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ก้าวเข้าสู่ต้นปีมานีก็้มีเรือ่งน่าตกใจกบัภาวะฝุน่ละออง PM 2.5 ทีม่ปีรมิาณมากจนเราเหน็ได้ชดั จากเดิมทีก่่อนหน้านีเ้ราเคยได้ยนิข่าวเกีย่วกบัมลภาวะทางอากาศ
ของประเทศอืน่ๆ อยูบ่่อยครัง้ ซ่ึงเดมิเราคดิว่าเป็นเรือ่งไกลตวั แต่บดันีเ้รือ่งเหล่านีม้าเคาะประตหูน้าบ้านเราแล้ว ประเทศไทยยงัไม่ค่อยมกีารรณรงค์ให้ตระหนักถึงภยั
ของเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงันกั เนือ่งจากเป็นปัญหาทีเ่ดีย๋วมาเดีย๋วไป การแก้ปัญหาจงึเป็นไปในลกัษณะชัว่ครัง้ชัว่คราว ทัง้ทีปั่ญหามลภาวะทางอากาศตดิ Top 10 ปัญหา
สิง่แวดล้อมทีท่�าให้มผีูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุ ยนืยนัโดยองค์การอนามยัโลก

ไม่ใช่เพยีงแค่เรือ่งฝุน่พษิ แต่ปัญหาสิง่แวดล้อมอืน่ๆ กเ็ริม่ปรากฏให้เหน็บ้างแล้ว วิธีการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นคงต้องเริม่จากตัวเราด้วยส่วนหนึง่ว่าการด�าเนินชวีติ
ประจ�าวนัและสงัคมแวดล้อมรอบตวัเราส่งผลให้เกดิมลภาวะมากน้อยเพียงใด TPSO Journal ฉบับเดือนกมุภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักนี ้ เราจงึหยิบยกประเดน็ 
รกัษ์สิง่แวดล้อมมาน�าเสนอ เร่ิมจากเรือ่ง “BLUE Economy” ซ่ึงเป็นกระแสทีม่าแรงอยูใ่นความสนใจระดบัโลก และเรือ่ง “ธรุกจิสเีขยีว (Green Business) และ 
การปรบัตวัในยคุเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy)” และท้ายสดุคอืการเตรียมการรบัมือของภาคการเกษตรเข้าสู ่ “Silver Economy” หรอืสงัคมสงูวยั  
ส่วนคอลมัน์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสถติทิางการค้าในฉบบันีก้ลบัมาเหมอืนเดมิแล้วเช่นกนั 

และขอแจ้งข่าวเพิม่เตมิว่า สนค. ได้มช่ีองทางการสือ่สารทาง Line official แล้ว เพยีงกด Add friend @TPSO.Tradeinsights กจ็ะมข้ีอมลู บทวเิคราะห์ 
ข่าวสารด้านเศรษฐกจิการค้าทัง้ไทยและต่างประเทศ ส่งถงึมอืท่านเป็นประจ�า ฝากไว้ให้ตดิตามกนัด้วยนะคะ 
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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้จัดงานสัมมนา “มองโลก มองไทย: 
ทิศทางการส่งออกปี 2562” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร  
เพือ่สร้างความตระหนกัต่อข้อมลูเศรษฐกจิและบรบิทการค้าโลกในปัจจบุนั พร้อมร่วมกันหารอืแนวทาง
เตรยีมความพร้อมรบัมอืสถานการณ์ ตลอดจนปรบักลยทุธ์การสร้างโอกาสและพฒันาการค้า การส่งออก 
ไทยให้เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ นกัวชิาการอสิระ 
บรรยายพเิศษในหัวข้อ “อนาคตการค้าไทยภายใต้ระเบียบโลกใหม่” อกีทัง้ยังมเีวทเีสวนาเพือ่ถกประเดน็
ความท้าทายและทิศทางการส่งออกไทยในปี 2562 ผ่านมมุมองของผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายมติ ิ ได้แก่  
(1) ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
(2) คุณปริญญ์ พาณิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษิทัหลกัทรพัย์ CLSA (3) รศ.ดร. ฐิตนินัท์ พงศ์สุทธริกัษ์ ผู้อ�านวยการสถาบนัศกึษาความมัน่คงและ
นานาชาติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (4) ดร. อาร์ม ตัง้นรินัดร คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(5) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้ด�าเนินรายการ คือ 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การจดังานสัมมนาครัง้นีเ้ป็นนมิติหมายอนัดทีีแ่สดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน 
และวิชาการ ท่ีมีองค์ความรู้หลากหลาย โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการหารือจะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ใน 
การก�าหนดทิศทางและนโยบายการค้าของภาครัฐและเอกชนไทย การปรับกลยุทธ์และทิศทาง 
การส่งออก ตลอดจนต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์การค้าในภายภาคหน้า อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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เศรษฐกจิสนี�า้เงนิ หรอื BLUE Economy เป็นแนวคดิทีน่�าเอาความยัง่ยนืมา
ประยกุต์ใช้กบัสิง่แวดล้อมทางทะเล ซึง่เกดิขึน้ครัง้แรกในการประชมุ United Nations 
Conference on Sustainable Development หรอืทีเ่รยีกกนัในนาม “RIO+20”  
ในปี ค.ศ. 2012 ณ กรงุรโีอเดจาเนโร ประเทศบราซลิ หลงัจากการประชมุดังกล่าว 
แนวคิดเศรษฐกิจสีน�้าเงินได้รับกระแสตอบรับจากทั่วโลกเป็นอย่างดี จากองค์การ
สหประชาชาต ิธนาคารโลก กลุม่ประเทศ Organisation for Economic Co-operation 
and Development: OECD1 ต่างให้ความส�าคญักบัแนวคดินีจ้นเกดิเป็นนโยบายใน 
การพัฒนาเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ  

ความหมายของเศรษฐกจิสนี�า้เงนิอย่างง่ายทีส่ดุ คอื เศรษฐกิจฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาท ิการเดนิเรอื การขนส่ง การท่องเทีย่ว การใช้เป็น 
แหล่งพลงังาน การบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง และการเก็บเกีย่วทรพัยากรทีอ่ยูใ่นทะเลมาใช้ 
อาท ิอาหารทะเล น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิแร่ พลงังาน และน�า้ เป็นต้น ซึง่แสดงให้เหน็ว่า 
ทรัพยากรดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จากรายงานของ 
OECD เรือ่ง The Ocean Economy in 2030 ประเมนิว่าปัจจบุนัเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ 
สร้างมลูค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั และเกดิการจ้างงาน 31 ล้านต�าแหน่ง โดย
ในปี ค.ศ. 2030 คาดว่าจะมมีลูค่าทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า หรอืคดิเป็นมลูค่ากว่า 
3 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั และเกิดการจ้างงานเพิม่ขึน้ 10 ล้านต�าแหน่ง ทัง้นีธ้นาคารโลก
เชือ่ว่า เศรษฐกจิสนี�า้เงนิจะเป็นกญุแจส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพชวีติในประเทศ
ที่เป็นชายฝั่งและเกาะขนาดเล็ก หรือประเทศที่มีรายได้ต�่าหรือรายได้ปานกลาง 
ค่อนมาทางต�า่ ส่วนประเทศทีมี่เศรษฐกิจบนแผ่นดนิ (Land-based economy) เข้มแขง็
อยูแ่ล้ว เศรษฐกจิสนี�า้เงนิจะเป็นฐานส�าคญัของการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการกระจาย
รายได้อย่างยัง่ยนื (Sustainable and inclusive growth) 

BLUE Economy 
เทรนด์ใหม่ทีไ่ด้รบัความสนใจในระดบัโลก

ในด้านธุรกิจ มีอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสีน�้าเงินอยู่จ�านวนมาก 
เช่น อุตสาหกรรมการเดินเรือ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวชายฝั่งและท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยอตุสาหกรรมทีค่าดว่าจะเตบิโตอย่างมาก ได้แก่ อตุสาหกรรมท่องเทีย่วชายฝ่ังและ
ท่องเทีย่วทางทะเล ร้อยละ 26 รองลงมา ได้แก่ อตุสาหกรรมน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 21 และธรุกจิท่าเรอื ร้อยละ 16 แนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิสนี�า้เงนิเป็นทีย่อมรบัใน
กลุม่ผูน้�าทางธรุกจิว่าการน�าเอาหลกัการมาใช้ในการบรกิารต่างๆ จะช่วยให้ลดต้นทนุทาง
ธรุกจิ เพิม่ประสิทธภิาพ กระตุน้ให้เกดินวตักรรม เปิดโอกาสในการเข้าถงึตลาดใหม่ และ
มกีารไหลเข้าออกของทนุต่างๆ อย่างไรกต็าม การเตบิโตของเศรษฐกจิสนี�า้เงนิมมีลูค่า 
สูงมากเท่าใด การใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นตามไปด้วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง 
ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น การจบัสตัว์น�า้อย่างผดิกฎหมาย  
ความเสือ่มโทรมของแหล่งทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และการรกุล�า้/การกัดเซาะ
ทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมอย่างมนียัส�าคญั จงึจะต้องมกีารจดัการ
เศรษฐกิจสีน�้าเงินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความสมดุล โดยต้องค�านึงถึงมิติที่
เกีย่วข้องทีส่�าคญั ได้แก่ มติด้ิานเศรษฐกิจ มติด้ิานสิง่แวดล้อม และมติด้ิานความมัน่คง

จากภาพความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจสีน�้าเงินจะต้องด�าเนินการหรือท�าให้
เกดิควบคูก่นัไป กล่าวคอื การน�าแนวคดิเศรษฐกจิมาใช้ภายใต้อ�านาจอธปิไตยพืน้ทีท่าง
ทะเลทีแ่ต่ละประเทศมอียูส่ามารถก่อให้เกดิรายได้ สร้างอาชพี และมเีมด็เงนิหมนุเวยีน
ทางเศรษฐกจิ เป็นการสร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความมัน่คง และ 
การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับตวั-ใช้ประโยชน์อย่างไร

แท้จรงิแล้ว Blue Economy เป็นส่วนหนึง่ของ Green Economy ซึง่อยูใ่น
บรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการขจดัความยากจน แต่เศรษฐกจิสนี�า้เงนิจะเน้น
นวตักรรม ซึง่ต่างประเทศค่อนข้างให้ความส�าคญักบัแนวคดินี ้ เพราะมองว่าทรพัยากร
ทางทะเลมีศกัยภาพสงู และมีความคุม้ทนุในการลงทนุเพือ่น�ามาท�าวจิยัพฒันาทรัพยากร
ในแง่ของการหาแหล่งพลงังานในทะเล ส�าหรบัในส่วนของประเทศไทย มองว่าเศรษฐกจิ
สีน�้าเงินเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการมหาสมทุร การประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์น�้าให้มคีวามยัง่ยนืขึน้ 
จนท�าให้ประเทศไทยสามารถปลดสถานะใบเหลอืงของภาคประมงไทยจากสหภาพยโุรป 
หรือ อียู ที่มีมาอย่างยาวนาน 3 ปีได้ส�าเร็จ เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
(สหภาพยุโรป มีมติให้ใบเหลืองไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558) หลังจากที่อียู  
เหน็ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคมุ หรอื ไอยยู ู(Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: IUU) ซึง่
ฝ่ายไทยเสนอทีจ่ะยกระดบัความร่วมมอืกบัสหภาพยโุรปไปสูก่ารส่งเสรมิความยัง่ยนืทาง
ทะเลในทกุมติ ิในด้านการรกัษาทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทางทะเล และการประมงอย่าง
มีจรยิธรรม ซึง่ภายหลงัความส�าเรจ็น้ี คาดว่าธุรกิจส่งออกอาหารทะเลจะได้รับผลดตีามมา 

ทัง้นีก้ารศกึษาตวับ่งชี ้Blue Economy ของไทยพบว่า รายได้จากเศรษฐกจิทาง
ทะเลและชายฝ่ังมสีดัส่วนร้อยละ 50 ของจดีพี ีซึง่รายได้ประชากรต่อหวัของจงัหวดัทาง
เศรษฐกจิชายทะเลสงูกว่าจงัหวดัอืน่โดยเฉลีย่ เนือ่งจากปัจจบัุนประชากรเพิม่ขึน้ และ
มกีารใช้ทรพัยากรบนบกมากขึน้และไม่เพยีงพอ จงึมกีารเคลือ่นย้ายไปใช้ทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังค่อนข้างมาก และในอนาคตจะมีโอกาสขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจากบนบก 
ไปสู่ภาคทะเลหรือพ้ืนที่สีน�้าเงินสูงขึ้นเร่ือยๆ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ การพัฒนา
พืน้ทีต่ดิทะเลให้เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของไทยในปัจจบุนั ได้แก่ ระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึง่มเีป้าหมายใน
การส่งเสรมิการลงทนุ ยกระดบัอตุสาหกรรมของประเทศ และเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนัในพืน้ทีแ่ถบชายฝ่ังทะเล คอื ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง เน้นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 กลุ่ม First S-curve และ New S-curve โดยมีเม็ดเงินลงทุน 1.5  
ล้านล้านบาท ครอบคลมุด้านโลจสิตกิส์ อาท ิการสร้างรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 
(ดอนเมอืง สวุรรณภมู ิ อูต่ะเภา) รถไฟทางคูเ่ชือ่มแหล่งอตุสาหกรรมกบัท่าเรอื พฒันา
ท่าเรอืแหลมฉบงั พฒันาท่าเรอืมาบตาพดุ และการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง 
ด้านอุตสาหกรรมและการค้า เน้นการพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุน
กบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุม่ ด้านชมุชนและท่องเทีย่ว เน้นการพฒันาเมอืงและ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแถบชายทะเล ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้จะ 
ก่อให้เกดิโอกาสกบัธรุกจิตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง หรอืตัง้แต่ต้นทางอย่าง 
ผูผ้ลติ Manufacturer ไปสูผู่ค้้าอย่าง SMEs Traders/Dealers/Suppliers รวมไปถงึ 
ธุรกิจของคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม Startup ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่จะได้ตั้งแต่เศรษฐกิจ 
บนแผ่นดนิ (Land-based economy) ขยายไปยงัสูเ่ศรษฐกจิสนี�า้เงนิ (Blue Economy) 
ซึง่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิดงักล่าวจะต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม 
และความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิของประเทศอย่างเป็นองค์รวม

รปูที ่1 อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ

รูปท่ี 2 ความสมดลุของเศรษฐกจิสีน�า้เงิน

ความสมดุลของเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ

-  การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
-  มลพษิทางทะเล
-  พฤตกิรรมนกัท่องเท่ียว
-  การเพาะเล้ียงพชืและสัตว์ในน�า้
-  การกดัเซาะชายฝ่ัง
-  นเิวศวิทยา

ประเทศไทยมีมูลค่าของผลประโยชน์ทางทะเลต่อปี
สูงมากถงึร้อยละ 161.3 ของ GDP หรอืดชันมีวลรวม
ของประเทศ

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ดร.ธนติ โสรัตน์, 2017
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-  ประเทศไทยมอีาณาเขตทางทะเล 
   323,488.32 ตารางกโิลเมตร
-  ความยาวชายฝ่ังทะเล 3,148.23 กโิลเมตร
-   การค้าผิดกฎหมาย การค้ามนษุย์
-   การประมงผิดกฎหมาย 
-  ดแูลปกป้องทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเล

1OECD ประกอบด้วยสมาชกิ 36 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยยีม แคนาดา ชิล ีสาธารณรฐัเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนี 
กรซี ฮงัการ ีไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อสิราเอล อติาล ีญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีลตัเวยี ลทัิวเนยี ลกัเซมเบร์ิก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นวิซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์  
โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด์ ตรุก ีสหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา
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ภาพยนตร์สารคดีเร่ือง An 
Inconvenient Truth ท่ีน�าเสนอ
โดยอัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในตัวเร่งให้ 
ประชาคมโลกหนัมาฉกุคดิและตระหนกั 
ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่า 
จะเป็น การเกดิน�า้ท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว  
สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน การเกดิพายุ  
หรือไฟป่า อีกทั้งยังมีความถ่ีและ 
ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ในอดตี

ผลจากความตระหนกัถงึปัญหา
ดังกล่าวท�าให้เกิด แนวคิดเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
แนวคดิทีม่กีารให้ความส�าคญัในระดบั

นานาชาติ รวมถึงประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme หรือ UNEP) (2011) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว 
ว่า “เป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีความเสมอภาคในสังคม  
สามารถช่วยลดความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและการขาดแคลนในระบบนเิวศ 
มกีารปลดปล่อยคาร์บอนต�า่ และมกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้นี้
ต้องมคีวามครอบคลมุต่อทกุคนในสังคม” 

ธรุกจิสเีขยีวจะเป็นทางเลอืกหนึง่ในการสร้างโอกาสส�าหรบัผูป้ระกอบการ  
ปัจจบัุนผูป้ระกอบการและองค์กรธรุกจิ ได้มกีารปรบัตวัโดยการน�าแนวคดิธุรกจิ 
สีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ตัวอย่างองค์กรธุรกิจชั้นน�าของโลก 
ได้แก่ บรษิทั Coca Cola ทีไ่ด้ตัง้เป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรจภุณัฑ์
ทัง้หมดของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสตกิและกระป๋อง จะต้องสามารถ
รไีซเคลิได้ 100%  บรษิทั IKEA ได้มุง่มัน่เป็นองค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งม่ันให้การด�าเนินงานทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ 
ภมูอิากาศ ภายในปี ค.ศ. 2030 เช่นกนั

ไม่ใช่แค่เพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศเท่านั้น ที่มีการน�า
แนวคิดธรุกจิสเีขยีวหรอืธรุกจิทีย่ัง่ยนืมาปรบัใช้ ส�าหรบัประเทศไทย มหีลายบรษิทั
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการน�าแนวคดินีม้าใช้ เช่น บรษิทั แปลนครีเอชัน่ส์ จ�ากัด 
ผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ของเล่นไม้ยางพาราส�าหรบัเสรมิสร้างพัฒนาการ
เดก็ ภายใต้ตราสนิค้า PlanToys ทีย่ดึหลกันโยบายความยัง่ยนื ตัง้แต่การเลอืกใช้

