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• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก
และการปรบัตวัของภาคการเกษตรไทย

• การผลติและการบรโิภค
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื



จากสภาพภมูอิากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัว่โลก ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล อากาศร้อนจดั และหนาวจดัในบางประเทศ ล้วนเป็นผลมาจากมลภาวะทีเ่ป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม ฝุ่น ควัน ไอเสีย และสารเคมีต่างๆ ที่ถูกปล่อยออกมาจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน

ดังนั้น จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายประเทศมีการใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า 
ท�าให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ ติดตามอ่านได้ใน Special Talk

และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรของไทย เพราะการเพาะปลูกพืชผลส่วนใหญ่จะอิงกับฤดูกาลแบบ
ดั้งเดิม เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผลผลิตก็จะไม่ออกตรงตามฤดูกาล หรือออกมาก็อาจจะได้คุณภาพที่ไม่ดีและมีปริมาณน้อย หากภาคการเกษตรไทย 
ไม่สามารถปรับตัวรับมือได้ทันก็อาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร รายได้และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศตามมา ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรของไทยไปสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน Special Report จึงขอน�าเสนอการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย รวมถึงเรื่องราว 
การผลติและการบรโิภคเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เช่น การบรโิภคอย่างมคีวามรบัผดิชอบ การบรโิภคสเีขยีว และการบรโิภคทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านี ้
เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว แต่ค�านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ท�าให้มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น        
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Getting Around with TPSO

เมือ่วนัจนัทร์ที ่ 15 พฤษภาคม 2560 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้จดังานเปิดตวั 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านการค้า “TIS : Trade Intelligence System” โดยได้รับเกียรติจาก  
นายสนธรัิตน์ สนธิจริวงศ์ รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานในพธิเีปิด โดยระบบดงักล่าวได้
ออกแบบเพ่ือให้มกีารเชือ่มโยงข้อมลูเศรษฐกจิการค้า ภายในหน่วยงาน และภายนอกกระทรวงพาณชิย์ให้ครอบคลมุ
ทกุสาขาเศรษฐกจิ จึงจ�าเป็นต้องวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันา ต่อยอดคลงัข้อมลูกลางใหม่ เพือ่สร้างช่องทางการ
เชือ่มโยงข้อมลูอย่างเป็นระบบ

นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั สนค.ได้จดังานสมัมนาวชิาการ “1st TPSO Mini Symposium 2017” ครัง้แรก 
ของกรม เพ่ือน�าเสนอผลงานวชิาการพร้อมแลกเปลีย่นข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานเศรษฐกจิการค้าของประเทศที่
เกีย่วข้อง น�าไปสูก่ารจดัท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิการค้าของกระทรวงพาณชิย์และ
ประเทศต่อไป ในการจัดงานคร้ังนีป้ระกอบด้วยการน�าเสนอผลงานวชิาการของข้าราชการ สนค. จ�านวน 5 ผลงาน 
ซึง่สรปุประเดน็ส�าคญั ดงันี้ 

1. การศกึษาค่าความเท่าเทยีมกนัของอ�านาจซือ้ระหว่างจงัหวดั 
ผลการศกึษาชีว่้า ค่าครองชีพมคีวามสมัพันธ์กบัจ�านวนประชากร และการกระจกุตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

โดยจงัหวดัทีม่ปีระชากรหนาแน่น เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิทัง้ด้านอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่วของภูมิภาค 
มแีนวโน้มสูงกว่าจังหวดัอืน่ๆ ในภมูภิาคเดยีวกนัโดยเปรยีบเทยีบ

2. ห่วงโซ่มลูค่าเพือ่พฒันาตลาดสนิค้าเกษตร
ส่งเสริมให้เกดิการพบปะร่วมมอืกนัระหว่างสถาบนัเกษตรกรและภาคีต่างๆ อย่างใกล้ชดิ รวมถงึสถาบนั

วชิาการมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรในการเข้าถงึข้อมลู
3. เคร่ืองชีว้ดัการส่งออกแนวใหม่ : สูก่ารวดัความสามารถทางการแข่งขนัของการส่งออกแบบเจาะลกึ
4. การศกึษาผลกระทบการเปิดเจรจาการค้าไทย-อหิร่านทีม่ต่ีอเศรษฐกจิไทย 
พบว่าการเปิดเจรจาการค้าไทย-อิหร่าน จะส่งผลให้การส่งออกไทยไปอิหร่านเพิ่มขึ้นสูงในกลุ่มสินค้า 

เครือ่งจกัร อเิล็กทรอนิกส์ ข้าว อาหาร ผลติภณัฑ์ไม้ เครือ่งแต่งกาย และยางพารา
5. การศกึษาวฏัจักรการส่งออกรายสนิค้าของไทย 
สนิค้าส่งออกทีอ่ยูใ่นช่วง expansion phase ได้แก่ ยางพารา น�า้มนัส�าเรจ็รปู อญัมณแีละเครือ่งประดบั 

ผลติภณัฑ์เหล็ก แผงวงจรไฟฟ้า เคมภีณัฑ์ และผลติภณัฑ์ยาง
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 การพฒันาด้านเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ มกีารใช้ทรพัยากรจ�านวน
มากจนลมืค�านงึถงึการพฒันาสงัคม คณุภาพชวีติ และแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 
อกีทัง้ปัญหาผลกระทบท่ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการ
เสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิล้วนส่งผลให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหา
สังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท�าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้อง 
หันมาทบทวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตผ่านเวที
การเจรจาระหว่างประเทศ ซึง่ในการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2012 หรอื “Rio+20” ได้มกีารเสนอแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื
และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการ
อนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยก�าหนดให้การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เป็น “เป้าหมาย” (Goal) ประกอบด้วย  
17 เป้าหมาย 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติเชิงสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม  
ส่วนเศรษฐกจิสเีขยีวซึง่เป็นระบบและกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีค่�านงึถงึมติทิาง
สงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปนัน้ เป็นเพยีงองค์ประกอบหนึง่ในการบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื   
 ส�าหรับประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกัน  
โดยได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่12 (2560-2564) ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และความตระหนกั
ถึงประโยชน์และคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เน้นกลยทุธ์การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
หรอื เศรษฐกจิสีเขียว (Green Economy) ซึง่จะเป็นภมูคิุม้กนัน�าไปสูส่งัคมและ 
เศรษฐกจิสเีขยีวทีม่แีบบแผนการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนืและเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ด�าเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ 
สเีขยีวในหลายด้าน เช่น 
 (1) การปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก และสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 (2) การจัดท�าร่าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ....  
เพ่ือก�าหนดมาตรการทางภาษ ีค่าธรรมเนยีม และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการผลกัดนั 
ให้ผูป้ระกอบการทีก่่อมลพษิ ด�าเนนิมาตรการป้องกนัและลดมลพษิจากกจิกรรม
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของตน บ�าบัดและก�าจัดของเสีย รวมถงึการแก้ไขความ
เสยีหายด้านสิง่แวดล้อม และเพือ่เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการลดการก่อมลพิษ 
 (3) ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนา 
อย่างย่ังยนื โดยได้จดัท�าโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) เพือ่
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ทั้งนี้  
จะใช้เครือ่งหมายสเีขยีว GI Mark (Green Industry Mark) เป็นสญัลกัษณ์รบัรอง
ระดบัการพฒันาด้วย
 (4) จดัท�าแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 โดยยึดหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการสร้างสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิดลุยภาพทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และน�าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยนื 
 (5) จดัท�านโยบายและแผนวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) มุง่สู่ “นวตักรรมเขยีว เพือ่สังคมดมีคีณุภาพและ
เศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบัตขิอง “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  

