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ขอน�าเสนอประเด็นที่ทุกภาคส่วนก�าลังให้ความส�าคัญ	 เรื่องแรก	 คือ	 Special Talk  
“ประเทศไทยในเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 ตามมาด้วย	 Special Report 
ซ่ึงมีหัวข้อที่น่าสนใจ	 หัวข้อ	 “ใช้แล้ว - ใช้อีก เปล่ียนเศรษฐกิจไทยด้วยการลดใช้ 
ถุงพลาสติก” ชวนคิดกับนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกที่มีมาตรการอย่างจริงจัง 

ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา	 นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร?	 

และในอนาคตจะมีแนวทางการด�าเนินต่อไปอย่างไร?	 ต่อด้วยหัวข้อ “ชูสินค้าท้องถิ่น  

เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์”	เสนอแนวทางการผลักดัน

การค้าท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด

ก่อนจากกัน...ผู้อ่านทุกท่านอย่าลืมรักษาสุขภาพ	 ป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะ	 เพราะทุกท่านล้วนเปน็ส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน	แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

       กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)  
น�าคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และบุคลากร สนค. 
เข้าสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธิป์ระจ�ากระทรวงพาณชิย์ 
และร่วมพิธีมงคลทางศาสนาเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานนโยบายและ 
ยทุธศาสต์การค้า ปีที ่5 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา สนค. ได้ร่วมกนั 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รวมถึง
การศกึษาทศิทางการค้าเพือ่รองรบัเศรษฐกจิใหม่ 
ตลอดจนมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยมีาใช้ประโยชน์
ทางการค้าเพือ่ให้ประเทศไทยก้าวสูย่คุเศรษฐกจิใหม่ 

ได้อย่างม่ันคง ทัง้การพัฒนาเครือ่งชีวั้ดเศรษฐกิจการค้าให้สอดคล้องตามพฤตกิรรมการบริโภค 
ในยคุดจิทิลั นอกจากนี ้ สนค. ได้ยกระดบัการจดัท�าฐานข้อมูลเศรษฐกจิการค้าภายใต้แนวคิด  
Big Data ของกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึก 
ด้านเศรษฐกจิการค้า (Trade Intelligence System: TIS) ขึน้มาส�าหรับใช้วเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่  
เพือ่ใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจเชิงนโยบายและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างทนัท่วงที

สนค. จะยงัคงมุง่มัน่พัฒนาการท�างาน เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการค้าไทยร่วมกบัหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนทกุภาคส่วน เพ่ือให้ภาคการผลติและการค้าไทยผนวกเข้าเป็น 
ส่วนหนึง่ของห่วงโซ่การค้าโลก สร้างมลูค่าการค้าให้แก่ภาคธรุกจิและประชาชน ตลอดจนเพิม่  
ขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจการค้าไทยเตบิโตต่อเนือ่งอย่างย่ังยืนต่อไป



Special  talk
โดย : นางสาวทิพย์วรรณ พรมรงักา นักวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแขง็ทางการค้า

03

ท่ีมา : Sustainable Development Report 2019. Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network

ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิย์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลกัร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ 
 รบัผดิชอบเป้าหมายที ่17 ความร่วมมอืเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซ่ึงตามรายงาน SDGs 
Development Report  พบว่าเป้าหมายท่ี 17 ยงัมคีวามท้าทายและมโีอกาสทีจ่ะ
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลส�าเร็จ ดังน้ัน การด�าเนินการต่อไป กระทรวงพาณิชย ์
จะบูรณาการงานร่วมกนักบักระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน
ให้บรรลผุลส�าเร็จ และมข้ีอมลูผลการด�าเนนิการปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบัดงักล่าว
ต่อไป โดยจะสนบัสนนุการท�างานผ่านกลไกของคณะอนกุรรมการชดุใหม่ 4 คณะ 
ภายใต้ กพย. เพือ่เป็นกลไกหลกัในการแปลงนโยบายทีเ่กีย่วกบัการขบัเคลือ่น SDGs 
ไปสูก่ารปฏบิติัอย่างบรูณาการ ได้แก่ 

1) คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื มอี�านาจหน้าที่
วางแนวทางการด�าเนินงาน และบูรณาการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในแต่ละด้าน รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยกระทรวงพาณชิย์ มปีลดักระทรวงพาณชิย์หรอืผู้แทน  
เป็นอนกุรรมการ 

2) คณะอนกุรรมการส่งเสรมิการพฒันาทีย่ั่งยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ  
มอี�านาจหน้าทีศึ่กษา สร้างความเข้าใจเกีย่วกับ “การพฒันาทีย่ัง่ยนื” กบั “ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย 
ทกุระดบั รวมทัง้ในเวทีประชาคมโลก

3) คณะอนกุรรมการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาทีย่ั่งยนื มอี�านาจหน้าท่ี
ตดิตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตวัชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนืของคณะกรรมาธิการ 
ด้านสถิติของสหประชาชาติ โดยกระทรวงพาณิชย์ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือ 
ผูแ้ทน เป็นอนกุรรมการ

4) คณะอนกุรรมการการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ มอี�านาจหน้าที่
เสนอแนะกลไกกระบวนการ ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ และวิธกีารในการจดัท�าการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อผลักดันให้มีการขับเคล่ือนและ 
น�าการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์มาใช้กบัการวางแผนพฒันาประเทศ

ในเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลงัจาก 4 ปี ทีผ่่านมาทีป่ระเทศไทยได้อนุวตัติามมตทิีป่ระชมุ

สมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่ 70 เม่ือ 
วนัที ่ 25 กันยายน 2558 ณ ส�านักงานใหญ่

สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทีไ่ด้รบัรองวาระการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 
Agenda for Sustainable 
Development) และเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals ; SDGs)  
เพือ่ให้ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติให้บรรลุ

ผลส�าเร็จเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมนัน้ ส�านกังานสภาการพัฒนา
สงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาต ิ(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขา

ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดประชุม กพย.  
ครัง้ที ่1/2562 ไปเมือ่เดอืนธันวาคม 2562 โดยม ีพล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ  
รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานประชมุ เพือ่หารอืถงึแนวทางการด�าเนนิ
การขบัเคลือ่น SDGs และการขับเคล่ือน SDGs ร่วมกับยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้ กพย. มีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนส�าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs 

Roadmap) เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและ 
มีกรอบแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี น�าไปสูก่ารปฏบิติัทีเ่ป็นรูปธรรมและ
บรูณาการทีป่ระกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1) การสร้างการตระหนกัรู้ 
2) การบรูณาการเชือ่มโยงเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

กบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนระดบัที ่2 และแผนระดับที ่3 
3) กลไกการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ 

                        ประเทศทีเ่ป็นระบบ 
4) การจดัท�าโครงการ/การด�าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน ผ่านการด�าเนนิการ 

ตามยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บทฯ 
5) ภาคกีารพฒันา 
6) การตดิตามประเมินผลผ่านระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาติ หรอื eMENSCR  

เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์เชิงลึกของ SDGs กบัเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บทฯ 
นอกจากนี้ มีการก�าหนดพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ชัดเจนในระดับพื้นที่  

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พื้นที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล�้าสูง ยังขาด 
ความพร้อมและศักยภาพ กลุม่ที ่2 พืน้ที/่จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพของตนเองและมคีวามพร้อมทีจ่ะ
พฒันาต่อยอดศกัยภาพนัน้ และกลุม่ที ่3 พืน้ที/่จงัหวดัทีม่คีวามเข้มแขง็แล้วและพร้อมจะขยาย
ศักยภาพไปสู่ภายนอก โดยมีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานและสั่งการให้  
8 จงัหวดัน�าร่องใน 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนอื (ล�าพนู แม่ฮ่องสอน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ขอนแก่น นครพนม) ภาคกลาง (สุพรรณบรุ)ี ภาคตะวนัออก (ปราจีนบรุ)ี ภาคใต้ (ตรัง ปัตตาน)ี 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต�าบลเกาะคา อ�าเภอเกาะคา  
จงัหวดัล�าปาง ร่วมด�าเนินการกับ สศช. สนบัสนนุการด�าเนนิงานในพ้ืนที ่ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ 
ในการด�าเนินการขบัเคล่ือน SDGs ระดบัพืน้ทีต่่อไป

ความคบืหน้าการด�าเนนิการขับเคลือ่น SDGs ของประเทศไทยทีผ่่านมา มรีายงานการศกึษา 
SDGs Development Report ของมลูนิธแิบร์เทลส์มนัน์ (Bertelsmann Stiftung) ร่วมกับ
เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) ทีร่ายงานผลการตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals ; SDGs) ของแต่ละประเทศ ระบวุ่า ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยูใ่น
อนัดบัที ่40 จาก 162 ประเทศทัว่โลก ปรบัตวัดีขึน้จากปีก่อน 19 อนัดบั (โดยในปี พ.ศ. 2561 
ไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 59 จาก 156 ประเทศ) และประเทศไทยอยูใ่นอนัดับหนึง่ของกลุม่ประเทศ
อาเซียน ซึง่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป้าหมายที ่1 การขจดัความยากจน ประเทศไทยสามารถ
บรรลเุป้าหมายแล้ว 

ภาพรวมผลส�าเร็จ 
SDGs ของประเทศไทย 
   

ค่าเฉลีย่ผลส�าเร็จของ SDGs 
แต่ละเป้าหมายของประเทศไทย

เอกสารอ้างองิ : 1. ส�านกังานสภาการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.).  
  2562.เอกสารระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการเพื่อ
  การพัฒนาทีย่ัง่ยืน. 19 ธนัวาคม 2562.

