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548
โดยมีสดั ส่วนการขยายตัวของประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4 ต่อปี
ในขณะทีอ่ ตั ราการขยายตัวของประชากรรวมทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 0.4
ซึง่ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ไว้วา่
ประเทศไทยจะกลายเป็น ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Complete Aged
Society) ภายในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็น ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super
Aged Society) ในปี พ.ศ. 2574

ทีม่ า: กรมการปกครอง รวบรวมโดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เศรษฐกิจผูส้ งู วัย

เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) คือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของผูส้ งู อายุ และครอบคลุมถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศรวมถึงโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ จากการทีป่ ระเทศเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
ที่ผ่านมา สินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นสินค้าทั่วไปและเน้นไปที่กลุ่ม
คนท�ำงานทีม่ กี ำ� ลังซือ้ เนือ่ งจากสัดส่วนของผูส้ งู อายุยงั ไม่สงู นัก ต่างจากในปัจจุบนั
ทีม่ ที งั้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ที่มีความรู้ และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการวางแผนเกษียณ ท�ำให้กลุ่ม
ผูส้ งู อายุมสี ว่ นแบ่งทางการตลาดมากขึน้ และเป็นโอกาสต่อผูป้ ระกอบการใน
การขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจ
พฤติกรรมของผูส้ งู อายุในการใช้สนิ ค้าและบริการเสียก่อนว่ามีลกั ษณะเป็นอย่างไร
เพือ่ ทีจ่ ะได้ผลิตสินค้าและบริการทีต่ รงกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าดังกล่าว
กระทรวงพาณิชย์กไ็ ด้รเิ ริม่ โครงการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการตลาด
ในกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงอายุ เช่น ‘โครงการตลาดสินค้าผู้สูงอายุ’ และ
‘โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพส�ำหรับธุรกิจ
ดูแลผูส้ งู อายุ’ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
สูงอายุในบริบทต่างๆ
นอกจากในแง่ของผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นแรงงานที่ส�ำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนขึ้น ประกอบกับสัดส่วนของคน
วัยท�ำงานและเด็กเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้ประเทศเผชิญกับปัญหาการขาดคน
วัยแรงงาน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและขยายการจ้างงานผู้สูงอายุ
เพือ่ ช่วยให้การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั สามารถ
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงาน และการแบกรับภาระในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งหลายประเทศได้มีการปรับแก้ไข
นโยบายและมาตรการด้านการจ้างงานและสวัสดิการเพือ่ รักษา และดึงดูดแรงงาน
สูงอายุให้อยูใ่ นตลาดแรงงานต่อไป
ประเทศต้นแบบในการจัดท�ำระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ ญี่ปุ่น
ได้ก�ำหนดมาตรการหลัก 3 มาตรการ คือ 1) การขยายอายุเกษียณในระบบ
ประกันสังคม 2) การใช้กฎหมายบังคับนายจ้าง1 และ 3) มาตรการเสริม (สถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2560) สิงคโปร์ ใช้พระราชบัญญัตเิ กษียณอายุและ
การจ้างงานใหม่2 โดยก�ำหนดเกษียณอายุลกู จ้างต้องไม่ตำ�่ กว่า 62 ปี รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งการจ้างงานหลังเกษียณอายุ ทัง้ เงินสนับสนุนพิเศษเพือ่
การจ้างงาน (Special Employment Credit - SEC) และการช่วยเหลือของรัฐบาล
ทีใ่ ห้กบั นายจ้างในการปรับตัวกับค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ (Temporary Employment
Credit) (ส�ำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์, 2559) เป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทยก็ได้สง่ เสริมให้มกี ารจ้างงานผูส้ งู อายุเช่นกัน โดยได้มี
การก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 มุง่ เน้นให้ผสู้ งู อายุวยั 60 - 69 ปีขนึ้ ไป มีงานท�ำและมีรายได้ทเี่ หมาะสม
กับศักยภาพของผูส้ งู อายุ (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2561) เช่นเดียวกับแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ทีม่ กี าร
ส่งเสริมให้ก�ำลังแรงงานผู้สูงอายุมีงานท�ำมีรายได้และได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

กฎหมายความมัน่ คงด้านการจ้างงานผูส้ งู อายุ – Law Concerning Stabilization of Employment of Older Persons 1971
และกฎหมายมาตรการการจ้างงาน – Employment Measures laws 1966
2
Retirement and Re-Employment Act-RRA
1
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ทีเ่ หมาะสมอีกด้วย (กรมกิจการผูส้ งู อายุ, 2559) ในส่วนของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คลทีม่ กี ารจ้างงานผูส้ งู อายุกจ็ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมาย
โดยเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุจะสามารถน�ำมาหักภาษีได้สองเท่าของ
รายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง

ปัญหาแรงงานสูงอายุในภาคการเกษตรไทย

ภาคการเกษตรมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทนให้กบั ประเทศ
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการจ้างแรงงานสูงถึง 11.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.9
ของก�ำลังแรงงานทั้งประเทศ ถึงแม้ว่าสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรจะมี
แนวโน้มลดลงมาก เนือ่ งจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ทัศนคติของแรงงานรุน่ ใหม่ทเี่ ปลีย่ นไป
รายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต�่ำลง ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขนาดการถือครองพื้นที่
การเกษตรเฉลีย่ ต่อคนทีล่ ดลง รวมถึงรายได้นอกภาคเกษตรมีความมัน่ คงมากกว่า
ท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายของแรงงานออกจากภาคการเกษตร
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

อัตราการขยายตัวแรงงานภาคเกษตร
แรงงานวัยหนุ่มสาว
แรงงานสูงวัย
(15 - 60 ปี)
( > 60 ปี)
-0.77
4.98
-4.69
28.56
-0.65
2.94
-0.80
3.50
-0.49
2.05

ทีม่ า: กระทรวงแรงงาน รวบรวมโดยส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาคเกษตรไทยอ่อนแอลงเรือ่ ยๆ ประชากรส่วนทีเ่ หลือในภาคเกษตรเป็น
คนทีม่ อี ายุพน้ วัยหนุม่ สาวไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนแรงงาน
สูงวัยภาคเกษตรในช่วง ปี พ.ศ. 2556 - 2560 มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ
8.41 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของแรงงานวัยหนุ่มสาวกลับลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 1.48 และหากพิจารณาจากกราฟสัดส่วนแรงงานผูส้ งู วัยทัง้ ประเทศ พบว่า
กว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานผู้สูงอายุอยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งอาจจะส่งผลให้
ผลิตภาพการผลิตในอนาคตลดลง เนือ่ งจากสภาพร่างกายทีเ่ ริม่ เสือ่ มถอยตาม
กาลเวลาของแรงงาน และข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดต่อเนื่องจากผลิตภาพทางการผลิตที่
ลดลงก็คอื ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางด้านอาหาร ซึง่ อาจท�ำให้เกิดภาวการณ์
ขาดแคลนอาหารได้ในอนาคต ผลกระทบทีเ่ กิดกับภาคการผลิตนีส้ ามารถส่งผล
เชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่ ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมทีน่ ำ� ผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็น
ปัจจัยการผลิต เช่น การแปรรูปอาหาร การผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตพลังงาน
เป็นต้น และภาคการค้าที่มีการค้าขายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ

แนวทางการลดผลกระทบจากปัญหาข้างต้น คือ

1. ผลักดันเกษตรกรไทยเข้าสูก่ ารเป็น Smart Farmer และเกษตรกร 4.0
โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แรงงานสูงอายุ ทัง้ ด้านการพัฒนาทักษะใหม่ๆ
และความรู้ในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ในระยะยาว โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ญีป่ นุ่ มีการปรับตัว
ต่อภาวะเกษตรกรสูงวัยโดยการน�ำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยมากขึ้น
ท�ำให้สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในแต่ละปีได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมถึงน�ำนวัตกรรมอย่างโดรนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน�ำมาช่วยใน
การพ่นสารก�ำจัดศัตรูพชื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการเกษตรรุน่ ใหม่มคี วามเป็นนักลงทุนมากขึน้
และมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ซึง่ หากน�ำมาผนวกกับ
เกษตรกรสูงอายุที่มีทักษะและภูมิปัญญาที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ ร่วมมือ
กับกลุ่มนี้ในการส่งต่อความรู้สู่เกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ การน�ำ
ความแตกต่างของบุคคลมาผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกัน จะท�ำให้เกิด
ความได้เปรียบต่อภาคเกษตรของไทยได้
3. ส่งเสริมการรวมตัวกันของเกษตรกร เนือ่ งจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยการรวมตัวกันจะท�ำให้เกษตรสามารถพึง่ พาตัวเอง
ได้มากขึน้ สามารถเพิม่ อ�ำนาจต่อรองทัง้ ในด้านการผลิตและการตลาด และยัง
น�ำไปสูก่ ารร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายได้อกี ด้วย
4. ส่งเสริมให้มกี ารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนการวางแผน
การผลิตและการตลาด โดยไทยยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึง่ มีผลต่อคุณภาพ
ของสินค้าและต้นทุนการด�ำเนินการ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดโลกของไทยด้วย
5. ภาครัฐควรหามาตรการจูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับ
เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักต่อความส�ำคัญและ
ปรับทัศนคติที่มีต่ออาชีพเกษตรกร นอกจากนี้อาจมีการจัดหาสวัสดิการ
หลักประกันทางสังคม และการคุม้ ครองให้กบั แรงงานในภาคเกษตรกรรม ทัง้ นี้
ควรมีการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานง่าย รวมถึงสนับสนุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ เช่น การพัฒนาแหล่งน�้ำ และการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ เป็นต้น
6. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการร่วมมือกันบูรณาการในการด�ำเนินงาน
ด้านการเกษตรภายใต้แผนงานของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจยั และพัฒนาสินค้าเกษตรให้มมี ลู ค่าเพิม่
ภาคการเกษตรไทยจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเผชิญกับความท้าทายและการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หากสามารถปรับตัว
ให้สอดคล้องกับภาวะที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้ ก็จะเป็นโอกาสต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยต่อไป

