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เร่ืองเดน

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 คํากลาวของ แจ็ค หมา ผู ก อตั้งและประธานกลุมบริษัทอาลีบาบา ที่ไดกลาวเอาไวในการประชุม UNCTAD 
E-Commerce Week 2017; High Level หัวขอ “Digital Transformation for All: Empowering Entrepreneurs 
and Small Business” เมื่อ 25 เมษายน 2560 สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ e-Commerce หรือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่มีตอผูประกอบการรายเล็กหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 991

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ

น

ประเด็นไฮไลทเพื่อ SMEs ไทย กาวตอไปอยางแข็งแรง
กาวปจจุบัน e-Commerce ในประเทศไทย

“ตลอดเวลาที่ฝาฟนอุปสรรคเพื่อทํา e-Commerce ถารอใหคุณพรอมคุณจะไมสามารถเริ่มทําอะไรไดเลย 

ระหวางทางยอมมีอุปสรรคเสมอ ฉะนั้นจงทําไปแลวแกไขไปจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด เราตองการบางอยาง

ที่ทําใหระบบการส่ังซื้อไมติดขัด ลูกคาสามารถสั่งซื้อโดยดําเนินการนอยท่ีสุด พวกเขาสามารถกดคลิกเดียว
แลวทุกอยางก็จบสําหรับ e-Commerce เปนธุรกิจท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือผูประกอบการรายเล็ก

ใหประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงไมมีความพรอมใหมีโอกาสแขงขันกับผูประกอบการรายใหญ” 

 1รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2560
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สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฯ ทําการสํารวจ
มูลคา e-Commerce ป 2559 และคาดการณมูลคา 
e-Commerce ป 2560 จากกลุมตัวอยาง 2,810 ราย
ครอบคลุมทั้งหมด 8 หมวดอุตสาหกรรมใหญ อาทิ การผลิต 
คาปลีกและคาสง ศิลปะและความบันเทิง
 ในชวงปลายป 2560 ที่ผานมา สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ไดเผยแพรรายงานผลการสํารวจมูลคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2560 (Value of 
e-Commerce Survey in Thailand 2017) ทัง้นีก้ารสาํรวจครัง้นี้
เปนการสํารวจมูลคา e-Commerce ป 2559 และคาดการณ
มูลคา e-Commerce ป 2560 โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน
ของผูประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce นอยกวา
50 ลานบาทตอป หรือ SMEs จํานวน 2,810 ราย และตัวแทน
ของผูประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกวา
หรือเทากับ 50 ลานบาทตอป จํานวน 100 ราย จากกรอบ
ประชากรประชากรที่เป นผู ประกอบการ e-Commerce 
รวมทั้งสิ้น 592,996 ราย อางอิงรายช่ือจากสมาคมผูประกอบ
การพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
และสํานักงานสถิติแหงชาติ ครอบคลุมทั้งหมด 8 หมวด
อตุสาหกรรมใหญ ตามการแบงประเภทอตุสาหกรรม ISIC Rev.4 
(International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities Rev.4) ซึ่งประกอบดวย (1) การผลิต 
(Manufacturing) (2) การคาปลีก และการคาสง (Retail and 
Wholesale) (3) การขนสงและการเกบ็รกัษาสนิคา (Transport & 
Storage) (4) การใหบรกิารทีพ่กั (Accommodation) (5) ขอมลู 
ขาวสารและการส่ือสาร (Information & Communication) (6) 
กิจกรรมประกันภัย (Insurance) (7) ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) และ (8) 
การบริการอื่น ๆ (Other services)
 นยิาม e-Commerce ทีใ่ชในการศกึษาและสาํรวจขอมูลครัง้นี้
อางองิตามคาํนยิาม e-Commerce ขององคกรความรวมมอืและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กลาวคือ e-Commerce หมายถึง 
ธรุกจิทีม่กีารขายสนิคา หรอืบรกิารใหลกูคาผานอนิเทอรเนต็ หรอื
หมายถึงมีการใหลูกคาสงคําสั่งซื้อ สั่งจองสินคา หรือบริการผาน
ทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต หรือทางอีเมล) สวนการ
ชําระเงินและการจัดสงจัดทําผานชองทางใดก็ได ซึ่งจะนับรวม
คําส่ังซื้อที่ไดรับจาก Internet application เชน เว็บไซต, และ
โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ทํางานผานทางอินเทอรเน็ต โดยไมคํานึง

ถึงวิธีการที่เข าถึงเว็บไซตเหลานั้น (เชน อาจเขาเว็บไซต
ผานมือถือ ฯลฯ) แตจะไมรวมคําสั่งซื้อที่ไดรับทางโทรศัพท 
โทรสาร หรือการโตตอบผานทางอีเมล ทั้งนี้ e-Commerce 
สามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจไดเปน 3 ประเภทท่ีสําคัญ 
ไดแก B2B, B2C และ B2G โดย B2B (Business to Business) คอื 
การคาระหวางภาคเอกชน กบั ภาคเอกชน ซึง่ภาคเอกชน หมายถึง
ผูประกอบการ e-Commerce ทีเ่ปนนติบิคุคล และมเีจตนาในการ
ทําธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการระหวางกัน ซึ่งรวมคําสั่งซื้อ
สั่งจองสินคา ผาน Electronic Data Interchange (EDI)2 