 2. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development  
  Solutions Network. 2019. Sustainable Development  
  Report 2019. June 2019.



ใช้แล้ว - ใช้อีก 
เปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
ด้วยการลดใช้

ถุงพลาสติก
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Special  Report
โดย : นางรษิกา คุณาพรสุจริต นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

ประเทศไทยในปี 2563 เริม่ต้นศกัราชใหม่ด้วยนโยบายลดการใช้ถงุพลาสตกิที่
มมีาตรการอย่างจรงิจัง ท�าให้ห้างร้านใหญ่ๆ และร้านค้าต่างๆ ขานรบัมาตรการนี ้
ด้วยการงดแจกถงุพลาสตกิกนัอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น Tops, Tesco Lotus, 
Big C รวมถงึร้านค้าปลกีทีม่สีาขาอยูท่ัว่ประเทศอย่าง 7-11 ก็ตอบรับต่อมาตรการนี ้
อย่างดเีช่นกนั การตืน่ตัวทีป่รากฏเป็นวงกว้างท�าให้เราต้องหนัมามองว่า ตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมอย่างไรบ้าง และการลด 
การใช้ถุงพลาสติกนีจ้ะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนัอย่างไร  
ตลอดจนสถานการณ์เช่นนี้จะด�าเนินต่อไปในอนาคตอย่างไร

ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือทดแทนการใช้ถุงกระดาษตั้งแต่ปี 
1959 โดยนายสเตียน กุสตาฟ ทูลิน ชาวสวีเดน ซึ่งมีความต้ังใจหลักที่จะช่วย
ลดการตัดไม้ท�าลายป่า เนือ่งจากในเวลานัน้มกีารตัดไม้มาท�าถงุกระดาษกนัอย่าง
แพร่หลาย ส่งผลให้ปัจจุบันถุงพลาสตกิกลายเป็นท่ีนยิม และใช้กันอย่างกว้างขวาง 
ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน 

ตัวอย่างส�าคัญของถุงพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทุกวันน้ี คือ ถุงพลาสติกแบบ 
ใช้ครั้งเดียว (single use plastic bag) ที่ห้างร้านและร้านสะดวกซื้อใช้กัน
อย่างแพร่หลายเพื่อใส่สินค้าให้กับผู้บริโภค สามารถใช้ใส่ของได้เพียงคร้ังเดียว  
ถุงพลาสติกชนิดนี้จึงเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาขยะจากถุงพลาสติกท่ีเรา 
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มาตรการท่ีก�าลังรณรงค์อยู่ในขณะน้ีให้
คนเลิกใช้ถุงพลาสติก ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้เช่นกัน  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก และการจ้างงาน เพราะเมื่อการใช้ 
ถุงพลาสติกลดลง ก�าลังการผลิตก็จ�าเป็นต้องลดลงตาม ส่งผลให้บริษัทต้องลด 
จ�านวนแรงงานลง เพ่ือให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่า 
สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น แต่ถ้าเศรษฐกิจต้องแย่ลงก็อาจจะเป็นหนทางในการพัฒนา
ที่ไม่ยั่งยืนนัก 

เม่ือปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่ก็เข้ามา จึงได้มีหลายคนคิดหาทางออกจาก
เรื่องนี้โดยการเสนอแนวความคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular 
Economy” ที่เห็นว่าการจะท�าให้เกิดความยั่งยืนทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและ 
สิง่แวดล้อมนัน้จะต้องเริม่ต้นทีก่ารหมนุเวียนทรพัยากรทีใ่ช้ในการผลติ ให้น�ากลบั
มาใช้ซ�้า ใช้อีก ใช้ประโยชน์ได้เรื่อย ๆ เพื่อลดการทิ้งของเสียออกไปสู่ธรรมชาติ 
ไปพร้อมกับการจดัการของ “เหลอืทิง้” อย่างเป็นระบบ โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญั
คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ตวัอย่างหนึง่ทีร่เิริม่ขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาขยะจากถงุพลาสตกิ คอื ถงุพลาสตกิ 
ย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastic Bags) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น�ามาใช้ใน 
การผลติถงุพลาสตกิ โดยวตัถดุบิส�าคญัในการผลติจะมาจากพชื เช่น มนัส�าปะหลงั  
อ้อย หรือข้าวโพด ที่น�ามาผ่านกระบวนการสลายกลายเป็นผงแป้ง และน�ามา
อดัเป็นเมด็พลาสตกิ ก่อนทีจ่ะน�ามาขึน้รปูเป็นฟิล์มบางและผลติเป็นถงุพลาสตกิ 
ออกมา ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้ในเวลา 3 - 4 เดอืน การน�าพชืผลทางการเกษตร
มาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าได้ เป็นการตอบสนองต่อ 

วัฏจกัรถงุพลาสตกิย่อยสลายได้ ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ 

ประเทศไทยมขียะพลาสตกิมากกว่า 2 ล้านตัน มขียะท่ีสามารถน�าไปรไีซเคลิ
ได้ประมาณ 5 แสนตนั ท่ีเหลืออกี 1.5 ล้านตนัจะกลายเป็นขยะ และในจ�านวนน้ี 
กว่า 1.2 ล้านตันจะเป็นขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก1 การจัดการขยะเหล่านี้
สามารถท�าได้โดยการฝังกลบหรอืการเผาท�าลาย ซ่ึงทัง้ 2 วธินีีต่้างสร้างผลกระทบ 
ให้กับสิง่แวดล้อมด้วยกันทัง้นัน้ เพราะการฝังกลบท�าให้ไม่สามารถใช้ทีด่นิได้อีก  
ท�าให้ดินเสื่อมจนไม่สามารถใช้ท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร หรือ
การผลติอืน่ ๆ ได้ อกีทัง้การเผาท�าลายขยะยงัก่อให้เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ ซึง่จะส่งผลให้เกดิปัญหาทางสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน 
(Global Warming)

1ข้อมลูจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561
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“เศรษฐกจิชวีภาพ” (Bio-economy) ทีเ่ป็นการน�าเทคโนโลย ีนวตักรรมมาใช้ 
เพือ่ยกระดับสินค้าเกษตร ตลอดจนสร้างรายได้เพิม่ให้แก่เกษตรกร อีกทัง้ยังช่วย
รกัษาระบบนเิวศน์ไม่ให้ถกูกระทบจากขยะพลาสตกิได้อกีด้วย ถงุพลาสตกิย่อยสลาย 
ได้จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคเลือกใช้เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิด
กับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และด้วยการสลายตัวในธรรมชาติของ 
ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลาย จะกลายเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถน�าเอามาใส่ต้นไม้ให้เจริญ
เติบโต และท�าให้เกิดพืชรุ่นใหม่ที่สามารถน�าผลิตเป็นถุงพลาสติกได้อีก

หากว่าการเลือกใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยังท�าให้รู้สึกกังวลใจในการใช้  
กย็งัมอีกีทางหนึง่ทีน่ยิมกนัในขณะนี ้นัน่คอื  
การหนัมาใช้ถงุผ้า ซึง่ไม่ว่าจะหนัไปทางไหน
ต่างมห้ีางร้าน ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ออกมา 
เชิญชวนให้ผู ้บริโภคนั้นหันมาใช้ถุงผ ้า 
ใส่ของ หรือการใช้ภาชนะที่ไม่ได้ท�าจาก
พลาสติกมาใช้ซื้อสินค้า เช่น แก้วน�้า จาน 
ชาม กล่องใส่ข้าว เป็นต้น ซึ่งการเชิญชวน
เหล่าน้ี ได้มีข้ึนมาพร้อมกับการเร่ิมการใช้
ถุงผ้านั่นเอง ซึ่งจุดประสงค์ท่ีส�าคัญของ 
การปรับเปล่ียนน้ันก็เพ่ือลดปริมาณขยะที่
เกิดจากพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียวให้น้อยลง และหลงเหลือ
ไปสู่ธรรมชาติน้อยที่สุด 

ถุงผ้าที่เราใช้กันทุกนี้ส่วนใหญ่ท�ามา
จากผ้าแคนวาส (Canvas) ซึง่เป็นผ้าฝ้ายดบิ 
ที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถน�ามาใช้
ด้วยสีตามธรรมชาติ คือ สีขาวครีม หรือจะ
ย้อมสีให้เป็นสีต่าง ๆ ก็ได้ ซึ่งจะน�าเอามา
ตัดเย็บให้เป็นกระเป๋ารูปทรงต่าง ๆ ที่นิยม
กันคือ กระเป๋าทรงโทต (Tote Bag) โดย
เอาไว้ใส่ของได้ตัง้แต่ของใช้ส่วนตวั ไปจนถงึ
ของใช้เพือ่การอปุโภคบรโิภค มหีลายขนาด
สามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งาน นับได้ว่า
กระเป๋าทรงโทตได้รับความนิยมมาก และ
เหมาะทีจ่ะเป็นกระเป๋าส�าหรบัไปจ่ายตลาด
ได้เลยทีเดียว นอกจากผ้าฝ้ายดิบที่น�ามาใช้