TPSO Journal

08

Economic Indicator

โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2562
เครือ
่ งชีว้ ด
ั เศรษฐกิจทีส
่ ำ� คัญ เดือนมกราคม 2562

ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคทัว่ ไป เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 101.71

ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคจ�ำแนกรายภาค เดือนมกราคม 2562

คาดการณ์เงินเฟ้อ 2562

TPSO Journal

อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปเดื อ นมกราคม 2562 เที ย บกั บ
เดือนเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.27 (YoY) ชะลอตัวเล็กน้อย
จากร้อยละ 0.36 ในเดือนก่อน โดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อ
ในเดื อ นนี้ มี ส าเหตุ ส� ำ คั ญ จากการลดลงของราคาพลั ง งานเป็ น
ส�ำคัญ โดยน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 6.09 ตามการลดลงของ
น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และ
ก๊าชยานพาหนะ (LPG) นอกจากนี้ หมวดผักและผลไม้ ลดลง
ร้อยละ 4.36 (ผักสด ลดลงร้อยละ 3.97 และผลไม้สด ลดลง
ร้อยละ 2.29) เนือ่ งจากสภาพอากาศในช่วงนีเ้ อือ้ อ�ำนวยต่อผลผลิต
สินค้าเกษตรมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ปริมาณมาก ส�ำหรับหมวดอืน่ ๆ ยังขยายตัวได้ดี โดยหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.34 โดยเฉพาะข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (สูงขึ้นร้อยละ 5.02) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และ
สัตว์นำ�้ (สูงขึน้ ร้อยละ 3.04) ไข่และผลิตภัณฑ์นม (สูงขึน้ ร้อยละ 2.32)
เครื่ อ งประกอบอาหาร (สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.16) อาหารบริ โ ภค
ในบ้าน และนอกบ้าน (สูงขึ้นร้อยละ 0.93 และ 2.05 ตามล�ำดับ)
หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.76 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.67 หมวดการบันเทิง การอ่าน
การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ
0.22 และ 0.01 ตามล�ำดับ
• เมือ่ เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัว่ ไปลดลง
ร้อยละ 0.02 (MoM)
• เมื่ อ หั ก อาหารสดและพลั ง งานออกเงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานขยายตั ว
ร้อยละ 0.69 (YoY)
การชะลอตัวของเงินเฟ้อดังกล่าว สอดคล้องกับการลดลงของ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ลดลงร้อยละ 0.3 (เดือนก่อนหน้าสูงขึ้น
ร้อยละ 0.5) โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากการลดลงของหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก และการลงทุนด้านปริมาณการจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์
รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตที่ลดลงร้อยละ 1.1 ต่อเนื่องจากเดือน
ทีผ่ า่ นมาทีล่ ดลงร้อยละ 0.5 ตามราคาหมวดปิโตรเลียมทีป่ รับลดลง
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนมกราคม 2562
การชะลอตั ว ของเงิ น เฟ้ อ ในเดื อ นนี้ มี ส าเหตุ ห ลั ก จาก
1) การลดลงของราคาน�้ำมัน ตามการลดลงของราคาตลาดโลก
และ 2) การลดลงของราคาผัก/ผลไม้ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับการชะลอการปรับค่าโดยสารสาธารณะ และการแข็งค่า
ต่อเนือ่ งของเงินบาท ในขณะทีร่ าคาสินค้าและบริการในหมวดอืน่ ๆ
ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนนี้ต�่ำกว่า
การคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก
ด้านต้นทุนและปริมาณผลผลิตสินค้าแล้ว พบว่าความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคยังอยูใ่ นระดับดี ท�ำให้เงินเฟ้อในระยะต่อไปจะอยูใ่ นระดับ
เสถียรภาพที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปัจจัยความต้องการ (Demand
Pull) ในขณะที่ปัจจัยด้านต้นทุนและผลผลิต (Cost & Supply)