วสัด ุกระบวนการผลติ จนส่งถงึมอืผูบ้รโิภค ให้ความส�าคญักบัสขุภาพของคนงาน 
ท�าให้บริษทัประสบความส�าเรจ็เป็นท่ีรู้จกัเพราะจดุขายดังกล่าว มกีารส่งขายไป 
ทั่วโลก ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยก็มีการน�า
แนวคดิธุรกจิสีเขียวมาใช้เช่นกนั ได้แก่ บรษิทั บ้านไทย เฮร์ิบ จ�ากดั ผูผ้ลติ
ผลติภณัฑ์แปรรปูจากข้าวสงัข์หยด ตราสนิค้าออไรซาน เป็นผลติภณัฑ์อนิทรีย์ 
เน้นเรือ่งความปลอดภยัต่อผู้บริโภคและมีส่วนช่วยสนบัสนนุเศรษฐกจิชมุชนให้
เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ธุรกิจกาแฟสดเอ็มวินคอฟฟี่ ผู้จ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์และเจ้าของเฟรนไชส์กาแฟอินทรีย์ ปลอดสารพิษ มีขัน้ตอนการปลกู 
การผลติและแปรรูปท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ช่วยอนรัุกษ์ป่าต้นน�า้ สร้างรายได้
ให้เกษตรกร ค�านงึถงึสขุภาพผูบ้รโิภคและมรีาคาทีเ่ป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค

ตวัอย่างข้างต้น น่าจะท�าให้เหน็ภาพธรุกจิสเีขยีวได้พอสมควร ส�าหรบัธรุกจิ
สเีขยีว (Green Business) ปัจจบุนัสามารถให้ค�าจ�ากดัความได้หลากหลาย แต่
มหีลกัส�าคญัทีเ่หมอืนกนั คอื เป็นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึความย่ังยืน  
จงึมชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ธรุกจิทีย่ัง่ยนื (Sustainable Business) เป็นธรุกจิท่ีมี
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ไม่ส่งผลกระทบเชงิลบหรอืลดการเกิด
ผลกระทบเชงิลบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกจิชมุชนและสงัคม โดยอาจใช้แนวคดิ
นีต้ลอดห่วงโซ่ธรุกจิ หรอืแค่ส่วนใดส่วนหนึง่ของธรุกจิกไ็ด้

ธรุกจิสเีขยีวหรอืธรุกจิทีย่ัง่ยนืให้ความส�าคญัต่อผลลพัธ์ทางธรุกิจใน 3 ด้าน 
หรอืทีเ่รยีกว่าไตรก�าไรสทุธ ิ(Triple Bottom Line : TBL) ตามแนวคิดของจอห์น 
เอลคงิตนั (John Elkington) ได้แก่ 1) People  ผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการด�าเนิน
ธรุกจิ ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่ส่งผลเสยีต่อผูท้ีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่าทางธรุกจิ คนในชมุชนและสงัคม 2) Planet การด�าเนนิธรุกจิ 
ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
ความหลากหลายทางชวีภาพ 3) Profit ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจาก 
การท�าธรุกจิ ทัง้นีต้้องรวมต้นทนุทางสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วย ธรุกิจทีจ่ะเตบิโต
ได้อย่างยัง่ยนื จะต้องได้รบัผลตอบแทน 3 ด้านนีพ้ร้อมกนั

ธรุกจิสเีขยีว (Green Business) 
และการปรบัตวัในยคุเศรษฐกจิสีเขยีว (Green Economy)

รปูที ่2 ตวัอย่างองค์กรธรุกจิระดบัโลกทีม่กีารน�าแนวคดิธรุกจิสเีขยีวมาประยุกต์ใช้

รปูท่ี 3 ตวัอย่างธรุกจิสเีขยีวในประเทศไทย

รปูท่ี 4 แนวคดิไตรก�าไรสทุธ ิ(Triple Bottom Line : TBL) ส�าหรบัธรุกจิสเีขยีว
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ภาคการเกษตร
Green Agriculture เกษตรสเีขยีว
เกษตรกรและผูป้ระกอบการภาคเกษตร สามารถน�าแนวคิดธรุกจิสเีขยีวมาใช้  

โดยมหีลกัการทีส่�าคญั คอื การผลิตและบรโิภคสินค้าอาหาร พชืและผลติภณัฑ์
จากพชื และสตัว์และผลติภณัฑ์จากสตัว์ต่างๆ ทีม่กีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อ 
สิง่แวดล้อม มีการปกป้องและส่งเสรมิสภาพแวดล้อม สขุภาพ ชมุชน และสวัสดิการ
แรงงาน และสวัสดิการปศุสัตว์ โดยรูปแบบการผลิตและบริโภคนี้จะต้องไม่ส่ง
ผลต่อศกัยภาพการผลติและบรโิภคสนิค้าของผูค้นและสภาพแวดล้อมในอนาคต  
ตวัอย่างการท�าการเกษตรในรปูแบบนี ้ เช่น เกษตรอนิทรย์ี (Organic Farming) 
เกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practice) 

ภาคอตุสาหกรรม
Green Industry อตุสาหกรรมสีเขยีว
คืออุตสาหกรรมท่ีมีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

การมุง่เน้นในเรือ่งการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติและการบรหิารจดัการ
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัการประกอบกจิการด้วยความตระหนกัในการ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อปุทานเพือ่การพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื ถอืเป็นการน�าแนวคดิธรุกจิสเีขยีวมาประยกุต์ใช้ในอกีรปูแบบหนึง่  

ภาคบรกิาร
Green Service หรอื Green Hotel โรงแรมสเีขยีว 
ผูป้ระกอบกจิการโรงแรมทีส่นใจสามารถน�าหลกัแนวคดิธรุกจิสเีขยีวมาใช้

ในการด�าเนนิธรุกจิโรงแรม หรอืเรยีกว่า Green Hotel โดยต้องยดึหลกัการใช้
ทรพัยากรและพลังงานอย่างคุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดี  
และยกระดบัมาตรฐานการบรกิารให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ให้ความส�าคญักบั
ลกูค้าและพนกังาน รวมทัง้ท้องถิน่และชมุชนบรเิวณทีต่ัง้ของโรงแรม ซึง่ปัจจบุนั
ประเทศไทยมีการรับรองมาตรฐาน
โรงแรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
มลูนธิใิบไม้เขยีว

Green Tourism การท่องเท่ียวเชงินเิวศ
ผูป้ระกอบการด้านการท่องเทีย่ว บรษิทัทวัร์ เจ้าของสถานทีท่่องเทีย่ว หรอื

ชุมชน ทีม่กีารให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วสามารถน�าแนวคดิธรุกจิสเีขยีวมาใช้ได้
เช่นกัน โดยต้องให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม สงัคมและวฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ  
การท่องเทีย่วต้องไม่เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ลดการใช้ทรพัยากร การสร้าง

ขยะและของเสียท่ีเกดิจากการท่องเท่ียว รวมท้ังให้ความส�าคญักบัผลกระทบที่
จะเกดิขึน้กบัคนในท้องถ่ิน การจ้างแรงงานในท้องถิน่ ของท่ีระลกึหรอืสนิค้าที่ 
น�ามาจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต้องเป็นสินค้าในชุมชนเพ่ือผลก�าไรที่ได้จะได้
กลบัคนืสูค่นในท้องถิน่

นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาข้างต้น หลายคนอาจคุน้เคยกบัค�าว่า สนิค้าสเีขยีว 
(Green Product) หรือสนิค้าทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (Environmental 
Friendly Product) ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบให้ค�านึงถึง 
สิง่แวดล้อมตลอดทัง้วงจรชวีติผลติภณัฑ์ เริม่ตัง้แต่การออกแบบ กระบวนการผลติ 
การจดัจ�าหน่าย การใช้งาน ไปจนถงึของเสยีหรือส่วนท่ีเหลอืท้ิงจากการใช้งาน  
มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน�ากลับมา
หมนุเวยีนใช้ใหม่ได้ เป็นผลติภณัฑ์ทีป่ราศจากสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนษุย์และสตัว์  
ไม่มีการทารณุกรรมสัตว์เพ่ือการวิจยั ปัจจุบันสินค้าสีเขียวเป็นที่นิยมมากขึ้น  
เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เช่น สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา 
แคนาดาและญีปุ่น่ 

ประโยชน์ของการน�าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการ

•  ลดการใช้ทรพัยากรในการผลติ ท�าให้มต้ีนทนุการผลติทีล่ดลง จงึสามารถ 
   ต่อสูก้บัคูแ่ข่งในด้านราคาได้

•  ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กับองค์กรและสร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่ง
ทางธุรกิจ สามารถน�าเสนอความเป็นธุรกิจสีเขียวในการสร้างจุดขาย 
ให้กับผลิตภัณฑ์ หากได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงาน 
หรอืองค์กรด้านสิง่แวดล้อม กส็ามารถน�ามาใช้ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์
และบรกิารของตนได้

 •  เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังตลาดท่ีมีความต้องการสนิค้า
และบรกิารสเีขยีว รวมทัง้เป็นการลดอปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 
(Non-Tariff Barriers: NTBs) ส�าหรับข้อกดีกนัด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วกบั 
การค้าส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มี
มาตรการดงักล่าว

•  ได้รบัการลดหย่อนค่าบรกิารต่างๆ จากภาครัฐ และได้รับการส่งเสรมิ 
   การลงทุนทีม่กีารส่งเสรมิกจิการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

• เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ด้ประกอบธรุกจิทีม่คีณุค่า สามารถสร้างผลก�าไร 
   โดยทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคม

 แม้แนวคดิธรุกจิสเีขยีวเป็นแนวคดิทีผู่ผ้ลติเป็นผูม้บีทบาทหลกั แต่ผูบ้ริโภค
ก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตขยะและของเสีย เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสีเขียวและ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิสเีขยีวด�ารงอยูไ่ด้ การผลกัภาระไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ว่า 
จะเป็นผูผ้ลติหรอืหน่วยงานภาครฐั อาจไม่ใช่ทางออกทีถ่กูต้องทีจ่ะน�าไปสูค่วามยัง่ยนื 
ของระบบ ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคนต้องมส่ีวนช่วยกนั รวมทัง้เตรยีมความพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าที่เกิดจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
และร่วมกนัสนบัสนนุให้เกดิระบบเศรษฐกจิสเีขยีวอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างองิ
• ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว เกษตรสีเขียว https://progreencenter.org/ 
 2016/02/25/เกษตรสเีขยีว-green-agriculture/
• ศนูย์วจิยันโยบายด้านเศรษฐกจิสเีขยีว อตุสาหกรรมสเีขยีว https://progreencenter.org/ 
 2016/02/09/อตุสาหกรรมสเีขยีว-green-industry/

ตวัอย่างการประยกุต์แนวคิดธรุกิจสเีขยีวส�าหรบัผู้ประกอบการ

รปูที ่5 ตวัอย่างการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์จากแนวคดิเกษตรสเีขยีว

รปูที ่6 ตวัอย่างสญัลกัษณ์การรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีวในประเทศไทย

รปูที ่7 สญัลกัษณ์แสดงโรงแรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
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“Silver Economy” 
สงัคมสูงวยั และการเตรยีมรบัของภาคเกษตร

ทีม่า: กรมการปกครอง รวบรวมโดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

โดย : นางสาวสรูสิาร์ นสุขุ นกัวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงกำรค้ำ 
      นายสขุปิต ิมณขีาว นกัวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

ทีม่า: United Nation รวบรวมโดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

โลกยุคปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ในการน้ี องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ได้ก�าหนดสงัคมผูส้งูอายไุว้ 3 ระดบั คอื สงัคมสงูวัย  
(Aging Society) สงัคมสงูวยัโดยสมบรูณ์ (Complete Aged Society) และสงัคมสงูวยั 
ระดบัสดุยอด (Super Aged Society) และได้คาดการณ์ว่า ช่วง ค.ศ. 2001 - 2100  
(พ.ศ. 2544 - 2643) หลายประเทศทัว่โลกจะก้าวเข้าสูส่งัคมสงูวยั (UN, 2560)

ประเทศไทยเริม่เข้าสู่สงัคมสงูวยั (Aging Society) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548  
โดยมสีดัส่วนการขยายตวัของประชากรผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้เฉลีย่ร้อยละ 4 ต่อปี 
ในขณะท่ีอตัราการขยายตวัของประชากรรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 0.4 
ซึง่ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้คาดการณ์ไว้ว่า  
ประเทศไทยจะกลายเป็น ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Complete Aged 
Society) ภายในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็น ‘สงัคมสูงวยัระดบัสดุยอด’ (Super 
Aged Society) ในปี พ.ศ. 2574

เศรษฐกจิผูส้งูวยั
เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) คือเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ความต้องการของผูส้งูอาย ุและครอบคลมุถึงการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 
ให้กบัประเทศรวมถงึโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ จากการทีป่ระเทศเข้าสูส่งัคมสงูวยั

ท่ีผ่านมา สินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นสินค้าท่ัวไปและเน้นไปที่กลุ่ม 
คนท�างานท่ีมีก�าลงัซือ้ เนือ่งจากสดัส่วนของผูส้งูอายยุงัไม่สงูนกั ต่างจากในปัจจบุนั
ทีม่ทีัง้ความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และการแพทย์ การเพิม่ขึน้ของประชากร
ที่มีความรู้ และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการวางแผนเกษียณ ท�าให้กลุ่ม 
ผูส้งูอายมุส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ และเป็นโอกาสต่อผูป้ระกอบการใน
การขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ ซึง่ผูป้ระกอบการจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจ 
พฤตกิรรมของผูส้งูอายใุนการใช้สนิค้าและบรกิารเสยีก่อนว่ามลีกัษณะเป็นอย่างไร 
เพือ่ทีจ่ะได้ผลติสนิค้าและบรกิารทีต่รงกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าดงักล่าว 
กระทรวงพาณชิย์กไ็ด้รเิริม่โครงการต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาช่องทางการตลาด 
ในกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงอายุ เช่น ‘โครงการตลาดสินค้าผู้สูงอายุ’ และ 
‘โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับธุรกิจ
ดแูลผูส้งูอาย’ุ รวมถงึการศกึษาวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร
สงูอายใุนบรบิทต่างๆ

นอกจากในแง่ของผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นแรงงานที่ส�าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากประชาชนมีอายุยืนขึ้น ประกอบกับสัดส่วนของคน
วัยท�างานและเด็กเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้ประเทศเผชิญกับปัญหาการขาดคน
วัยแรงงาน ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและขยายการจ้างงานผู้สูงอายุ  
เพ่ือช่วยให้การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง  นอกจากนียั้งสามารถ
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงาน และการแบกรบัภาระในการ 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งหลายประเทศได้มีการปรับแก้ไข
นโยบายและมาตรการด้านการจ้างงานและสวสัดกิารเพือ่รกัษา และดงึดดูแรงงาน
สงูอายใุห้อยูใ่นตลาดแรงงานต่อไป 

ประเทศต้นแบบในการจัดท�าระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ ญี่ปุ่น  
ได้ก�าหนดมาตรการหลัก 3 มาตรการ คือ 1) การขยายอายุเกษียณในระบบ 
ประกนัสงัคม 2) การใช้กฎหมายบงัคบันายจ้าง1 และ 3) มาตรการเสรมิ (สถาบนัวจิยั
เพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2560) สงิคโปร์ ใช้พระราชบญัญตัเิกษียณอายุและ
การจ้างงานใหม่2 โดยก�าหนดเกษยีณอายลุกูจ้างต้องไม่ต�า่กว่า 62 ปี รวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลอืในเรือ่งการจ้างงานหลงัเกษยีณอาย ุทัง้เงนิสนบัสนุนพเิศษเพือ่ 
การจ้างงาน (Special Employment Credit - SEC) และการช่วยเหลอืของรฐับาล
ทีใ่ห้กบันายจ้างในการปรบัตวักบัค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ (Temporary Employment 
Credit) (ส�านกังานแรงงานประเทศสงิคโปร์, 2559) เป็นต้น 

ส�าหรบัประเทศไทยกไ็ด้ส่งเสรมิให้มกีารจ้างงานผูส้งูอายเุช่นกนั โดยได้มี
การก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาต ิ อาท ิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่12 มุง่เน้นให้ผูส้งูอายวัุย 60 - 69 ปีขึน้ไป มงีานท�าและมรีายได้ทีเ่หมาะสม 
กบัศกัยภาพของผูส้งูอาย ุ(ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 
2561) เช่นเดยีวกบัแผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ทีม่กีาร 
ส่งเสริมให้ก�าลังแรงงานผู้สูงอายุมีงานท�ามีรายได้และได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1กฎหมายความมัน่คงด้านการจ้างงานผูส้งูอาย ุ– Law Concerning  Stabilization of Employment of Older Persons 1971 
 และกฎหมายมาตรการการจ้างงาน – Employment Measures laws 1966  
2Retirement and Re-Employment Act-RRA
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อัตราการขยายตัวแรงงานภาคเกษตร

ปี
แรงงานวัยหนุ่มสาว

(15 - 60 ปี)
แรงงานสูงวัย
( > 60 ปี)

2556 -0.77 4.98

2557 -4.69 28.56

2558 -0.65 2.94

2559 -0.80 3.50

2560 -0.49 2.05

ทีม่า: กระทรวงแรงงาน รวบรวมโดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

โดย : นางสาวสรูสิาร์ นสุขุ นกัวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงกำรค้ำ 
      นายสขุปิต ิมณขีาว นกัวชิำกำรพำณชิย์ปฏบิตักิำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

ทีเ่หมาะสมอกีด้วย (กรมกจิการผูส้งูอาย,ุ 2559) ในส่วนของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน
นติบิคุคลทีม่กีารจ้างงานผูส้งูอายกุจ็ะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีตามกฎหมาย 
โดยเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุจะสามารถน�ามาหักภาษีได้สองเท่าของ 
รายจ่ายประเภทเงนิเดอืนและค่าจ้าง 

ปัญหาแรงงานสงูอายใุนภาคการเกษตรไทย
ภาคการเกษตรมีความส�าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยในการเป็นฐานการผลติอาหารและพลงังานทดแทนให้กบัประเทศ 
โดยในปี พ.ศ. 2560 มกีารจ้างแรงงานสงูถงึ 11.7 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 30.9 
ของก�าลังแรงงานทั้งประเทศ ถึงแม้ว่าสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรจะมี 
แนวโน้มลดลงมาก เนือ่งจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ทศันคตขิองแรงงานรุน่ใหม่ทีเ่ปลีย่นไป  
รายได้เฉล่ียต่อปีที่ต�่าลง ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขนาดการถือครองพื้นที่
การเกษตรเฉลีย่ต่อคนทีล่ดลง รวมถงึรายได้นอกภาคเกษตรมคีวามมัน่คงมากกว่า 
ท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายของแรงงานออกจากภาคการเกษตร

ภาคเกษตรไทยอ่อนแอลงเรือ่ยๆ ประชากรส่วนทีเ่หลือในภาคเกษตรเป็น
คนทีมี่อายพุ้นวยัหนุม่สาวไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนแรงงาน
สงูวยัภาคเกษตรในช่วง ปี พ.ศ. 2556 - 2560 มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ  
8.41 ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวของแรงงานวัยหนุ่มสาวกลับลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.48 และหากพจิารณาจากกราฟสดัส่วนแรงงานผูส้งูวยัทัง้ประเทศ พบว่า  
กว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานผู้สูงอายุอยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งอาจจะส่งผลให้ 
ผลติภาพการผลติในอนาคตลดลง เนือ่งจากสภาพร่างกายทีเ่ริม่เส่ือมถอยตาม
กาลเวลาของแรงงาน และข้อจ�ากัดในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ามา
ประยกุต์ใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดต่อเนื่องจากผลิตภาพทางการผลิตที ่
ลดลงกค็อื ผลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านอาหาร ซึง่อาจท�าให้เกดิภาวการณ์
ขาดแคลนอาหารได้ในอนาคต ผลกระทบทีเ่กดิกบัภาคการผลตินีส้ามารถส่งผล
เชือ่มโยงตลอดห่วงโซ่ ทัง้ภาคอตุสาหกรรมทีน่�าผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็น
ปัจจยัการผลิต เช่น การแปรรปูอาหาร การผลติอาหารสตัว์ และการผลติพลงังาน 
เป็นต้น และภาคการค้าท่ีมีการค้าขายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
ทัง้ภายในและต่างประเทศ

แนวทางการลดผลกระทบจากปัญหาข้างต้น คอื
1.  ผลกัดนัเกษตรกรไทยเข้าสูก่ารเป็น Smart Farmer และเกษตรกร 4.0 

โดยการเสรมิสร้างศกัยภาพให้แก่แรงงานสงูอาย ุ ท้ังด้านการพัฒนาทกัษะใหม่ๆ  
และความรู้ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
ในระยะยาว โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก เช่น ญีปุ่น่มกีารปรับตวั 
ต่อภาวะเกษตรกรสูงวัยโดยการน�าเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยมากขึ้น 
ท�าให้สามารถควบคมุปรมิาณและคณุภาพของผลผลติในแต่ละปีได้อย่างสม�า่เสมอ 
รวมถงึน�านวัตกรรมอย่างโดรนมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ โดยน�ามาช่วยใน 
การพ่นสารก�าจดัศตัรพูชืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. ในปัจจบุนัผูป้ระกอบการเกษตรรุน่ใหม่มคีวามเป็นนกัลงทนุมากขึน้
และมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยเีป็นอย่างด ีซึง่หากน�ามาผนวกกบั 
เกษตรกรสูงอายุที่มีทักษะและภูมิปัญญาที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ ร่วมมือ
กับกลุ่มนี้ในการส่งต่อความรู้สู่เกษตรกร/ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ การน�า 
ความแตกต่างของบุคคลมาผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกัน จะท�าให้เกิด 
ความได้เปรยีบต่อภาคเกษตรของไทยได้

3. ส่งเสรมิการรวมตวักันของเกษตรกร เนือ่งจากจะช่วยสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับเกษตรกรและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและยัง่ยนื โดยการรวมตัวกนัจะท�าให้เกษตรสามารถพึง่พาตวัเอง
ได้มากขึน้ สามารถเพ่ิมอ�านาจต่อรองท้ังในด้านการผลติและการตลาด และยงั
น�าไปสูก่ารร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่ายได้อกีด้วย

4. ส่งเสรมิให้มกีารจดัการอย่างเป็นระบบ รวมถงึสนบัสนนุการวางแผน
การผลติและการตลาด โดยไทยยงัขาดการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบและ 
การวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ซึง่มผีลต่อคณุภาพ
ของสินค้าและต้นทุนการด�าเนนิการ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดโลกของไทยด้วย

5. ภาครัฐควรหามาตรการจูงใจให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับ
เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญและ 
ปรับทัศนคติที่มีต่ออาชีพเกษตรกร นอกจากนี้อาจมีการจัดหาสวัสดิการ  
หลกัประกนัทางสงัคม และการคุม้ครองให้กบัแรงงานในภาคเกษตรกรรม ทัง้นี้
ควรมีการอ�านวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยใีห้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานง่าย รวมถงึสนบัสนนุโครงสร้าง
พืน้ฐานในการประกอบอาชพี เช่น การพฒันาแหล่งน�้า และการพฒันาระบบ 
โลจสิตกิส์ เป็นต้น

6. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมกีารร่วมมอืกนับรูณาการในการด�าเนนิงาน
ด้านการเกษตรภายใต้แผนงานของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถงึร่วมมอืกบัภาคเอกชน 
และสถาบนัการศกึษาในการศกึษาวจิยัและพฒันาสนิค้าเกษตรให้มมีลูค่าเพิม่

ภาคการเกษตรไทยจ�าเป็นท่ีจะต้องเผชญิกบัความท้าทายและการปรบัตวั 
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมและสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป หากสามารถปรบัตวั 
ให้สอดคล้องกับภาวะที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้ ก็จะเป็นโอกาสต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกจิไทยต่อไป
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Economic Indicator
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

อัตราเงินเฟ ้อทั่วไปเดือนมกราคม 2562 เทียบกับ 
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน สงูข้ึนร้อยละ 0.27 (YoY) ชะลอตวัเล็กน้อย 
จากร้อยละ 0.36 ในเดือนก่อน โดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อ 
ในเดือนน้ีมีสาเหตุส�าคัญจากการลดลงของราคาพลังงานเป็น
ส�าคัญ โดยน�้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 6.09 ตามการลดลงของ
น�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และ 
ก๊าชยานพาหนะ (LPG) นอกจากนี้ หมวดผักและผลไม้ ลดลง 
ร้อยละ 4.36 (ผักสด ลดลงร้อยละ 3.97 และผลไม้สด ลดลง 
ร้อยละ 2.29) เนือ่งจากสภาพอากาศในช่วงนีเ้อือ้อ�านวยต่อผลผลติ
สินค้าเกษตรมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาด 
ปรมิาณมาก ส�าหรบัหมวดอืน่ๆ ยงัขยายตวัได้ด ีโดยหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.34 โดยเฉพาะข้าว แป้ง 
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (สูงขึ้นร้อยละ 5.02) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และ
สตัว์น�า้ (สงูขึน้ร้อยละ 3.04) ไข่และผลติภณัฑ์นม (สงูขึน้ร้อยละ 2.32)  
เครื่องประกอบอาหาร (สูงข้ึนร้อยละ 2.16) อาหารบริโภค 
ในบ้าน และนอกบ้าน (สูงขึ้นร้อยละ 0.93 และ 2.05 ตามล�าดับ)  
หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.76 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.67 หมวดการบันเทิง การอ่าน  
การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.29 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ  
0.22 และ 0.01 ตามล�าดับ 
• เมือ่เทยีบกบัเดือนธันวาคม 2561 ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไปลดลง
ร้อยละ 0.02 (MoM) 
• เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 
ร้อยละ 0.69 (YoY) 

การชะลอตวัของเงนิเฟ้อดงักล่าว สอดคล้องกบัการลดลงของ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ลดลงร้อยละ 0.3 (เดือนก่อนหน้าสูงขึ้น
ร้อยละ 0.5) โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการลดลงของหมวดเหล็กและ
ผลติภณัฑ์เหลก็ และการลงทนุด้านปรมิาณการจ�าหน่ายปนูซเีมนต์ 
รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตท่ีลดลงร้อยละ 1.1 ต่อเนื่องจากเดือน 
ทีผ่่านมาทีล่ดลงร้อยละ 0.5 ตามราคาหมวดปิโตรเลียมทีป่รบัลดลง

สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนมกราคม 2562
การชะลอตัวของเงินเฟ ้อในเดือนนี้มีสาเหตุหลักจาก  

1) การลดลงของราคาน�้ามัน ตามการลดลงของราคาตลาดโลก
และ 2) การลดลงของราคาผัก/ผลไม้ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ประกอบกบัการชะลอการปรบัค่าโดยสารสาธารณะ และการแขง็ค่า
ต่อเนือ่งของเงนิบาท ในขณะทีร่าคาสนิค้าและบรกิารในหมวดอืน่ๆ 
ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนน้ีต�่ากว่า
การคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก
ด้านต้นทุนและปริมาณผลผลิตสินค้าแล้ว พบว่าความต้องการของ
ผูบ้รโิภคยงัอยูใ่นระดบัด ีท�าให้เงนิเฟ้อในระยะต่อไปจะอยูใ่นระดบั
เสถียรภาพที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปัจจัยความต้องการ (Demand 
Pull) ในขณะที่ปัจจัยด้านต้นทุนและผลผลิต (Cost & Supply)  
ยังเป็นตัวแปรท่ีท�าให้เงินเฟ้ออาจผันผวนจากการคาดการณ์ได้  
ทัง้นีก้ระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ว่า เงนิเฟ้อในปี 2562 จะเคล่ือนไหว 
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7