ท�ากระเป๋าผ้าแล้ว ผ้าชนดิอืน่ๆ ก็ยงัสามารถน�ามาท�ากระเป๋าได้ เช่น ผ้ากระสอบ 
ผ้าป่าน เป็นต้น 

ประเทศไทยมีชุมชนที่ผลิตผ้าพื้นเมืองอยู ่มากมายใน
หลายพื้นที่ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้ายมัดย้อม ผ้าขาวม้า และผ้าอื่น ๆ   
ที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กลายเป็นงาน
อันทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยหล่อเล้ียง
ชวีติของผูค้นในชมุชน การเพิม่มลูค่าให้กบัผ้าพ้ืนเมอืงเหล่านี้
โดยการน�าเอามาต่อยอด ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ ออกแบบและ
ตัดเย็บออกมาเป็นกระเป๋าผ้าท่ีสวยงาม จะเป็นการช่วยให้
ผู้ผลิตตั้งแต่ในระดับฐานรากได้มีรายได้เพิ่มขึ้น การสะท้อน
เอกลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองแต่ละแบบออกมา จะช่วยสร้าง
มูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผ้าพ้ืนเมืองเหล่านี้ 
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากรายได้ที่ผู ้ผลิตจะได้แล้ว  
ยงัท�าให้เกดิการจ้างงานในพืน้ที ่พาแรงงานทีอ่อกไปข้างนอก
ให้กลบัมาสู่ชุมชน ช่วยให้เกิดการพฒันาในพ้ืนทีต่่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง และแน่นอนว่าการใช้ถุงหรือกระเป๋าผ้าเหล่าน้ีก็เป็น 
การช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้อีกทางหน่ึง และ 
ด้วยการสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจข้ึนแก่ชุมชนนี้  

ได้เกิดเป็นเศรษฐกิจในรูปแบบ
ของ  “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
(Creative Economy) ที่เน้น
ไอเดยีเพือ่สร้างรายได้ให้แก่ผูค้น
และชุมชน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ใช้ชวีติประจ�าวนั จากแต่เดมิทีใ่ช้ 
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
หรือการใช้พลาสติกในการท�า
บรรจภุณัฑ์ต่างๆ มาเป็นการใช้ถงุทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้ ทัง้ถงุทีท่�าจากผ้า
หรอืพลาสติกทีใ่ช้ได้หลายครัง้ ตลอดจนการลดการใช้บรรจภุณัฑ์อาหารทีท่�าจาก 
พลาสตกิกเ็ป็นแนวทางในการลดผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัระบบนเิวศน์ได้ นอกจากนี ้
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคการเกษตรก็สามารถมสี่วนในการชว่ยกัน
ลดผลเสียที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ได้โดยการหันมาใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิด 
“เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ที่การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จะเป็นไปอย่างค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบให้น้อยที่สุด และสร้างให้เกิด
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลดใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าจะส่งผลด ี
ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแน่ๆ คือ ต้นทุนใน 
การผลิตที่เป็นทั้งแรงงาน ทรัพยากร และพลังงานนั้นจะถูกใช้ไป และในแง่ของ
การใช้พลังงานนั้นย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดของการใช้ถุงทดแทนพลาสติกเหล่านี้ คือ การน�ามาใช้ซ�้า ใช้อีกครั้งจนกว่า
ถงุจะเสือ่มสภาพ เพือ่ให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตโิดยทีไ่ม่ส่งผลเสยีใดๆ  
ต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มาจาก
การผลิตถุงผ้า และเป็นการช่วยลดลดภาวะโลกร้อนได้อีกเช่นกัน

เม่ือเราก�าลังอยู่ในยุคที่ทรัพยากรก�าลังขาดแคลนแต่เต็มไปด้วยขยะท่ีเรา 
ไม่สามารถน�ามนักลบัมาใช้ได้ใหม่ในชวีติประจ�าวนั สิง่ทีเ่ราอาจเริม่เปลีย่นแปลง
และลงมือท�าได้อย่างแรก คือ การตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับตัว
ให้ใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ลด(ไร้)ขยะ ขณะเดียวกันสังคมโลกเองก็ต้องน�าเสนอและ 
ยืดหยัดในแนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ี  
โดยเฉพาะแนวคิดเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีน ทีถ่อืเป็นต้นทางให้เกดิระบบเศรษฐกจิ 
ย่อยๆ อีกตามมา ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ เศรษฐกิจ
สีเขียว ซึ่งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ก็ล้วนมีจุดมุ ่งหมายเดียวกัน คือ  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์ให้เจริญก้าวหน้า ไปพร้อมๆ กับ 
การด�ารงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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Special  Report
โดย : นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทัต นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

“หตัถกรรม” หรอืงานฝีมอืเป็นศลิปะทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัสะท้อนให้เหน็ 
ศลิปวฒันธรรมไทยทีแ่ตกต่างกนัไปตามถิน่ก�าเนดิ รูปแบบ และวสัดทุีใ่ช้ เอกลักษณ์
ที่ส�าคัญของงานหัตถกรรมคือ เป็นการสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เช่น สภาพธรรมชาติ ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่สะท้อน 
ความนึกคิดและค่านิยมของคนในแต่ละยุคสมัยและแต่ละพื้นท่ี เพื่อสื่อออกมาใน
รูปแบบความงามผ่านทางลวดลายและสามารถน�ามาท�าเป็นเครื่องใช้สอย ออกมา
ขายในรูปแบบสินค้าท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“สินค้าท้องถิ่น” คือ สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ�าหน่ายในแต่ละ 
ท้องถ่ินนัน้ๆ โดยเริม่ต้นจากภมูปัิญญา วถิชีวีติ ประเพณ ีและได้รบัการพฒันาต่อยอด  
ด้วยความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความประณีตสะท้อน
ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ผสมผสานกับงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นจนกลายเป็น 
ความสร้างสรรค์อย่างลงตัว กล่าวได้ว่าสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าที่แสดงถึงภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่พัฒนาช่วยเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 สนิค้าท่ีแสดงถึงภมิูปัญญาพืน้บ้านส่วนใหญ่จะเป็นงานศลิปหัตถกรรมทีท่�ามาจากวสัดุธรรมชาตหิรอืแม้แต่วชัพชืทีห่ลายคนอาจมองเป็นสิง่ไร้ค่า แต่ด้วยภมูปัิญญา
ของช่างพ้ืนบ้านท่ีน�าเอาวัสดุท่ีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ผักตบชวา กาบบัว ย่านลิเภา และกระจูด มาปรับเปลี่ยนยกระดับด้วยฝีมือที่สั่งสมมาให้เกิดเป็นหัตถกรรม
จักสานเสริมสร้างความสวยงามด้วยลวดลายต่างๆ พัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นของประดับตกแต่ง เช่น กระเป๋า 
ตะกร้า เสือ่ และเครือ่งใช้ต่างๆ ดงันัน้ ภมิูปัญญาทีเ่ด่นชดัของประเทศไทย คอื การเลอืกวสัดจุากธรรมชาตมิาประยกุต์ใช้ในวถิชีวีติได้อย่างกลมกลนืผสมผสานคต ิ
ความเชื่อกับแนวความคิด สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

หัตถกรรมจักสาน เป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ที่น�าวัสดุมา ขัดหรือสาน จนเป็นชิ้นงาน นิยมท�ากันทุกภาคของไทย สมัยก่อนจะท�าเมื่อมีเวลาว่างจาก 
การท�านา ท�าสวนหรือท�าไร่ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น หากท�าได้มากพอ จะน�าไปแลกเปลี่ยนหรือขายกันในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้าน  
ปัจจบุนังานหตัถกรรมเริม่เป็นทีน่ยิมแพร่หลายอย่างกว้างขวางจากกระแสนยิมอนรุกัษ์ธรรมชาต ิจนเริม่มีกลุ่มวิสาหกิจชมุชนให้ความสนใจจับตลาดของสินค้าหตัถกรรมจกัสาน 
หนึง่ในเทรนด์ทีก่�าลงัได้รับความนิยม นัน่คอื กระเป๋าสานทีท่�ามาจากวสัดธุรรมชาตท่ีิก�าลงัมาแรงอย่าง “กระเป๋าสานกระจดู” ทีส่ามารถเอามาจบัคูใ่ห้เข้ากับการแต่งตวั 
ได้หลากหลายสไตล์ นอกจากนี้สามารถเพ้นท์หรือปักลายชื่อเจ้าของลงกระเป๋าเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่มคุณค่าทางจิตใจ อีกทั้งยังมีความสวย ทันสมัย คุ้มค่า และ
คุ้มราคา ทนทานไม่แพ้กระเป๋าแบรนด์เนม

กระจูด เป็นพืชตระกูลเดียวกับ กก เป็นวัชพืชที่
เจริญเติบโตง่ายและแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว พบมากแถบ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ล�าต้นของ
กระจูดมีลักษณะกลมกลวง มีข้อปล้องภายในคล้าย
ล�าไผ่ ชอบข้ึนในที่ที่น�้าขังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
บริเวณริมทะเลสาบที่มีโคลน ซึ่งเรียกว่า พรุ หรือ 
ภาคใต้เรียกว่า โพระ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553)  
พบกระจดูมากทีส่ดุในจงัหวดันครศรธีรรมราช รองลงมา 
คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส และพังงา 
กระจูดสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยน�า

