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Editor’s Note

จากสภาพภูมอิ ากาศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัว่ โลก ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อากาศร้อนจัด และหนาวจัดในบางประเทศ ล้วนเป็นผลมาจากมลภาวะทีเ่ ป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม ฝุ่น ควัน ไอเสีย และสารเคมีต่างๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน
ดังนั้น จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายประเทศมีการใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า
ท�ำให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ ติดตามอ่านได้ใน Special Talk
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรของไทย เพราะการเพาะปลูกพืชผลส่วนใหญ่จะอิงกับฤดูกาลแบบ
ดั้งเดิม เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผลผลิตก็จะไม่ออกตรงตามฤดูกาล หรือออกมาก็อาจจะได้คุณภาพที่ไม่ดีและมีปริมาณน้อย หากภาคการเกษตรไทย
ไม่สามารถปรับตัวรับมือได้ทันก็อาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร รายได้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศตามมา ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรของไทยไปสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน Special Report จึงขอน�ำเสนอการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย รวมถึงเรื่องราว
การผลิตและการบริโภคเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เช่น การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การบริโภคสีเขียว และการบริโภคทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว แต่ค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ท�ำให้มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น								
											
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เมือ่ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จดั งานเปิดตัว
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านการค้า “TIS : Trade Intelligence System” โดยได้รับเกียรติจาก
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธเี ปิด โดยระบบดังกล่าวได้
ออกแบบเพือ่ ให้มกี ารเชือ่ มโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ภายในหน่วยงาน และภายนอกกระทรวงพาณิชย์ให้ครอบคลุม
ทุกสาขาเศรษฐกิจ จึงจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ต่อยอดคลังข้อมูลกลางใหม่ เพือ่ สร้างช่องทางการ
เชือ่ มโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นอกจากนีใ้ นวันเดียวกัน สนค.ได้จดั งานสัมมนาวิชาการ “1st TPSO Mini Symposium 2017” ครัง้ แรก
ของกรม เพือ่ น�ำเสนอผลงานวิชาการพร้อมแลกเปลีย่ นข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจการค้าของประเทศที่
เกีย่ วข้อง น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์และ
ประเทศต่อไป ในการจัดงานครัง้ นีป้ ระกอบด้วยการน�ำเสนอผลงานวิชาการของข้าราชการ สนค. จ�ำนวน 5 ผลงาน
ซึง่ สรุปประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. การศึกษาค่าความเท่าเทียมกันของอ�ำนาจซือ้ ระหว่างจังหวัด
ผลการศึกษาชีว้ า่ ค่าครองชีพมีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนประชากร และการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยจังหวัดทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทัง้ ด้านอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค
มีแนวโน้มสูงกว่าจังหวัดอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเดียวกันโดยเปรียบเทียบ
2. ห่วงโซ่มลู ค่าเพือ่ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ส่งเสริมให้เกิดการพบปะร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกษตรกรและภาคีตา่ งๆ อย่างใกล้ชดิ รวมถึงสถาบัน
วิชาการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูล
3. เครือ่ งชีว้ ดั การส่งออกแนวใหม่ : สูก่ ารวัดความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออกแบบเจาะลึก
4. การศึกษาผลกระทบการเปิดเจรจาการค้าไทย-อิหร่านทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจไทย
พบว่าการเปิดเจรจาการค้าไทย-อิหร่าน จะส่งผลให้การส่งออกไทยไปอิหร่านเพิ่มขึ้นสูงในกลุ่มสินค้า
เครือ่ งจักร อิเล็กทรอนิกส์ ข้าว อาหาร ผลิตภัณฑ์ไม้ เครือ่ งแต่งกาย และยางพารา
5. การศึกษาวัฏจักรการส่งออกรายสินค้าของไทย
สินค้าส่งออกทีอ่ ยูใ่ นช่วง expansion phase ได้แก่ ยางพารา น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป อัญมณีและเครือ่ งประดับ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง
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โดย : นางสาวมนิสา นวลเต็ม นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

การพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแส
Green Economy
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากรจ�ำนวน
มากจนลืมค�ำนึงถึงการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทัง้ ปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการ
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม ปัญหา
สังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้อง
หันมาทบทวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตผ่านเวที
การเจรจาระหว่างประเทศ ซึง่ ในการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2012 หรือ “Rio+20” ได้มกี ารเสนอแนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดให้การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เป็น “เป้าหมาย” (Goal) ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติเชิงสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม
ส่วนเศรษฐกิจสีเขียวซึง่ เป็นระบบและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีค่ ำ� นึงถึงมิตทิ าง
สังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไปนัน้ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกัน
โดยได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความตระหนัก
ถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เน้นกลยุทธ์การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
หรือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึง่ จะเป็นภูมคิ มุ้ กันน�ำไปสูส่ งั คมและ
เศรษฐกิจสีเขียวทีม่ แี บบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ด�ำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ
สีเขียวในหลายด้าน เช่น
(1) การปรับเปลีย่ นวิธกี ารผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(2) การจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ....
เพือ่ ก�ำหนดมาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม และมาตรการอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการผลักดัน
ให้ผปู้ ระกอบการทีก่ อ่ มลพิษ ด�ำเนินมาตรการป้องกันและลดมลพิษจากกิจกรรม
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตน บ�ำบัดและก�ำจัดของเสีย รวมถึงการแก้ไขความ
เสียหายด้านสิง่ แวดล้อม และเพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการลดการก่อมลพิษ
(3) ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยได้จดั ท�ำโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพือ่
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ทั้งนี้
จะใช้เครือ่ งหมายสีเขียว GI Mark (Green Industry Mark) เป็นสัญลักษณ์รบั รอง
ระดับการพัฒนาด้วย
(4) จัดท�ำแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(5) จัดท�ำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) มุง่ สู่ “นวัตกรรมเขียว เพือ่ สังคมดีมคี ณ
ุ ภาพและ
เศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบตั ขิ อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้บรรจุแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564 คือ เสริมสร้างขีด
ความสามารถให้ผปู้ ระกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยค�ำนึงถึงมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อมและ
ด้านสังคม และยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการสร้างคุณค่า
ร่วมกับสังคม เน้นกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ
ส่งเสริมธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise/Social Business) โดยการผลักดัน
นโยบายทีเ่ ป็นรูปธรรมคือการสนับสนุนส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็น
การท�ำเกษตรทีอ่ งิ วิถธี รรมชาติ เน้นความปลอดภัย ความมัน่ คงของคุณภาพชีวติ
รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ดี เพื่อผลักดัน
แนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ กระทรวงพาณิชย์จงึ
ควรเร่งสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม
มากยิง่ ขึน้ โดยการสร้างการรับรู้ และการมีสว่ นร่วมของข้าราชการระดับกรมฯ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว สนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว สร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรปรับระบบการเกษตรแบบอินทรีย์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้กลไกตลาดสนับสนุนให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อม สนับสนุน
การบริโภคสีเขียว การใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศแสวงองค์ความรู้
และเทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
ติดตามมาตรการและนโยบาย การด�ำเนินงานเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆ
อย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากปัจจุบนั หลายประเทศมีการใช้ประเด็นสิง่ แวดล้อมมาเป็น
มาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะสหภาพยุโรปทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการรักษา
สิง่ แวดล้อม และการป้องกันปัญหาโลกร้อนเป็นอย่างมาก มีการก�ำหนดนโยบาย
พืน้ ฐานและแผนงาน (Action Plan) ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นโยบายด้าน
อืน่ ๆ สอดรับกับการป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน อีกทัง้ ในการ
เจรจา FTA สหภาพยุโรปยังให้ความส�ำคัญกับประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างมาก
เช่นกัน โดยมีการท�ำความตกลง FTA ฉบับแรกทีส่ ง่ เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green growth) กับสิงคโปร์ ซึง่ ได้ลงนามเมือ่ วันที่
20 กันยายน 2560 ทีผ่ า่ นมา
จะเห็นว่ากระแส Green Economy เริม่ เข้ามามีบทบาทกับการค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน และคาดว่าจะยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ทุกภาคส่วนควรมีความตระหนักและให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวให้มากยิง่ ขึน้
อีกทัง้ ควรมีความเข้าใจแนวคิดและทิศทางของนโยบายทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ กับ
การค้าระหว่างประเทศไทยในอนาคตได้
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Special Report