ภาพรวมเศรษฐกจิเดอืนมกราคม 2562

เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิทีส่�าคญั เดอืนมกราคม 2562

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคทัว่ไป เดอืนมกราคม 2562 เท่ากบั 101.71

คาดการณ์เงนิเฟ้อ 2562

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคจ�าแนกรายภาค เดอืนมกราคม 2562
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ดชันรีาคาผูผ้ลติ เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน  
ลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
โดยเดือนก่อนหน้าลดลงร้อยละ 0.5 ตามการลดลงของ
หมวดผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ร้อยละ1.6 สนิค้าส�าคญัที่
ราคาลดลง อาท ิกลุ่มน�า้มนัเชือ้เพลงิ อปุทานน�า้มนัอยูใ่น 
ระดับสูง ขณะที่ความต้องการชะลอตัว กลุ่มปิโตรเคมี
และเม็ดพลาสตกิ ตามราคาน�า้มนัซึง่เป็นสนิค้าเกีย่วเนือ่ง  
กลุ ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ การแข่งขันสูงจึง 
ปรับราคาลงเพื่อเพิ่มยอดขาย กลุ ่มผลิตภัณฑ์ยาง  
(ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) สต็อกยางในตลาดโลก 
อยู่ในระดับสูง ส�าหรับกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
(เหลก็แผ่น เหล็กเส้น) แผงวงจรไฟฟ้า และอตุสาหกรรมอืน่ๆ  
(ทองค�า) ปรับตามราคาวัตถุดิบและราคาในตลาดโลก 
ส�าหรบักลุ่มส่วนประกอบคอมพวิเตอร์ (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์) 
ปรับราคาเพือ่ระบายสนิค้ารุน่เดมิตามการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ีขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรมสงูขึน้
ร้อยละ 0.7 ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ได้แก่ ข้าวเปลือก มีค�าส่ังซื้อเข้ามาอย่างต่อเน่ือง  
(จากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ประกอบกับสต๊อกข้าว
ของรัฐบาลมีปริมาณน้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตไม่
เพียงพอกบัความต้องการ มนัส�าปะหลงัสดความต้องการ 
ของตลาดมีอย่างต่อเน่ือง ส่วนสุกรมีชีวิตและไข่ไก่ 
ปรมิาณผลผลิตลดลง ขณะท่ีความต้องการมอีย่างต่อเนือ่ง 
กดดนัให้ราคาปรบัตวัสูงขึน้ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง 
สงูขึน้ร้อยละ 2.8 จากราคาสนิค้าส�าคญั อาท ิก๊าซธรรมชาติ 
และแร ่เหล็กซึ่งปรับตามภาวะราคาในตลาดโลก  
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM)

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั 
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เดือนก่อนหน้าสูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 เป็นการลดลงในรอบ 19 เดือนตามการ 
ลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง 
ร้อยละ 4.7 ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก  
เหล็กตัวH เหล็กรางน�้า ท ่อเหล็ก ท่อแสตนเลส  
เหล็กแผ่นเรียบด�า ปรับลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบ  
หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ 
อิฐมอญ อิฐโปร ่ ง  อลู มิ เ นียมเส ้น ยางมะตอย  
หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ อ่างล้างหน้า 
ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู ่ สายน�้าดี ราวแขวนผ้าติดผนัง  
ปรับราคาลดลงเพื่อกระตุ้นยอดจ�าหน่าย นอกจากนี้
หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ 
ท่อร้อยสายไฟ ท่อพวีซี ีข้อต่อสามทาง ท่อระบายน�า้เสยี 
พีวีซี  เมื่อ เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนี 
ราคาวัสดุก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง (MoM)

ดชันรีาคาผูผ้ลติ (PPI) เดอืนมกราคม 2562 เท่ากบั 100.8

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) เดอืนมกราคม 2562 เท่ากบั 107.2

การเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าผูผ้ลติทีส่�าคญั เดอืนมกราคม 2562

การเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าวสัดกุ่อสร้างทีส่�าคญั เดอืนมกราคม 2562



 ธันวาคม 61 ม.ค.-ธ.ค. 2561

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 19,381.4 -1.7 252,486.4 6.70

น�าเข้า 18,316.4 -8.2 249,231.9 12.5 

ดุลการค้า +1,064.9 +3,254.5

สินค้า
มูลค่า Δ สัดส่วน

ประเทศ 
มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,208 0.6 11.4 จนี 2,447 -7.3 12.6

เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ

1,400 -17.0 7.2
สหรฐั

อเมรกิา
2,214 0.6 11.4

ผลติภัณฑ์ยาง 961 4.3 5.0 ญีปุ่น่ 1,864 2.7 9.6
อญัมณี
และเครือ่งประดบั

875 10.1 4.5 เวยีดนาม 1,160 0.2 6.0

เม็ดพลาสตกิ 777 4.3 4.0 ฮ่องกง 910 -4.0 4.7
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: ธนัวาคม 2561

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ธ.ค. 61

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน ธ.ค. 61
 

ส่งออก
การส่งออกของไทยในเดอืนธนัวาคม 2561 หดตวัทีร้่อยละ 1.7 หรอื 

คิดเป็นมูลค่า 19.381.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลจากแนวโน้ม
การค้าชะลอตัว ข้อพิพาททางการค้า และแนวโน้มการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า 
นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาดส�าคัญส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัว  
ขณะทีต่ลาดอย่างสหรฐัฯ ญีปุ่น่ และอาเซยีน ขยายตวัต่อเนือ่งแต่มแีนวโน้ม
ชะลอตวัตามทศิทางการชะลอตวัของเศรษฐกจิการค้าโลกปี 2562 การส่งออก
สนิค้ากลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร หดตวัทีร้่อยละ 6.6 โดยสนิค้าทีย่งั
ขยายตวัได้ด ีได้แก่ น�า้ตาลทราย ผกั ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แข็ง กระป๋องและแปรรปู 
ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู การส่งออกสนิค้ากลุม่อตุสาหกรรม กลบัมาหดตัวที่ 
ร้อยละ 0.8 สนิค้าทีย่งัขยายตวัได้ด ีได้แก่  สนิค้าเกีย่วเนือ่งกบัน�า้มนั เครือ่งยนต์
สนัดาปภายในแบบลกูสบูและส่วนประกอบ ทองค�า ผลติภณัฑ์ยาง และเหลก็ 
เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ รวมทัง้ปี 2561 การส่งออกขยายตวัร้อยละ 6.7

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและ 
การค้าโลกที่ชะลอตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 0.5  
โดยเฉพาะการหดตวัของการส่งออกไปสหภาพยโุรปทีร้่อยละ 5.0 อย่างไรก็ตาม
การส่งออกไปญีปุ่น่และสหรฐัฯ ยงัคงขยายตวัต่อเนือ่งทีร้่อยละ 2.7 และ 0.6 
ตามล�าดบั ด้านการส่งออกไปตลาดศกัยภาพหดตวัร้อยละ 3.5 ซึง่เหตผุลหลกั
มาจากการหดตวัของการส่งออกไปจนี อนิเดยี และ CLMV ทีร้่อยละ 7.3, 12.9 
และ 4.2 ตามล�าดบั ส่วนการส่งออกไปอาเซยีน 5 กลบัมาขยายตวัทีร้่อยละ 
8.0 ด้านตลาดศกัยภาพระดบัรองหดตวัทีร้่อยละ 4.9 เนือ่งจากการส่งออกไป 
ตะวันออกกลาง ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CIS หดตัว 
ร้อยละ 16.0, 7.6, 5.9 และ 1.6 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไปสวติเซอร์แลนด์
ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 298.3 

การส่งออกในปี 2562 มแีนวโน้มเผชญิความท้าทายจากความผนัผวนและ
ปัจจยัเสีย่งภายนอกโดยเฉพาะประเดน็ข้อพพิาททางการค้า รวมถงึเศรษฐกจิ
ของประเทศคูค้่าส�าคญัมแีนวโน้มชะลอตวั ประกอบกบัราคาสนิค้าเกษตรจะ
อยู่ในระดับต�่าเนื่องจากอุปทานและสต๊อกตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ภาพรวม 
การส่งออกในช่วงครึง่ปีแรกจะขยายตวัในระดบัต�า่ก่อนจะเร่งตวัขึน้ในช่วงปลายปี 
หากสงครามการค้ามแีนวโน้มคลีค่ลาย โดยวนัที ่18 ม.ค. 61 จนีประกาศยนิยอม
ลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ และน�าเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 
ระยะเวลา 6 ปี ระหว่างการเจรจาช่วงพกัรบระหว่างสหรฐัฯ และจนีเป็นเวลา 
90 วนั ซึง่จะช่วยให้บรรยากาศของการค้าโลกดขีึน้ และช่วยเพิม่ความเชือ่มัน่
ของผูส่้งออกกลบัมาได้ในช่วงสัน้ๆ โดยกระทรวงพาณิชย์จะตดิตามอย่างใกล้ชดิ 