สวน B2C (Business to Consumer) คือการคาระหวางผูคา
โดยตรงถึงลกูคาซึง่ก็คอืผูบรโิภค และสดุทาย B2G (Business to 
Government) คือ การคาระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ในการ
สํารวจคร้ังนี้ มูลคาการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ ประกอบดวย
การจัดหาพัสดดุวยวิธตีลาดอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Market: 
e-Market) และดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (Electronic 
Bidding: e-Bidding) เทานั้น อยางไรก็ตามยังมีประเภท C2C 
(Consumer to Consumer) คอื การคาระหวางภาคประชาชนกับ
ภาคประชาชน ซึง่หมายถงึ บคุคลธรรมดาทีม่เีจตนาในการซือ้ขาย
สนิคาและใหบรกิารระหวางกนั เชน การซ้ือขายของมือสอง เปนตน

2Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเคร่ืองหนึ่ง โดยระบบ EDI จะมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 อยาง คือ การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนเอกสารท่ีเปนกระดาษ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเหลานี้ตองอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล ซึ่งสององคประกอบนี้ทําใหทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกันไดทั่วโลก 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร



มูลคา e-Commerce ในประเทศไทยยังมีทิศทางการเติบโต
ที่ดีตอเนื่อง โดยแบบ B2B มีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาเปน
แบบ B2C และแบบ B2G
 ผลการสํารวจพบวามูลคา e-Commerce ในประเทศไทย
ป 2559 มจีาํนวนท้ังสิน้ 2,560,103.36 ลานบาท (2.56 ลานลานบาท)
เติบโตเพ่ิมขึ้นจากป 2558 สูงถึงรอยละ 14.03 สวนใหญเปน
มลูคา e-Commerce แบบ B2B จาํนวน 1,542,167.50 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 60.24 ของมูลคา e-Commerce ป 2559
ขยายตัวรอยละ 15.53 รองลงมาคือ แบบ B2C จํานวน 
703,331.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.47 ขยายตัว
รอยละ 37.91 และมูลคา e-Commerce แบบ B2G จํานวน 
314,603.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.29 ลดลงรอยละ 
21.42 จากปจจัยทางเทคนิคเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลคา e-Commerce 
มากท่ีสดุ อนัดบัที ่1 ไดแก อตุสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง
มมีลูคา 713,690.11 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 31.78 อนัดบัที่
2 อุตสาหกรรมการใหบริการที่พักมีมูลคา e-Commerce 
จํานวน 607,904.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.07 และ
อันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลคา e-Commerce จํานวน 
428,084.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.06 ในสวนของ
ป 2560 คาดการณมูลคา e-Commerce ในประเทศไทย จะมี
มูลคาประมาณ 2,812,592.03 ลานบาท จะมีอัตราการเติบโต

เพิ่มข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 9.86 โดยสัดสวนของ
ประเภท e-Commerce มีภาพที่ใกลเคียงกับป 2559 กลาวคือ 
แบบ B2B มสีดัสวนมากท่ีสดุ รองลงมาเปนแบบ B2C และแบบ B2G 
ในสัดสวนรอยละ 59.56, 28.89 และ 11.55 ตามลําดับ ทั้งนี้
ในป 2560 e-Commerce ทั้ง 3 ประเภท คาดวาจะขยายตัว
ทั้ง 3 กลุม 
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เมือ่พจิารณาเฉพาะกลุม SMEs มลูคา e-Commerce มแีนวโนม
ขยายตัวดีเชนเดียวกันมูลคา e-Commerce ในภาพรวม 
โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 18 ของมูลคา e-Commerce 
ทัง้หมด โดยอุตสาหกรรมการคาปลกีและการคาสง มยีอดขาย
สงูสดุ ซึง่สนิคาแฟชัน่ เครือ่งแตงกาย อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
ครองสวนแบงตลาดมากที่สุดในกลุมคาปลีกฯ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ ม SMEs ในป 2559 มูลค า 
e-Commerce ของกลุมผูประกอบการ SMEs มีมูลคาเทากับ
กับ 376,083.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.533 ของมูลคา 
e-Commerce ทั้งหมด และขยายตัวรอยละ 2.96 ในขณะท่ีการ
คาดการณมลูคา e-Commerce ป 2560 ของกลุมผูประกอบการ 
SMEs จะมีมูลคาเทากับ 445,089.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
17.90 ของมูลคา e-Commerce ทั้งหมด โดยเติบโตขึ้นจากป 
2559 คิดเปนรอยละ 18.35 โดยมูลคา  e-Commerce ป 2559 
ตามรายอุตสาหกรรมของกลุมผูประกอบการ SMEs (ไมรวม
มูลคาการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ) สูงที่สุดคือ อุตสาหกรรม
การคาปลีกและการคาสง จํานวน 345,696.54 ลานบาท 
ในขณะที่การคาดการณมูลคา e-Commerce ป 2560 ยอดขาย
สูงที่สุด 3 อันดับแรกไดแก อันดับที่ 1 อุตสาหกรรมการคาปลีก
และการคาสง (410,376.01 ลานบาท) อันดับที่ 2 อุตสาหกรรม 
การผลติ (16,797.56 ลานบาท) และอนัดบัที ่3 อตุสาหกรรมการ
บริการอื่น ๆ  (10,573.67 ลานบาท) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของอตุสาหกรรมการคาปลกีและการคาสง ซึง่เปนอตุสาหกรรมท่ี
มียอดขายสูงสุดในกลุม SMEs ทั้งป 2559 และ 2560 สินคาที่
ครองสวนแบงตลาด 5 อนัดบัแรก ไดแก (1) แฟชัน่ เครือ่งแตงกาย 

อัญมณีและเครื่องประดับ (2) เครื่องสําอาง อาหารเสริม นํ้าหอม
และอุปกรณเสริมความงาม (3) อาหาร อาหารแปรรูป และ
เครือ่งด่ืม ผลติผลทางการเกษตรและประมง (4) เฟอรนเิจอรและ
อปุกรณตกแตงบาน และ (5) คอมพิวเตอร อปุกรณอเิล็กทรอนิกส
และอปุกรณการสือ่สาร ทัง้นีผู้ประกอบการ SMEs ขายสนิคาและ
บริการผาน Social Media (เชน Facebook, LINE, Instagram, 
YouTube และอ่ืน ๆ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ การขายผาน 
e-Market places และ ขายผานทางเว็บไซตหรือ แอปพลิเคชัน
ของตนเอง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน

ชองทางการชําระเงินผานทาง Online เริ่มเติบโตขึ้นมากกวา
การชําระเงินผานทาง Offline โดยบัตรเครดิต/เดบิต 

ไดรบัความนิยมมากทีส่ดุคดิเปนรอยละ 59.86 และผูประกอบการ
SMEs กวารอยละ 80 ใชการขนสงสินคาผานทางบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด 
 ประเด็นไฮไลทตอไป ไดแก เรื่องของชองทางการชําระเงิน
และชองทางการขนสงสินคาและบริการ ในมุมของชองทางการ
ชําระเงิน ชองทางการชําระเงินผานทาง Online เริ่มเติบโตขึ้น
มากกวาการชําระเงินผานทาง Offline โดย ผูบริโภคชําระเงิน
ผานทางบัตรเครดิต/เดบิต และเพยเมนทเกตเวยของธนาคาร
ตาง ๆ มากที่สุด โดยมีมูลคาการชําระเงินคิดเปนรอยละ 59.86 
ของของมูลคาการชําระเงินทางออนไลนทั้งหมด รองลงมาคือ 
การชําระเงินผานระบบ e-Banking เชน Internet Banking, 
Mobile Banking (รอยละ 23.00) การชําระเงินผานระบบ 
Mobile Payment หรอืตวัแทน (Third Party) เชน m-Pay, True 

Money, Airpay, LINE Pay (รอยละ 13.33) สวนการชําระเงิน
ผานระบบชําระเงินของตางประเทศ เชน Paypal, Alipay (รอยละ
3.81) ตามลําดับ ทั้งนี้ ระบบ e-Payment เหมือนจิ๊กซอวตัว
สุดทายของ e-Commerce ถึงจะมีสินคาท่ีดี การสงสินคาที่ดี 
แตระบบ e-Payment ไมดี ไมสะดวก ผูบริโภคก็อาจจะไมซื้อซํ้า
ใน e-Commerce รายนั้นอีกก็เปนไปได ดานของชองทางการ
ขนสงสินคาและบริการที่ผู ประกอบการ SMEs ใชงาน โดย
ผูประกอบการ SMEs ใชการขนสงสินคาและบริการผานทาง
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คิดเปนรอยละ 84.38 มากเปน
อันดับ 1 รองลงมาคือการขนสงสินคาและบริการโดยบริษัท
จัดสงสินคา (รอยละ 47.76) (ผูประกอบการ 1 รายมีชองทาง
การขนสงมากกวา 1 ชองทาง) ซึ่งในปจจุบัน ผูบริโภคและ
ผู ประกอบการอยากไดสินคาจาก e-Commerce เร็วข้ึน 
ในราคาท่ีถูกลง ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs จะตองเลือก

3ไมรวมมูลคา e-Commerce  ของอุตสาหกรรมการใหบริการท่ีพัก และอุตสาหกรรมการประกันภัย ที่รวบรวมขอมูลมาจากกรมทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร



จัดทําโดย :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :  
https://www.etda.or.th/publishing-detail/value-of-e-commerce-survey-2017.html

https://techsauce.co/ecommerce/trends-of-ecommerce-elogistics-epayment-2018-from-priceza/
https://techsauce.co/ecommerce/smes-ecommerce-adaptation-guidelines/

ใชบริการ Logistics ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 
ซึ่งในปจจุบันมีบริการ Logistics ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น  
เชน หากเปนสินคาประเภทอาหารสด ผักสด ผลไมสด อาจจะ
ใชบริการ Logistics ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
 จากข อมูลดังที่กล าวมาข างต น จะเห็นได ว าธุรกิจ 
e-Commerce โดยสวนใหญจะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป
โดยมีแรงสนับสนุนมาจากหลายปจจัย อาทิ การสนับสนุนและ
สงเสริมจากภาครัฐบาล ผูประกอบการเพ่ิมชองทางการขายสินคา
และบริการผานชองทาง e-Commerce มากข้ึน การเติบโต
ดานตลาด e-Commerce ของไทยมีแนวโนมและศักยภาพ 
นักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจ e-Commerce 
มากขึ้น อันเปนการสรางบรรยากาศในการแขงขันและพัฒนา
ตวัเองของผูประกอบการไทยใหเกดิการแขงขนัอยางสมบรูณ และ
ยงัสรางความเชือ่มัน่ใหแกผูบริโภคอกีดวย ทัง้นี ้สิง่ทีผู่ประกอบการ
ตองคํานึงถึง คือ การทําใหธุรกิจ e-Commerce สามารถตอบ
สนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