โดย : นางสาวสุจารี สัจจากุล นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
และการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย
ภาวะภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทยขณะนี้ เป็นผลมาจากปัญหา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก (Climate Change) ซึง่ เป็นวิกฤตการณ์
ทางสิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทกี่ อ่ ให้เกิดการเพิม่ ของก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases; GHG) ในชัน้ บรรยากาศ และส่งผลให้อณ
ุ หภูมิ
ของผิวโลกเพิม่ สูงขึน้ โดยผลทีต่ ามมาและเห็นได้ชดั ในปัจจุบนั คือสภาพภูมอิ ากาศที่
แปรปรวน ไม่วา่ จะเป็นฤดูกาลเปลีย่ นแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภาวะร้อนจัด
แล้งจัด และฝนตกหนัก ซึง่ ในช่วงปี 2558 - 2559 ทีผ่ า่ นมา ปรากฏการณ์นี้
ได้สง่ ผลต่อพืน้ ทีก่ ารเกษตรของโลกและไทยมากกว่าภาคอืน่ ๆ เนือ่ งจากการท�ำ
เกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้น
หากภาคการเกษตรไทยไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการรับมือนี้จะส่งผลต่อ
ความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศ กระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเกษตรกรไทยจ�ำนวนมากตามมา
1. ผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศต่อภาคการเกษตร

หน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) ได้รายงานว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบ
กระจายตัวไปทัว่ โลก ครอบคลุมประเทศผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรหลักอืน่ ๆ รวมถึง
ประเทศไทย

• ทีม่ า : NOAA ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture:
USDA) คาดว่าผลของปรากฏการณ์ El Nino ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี 2558 - 2559
จะส่งผลให้สนิ ค้าเกษตรหลายอย่างเข้าสูภ่ าวะขาดดุลเนือ่ งจากการมีผลผลิตที่
ลดลงในประเทศทีเ่ ป็นแหล่งเพาะปลูกพืชส�ำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และน�ำ้ ตาล
เป็นต้น ซึง่ อาจท�ำให้สนิ ค้าเหล่านีม้ ผี ลผลิตแปรปรวน และมีราคาสูงขึน้
ภาคการเกษตรมีความเชือ่ มโยงกับปัญหานี้ และได้กลายเป็นความท้าทาย
ต่อภาคการเกษตรทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในด้านการเป็นผูร้ บั ผลกระทบและผูก้ อ่ ให้เกิด
ปัญหา ดังนี้
1.1 ผลกระทบต่อความมัน่ คงด้านอาหารและผลผลิตภาคการเกษตร
เกิดขึน้ ในหลายด้าน ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ และความถีข่ องการเกิดอุทกภัยและภาวะ
ภัยแล้ง การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละคลืน่ ความร้อน การเกิดและแพร่ระบาดของ
วัชพืชและโรคพืช เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตร รวมทัง้ ไม่สามารถคาดการณ์ผลผลิตทีจ่ ะออกสูต่ ลาดได้
1.2 การเป็นต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่1
		 1) ภาคปศุสตั ว์ (การหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ และการจัดการ
มูลสัตว์)
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		 2) การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ โดยการน�ำทีด่ นิ ทีเ่ คยเป็นป่าไม้หรือพืน้ ที่
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีเ่ กษตร หรือการปรับเปลีย่ น
ชนิดพืชทีป่ ลูก ส่งผลให้มพี นื้ ทีด่ ดู ซับก๊าซคาร์บอนลดลงและมีกา๊ ซเรือนกระจก
มากขึน้
		 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอืน่ เช่น การเผาไหม้ชวี มวล
การใช้ปนู ขาวเพือ่ ปรับสภาพดินในพืน้ ทีเ่ กษตร การใช้ปยุ๋ ยูเรีย การใช้ไนตรัส
เพือ่ จัดการดิน มูลสัตว์และพืน้ ทีน่ าข้าว
1.3 การเป็นผูด้ ดู ซับก๊าซเรือนกระจก แม้วา่ ภาคการเกษตรจะมีสว่ นท�ำให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แต่ขณะเดียวกันภาคการเกษตรก็เป็นภาค
ทีม่ ศี กั ยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน
ดังนัน้ นโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตรของประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจะต้อง
แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความมั่นคงทางด้านอาหารและการลดผล
กระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไปด้วยกัน
2. ผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรไทยและมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