 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้บรรจุแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
ไว้ในแผนยทุธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2559-2564 คอื เสรมิสร้างขดี
ความสามารถให้ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิบนฐานขององค์ความรู ้ ความคดิ
สร้างสรรค์ นวตักรรม และทนุวฒันธรรม โดยค�านงึถงึมติด้ิานสิง่แวดล้อมและ
ด้านสังคม และยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้
นวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์ การเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และการสร้างคณุค่า
ร่วมกบัสงัคม เน้นกลยทุธ์การส่งเสรมิตลาดสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ
ส่งเสรมิธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise/Social Business) โดยการผลกัดนั 
นโยบายทีเ่ป็นรปูธรรมคอืการสนบัสนนุส่งเสรมิตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี ซึง่เป็น 
การท�าเกษตรทีอ่งิวถิธีรรมชาต ิ เน้นความปลอดภยั ความมัน่คงของคณุภาพชวีติ  
รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ดี เพื่อผลักดัน 
แนวนโยบายเศรษฐกจิสเีขยีวให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ กระทรวงพาณชิย์จงึ
ควรเร่งสนบัสนนุ/ส่งเสรมิให้เกดิการด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ ให้เป็นรปูธรรม
มากยิง่ขึน้ โดยการสร้างการรบัรู ้ และการมส่ีวนร่วมของข้าราชการระดบักรมฯ 
ในการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว สนบัสนนุการจดัซือ้จดัจ้างสเีขยีว สร้างแรงจงูใจ 
ให้เกษตรกรปรบัระบบการเกษตรแบบอนิทรย์ี ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
การใช้กลไกตลาดสนบัสนนุให้เกดิตลาดของผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม สนบัสนนุ
การบรโิภคสเีขยีว การใช้กลไกความร่วมมอืระหว่างประเทศแสวงองค์ความรู้ 
และเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัมาตรฐานและเทคโนโลยด้ีานสิง่แวดล้อม ตลอดจน
ตดิตามมาตรการและนโยบาย การด�าเนนิงานเศรษฐกจิสเีขยีวของประเทศต่างๆ 
อย่างใกล้ชดิ เนือ่งจากปัจจบุนัหลายประเทศมกีารใช้ประเดน็สิง่แวดล้อมมาเป็น
มาตรการกดีกนัทางการค้า โดยเฉพาะสหภาพยโุรปทีใ่ห้ความส�าคญักบัการรกัษา
สิง่แวดล้อม และการป้องกนัปัญหาโลกร้อนเป็นอย่างมาก มกีารก�าหนดนโยบาย
พืน้ฐานและแผนงาน (Action Plan) ออกมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้นโยบายด้าน
อืน่ๆ สอดรบักบัการป้องกนัปัญหาสิง่แวดล้อมและภาวะโลกร้อน อกีทัง้ในการ
เจรจา FTA สหภาพยโุรปยงัให้ความส�าคญักบัประเดน็เศรษฐกจิสเีขยีวอย่างมาก
เช่นกนั โดยมกีารท�าความตกลง FTA ฉบบัแรกทีส่่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green growth) กบัสงิคโปร์ ซึง่ได้ลงนามเมือ่วนัที่ 
20 กนัยายน 2560 ทีผ่่านมา
 จะเหน็ว่ากระแส Green Economy เริม่เข้ามามบีทบาทกบัการค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน และคาดว่าจะยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น  
ทกุภาคส่วนควรมคีวามตระหนกัและให้ความสนใจกบัประเดน็ดงักล่าวให้มากยิง่ขึน้  
อกีทัง้ควรมคีวามเข้าใจแนวคดิและทศิทางของนโยบายทัง้ในและต่างประเทศ 
เพือ่ให้สามารถเตรยีมความพร้อมในการรองรบัสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
การค้าระหว่างประเทศไทยในอนาคตได้
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 ภาวะภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยขณะนี ้ เป็นผลมาจากปัญหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก (Climate Change) ซึง่เป็นวกิฤตการณ์
ทางสิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากกจิกรรมของมนษุย์ทีก่่อให้เกดิการเพิม่ของก๊าซ 
เรอืนกระจก (Greenhouse Gases; GHG) ในชัน้บรรยากาศ และส่งผลให้อุณหภมิู
ของผวิโลกเพิม่สงูขึน้ โดยผลทีต่ามมาและเหน็ได้ชัดในปัจจุบนัคือสภาพภมูอิากาศท่ี 
แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นฤดกูาลเปลีย่นแปลง ฝนไม่ตกตามฤดกูาล เกิดภาวะร้อนจดั  
แล้งจดั และฝนตกหนกั ซึง่ในช่วงปี 2558 - 2559 ทีผ่่านมา ปรากฏการณ์นี้
ได้ส่งผลต่อพืน้ทีก่ารเกษตรของโลกและไทยมากกว่าภาคอืน่ๆ เนือ่งจากการท�า 
เกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้น  
หากภาคการเกษตรไทยไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการรับมือน้ีจะส่งผลต่อ 
ความมัน่คงด้านอาหารของประเทศ กระทบต่อรายได้และเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้อง
กบัเกษตรกรไทยจ�านวนมากตามมา

1. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อภาคการเกษตร
   หน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) ได้รายงานว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้ ส่งผลกระทบ
กระจายตวัไปทัว่โลก ครอบคลมุประเทศผูผ้ลติสนิค้าเกษตรหลกัอืน่ๆ รวมถงึ
ประเทศไทย

 กระทรวงเกษตรของสหรฐัฯ (United States Department of Agriculture: 
USDA) คาดว่าผลของปรากฏการณ์ El Nino ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2558 - 2559 
จะส่งผลให้สนิค้าเกษตรหลายอย่างเข้าสู่ภาวะขาดดลุเนือ่งจากการมผีลผลติที่ 
ลดลงในประเทศท่ีเป็นแหล่งเพาะปลกูพชืส�าคญั เช่น ข้าว ข้าวโพด และน�า้ตาล 
เป็นต้น ซึง่อาจท�าให้สนิค้าเหล่านีม้ผีลผลติแปรปรวน และมรีาคาสงูขึน้
  ภาคการเกษตรมคีวามเชือ่มโยงกบัปัญหานี ้และได้กลายเป็นความท้าทาย
ต่อภาคการเกษตรท่ีเกีย่วข้อง ทัง้ในด้านการเป็นผูร้บัผลกระทบและผูก่้อให้เกดิ
ปัญหา ดงันี้ 
  1.1 ผลกระทบต่อความมัน่คงด้านอาหารและผลผลติภาคการเกษตร 
เกิดข้ึนในหลายด้าน ได้แก่ การเพิม่ขึน้และความถีข่องการเกดิอทุกภยัและภาวะ
ภยัแล้ง การเพิม่ขึน้ของอณุหภมูแิละคลืน่ความร้อน การเกดิและแพร่ระบาดของ
วชัพชืและโรคพชื เป็นต้น ซึง่ปัจจยัเหล่านีล้้วนส่งผลต่อปรมิาณและคณุภาพ
ผลผลติการเกษตร รวมท้ังไม่สามารถคาดการณ์ผลผลติทีจ่ะออกสูต่ลาดได้
  1.2 การเป็นต้นเหตปุล่อยก๊าซเรอืนกระจก อนัเป็นสาเหตขุองปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ได้แก่1 
   1) ภาคปศสุตัว์ (การหมกัในระบบย่อยอาหารสตัว์ และการจดัการ
มลูสตัว์) 