โลกาภิวัตนดวยการสรางความเช่ือมั่นในการซ้ือขายสินคาและ
บริการผานชองทางออนไลนของผูบริโภค อันเปนหัวใจสําคัญ
ของการทําธุรกิจออนไลน ผูประกอบการรายเล็กควรหาตลาด
และกําหนดกลุมลูกคาของตนเองใหชัดเจน โดยการขายของ
บน Social Media ยังเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากสาํหรับ 
SMEs ซึ่งปจจุบัน Social Media มีฟงกชันมากมายท่ีชวยให
SMEs ขายของไดบนแพลตฟอรมที่กําหนดใหมา โดยชองทาง
ไหนซื้อขายงายสุด ผู บริโภคสวนใหญจะเลือกชองทางนั้น 
รวมถงึการเกบ็ขอมลู (Data) เปนสิง่ท่ีสาํคญั เพราะขอมลูสามารถ
นาํไปวเิคราะหขอมลูเพือ่หา Solutions ทีต่อบโจทยธรุกจิไดมาก
ขึ้น ทั้งหมดนี้จะทําใหธุรกิจ e-Commerce เปนชองทางในการ
ลดความเหล่ือมลํ้า สรางรายได จากชองทางการจําหนายใหม 
รวมถึงผูประกอบการทองถ่ินท่ีจะนําสินคาในทองถิ่นสูตลาด
โลก ถือเปนปจจัยสําคัญที่สามารถยกระดับผูประกอบการและ
บคุคลท่ัวไปใหสามารถใช e-Commerce สรางรายไดหรอืตอยอด
การทําธุรกิจดาน e-Commerce ไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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บทความพิเศษ

ปจจุบันหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 
(Developing Countries) มีการใชมาตรการทางการคา
(เพื่อสงเสริมผู ประกอบการในประเทศ) รวมถึงนโยบาย
การลงทุน (เพื่อสงเสริมและดึงดูด FDI จากตางประเทศ) 
เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศ (Local Economy) ซึ่งออกมาตรการและใชนโยบาย
ดงักลาวของภาครัฐเปนไปเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถทางการ
แขงขันทางการคาและการดําเนินธุรกิจใหแกผูประกอบการ
ในประเทศของตนเอง ซึง่การดําเนนิงานดงักลาวบางคร้ังทาํใหเกดิ
การบิดเบือนและปกปองธุรกิจใหแกผูประกอบการในประเทศ 
และอาจสงผลใหขัดกับพันธกรณี รวมถึงไมสอดคลองกับ
ระเบียบกฎเกณฑภายใต ความตกลงระหว างประเทศ
ของไทย โดยที่ประเทศพัฒนาแลว (Developed Countries) 
เชน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ซึ่งสวนใหญเปนประเทศผูลงทุน
เร่ิมตระหนักถึงอุปสรรคดานการคาและการลงทุนท่ีประเทศ
กําลังพัฒนานํามาปรับใชและดําเนินการ     

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

การสรางสมดุลภายในประเทศ vs เวทรีะหวางประเทศ

มาตรการทางการคาและการลงทุน: มาตรการทางการคาและการลงทุน: 

การใชมาตรการท่ีเอื้อตอธุรกิจในประเทศท่ีเปนอุปสรรคตอ
การคาระหวางประเทศ (Localization Barriers to Trade: LBT)
  ทีผ่านมา นอกจากการออกมาตรการทีไ่มใชภาษ ี (Non-Trade
Measures: NTMs) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการปกปอง
คุ มครองสินคาเกษตร/อุตสาหกรรมในประเทศภายหลังจาก
ทีส่นิคาตาง ๆ  มกีารเจรจาเพ่ือลด/ยกเลกิภาษศีลุกากรระหวางกนั
ภายใตความตกลง FTA แลว หลายประเทศไดมีการออกนโยบาย 
รวมถึงมาตรการดานการคาและการลงทุนท่ีเปนการปกปอง 
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูประกอบการหรือภาคธุรกิจ
ของประเทศตนเอง (Local Business) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการหรือธรุกจิตางชาติ (Foreign Business) โดยเฉพาะ
กบันกัลงทนุตางชาตทิีม่าจากประเทศพฒันาแลว อาท ิสหรฐัฯ และ
สหภาพยุโรปซ่ึงสวนใหญประเทศ ทีม่กีารใชมาตรการ LBT จะเปน
ประเทศกาํลงัพฒันา โดยท่ีรปูแบบของการกาํหนด/ออกมาตรการ 
LBT ทีส่าํคญั ๆ  ไดแก 1) การกาํหนดใหมกีารใชวตัถุดบิในประเทศ 
(Local Content Requirement) 2) การกาํหนดใหมกีารใชสนิคา
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ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ (Local Production Requirement) 
3) การกําหนดใหมีการถายทอดทรัพยสินทางปญญาและ
เทคโนโลยี (Intellectual Property or Technology Transfer) 
และ 4) การกาํหนดปรมิาณการนาํเขาและสงออก (Quantitative 
Restrictions on Import and Export) เปนตน นอกจากน้ี 
ยังมีมาตรการท่ีเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเงินและ
การคลัง และการอุดหนุน (Subsidy) ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก 
กองทุนสงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถตาง ๆ การลดหยอน
และหักคืนภาษี การให Incentive ตาง ๆ ทั้งภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการผลิตสินคาและ
ลงทุนในกิจการ/สาขาท่ีรัฐบาลกําหนด เปนตน      