2.1 ผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้าเกษตร
ไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและอาหารส� ำ คั ญ ไปยั ง ตลาดโลก
ภาคการเกษตรของไทยมีสดั ส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศโดยมีแนวโน้มลดลง2 แต่มคี วามเกีย่ วข้องกับจ�ำนวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 41.1 ของประชากรทัง้ ประเทศ3 ส�ำหรับในช่วงที่
ผ่านมาพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรส�ำคัญของไทยได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่ ข้าว ลิน้ จี่ ยางพารา สัตว์นำ�้ และปศุสตั ว์
กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าและออกผลผลิต
ได้ลดลง รวมถึงส่งผลต่อความสามารถในการขยายพันธุแ์ ละมีภมู ติ า้ นทานโรค
ลดลง เมื่อภูมิอากาศมีความแปรปรวนท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถก�ำหนดวัน
เพาะปลูกได้เหมือนในอดีต การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ และลดลง ยังมีผล
ต่อการอยูร่ อดและการขยายพันธุข์ องแมลงศัตรูพชื ส่งผลให้มกี ารระบาดของ
โรคและแมลง ซึง่ ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก
ในขณะทีส่ ตั ว์นำ�้ จะได้รบั ผลกระทบจากอุณหภูมทิ เี่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้การเจริญเติบโต
ลดลง และเพิม่ การแพร่ระบาดของโรคเพิม่ มากขึน้ 4
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยในปี 2555 มาจากภาคพลังงานมาก
สูงสุด คิดเป็น 73.13% รองลงมาคือ ภาคเกษตร (รวมด้านปศุสตั ว์ การใช้
ประโยชน์จากที่ดิน และการปล่อยก๊าซจากแหล่งอื่น) คิดเป็น 15.89%
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
คิ ด เป็ น 9.55% และภาคการจั ด การของเสี ย
คิดเป็น 1.43%5
ที่ ผ ่ า นมาได้ มี แ นวทางลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก ได้แก่ ส่งเสริมการรณรงค์ไถกลบตอซังเพือ่
ลดการเผาตอซังการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม
การปลูกไม้ยนื ต้นเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีด่ ดู ซับก๊าซคาร์บอน
และส่งเสริมลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่ง
โดยเฉพาะในภาคเหนือ การลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรต้องมีการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก
โดยเฉพาะผลได้ผลเสียต่อเกษตรกร เนื่องจากการลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว
จะต้องมีการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีการเพาะปลูกหรือการลดก๊าซมีเทนโดยลด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2 รายงานศึกษาส่วนบุคคล นายกรวิทย์ ตันศรี เศรษฐกรอาวุโส
ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี 2554
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การปลูกในพืน้ ทีน่ ำ�้ ขัง ด้านปศุสตั ว์กต็ อ้ งปรับเทคโนโลยีดา้ นอาหารสัตว์และการ
ดูแล เพือ่ ไม่ให้เกิดก๊าซจากการหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ และการจัดการมูล
สัตว์ เป็นต้น6
2.2 ผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าต่างๆ
ทัว่ โลก รวมถึงสินค้าเกษตรของไทยเช่นกัน ซึง่ ผลจากการเปิดเสรีทางการค้า
ผ่านกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี ท�ำให้ประเทศต่างๆ ต้องลด เลิกภาษีนำ�
เข้าสินค้ามากขึน้ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ พยายามใช้มาตรการกีดกันทางการ
ค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่ ปกป้องผูผ้ ลิตภายในประเทศมากยิง่ ขึน้
โดยประเทศผูน้ ำ� เข้าอาจใช้มาตรการด้านสิง่ แวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่น
การน�ำเรือ่ งปัญหาโลกร้อน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นข้อก�ำหนด
ในการห้ามน�ำเข้าสินค้า การให้มมี าตรการควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน
โดยก�ำหนดมาตรฐานกระบวนการควบคุมตรวจสอบการผลิต รวมถึงต้องแสดง
รายละเอียดเรือ่ งการเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมบนฉลากสินค้า เป็นต้น โดยก�ำหนด
ให้มกี ารติดฉลากสินค้าทีล่ ดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอน ทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญของ
การเกิดก๊าซเรือนกระจกและปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในไทยมี 2 ประเภท คือ (1) ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (carbon footprint
label) แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ และ (2) ฉลากลดคาร์บอน (carbon reduction label) แสดงเฉพาะ
ระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์รว่ มกับ
ราคาและคุณภาพของสินค้า อันกระตุน้ ผูบ้ ริโภคให้สนใจและมาร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ส�ำหรับสินค้าอาหารไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการขอรับรอง
และน�ำฉลากทั้ง 2 ประเภทมาติดบนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ผลิตสินค้าอาหารได้
ขึน้ ทะเบียนจ�ำนวน 47 รายการ (จากจ�ำนวน 213 บริษทั ของทุกกลุม่ สินค้า)
ประกอบด้วย เบียร์ แป้งมันส�ำปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง น�ำ้ มะพร้าวบรรจุขวด
น�ำ้ มันพืช/ปาล์ม เป็นต้น ดังตัวอย่างตามภาพ

3. แนวทางภาครัฐต่อการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย

ภาคเกษตรกรรมของไทยโดยมากเป็นการท�ำเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิมและ
อาศัยความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา รวมทั้งมีการพึ่งพิงธรรมชาติอยู่มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยและชาวประมงชายฝั่งพื้นบ้านซึ่งมีวิถี
การผลิตทีเ่ ชือ่ มโยงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ดังนัน้ ภาคเกษตรจึงจ�ำเป็น
จะต้องเตรียมรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างยัง่ ยืนและเป็นรูปธรรม
บนพืน้ ฐานทรัพยากรและสภาพทีเ่ หมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ การวางแผนที่
ดีและสอดคล้องต่อบริบทการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากจะช่วย
ส่งเสริมการเปลีย่ นผ่านภาคเกษตรของไทยไปสูเ่ กษตรกรรมแบบยัง่ ยืนแล้ว ยังจะ
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ท�ำให้ไทยสามารถการสร้างความได้เปรียบในการผลิตสินค้าเกษตรได้ นอกจากนี้
การก�ำหนดนโยบายการค้าสินค้าเกษตรของไทย จะต้องรักษาสมดุลระหว่าง
การผลิตอาหาร การยกระดับรายได้ของเกษตรกร และลดผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไปพร้อมกันด้วย จึงขอเสนอแนวทางการ
ด�ำเนินงานของภาครัฐ ดังนี้
3.1. สร้างความเชือ่ มโยงทีช่ ดั เจนระหว่างเป้าหมายการมีอาหารเพียงพอ
(ส�ำหรับการบริโภคและการค้า) เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยูท่ ดี่ ี (สามารถ
ปรับตัวท�ำการเกษตรได้ในภาวการณ์เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในปัจจุบนั )
และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศได้
3.2 การเตรียมความพร้อมของข้อมูลส�ำหรับการวางแผนการผลิตของ
เกษตรกรและการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐ โดยปัจจุบัน ภาครัฐได้เริ่มให้
ความส�ำคัญและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานตามแนวทางการปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแล้ว ดังนัน้ ควรขยายแผนการด�ำเนินงานนีไ้ ปสู่
ผูป้ ระกอบการและเกษตรกร เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการและเกษตรกรได้เข้ามาร่วมมี
บทบาทในการเป็นส่วนส�ำคัญเพือ่ ลดปัญหานี้
3.3 การสร้างแรงจูงใจให้ปรับระบบการผลิตและการตลาดในด้านการผลิต
ได้แก่ การสนับสนุนให้ทำ� เกษตรปลอดภัย ลดการใช้ปยุ๋ เคมี หันมาใช้ปยุ๋ อินทรีย์
การปรับระบบการจัดการน�ำ้ และของเสีย รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในภาค
การเกษตรเพิม่ มากขึน้ ในส่วนด้านการตลาด ภาครัฐจะต้องให้ความส�ำคัญต่อ
การผลิตสินค้าทีม่ ฉี ลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์
4. บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ตอ
่ การก�ำหนดนโยบายการค้าสินค้า
เกษตรเพือ
่ รับมือต่อผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