ยังเป็นตัวแปรที่ท�ำให้เงินเฟ้ออาจผันผวนจากการคาดการณ์ได้
ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ เงินเฟ้อในปี 2562 จะเคลือ่ นไหว
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7
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ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต (PPI) เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 100.8
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น
ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
โดยเดือนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของ
หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ร้อยละ1.6 สินค้าส�ำคัญที่
ราคาลดลง อาทิ กลุม่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง อุปทานน�ำ้ มันอยูใ่ น
ระดับสูง ขณะที่ความต้องการชะลอตัว กลุ่มปิโตรเคมี
และเม็ดพลาสติก ตามราคาน�ำ้ มันซึง่ เป็นสินค้าเกีย่ วเนือ่ ง
กลุ ่ ม สิ่ ง ทอและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ การแข่ ง ขั น สู ง จึ ง
ปรับราคาลงเพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
(ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) สต็อกยางในตลาดโลก
อยู่ในระดับสูง ส�ำหรับกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
(เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) แผงวงจรไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
(ทองค�ำ) ปรับตามราคาวัตถุดิบและราคาในตลาดโลก
ส�ำหรับกลุม่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
ปรับราคาเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิมตามการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี ขณะทีห่ มวดผลผลิตเกษตรกรรมสูงขึน้
ร้อยละ 0.7 ราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น
ได้ แ ก่ ข้ า วเปลื อ ก มี ค� ำ สั่ ง ซื้ อ เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(จากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ประกอบกับสต๊อกข้าว
ของรัฐบาลมีปริมาณน้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตไม่
เพียงพอกับความต้องการ มันส�ำปะหลังสดความต้องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนสุกรมีชีวิตและไข่ไก่
ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะทีค่ วามต้องการมีอย่างต่อเนือ่ ง
กดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึน้ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
สูงขึน้ ร้อยละ 2.8 จากราคาสินค้าส�ำคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
และแร่ เ หล็ ก ซึ่ ง ปรั บ ตามภาวะราคาในตลาดโลก
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต
ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เดือนก่อนหน้าสูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 เป็นการลดลงในรอบ 19 เดือนตามการ
ลดลงของหมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ลดลง
ร้อยละ 4.7 ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก
เหล็ ก ตั ว H เหล็ ก รางน�้ ำ ท่ อ เหล็ ก ท่ อ แสตนเลส
เหล็ ก แผ่ น เรี ย บด� ำ ปรั บ ลดลงตามต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่
อิ ฐ มอญ อิ ฐ โปร่ ง อลู มิ เ นี ย มเส้ น ยางมะตอย
หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ อ่างล้างหน้า
ที่ ป ั สสาวะ ที่ ใ ส่ ส บู ่ สายน�้ำดี ราวแขวนผ้าติด ผนัง
ปรับราคาลดลงเพื่อกระตุ้นยอดจ�ำหน่าย นอกจากนี้
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่
ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวซี ี ข้อต่อสามทาง ท่อระบายน�ำ้ เสีย
พี วี ซี เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นธั น วาคม 2561 ดั ช นี
ราคาวัสดุก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง (MoM)