มาทําความรูจักกับกฎเกณฑทางการคาและการลงทุนภายใต
กรอบเวทีระหวางประเทศ 
 การที่รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐจะออกมาตรการปกปอง
หรอืใหความชวยเหลอืผูประกอบการหรอื ภาคธรุกจิของประเทศ
ตนเองนัน้ ควรมกีารศกึษาและทําความเขาใจกับกฎเกณฑทางการคา
และการลงทุนภายใตกรอบเวทีระหวางประเทศใหอยางได
อยางถองแทและรอบดาน ซึ่งปจจุบันเวทีการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ นอกจากความตกลงที่สําคัญตาง ๆ ภายใต
องคการการคาโลก (WTO) แลว ยังมีความตกลงการคาเสรี
(FTA) ทัง้ในกรอบทวภิาค ีพหภุาค ีและภมูภิาค เชน JTEPA TAFTA 
AFTA TPP และ RCEP เปนตน รวมถึงความตกลงดานการลงทุน
ระหวางประเทศอื่น ๆ  (Trade and Investment Agreements) 
เชน ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Bilateral 
Investment Treaties:  BITs) ซึง่เปนความตกลงในกรอบทวภิาคี        
 โดยจะเห็นวาปจจุบัน ระบบการคาพหุภาคีภายใต WTO 
ถกูลดความสาํคญัลง สงผลใหประเทศตาง ๆ  หนัมาใหความสาํคญั
กับการจัดทํา FTAs ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี ความตกลงดังกลาวยังคงใชกฎเกณฑ
และหลักการภายใต WTO เปนหลักในการอางอิง นอกจากนี้ 
ความตกลงการคาเสรีพหุภาคีสมัยใหม เชน TPP และ RCEP 
ยังมีพัฒนาการในรูปแบบท่ีเปนความตกลงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ 
(Comprehensive Agreement) ซึ่งก็จะครอบคลุมขอบทตาง ๆ  
ทั้งในเรื่องการคาสินคา การลงทุน การคาบริการ ทรัพยสินทาง
ปญญา รวมถึงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมไวในความตกลง
ฉบับเดียว ซึ่งแตกตางจากความตกลงที่จัดทําขึ้นในชวงแรก ๆ  
ซึ่งเห็นไดจากความตกลงของอาเซียนจะมีการแยกความตกลง
ออกตามประเภทของขอบท ไดแก 1) ความตกลงวาดวยการ
คาสินคา ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

2) ความตกลงวาดวยการลงทุน ASEAN Comprehensive 
Investment  Agreement (ACIA) และ 3) ความตกลงวาดวย
การคาบริการ ASEAN Framework Agreement on Services 
(AFAS)    
 ดังนั้น การท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะออกมาตรการ
ดานการคาและการลงทุน (ทั้งในรูปแบบที่เปนการกีดกันและ
การสงเสริม) นอกจากจะตองพิจารณาถึงกฎเกณฑภายใต WTO 
ซึ่งบังคับใชกับทุกประเทศสมาชิกแลว สิ่งท่ีตองพิจารณาเพิ่มเติม
คือ ขอผูกพันหรือพันธกรณีภายใตความตกลง FTA รวมถึงความ
ตกลง BITs ที่รัฐบาลเปนภาคีและมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม
ดวยควบคูกนัไป กลาวคอื หากรฐับาลหรอืหนวยงานภาครัฐมกีาร
ออกมาตรการท่ีไมเปนธรรมและสงผลกระทบตอประเทศภาคีหรอื
นกัลงทนุของประเทศภาค ีจะมโีอกาสทาํใหรฐับาล (ของประเทศ
ที่มีการออกมาตรการดังกลาว) ถูกฟองรองผานทางกลไกภายใต
กรอบ WTO รวมถึงความตกลง FTA ตลอดจนความตกลง BITs 
ดวยเชนกัน 
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กฎเกณฑทางการคาและการลงทุนภายใตกรอบเวทีระหวางประเทศ 
  กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคาหรือการลงทุนหรือความตกลงดานการลงทุนระหวางประเทศ โดยทั่วไป  จะยึดความตกลงตาง ๆ  
ภายใต WTO เปนหลัก ซึ่งเปนกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม โดยจะแบงความตกลง
ออกเปนเรื่องตางๆ ดังนี้ 

หมายเหตุ บทความน้ีจะกลาวถึงความตกลงท่ีเก่ียวของกับดานการคา (ที่เปนสินคาอุตสาหกรรม) และการลงทุน 

การคาสินคา การลงทุน การคาบริการ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

GATT TRIMs GATS GPA

* NT 
* MFN 

* NT
* MFN
* Local Content
* Performance Requirement 
* Quantitative Restriction  

* NT
* MFN
* Market Access 

* NT
* MFN
* Local Content 
* Market Access
* Technology Transfer

การคาสนิคา จะอิงกับความตกลง   GATT 1994   โดยมีกฎเกณฑ
และกติกาที่หามละเมิดตามหลักการตาง ๆ ดังนี้
 1) หลักการหามเลือกปฏิบัติระหวางสินคานําเขาและสินคา
ที่ผลิตเองในประเทศ (National Treatment: NT) 
 2) หลักการปฏิบัติไมนอยกวาคนชาติ หรือคนชาติอื่น ๆ 
ท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored Nation: MFN)  
การลงทุน จะอิงกับความตกลง TRIMs โดยทั่วไปการเปดเสรี
ดานลงทุนจะแบงออกเปนการลงทุนที่เกี่ยวของกับบริการ และ
การลงทนุทีไ่มใชภาคบริการ (Non Service) ประกอบดวย 5 สาขา
ไดแก การผลิต/การเกษตร/ประมง/ปาไม/เหมืองแร ทั้งนี้
ในเร่ืองของการลงทุนนอกจากประเด็นการเปดเสรีแลว ภายใต
ความตกลงการคาและการลงทุนระหวางประเทศยังมีเร่ืองของ
การสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Investment Promotion 
and Protection) ซึ่งจะอิงกับความตกลง TRIMs ภายใต WTO 
โดยมีกฎเกณฑและกติกาที่หามละเมิดตามหลักการตาง ๆ ดังนี้ 
1) NT 2) MFN 3) การกําหนดใหมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ
ในประเทศ (Local Content) 4) การกาํหนดขอบงัคบัเกีย่วกับการ
ประกอบธรุกจิ (Performance Requirement) และ 5) การจาํกดั
ปริมาณนําเขาและสงออก (Quantitative Restriction) 
 ทั้งนี้ ในเรื่องของการลงทุน นอกจากจะมีการแบงสาขา 
(Sectors) การลงทนุออกเปน Service Sector และ Non Service 
Sector ตามท่ีกลาวมาขางตนแลว โดยทัว่ไปการลงทนุจะแบงออก
เปน 3 เสา ไดแก 1) การเปดเสรีดานการลงทุน  2) การสงเสริมการ
ลงทุน และ 3) การคุมครองการลงทุน โดยในสวนของประเทศไทยจะ
แบงหนวยงานทีด่แูลรบัผดิชอบในแตเสา คอื 1) กระทรวงพาณชิย
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 2) สาํนกังานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) และ 3) กระทรวงการตางประเทศ 
โดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตามลําดับ 
 การคาบริการ (Trade in Services) จะอิงกับความตกลง 
GATS โดยมีกฎเกณฑและกติกาที่หามละเมิดตามหลักการตาง ๆ 
ดังนี้ 1) NT  2) MFN และ 3) การเขาสูตลาด (Market Access)  
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ จะอิงกับความตกลง Government 
Procurement Agreement (GPA) โดยมีกฎเกณฑและกติกา
ที่หามละเมิดตามหลักการตาง ๆ ดังนี้ 1) NT 2) MFN 3) local 
content และ 4) Performance Requirement ทัง้นี ้ในสวนของ
ไทย ภายใตระเบียบสาํนกันายกวาดวยการพสัด ุพ.ศ. 2535 กาํหนด
ใหมีการใช Local Content สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดซื้อ
จดัจางภาครฐัไดนัน้ แตเนือ่งจากประเทศไทยยงัไมไดเขาเปนภาคี
ความตกลง GPA ของ WTO จึงสงผลใหไทยสามารถกําหนดใหมี
การใช Local Contentในโครงการทีเ่ปนการจดัซ้ือจัดจางภาครฐั
ตามระเบียบสํานักนายกดังกลาวได 
 