4.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าโดยใช้ความต้องการของตลาดน�ำการผลิต
โดยการให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่เกษตรกรต่อทิศทางและแนวโน้มการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยต่อการค้า
ระหว่างประเทศที่ก�ำหนดเงื่อนไขประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาก�ำหนดการ
น�ำเข้าสินค้า กระทัง่ การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับการผลิตเพือ่ ไม่ให้เป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ ซึง่ หาก
เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อข้อก�ำหนดเหล่านี้ ก็จะมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและลดการสูญเสียโอกาสทางการค้าในตลาดโลกได้
4.2 สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าไทย โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
มีการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสำ� หรับสินค้าเกษตร ทีส่ ามารถลด
การผลิตภาคเกษตรทีก่ อ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรือสินค้าทีก่ ระบวนการผลิต
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณน้อยลง
4.3 กระทรวงพาณิชย์ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเกษตรกร ในการให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อการ
ท�ำเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยจะต้องเลือกใช้ชอ่ งทางประชาสัมพันธ์
ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายในระดับชุมชนทีเ่ ป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริง เช่น
หอกระจายข่าวหมูบ่ า้ น วัด โรงเรียน เป็นต้น ซึง่ เป็นช่องทางทีเ่ ข้าถึงเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4 ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตตระหนักถึงความส�ำคัญในการผลิตและท�ำการค้าที่
ค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม ช่วยลดปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบน
ฉลากผลิตภัณฑ์
4.5 สร้างเสริมบทบาทผู้บริโภค โดยให้มีความตระหนักต่อปัญหาและ
หันมาสนับสนุนสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้มากขึน้ ซึง่ หากกระแส
ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญต่อสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแล้ว ย่อมจะท�ำให้
เกษตรกรและผูผ้ ลิตปรับเปลีย่ นการผลิตตามกระแสผูบ้ ริโภคในทีส่ ดุ

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 5 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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Special Report

โดย : นางสาวอรอุมา ปักเข็ม นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

การผลิตและการบริโภคเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
หลายประเทศหันมาให้ความส�ำคัญกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กั น มากขึ้ น ด้ ว ยปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง และจากการกระท�ำของมนุษย์ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในปัจจุบันที่ทุกคนก�ำลังได้รับผลกระทบ เช่น ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
หรือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ ท่ามกลาง
ปัญหาที่รุมเร้ามากมายหลายภาคส่วนเริ่มถามหาความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจ
ในฐานะผู้ก่อปัญหา รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้นมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจ
จ�ำเป็นต้องก้าวผ่านเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ดังนั้นหนึ่งในเป้าหมายส�ำคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการร่วมกัน คือ เป้าหมายที่ 12
แผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and
Production) ซึง่ สะท้อนว่าเราไม่สามารถให้ภาคธุรกิจเป็นจ�ำเลยต่อปัญหาทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ได้เพียงฝ่ายเดียว การบริโภคและการผลิตอย่างยัง่ ยืนจ�ำเป็น
ต้องเดินหน้าควบคู่กันไป จึงจ�ำเป็นต้องขับเคลื่อนพลวัตรทั้งสองเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals–SDGs)

ทีม่ า : http://eu-refresh.org/sites/default/files/globalgoals.jpg

ท�ำไมภาคธุรกิจจึงต้องสนใจเรื่องความยั่งยืน

ภาคธุรกิจต้องยอมรับว่าปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในส่วนของผลกระทบทางตรง คือ การสร้าง
ความเสียหายต่อพื้นที่การผลิต (โรงงาน, คลังเก็บสินค้า) ซึ่งความเสียหายมิได้จ�ำกัด
อยูเ่ พียงแค่นนั้ แต่ยงั ความครอบคลุมถึงการได้มาซึง่ วัตถุดบิ ต่างๆ ซึง่ สามารถสืบย้อน
ไปได้ถึงการจัดหาวัตถุดิบว่าเกี่ยวข้องกับการการท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ที่ซื้อข้าวโพดที่ได้มาจากการเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผ่านการ
ถางท�ำลายป่า หรือการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมต่อแรงงาน เช่น การใช้แรงงานทาสและ
ความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้น
จากการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่
ท�ำให้เกิดภาวะสภาพอากาศโลกแปรปรวน การผลักดันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านมาท�ำให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) กระแสรักษ์โลก เป็นกระแสทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในกลุม่ ผูบ้ ริโภค และ
มีแนวโน้มที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากการรณรงค์
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และปลูกฝั่งจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จนท�ำให้การค�ำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมาประเทศต่างๆ ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานสินค้าที่
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ประเทศไทย)
EU Energy Labeling, EU Flower (สหภาพยุโรป) เป็นต้น แม้วา่ มาตรฐานดังกล่าว
จะเป็นเพียงมาตรฐานโดยสมัครใจ ไม่ได้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับส�ำหรับภาคธุรกิจ
แต่ถา้ หากผูป้ ระกอบการไม่ปรับเปลีย่ นการผลิตสินค้า หรือกระบวนการผลิตทีค่ ำ� นึง
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
อาจท�ำให้สินค้าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้า เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีการ
ปรับตัวตามกระแสรักษ์โลกของกลุ่มผู้บริโภค

ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

2) กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศคูค่ า้ ต่างๆ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป (EU) ทีผ่ ลักดันให้การผลิตและการบริโภค
ในประเทศเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ แนวโน้มของการใช้มาตรการทางการค้าเพือ่
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้น และเริ่มเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ในสังคม
โลกให้ความส�ำคัญ และอาจน�ำเอาประเด็นนีม้ าเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ (ตาราง)
จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เล็ ง เห็ น ว่ า ภั ย คุ ก คามทางสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมสามารถสร้างความเสีย่ งให้กบั ธุรกิจได้อย่างมหาศาลในอนาคตหากยังไม่มี
การปรับตัวเพื่อรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปัจจุบันภาคธุรกิจเริ่ม
ปรับตัวมากขึน้ เช่น การปรับปรุงวิธปี ฏิบตั ขิ องภาคธุรกิจสะท้อนว่าการผลิตได้ตนื่ ตัว
ต่อความยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กรณีของ
บริษัท Starbucks ได้พัฒนาห่วงโซ่การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกร
รายย่อยปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ (shade-grown-coffee) โดยไม่ต้องถางเปิดพื้นที่
เหมือนแปลงปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบเดิม จนพัฒนามาเป็นมาตรฐาน C.A.F.E (the
Coffee and Farmer Equity Practices) ในการคัดเลือกคูค่ า้ และรับซือ้ เมล็ดกาแฟ
ในราคาสูงกว่าทัว่ ไป ปัจจุบนั นอกจากบริษทั จะสามารถจ�ำกัดความเสีย่ งด้านอุปทาน
ได้แล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกด้วย

ผู้บริโภคกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น
มิได้มาจากกระกระท�ำของภาคธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของ
ทุกฝ่าย จึงไม่สามารถที่จะผลักให้เป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ (ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค) ต้องร่วมกันรับผิดชอบและเดินหน้าควบคู่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา
การพัฒนาการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนที่จะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมของ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ต้องเริม่ จากการรับรูว้ า่ การบริโภคมีความเกีย่ วข้องกับปัญหา
ต่างๆ อย่างไร เนือ่ งจากการผลิตสินค้าในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตมาเพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ทุกคนจึงต่างก็มสี ว่ นเกีย่ วของกับปัญหาทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ พฤติกรรมการบริโภคของคนจากทีห่ นึง่ อาจส่งไปผล
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ตัวอย่างมาตรการทางการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
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รายละเอียด
ก�ำหนดให้ผผู้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
เกีย่ วกับซาก ผลิตภัณฑ์ทหี่ มดอายุการใช้งาน
ด�ำเนินการให้มกี ารคืนสภาพ หรือน�ำกลับไป
ใช้ใหม่

ก�ำหนดข้อบังคับในการออกแบบ และคัด
เลือกวัสดุเพือ่ ลดการใช้วสั ดุ สารเคมี สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดการใช้โลหะหนักใน
การผลิต รวมทัง้ ก�ำหนดให้ผผู้ ลิตรับผิดชอบ
ในการก�ำจัดซากขยะบรรจุภณ
ั ฑ์
ระบบควบคุมการค้า ควบคุมการปล่อยก๊าซของโรงงานใน
สิทธิการปล่อยก๊าซ อุตสาหกรรมหนักทีใ่ ช้พลังงานมาก เช่น
เรือนกระจก (ETS) โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกลัน่ น�ำ้ มัน โรงถลุง
เหล็ก โรงงานผลิตซีเมนต์ แก้ว อิฐ เซรามิก
กระดาษ (โดยการก�ำหนดเพดานในการ
ปล่อยก๊าซ และมีระบบให้เอกชนสามารถ
การซือ้ ขายส่วนต่างก๊าซทีโ่ รงงานปล่อยออกมา)
ล่าสุดเมือ่ ม.ค.2555 มีการประกาศเพิม่ ให้
อุตสาหกรรมการบิน ซึง่ รวมถึง เครือ่ งบิน
ทีเ่ ข้าออกกลุม่ ประเทศ EU จะต้องเข้าสู่
ระบบ EST
มาตรการคาร์บอนฟุต ระเบียบว่าด้วยการแสดงข้อมูลปริมาณ
พรินท์ และฉลากลด รวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
คาร์บอน
เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของ
สินค้า แม้ว่าปัจจุบัน มาตรการดังกล่าวเป็น
มาตรการโดยสมัครใจ แต่มีบางประเทศ
ได้แก่ ฝรั่งเศสที่ได้เริ่มมีการระบุให้ผู้ผลิต
เปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินท์ของสินค้า
ไว้ในกฏระเบียบและแผน ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

กระทบต่อคนอีกที่หนึ่ง เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
ที่ได้มาจากแหล่งปลูกจากข้าวโพดบนภูเขาที่ต้องท�ำการถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่
เพาะปลูก หรือการบริโภคอาหารทะเลทีจ่ บั โดยแรงงานทาสบนเรือประมง (แรงงาน
ผิดกฎหมาย) หรือสินค้าทุกอย่างต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหรือภาชนะพลาสติก
ทีใ่ ช้เวลาในการย่อยสลายร้อยปี จนกลายเป็นขยะสร้างมลพิษให้มนุษย์โลก ด้วยเหตุนี้
การบรรลุเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนได้นั้นมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องพิจารณาลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ
ตั้งแต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการผลิตไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภคและ
การจัดการของเสียหลังการบริโภคอีกด้วย

การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

การตระหนักรู้ของผู้บริโภคว่ามีส่วนในการสร้างผลกระทบและมีส่วนในการ
ก�ำหนดทิศทางของตลาดได้คือจุดเริ่มต้นส�ำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง หาก
ผู้บริโภคทราบความเกี่ยวโยงของการผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานก็คงปฏิเสธ
ความรับผิดชอบของผลกระทบจากการใช้สินค้าต่างๆ ไม่ได้ ต้องมีส่วนในการแสดง
ความรับผิดชอบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริโภคสีเขียว และการบริโภคที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่
ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความพึงพอใจส่วนตัว แต่คำ� นึงถึงปัญหาทีจ่ ะตามมามากขึน้ การส่งเสริม
ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประกอบด้วยสิ่งจ�ำเป็นอย่างน้อย 3 ด้าน อันเป็น