การเปลีย
่ นแปลงราคาสินค้าผูผ
้ ลิตทีส
่ ำ� คัญ เดือนมกราคม 2562

ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง (CMI) เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 107.2

การเปลีย
่ นแปลงราคาสินค้าวัสดุกอ
่ สร้างทีส่ ำ� คัญ เดือนมกราคม 2562
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: ธันวาคม 2561
ส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2561 หดตัวทีร่ อ้ ยละ 1.7 หรือ
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 19.381.4 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยเป็ น ผลจากแนวโน้ ม
การค้ า ชะลอตั ว ข้ อ พิ พ าททางการค้ า และแนวโน้ ม การปรั บ เปลี่ ย น
เทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า
นอกจากนี้ การส่ ง ออกไปยั ง ตลาดส� ำ คั ญ ส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว
ขณะทีต่ ลาดอย่างสหรัฐฯ ญีป่ นุ่ และอาเซียน ขยายตัวต่อเนือ่ งแต่มแี นวโน้ม
ชะลอตัวตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจการค้าโลกปี 2562 การส่งออก
สินค้ากลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวทีร่ อ้ ยละ 6.6 โดยสินค้าทีย่ งั
ขยายตัวได้ดี ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป การส่งออกสินค้ากลุม่ อุตสาหกรรม กลับมาหดตัวที่
ร้อยละ 0.8 สินค้าทีย่ งั ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน เครือ่ งยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ทองค�ำ ผลิตภัณฑ์ยาง และเหล็ก
เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ปี 2561 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.7
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและ
การค้าโลกที่ชะลอตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 0.5
โดยเฉพาะการหดตัวของการส่งออกไปสหภาพยุโรปทีร่ อ้ ยละ 5.0 อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปญีป่ นุ่ และสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 2.7 และ 0.6
ตามล�ำดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพหดตัวร้อยละ 3.5 ซึง่ เหตุผลหลัก
มาจากการหดตัวของการส่งออกไปจีน อินเดีย และ CLMV ทีร่ อ้ ยละ 7.3, 12.9
และ 4.2 ตามล�ำดับ ส่วนการส่งออกไปอาเซียน 5 กลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
8.0 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 4.9 เนือ่ งจากการส่งออกไป
ตะวันออกกลาง ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CIS หดตัว
ร้อยละ 16.0, 7.6, 5.9 และ 1.6 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 298.3
การส่งออกในปี 2562 มีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากความผันผวนและ
ปัจจัยเสีย่ งภายนอกโดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้า รวมถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะ
อยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากอุปทานและสต๊อกตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ภาพรวม
การส่งออกในช่วงครึง่ ปีแรกจะขยายตัวในระดับต�ำ่ ก่อนจะเร่งตัวขึน้ ในช่วงปลายปี
หากสงครามการค้ามีแนวโน้มคลีค่ ลาย โดยวันที่ 18 ม.ค. 61 จีนประกาศยินยอม
ลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ และน�ำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น
ระยะเวลา 6 ปี ระหว่างการเจรจาช่วงพักรบระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นเวลา
90 วัน ซึง่ จะช่วยให้บรรยากาศของการค้าโลกดีขนึ้ และช่วยเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ของผูส้ ง่ ออกกลับมาได้ในช่วงสัน้ ๆ โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามอย่างใกล้ชดิ
กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการขยายตัวของการส่งออก
ศักยภาพอื่นๆ เร่งหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนเพื่อขับเคลื่อน
การส่งออกสูเ่ ป้าหมายทีร่ อ้ ยละ 8 ปี 2562 อาทิ การขยายความร่วมมือทางการ
กับคูค่ า้ ศักยภาพ อาทิ เกาหลีใต้และขยายความร่วมมือทางการค้าในภูมภิ าค
อาเซียน และ CLMV ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียน การสร้างโอกาส
การส่งออกโดยใช้กลยุทธ์ระดับพื้นที่ เจาะเมืองรองที่มีศักยภาพ รวมถึง
การพัฒนาช่องทางการขายสินค้าทัง้ รูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์
การน�ำเข้า

เดือนธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 18,316.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
8.2 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของทองค�ำ
(-82.2%) และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-3.5%) ขณะทีส่ นิ ค้าส�ำคัญยังคง
ขยายตัว ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (+18.6%) เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (+3.0%)
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+7.2%) และเคมีภณ
ั ฑ์ (+2.1%) ขณะที่
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+0.2%) ญีป่ นุ่ (+1.5%)
สหรัฐอเมริกา (+9.4%) มาเลเซีย (+15.7%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(+29.0%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

ธันวาคม 61
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
19,381.4
-1.7
18,316.4
-8.2
+1,064.9

ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

ม.ค.-ธ.ค. 2561
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
252,486.4
6.70
249,231.9
12.5
+3,254.5

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 61

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วน
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
เม็ดพลาสติก

มูลค่า
Δ สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,208

0.6

11.4

จีน

2,447

-7.3

12.6

1,400

-17.0

7.2

สหรัฐ
อเมริกา

2,214

0.6

11.4

961

4.3

5.0

ญีป่ นุ่

1,864

2.7

9.6

875

10.1

4.5

เวียดนาม

1,160

0.2

6.0

777

4.3

4.0

ฮ่องกง

910

-4.0

4.7

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ธ.ค. 61

สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

2,431

18.6

13.3

จีน

3,817

0.2

20.8

เครือ่ งจักรกลและ 1,641
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ 1,452
ส่วนประกอบ