มาตรการเพ่ือสงเสริมและดึงดดูการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
(Special Economic Zones: SEZs) 
 ปจจุบันนโยบายสงเสริมการลงทุนใน SEZs มีสวนสําคัญตอ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกาํลงัพฒันาในหลาย ๆ  ประเทศ
ทีเ่นนการสงออกและดงึดดู FDI เปนหลกั ซึง่ภายใต WTO จะไมมี
กฎระเบียบขอบังคับท่ีใชในการกํากับดูแล SEZs โดยตรง มีเพียง
ความตกลงทางการคา เชน Trade Facilitation Agreement 
(TFA), TRIMs, GATS, Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures (SCMs) สาํหรบัใชในการกาํกบัดแูล
เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการออกมาตรการในการใหสิทธิประโยชน
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จัดทําโดย :
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร 

แหลงขอมูลอางอิง :
1) บทความมาตรการเอ้ือประโยชนแกธุรกิจภายในประเทศที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ (Localization Barriers to Trade: LBT)

 สวนมาตรการท่ีไมใชภาษี สํานักการคาสินคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เดือนกรกฎาคม 2558
2) www.dtn.go.th

3) www.wto.org

ภายใน SEZs วาจะตองไมเปนการละเมดิกฎ WTO เชน เรือ่งการ
อุดหนุนการสงออก เปนตน อยางไรก็ดี ปจจุบันการดําเนินงาน
และการใหสิทธิประโยชนภายใน SEZs ของหลายประเทศ
ไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย
SDGs ภายใต UNs เพิ่มมากขึ้น กลาวคือ ในหลาย ๆ SEZs 
ไดจัดทํานโยบายสงเสริมการลงทุนซึ่งจะใหสิทธิประโยชนดาน
ภาษแีละการเงนิแกกจิการทีม่กีารดาํเนนิงานในเรือ่งการสงเสรมิ
การทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) การผลิตที่เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม และความโปรงใส เปนตน นอกจากน้ี การจัดตัง้ SEZs 
เพื่อดึงดูดนักลงทุนใหเขามาประกอบกิจการในปจจุบันจะตอง
คํานึงถึงการออกนโยบายหรือมาตรการจูงใจอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
ไปจากการใหสิทธิพิเศษดานภาษีและการเงิน เชน การลงทุนที่
ใหความสําคัญกับ Environmental, Social and Governance 
(ESG) และการจัดตั้ง Center of Excellences เพื่อสงเสริม
การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน    

การสรางสมดุลเกี่ยวกับการออกมาตรการทางการคาและการ
ลงทุนในประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสากล   
 โดยท่ัวไปการออกมาตรการที่เป นการสงเสริม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูประกอบการหรือ
ภาคธุรกิจในประเทศ การรักษาส่ิงแวดลอม การพัฒนาอยางย่ังยนื
การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการถายทอด
เทคโนโลยี ก็สามารถดําเนินการได หากมาตรการดังกลาวไมขัด
กับหลัก NT และ MFN หรือสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของบรษิทัตางชาต ิอยางไรกด็ ีหากรฐัออกมาตรการใด ๆ  ทีแ่สดง
ใหเห็นถงึการเลือกปฏิบตัริะหวางคนชาติกบันักธุรกิจตางชาติ เชน 
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมไมเทากัน หรือมีการกําหนดข้ันตอน
ในการออกใบอนุญาตตางกัน เปนตน ก็จะสงผลใหรัฐบาล
ถูกฟองรองจากนักลงทุนตางชาติได ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ
ที่จะออกมาตรการใดๆ ควรมีการศึกษาวามาตรการน้ัน ๆ จะขัด
กับหลักเกณฑพื้นฐานภายใต WTO หรือไม รวมถึงความตกลง
ระหวางประเทศท่ีไทยเปนภาคีวามีชองวางในการออกนโยบาย 
(Policy Space) เพื่อใหรัฐบาลสามารถออกมาตรการใดๆ 
ไดหรือไม ตลอดจนปรึกษาหารือกบัหนวยงานท่ีมคีวามเช่ียวชาญ
ดานกฎระเบียบและความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งกฎระเบียบ