   2) การใช้ประโยชน์ทีด่นิ โดยการน�าทีด่นิทีเ่คยเป็นป่าไม้หรอืพืน้ที่
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ด้านอืน่ เช่น ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีเ่กษตร หรอืการปรบัเปลีย่น 
ชนดิพชืทีป่ลกู ส่งผลให้มพีืน้ทีด่ดูซบัก๊าซคาร์บอนลดลงและมก๊ีาซเรอืนกระจก
มากขึน้ 
   3) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งอืน่ เช่น การเผาไหม้ชวีมวล  
การใช้ปนูขาวเพือ่ปรบัสภาพดนิในพืน้ทีเ่กษตร การใช้ปุย๋ยเูรยี การใช้ไนตรสั 
เพือ่จดัการดนิ มลูสตัว์และพืน้ทีน่าข้าว
  1.3 การเป็นผูด้ดูซบัก๊าซเรอืนกระจก แม้ว่าภาคการเกษตรจะมส่ีวนท�าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แต่ขณะเดยีวกนัภาคการเกษตรกเ็ป็นภาค
ทีม่ศีกัยภาพในการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกเช่นกนั 
 ดงันัน้ นโยบายด้านการค้าสนิค้าเกษตรของประเทศต่างๆ ทัว่โลกจะต้อง
แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความมั่นคงทางด้านอาหารและการลดผล 
กระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไปด้วยกนั

2. ผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรไทยและมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกภาคเกษตร
 2.1 ผลกระทบต่อภาคการผลติสนิค้าเกษตร 
  ไทยเป็นผู ้ส ่งออกสินค้าเกษตรและอาหารส�าคัญไปยังตลาดโลก  
ภาคการเกษตรของไทยมสีดัส่วนมลูค่าประมาณร้อยละ 8 ของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศโดยมแีนวโน้มลดลง2 แต่มคีวามเกีย่วข้องกบัจ�านวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรคดิเป็นร้อยละ 41.1 ของประชากรทัง้ประเทศ3 ส�าหรบัในช่วงที ่
ผ่านมาพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรส�าคัญของไทยได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ได้แก่ ข้าว ลิน้จี ่ยางพารา สตัว์น�า้ และปศสุตัว์ 
กล่าวคือ เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าและออกผลผลิต 
ได้ลดลง รวมถงึส่งผลต่อความสามารถในการขยายพนัธุแ์ละมภีมูต้ิานทานโรค
ลดลง เมื่อภูมิอากาศมีความแปรปรวนท�าให้เกษตรกรไม่สามารถก�าหนดวัน 
เพาะปลกูได้เหมือนในอดตี การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิทีส่งูข้ึนและลดลง ยงัมผีล 
ต่อการอยูร่อดและการขยายพนัธุข์องแมลงศตัรพูชื ส่งผลให้มกีารระบาดของ
โรคและแมลง ซึง่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อผลผลติทางการเกษตรเป็นอย่างมาก  
ในขณะทีส่ตัว์น�า้จะได้รบัผลกระทบจากอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้การเจรญิเตบิโต
ลดลง และเพิม่การแพร่ระบาดของโรคเพิม่มากขึน้4 
   การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทยในปี 2555 มาจากภาคพลงังานมาก
สงูสดุ คดิเป็น 73.13% รองลงมาคอื ภาคเกษตร (รวมด้านปศสุตัว์ การใช้ 
ประโยชน์จากที่ดิน และการปล่อยก๊าซจากแหล่งอ่ืน) คิดเป็น 15.89%  
ภาคกระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์ 
คิดเป็น 9.55% และภาคการจัดการของเสีย  
คดิเป็น 1.43%5

  ที่ผ ่านมาได้มีแนวทางลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก ได้แก่ ส่งเสริมการรณรงค์ไถกลบตอซังเพือ่ 
ลดการเผาตอซงัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ส่งเสรมิ
การปลกูไม้ยนืต้นเพือ่เพิม่พืน้ทีด่ดูซบัก๊าซคาร์บอน 
และส่งเสริมลดการเผาพ้ืนที่เกษตรบนพ้ืนที่โล่ง 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ การลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรต้องมีการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก
โดยเฉพาะผลได้ผลเสียต่อเกษตรกร เนื่องจากการลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว 
จะต้องมกีารปรบัเปลีย่นเทคโนโลยกีารเพาะปลกูหรอืการลดก๊าซมเีทนโดยลด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
และการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย

1 องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 2 รายงานศกึษาส่วนบคุคล นายกรวทิย์ ตนัศร ีเศรษฐกรอาวโุส 
ส่วนเศรษฐกจิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย  3 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิปี 2554 

 • ทีม่า : NOAA ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2559
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การปลกูในพืน้ทีน่�า้ขงั ด้านปศสุตัว์กต้็องปรบัเทคโนโลยด้ีานอาหารสตัว์และการ
ดแูล เพ่ือไม่ให้เกดิก๊าซจากการหมกัในระบบย่อยอาหารสตัว์ และการจดัการมลู
สตัว์ เป็นต้น6  
  2.2 ผลกระทบต่อการค้าสนิค้าเกษตร
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าต่างๆ 
ทัว่โลก รวมถงึสนิค้าเกษตรของไทยเช่นกนั ซึง่ผลจากการเปิดเสรทีางการค้า
ผ่านกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสร ีท�าให้ประเทศต่างๆ ต้องลด เลกิภาษนี�า
เข้าสนิค้ามากขึน้ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ พยายามใช้มาตรการกดีกนัทางการ
ค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ในรูปแบบต่างๆ  
รวมถงึข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ปกป้องผูผ้ลติภายในประเทศมากยิง่ขึน้  
โดยประเทศผูน้�าเข้าอาจใช้มาตรการด้านสิง่แวดล้อมมาเป็นข้อกดีกนัทางการค้า เช่น  
การน�าเรือ่งปัญหาโลกร้อน การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้เป็นข้อก�าหนด
ในการห้ามน�าเข้าสนิค้า การให้มมีาตรการควบคมุคณุภาพการผลติในโรงงาน 
โดยก�าหนดมาตรฐานกระบวนการควบคมุตรวจสอบการผลติ รวมถงึต้องแสดง
รายละเอยีดเรือ่งการเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมบนฉลากสนิค้า เป็นต้น โดยก�าหนด
ให้มกีารติดฉลากสินค้าท่ีลดการก่อให้เกดิก๊าซคาร์บอน ทีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญัของ
การเกดิก๊าซเรอืนกระจกและปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
  ในไทยม ี2 ประเภท คือ (1) ฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ (carbon footprint 
label) แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกจากวงจรชีวิตของ 
ผลติภัณฑ์ และ (2) ฉลากลดคาร์บอน (carbon reduction label) แสดงเฉพาะ 
ระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่าจากการออกแบบผลติภณัฑ์ให้เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ผู้บรโิภคประกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ร่วมกบั 
ราคาและคณุภาพของสนิค้า อนักระตุ้นผู้บริโภคให้สนใจและมาร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
     

  
 ส�าหรับสินค้าอาหารไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการขอรับรอง
และน�าฉลากทั้ง 2 ประเภทมาติดบนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ผลิตสินค้าอาหารได้ 
ขึน้ทะเบียนจ�านวน 47 รายการ (จากจ�านวน 213 บรษิทัของทกุกลุม่สนิค้า) 
ประกอบด้วย เบยีร์ แป้งมนัส�าปะหลงั อาหารทะเลแช่แขง็ น�า้มะพร้าวบรรจขุวด  
น�า้มนัพชื/ปาล์ม เป็นต้น ดงัตวัอย่างตามภาพ

 
3. แนวทางภาครฐัต่อการปรบัตวัของภาคการเกษตรไทย
 ภาคเกษตรกรรมของไทยโดยมากเป็นการท�าเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิและ 
อาศัยความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา รวมทั้งมีการพึ่งพิงธรรมชาติอยู่มาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยและชาวประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านซึ่งมีวิถ ี
การผลติทีเ่ชือ่มโยงกบัสภาพแวดล้อมธรรมชาต ิ ดงันัน้ ภาคเกษตรจงึจ�าเป็น
จะต้องเตรยีมรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างยัง่ยนืและเป็นรปูธรรม 
บนพืน้ฐานทรพัยากรและสภาพทีเ่หมาะสมของแต่ละพืน้ที ่ ซึง่การวางแผนที่
ดแีละสอดคล้องต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ นอกจากจะช่วย 
ส่งเสรมิการเปลีย่นผ่านภาคเกษตรของไทยไปสู่เกษตรกรรมแบบยัง่ยนืแล้ว ยงัจะ

