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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ
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 สวัสดีคุณผูอานเดือนพฤษภาคม ในชวงที่ประเทศไทยเร่ิมเขาสู
ฤดูฝนอยางเปนทางการ อยาลืมพกรมกอนออกจากบาน แลวรักษา
สุขภาพกันดวยนะคะ 
 สําหรับจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 98 เดือนพฤษภาคมนี้ 
มาพรอมบทความนาอาน มาฝากคุณผูอานเชนเคย เร่ิมกันที่เรื่อง 
Agritech เบื้องหลังความสําเร็จของเกษตรอุตสาหกรรม
ในคอลัมน Econ Focus ตอดวยเร่ือง แนวทางการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา มาเลเซีย (ตอนท่ี 2) ในคอลัมน Sharing 
และปดทายคอลัมนเก็บมาเลา เรื่อง เศรษฐกิจสูงวัย ตองเตรียม
อะไรบาง 
 ขอบคุณคุณผู อ านที่ติดตามกันมาตลอด แลวพบกันใหม
ฉบับหนาคะ
         ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 
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AgritechAgritech  
เบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังความสําเร็จ
ของเกษตรอุตสาหกรรมของเกษตรอุตสาหกรรม

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/356700

    นชวง 2 - 3 ปที่ผานมา เราคงเคยไดยินคําวา เกษตรอัจฉริยะ 
    (Smart farming) มาบางแลวไมมากก็นอย เกษตรอัจฉริยะ
มีแนวคิดมาจากการทําเกษตรแมนยําสูง (Precision agriculture) 
ซึ่ ง เป นการนําเทคโนโลยีมาใช จัดการพื้น ท่ี เพาะปลูกและปศุสัตว 
อย างเหมาะสม ตั้งแตการควบคุมกระบวนการผลิต การวิเคราะห
สภาพพ้ืนท่ี ตลอดจนการวางแผนและการตัดสินใจในการทําเกษตร 
ส งผลให การทําเกษตรเป นไปอย างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และมีผลผลิตตอพื้นที่สูง (Productivity) นําไปสูการทําเกษตรในรูปแบบ
อุตสาหกรรม หรือเรียกวา เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทยความม่ันคง
ทางดานอาหาร และการทําเกษตรอยางยั่งยืน 
 Agritech คือ การนําเทคโนโลยีเข าไปใชในภาคการเกษตร
เพื่อยกระดับการทําเกษตรแบบดั้งเดิมให เป นเกษตรอุตสาหกรรม 
โดยเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทนั้นมีหลายดาน ไมวาจะเปนเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อปรับปรุงพันธุพืชใหเหมาะสมตอสภาพพ้ืนที่
เพาะปลูกหรือทนตอสภาพแวดลอมและสิ่งรบกวน เทคโนโลยีเรือนกระจก 
(Greenhouse) เพื่อใหสรางสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเพาะปลูกและ
ลดการพึ่งพาธรรมชาติในประเทศที่มีข อจํากัดด านพื้นท่ีและสภาพ
ภูมิอากาศ Digital technology เปนเทคโนโลยีที่สรางความเปล่ียนแปลง
ชนิดที่เรียกไดวาเปนการปฏิวัติวงการเกษตรเลยก็วาได เนื่องจากเกษตรกร
สามารถใชประโยชนจากขอมูล มาวางแผนและพัฒนาการทําการเกษตร
ใหมีความเฉพาะ (Personalized) ตอเกษตรกรแตละประเภทหรือ
แตละรายได จากบทความของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ 
(aBRIDGEd ฉบับที่ 19 ป 2562) เรื่อง Digital technology กับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ไดกลาวถึง Digital technology 
ที่มีศักยภาพตอการทําเกษตร แบงเปน 6 ประเภท ไดแก เทคโนโลยีที่ใช
เก็บขอมูล  Big data Internet of Things เทคโนโลยีดานการส่ือสาร 
(Mobile technology) การวิเคราะหขอมูลดวย Data analytic และ
แพลตฟอรม (Platform) 