3.0

9.0

ญีป่ นุ่

2,727

1.5

14.9

7.2

7.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,176

9.4

6.4

เคมีภณั ฑ์

1,220

2.1

6.7

มาเลเซีย

1,017

15.7

5.6

เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์

985

-3.5

5.4

สหรัฐอาหรับ 1,005
เอมิเรตส์

29.0

5.5

น�ำ้ มันดิบ

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส่งออก

ต.ค. 61
0.1

พ.ย. 61
-0.5

ธ.ค. 61
-0.4

ธ.ค. 61
0.7

ม.ค. - ธ.ค. 61
3.4

น�ำเข้า

0.4

-2.0

-1.1

0.4

5.47

ดุลการค้า

ดุลการค้าเดือนธันวาคม 2561 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,064.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมดุลการค้า 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 3,254.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 100.0 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 0.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาส่งออก
หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร หดตัวร้อยละ 2.6
ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 91.3 (ปี 2555=100) ขยายตัว
ร้อยละ 0.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาน�ำเข้า
หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทรงตัว ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ลดลงร้อยละ 1.5 และหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงลดลงร้อยละ 1.9
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
มกราคม 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนมกราคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,389 บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ
0.5 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง 4 เดือนติดต่อกัน
ด้านราคาทองค�ำในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
มาอยูท่ ี่ 1,291.75 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ ซึง่ สูงสุดในรอบ 10 เดือน
การเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองค�ำเนื่องจากเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเก็งก�ำไร
หลังจากราคาทองค�ำที่คาดว่าผ่านจุดต�่ำสุดแล้ว ประกอบกับความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึน้ จากผลกระทบของสงครามทางการค้า ท�ำให้มคี วาม
ต้องการถือสินค้าทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ ส่วนราคาทองค�ำในโลกในไตรมาสแรก
ของปี 2562 คาดว่าจะทรงตัวและเคลือ่ นไหวในกรอบแคบๆ เฉลีย่ ที่ 1,200 - 1,300
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมกราคมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
โดยเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 5.5 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 51.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล อย่างไรก็ตามเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 19.0 เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบจาก
สงครามการค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และลดความต้องการน�ำ้ มันใช้ใน
ตลาดโลก น�ำมาสู่ Over supply ในตลาดน�ำ้ มัน ทัง้ นีค้ าดว่าราคาน�ำ้ มันดิบ (Dubai)
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 จะทรงตัวในระดับต�ำ่ ทีป่ ระมาณ 45.0 - 65.0
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล
อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนมกราคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.8 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 2.7 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการแข็งค่าต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2
ติดต่อกัน หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรก
ในรอบ 7 ปี ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับต�ำ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ปรับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
โลกยังไม่เสถียรภาพ ทัง้ การเกิดภาวะ Government Shutdown ของสหรัฐฯ
การยังไม่มขี อ้ ยุติ Brexit ของอังกฤษและสหภาพยุโรป รวมทัง้ เศรษฐกิจจีนทีม่ ี
แนวโน้มชะลอตัว ทัง้ นีค้ าดว่าในไตรมาสแรกของปี 2562 อัตราแลกเปลีย่ นมี
แนวโน้มอยูใ่ นช่วง 31.0 - 33.0 บาท ต่อ ดอลลาร์

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

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

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

%∆(MOM)

ม.ค.-61

ม.ค.-62

%∆(YOY)

1,175.00
3,315.00

1,161.82
3,322.27

-1.12
0.22

1,230.71
2,996.90

1,161.82
3,322.27

-5.60
10.86

46.66
42.00

50.34
44.43

7.89
5.79

53.88
48.16

50.34
44.43

-6.57
-7.74

1,250.9
19,292.9

1,291.7
19,389.1

3.3
0.5

1,331.7
20,031.8

1,291.7
19,389.1

-3.0
-3.2

48.9

51.6

5.5

63.7

51.6

-19.0

32.7

31.8

-2.7

31.9

31.8

-0.2

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลง
จากเดือนธันวาคม 2561 จากราคา 1,175.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,161.82
บาท/100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3,315.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,322.27
บาท/100 กิโลกรัม จากภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศเดือนนี้ได้รับ
แรงหนุนจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัว ซึง่ ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม
การซือ้ ขายข้าวตลาดในประเทศยังคงอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างทรงตัวทรงตัว
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
50.34 บาท และ 44.43 บาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายน 2561
คิดเป็นร้อยละ 7.89 และ 5.79 โดยราคายางเดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ความต้องการของผูซ้ อื้ ภายในประเทศ และอยูใ่ นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศ และได้รบั แรงหนุนจากการด�ำเนินมาตรการแก้ปญ
ั หาราคายางของ
ภาครัฐและราคาน�ำ้ มันดิบปรับตัวสูงขึน้
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ

สวัสดี “ช้อปออนไลน์”
พาณิชย์พงุ่ เป้าเป็นผูน้ ำ� ค้าออนไลน์ ชูสนิ ค้าเกษตร SMEs และธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
น�ำร่องพัฒนาสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ตลาดในภูมภิ าค
การค้าออนไลน์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 มีมลู ค่าการค้ากว่า
3 ล้านล้านบาท เติบโต 8 % จากปีกอ่ นหน้า (cr.ETDA) ขณะทีป่ จั จัยภายในประเทศไทยเองก็
เอือ้ ต่อการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย อาทิ นโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน
ประเทศไปสูก่ ารเป็น Thailand 4.0 ท�ำให้ความสามารถในการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตกระจายไป
ในวงกว้าง การก้าวเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสดหรือ Cashless Society การตัง้ เป้าให้ประเทศไทยเป็น
เกตเวย์สเู่ อเชียแปซิฟกิ รวมทัง้ การเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
การเชือ่ มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เส้นทางถนนและรถไฟในภูมภิ าค เพือ่ รองรับการเปิดใช้บริการ
5G ได้ภายในปี 2563 ซึง่ คาดว่าจะท�ำให้เพิม่ การใช้บรอดแบรนด์บนมือถือได้ถงึ 133% ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการเติบโตของการค้าออนไลน์อย่างกว้างขวาง (cr: ดร.ไซมอน แบพทิสต์, EIU)
การค้าออนไลน์ไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยังส่งผลต่อธุรกิจบริการให้เติบโตแบบ
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปณา บุญหล้า ประธาน
กรรมการมูลนิธสิ ถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย กล่าวว่า การเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในการมุ่งพัฒนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน รองรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งคาดว่า
ปี 2562 จะเติบโตไม่ตำ�่ กว่า 17-18% พร้อมย�ำ้ ว่า อนาคตภาคการขนส่งโลจิสติกส์ไทยต้องมอง
3 ภาพ ระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับท้องถิน่ ภายใต้โจทย์ จะท�ำอย่างไรให้ผลไม้ไทย
สินค้าเกษตร สินค้าไทย กระจายสูค่ นทัว่ โลก (Cr: Bangkokbiznews) ส่วนสถาบันการเงินก็เช่นกัน
เราคงได้เห็นมีการจับมือกับธุรกิจค้าออนไลน์
กันมากขึน้ เพราะจะเริม่ มีการซือ้ ของชิน้ ใหญ่ๆ
ทีม่ มี ลู ค่าสูงทางออนไลน์เพิม่ ขึน้ มาก อย่างเช่น
รถยนต์ในเมืองจีนมีการซือ้ ขายผ่านออนไลน์
กันแล้ว ซึง่ ก็จะเป็นโอกาสในการขายสินเชือ่
ทางออนไลน์ได้เช่นกัน ในอนาคตเราก็หวังว่า
อาจได้เห็นไทยเป็นสิงคโปร์ 2 ก็เป็นได้ เนือ่ งด้วย
สิ ง คโปร์ นั้ น เติ บ โตมาจากธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์
เป็นหลักนัน่ เอง ก่อนทีจ่ ะแตกไลน์ไปสูธ่ รุ กิจ
การเงิน กลัน่ น�ำ้ มัน และอืน่ ๆ
ประเทศไทยจะเข้ า สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
เต็มรูปแบบในปี 2564 โดยจะมีประชากรสูงวัยเกิน 60 ปี 11.3 ล้านคน (เช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ
ทีน่ ำ� หน้าไปก่อนแล้ว เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี อิตาลี กรีซ เยอรมนี โปรตุเกส และสหรัฐฯ) ธุรกิจ
และบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุจงึ นับเป็นโอกาสใหม่ทไี่ ทยต้องปรับตัว ลองมาดูตวั อย่าง
ของเกาหลีใต้ซงึ่ อุตสาหกรรมสินค้าและบริการผูส้ งู วัยเติบโตถึงปีละ 13% กันบ้าง ทีเ่ ห็นได้ชดั
ได้แก่ ผูส้ งู วัยนิยมและเต็มใจไปใช้บริการบ้านพักคนชราระดับพรีเมียมเฟิรส์ คลาสผุดขึน้ ดาษดืน่
(มีกจิ กรรมครบวงจรทีผ่ สู้ งู อายุชนื่ ชอบ เช่น คาราโอเกะ การน�ำเทีย่ ว และบริการทางการแพทย์
อย่างดี) ส่วนห้างต่างๆ ก็ให้บริการช้อปออนไลน์/TV shopping เต็มรูปแบบ ของเล็กของใหญ่
ซือ้ ได้หมด ในการนีก้ ระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมในเรือ่ งดังกล่าว โดย นายสนธิรตั น์
สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปจับมือกับ 3 บริษทั ยักษ์ใหญ่ดา้ น
ธุรกิจบริการผูส้ งู วัยของญีป่ นุ่ (Medical Care Service Company, Inc., RIEI Co., Ltd., และ