และความตกลงระหวางประเทศสวนใหญจะมีขอบทในเร่ืองของ
ขอยกเวน (Exemption) ใหหนวยงานภาครัฐมี Policy Space 
ในการออกนโยบายหรือมาตรการใด ๆ เพ่ือปกปองเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศไดเปนการชั่วคราว 
ดังนั้น สิ่งที่ถือเปนโจทยใหญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศท่ีรับการลงทุน รวมถึงไทยจะตองเผชิญ คือ การสราง
สมดุลในเร่ืองของการสงเสริม (ผูประกอบการในประเทศ) และ
การคุมครอง (นักลงทุนตางชาติ) วาจะใหความสําคัญกับเรื่องใด
เปนหลกั รวมถงึการพจิารณาถึงจดุแข็งของประเทศในดานอืน่ ๆ  
เพือ่เปนการดึงดดูการลงทุนในการทดแทนการจัดทาํความตกลง
คุมครองการลงทุนในกรอบตาง ๆ 
 ที่ผ านมีหลายประเทศท่ีมีการดําเนินงานหรือแนวทาง
ในการสรางสมดุลระหวางการสงเสริมการลงทุนกับการรักษา 
การเปน Policy Space ทีเ่ปน Best Practice เชน บราซิล ซึง่เปน
ประเทศท่ีไมมีความตกลง BITs แตไดรับ FDI สูงเปนอันดับที่ 6
ในกลุ มของประเทศกําลังพัฒนาโดยบราซิลมีแนวทางหรือ
นโยบายที่เปนการสงเสริมการลงทุน เพื่อทดแทนความตกลง 
BITs ไดแก การจดัทําขอมลูเก่ียวกบัการลงทนุในประเทศทีถ่กูตอง
ครบถวน ชัดเจน เขาถึงงาย รวมถึงมีการจัดตั้ง National 
Institute เพื่อแกไขปญหา/ระงับขอพิพาททางธุรกิจ และ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และอินโดนีเซีย 
ปจจุบันอินโดนีเซียอยูระหวางการทบทวนเนื้อหาและไมตออายุ
ความตกลง BITs ที่กําลังจะหมดวาระลงหลายฉบับ (ปจจุบัน
อินโดนีเซียมีการจัดทําความตกลงดานการลงทุน 69 ฉบับ 
แบงเปนความตกลง BITs 64 ฉบับ และความตกลงภายใต
FTA/EPAs 5 ฉบับ) ถึงแมวาอินโดนีเซียจะมีการการทบทวน
เนื้อหาและไมตออายุความตกลง BITs มาตั้งแตป 2012 แต FDI 
ในประเทศอินโดนเีซียยงัคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง ซึง่ปจจยัสาํคญั
ในการดงึดดูนกัลงทนุตางชาตขิองอนิโดนเีซียคอื ขนาดของตลาด
ที่ใหญ (Market Size) และมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐของไทยควรมีการศึกษา Best 
Practice ของประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ใหมีความหลากหลาย
และจริงจังสําหรับนํามาปรับใชใหเขากับสภาพและบริบทดาน
เศรษฐิจของประเทศ เพ่ือใหเกิดการลงทุนทีย่ัง่ยนืในอนาคตตอไป
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บทความพิเศษ
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สหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง  
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มพิเศษ

การคาระหวางประเทศถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ซึ่งการจัดทํา
ความตกลงการคาเสร ี(FTA) ถอืเปนเครือ่งมอืหนึง่ในการลดอปุสรรคทางการคาระหวางประเทศ และยงัสงเสรมิให