 เทคโนโลยีที่กลาวมาขางตนไดถูกพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ืองและ
นําไปใชในเกษตรอุตสาหกรรมอยางแพรหลายโดยเฉพาะในตางประเทศ 
เชน สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีสงออกผลิตผลทางการเกษตรอันดับหน่ึง
ของโลก ไดใชเทคโนโลยีเกษตรที่มีความซับซอนเขามาแทนที่งานเกษตร
แบบดั้งเดิม หน่ึงในนั้นก็คือการกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช ซึ่งเปนปญหา
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอปริมาณผลผลิตทั่วโลกตอป คิดเปนรอยละ
20 – 40 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ตามประมาณการขององคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ ทั้งที่มีการใชยาฆาแมลงถึง 2 ลานตัน 
จากสาเหตุนี้จึงนําไปสูการใชโดรน (Drone) เขามาชวยจัดการปญหา
ดังกลาว โดยโดรนจะเก็บขอมูลจากซอฟแวรที่ใช ภาพถายหรือจาก
กลองมัลติสเปกตรัม (Multispectral camera) และแสดงพ้ืนที่เพาะปลูก
ที่มีปญหาจากศัตรูพืช ซึ่งทําใหเกษตรกรควบคุมและแกปญหาไดตรงจุด 
นอกจากน้ี โดรนยังถูกพัฒนาดวย machine learning ใหสามารถ
แยกความแตกตางระหวางผลผลิตและวัชพืช รวมถึงการพัฒนาให
โดรนสามารถพนยาฆาแมลงไดตรงจุดและในปริมาณที่เหมาะสมแทน
การพนยาฆาแมลงท้ังแปลงเกษตรได 
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 เนเธอรแลนดเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ
ที่สุดของโลก โดยมีมูลคาสงออกผัก ผลไม ดอกไม เนื้อสัตว และผลิตภัณฑ
จากนม 65 พันลานยูโรตอป เบื้องหลังความสําเร็จของปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรจํานวนมากในประเทศมาจากการเพาะปลูกในเรือนกระจก 
ผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกสวนใหญเปนผักและดอกไม การปลูกพืช
ในเรือนกระจกชวยใหเกษตรกรสามารถควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญ
เติบโตของพืชได แมในสภาวะที่ภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย ปจจุบันรัฐบาล
เนเธอแลนดไดตั้งเปาวา ในป 2020 เรือนกระจกที่สรางใหมทั้งหมด
ตองเปนแบบประหยัดพลังงาน (Low-energy greenhouse) ลดการปลอย
แก็สเรือนกระจก (Climate-neutral) และไมผลิตแก็สคารบอนมอนอกไซด 
ตัวอยางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีนํามาใชสรางเรือนกระจกเหลานี้ เชน 
การใช พลังงานแสงอาทิตย  การใช แสงธรรมชาติและหลอดไฟท่ีมี
ประสิทธิภาพ การใชความรอนใตโลก การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน 

ที่มา : https://www.salika.co/2019/10/22/digital-technology-
agricultural-disruptive/ 

 ที่มา : https://bit.ly/369t6EX

 นอกจากเทคโนโลยีเรือนกระจกแลว การปลูกพืชในโรงงานผลิตพืช 
(Plant factory) กําลังเปนเทรนดของเทคโนโลยีเกษตรท่ีจะเขามา
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมในป 2020 เทคโนโลยีนี้ไดรับความนิยมในหลาย
ประเทศท่ัวโลก เชน ญี่ปุ น ไตหวัน จีน เปนตน สําหรับประเทศไทย 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดมีการ
สรางโรงงานผลิตพืชและการพัฒนาวิจัยเพื่อรวมสงเสริมภาคการเกษตร
ของไทย โรงงานผลิตพืชเปนการปลูกในระบบปดหรือก่ึงปด ที่ควบคุม
สภาพแวดลอมตางๆ ใหเหมาะสมตอการเจริญของพืช ไมวาจะเปน 
ความเขมแสง ชวงความยาวคล่ืน อุณหภูมิ ความช้ืน แรธาตุ และปริมาณ
คารบอนไดออกไซด จึงทําใหเกษตรกรปลูกพืชไดตลอดทั้งป ใหปริมาณ
ผลผลิตสูง ปลอดจากยาฆาแมลง ยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว (Shelf life) 
เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ไดจากปลูกในโรงเรือน ทําให
ลดตนทุนและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการขนสง พืชที่เหมาะแกการปลูก
ในโรงงานพืชสวนใหญเปนผักสลัด เน่ืองจากมีราคาขายสูง และพืชสมุนไพร 
เพราะสามารถควบคุมปจจัยที่ทําใหพืชผลิตสารสําคัญไดในปริมาณสูง
และสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถตอยอดเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมที่มี
มูลคาอยางอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ และ
อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางได 

ที่มา : https://dutchreview.com/news/innovation/second-largest-
agriculture-exporter/

ที่มา : https://dutchreview.com/news/innovation/second-largest-
agriculture-exporter/
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 จะเห็นไดวาเทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการผลักดันและยกระดับ
ไปสูเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการสรางโอกาสการแขงขันในตลาด สําหรับ
ประเทศไทย แมวาการเปลี่ยนจากเกษตรด้ังเดิมไปเกษตรอุตสาหกรรม
ยังมีความทาทายอยูมากและการใชเทคโนโลยียังคงจํากัดอยู ในกลุม
ผู ประกอบการท่ีมีความพรอม อยางไรก็ตาม ภาครัฐไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญโดยสงเสริมและผลักดันใหการใชเทคโนโลยีเหลานี้เกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรมแกเกษตรกรรายยอย เพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยู
ของเกษตรกรและอาชีพเกษตรกรรมใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหนวยงาน
เสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดมีแผนในการขับเคล่ือน
เกษตรอุตสาหกรรมใหเติบโตอยางทั่วถึงตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนนํ้า 
กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา หนวยงานวิจัยและพัฒนา ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมจนถึงการตลาด โดย Model เกษตรอุตสาหกรรม