ต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้จักสานเป็นเสื่อ และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ส�าหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เสื่อ ใบเรือ เชือกผูกมัด และกระสอบสินค้า เป็นต้น 
โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละจังหวัดมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ค่านิยม และวัตถุประสงค์การใช้สอย 

จุดเด่นของงานหัตถกรรมนอกจากจะน�าภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาผลิตสิ่งของต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติและวัชพืช เพื่อน�ามาเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน 
แล้ว ยังเป็นสินค้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และลดขยะวัชพืช เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผลิตด้วยมือไม่ใช้
เครื่องจักร ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสิ่งปลอมปนที่เป็นพิษ มีรูปทรง สีสัน และลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์  
โดยเน้นการออกแบบที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการตกแต่งแบบธรรมชาติ งานหัตถกรรมจักสานจากกระจูดจึงมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

ปัจจุบันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี สวยงาม ทันสมัย ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ จึงมีการผลักดันผลิตภัณฑ์จากกระจูดเป็นสินค้า OTOP ที่ส�าคัญของชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศ  
เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น และฝั่งยุโรป ท�าให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้จ�านวนมาก ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลการส่งออกตาม 

ชูสินค้าท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม 
ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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พิกัดศุลกากร 14049099 รายการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด พบว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์จักสาน มีอัตราการขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ โดยในปี 2561  
มีมูลค่าการส่งออก 138,262,953 บาท มีการส่งออกหลักไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 24 จากปี 2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 110,843,183 บาท ในขณะที่ปัจจุบันการส่งออกผลิตภัณฑ์จักสาน (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) สามารถสร้างมูลค่า
การส่งออกได้มากถึง 136,512,285 บาท (กระทรวงพาณิชย์, 2563) เนื่องจากผู้บริโภคนิยมการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ท�าให้ผลิตภัณฑ์จักสาน
กระจูดจึงได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้ประกอบการต่างๆ จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยเน้นตรงตามความต้องการของ 
ตลาดเป็นหลัก (Demand Driven) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ 

กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยผลักดันการค้าท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจฐานราก
ให้เติบโตและสามารถขยายตลาดให้ส่งออกผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดไปต่างประเทศได้เพิ่มข้ึน จึงมีขั้นตอนรองรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากกระจูดให้ 
ผู้ประกอบการไทยมีมาตรฐานในการส่งออกและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยก�าหนดขั้นตอนไว้ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2560) ดังนี้

1. ตรวจสอบสทิธิพเิศษทางการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือขอหนงัสือรบัรองก�าเนิดสนิค้า เช่น Form A, Form D ตามท่ีผูน้�าเข้าต้องการกบักรมการค้าต่างประเทศ

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร เช่น การขอคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, 
ขอคืนอากรตามมาตร 19 ทวิ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้น�าเข้า และขอใบอนุญาต/ใบรับรอง จากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประเทศผู้น�าเข้าต้องการ

4. ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs)
4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (paperless)

4.2 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (e-Export)

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า จากกรมการค้าต่างประเทศ เช่น Form A, Form D และขอใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า 
(Form C/O) จากหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. ส่งออกทางบก ทางน�้า หรือ ทางอากาศ

7. ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents) ไปยังผู้น�าเข้าในต่างประเทศ

8. บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (จากข้อ 2)

ผู้ส่งออก

ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดท�าตามข้ันตอนข้างต้นแล้ว หากต้องการประสบความส�าเร็จ จะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญ  
3 ด้าน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562)  คือ 
1. เอกลักษณ์ (Identity) ที่ไม่มีใครเหมือน ท�าให้เป็นจุดเด่น เป็นที่จดจ�า และบ่งชี้สินค้าท้องถิ่นได้ 
2. ภูมิปัญญญาท้องถิ่น (Wisdom) ที่สั่งสมมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่มาจากการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อสินค้าไทย ประกอบด้วย คุณภาพ ถือเป็นหัวใจหลัก ต้องดีจริงตามโฆษณา ราคา ต้องมีความเหมาะสมไม่แพงกว่าแบรนด์ต่างประเทศ 
แบรนด์ ต้องมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสินค้าเอกลักษณ์ จะต้องเป็นแบรนด์ไม่เหมือนใคร มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ

 หากผู้ประกอบการสามารถดึงจุดเด่นของสินค้า มองหาโอกาสและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านต่อยอดในการใส่แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า 
อย่างต่อเนือ่ง ให้ความส�าคญัในเรือ่งคณุภาพท่ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีผู้บรโิภคใช้ในการตดัสนิใจซือ้ จะท�าให้สามารถชสูนิค้าท้องถ่ินให้ประสบความส�าเรจ็ เพ่ิมมูลค่าทางวฒันธรรม 
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครวั ชมุชน ช่วยเศรษฐกจิรากฐาน ยกระดบัสินค้าท้องถ่ินด้วยการสร้างสรรค์สนิค้าทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่าทางมรดกของความเป็นไทย

ขัน้ตอนการส่งออก ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด พิกัด 14049099

อ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560 “เรื่อง หัตถกรรมจักสานจากกระจูด”
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. 2560 “ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. “หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชน”
มหาวิทยาลัยมหิดล . https://www.marketingoops.com/reports/industry-insight/decoding-the-success-of-thai-local-brand/
ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. 2563 “สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน” 
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวและมีความผันผวน 
ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่น่าจะ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ด้านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการชะลอตัวการลงทุนภาคเอกชนในช่วงท่ี
ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน แต่คาดว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น 
ในระยะต่อไป โดยภาครัฐน่าจะสามารถลงทุนและเบิกจ่าย 
งบประมาณได้อย่างเต็มที่ตามแผน และหากสถานการณ์
เศรษฐกจิโลกมเีสถยีรภาพมากข้ึนกน่็าจะสนบัสนุนให้การลงทนุ 
ของภาคเอกชนขยายตัวได้ดีข้ึน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมอุปสงค์และ
ก�าลังซ้ือในประเทศ ท�าให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เอื้อต่อการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดีอย่างต่อเนื่อง  
หากพิจารณาเงินเฟ้อในเดือนน้ีจะเห็นว่า 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัในอตัราสงูทีส่ดุในรอบ  
8 เดือน และกลับเข้าสู ่กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อของประเทศอีกครั้ง โดยมีสาเหตุ
ส�าคัญจากการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
หมวดอาหารสดและการกลับมาขยายตัว 
อีกครั้งในรอบ 9 เดือนของหมวดพลังงาน  
ในขณะทีห่มวดอืน่ๆ ยงัเคลือ่นไหวในทศิทาง
ปกติ เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและ
พลังงาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 ปรับตัวลดลง 
เล็กน้อยจากร้อยละ 0.49 ในเดือนก่อน

ดัชนีราคาผู ้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) 
เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 102.78 เทียบ

กบัเดอืนมกราคม 2562 สงูขึน้ร้อยละ 1.05 (YoY) ตามการสงูขึน้ของหมวดอาหาร
และเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.82 จากข้าว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง  
ร้อยละ 8.31 โดยเฉพาะข้าวสารเหนยีวทีม่ปีริมาณผลผลติน้อย ขณะทีค่วามต้องการ 
ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 3.53 ผลไม้  
(ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง กล้วยน�้าว้า) สูงขึ้นร้อยละ 3.50 จากความต้องการที่มีมาก
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมสด ไข่เป็ด) สูงขึ้นร้อยละ 
1.52 เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ (น�้าอัดลม น�้าหวาน เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลต)  
สงูขึน้ร้อยละ 1.95 จากการปรบัภาษใีนกลุม่เครือ่งด่ืมท่ีมีน�า้ตาลผสมเมือ่ตลุาคมที่
ผ่านมา เครือ่งประกอบอาหาร (มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น�า้ปลา เกลือป่น) สงูขึน้ร้อยละ  
0.80 อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.65 และ 0.24  
ตามล�าดบั ขณะทีผ่กัสด (ผกักาดขาว ผกัช ีมะนาว มะเขอืเทศ พริกสด) ลดลงร้อยละ  
5.42 เนื่องจากผลผลิตมากขึ้นตามสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.62 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 1.26 จากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.37 และค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 5.89 รวมทั้งค่าบริการบ�ารุง
รักษายานยนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.01 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (กางเกงขายาวสตรี 
เสื้อเชิ้ต รองเท้า  หุ้มส้นหนังบุรุษ) สูงขึ้นร้อยละ 0.16 หมวดเคหสถาน (ค่าเช่าบ้าน 
ไม้กวาด น�า้ยาล้างจาน) สงูขึน้ร้อยละ 0.15 หมวดการตรวจรักษาและบรกิารส่วนบคุคล  
(โฟมล้างหน้า ค่าแต่งผมชาย น�า้ยาระงบักลิน่กาย) สงูขึน้ร้อยละ 0.21 หมวดการบันเทงิ 
การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม 
การศกึษา) สงูขึน้ร้อยละ 0.76 ขณะทีห่มวดการสือ่สาร (เครือ่งรบัโทรศพัท์มอืถอื) ลดลง
ร้อยละ 0.05 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์) ลดลงร้อยละ 0.02 
 ดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบกบัเดือนธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.16 (MoM) 
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แนวโน้มปี 2563
 สถานการณ์ด้านราคาในปีนีน่้าจะเคลือ่นไหวในทศิทางทีส่งูกว่าปีก่อน โดยอาหารสดและน�า้มนัจะยงัเป็นตวัแปรส�าคญัทีก่�าหนดเงนิเฟ้อ โดยราคาน�า้มนั 