รากฐานทีส่ ำ� คัญต่อการส่งเสริมการบริโภคทีย่ งั่ ยืน ได้แก่ 1) ทัศนคติทางบวกต่อการ
เป็นผูบ้ ริโภคทีร่ บั ผิดชอบ การสร้างหรือเปลีย่ นแปลงทัศนคตินนั้ เกีย่ วข้องกับคนกลุม่
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นระบบการผลิตและบริโภค (consumption and production system)
ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น 2) ผู้อ�ำนวยความสะดวก เกิดบรรยากาศที่จะส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม
พร้อมสร้างอุปสรรคไปบัน่ ทอนพฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการ และ 3) โครงสร้างทีเ่ กือ้ หนุน
ถ้าปัจจัยทั้ง 3 ประสานงานกันอย่างดี จะท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิต (lifestyle)
แบบยั่งยืนเป็นทางเลือกที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดส�ำหรับผู้บริโภค

ภาครัฐกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิด
ตลอดวัฏจักรชีวิต ภายใต้เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
(Responsible Consumption and Production) เป้าหมายส�ำคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เน้นในเรือ่ งของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย (1)
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้
มาตรการทางการเงินและการคลัง เพือ่ สนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการ
ลดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด (3) พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (4) สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ
สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ ่ ม ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (5) ส่ ง เสริ ม การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกตลอด
กระบวนการผลิต (6) ส่งเสริมให้มีการจัดท�ำบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า
สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (7) ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลาก
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการ
ผลิตและภาคการขนส่ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดมาตรฐานฟุตพริน้ ท์สงิ่ แวดล้อม ตลอด
จนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต�ำ่
จะเห็นว่าปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายหันมาให้ความสนใจ
มากขึ้น เพราะผลกระทบของปัญหานั้นส่งผลในวงกว้าง ทั้งภาคธุรกิจเองในฐานะ
ผู้ผลิตที่ต้องเผชิญกับการบริโภคที่เปลี่ยนไปใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึง
กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากขึ้น
หากยังคงผลิตสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือไม่ท�ำตามกฎระเบียบทางการค้าสากลก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ผู้บริโภคต้องมีความตระหนักรู้ถึงความ
รับผิดชอบของตนในการเลือกชื้อเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ในขณะที่
ภาครัฐก็ต้องมีส่วนในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ
การค้า และมีมาตรการจูงใจส�ำหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การลดหย่อนภาษีส�ำหรับการผลิตสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรสร้าง
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการบริโภคสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ผูบ้ ริโภคสามารถ
เข้าถึงสินค้าได้งา่ ยในราคาทีไ่ ม่แพง (ท�ำให้ทางเลือกทีย่ งั่ ยืนเป็นทางทีง่ า่ ยและสะดวก)
หากทุกฝ่ายร่วมมือกันรับผิดชอบต่อปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้ว
เชือ่ แน่วา่ จะสามารถพัฒนาการผลิตและการบริโภคแบบยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ได้ในอนาคต
อย่างแน่นอน
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์ต่างประเทศ สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ผลจากรายได้
ภาคการเกษตรและรายได้จากการส่งออกขยายตัวต่อเนือ่ งตามการฟืน้ ตัวของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อีกทัง้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทยยังคงขยายตัวได้ดี การลงทุนมีสญ
ั ญาณปรับตัวดีขนึ้ ในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรแม้วา่ ภาคการก่อสร้างยังคงทรงตัว ในส่วนของ
อุปทานนัน้ ภาคการเกษตรขยายตัวได้ดตี ามทิศทางราคาสินค้าเกษตร แม้วา่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงเล็กน้อยจากภาวะซบเซาของตลาดส่งออกในบางสาขา
โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพในเกณฑ์ดี มีความมัน่ คงและสามารถในการรองรับความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี สะท้อนจากอัตรา
เงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ขณะทีท่ นุ ส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
แหล่งทีม่ าของอัตราเงินเฟ้อ (Percentage Points)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- ก.พ. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ เม.ย. 2560)
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤษภาคมปี 2560 เทียบเดือนพฤษภาคม
2559 เท่ากับร้อยละ -0.04 จากสินค้ากลุม่ อาหารสดเป็นหลัก ซึง่ ยังคงได้รบั
ผลกระทบฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปีกอ่ น โดยเฉพาะ ผักสด และเนือ้ สัตว์
แม้ ว ่ า สถานการณ์ อุ ป ทานส่ ว นเกิ น ไข่ ไ ก่ และเนื้ อ สุ ก รเริ่ ม คลี่ ค ลายลง
อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน อาทิ น�้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม
ค่ากระแสไฟฟ้า ยังมีแนวโน้มสูงขึน้ ตามภาวะตลาดโลก ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์
ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี 2560 ยังคงขยายตัวในระดับทีม่ เี สถียรภาพ และ
มีช่วงประมาณการร้อยละ 1.5 - 2.2 ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือน
พฤษภาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.15 จากเดือนก่อนหน้า ผลจากอาหารสด
(ผักสด เนื้อสัตว์ และผลไม้) ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าการศึกษา - ค่าเล่าเรียน
โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าส�ำคัญ ดังนี้
› ผักสด ราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.31 อาทิ มะนาว ผักชี มะเขือเทศ
ผักกาดขาว ผักคะน้า เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพอากาศร้อน
ในช่วงต้นเดือน
› เนื้อสุกร ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.01 เนื่องจากสภาพอากาศร้อนเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของสุกร
› ผลไม้สด ราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.42 อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ซึ่งเป็น
ช่วงต้นฤดูกาลผลิตที่เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด
› ค่ากระแสไฟฟ้า จากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ประจ�ำ
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 สูงขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.85
› ค่าการศึกษา - ค่าเล่าเรียน จากการเปิดภาคการศึกษาใหม่ปี 2560
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.36
› น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาลดลงร้อยละ 1.67 ส�ำหรับราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ขายปลีกในประเทศ (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น�้ำมันเบนซิน 95 น�้ำมันดีเซล
และ LPG) โดยมีการปรับลดลง
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤษภาคม 2560 (ปี2553 = 100) เท่ากับ
102.8 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 5.9 จากกลุม่ สินค้าผลผลิต
การเกษตร และกลุม่ สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 3.0 จากการสูงขึน้ ของราคาสินค้ากลุม่ ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 0.5 จากกลุม่ สินค้าส�ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิง่ พิมพ์

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2560 เทียบกับเดือนเมษายน 2559
สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 เป็นการปรับตัวสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส�ำคัญทีร่ าคา
สูงขึน้ ได้แก่ ยางพารา น�ำ้ ตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ทองค�ำ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง และน�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป เป็นต้น เนือ่ งจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกปรับตัวดีขนึ้
ส่งผลให้มคี วามต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนเมษายน 2560 เทียบกับเดือนเมษายน 2559
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 6.2 โดยเป็นการปรับสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
เชือ้ เพลิง หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทัง้ นี้ ราคาสินค้าน�ำเข้า
ส�ำคัญทีป่ รับสูงขึน้ อาทิ น�ำ้ มันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจาก
ปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกเริม่ คลีค่ ลาย