ท�าให้ไทยสามารถการสร้างความได้เปรยีบในการผลติสนิค้าเกษตรได้ นอกจากนี้ 
การก�าหนดนโยบายการค้าสนิค้าเกษตรของไทย จะต้องรกัษาสมดลุระหว่าง
การผลิตอาหาร การยกระดับรายได้ของเกษตรกร และลดผลกระทบของ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไปพร้อมกนัด้วย จงึขอเสนอแนวทางการ
ด�าเนนิงานของภาครฐั ดงันี้
    3.1. สร้างความเชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหว่างเป้าหมายการมอีาหารเพยีงพอ 
(ส�าหรบัการบรโิภคและการค้า) เกษตรกรมรีายได้และความเป็นอยูท่ีด่ ี(สามารถ
ปรบัตวัท�าการเกษตรได้ในภาวการณ์เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในปัจจบุนั) 
และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศได้ 
  3.2 การเตรยีมความพร้อมของข้อมลูส�าหรบัการวางแผนการผลติของ
เกษตรกรและการก�าหนดนโยบายของภาครัฐ โดยปัจจุบัน ภาครัฐได้เริ่มให้ 
ความส�าคัญและจัดท�าแผนการด�าเนินงานตามแนวทางการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแล้ว ดงันัน้ ควรขยายแผนการด�าเนนิงานนีไ้ปสู ่
ผูป้ระกอบการและเกษตรกร เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและเกษตรกรได้เข้ามาร่วมม ี
บทบาทในการเป็นส่วนส�าคญัเพือ่ลดปัญหานี้
   3.3 การสร้างแรงจงูใจให้ปรบัระบบการผลติและการตลาดในด้านการผลติ 
ได้แก่ การสนบัสนนุให้ท�าเกษตรปลอดภยั ลดการใช้ปุย๋เคม ีหนัมาใช้ปุย๋อนิทรย์ี 
การปรบัระบบการจดัการน�า้และของเสยี รวมถงึการใช้พลงังานทดแทนในภาค
การเกษตรเพิม่มากขึน้ ในส่วนด้านการตลาด ภาครฐัจะต้องให้ความส�าคญัต่อ
การผลติสนิค้าทีม่ฉีลากคาร์บอนฟตุปริน้ท์ 

4. บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการก�าหนดนโยบายการค้าสนิค้า
เกษตรเพ่ือรบัมือต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
 4.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าโดยใช้ความต้องการของตลาดน�าการผลิต  
โดยการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่เกษตรกรต่อทศิทางและแนวโน้มการผลติสนิค้า 
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยต่อการค้า
ระหว่างประเทศที่ก�าหนดเงื่อนไขประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาก�าหนดการ 
น�าเข้าสนิค้า กระทัง่การสร้างแรงจงูใจให้เกษตรกรปรบัการผลติเพือ่ไม่ให้เป็น
สาเหตขุองการเกดิภาวะเรอืนกระจกหรอืปัญหาด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ ซึง่หาก
เกษตรกรไทยสามารถปรบัตวัให้ทนัต่อข้อก�าหนดเหล่านี ้ กจ็ะมคีวามได้เปรยีบ
ในการแข่งขนัและลดการสญูเสยีโอกาสทางการค้าในตลาดโลกได้
   4.2 สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าไทย โดยการส่งเสรมิและสร้างแรงจงูใจให้
มกีารพฒันาสนิค้านวตักรรมและเทคโนโลยสี�าหรบัสนิค้าเกษตร ทีส่ามารถลด
การผลติภาคเกษตรทีก่่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกหรอืสนิค้าทีก่ระบวนการผลติ
มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณน้อยลง  
   4.3 กระทรวงพาณิชย์ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุต่อเกษตรกร ในการให้ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องต่อการ
ท�าเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยจะต้องเลอืกใช้ช่องทางประชาสมัพนัธ์
ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายในระดบัชมุชนทีเ่ป็นเกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จรงิ เช่น 
หอกระจายข่าวหมูบ้่าน วดั โรงเรยีน เป็นต้น ซึง่เป็นช่องทางทีเ่ข้าถงึเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
   4.4 ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติตระหนกัถงึความส�าคญัในการผลติและท�าการค้าที ่
ค�านงึถงึสิง่แวดล้อม ช่วยลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบน
ฉลากผลติภณัฑ์
  4.5 สร้างเสริมบทบาทผู้บริโภค โดยให้มีความตระหนักต่อปัญหาและ 
หนัมาสนบัสนนุสนิค้าเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมให้มากขึน้ ซึง่หากกระแส 
ผู้บรโิภคให้ความส�าคัญต่อสินค้าเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ย่อมจะท�าให้ 
เกษตรกรและผูผ้ลติปรบัเปลีย่นการผลติตามกระแสผูบ้รโิภคในทีส่ดุ

4 ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ5 องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
6 ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



Special Report06

TPSO Journal

โดย : นางสาวอรอมุา ปักเขม็ นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำเกษตร

หลายประเทศหันมาให้ความส�าคัญกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กันมากขึ้น ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ ชมุชนเมือง และจากการกระท�าของมนษุย์ ปัญหาสิง่แวดล้อม 
ในปัจจุบันที่ทุกคนก�าลังได้รับผลกระทบ เช่น ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
หรอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ ท่ามกลาง
ปัญหาที่รุมเร้ามากมายหลายภาคส่วนเริ่มถามหาความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจ
ในฐานะผู้ก่อปัญหา รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้นมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจ 
จ�าเป็นต้องก้าวผ่านเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ดังนั้นหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติท่ีทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการร่วมกัน คือ เป้าหมายที่ 12  
แผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and 
Production) ซึง่สะท้อนว่าเราไม่สามารถให้ภาคธรุกจิเป็นจ�าเลยต่อปัญหาทางสงัคม
และสิง่แวดล้อมทีเ่กดิข้ึนได้เพยีงฝ่ายเดยีว การบรโิภคและการผลติอย่างยัง่ยนืจ�าเป็น
ต้องเดินหน้าควบคู่กันไป จึงจ�าเป็นต้องขับเคล่ือนพลวัตรทั้งสองเพื่อเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

    

และปลูกฝั่งจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม จนท�าให้การค�านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม  
กลายเป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคัญท่ีมอิีทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซ้ือ สนิค้าของผูบ้รโิภคทัง้ 
ในประเทศและต่างประเทศ ทีผ่่านมาประเทศต่างๆ ได้มกีารก�าหนดมาตรฐานสินค้าที ่
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ประเทศไทย) 
EU Energy Labeling, EU Flower (สหภาพยโุรป) เป็นต้น แม้ว่ามาตรฐานดงักล่าว
จะเป็นเพียงมาตรฐานโดยสมัครใจ ไม่ได้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับส�าหรับภาคธุรกิจ 
แต่ถ้าหากผูป้ระกอบการไม่ปรบัเปลีย่นการผลติสนิค้า หรอืกระบวนการผลติทีค่�านงึ 
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
อาจท�าให้สินค้าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้า เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีการ 
ปรับตัวตามกระแสรักษ์โลกของกลุ่มผู้บริโภค

ตัวอย่างฉลากสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

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

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs)