มแีนวโน้มทรงตวัในระดบันีต้ลอดทัง้ปี ท�าให้มอีทิธิพลเชงิบวกในช่วงไตรมาสแรกของปี และจะมอีทิธพิลเชงิลบมากขึน้ในช่วงไตรมาสท่ีเหลอื โดยเฉพาะไตรมาสที่  
2 และ 3 ในขณะท่ีราคาอาหารสดน่าจะยงัขยายตัวได้ต่อเน่ืองตามแนวโน้มสภาพอากาศทีก่ระทบต่อผลผลติ ส�าหรับราคาสนิค้าและบรกิารในหมวดอืน่ๆ น่าจะ
ยงัคงเคล่ือนไหวในระดบัปกต ิและมีโอกาสปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยตามปัจจยัด้านการลงทนุภาคเอกชน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครฐัทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดีขึน้ 
นอกจากนัน้ คาดว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ มาตรการช่วยเหลอื และโครงการลงทนุต่างๆ ท่ีภาครฐัได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง น่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้
อปุสงค์ในประเทศปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง คาดว่าเงนิเฟ้อท้ังปีจะเคลือ่นไหวท่ีร้อยละ 0.4 - 1.2

ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดอืนมกราคม 2563 เท่ากบั 101.6 เมือ่เทยีบกับเดอืน
มกราคม 2562 สงูข้ึนร้อยละ 0.8 (YoY) กลบัมาขยายตวัเป็นบวกครัง้แรก
ในรอบ 8 เดอืน ตามการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของหมวดผลผลติเกษตรกรรม 
สงูขึน้ร้อยละ 7.2 โดยสินค้าในหมวดผลผลติเกษตรกรรมทีป่รับตัวดข้ึีน ได้แก่ 
ผลผลติเกษตรกรรม (ข้าวเปลอืกเหนยีว อ้อย ปาล์ม ฯลฯ) สัตว์มีชวีติและ
ผลติภัณฑ์ (สกุรมีชีวติ ไก่มีชวีติ ไข่ไก่ ฯลฯ) ปลาและสตัว์น�า้ (ปลาดกุ ปลานลิ  
ปูม้า ปูทะเล ฯลฯ) ขณะทีห่มวดผลติภณัฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.4  
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาต ิและแร่ (ตะกัว่ สงักะส ีดบุีก วลุแฟรม) โดยมเีหตผุล
ส�าคญัจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั ส�าหรบัหมวดผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ดัชนีราคาเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากติดลบต่อเนื่อง 13 เดือน  
โดยสินค้าส�าคญัท่ีมีราคาสูงขึน้ ได้แก่ น�า้มันเชือ้เพลิง ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
(LPG) และทองค�า ราคาเคลือ่นไหวตามตลาดโลก น�า้มันปาล์มดบิ ข้าวสารเจ้า 
ข้าวสารเหนยีว ราคาสงูขึน้ตามวตัถดิุบ ขณะทีส่นิค้าส�าคญัทีร่าคาลดลง ได้แก่ 
ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์ (ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ) ปรบัราคาลดลงเพือ่ระบายสนิค้า
รุน่เดิม สายไฟ สายเคเบลิ และแบตเตอรี ่จากราคาวตัถุดบิลดลง เม็ดพลาสตกิ 
จากอุปทานที่มีอยู่มากและความต้องการชะลอตัว เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น  
เหลก็เส้นและเหลก็ฉาก ลดลงตามราคาตลาดโลก

 ดชันรีาคาผูผ้ลิต เมือ่เทยีบกบัเดือนธันวาคม 2562 เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.9 (MoM) 

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 105.4  
เมือ่เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) จากการลดลงของหมวดเหล็กและผลติภณัฑ์เหลก็ ร้อยละ 8.5 ทีล่ดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่14 โดยเฉพาะเหล็ก
เส้นกลมผิวเรยีบ-ผิวข้ออ้อย เหลก็โครงสร้างรปูพรรณ ลวดผกูเหลก็ เหลก็แผ่นเรียบด�า ปรับลดลงตามราคาวัตถดิุบ (เศษเหลก็) ประกอบกบัมกีารน�าเข้าเหลก็จากต่างประเทศ
มาจ�าหน่ายปรมิาณมาก หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ เสาเขม็คอนกรตีอัดแรง คอนกรตีบลอ็กปพ้ืูน และซทีไพล์คอนกรตี เนือ่งจากภาวะการค้าชะลอตัว 
ประกอบกบัการแขง็ค่าของเงนิบาท ส่งผลให้ต้นทนุในการน�าเข้าวตัถดุบิมรีาคาลดลง หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ  ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของยางมะตอย หมวดซเีมนต์ 
ลดลงร้อยละ 0.1 ตามการลดลงของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศท่ีลดลงต่อเนื่องเป็นเดือน 11  
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงข้ึนร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของสีเคลือบน�้ามัน สีรองพื้นปูนและสีรองพื้นโลหะ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่  

ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี และถังเก็บน�้าสแตนเลส 
เนือ่งจากราคาสแตนเลสปรบัราคาสงูขึน้ หมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้  
สงูข้ึนร้อยละ 4.3 ได้แก่ ไม้พืน้ ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ 
วงกบประต-ูหน้าต่าง บานประตู 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4 (MoM) 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมกราคม 2563 ดัชนี 
ความเชือ่มัน่โดยรวม ลดลงเลก็น้อย อยูท่ี ่44.1 (เทียบกับ 44.5 
ในเดือนก่อน) ดัชนีความเช่ือม่ันในปัจจบุนั ลดลงอยูท่ี่ 38.9 (เทยีบกบั  
39.4 ในเดือนก่อน) และดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในอนาคต  
ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 47.6 (เทียบกับ 48.0 ในเดือนก่อน)  
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความเชื่อมั่นโดยรวมใน กทม.และปริมณฑล 
ปรบัตัวดีขึน้ ในขณะท่ีภาคอ่ืนลดลง อย่างไรกต็าม ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ในรายกลุ่มอาชีพและภาคอยู่ในระดับต�่ากว่า 50 ในทุกภาค/
อาชพี คาดว่าสาเหตุหลกัน่าจะมาจากความกงัวลต่อสถานการณ์ 
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่และสถานการณ์โลกที่ค่อนข้างผันผวนในช่วง
ทีผ่่านมา
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ร่วมกันโดยจะต้องเฝ้าระวงัและตดิตามการใช้มาตรการของคูค้่าทีอ่าจเป็นอปุสรรคต่อการส่งออกสนิค้าศกัยภาพ 
นอกจากนี ้การเร่งกระชบัสมัพันธ์และจดักจิกรรมรกุตลาดในประเทศคูค้่าทีก่ารส่งออกเริม่กลบัมาขยายตวั  
ตลาดตะวนัออกกลาง ได้แก่ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ ซาอดุอิาระเบยี ตลาดยโุรป ได้แก่ ตุรกี เบลเยยีม และ
เนเธอร์แลนด์ ตลาดเอเชีย ได้แก่ เกาหลใีต้ ไต้หวนั ศรลีงักา และเมยีนมา ตลาดอเมรกิาใต้ ได้แก่ อาร์เจนตินา 
จะช่วยให้รกัษาฐานการกระจายตวัของตลาดส่งออก เพือ่รองรบัความผนัผวนจากปัจจยัภายนอก ซึง่สอดรบั 
กบักลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดตามแนวนโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) ทีม่แีผนจดักจิกรรมน�าคณะภาครฐัและเอกชนบุกตลาดเป้าหมาย 
18 ประเทศ ในปี 2563 เช่นเดยีวกบัการเจรจาความตกลงการค้าเสร ี(FTA) ทีก่ระทรวงพาณิชย์ก�าลงัเร่ง
ด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ เพือ่สร้างแต้มต่อและขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ในอนาคต
การน�าเข้า เดอืนธันวาคม 2562 การน�าเข้า มมูีลค่า 18,559 ล้านดอลลาร์สหรฐั หดตวัร้อยละ 2.5 เม่ือเทยีบกบั 
เดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการหดตวัของ น�า้มนัดบิ (-8.0%) เครือ่งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
(-3.9%) เคมภีณัฑ์ (-6.8%) เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-12.6%) สนิค้าทีย่งัขยายตวั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกล
และส่วนประกอบ (+4.3%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+14.5%) ญีปุ่น่ (-4.7%) 
สหรฐัฯ (+23.1%) มาเลเซยี (+11.1%) และเกาหลใีต้ (-2.3%)
ดลุการค้า เดอืนธนัวาคม 2562 เกนิดลุการค้ามลูค่า 595.7 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนธันวาคม 2562 เท่ากบั 100.1 สงูขึน้ร้อยละ 1.1 (YoY) ปรบัตวัสงูขึน้ 
ทกุหมวดสนิค้า โดยเฉพาะหมวดสนิค้าเกษตรกรรม และหมวดสนิค้าแร่และเช้ือเพลงิสงูขึน้ร้อยละ 6.3 และ 8.7  
ตามล�าดบั ได้แก่ ยางพารา ข้าว ไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และแปรรูป ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แขง็และแห้ง น�า้มนัส�าเร็จรูป 
และน�า้มนัดบิ นอกจากนี ้ หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม และหมวดสินค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ปรบัตวัสงูขึน้ 
เช่นกนั ร้อยละ 0.1 และ 0.6 ตามล�าดบั จากการสงูขึน้ของราคาทองค�า เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ  
เครือ่งส�าอาง สบู ่ และผลติภณัฑ์รกัษาผวิ ผลไม้กระป๋องและแปรรปู และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู  
เป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีเริม่คลีค่ลาย และความต้องการสนิค้าจากตลาดต่างประเทศ
มทีศิทางดขีึน้เพือ่ทดแทนสนิค้าในตลาดสหรฐัฯ และจนี
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนธนัวาคม 2562 เท่ากับ 93.6 สงูขึน้ร้อยละ 2.5 (YoY) ปรับตวัสงูขึน้ทกุหมวด
สนิค้า โดยเฉพาะหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ สงูขึน้ร้อยละ 6.9 ได้แก่ น�า้มนัดบิ น�า้มนัส�าเรจ็รปู เนือ่งจากการเจรจา
การค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนีมทีศิทางทีด่ขีึน้ หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง สงูขึน้ร้อยละ 2.7 ได้แก่ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์โดยสารและรถบรรทกุ หมวดสนิค้าทนุ สงูขึน้ร้อยละ 2.1 
ได้แก่ เครือ่งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค สงูขึน้ 
ร้อยละ 2.0 ได้แก่ เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน สบู ่ผงซักฟอกและเครือ่งส�าอาง ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท�าจากผกั 
ผลไม้ และหมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู สงูขึน้ร้อยละ 1.5 ได้แก่ ทองค�า แผงวงจรไฟฟ้า เคมภีณัฑ์อืน่ๆ 
พชืและผลติภณัฑ์จากพชือืน่ๆ และผลติภณัฑ์ท�าจากพลาสติก 
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การส่งออก การส่งออกของไทยในเดอืนธนัวาคม 2562 มมีลูค่า 19,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตวัที ่
ร้อยละ 1.3 ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อน โดยผลกระทบของสงครามการค้าต่อการส่งออกไทย 
เร่ิมลดลงอย่างชัดเจน สะท้อนจากการส่งออกสินค้าภายใต้มาตรการมีทิศทางที่ดีขึ้น ท้ังจาก
อานิสงส์ในการทดแทนสินค้าในตลาดสหรัฐฯ และจีน และความสามารถในการปรับตัวของ 
ห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลับมาขยายตัวในรอบ 16 เดือน และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ กลบัมาเป็นบวกในหลายตลาด นอกจากนี ้ การลงนามข้อ
ตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจนีและสหรฐัฯ เมือ่ 15 มกราคม 2563  
และความชัดเจนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) จะช่วยให้ 
บรรยากาศการค้าดีขึ้นและคลายความกังวลในระยะข้างหน้า โดยการส่งออกเดือน 
ธนัวาคม 2562 หดตวัร้อยละ 1.3 แต่เมือ่หกัทองค�าและน�า้มนัออกจะขยายตวัร้อยละ 1.2
 ในรายสนิค้า ความส�าเรจ็จากการลงนาม MOU โดยรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) เมือ่ปลายปี 2562 ช่วยกระตุ้นยอดส่งออกยางพารา 
ผลติภณัฑ์ยาง ข้าว และอาหารส�าเรจ็รปู ในตลาดตุรก ีและผลิตภัณฑ์ยาง และไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ 
ในตลาดอินเดยี นอกจากนี ้สนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรอืน่ๆ ยงัขยายตวัแขง็แกร่ง และ
ท�าสถติมิลูค่าการส่งออกสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ อาท ิผกั ผลไม้สด แช่แขง็และแปรรปู ไก่สดแช่แขง็
และแปรรปู เครือ่งดืม่ ผลติภัณฑ์ข้าวสาลแีละอาหารส�าเร็จรปู และสิง่ปรงุรสอาหาร ท่ามกลางความ
ท้าทายค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า สนิค้าอุตสาหกรรมดาวรุง่ ทียั่งคงเตบิโตดต่ีอเน่ือง อาท ิรถจกัรยานยนต์
และส่วนประกอบ เฟอร์นเิจอร์และช้ินส่วน และเครือ่งส�าอาง สบูแ่ละผลติภณัฑ์รกัษาผวิ
 การส่งออกไปตลาดส�าคญั มสีญัญาณการฟ้ืนตวัชดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะการส่งออกไป 
2 ประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่สดุของโลกอย่างสหรฐัฯ และจนี ขยายตวัร้อยละ 15.6 และ 7.3 
ตามล�าดบั และเป็นอตัราการขยายตวัสงูสุดในรอบ 10 เดือน และ 18 เดือน ตามล�าดับ ประกอบกบั 
การส่งออกไปตลาดตะวนัออกกลาง ตลาดรสัเซยีและกลุม่ประเทศ CIS ขยายตวัร้อยละ 11.4  
และ 8.0 ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 23 เดือน และ 16 เดอืน ตามล�าดบั นอกจากนี้  
การส่งออกไปตลาด CLMV กลับมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 8 เดอืนทีร้่อยละ 1.1
สรปุภาพรวมการส่งออกปี 2562
 การส่งออกไทยปี 2562 หดตวัทีร้่อยละ 2.7 โดยปัจจยัส�าคญัท่ีกดดนัการส่งออกไทย ได้แก่ 
1) การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้า โดยมปีระเดน็
สงครามการค้าเป็นตัวแปรหลัก ท�าให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวในหลายประเทศคู่ค้าของไทย  
ปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืงในยโุรป รวมถงึความไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยโุรปของ
สหราชอาณาจกัร 2) ราคาน�า้มนัท่ีอยูใ่นระดบัต�า่กดดนัการส่งออกน�า้มนัและสนิค้าเกีย่วเนือ่งกบั
น�า้มนัตลอดปี 2562 3) สนิค้าอตุสาหกรรมหลกั อาท ิ รถยนต์และส่วนประกอบ ชะลอตวัจาก 
การแข่งขนัทีส่งูขึน้ในตลาดหลกั ความท้าทายในการปรบัตวัช่วงเปลีย่นผ่านของเทคโนโลย ี และ 
การควบคมุมาตรฐานผลติ/การส่งออก และ 4) สนิค้าเกษตรส�าคญั ได้รบัผลกระทบจากราคาใน
ตลาดโลก และอปุทานขาดแคลนในบางสนิค้า อย่างไรก็ด ี ในเดอืนธนัวาคม 2562 การส่งออก
ภาค real sector ไทย (หกัน�า้มนัและทองค�า) ขยายตวั 1.2 สะท้อนว่าการส่งออกไทยเร่ิมฟ้ืนตวั  
และจะมทีศิทางทีด่ใีนปี 2563 เมือ่พจิารณาในรายตลาด พบว่า การส่งออกไทยยงัขยายตวัได้ดใีน
หลายตลาด ได้แก่ สหรฐัฯ แคนาดา เบลเยยีม และบราซลิ ทีข่ยายตวัต่อเน่ืองมากกว่า 3 ปี อกีทัง้
ตลาดไต้หวนั และเมก็ซโิก ทีก่ารส่งออกกลบัมาเป็นบวกในรอบ 3 ปี  
แนวโน้มและมาตรการส่งเสรมิการส่งออกปี 2563
 การส่งออกเริม่มเีสถยีรภาพจากความผนัผวนของปัจจยัภายนอก และมแีนวโน้มว่า
จะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ในระยะข้างหน้า สะท้อนจากอตัราการหดตวัทีล่ดลง  
การปรบัตวัของกลุม่สนิค้าส�าคญัภายใต้สงครามการค้า รวมถึงการกระจายตวัของตลาดส่งออก  
อย่างไรกต็าม ยงัมคีวามท้าทายจาก ปัจจยัชัว่คราว โดยเฉพาะการปิดซ่อมบ�ารงุโรงกลัน่ในประเทศ 
และราคาน�า้มนัในระดบัต�า่ ปัจจยัเฉพาะอตุสาหกรรม ในสนิค้ากลุม่รถยนต์และส่วนประกอบ และ  
สนิค้าเกษตรโภคภณัฑ์ โดยในปี 2563 หากไม่มสีถานการณ์หรอืความผนัผวนมากนัก และสามารถ 
ส่งออกเฉลีย่ได้ประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั การส่งออกจะขยายตวัอย่างน้อยร้อยละ 2.0 
ประเมนิว่าการค้าและการลงทนุ จะมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั นโยบายการสนับสนุนและส่งเสรมิ 
การลงทนุของรฐับาลรวมถงึ EEC จะมส่ีวนส�าคัญในการผลกัดันการส่งออก โดยจากสถิติปี 2562  
พบว่า การลงทุนจากหลายประเทศมีแนวโน้มย้ายมาประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเบา ซ่ึงคาดว่า ไทยจะส่งออกสนิค้ากลุม่นีเ้พิม่ขึน้ในปี 2563
 นอกจากนี ้ การลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase-1 Deal) ระหว่างจนี
และสหรฐัฯ เมือ่วนัที ่ 15 มกราคม 2563 และความชดัเจนของการออกจากสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจกัร (Brexit) จะช่วยให้บรรยากาศการค้าดขีึน้และคลายความกงัวลได้ในระยะสัน้ 
นอกจากนี ้แม้ว่าในปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศคูค้่าส�าคญั อาท ิจนี สหภาพยโุรป 
ยังมีทิศทางชะลอตัว แต่สัญญาณความพร้อมการใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลายของ 
ธนาคารกลางในหลายประเทศ อาท ิสหรฐัฯ สหภาพยโุรป และญีปุ่น่ และการบรโิภคทีย่งัแขง็แกร่ง
จะเป็นโอกาสสนิค้าส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าเกีย่วกบัการอปุโภคและบรโิภค ทีม่แีต้มต่อ 
ในการบกุตลาดด้วยคุณภาพและมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัจากทัว่โลก นอกจากนี ้ การส่งออกไทยไป
ตลาดญีปุ่น่ อาจได้อานสิงส์จากการเป็นเจ้าภาพโอลมิปิกในปี 2563 และข้อตกลงการค้าสหรฐัฯ-ญ่ีปุน่ 
ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2563
 กลุ่มสนิค้าเป้าหมายท่ีมแีนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง เพือ่ผลกัดนัการส่งออกในปี 2563  
ได้แก่ สนิค้าเกษตรและเกษตรอาหาร เช่น ผกั ผลไม้สด แช่เยน็ แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 
ผลติภณัฑ์ข้าวสาลี และอาหารส�าเรจ็รปูอืน่ๆ เครือ่งดืม่ อาหารสตัว์เลีย้ง และไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ 
และสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น ผลติภณัฑ์ยาง รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่งส�าอาง สบู่
และผลติภณัฑ์รกัษาผวิ เครือ่งนุง่ห่ม และเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน อย่างไรกต็าม ในประเดน็ความ
ท้าทายเรือ่งสินค้าเกษตรโภคภณัฑ์ และมาตรการกีดกันทางการค้า ภาครัฐจะจ�าเป็นต้องบรูณาการ