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9620000030165

ของ สศอ. ในขั้น Input ไดนําหลัก 2 P (Productivity และ Price)
และ 2 Q (Quantity และ Quality) เขามาจับ โดยมุงเนนใหเกษตรกร
มีตนทุนการผลิตตํ่า แตมีผลิตภาพในการผลิตสูง (Productivity) ราคา
ผลผลิตมีเสถียรภาพ เกษตรกร มีกําไร สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยืน 
(Pr ice) ผลผลิตที่ ได มีปริมาณเพียงพอต อความต องการของภาค
อุตสาหกรรม (Quantity) รวมทั้งมีคุณภาพ ไดการรับรองตามหลักการ
และมาตรฐานสากล (Quality) การดําเนินงานตามหลัก 2 P และ 2 Q 
ประกอบดวยการวางแผนรวมกันกอนการปลูกพืช เพื่อใหไดผลผลิตตรง
ตามความตองการของตลาด การรักษาสมดุลของผลผลิตทางการเกษตร
โดยใชขอมูล Zoning และ Agri Map การทําเกษตรอัจฉริยะโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การทํา เกษตรพันธสัญญา (Contract farming) เพื่อใหทราบความตองการ
ใช ปริมาณผลผลิตที่แน นอน ในขั้น Process ซึ่งเป นบทบาทหลัก
ของกระทรวงอุตสาหกรรม สศอ. ไดผลักดันนโยบายท่ีเนนการสรางความ
แข็งแกรงและศักยภาพในการแขงขันใหแกผูประกอบการ ดวยการสราง
เครือขายบูรณาการเช่ือมโยงระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษา
และผูนําทองถ่ิน การใหคําปรึกษา/การเปนพ่ีเลี้ยงแกผู ประกอบการ 
การพัฒนาผูประกอบการดวยการอบรม/ถายทอดองคความรู การสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อเอสเอ็มอี การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ และการวิเคราะหและการทดสอบผลิตภัณฑ
อาหาร จนถึงข้ัน Output ที่มีการพัฒนาตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑที่มี
มูลคาสูง มีอัตลักษณ และตอบโจทยความตองการของตลาด รวมถึง
การผลักดันสินคาเขาสูระบบอีคอมเมิรซ (E-commerce) ที่เช่ือมโยงกับ
โลจิสติกส เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําการเช่ือมโยงฐานการผลิต-การคา
สินคาเกษตรอุตสาหกรรมของภูมิภาคบนฐานการสรางสินคาที่มีมาตรฐาน 
มีความปลอดภัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอไป 

จัดทําโดย :  
นางสาวศิรินารถ  ปรีชา

แหลงขอมูลอางอิง : 
1.https://www.moac.go.th/news-preview-411191791414
2.https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2019/10/

aBRIDGEd_2019_019.pdf
3.https://www.nature.com/articles/544S21a.pdf
4.https://www.government.nl/topics/agriculture

5.https://www.government.nl/topics/agriculture/agriculture-and-
horticulture

6.https://ismed.or.th/SPR131262.php
7.https://www.depa.or.th/th/article-view/plant-factory

8.https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_1429045

ที่มา : https://konkao.net/read.php?id=27177
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ป 2563
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 11.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2563 
อยูที่รอยละ 67.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2563 หดตัวรอยละ 11.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม 
  ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตหดตัว
  ร อยละ  68.9 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของป ก อน              
  เนื่องจาก โรงงานน้ําตาลปดหีบเร็วกวาปกอน และปญหา
  ภัยแลงสงผลตอการปลูกออย ทําใหผลิตน้ําตาลไดนอยลง 
  ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต   ดัชนีผลผลิต
  หดตัวรอยละ 24.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
  จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก และผลกระทบ

  ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
  ขยายตัวรอยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
  เนื่องจากความตองการในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ
  ที่รอนจัด และคําสั่งซื้อจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก ญี่ปุน 
  เวียดนาม และอินโดนีเซีย สงผลใหผลิตสินคาเพิ่มขึ้น 
   ● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ  แปรรูปแล ะ
  การถนอมผลไมและผัก ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 8.2 
  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเพิ่มขึ้นในสินคา
  กะทิ เปนหลักเนื่องจาก มีปริมาณวัตถุดิบมะพราวจํานวนมาก 
  ส งผลให ผู ประกอบการสามารถจัดหาวัตถุดิบมาป อน
กระบวนการผลิตไดมากข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมชองทางการจําหนาย ทําใหผลิต
สินคาไดเพิ่มขึ้น

จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหยอดขายในประเทศและการสงออก
ลดลง 