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างเดือนพฤษภาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤษภาคม
2559 เท่ากับ 103.4 ลดลงร้อยละ 2.2 สาเหตุจากสินค้าหมวดซีเมนต์ ลดลง
ร้อยละ 6.2 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 7.3 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา ลดลงร้อยละ 0.8 และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 1.1
เมือ่ เทียบกับเดือนเมษายน 2560 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.0 เป็นผล
จากสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน�้ำ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
ท่อเหล็กด�ำ) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.8 (ท่อพีวซี ี สายไฟฟ้า)
ตามราคาวัตถุดบิ ได้แก่ เม็ดพลาสติกและทองแดง หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ
ลดลงร้อยละ 0.7 (ยางมะตอย) ตามราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลง หมวดสินค้าทีด่ ชั นี
ราคาปรับสูงขึน้ ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 (ไม้คาน
ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคาน�ำเข้าไม้และค่าจ้างแรงงานปรับสูงขึน้ หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 (ท่อระบายน�ำ้ คอนกรีต) มีความต้องการ
ใช้ในโครงการภาครัฐเพื่อปรับปรุงระบบระบายน�้ำ แต่ปริมาณมีไม่เพียงพอ
เนือ่ งจากสภาพอากาศไม่เอือ้ ต่อการผลิต ส�ำหรับหมวดซีเมนต์ หมวดกระเบือ้ ง
หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การค้าระหว่างประเทศของไทย
: เมษายน 2560

การส่งออก

ภาพรวมการส่งออกไทยเดือนเมษายน 2560 ยังคงขยายตัวระดับสูงต่อ
เนือ่ งจากไตรมาส 1 ทีร่ อ้ ยละ 8.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 16,864.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวในเกือบทุกตลาด
(ยกเว้นสหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง) และในทุกกลุ่มสินค้าสะท้อนถึง
ศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์
เศรษฐกิ จ โลกที่ เ ริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในขณะที่ ก ลุ ่ ม สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
กลั บ มาขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 2 โดยเฉพาะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
เคมีภัณฑ์ น�้ำมันส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 11.9 (YoY) เติบโตต่อเนือ่ ง
ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�้ำตาลทราย ข้าว และอาหาร
ทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวที่ร้อยละ 7.9 (YoY) กลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภณ
ั ฑ์ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก ทัง้ นี้
มูลค่าส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงเนื่องจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ผู้ผลิตมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ท�ำให้มีมูลค่าส่งออกสูง รวมทั้งราคา
น�้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงกระทบก�ำลังซื้อในตลาดตะวันออกกลางท�ำให้การ
ส่งออกรถยนต์ไปตะวันออกกลางชะลอตัว
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ยังคงขยายตัวได้ดอี ย่างต่อเนือ่ ง สะท้อน
ถึงวัฏจักรการฟื้นตัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยสัดส่วนตลาดที่ขยายตัว
คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่ตลาดอื่นๆ มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น อาทิ ตลาดตะวันออกลางที่หดตัวต�่ำสุดในรอบ 8 เดือน และ
สหภาพยุโรปที่กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้คาดว่าการหดตัว
ของสหภาพยุโรปจะเป็นเพียงช่วงสัน้ ๆ เนือ่ งจากภาพรวมเศรษฐกิจของยุโรป
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
การน�ำเข้า

เดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 16,807.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 13.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัว
ของน�้ำมันดิบ (+30.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+2.4%)
เคมีภัณฑ์ (+9.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (+46.6%) ขณะที่เครื่องจักรกลฯ
(-5.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-3.2%) ญี่ปุ่น
(+6.2%) สหรัฐอเมริกา (+9.2%) มาเลเซีย (+1.2%) สิงคโปร์ (+57.2%)

เมษายน 60
มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

ส่งออก

16,864.3

8.5

73,320.7

5.7

น�ำเข้า

16,807.5

13.4

69,211.1

14.5

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 96.5 (ปี2555=100)
สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 8.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8
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56.8

4,109.6

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 60
มูลค่า

สินค้า

Δ

(ล้าน USD) (%YoY)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

สัดส่วน ประเทศ

มูลค่า

(%)

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

1,658

-2.2

9.8

จีน

2,113

20.2

12.5

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
1,182
และส่วนประกอบ

-2.8

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

1,869

3.5

11.1

ผลิตภัณฑ์ยาง

748

54.3

4.4

ญีป่ นุ่

1,480

3.3

8.8

อัญมณี
และเครือ่ งประดับ

729

2.4

4.3

สิงคโปร์

823

61.2

4.9

เม็ดพลาสติก

644

5.0

3.8

เวียดนาม

818

20.7

4.9

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย.จ 60
สินค้า

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

มูลค่า

ประเทศ

Δ

สัดส่วน

(ล้านUSD) (%YoY)

(%)

เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ

1,452

-5.0

8.6

จีน

3,183

-3.2

18.9

น�ำ้ มันดิบ

1,380

30.3

8.2

ญี่ปุ่น

2,599

6.2

15.5

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,281

2.4

7.6

สหรัฐ
อเมริกา

1,035

9.2

6.2

เคมีภณ
ั ฑ์

1,133

9.6

6.7

มาเลเซีย

830

1.2

4.9

แผงวงจรไฟฟ้า

1,100

46.6

6.5

สิงคโปร์

821

57.2

4.9

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

ดุลการค้า

เดือนเมษายน 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 56.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค.-เม.ย.) เกินดุลการค้ามูลค่า 4,109.6
ล้านเหรียญสหรัฐ

ม.ค.-เม.ย. 2560

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ก.พ. 60

มี.ค. 60

เม.ย. 60

เม.ย. 60

ม.ค. - เม.ย. 60

ส่งออก

0.5

0.0

0.5

3.3

3.7

น�ำเข้า

0.7

-0.2

0.8

6.2

7.5

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 86.9 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.3 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.7 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.8
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : พฤษภาคม 2560
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนพฤษภาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,372.22 บาท
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำ
ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมา
ในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ตลาดทองค�ำยังได้รับแรงกดดันจากการ
คาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�ำ้ มันดิบ
WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 48.67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 51.09 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน�ำ้ มันดิบปรับลด
อุปทานความต้องการน�้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงจากความกังวล
การว่าผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกอาจไม่ขยายเวลาในการลด
ปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ราคาน�ำ้ มันดิบยังได้รบั แรงกดดันจากก�ำลัง
การผลิตของประเทศลิเบีย และสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 34.46 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทเคลือ่ นไหวใน
กรอบแคบๆ เงินบาทอ่อนค่าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี
ท�ำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครัง้ เมือ่ เทียบกับสกุลหลัก นอกจากนี้
ส่วนหนึ่งมาจากคลายความกังวลเรื่องการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซีย

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า

เม.ย.60

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,152.81
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
1,922.50
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
77.92
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
64.54
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,265.63
ไทย (THB/Baht)
20,695.00
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
51.09
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
34.45
ที่มา : CEIC

พ.ค.60

%∆(MOM)

ม.ค-พ.ค.
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ม.ค-พ.ค
.60

%∆(YOY)

1,271.67
1,983.57

10.31
3.18

1,243.31
2,278.35

1,181.82
2,017.41

-4.95
-11.45

75.67
59.75

-2.89
-7.42

52.17
44.95

85.11
72.26

63.12
60.76

1,245.00
20,372.22

-1.63
-1.56

1,208.91
20,298.87

1,233.74
20,391.65

2.05
0.46

48.67

-4.74

37.67

51.11

35.70

34.46

0.01

35.51

34.85

-1.86

ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ย
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จากเดือนเมษายน 2560 จากราคา 1,152.81 บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,362.50 บาท/100 กิโลกรัม และ 1,922.50บาท/100 กิโลกรัม
เป็น 1,983.57 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากความต้องการข้าวขาว
และข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการมีมากขึ้น เพื่อทยอยส่งตามค�ำสั่ง
ซื้อของลูกค้าชาวต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปริมาณข้าว
ในตลาดโลกในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะล้นตลาด โดยประเทศคู่ค้ายัง
มีความต้องการต่อเนื่อง เช่น จีน แอฟริกา และฟิลิปปินส์
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤษภาคม 2560
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 75.76 บาท และ 59.75 บาท ตามล�ำดับ
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือน
เมษายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.89 และ 7.42 ตามล�ำดับ ราคายาง
ปรับตัวลดลงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกปรับตัวลดลง เนือ่ งจาก
ตลาดผิดหวังที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ำมันไม่ปรับลดเพดานการผลิต
อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดน้อย ยังเป็นปัจจัยสนับสนุน
ราคายางได้ในระดับหนึ่ง
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ มหานครปักกิ่ง
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งแถบ
หนึง่ เส้นทาง” (One Belt One Road) หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่อย่าง
เป็นทางการสุดอลังการโดยมีผนู้ ำ� จาก 29 ประเทศเข้าร่วมงาน โครงการนี้
เป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีโ่ ลกเคยมีมา ครอบคลุม
ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจทางบก
6 เส้นทาง และเส้นทางทะเล 1 เส้นทาง

CHINA
BHUTAN

BANGLADESH

LAOS

VIETNAM

• เส้นทางทางบก ประกอบด้วย (1) เส้นทางยูเรเซีย (Eurasia) จาก
ภาคตะวันตกของจีนถึงตะวันตกของรัสเซีย (2) เส้นทางจีน - มองโกเลีย
- รัสเซียตะวันออก (3) เส้นทางตะวันตกของจีน - เอเชียกลาง - ตุรกี
(4) เส้นทางจีน - แหลมอินโดจีน - สิงคโปร์ (5) เส้นทางจีน - ปากีสถาน
(6) เส้นทางจีน - พม่า - บังกลาเทศ - อินเดีย

CAMBODIA

MA LAYSIA

ช่วงนีม้ ขี า่ วทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงเส้นทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 2 เส้นทางที่น่าสนใจ คือ

1

เส้นทางเชือ่ มกับอินเดียผ่านเมียนมา โครงการทางหลวงเชือ่ ม
อินเดีย (เมืองโมเรห์) - เมียนมา (มัณฑะเลย์) - ไทย (แม่สอด)
คืบหน้าไปมาก และจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีก 18 เดือนข้างหน้า
โดยอินเดียเป็นผู้ออกเงินช่วยเหลือทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ไทย
สามารถเจาะตลาด 1,300 ล้านคนของอินเดียได้ดียิ่งขึ้น สินค้า
และบริการของไทยที่จะได้ประโยชน์จากเส้นทางเส้นนี้ ได้แก่
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า ธุรกิจโรงแรม
และท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเป็นสาขาที่อินเดียให้ความส�ำคัญ
อันดับต้นในการพัฒนาเส้นทางนี้) ดูท่าแม่สอดของไทยก�ำลัง
โกอินเตอร์ซะแล้วงานนี้

• เส้นทางทะเล เริม่ จากเมือง
ชายฝัง่ ของจีน ผ่านสิงคโปร์ มาเลเซีย
อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น จี น ได้ เ ปิ ด ให้
บริการรถไฟตามเส้นทางสายไหมแล้ว
หลายเส้นทาง ได้แก่ 1) นครฉงชิ่ง ดุยส์เบอร์ก (เยอรมนี) ผ่านคาซัคสถาน
รั ส เซี ย เบลารุ ส และโปแลนด์
2) นครเฉินตู - ลอรซ์ (โปแลนด์) 3) อี้วู่ - มาดริด (สเปน) 4) อี้วู่ - ลอนดอน
5) ปักกิง่ - มอสโคว์ ส่วนเส้นทางฉงชิง่ - อิสรามาบัด และคุนหมิง - เวียงจันทน์
ที่จะเชื่อมต่อมายังกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ในอนาคตอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ทั้งหลายทั้งปวงบ่งชี้ว่าไทยก�ำลังจะกลายเป็น Logistic Hub ที่ส�ำคัญอีก
แห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับสิงคโปร์ในไม่ช้านี้ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า
ประเทศไทย 4.0 จะสามารถน�ำพาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบประเทศ Logistic Hub ได้หรือไม่

2

เส้นทางเชื่อมกับประเทศจีน ซึ่งเส้นทางเชื่อมกับจีนเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของเส้ น ทางสายไหมยุ ค ใหม่ ข องจี น ที่ ลื อ ลั่ น
(丝绸之路) เส้นทางไปจีนจะช่วยยกระดับภาคอีสานของไทย
โกอินเตอร์เช่นกัน เนื่องจากจะท�ำให้ไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้า
ทางบกกับจีน ทะลุไปยุโรป เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง เอเชียใต้
และแอฟริกาอย่างสะดวก

ั
บ
ก
บ
พ

ศูนย์ขอ
้ มูลข
 า่ วสารของราชการ

ได้ทชี่ น
ั้ 13สนค.

02-507-7895 หรือ www.tpso.moc.go.th