กระทรวงพาณิชย์ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการขยายตวัของการส่งออก 
ศักยภาพอื่นๆ เร่งหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนเพื่อขับเคล่ือน 
การส่งออกสูเ่ป้าหมายทีร้่อยละ 8 ปี 2562 อาท ิการขยายความร่วมมอืทางการ
กบัคูค้่าศกัยภาพ อาท ิ เกาหลใีต้และขยายความร่วมมอืทางการค้าในภมูภิาค
อาเซียน และ CLMV ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียน การสร้างโอกาส 
การส่งออกโดยใช้กลยุทธ์ระดับพื้นที่ เจาะเมืองรองที่มีศักยภาพ รวมถึง 
การพฒันาช่องทางการขายสนิค้าทัง้รปูแบบออฟไลน์ และออนไลน์ 

การน�าเข้า
เดอืนธนัวาคม 2561 มมีลูค่า 18,316.4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ  

8.2 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการหดตวัของทองค�า 
(-82.2%) และเหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-3.5%) ขณะทีส่นิค้าส�าคญัยงัคง
ขยายตวั ได้แก่ น�า้มนัดบิ (+18.6%) เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (+3.0%) 
เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+7.2%) และเคมภีณัฑ์ (+2.1%) ขณะที่
แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+0.2%) ญีปุ่น่ (+1.5%) 
สหรัฐอเมริกา (+9.4%) มาเลเซีย (+15.7%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
(+29.0%) 

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 61

ส่งออก 0.1 -0.5 -0.4 0.7 3.4

น�าเข้า 0.4 -2.0 -1.1 0.4 5.47

สินค้า 
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มันดบิ 2,431 18.6 13.3 จีน 3,817 0.2 20.8

เครือ่งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,641 3.0 9.0 ญ่ีปุน่ 2,727 1.5 14.9

เครือ่งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1,452 7.2 7.9
สหรฐั 

อเมรกิา
1,176 9.4 6.4

เคมีภัณฑ์ 1,220 2.1 6.7 มาเลเซีย 1,017 15.7 5.6

เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลติภัณฑ์

985 -3.5 5.4
สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส์
1,005 29.0 5.5

ดลุการค้า
ดลุการค้าเดอืนธันวาคม 2561 เกนิดลุการค้ามลูค่า 1,064.9 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 3,254.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนธนัวาคม 2561 อยูท่ี ่100.0 (ปี2555=100) สงูขึน้

ร้อยละ 0.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาส่งออก
หมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.0 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ  1.0   
และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 ขณะทีห่มวดสนิค้าอตุสาหกรรม
การเกษตร หดตวัร้อยละ 2.6 

ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนธนัวาคม 2561 อยูท่ี ่91.3 (ปี 2555=100) ขยายตวั 
ร้อยละ 0.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้า 
หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0  
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทรงตัว ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  
ลดลงร้อยละ 1.5 และหมวดสนิค้าเช้ือเพลงิลดลงร้อยละ 1.9



เดือน
ธ.ค.-61 ม.ค.-62 %Δ(MOM) ม.ค.-61 ม.ค.-62 %Δ(YOY) 

สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,175.00 1,161.82 -1.12 1,230.71 1,161.82 -5.60

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,315.00 3,322.27 0.22 2,996.90 3,322.27 10.86

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 46.66 50.34 7.89 53.88 50.34 -6.57

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 42.00 44.43 5.79 48.16 44.43 -7.74

ทองค�า  

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,250.9 1,291.7 3.3 1,331.7 1,291.7 -3.0

ไทย (THB/Baht) 19,292.9 19,389.1 0.5 20,031.8 19,389.1 -3.2

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

WTI 48.9 51.6 5.5 63.7 51.6 -19.0

อัตราแลกเปลี่ยน

THB/USD 32.7 31.8 -2.7 31.9 31.8 -0.2

TPSO Journal

11Commodities & FX

TPSO Journal

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนมกราคมเฉลีย่อยู่ที ่19,389 บาท เพ่ิมข้ึนเลก็น้อยร้อยละ 

0.5 เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า และเป็นการเพ่ิมข้ึนต่อเนือ่ง 4 เดอืนตดิต่อกนั 
ด้านราคาทองค�าในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
มาอยู่ที ่ 1,291.75 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์ ซึง่สงูสดุในรอบ 10 เดอืน 
การเพ่ิมสูงข้ึนของราคาทองค�าเนื่องจากเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเก็งก�าไร  
หลังจากราคาทองค�าที่คาดว่าผ่านจุดต�่าสุดแล้ว ประกอบกับความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจโลกปรบัตวัสงูขึน้จากผลกระทบของสงครามทางการค้า ท�าให้มคีวาม
ต้องการถือสนิค้าทรพัย์ปลอดภยัมากข้ึน ส่วนราคาทองค�าในโลกในไตรมาสแรก
ของปี 2562 คาดว่าจะทรงตวัและเคล่ือนไหวในกรอบแคบๆ เฉล่ียที ่1,200 - 1,300  
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาน�า้มัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนมกราคมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน  

โดยเพิม่ขึน้ทีร้่อยละ 5.5 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI 
เฉลีย่อยู่ที ่51.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล อย่างไรก็ตามเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 
ของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 19.0 เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบจาก 
สงครามการค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั และลดความต้องการน�า้มนัใช้ใน
ตลาดโลก น�ามาสู ่Over supply ในตลาดน�า้มัน ทัง้นีค้าดว่าราคาน�า้มนัดบิ (Dubai) 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 จะทรงตวัในระดบัต�า่ทีป่ระมาณ 45.0 - 65.0  
ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล 

อตัราแลกเปล่ียน
ค่าเงนิบาทเดอืนมกราคมเฉลีย่อยู่ที ่31.8 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่า 

เลก็น้อยทีร้่อยละ 2.7 จากเดอืนก่อนหน้า เป็นการแข็งค่าต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่2 
ตดิต่อกัน หลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรบัข้ึนอตัราดอกเบีย้ครัง้แรก
ในรอบ 7 ปี ประกอบกับอตัราเงินเฟ้ออยู่ในระดบัต�า่ ท�าให้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง
ปรบัตวัสงูขึน้ รวมทัง้เศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ
โลกยังไม่เสถียรภาพ ทัง้การเกิดภาวะ Government Shutdown ของสหรฐัฯ 
การยงัไม่มข้ีอยตุ ิ Brexit ขององักฤษและสหภาพยโุรป รวมทัง้เศรษฐกจิจนีทีม่ี
แนวโน้มชะลอตวั ทัง้นีค้าดว่าในไตรมาสแรกของปี 2562 อตัราแลกเปลีย่นมี 
แนวโน้มอยู่ในช่วง 31.0 - 33.0 บาท ต่อ ดอลลาร์

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนมกราคม 2562 ปรบัตวัลดลง

จากเดอืนธันวาคม 2561 จากราคา 1,175.00 บาท/100 กิโลกรมั เป็น 1,161.82 
บาท/100 กิโลกรมั ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3,315.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,322.27  
บาท/100 กิโลกรัม จากภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศเดือนนี้ได้รับ 
แรงหนนุจากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ตวั ซึง่ส่งผลให้ราคาข้าวปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไรกต็าม 
การซือ้ขายข้าวตลาดในประเทศยังคงอยู่ในระดบัทีค่่อนข้างทรงตวัทรงตวั

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ 

ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนมกราคม 2562 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ  
50.34 บาท และ 44.43 บาท ตามล�าดบั เพ่ิมข้ึนจากเดอืนพฤศจกิายน 2561  
คิดเป็นร้อยละ 7.89 และ 5.79 โดยราคายางเดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้นตาม 
ความต้องการของผูซ้ือ้ภายในประเทศ และอยูใ่นทศิทางเดยีวกบัตลาดล่วงหน้า 
ต่างประเทศ และได้รบัแรงหนนุจากการด�าเนนิมาตรการแก้ปัญหาราคายางของ
ภาครฐัและราคาน�า้มันดบิปรบัตวัสงูข้ึน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
มกราคม 2562
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ได้ทีช่ัน้  
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พาณชิย์พุง่เป้าเป็นผูน้�าค้าออนไลน์ ชสูนิค้าเกษตร SMEs และธรุกจิบรกิารผูส้งูอายุ 
น�าร่องพฒันาสูก่ารเป็นผูน้�าตลาดในภมูภิาค

การค้าออนไลน์ของไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 มมีลูค่าการค้ากว่า 
3 ล้านล้านบาท เตบิโต 8 % จากปีก่อนหน้า (cr.ETDA) ขณะทีปั่จจยัภายในประเทศไทยเองก็
เอือ้ต่อการเตบิโตของธรุกจิอคีอมเมร์ิซในประเทศไทย อาท ินโยบายของรฐับาลในการผลกัดนั
ประเทศไปสูก่ารเป็น Thailand 4.0 ท�าให้ความสามารถในการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็กระจายไป
ในวงกว้าง การก้าวเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสดหรือ Cashless Society การตัง้เป้าให้ประเทศไทยเป็น
เกตเวย์สูเ่อเชยีแปซฟิิก รวมทัง้การเดนิหน้าพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง อาทิ 
การเชือ่มเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เส้นทางถนนและรถไฟในภมูภิาค เพือ่รองรบัการเปิดใช้บรกิาร 
5G ได้ภายในปี 2563 ซึง่คาดว่าจะท�าให้เพ่ิมการใช้บรอดแบรนด์บนมอืถือได้ถึง 133% ซ่ึงจะ 
ส่งผลต่อการเตบิโตของการค้าออนไลน์อย่างกว้างขวาง (cr: ดร.ไซมอน แบพทสิต์, EIU)