●  อุ ตสาหกรรมการผ ลิต
  ผ ลิตภัณฑ  ที่ ไ ด  จ า กก า ร
  กล่ันปโตรเลียม ดัชนีผลผลิต
  หดตัวรอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
  เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป  ก  อ น
จากนํ้ามันเครื่องบินและนํ้ามันดี เซล เป นหลัก 
เนื่ องจากผลกระทบจากการแพร ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สงผลใหปริมาณการใชนํ้ามันในการ
เดินทางลดลง 
  สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk 
Drive อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ แปรรูป
และการถนอมผลไมและผัก
  ● อตุสาหกรรมการผลิต Hard 
  Disk Drive ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  ร อยละ  10 .2  เ ม่ือ เ ทียบกับ
  เดอืนเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
ผูผลิตรายใหญมีคําส่ังผลิตและสงมอบสินคาเพ่ิมขึ้น
หลัง Supply chain ในจีนมีปญหา และการปดฐาน
การผลิตท่ีมาเลเซียและฟลิปปนส 
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  วามเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน 2563 
  ไดนําเสนอขอคนพบตอแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี ภายใตโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
“Regional Workshop : ASEAN-Korea Dialogue for E-waste 
Management” (การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค : การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) ดําเนินงานโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดวยการสนับสนุน
จากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-
Korea Economic Cooperation Fund : AKEC Fund) ภายใตความตกลง
การคาเสรีอาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : 
AKFTA)  จุลสาร OIE Share ฉบับนี้ ขอนําเสนอขอคนพบตอแนวทางการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา ของประเทศอาเซียน คือมาเลเซีย 
 จากการสัมภาษณและเก็บขอมูลพบวา การดําเนินงานของภาคธุรกิจ
มาเลเซีย สวนใหญเปนไปตามกลไกตลาดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดระหวาง
หวงโซธุรกิจที่เกี่ยวของ สําหรับผูผลิต ภาครัฐมีเพียงกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนการบังคับใชในภาพรวมโดยมิไดจํากัดเปนรายสาขา สอดคลองกับขอมูล
ที่ไดรับจากภาคเอกชนของมาเลเซียวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบันเปนไปตาม
กลไกของตลาดและภาคเอกชนตองแสวงหาโอกาสทางธุรกิจดวยตนเอง โดยมี
ขอคนพบ ดังนี้
 บริษัท Thanam Industry Sdn Bhd ดําเนินธุรกิจคัดแยก
และรีไซเคิลขยะทุกชนิดในมาเลเซีย รวมถึงซากรถยนตเก า รถบดถนน 
และขยะอิเล็กทรอนิกสมานานกวา 35 ป เพื่อแยกช้ินสวนและรีไซเคิลกอนสง
ไปขายตอทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหล็ก ทองแดง อะลูมินัม แผงวงจร 
และพลาสติก โดยใหบริการรับขนสงขยะขนาดใหญที่ผูทิ้งไมสะดวกนํามาขายให
กับบริษัท รวมท้ังดําเนินธุรกิจใหบริการ (Business Service) เก็บขยะภายใน
อาคาร โครงการกอสราง และโรงงานอุตสาหกรรม โดยไมผานพอคาคนกลาง 
ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการรีไซเคิลขยะประมาณ 300 – 500 ตันตอเดือน 
โดยสินคาสวนใหญมาจากภาคครัวเรือนมากกวาภาคการผลิต อาทิ เคร่ืองจักรกล 
และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ โดยไมไดรับการสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณ
จากภาครัฐสําหรับการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส

ค

Shar ingShar ing

        แนวทางการจัดการ        แนวทางการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสขยะอิเล็กทรอนิกส
กรณีศึกษา มาเลเซีย (ตอนท่ี 2)กรณีศึกษา มาเลเซีย (ตอนท่ี 2)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 หางสรรพสินคา Low Yat Plaza เปนศูนยการคาผลิตภัณฑ
สารสนเทศและอิเล็กทรอนิกสในกรุงกัวลาลัมเปอร ภายในมีรานคาตัวแทน
จําหนายสินคาใหม และมือสอง รวมถึงใหบริการรับซอมและรับซื้อสินคา
อิเล็กทรอนิกสเกา โดยสวนใหญเปนสินคาโทรศัพทมือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร 
อยางไรก็ดี จากการสํารวจเบื้องตนพบวา ยังไมมีการจัดสรรพื้นท่ีสวนกลาง 
เพื่อการรับซื้อหรือรับบริจาคเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลว
เปนการเฉพาะโดยผูที่ตองการขายหรือซอมแซมสินคาจะตองติดตอสอบถาม
และตกลงราคากับแตละรานคาดวยตนเอง
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และเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของบริษัทเคร่ืองใชไฟฟาใหมทั้งใน
และตางประเทศ โดยท้ังสองบริษัทมีนโยบายรับซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเกาทุกยี่หอ 
หรือใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาใหมจากทางราน (Old2New) โดยไมจําเปน
ตองเปนสินคาชนิดเดียวกัน จากนั้นทั้งสองบริษัทจะขายสินคาเกาดังกลาวใหกับ
คลังสินคาเอกชนที่มีการทําขอตกลงรวมกัน เพ่ือขายตอเปนสินคามือสอง 
หรือแยกช้ินสวนและสงไปรีไซเคิล โดยไมมีสวนเก่ียวของกับทางบริษัทอีก ทั้งนี้ 
ทั้งสองบริษัทไมมีการจําหนายสินคามือสอง และเห็นวาธุรกิจการรีไซเคิล
มิไดจัดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ (Business Line) ของบริษัท แตเปนเพียงชองทาง
ที่ชวยสนับสนุนการขายสินคาใหมและการจัดการกับสินคาเกา รวมทั้งเปนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสอย างถูกวิธี เ พ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของประเทศ
ในภาพรวม