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดับแรก เดือน ธ.ค. 62

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน ธ.ค. 62

หน่วย (Unit) :
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Million USD)

ธ.ค. 2562
Dec 2019

ม.ค. – ธ.ค. 2562
Jan-Dec 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

19,154.2
-1.28 %

246,244.5
-2.65 %

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

18,558.5
+2.54 %

236,639.9
-4.66 %

ดุลการค้า
(Trade Balance) +595.7 +9,604.6

 สนิค้า 
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)
รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ 1,885.88 -14.58 9.85 จีน 2,616.91 7.27 13.66

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,569.54 12.15 8.19 สหรัฐฯ 2,560.06 15.61 13.37

ผลติภัณฑ์ยาง 1,016.96 5.85 5.31 ญี่ปุ่น 1,781.68 -4.43 9.3

อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั 721.21 -17.53 3.77 เวียดนาม 944.92 -18.56 4.93

เมด็พลาสตกิ 702.29 -8.91 3.67 ฮ่องกง 884.47 -2.72 4.62

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มนัดิบ 2,048.06 -7.96 11.04 จนี 4,370.39 14.51 23.55

เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบ 1,711.57 4.27 9.22 ญีปุ่น่ 2,599.03 -4.68 14.00

เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 1,394.83 -3.92 7.52 สหรฐัฯ 1,411.99 23.11 7.61

เคมภัีณฑ์ 1,117.49 -6.77 6.02 มาเลเซยี 1,114.75 11.10 6.01

เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลติภัณฑ์ 860.54 -12.63 4.64 เกาหลใีต้ 599.2 -2.31 3.23

ดัชนีราคา 
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ธ.ค. 62 ดัชนี ธ.ค. 62
ส่งออก +0.2 -0.4 +0.4 +1.1 101.1
น�ำเข้ำ +0.2 -0.3 +0.1 +2.5 93.6



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
 ราคาทองค�าเดอืนมกราคม 2563 เฉลีย่อยูท่ี ่22,397.73 บาท เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ  

6.13 เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า สงูทีส่ดุในรอบ 7 ปี สอดคล้องกบัการปรบัเพ่ิมขึน้ 
ของราคาทองค�าในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,560.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ 
เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 5.73 ปัจจัยหลักมาจากการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ 
และอิหร่าน และความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา ขยายตัวต�่าสุดในรอบสามปี คาดการณ์ว่า 
ราคาทองค�าในไตรมาสแรกของปี 2563 จะปรบัตัวอยูท่ี ่1,540 - 1,590 เหรยีญสหรฐัฯ  
ต่อทรอยออนซ์          

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนมกราคม 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 

เฉลีย่อยูท่ี ่57.24 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 4.41 จากเดอืนก่อนหน้า  
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 โดยราคาน�้ามันดิบ 
ทีป่รบัลดลงในเดอืนนีเ้นือ่งจากความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 
แม้จะได้รบัแรงหนุนจากกลุม่โอเปคและประเทศพนัธมิตร ทีม่แีผนจะปรบัระยะเวลา 
การลดก�าลังการผลิตเข้ามาให้เร็วขึ้น จากเดิมในเดือนมีนาคม 2563 เข้ามาเป็น
ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แต่ตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุม
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาของนานาประเทศ ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลล ์
ในเดือนนี้อยู่ที่ 23.37 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 1.97 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่
ราคาน�้ามันดีเซล อยู่ที่ 27.33 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 จากเดือนก่อนหน้า 
โดยราคาน�้ามันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากปริมาณ
น�้ามันดีเซลที่ลดลงจากช่วงปิดซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนมกราคม 2563 เฉลีย่อยูท่ี ่30.44 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ อ่อน

ค่าลงร้อยละ 0.72 จากเดือนก่อนหน้า แต่เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.32 การอ่อนค่าของเงินบาทในเดือนนี้เป็นผลมาจากค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าจากตัวเลขดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคของสหรัฐฯ โดย 
Conference Board ในเดือนนี้อยู่ที่ 131.6 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และ
ผลจากการลงนามข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนระยะที่ 1 รวมทั้งผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา นอกจากนี ้ยงัคาดว่าการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา
จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในช่วง 2 ไตรมาสแรก แต่คาดว่าเป็นปัจจัย
ระยะสั้นและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นในระยะต่อไป 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนมกราคม 2563 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก

เดอืนธนัวาคม 2562 จากราคา 1,151.67 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,221.36 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ทรงตัว
ที่ราคา 3,055.00 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตามความ
ต้องการใช้ในช่วงเทศกาล ประกอบกับภาวะภยัแล้งท�าให้ผลผลติออกสูต่ลาดลดลง

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ

กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2563  เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 48.76 
บาท และ 44.66 บาท ตามล�าดับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 1.22 และ 0.61 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง จากภาวะ 
สภาพอากาศแห้งแล้ง เข้าสู่ช่วงฤดกูาลปิดกรดีและการแพร่ระบาดของโรคใบยางร่วง  
และได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในประเทศมีความต้องการยาง 
ในการส่งมอบ นอกจากนี้จากปัญหาเรื่องโรคระบาดไวรัสโคโรนา ส่งผลให้จีนมี
ความต้องการใช้ถุงมือยางมากขึ้น

11

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

มกราคม 2563

ทีม่า : CEIC

เดอืน
สนิค้า

Dec-62 Jan-63 %Δ(MOM) Jan-62 Jan-63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,151.67 1,221.36 6.05    1,161.82 1,221.36 5.13

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,055.00 3,055.00 0.00    3,322.27 3,055.00 -8.04

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 48.17 48.76 1.22        50.34 48.76 -3.14

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.39 44.66 0.61        44.43 44.66 0.52

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,476.04 1,560.67 5.73    1,291.75 1,560.67 20.82

ไทย (THB/Baht) 21,104.55 22,397.73 6.13  19,389.13 22,397.73 15.52

น�า้มนัดิบ : (USD/BBL)       

WTI 59.88 57.24 -4.41 51.40 58.24 11.36

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 30.22 30.44 0.72        31.81 30.44 -4.32

หน่วย (Unit) :
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Million USD)

ธ.ค. 2562
Dec 2019

ม.ค. – ธ.ค. 2562
Jan-Dec 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

19,154.2
-1.28 %

246,244.5
-2.65 %

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

18,558.5
+2.54 %

236,639.9
-4.66 %

ดุลการค้า
(Trade Balance) +595.7 +9,604.6
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Internationalliving (Cr. Internationalliving.com) เปิดเผยว่า ไทยตดิอันดบั 1 
ใน 10 ของประเทศทีเ่หมาะสมแก่การอยูอ่าศยัหลงัการเกษยีณมากทีส่ดุประจ�าปี 2562 
ทัง้น้ี สถติดิงักล่าวได้รับการยอมรบัในระดบัเวทโีลกรวมทัง้ World Economic Forum 
จึงนับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการท่องเที่ยวและสินค้ารวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องของไทย 