ท�าไมภาคธุรกิจจึงต้องสนใจเรื่องความยั่งยืน 
ภาคธุรกิจต้องยอมรับว่าปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในส่วนของผลกระทบทางตรง คือ การสร้าง
ความเสียหายต่อพื้นที่การผลิต (โรงงาน, คลังเก็บสินค้า) ซึ่งความเสียหายมิได้จ�ากัด
อยูเ่พยีงแค่นัน้ แต่ยงัความครอบคลมุถงึการได้มาซึง่วตัถดุบิต่างๆ ซึง่สามารถสบืย้อน
ไปได้ถึงการจัดหาวัตถุดิบว่าเกี่ยวข้องกับการการท�าลายส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ท่ีซ้ือข้าวโพดที่ได้มาจากการเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผ่านการ
ถางท�าลายป่า หรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อแรงงาน เช่น การใช้แรงงานทาสและ
ความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมที่เกิดข้ึน
จากการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่
ท�าให้เกิดภาวะสภาพอากาศโลกแปรปรวน การผลักดันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านมาท�าให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1) กระแสรกัษ์โลก เป็นกระแสทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากในกลุ่มผู้บรโิภค และ 
มีแนวโน้มที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากการรณรงค์ 

การผลติและการบรโิภคเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

2) กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศคูค้่าต่างๆ โดยเฉพาะในสหภาพยโุรป (EU) ทีผ่ลกัดนัให้การผลติและการบรโิภค
ในประเทศเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ แนวโน้มของการใช้มาตรการทางการค้าเพือ่ 
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้น และเริ่มเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ในสังคม
โลกให้ความส�าคญั และอาจน�าเอาประเดน็นีม้าเป็นข้อกดีกนัทางการค้าได้ (ตาราง)

จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้ภาคธุรกิจเล็งเห็นว่าภัยคุกคามทางสังคมและ 
สิง่แวดล้อมสามารถสร้างความเสีย่งให้กบัธรุกจิได้อย่างมหาศาลในอนาคตหากยงัไม่ม ี
การปรับตัวเพื่อรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปัจจุบันภาคธุรกิจเริ่ม 
ปรบัตวัมากขึน้ เช่น การปรบัปรงุวธิปีฏบิตัขิองภาคธรุกจิสะท้อนว่าการผลิตได้ต่ืนตัว 
ต่อความยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กรณีของ 
บริษัท Starbucks ได้พัฒนาห่วงโซ่การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกร
รายย่อยปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ (shade-grown-coffee) โดยไม่ต้องถางเปิดพื้นที่
เหมือนแปลงปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบเดิม จนพัฒนามาเป็นมาตรฐาน C.A.F.E (the 
Coffee and Farmer Equity Practices) ในการคัดเลอืกคู่ค้าและรับซือ้เมล็ดกาแฟ
ในราคาสงูกว่าทัว่ไป ปัจจบุนันอกจากบริษทัจะสามารถจ�ากดัความเสีย่งด้านอปุทาน
ได้แล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกด้วย  

ผู้บริโภคกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น

มิได้มาจากกระกระท�าของภาคธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของ
ทุกฝ่าย จึงไม่สามารถที่จะผลักให้เป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ (ผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภค) ต้องร่วมกันรับผิดชอบและเดินหน้าควบคู่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา  
การพัฒนาการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนที่จะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมของ
สงัคมและสิง่แวดล้อม ต้องเริม่จากการรบัรูว่้าการบรโิภคมคีวามเกีย่วข้องกบัปัญหา
ต่างๆ อย่างไร เนือ่งจากการผลติสนิค้าในปัจจบุนัส่วนใหญ่จะเป็นการผลติมาเพือ่ตอบ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภค ทกุคนจงึต่างกม็ส่ีวนเกีย่วของกบัปัญหาทางสังคมและ 
สิง่แวดล้อมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ พฤตกิรรมการบริโภคของคนจากทีห่นึง่อาจส่งไปผล 
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กระทบต่อคนอีกที่หนึ่ง เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
ที่ได้มาจากแหล่งปลูกจากข้าวโพดบนภูเขาที่ต้องท�าการถางป่าเพื่อใช้เป็นพ้ืนที ่
เพาะปลกู หรอืการบรโิภคอาหารทะเลทีจ่บัโดยแรงงานทาสบนเรอืประมง (แรงงาน
ผิดกฎหมาย) หรือสินค้าทุกอย่างต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหรือภาชนะพลาสติก 
ทีใ่ช้เวลาในการย่อยสลายร้อยปี จนกลายเป็นขยะสร้างมลพษิให้มนษุย์โลก ด้วยเหตนุี ้
การบรรลุเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนได้นั้นมีความจ�าเป็นที่
จะต้องพจิารณาลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ  
ต้ังแต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานของการผลิตไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภคและ 
การจัดการของเสียหลังการบริโภคอีกด้วย

การส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
การตระหนักรู้ของผู้บริโภคว่ามีส่วนในการสร้างผลกระทบและมีส่วนในการ

ก�าหนดทิศทางของตลาดได้คือจุดเริ่มต้นส�าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง หาก
ผู้บริโภคทราบความเกี่ยวโยงของการผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานก็คงปฏิเสธ
ความรับผิดชอบของผลกระทบจากการใช้สินค้าต่างๆ ไม่ได้ ต้องมีส่วนในการแสดง
ความรับผิดชอบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริโภคสีเขียว และการบริโภคท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่ 
ไม่ได้ขึน้อยูกั่บความพงึพอใจส่วนตวั แต่ค�านงึถงึปัญหาทีจ่ะตามมามากขึน้ การส่งเสรมิ 
ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประกอบด้วยสิ่งจ�าเป็นอย่างน้อย 3 ด้าน อันเป็น

รากฐานทีส่�าคญัต่อการส่งเสริมการบริโภคทีย่ัง่ยนื ได้แก่ 1) ทศันคตทิางบวกต่อการ
เป็นผูบ้ริโภคทีรั่บผดิชอบ การสร้างหรือเปลีย่นแปลงทศันคตนิัน้เกีย่วข้องกบัคนกลุม่
ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นระบบการผลติและบรโิภค (consumption and production system) 
ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น 2) ผู้อ�านวยความสะดวก เกิดบรรยากาศที่จะส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม 
พร้อมสร้างอุปสรรคไปบัน่ทอนพฤตกิรรมทีไ่ม่ต้องการ และ 3) โครงสร้างทีเ่กือ้หนนุ 
ถ้าปัจจัยทั้ง 3 ประสานงานกันอย่างดี จะท�าให้รูปแบบการด�าเนินชีวิต (lifestyle) 
แบบยั่งยืนเป็นทางเลือกที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดส�าหรับผู้บริโภค

 ภาครัฐกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและ

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิด
ตลอดวัฏจักรชีวิต ภายใต้เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
(Responsible Consumption and Production) เป้าหมายส�าคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยได้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยทุธศาสตร์ที ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม เน้นในเรือ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและ 
ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย (1)  
ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้
มาตรการทางการเงนิและการคลงั เพือ่สนบัสนนุกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานการ
ลดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด (3) พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแนวปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (4) สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ 
สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน (5) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอด
กระบวนการผลิต (6) ส่งเสริมให้มีการจัดท�าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า
สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (7) ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลาก
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการ
ผลติและภาคการขนส่ง เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดมาตรฐานฟตุพริน้ท์สิง่แวดล้อม ตลอด
จนสนบัสนนุการออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต�า่ 