Friend Corporation) เมือ่ เดือนธันวาคม 2561 โดยเชิญชวนมาร่วมพัฒนาธุรกิจดังกล่าวในบ้านเรา
การขายทัวร์ออนไลน์โดยเฉพาะกลุม่ สูงวัยทีน่ ยิ มหาข้อมูลออนไลน์กนั มากขึน้ ก็นา่ สนใจ
ไม่นอ้ ย ลองมาดูกนั ว่ากลุม่ สูงวัยอยากได้อะไรกันบ้างจากการท่องเทีย่ วในไทย ล่าสุดนิตยสาร
International Living ได้เผยผลการส�ำรวจพบว่า ไทยติด Top 10 ประเทศน่าอยูข่ วัญใจ
วัยเกษียณไปแล้ว ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือเทีย่ วไทยต่อยอดไป CLMV ได้ ทะเลอันดามันสวย
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ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเยี่ยม บริการทางการแพทย์ก็ยอด มีวัฒนธรรม
สนุกสนานถูกใจวัยเกษียณ และทีส่ ำ� คัญไม่เคยเป็นอาณานิคมตะวันตก
ท� ำ ให้ ร�่ ำ รวยวั ฒ นธรรม แต่ ไ ทยยั ง เป็ น ที่ ส องรองจากมาเลเซี ย
ที่ ม าเลเซี ย มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ ภ าษาอั ง กฤษใช้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
(Cr: Bangkokbiznews)
ผู้สูงวัยปัจจุบันหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์-ออร์แกนิคกัน
มากขึ้น เช่นเดียวกับแม่บ้านยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ อีกทั้งปัจจุบัน
เป็นยุคของ “เกษตรกรปลูกเองขายเอง” ซึง่ สนค. ก็ได้เล็งเห็นความ
เป็นไปได้ในการน�ำ Blockchain มาช่วยยกระดับทัง้ ภาคเกษตร และ
การท�ำงานของภาครัฐ โดยได้มีการหารือกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อทดลองน�ำ Blockchain มาใช้ในการค้าข้าวอินทรีย์ โดยเน้น
การท�ำกระบวนการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เพราะปกติกระบวนการ
ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และการขออนุญาตส่งออกข้าวจะใช้
เวลานาน 15 - 20 วัน เนือ่ งจากการมีเอกสารซับซ้อน ต้องประสานกับ
หลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ การน�ำ Blockchain มาใช้
จะสามารถลดจ�ำนวนเวลาได้เหลือไม่เกิน 3 วัน และช่วยเพิ่มความ
โปร่งใส ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ลดเวลา และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผนู้ ำ� เข้าข้าวอินทรียข์ องไทยในต่างประเทศได้ดว้ ย
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
เกษตรกรยุคใหม่ผา่ นการค้าออนไลน์ ในการน�ำสินค้า SMEs/สินค้า
เกษตรเติบโตสูต่ ลาดระดับประเทศและระดับโลก ทัง้ นีก้ ระทรวงฯ มี
ความมุ่งมั่นที่จะใช้อีคอมเมิร์ซผลักดันให้ไทยหลุดกับดักความยากจน
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดยใช้ประสบการณ์โมเดลหมูบ่ า้ น “เถาเป่า” ของ
จีนทีพ่ ฒ
ั นาอีคอมเมิรซ์ ทัง้ หมูบ่ า้ น จนท�ำให้ลดความยากจนจาก 30%
ลงเหลือ 8% ทั้งนี้ในอนาคตหากมีความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้า
ประชารัฐที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น สั่งของออนไลน์
แล้วรับของ/จ่ายเงินที่สาขาร้านประชารัฐ ท�ำนองเดียวกับการซื้อตั๋ว
เครือ่ งบิน ก็ได้จะท�ำให้สนิ ค้า SMEs/ เกษตรมีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง
ทัว่ ประเทศ เกษตรกรพึง่ พาตนเองด้านตลาดมากขึน้
โดยสรุปแล้วคือ ปัจจัยต่างๆ รอบด้านล้วนส่งเสริมให้ตลาด
อีคอมเมิร์ซไทยมีความคึกคัก และมีช่องว่างของโอกาสในการพัฒนา
อีกมาก ทัง้ ในแง่ของสินค้าทีเ่ รียกได้วา่ ขายอะไรก็ได้แล้ว ช่องทางการขาย
ออนไลน์กม็ ใี ห้เลือกหลากหลาย โดยพบว่าในปี 2561 สัดส่วนการซือ้ ของ
ออนไลน์ผา่ น Social Media อาทิ Facebook Instagram Line มี
สัดส่วนสูงถึง 40% e-Marketplace เช่น Lazada, Shopee, JD.co.th
มีสดั ส่วน 35% และ Tailers/Brand.com เช่น เซ็นทรัล บิก๊ ซี เทสโก้ ฯลฯ
มีสดั ส่วน 25% (Cr.สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย)
เมือ่ โอกาสมารอให้เห็นอยูแ่ ล้ว ทีเ่ หลือก็ขนึ้ อยูก่ บั ตัวผูค้ า้ ออนไลน์เอง
ทีต่ อ้ งก้าวเข้ามาและเลือกช่องทางการตลาดทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและสินค้าของตนเอง
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