ส�าหรับอันดับ 1 คือ ปานามา รองลงมาเป็น คอสตาริกา เม็กซิโก เอกวาดอร์ 
มาเลเซีย โคลอมเบีย โปรตุเกส เปรู ไทย และสเปน ตามล�าดับ ทั้งนี้การจัดอันดับ 
ได้ด�าเ นินการผ่านดัชนี Annual Global retirement Index ที่แตกต่างกันของ 
ประเทศต่างๆ ในตัวแปรของการด�าเนินชีวิตหลังเกษียณว่าน่าอยู่เพียงใด อาทิเช่น  
ระบบการดแูลสุขภาพ วถิชีวีติคนท้องถ่ิน ค่าครองชพี การขอวีซ่า การอนญุาตให้อยูอ่าศยั  
และการยอมรับคนต่างชาติมากเพียงใด 

WHO รายงานว่า ปัจจบุนัท่ัวโลกมคีนอายเุกนิ 60 ปี ประมาณ 963 ล้านคน ซึง่คดิเป็น 
ร้อยละ 13 ของประชากรทัว่โลก โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมจี�านวนประชากรสงูอายุ
มากถงึประมาณ 1.4 พนัล้านคน และจะเพ่ิมข้ึนถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ส�าหรบั
ประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิาดการณ์ว่า ปี 2564 ประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์มากเป็นอันดับสามของเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้

Silver Economy: ขิงแก่ช้อปกระจาย
การเพิม่ขึน้ของประชากรผู้สูงอายทุัว่โลกท�าใหเ้กดิระบบเศรษฐกจิใหมซ่ึง่เรยีกกนัวา่  

เศรษฐกิจสูงวัย หรือ Silver Economy ซ่ึงถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับ
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุเป็นหลัก Silver 
Economy ถือเป็นตลาดใหม่ที่จะน�ามาซึ่งรายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปี 
ข้างหน้า เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเกษียณ ซึ่งมีก�าลังซื้อสูงและ
มักจะมองหากิจกรรมหรืองานอดิเรกท�า เช่น การท่องเที่ยว สังสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น 
ผู้บรโิภคในกลุม่นีย้นิดแีละพรอ้มทีจ่ะจา่ยเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพหรอืนวตักรรม
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ โดยปกติแล้วกลุ่มผู้สูงอายุจะมีสถานะทางการเงิน
ที่ดีกว่ากลุ่มอายุอื่น เนื่องจากปกติแล้วในวัยก่อนการเกษียณหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 
50 ถึง 59 ปี ส่วนใหญ่ท�างานในต�าแหน่งท่ีสูงและได้ผลตอบแทนมาก ทั้งนี้สามารถ
สรุปได้ว่าประชากรกลุ่มนี้อาจมีเงินออมมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และมักถูกมองว่าเป็น 
กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน ดูแลความงาม บริการ
ด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียม 
(Cr. intelligence.businesseventsthailand.com)

มาดูกันว่าท�าไมผู้อาวุโสถึงติดใจประเทศไทย 
• ธรรมชาติงดงามและหลากหลาย (เช่น พัทยา มีทั้ง ภูเขา ทะเล และตลาดน�้า 4 ภาค 
จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งอากาศเย็น และซาฟารี) 
• ไม่มีช่วงหนาวจัด หรือหนาวจัดรุนแรง
• มั่งคั่งวัฒนธรรม 
• เดินทางต่อไปประเทศเพื่อบ้านสะดวก ใช้เวลาน้อย (1 ชั่วโมงเศษก็ถึงเมืองหลวงของ
หลายประเทศในอาเซียนได้) 
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
• ค่าครองชีพถูก (ไทยได้คะแนน 94 สูงสุดใน top 10 ประเทศน่าใช้ชีวิตในวัยเกษียณ) 
• ปรับตัวเข้ากับคนต่างชาติง่าย (ไทยได้คะแนนสูงสุดเช่นกัน) 
• การรักษาพยาบาลถูกและประทับใจ 
• บ้านได้มาตรฐาน คุณภาพดี เลิศหรูดูดีและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับในสหรัฐฯ และ
ยุโรปในราคาเดียวกัน 
• ซื้อของ-อาหารออนไลน์แสนถูก ค่าส่งฟรี (ไม่ต้องออกจากบ้านแล้ว เหมาะกับขิงแก่
ติดทีวีหรือติดเตียง) 
• การเดินทางสะดวก ประหยัด ขอวีซาค่อนข้างง่าย

ไทยแลนด์: ขวญัใจขิงแก่

• มีกิจกรรมส�าหรับขิงแก่มากมาย ไม่เหงา (ประเทศไทยได้คะแนนความบันเทิงหรือ
สันทนาการ 97คะแนน สูงสุดใน top 10)
• การปร ะชาสัมพันธ์ถึงโอกาสที่จะได้รับของคนวัยเกษียณในไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  
(Cr. Dr. Sitthipon Wiboontanakul)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. กลุม่ผูเ้กษยีณอายเุป็นกลุม่เป้าหมายด้านการท่องเทีย่วทีน่่าจบัตามอง เนือ่งจาก

มีก�าลงัซือ้ส่งผลดต่ีอการสร้างรายได้เข้าประเทศรวมทัง้การกระจายความมัง่คัง่สู่ท้องถ่ิน
ที่ห่างไกล นอกจากนั้น การพักผ่อนระยะยาวของชาวต่างชาติยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายที่
สม�่าเสมอ  แน่นอน และไม่ผันผวนเหมือนนักท่องเที่ยวระยะสั้น ดังน้ันแล้วหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนควรบรูณาการพฒันาสนิค้าและบรกิารแบบใหม่ๆ ทีมุ่ง่เน้นไปทีค่วาม
ตอ้งการของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยผสมผสานนวตักรรม เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์
และความรู้ความเข้าใจที่ตอบสนองกลุ่มประชากรอาวุโสซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภค 
ที่มีศักยภาพอันดับต้นๆ ในตลาดโลก

2. ควรมีการปรับปรุงด้านท่ีไทยยังมีคะแนนน้อยกว่าคู่แข่ง เช่น การอ�านวยความสะดวก 
ด้านวีซ่า และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มวัยเกษียณที่ยังไม่ทั่วถึง

3. กระทรวงพาณชิยอ์าจท�างานรว่มกบักระทรวงการทอ่งเทีย่ว ในการพฒันาธรุกจิ
สนับสนุนและต่อเนือ่งของกลุ่มวัยเกษยีณ เช่น การท�า MOU ในด้านสวัสดิการด้านการ
รกัษาพยาบาลกบัประเทศเปา้หมายใหส้ามารถโอนสทิธมิาใชใ้นไทยได ้การพฒันา App 
เพื่อให้กลุ่มวัยเกษียณเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้ง่าย 

4. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ ไม่สร้างปัญหา เป็นแรงงานที่ขาดแคลน
และมีความต้องการสูงในไทย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการแย่งงานคนไทย เช่น สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ด้านยาและอาหาร) นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และสาขาแพทย์เฉพาะทาง 
(ด้านสุขภาพและความงาม) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ไทยพัฒนาอุตสาหกรรม/การบริการ 
ให้เป็นผู้น�าในอนาคต

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ควรประชาสัมพันธ์ใน 
กลุม่ทีอ่าย ุ54 - 58 ป ีเพราะหลงัชว่งนีไ้ปแลว้ สว่นใหญต่ดัสนิใจแลว้วา่จะไปอยู่ประเทศใด  
หรือในกรณีของญี่ปุ่น ก็ควรเจาะกลุ่มบริษัทที่มีสาขาในไทย ด้วยกลุ่มนี้มักจะน�าพ่อแม่
มาอยู่ด้วย เพื่อจะได้ดูแลได้ใกล้ชิด

6. ในฐานะที่ไทยเป็น “Kitchen of the world” ควรมุ่งเน้นการพัฒนาอาหาร 
เพือ่สขุภาพของคนสงูวยั อาทเิชน่ ผลจากการวจิยัของ Akita International University 
พบว่ากลุ่มคนสูงวัยเชื่อว่าการักษาสุขภาพและบริโภคอาหารสุขภาพจะเปิดโอกาสให้
ตนได้รู้สึกถึงความสุขชดเชยสิ่งท่ีขาดหายไปในช่วงต้นของวัยท�างาน อีกทั้งมีความเชื่อ 
ว่าปัจจัยที่ช่วยให้อายุยืนเกิดจากวิถีชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  
(Cr. Dr.Paisan Maraprygsavan) ซึ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นในเร่ืองวิถีชีวิตที่
งดงามและอาหารอยู่แล้ว

7. เป็นโอกาสใหม่ๆ ส�าหรับธุรกิจเช่น การเดินทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมโดย 
เรือส�าราญ เรือยอร์ช และรถไฟเหมาขบวน เป็นต้น

8. อาจเปน็การชว่ยแก้ปัญหาอสงัหารมิทรพัยล์น้ตลาด เชน่ โครงการบา้นหลังทีส่อง 
ของมาเลเซียที่จูงใจให้ต่างชาติซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยระยะยาวได้