จะเห็นว่าปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายหันมาให้ความสนใจ
มากขึ้น  เพราะผลกระทบของปัญหานั้นส่งผลในวงกว้าง ทั้งภาคธุรกิจเองในฐานะ
ผู้ผลิตที่ต้องเผชิญกับการบริโภคที่เปลี่ยนไปใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึง 
กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากขึ้น 
หากยังคงผลิตสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือไม่ท�าตามกฎระเบียบทางการค้าสากลก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ผู้บริโภคต้องมีความตระหนักรู้ถึงความ
รับผิดชอบของตนในการเลือกชื้อเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ในขณะที ่
ภาครัฐก็ต้องมีส่วนในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ 
การค้า และมีมาตรการจูงใจส�าหรับธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การลดหย่อนภาษีส�าหรับการผลิตสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรสร้าง 
สภาพแวดล้อมทีด่ใีนการบริโภคสนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น ผูบ้รโิภคสามารถ 
เข้าถงึสนิค้าได้ง่ายในราคาทีไ่ม่แพง (ท�าให้ทางเลอืกทีย่ัง่ยนืเป็นทางทีง่่ายและสะดวก)  
หากทุกฝ่ายร่วมมือกันรับผิดชอบต่อปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้ว  
เชือ่แน่ว่าจะสามารถพฒันาการผลติและการบรโิภคแบบยัง่ยนืให้เกดิขึน้ได้ในอนาคต
อย่างแน่นอน

ตัวอย่างมาตรการทางการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ

ประเทศ มาตรการ
และกฎระเบยีบ รายละเอยีด

สหภาพ
ยโุรป

ระเบยีบว่าด้วยการ
จดัการเศษซากเหลอื
ทิง้จากผลติภณัฑ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ 
(WEEE)

ก�าหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รบัผิดชอบด�าเนนิการ
เก่ียวกับซาก ผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายกุารใช้งาน 
ด�าเนนิการให้มกีารคืนสภาพ หรอืน�ากลบัไป
ใช้ใหม่ 

ระเบยีบบรรจภุณัฑ์
และขยะบรรจภุณัฑ์ 
(PPWD)

ก�าหนดข้อบงัคับในการออกแบบ และคดั
เลือกวัสดเุพือ่ลดการใช้วัสด ุสารเคม ีสามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ลดการใช้โลหะหนกัใน
การผลิต รวมท้ัง ก�าหนดให้ผู้ผลิตรบัผดิชอบ
ในการก�าจัดซากขยะบรรจุภัณฑ์

ระบบควบคมุการค้า
สทิธกิารปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (ETS)

ควบคุมการปล่อยก๊าซของโรงงานใน
อตุสาหกรรมหนกัท่ีใช้พลังงานมาก เช่น
โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน�า้มนั โรงถลงุ
เหลก็ โรงงานผลติซเีมนต์ แก้ว อฐิ เซรามกิ 
กระดาษ (โดยการก�าหนดเพดานในการ
ปล่อยก๊าซ และมีระบบให้เอกชนสามารถ
การซือ้ขายส่วนต่างก๊าซทีโ่รงงานปล่อยออกมา) 
ล่าสุดเม่ือ ม.ค.2555 มีการประกาศเพ่ิมให้
อตุสาหกรรมการบนิ ซึง่รวมถงึ เครือ่งบนิ 
ท่ีเข้าออกกลุ่มประเทศ EU จะต้องเข้าสู่
ระบบ EST

มาตรการคาร์บอนฟุต
พรินท์ และฉลากลด
คาร์บอน

ระเบียบว่าด้วยการแสดงข้อมูลปริมาณ
รวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของ
สินค้า แม้ว่าปัจจุบัน มาตรการดังกล่าวเป็น
มาตรการโดยสมัครใจ แต่มีบางประเทศ 
ได้แก่ ฝรั่งเศสที่ได้เริ่มมีการระบุให้ผู้ผลิต
เปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินท์ของสินค้า
ไว้ในกฏระเบียบและแผน ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤษภาคมปี 2560 เทียบเดือนพฤษภาคม 
2559 เท่ากบัร้อยละ -0.04 จากสนิค้ากลุม่อาหารสดเป็นหลกั ซึง่ยงัคงได้รบั 
ผลกระทบฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปีก่อน โดยเฉพาะ ผักสด และเนือ้สตัว์  
แม้ว่าสถานการณ์อุปทานส่วนเกินไข่ไก่ และเนื้อสุกรเริ่มคลี่คลายลง  
อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน อาทิ น�้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม  
ค่ากระแสไฟฟ้า ยงัมแีนวโน้มสงูขึน้ตามภาวะตลาดโลก ทัง้นี ้กระทรวงพาณิชย์ 
ประเมนิว่าอตัราเงนิเฟ้อปี 2560 ยงัคงขยายตวัในระดบัทีม่เีสถยีรภาพ และ
มีช่วงประมาณการร้อยละ 1.5 - 2.2 ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือน
พฤษภาคม 2560 สูงข้ึนร้อยละ 0.15 จากเดือนก่อนหน้า ผลจากอาหารสด  
(ผักสด เนื้อสัตว์ และผลไม้) ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าการศึกษา - ค่าเล่าเรียน
โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าส�าคัญ ดังนี้ 
 › ผักสด ราคาสูงข้ึนร้อยละ 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�า
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 สูงขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 3.85 
 › ค่าการศกึษา - ค่าเล่าเรยีน จากการเปิดภาคการศึกษาใหม่ปี 2560 
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.36 
 › น�า้มนัเชือ้เพลงิ ราคาลดลงร้อยละ 1.67 ส�าหรบัราคาน�า้มันเช้ือเพลงิ 
ขายปลีกในประเทศ (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น�้ามันเบนซิน 95 น�้ามันดีเซล 
และ LPG) โดยมีการปรับลดลง 

อตัราเงนิเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ปี ม.ค.- ก.พ. 2560

แหล่งทีม่าของอตัราเงินเฟ้อ (Percentage Points)

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ เม.ย. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์ต่างประเทศ สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ผลจากรายได ้
ภาคการเกษตรและรายได้จากการส่งออกขยายตวัต่อเนือ่งตามการฟ้ืนตวัของราคาสนิค้าเกษตรในตลาดโลกและเศรษฐกจิของประเทศคูค้่า อกีทัง้จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ต่างประเทศท่ีเดนิทางเข้าประเทศไทยยงัคงขยายตวัได้ด ีการลงทนุมสีญัญาณปรบัตวัดขีึน้ในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัรแม้ว่าภาคการก่อสร้างยงัคงทรงตัว ในส่วนของ
อปุทานนัน้ ภาคการเกษตรขยายตวัได้ดตีามทศิทางราคาสนิค้าเกษตร แม้ว่าการผลติภาคอตุสาหกรรมหดตวัลงเลก็น้อยจากภาวะซบเซาของตลาดส่งออกในบางสาขา 
โดยสรปุแล้ว เศรษฐกจิไทยยงัมเีสถยีรภาพในเกณฑ์ด ี มคีวามมัน่คงและสามารถในการรองรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ด ี สะท้อนจากอตัรา
เงนิเฟ้อ อัตราการว่างงานและสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ GDP ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ขณะทีท่นุส�ารองระหว่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงู
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกจิกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดอืนพฤษภาคม 2560 (ปี2553 = 100) เท่ากบั 
102.8 เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 2559 ปรบัตัวลดลงร้อยละ 0.2 สาเหตจุากการลดลงของดชันรีาคาหมวดผลผลติเกษตรกรรม ร้อยละ 5.9 จากกลุม่สนิค้าผลผลติ
การเกษตร และกลุม่สตัว์มชีวิีตและผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมอืง สงูข้ึนร้อยละ 3.0 จากการสงูข้ึนของราคาสนิค้ากลุม่ลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ 
แร่โลหะและแร่อืน่ๆ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึน้ร้อยละ 0.5 จากกลุม่สนิค้าส�าคัญ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เคมีภณัฑ์ ผลติภณัฑ์เคม ีผลติภณัฑ์ยาง
และพลาสตกิ เยือ่กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและส่ิงพมิพ์