ผานทางแอปพลิเคช่ันบนมือถือ กลาวคือ พนักงานที่อยูใกลจะเปนผูตอบรับงาน 
โดยไมจําเปนตองจางพนักงานประจํา พนักงานขับรถแตละคนจะใชระยะเดินทาง
ไมเกิน 5 – 10 กิโลเมตร เพื่อประหยัดเวลาและลดการเกิดมลพิษ (Carbon 
Footprint) ในการเดินทางเพื่อไปรับขยะอิเล็กทรอนิกสจากบานหรือสํานักงาน
ของลูกคา ในกรณีเขตเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร พนักงานจะไปรับสินคาเพื่อนํามา
สงใหกับบริษัทดําเนินการคัดแยกแลวสงตอไปยังโรงงานรีไซเคิล กรณีการรับ
สินคาในเมืองอื่น ๆ  พนักงานจะไปรับสินคาแลวนําสงโดยตรงไปยังโรงงานรีไซเคิล
เครือขายที่ใกลที่สุด ทั้งนี้ ผูขายขยะอิเล็กทรอนิกสจะไดคาตอบแทนราวจํานวน 
5 ริงกิต (ประมาณ 40 บาท) และพนักงานขับรถจะไดรับคาตอบแทนจํานวน 
5 ริงกิตตอชิ้น 
 ขั้นตอนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส บริษัทจะดําเนินการคัดแยก
สัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง แลวสงขายเปนสินคามือสองหรือสินคารีไซเคิล โดยไมแยก
ชิ้นสวน ซึ่งบริษัทมีรายไดจากการขายสินคามือสองและไดรับรายไดประมาณ
รอยละ 25 จากโรงงานรีไซเคิล ที่ผานมา บริษัทสามารถดําเนินการจัดเก็บ
ขยะอิเล็กทรอนิกสไดตามคําขอท่ีสงผานทางแอพลิเคชั่นไดครบเกือบทั้งหมด 
โดยอาจมีเพียงพ้ืนที่หางไกลเทานั้นที่อาจไมคุมคากับการเดินทางของเครือขาย
พนักงาน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นวารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) 
ที่ดําเนินการอยูมีประสิทธิภาพสูง (Efficiency is the key) และมีการจาง
พนักงานประจํานอยมากในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีชองทาง
การรับสินคาขยะอิเล็กทรอนิกสผานการรับบริจาคในตู รับสินคา ซึ่งต้ังอยู 
ทั่วประเทศอีกจํานวน 100 กลอง

 

 จากข อค นพบดังกล าว 
เห็นวาการดําเนินธุรกิจการจัดเก็บ
ขยะ อิ เ ล็ กทรอ นิกส  ผ  านระบบ
แอพลิ เ ค ชั่ น  ( A p p l i c a t i o n ) 
ทางโทรศัพทมือถือของมาเลเซีย 
อาจนํามาเปนแนวทางประยุกตใช

ไดในประเทศไทยในพ้ืนที่ นํารองโดยการพิจารณาแรงจูงใจท่ีมีความเปนไปได 
กอนขยายพ้ืนที่ในวงกวาง หากประชาชนมีความต่ืนตัวเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 
อยางไรก็ดี จําเปนตองคํานึงถึงขอจํากัดดานการเขาถึงเทคโนโลยีของประชากร
ในพ้ืนที่รวมถึงเครือขายพนักงานขับรถในพ้ืนท่ีไมเกิน 10 กิโลเมตรดวย 
โดยในตอนต อไป  จะเป นการนําเสนอข อมูลแนวทางการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส ของอาเซียน กรณีศึกษาของสิงค โปร  ซึ่งจะเป นตอนจบ
ของกรณีศึกษา มาเพ่ือผูอานไดรับทราบขอมูลตอไป

จัดทําโดย :
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
การสัมภาษณและเก็บขอมูล ณ มาเลเซีย เดือน พฤศจิกายน 2562

ภายใตการดําเนินงาน” โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค : 
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-เกาหลี”

 โดยการสนับสนุนจาก 
กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี 

(AKEC Fund)