การค้าออนไลน์ไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องยังส่งผลต่อธุรกิจบริการให้เติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านโลจสิตกิส์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปณา บญุหล้า ประธาน
กรรมการมูลนธิสิถาบนัโลจสิตกิส์แห่งเอเชยี กล่าวว่า การเตบิโตดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในการมุ่งพัฒนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน รองรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงคาดว่า 
ปี 2562 จะเตบิโตไม่ต�า่กว่า 17-18% พร้อมย�า้ว่า อนาคตภาคการขนส่งโลจสิตกิส์ไทยต้องมอง  
3 ภาพ ระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัท้องถิน่ ภายใต้โจทย์ จะท�าอย่างไรให้ผลไม้ไทย  
สนิค้าเกษตร สนิค้าไทย กระจายสูค่นทัว่โลก (Cr: Bangkokbiznews) ส่วนสถาบนัการเงนิกเ็ช่นกนั  

เราคงได้เหน็มกีารจบัมอืกบัธรุกจิค้าออนไลน์
กนัมากขึน้ เพราะจะเร่ิมมกีารซือ้ของชิน้ใหญ่ๆ 
ทีม่มีลูค่าสงูทางออนไลน์เพิม่ขึน้มาก อย่างเช่น
รถยนต์ในเมอืงจนีมกีารซือ้ขายผ่านออนไลน์
กนัแล้ว ซึง่กจ็ะเป็นโอกาสในการขายสนิเชือ่
ทางออนไลน์ได้เช่นกนั ในอนาคตเรากห็วงัว่า
อาจได้เหน็ไทยเป็นสงิคโปร์ 2 กเ็ป็นได้ เนือ่งด้วย 
สิงคโปร์นั้นเติบโตมาจากธุรกิจโลจิสติกส ์
เป็นหลกันัน่เอง ก่อนทีจ่ะแตกไลน์ไปสูธ่รุกจิ
การเงนิ กลัน่น�า้มนั และอืน่ๆ 

ประเทศไทยจะเข้าสังคมผู ้สูงอาย ุ
เตม็รปูแบบในปี 2564 โดยจะมปีระชากรสงูวยัเกนิ 60 ปี 11.3 ล้านคน (เช่นเดยีวกับประเทศอืน่ๆ  
ทีน่�าหน้าไปก่อนแล้ว เช่น ญีปุ่น่ เกาหล ี อติาล ี กรีซ เยอรมน ี โปรตเุกส และสหรฐัฯ) ธรุกจิ
และบริการทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สงูอายจุงึนบัเป็นโอกาสใหม่ทีไ่ทยต้องปรบัตวั ลองมาดตูวัอย่าง
ของเกาหลใีต้ซึง่อตุสาหกรรมสนิค้าและบรกิารผูส้งูวยัเตบิโตถงึปีละ 13% กนับ้าง ทีเ่หน็ได้ชัด
ได้แก่ ผูส้งูวยันิยมและเตม็ใจไปใช้บริการบ้านพักคนชราระดบัพรีเมยีมเฟิร์สคลาสผดุข้ึนดาษดืน่  
(มีกจิกรรมครบวงจรทีผู่ส้งูอายุชืน่ชอบ เช่น คาราโอเกะ การน�าเทีย่ว และบรกิารทางการแพทย์
อย่างดี) ส่วนห้างต่างๆ กใ็ห้บริการช้อปออนไลน์/TV shopping เตม็รปูแบบ ของเลก็ของใหญ่ 
ซือ้ได้หมด ในการนีก้ระทรวงพาณชิย์ได้เตรยีมความพร้อมในเรือ่งดงักล่าว โดย นายสนธริตัน์ 
สนธิจริวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ ได้เดนิทางไปจบัมอืกบั 3 บรษิทัยกัษ์ใหญ่ด้าน
ธรุกจิบรกิารผูส้งูวยัของญีปุ่่น (Medical Care Service Company, Inc., RIEI Co., Ltd., และ 
Friend Corporation) เมือ่เดอืนธันวาคม 2561 โดยเชญิชวนมาร่วมพัฒนาธรุกจิดงักล่าวในบ้านเรา 

การขายทวัร์ออนไลน์โดยเฉพาะกลุม่สงูวยัทีน่ยิมหาข้อมลูออนไลน์กนัมากขึน้กน่็าสนใจ
ไม่น้อย ลองมาดกูนัว่ากลุม่สงูวยัอยากได้อะไรกนับ้างจากการท่องเทีย่วในไทย ล่าสดุนติยสาร 
International Living ได้เผยผลการส�ารวจพบว่า ไทยตดิ Top 10 ประเทศน่าอยูข่วญัใจ 
วยัเกษยีณไปแล้ว ด้วยเหตผุลส�าคญัคอืเทีย่วไทยต่อยอดไป CLMV ได้ ทะเลอนัดามนัสวย 

สวสัด ี“ช้อปออนไลน์”

ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเยี่ยม บริการทางการแพทย์ก็ยอด มีวัฒนธรรม
สนกุสนานถูกใจวยัเกษยีณ และทีส่�าคญัไม่เคยเป็นอาณานคิมตะวนัตก  
ท�าให้ร�่ารวยวัฒนธรรม แต่ไทยยังเป็นท่ีสองรองจากมาเลเซีย  
ท่ีมาเลเซียมีข้อได้เปรียบท่ีภาษาอังกฤษใช้ได้อย่างกว้างขวาง  
(Cr: Bangkokbiznews)  

ผู้สูงวัยปัจจุบันหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์-ออร์แกนิคกัน 
มากขึ้น เช่นเดียวกับแม่บ้านยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ อีกทั้งปัจจุบัน
เป็นยคุของ “เกษตรกรปลกูเองขายเอง” ซึง่ สนค. กไ็ด้เลง็เหน็ความ
เป็นไปได้ในการน�า Blockchain มาช่วยยกระดบัทัง้ภาคเกษตร และ
การท�างานของภาครัฐ โดยได้มีการหารือกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่
เพื่อทดลองน�า Blockchain มาใช้ในการค้าข้าวอินทรีย์ โดยเน้น 
การท�ากระบวนการตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั เพราะปกตกิระบวนการ
ตรวจรบัรองมาตรฐานข้าวอนิทรย์ี และการขออนญุาตส่งออกข้าวจะใช้ 
เวลานาน 15 - 20 วนั เนือ่งจากการมเีอกสารซบัซ้อน ต้องประสานกบั 
หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึง่การน�า Blockchain มาใช้ 
จะสามารถลดจ�านวนเวลาได้เหลือไม่เกิน 3 วัน และช่วยเพิ่มความ
โปร่งใส ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ลดเวลา และเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
ให้แก่ผูน้�าเข้าข้าวอนิทรย์ีของไทยในต่างประเทศได้ด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น
เกษตรกรยคุใหม่ผ่านการค้าออนไลน์ ในการน�าสนิค้า SMEs/สนิค้า
เกษตรเตบิโตสูต่ลาดระดบัประเทศและระดบัโลก ทัง้นีก้ระทรวงฯ มี
ความมุ่งม่ันท่ีจะใช้อีคอมเมิร์ซผลักดันให้ไทยหลุดกับดักความยากจน
ลดความเหลือ่มล�า้ โดยใช้ประสบการณ์โมเดลหมูบ้่าน “เถาเป่า” ของ
จนีทีพ่ฒันาอคีอมเมร์ิซทัง้หมูบ้่าน จนท�าให้ลดความยากจนจาก 30% 
ลงเหลือ 8% ท้ังน้ีในอนาคตหากมีความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้า
ประชารัฐที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ส่ังของออนไลน์
แล้วรับของ/จ่ายเงินที่สาขาร้านประชารัฐ ท�านองเดียวกับการซ้ือตั๋ว 
เครือ่งบนิ ก็ได้จะท�าให้สนิค้า SMEs/ เกษตรมตีลาดรองรบัอย่างกว้างขวาง 
ทัว่ประเทศ เกษตรกรพึง่พาตนเองด้านตลาดมากข้ึน

โดยสรุปแล้วคือ ปัจจัยต่างๆ รอบด้านล้วนส่งเสริมให้ตลาด
อีคอมเมิร์ซไทยมีความคึกคัก และมีช่องว่างของโอกาสในการพัฒนา 
อกีมาก ทัง้ในแง่ของสนิค้าทีเ่รยีกได้ว่าขายอะไรก็ได้แล้ว ช่องทางการขาย
ออนไลน์ก็มใีห้เลอืกหลากหลาย โดยพบว่าในปี 2561 สดัส่วนการซือ้ของ 
ออนไลน์ผ่าน Social Media อาท ิ Facebook Instagram Line มี
สดัส่วนสงูถึง 40% e-Marketplace เช่น Lazada, Shopee, JD.co.th  
มสีดัส่วน 35% และ Tailers/Brand.com เช่น เซน็ทรลั บิก๊ซี เทสโก้ ฯลฯ  
มสีดัส่วน 25% (Cr.สมาคมผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไทย) 
เมือ่โอกาสมารอให้เหน็อยูแ่ล้ว ทีเ่หลอืกข้ึ็นอยูก่บัตวัผูค้้าออนไลน์เอง
ทีต้่องก้าวเข้ามาและเลอืกช่องทางการตลาดทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสนิค้าของตนเอง

@TPSO.Tradeinsights