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

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างเดอืนพฤษภาคม 2560 เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคม 
2559 เท่ากบั 103.4 ลดลงร้อยละ 2.2 สาเหตจุากสนิค้าหมวดซเีมนต์ ลดลง 
ร้อยละ 6.2 หมวดเหลก็และผลิตภณัฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 7.3 หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้า 
และประปา ลดลงร้อยละ 0.8 และหมวดวสัดุก่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 1.1 
 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2560 ดชันรีาคาลดลงร้อยละ 1.0 เป็นผล
จากสนิค้าหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 3.8 (เหลก็เส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี  
ท่อเหลก็ด�า) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.8 (ท่อพวีซี ีสายไฟฟ้า)  
ตามราคาวตัถดุบิ ได้แก่ เมด็พลาสตกิและทองแดง หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ 
ลดลงร้อยละ 0.7 (ยางมะตอย) ตามราคาน�า้มนัทีล่ดลง หมวดสนิค้าทีด่ชันี 
ราคาปรบัสงูขึน้ ได้แก่ หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.1 (ไม้คาน 
ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคาน�าเข้าไม้และค่าจ้างแรงงานปรบัสงูขึน้ หมวด
ผลติภณัฑ์คอนกรตี สูงข้ึนร้อยละ 1.4 (ท่อระบายน�า้คอนกรตี) มคีวามต้องการ
ใช้ในโครงการภาครัฐเพื่อปรับปรุงระบบระบายน�้า แต่ปริมาณมีไม่เพียงพอ
เนือ่งจากสภาพอากาศไม่เอือ้ต่อการผลติ ส�าหรบัหมวดซเีมนต์ หมวดกระเบือ้ง 
หมวดวสัดฉุาบผิว และหมวดสขุภณัฑ์ ดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง

 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนเมษายน 2560 เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2559 
สงูขึน้ร้อยละ 3.3 เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า โดยสนิค้าส�าคญัทีร่าคา
สงูขึน้ ได้แก่ ยางพารา น�า้ตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู ทองค�า 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ เมด็พลาสตกิ ผลติภณัฑ์ยาง และน�า้มนั
ส�าเรจ็รปู เป็นต้น เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิและการค้าโลกปรบัตวัดขีึน้  
ส่งผลให้มคีวามต้องการสนิค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนเมษายน 2560 เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2559 
ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 6.2 โดยเป็นการปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวดสนิค้า
เชือ้เพลงิ หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู หมวดสนิค้าทนุ หมวดยานพาหนะ
และอปุกรณ์การขนส่ง และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ทัง้นี ้ราคาสนิค้าน�าเข้า
ส�าคญัทีป่รบัสงูขึน้ อาท ิ น�า้มนัดบิ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เนือ่งจาก
ปัญหาอปุทานส่วนเกนิในตลาดโลกเริม่คลีค่ลาย



  ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 86.9 (ปี 2555=100) 
ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดชันีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชือ้เพลิงเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.3 หมวดสนิค้าทนุเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 1.7 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 หมวดยานพาหนะ 
และอุปกรณ์การขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.8
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก
 ภาพรวมการส่งออกไทยเดอืนเมษายน 2560 ยงัคงขยายตวัระดบัสงูต่อ
เนือ่งจากไตรมาส 1 ทีร้่อยละ 8.5 หรอืคดิเป็นมลูค่า 16,864.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวในเกือบทุกตลาด  
(ยกเว้นสหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง) และในทุกกลุ่มสินค้าสะท้อนถึง 
ศกัยภาพในการแข่งขนัและความสามารถในการปรบัตวัตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่กลุ ่มสินค้าอุตสาหกรรม
กลับมาขยายตัวต ่อเนื่องเป ็นเดือนที่  2 โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ยาง  
เคมีภัณฑ์ น�้ามันส�าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรขยายตวัร้อยละ 11.9 (YoY) เตบิโตต่อเนือ่ง
ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�้าตาลทราย ข้าว และอาหาร
ทะเลแช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู ส่วนมลูค่าการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรม
ขยายตัวที่ร้อยละ 7.9 (YoY) กลับมาขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2  
โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ยาง เคมภีณัฑ์ น�า้มนัส�าเรจ็รปู และผลติภณัฑ์เหลก็ ท้ังนี้
มูลค่าส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลงเนื่องจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ผู้ผลิตมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ท�าให้มีมูลค่าส่งออกสูง รวมทั้งราคา
น�้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงกระทบก�าลังซ้ือในตลาดตะวันออกกลางท�าให้การ
ส่งออกรถยนต์ไปตะวันออกกลางชะลอตัว 
 การส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ ยงัคงขยายตวัได้ดอีย่างต่อเนือ่ง สะท้อน
ถึงวัฏจักรการฟื้นตัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยสัดส่วนตลาดที่ขยายตัว
คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่ตลาดอื่นๆ มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น อาทิ ตลาดตะวันออกลางที่หดตัวต�่าสุดในรอบ 8 เดือน และ
สหภาพยุโรปที่กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้คาดว่าการหดตัว
ของสหภาพยุโรปจะเป็นเพยีงช่วงสัน้ๆ เนือ่งจากภาพรวมเศรษฐกจิของยโุรป
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ              
                                                                                                            
การน�าเข้า
 เดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 16,807.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวั 
ของน�้ามันดิบ (+30.3%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+2.4%) 
เคมีภัณฑ์ (+9.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (+46.6%) ขณะที่เครื่องจักรกลฯ 
(-5.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-3.2%) ญี่ปุ่น 
(+6.2%) สหรัฐอเมริกา (+9.2%) มาเลเซีย (+1.2%) สิงคโปร์ (+57.2%) 

ดุลการค้า            
 เดือนเมษายน 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 56.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่าพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-เม.ย.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 4,109.6 
ล้านเหรียญสหรัฐ
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า 
 ราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 96.5 (ปี2555=100) 
สงูขึน้ร้อยละ 3.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของ
ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร  ขยายตัวร้อยละ 8.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน เม.ย. 60

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดบัแรก เดอืน เม.ย.จ 60

International Trade Focus

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

ดัชนีราคา 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�าเข้า 0.7 -0.2 0.8 6.2 7.5

 
 

เมษายน 60 ม.ค.-เม.ย. 2560

มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 16,864.3   8.5 73,320.7   5.7

น�าเข้า 16,807.5 13.4 69,211.1 14.5

ดุลการค้า 56.8 4,109.6

 
สนิค้า

 

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ 1,658 -2.2 9.8 จนี 2,113 20.2 12.5

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

1,182 -2.8 7.0
สหรฐั

อเมรกิา
1,869 3.5 11.1

ผลติภณัฑ์ยาง 748 54.3 4.4 ญีปุ่น่ 1,480 3.3 8.8

อญัมณี
และเครือ่งประดบั 729 2.4 4.3 สงิคโปร์ 823 61.2 4.9

เมด็พลาสตกิ 644 5.0 3.8 เวยีดนาม 818 20.7 4.9

สนิค้า
 

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ
 

มลูค่า Δ สดัส่วน

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

เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบ

1,452 -5.0 8.6 จีน 3,183 -3.2 18.9

น�า้มนัดบิ 1,380 30.3 8.2 ญี่ปุ่น 2,599   6.2 15.5

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,281  2.4 7.6
สหรัฐ

อเมริกา
1,035   9.2   6.2

เคมภีณัฑ์ 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
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : พฤษภาคม 2560

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดือนพฤษภาคมโดยเฉล่ียอยู่ที่ 20,372.22 บาท  

ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�า
ปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีออกมา
ในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ตลาดทองค�ายังได้รับแรงกดดันจากการ 
คาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  

ราคาน�้ามัน
ราคาน�า้มนัดบิเดอืนพฤษภาคมปรบัตวัลดลง โดยราคาน�า้มนัดบิ 

WTI เฉล่ียอยูท่ี ่48.67 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัลดลงจากเดอืน
ก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่51.09 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ราคาน�า้มนัดบิปรบัลด  
อุปทานความต้องการน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงจากความกังวล
การว่าผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกอาจไม่ขยายเวลาในการลด
ปรมิาณการผลิต นอกจากนี ้ราคาน�า้มนัดบิยงัได้รบัแรงกดดนัจากก�าลงั
การผลติของประเทศลเิบยี และสหรฐัอเมรกิามแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้  