บริ ษั ท  ERTH  
เป นบริษัทเอกชนท่ีดําเนิน
ธุรกิจการบริหารจัดการขยะ
อิ เล็กทรอนิกส  โดยเฉพาะ 
โดยดําเนินธุรกิจออนไลน 
ผ  า น ร ะ บ บ แ อ พ ลิ เ ค ช่ั น 
(Application) ดวยโทรศัพท
มื อถื อ เพี ย งแห  ง เ ดี ย ว ใน
มาเลเซีย โดยผูที่ตองการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส สามารถเรียกรถไปรับที่บาน
หรือสํานักงาน ปจจุบัน บริษัทมีเครือขาย พนักงานขับรถประมาณ 1,000 คน
ทั่วประเทศ คลายกับระบบ Grab ที่ใหบริการการเรียกรถ สงพัสดุ และสั่งอาหาร 

 รานขายเคร่ืองใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และรับซ้ือสินคามือสอง  โดย
บริษัท  Senheng Permaisur i 
และบริษัท  Tan Boon Ming 
Sdn Bhd เปนรานคาปลีกเอกชน 
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เก็บมาเลา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

   ศรษฐกิจสูงวัย หรือ เศรษฐกิจผูสูงวัย มีตนกําเนิดมาจากโครงการ
   เศรษฐกิจผูสูงวัยของประเทศฮังการี ตอมาในป 2548 สหภาพยุโรป
นํามาปรับใช และกําหนดไวในปฏิญญาบอนด ซึ่งเปนการส่ือถึงปญหาทาทาย
ที่ทั่วโลกกําลังเผชิญจากโครงสรางประชากรท่ีแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย
วัยเด็ก วัยแรงงาน และกลุมคนสูงอายุ จึงจําเปนตองปฏิรูปปรับเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการภาครัฐ ให เหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป

เศรษฐกิจสูงวัย คืออะไร
 เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) คือ การดําเนินธุรกิจ/กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริม/สนับสนุน
การบริการ เพ่ือรองรับความเปนอยูของประชากรในประเทศท่ีเปล่ียนแปลง
ไปสูวัยสูงอายุ หรือวัยเกษียณ และการสรางสภาพสังคมที่เหมาะสม ซึ่งสงผล
ตอนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

ประชากรโลกสูงวัย
 ในศตวรรษท่ี 21 นี้การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกในวัยสูงอายุเปนไปอยาง
รวดเร็ว ซึ่งมีเหตุมาจากหลายปจจัย อาทิ อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลก
มีแนวโน มลดลง ประชากรมีอายุยืนมากขึ้นเนื่องจากการใส ใจสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชากรที่เกิดในยุค 
Baby Boomers (เกิดในชวงป 2489-2507 อายุ 53-71 ป) ไดเขาสูวัยสูงอายุ 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุน สิงคโปร เปนตน 
จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ไดมีการคาดการณวาจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้น
อยางนอยรอยละ 3 ตอป โดยในป 2560 ทั่วโลก มีผูสูงอายุประมาณ 963 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 13 ของประชากรท่ัวโลก และในป 2573 คาดวาจะมีผูสูงอายุ
ประมาณ 1.4 พันลานคนและจะเพิ่มขึ้นถึง  2 พันลานคนในป 2593

ประเทศไทยรับมืออยางไร
 ในสวนของภาครัฐ
 ประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย ตั้งแตป 2543 โดย 1 ใน 10 ของประชากร
ไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และคาดวาจะเปนสังคมสูงวัย
โดยสมบูรณในป 2564 คือประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมด 
และจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 2578 หรืออีก 15 ปขางหนา ไทยจะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 30 ดังน้ันรัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศใน 5 สาขาหลัก
 เศรษฐกิจสูงวัยเปน 1 ใน 5 สาขาหลักของการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ภาคเศรษฐกิจใน 5 สาขาหลัก ไดแก 1) เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 2) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) 3) เศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) 4) เศรษฐกิจ
เพ่ือสังคม (Social Economy) และ 5) เศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) 
ซึ่งไดจัดทําและผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เศรษฐกิจกระแสใหมภายใตคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 
ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ไดมีมติและสั่งการใหหนวยงานในพื้นท่ี/
สถาบันการศึกษาที่มีความพรอม รวมกันจัดทําแผนแมบทการดูแลผูสูงอายุ
แบบครบวงจรในภาคเหนือ และผลักดันนโยบายเมืองสมุนไพรและการแพทย

เ

เศรษฐกิจสูงวัยเศรษฐกิจสูงวัย  
      ตองเตรียมอะไรบาง?ตองเตรียมอะไรบาง?

 ตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ แบงระดับสังคมสูงวัย ดังนี้
1) สังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) คือประเทศท่ีมีประชากร

อายุ 60 ปขึ้นไปเกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไปเกินรอยละ 7 ของประชากร
ทั้งหมด

2) สังคมผู สูงอายุโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) 
คือ ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 20 หรืออายุ 65 ป
ขึ้นไปเปนรอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

3) สังคมผู สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society)
คือ ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเกินรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด
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แผนไทย เพื่อความเปนเลิศและยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลผู สูงอายุ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาเศรษฐกิจสูงวัย โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน มีแผนจัดต้ังสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง
ภาคเหนือตอนกลาง สาขาเศรษฐกิจสูงวัย โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
9 จังหวัดพิษณุโลก รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 
เพ่ือผลิตและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพของกําลังแรงงานท่ีอยูในวัย
แรงงานใหตอบสนองความตองการและการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงวัย
ไดอยางเพียงพอ และเสริมสรางสมรรถนะใหแรงงานผูสูงอายุมีความรูและทักษะ
ในการทํางาน ทดแทนกําลังแรงงานท่ีอยูในวัยแรงงานกลุมเปาหมาย
 ความคืบหนาลาสุด กรมการพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดตั้งคณะทํางาน
รวมกับจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาความตองการของผูสูงอายุในบริบทสังคม
จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสาขา
ตาง ๆ ที่ตรงกับความตองการของกําลังแรงงานที่อยูในวัยแรงงาน กลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจสูงวัย รวมทั้ง
แรงงานผู สูงอายุที่ต องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
ตลอดจนการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
  นอกจากนี้ ยังมีการช วยขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 
ดวยหลากหลายชองทาง อาทิ การออมเพื่อสังคมสูงวัยในรูปแบบตาง ๆ 
(การออมดวยการปลูกไมยืนตน จัดต้ังองคกรสงเสริมการปลูกไมเพื่อการออม
โดยรับรองใหไมดังกลาวเปนหลักทรัพยในการทําธุรกรรมตาง ๆ) การเสริมสราง
ศักยภาพดวยการจัดชมรมผูสูงอายุ การปรับสภาพแวดลอมสังคมสูงวัย 1 ตําบล 
1 ศูนย การสรางชุมชมรอบรูสุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
การสรางสหกรณออมทรัพย ธนาคารเวลาเพ่ือสนับสนุนการดูแลผู สูงอายุ
ระยะยาว
  ในสวนของภาคสังคม
  การเตรียมตัวของภาคสังคมเพื่อรองรับการเขาสูเศรษฐกิจสูงวัย จําเปน
ตองทําความเขาใจและปรับมุมมองใหมตอผูสูงวัย โดยทั่วไปผูสูงวัยมักจะถูกมอง
วาเปนวัยที่ไมสนใจเทคโนโลยี ไมชอบเรียนรูไมชอบส่ิงใหม ๆ และกําหนด
ความเปนผูสูงวัยจากเลขอายุ ซึ่งเปนความเขาใจท่ีไมถูกตองนัก ปจจุบันโลก
ไดมีการพัฒนากาวหนามากข้ึนในดานตาง ๆ สงผลใหผูคนทุกเพศวัยใหความ
สําคัญในการพัฒนาตนเองใหกาวทันโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังเชนผู สูงวัย
ในยุคปจจุบันไดกลายเปนกลุมคนท่ีตองการเร่ิมตนชีวิตใหม อาทิ เรียนรูสิ่งใหม 
ไมตองการอยู กับบาน ตองการทองเที่ยว/การพักผอน รวมกิจกรรมชุมชน
ทําธุรกิจ ใช Social media เรียนรูเทคโนโลยีใหม ลงเรียนคอรสออนไลน 

การพัฒนาตลาดเพื่อผูสูงวัย
  จากกิจกรรมของผู สูงวัยสะทอนใหเห็นวาผู สูงวัยเปนกลุ มที่มีเงิน
เหลือเพื่อการใชจาย (Disposable Incomes) เพื่อความสุขในชีวิตมากกวา
คนทุกกลุม นับวาเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือสูง เปนอันดับตน ๆ ในตลาดโลก
และกลายเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเพ่ือเขาสูเศรษฐกิจสูงวัย ดังนั้น ควรมี
การพัฒนาตลาด/กิจกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจสูงวัยใหมีศักยภาพและตอบสนอง
ความตองการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อาทิ การพัฒนาภาคธุรกิจบริการ
ที่เก่ียวเนื่องกับเศรษฐกิจสูงวัย (อาทิ การทองเที่ยว สังสรรค การพักผอน/ดูแล
ความงาม) การสงเสริมกิจกรรมที่ตอบโจทยความจําเปนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผูสูงวัย อาทิ บริการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลผานระบบ 
Telemedical (หรือการนําเทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
พูดคุยตอบโตกันไดทันทีระหวางการรักษา) ธุรกิจสปา กิจกรรมนั่งสมาธิ           
การทํางานอดิเรก] การพัฒนาผลิตภัณฑ/สินคา และบริการแบบใหม ๆ ผสาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคที่มีความรูความเขาใจความตองการ
ของผูสูงวัย (อาทิ ผลิตภัณฑระดับพรีเมียม การซ้ือสินคาผานระบบ Internet) 