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนพฤษภาคมโดยเฉลีย่อยูท่ี ่34.46 บาทต่อเหรยีญ

สหรฐั อ่อนค่าลงเลก็น้อยจากเดอืนก่อนหน้า ค่าเงนิบาทเคลือ่นไหวใน
กรอบแคบๆ เงนิบาทอ่อนค่าหลงัจากตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ออกมาดี  
ท�าให้ดอลลาร์กลบัมาแขง็ค่าอกีครัง้เมือ่เทยีบกบัสกลุหลกั นอกจากนี ้ 
ส่วนหนึ่งมาจากคลายความกังวลเรื่องการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซีย   

สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ย

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดอืนพฤษภาคม 2560 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
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 เน่ืองจากความต้องการข้าวขาว
และข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการมีมากขึ้น เพื่อทยอยส่งตามค�าสั่ง
ซื้อของลูกค้าชาวต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปริมาณข้าว
ในตลาดโลกในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะล้นตลาด โดยประเทศคู่ค้ายัง
มีความต้องการต่อเนื่อง เช่น จีน แอฟริกา และฟิลิปปินส์

ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20  
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนพฤษภาคม 2560  
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 75.76 บาท และ 59.75 บาท ตามล�าดับ  
ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดอืน
เมษายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.89 และ 7.42 ตามล�าดับ ราคายาง 
ปรบัตวัลดลงเนือ่งจากราคาน�า้มนัในตลาดโลกปรบัตวัลดลง เนือ่งจาก
ตลาดผิดหวังที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามันไม่ปรับลดเพดานการผลิต 
อย่างไรกต็าม ปรมิาณผลผลิตทีอ่อกสูต่ลาดน้อย ยงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุ
ราคายางได้ในระดับหนึ่ง 

เดือน
เม.ย.60 พ.ค.60 %∆(MOM) ม.ค-พ.ค.

59
ม.ค-พ.ค

.60 %∆(YOY) 
สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,152.81 1,271.67 10.31  1,243.31 1,181.82 -4.95

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 1,922.50 1,983.57 3.18    2,278.35 2,017.41 -11.45

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 77.92 75.67 -2.89      52.17 85.11 63.12

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 64.54 59.75 -7.42       44.95 72.26 60.76

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,265.63 1,245.00 -1.63  1,208.91 1,233.74 2.05

ไทย (THB/Baht) 20,695.00 20,372.22 -1.56  20,298.87 20,391.65 0.46

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 51.09 48.67 -4.74       37.67 51.11 35.70

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 34.45 34.46 0.01       35.51 34.85 -1.86

 
สนิค้า

 

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ 1,658 -2.2 9.8 จนี 2,113 20.2 12.5

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

1,182 -2.8 7.0
สหรฐั

อเมรกิา
1,869 3.5 11.1

ผลติภณัฑ์ยาง 748 54.3 4.4 ญีปุ่น่ 1,480 3.3 8.8

อญัมณี
และเครือ่งประดบั 729 2.4 4.3 สงิคโปร์ 823 61.2 4.9

เมด็พลาสตกิ 644 5.0 3.8 เวยีดนาม 818 20.7 4.9
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พบกบั

ช่วงนีม้ข่ีาวทีน่่าสนใจเก่ียวกับการเชือ่มโยงเส้นทางเศรษฐกจิ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 2 เส้นทางที่น่าสนใจ คือ 

1 เส้นทางเชือ่มกบัอนิเดยีผ่านเมยีนมา โครงการทางหลวงเชือ่ม
อินเดีย (เมืองโมเรห์) - เมียนมา (มัณฑะเลย์) - ไทย (แม่สอด)  

คบืหน้าไปมาก และจะสร้างเสรจ็สมบรูณ์ในอกี 18 เดอืนข้างหน้า 
โดยอินเดียเป็นผู้ออกเงินช่วยเหลือท้ังหมด ซ่ึงจะส่งผลให้ไทย
สามารถเจาะตลาด 1,300 ล้านคนของอินเดียได้ดียิ่งข้ึน สินค้า
และบริการของไทยที่จะได้ประโยชน์จากเส้นทางเส้นน้ี ได้แก่ 
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า ธุรกิจโรงแรม 
และท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเป็นสาขาที่อินเดียให้ความส�าคัญ
อันดับต้นในการพัฒนาเส้นทางน้ี) ดูท่าแม่สอดของไทยก�าลัง 
โกอินเตอร์ซะแล้วงานนี้ 

2 เส้นทางเชื่อมกับประเทศจีน ซึ่งเส้นทางเชื่อมกับจีนเป็น 
ส ่วนหนึ่งของเส ้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนที่ลือลั่น  

(丝绸之路) เส้นทางไปจีนจะช่วยยกระดับภาคอีสานของไทย
โกอินเตอร์เช่นกัน เนื่องจากจะท�าให้ไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้า
ทางบกกบัจนี ทะลไุปยโุรป เอเชียกลาง ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ 
และแอฟริกาอย่างสะดวก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2560 ณ มหานครปักกิ่ง 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งแถบ 

หนึง่เส้นทาง” (One Belt One Road) หรอืเส้นทางสายไหมยคุใหม่อย่าง
เป็นทางการสุดอลังการโดยมผู้ีน�าจาก 29 ประเทศเข้าร่วมงาน โครงการนี้
เป็นโครงการระเบยีงเศรษฐกจิทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดเท่าทีโ่ลกเคยมมีา ครอบคลมุ
ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วยระเบียงเศรษฐกิจทางบก  
6 เส้นทาง และเส้นทางทะเล 1 เส้นทาง 
 
 • เส้นทางทางบก ประกอบด้วย (1) เส้นทางยเูรเซีย (Eurasia) จาก
ภาคตะวันตกของจีนถึงตะวันตกของรัสเซีย (2) เส้นทางจีน - มองโกเลีย 
- รัสเซียตะวันออก (3) เส้นทางตะวันตกของจีน - เอเชียกลาง - ตุรกี  
(4) เส้นทางจีน - แหลมอินโดจีน - สิงคโปร์ (5) เส้นทางจีน - ปากีสถาน 
(6) เส้นทางจีน - พม่า - บังกลาเทศ - อินเดีย 
 
 • เส้นทางทะเล เริม่จากเมอืง
ชายฝ่ังของจนี ผ่านสงิคโปร์ มาเลเซยี 
อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
นอกจากน้ี ปัจจุบันจีนได้เป ิดให้
บรกิารรถไฟตามเส้นทางสายไหมแล้ว 
หลายเส้นทาง ได้แก่ 1) นครฉงชิ่ง - 
ดยุส์เบอร์ก (เยอรมน)ี ผ่านคาซคัสถาน  
รั ส เซี ย  เบลารุ สและโปแลนด ์  
2) นครเฉินตู - ลอรซ์ (โปแลนด์) 3) อี้วู่ - มาดริด (สเปน) 4) อี้วู่ - ลอนดอน  
5) ปักกิง่ - มอสโคว์ ส่วนเส้นทางฉงช่ิง - อสิรามาบดั และคุนหมงิ - เวยีงจนัทน์
ที่จะเชื่อมต่อมายังกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ ในอนาคตอยู่ระหว่างก่อสร้าง  
ทั้งหลายทั้งปวงบ่งชี้ว่าไทยก�าลังจะกลายเป็น Logistic Hub ที่ส�าคัญอีก
แห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับสิงคโปร์ในไม่ช้านี้ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า  
ประเทศไทย 4.0 จะสามารถน�าพาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว 
เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่เป็นต้นแบบประเทศ Logistic Hub ได้หรือไม่