ประเทศตาง ๆ รับมืออยางไร
 เศรษฐกิจสูงวัยส งผลตอเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ โดยมีการ
ดําเนินงานรองรับแตกตางกันไปในแตละประเทศ อาทิ รัฐบาลเกาหลีใตไดจัดสรร
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือเพิ่มอัตราการเกิด ทั้งการใหเงินอุดหนุนพอแม 
และออกโครงการรณรงคเพื่อกระตุนใหชาวเกาหลีใตแตงงานและมีบุตร เพื่อเพ่ิม
อัตราคนในวัยเกิดใหมใหสมดุลกับผูสูงวัย รัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายมีลูกคนเดียว
ตั้งแตป 2559 รัฐบาลญ่ีปุนขึ้นภาษีบริโภคจากรอยละ 8 เปนรอยละ 10 เพื่อนําไป
เปนเงินประกันสังคมซึ่งนําไปใชเล้ียงดูผู สูงอายุ และการเปดราน Misekko 
Asaminai ซึ่งเปนรานคาปลีกเล็ก ๆ ในพ้ืนที่เมืองเล็ก เมืองในชนบท อาทิ 
ในจังหวัด Akita ดวยการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อใหความชวยเหลือ
ผูสูงวัยในชนบทและแกปญหาสําหรับคนสูงวัยในการเขาถึงรานคาเพ่ือจับจาย
ใชสอย การจางคนใหออกไปสรางธุรกิจในชนบทดวยงบประมาณจํานวนมาก 
และการใหบริการสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไมคิดคาใชจาย

การเตรียมตัวของผูสูงวัย
 เศรษฐกิจสูงวัยสงผลกระทบโดยตรงตอผู สูงวัยในทุกประเทศท่ัวโลก 
ดังนั้น ผู สูงวัยควรมีการเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อการเปนผู สูงวัย
อยางมีคุณภาพ โดยทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การออกกําลังกาย/ทานอาหาร
ที่มีประโยชนและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล/สูบบุหรี่ 
การเลนกีฬาที่ เหมาะกับสุขภาพเปนประจํา การปรับปรุงท่ีอยู อาศัยใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี การพบปะเพ่ือน/มิตรสหายในกลุมที่มีอัธยาศัยดีสรางเสริม
กําลังใจซึ่งกันและกัน การเก็บออมเพ่ือใชจายในยามเกษียณ

มุมมองชวนคิด
 ที่กลาวมาขางตนนี้ ไมใชเรื่องที่ไกลตัวจากสภาพสังคมในปจจุบัน
อีกตอไปแลว เมื่อหันไปมองดูคนขาง ๆ รอบตัวผูสูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
ดังนั้นการใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัยที่จะมาถึง 
ควรจะเปนความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่สังคมผูสูงวัย
นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่จะมาถึงและลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในอนาคต
จึงควรมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสูงวัยควบคูกันไป รวมถึงตัวผูสูงวัยตองพัฒนา
และเตรียมตัวเองเพ่ือการเปนผูสูงวัยที่มีคุณภาพในวันขางหนาดวย

จัดทําโดย : 
นางสาวสุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน

แหลงขอมูลอางอิง :
1. “Silver Economy เศรษฐกิจสูงวัย” จากคอลัมน ระดมสมอง โดยคุณพิ

เชษฐ  ณ นคร ที่มา: www.prachachat.net/columns/news
2. “รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ สภา

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “เศรษฐกิจผูสูงวัย” 
    ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร - กันยายน 2559

3. “ประชากรสูงวัยและแนวโนมในอนาคต-สังคมสูงอายุ” ที่มา: https://intelli-
gence.businesseventsthailand.com/insight/aging-trends,   

    กันยายน 2562
4. “เปดเหตุผล ทําไมญี่ปุนตองขึ้นภาษีบริโภคจาก 8% เปน 10%” ที่มา: 

https://positioningmag.com 
5. “ญี่ปุนและไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย”ที่มา: http://brandinside.asia/

economic-impact-of-aging-society-in-japan-and-thai
6. “ศตวรรษ ‘ผูสูงวัย’ ฝนรายทางเศรษฐกิจของเอเชีย” 

ที่มา: www.bangkokbiznews.com
7.  “12 มุมมองใหม ‘ผูสูงวัย’ อายุเปนเพียงตัวเลข” ที่มา: www.marketin-

goops.com/report/behaviors/getting-older-our-aging-world- 
     ipsos-research



11

MMOOVVEEMMEENNTT

11

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เขารวมการประชุมหารือ EURO 5 
โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนประธาน วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม ผานทาง Video Conference วันที่ 29 เมษายน 
2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมประจําเดือนมีนาคม 
และไตรมาสแรก ป 2563 ผานทาง Facebook Live 
วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 