เกดิมลูคาทางการคาระหวางประเทศคูเจรจามากขึน้ สาธารณรฐัตรุกเีปนประเทศหนึง่ท่ีไทยใหความสนใจทีจ่ะจดัทาํ FTA 
จากที่ตุรกีเปนจุดเชื่อมตอระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยเฉพาะกลุมประเทศตะวันออกกลาง สําหรับความตกลง
การคาเสรีระหวางไทย-ตุรกี ไดเริ่มมีการลงนามความตกลงทางการคา (Trade Agreement) เมื่อป 2530 แตตองหยุด
ชะงักไปเน่ืองจากเกิดเหตุการณความไมสงบในประเทศตุรกีมาโดยตลอด โดยในปที่ผานมา ประเทศไทยไดกลับมาเร่ิม
กระบวนการเจรจาเพ่ือจดัทาํ FTA ไทย-ตรุก ีอกีครัง้ ซึง่ท้ังสองฝายมคีวามมุงมัน่ใหการเจรจาเสร็จสิน้ภายในปลายป 2561 
ซึ่งเปนปฉลองครบรอบ 60 ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-ตุรกี ดังนั้นกอนที่ FTA ไทย-ตุรกี จะเจรจาเสร็จส้ิน
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงไดมกีารวิเคราะหผลตอภาคอุตสาหกรรมไทย
เบื้องตนโดยใชขอมลูสถิติการคาระหวางกันในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2555 – 2559) 
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 สาธารณรัฐตุรกีตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปยุโรป 
และทางตะวันตกเฉียงใตของทวีปเอเชีย จากท่ีตรุกเีปนจดุเช่ือมตอ
ระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย สาธารณรัฐตุรกีจึงเปนเสนทาง
ขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติที่สําคัญระหวางเอเชียตอนกลาง
และยุโรป โดยตุรกีมีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 17 ของโลก 
จํานวนประชากรกวา 80 ลานคน ซึ่งมีวัฒนธรรมแบบยุโรป และ
มีนักทองเที่ยวปละประมาณ 36 ลานคน สงผลใหตุรกีเปนตลาด
ทีม่ศีกัยภาพ และยังเปนจุดเชือ่มตอและประตูการคาเพือ่กระจาย
สินคาไปยังทวีปตาง ๆ อาทิ ยุโรป กลุมประเทศตะวันออกกลาง 
แอฟรกิาใต ในปจจบุนัตรุกไีดมกีารเจรจาจัดทาํความตกลงการคา
เสรีกับประเทศในอาเซียนมากข้ึน เพ่ือเช่ือมโยงการคาสูภูมิภาค
เอเซยีและอาเซยีน ซึง่ไทยเปนหนึง่ในประเทศทีต่รุกใีหความสนใจ 
ดังนั้น ทั้งไทยและตุรกีจึงผลักดันใหมีการเจรจาจัดทําความตกลง
การคาเสรีระหวางไทย-ตุรกี 
 ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-ตุรกี ในชวง 5 ปที่
ผานมา (ป 2555-2559) ประเทศตรุกนีัน้ถอืเปนตลาดสงออกสาํหรบั
ประเทศไทยท่ีมีมูลคาการสงออกอยูในอันดับที่ 31 จากทั่วโลก
หรือมีมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 0.48 จากมูลคาการ
สงออกของไทยทัง้หมด สนิคาทีไ่ทยสงออกไปยงัตรุกมีมีลูคาเฉลีย่
มากท่ีสดุ ไดแก เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ รถยนต อปุกรณ
และสวนประกอบ ยางธรรมชาติ และเสนใยประดิษฐ สําหรับ
การนําเขาสินคาจากตุรกีของไทยสวนใหญเปนการนําเขาสินคา
ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและสวนประกอบ เหล็กแผนรีดรอน
แปงขาวสาลี และเครื่องประดับเพชรพลอย และรูปพรรณ 
โดยตลอดทั้ง 5 ป ไทยอยูในภาวะเกินดุลการคากับตุรกี สําหรับ
ความสําคัญของไทยตอตุรกีในดานการคาน้ัน ประเทศไทยเปน

ตลาดสงออกอันดับท่ี 87 ของตุรกี และเปนแหลงนําเขาอันดับที่
29 ซึ่งมีมูลคาการนําเขาสินคาจากไทยคิดเปนรอยละ 0.75 จาก
การนําเขาสินคาของตุรกีทั้งหมด การคาระหวางกันในชวง 5 ปที่
ผานมา ตุรกีขาดดุลการคากับไทยมาโดยตลอด เนื่องจากตลาด
สงออกหลักของตุรกีเปนประเทศในกลุมสภาพยุโรป ซึ่งมีมูลคา
การคาระหวางกันเกือบรอยละ 50 ของมูลคาการคารวม สัดสวน

การสงออกมายังไทยจึงมีคอนขางนอย 

อันดับ 1 จีน

อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา

อันดับ 3 ญี่ปุน

อันดัน 4 ฮองกง

อันดับ 5 มาเลเซีย

อันดับ 31 ตุรกี

อันดับ 1 จีน

อันดับ 2 ญี่ปุน

อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา

อันดับ 4 มาเลเซีย

อันดับ 5 เกาหลีใต

อันดับ 45 ตุรกี
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 จากผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความตกลง
การคาเสรีไทย-ตุรกีในเบ้ืองตน พบวาการทํา FTA ไทย-ตุรกี 
จะเปนประโยชนตอทั้งสองฝาย หากพิจารณาผลประโยชนที่ไทย
นาจะไดรับจากการทํา FTA ไทย-ตุรกี ซึ่งเปนการคาขายโดยตรง
ระหวางกันน้ัน คือ การลดภาษีนําเขาของตุรกีโดยเฉพาะในกลุม
สินคาที่ถูกตัดสิทธิ GSP ไปแลวในป 2558 อาทิ สินคาในหมวด
เครื่องจักร และสวนประกอบ เคมีภัณฑ สําหรับประเด็นที่ไทยจะ
ใชตุรกีเชื่อมโยงไปยังสหภาพยุโรปนั้น เนื่องจากตุรกีและสหภาพ
ยโุรปมขีอตกลงสหภาพศลุกากร โดยที ่สนิคาจากตรุก ีไดแก สนิคา
อุตสาหกรรม (ไมรวมเหล็ก) และสินคาเกษตรแปรรูป สามารถ
เคลื่อนยายเขาออกสหภาพยุโรปไดอยางเสรี แตอยางไรก็ตาม 
ไทยจะใชตุรกีเปนประตูผานเขาออกสหภาพยุโรปไดนั้น ไทยตอง
บรรลุการเจรจา FTA กับทั้งตุรกีและสหภาพยุโรปดวย เนื่องจาก
ตุรกีและสหภาพยุโรปเองไดออกมาตรการ เพื่อปองกันไมใหเกิด
การสวมสิทธิจากประเทศที่สาม 

ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
  เมื่อพิจารณาจากขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศ
พบวาสินคาที่มีการคาระหวางไทย-ตุรกี สวนใหญเปนสินคาใน
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ดังนั้นเมื่อการเจรจา FTA เสร็จสิ้นมี
การลดอัตราภาษีนําเขานั้นจะทําใหสินคาอุตสาหกรรมของไทย

มีราคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาจากประเทศอื่นที่ไมมี
ขอตกลงทางภาษี ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
หรือมีความตองการในตลาดปรับเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ยังมีบาง
อตุสาหกรรมของไทยท่ีปจจุบนัมลูคาการสงออกไปยังตรุกีไมมาก
แตเปนสนิคาทีม่ศีกัยภาพ FTA จะเปนสวนในการเพิม่โอกาสเขาสู
ตลาดตุรกีและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคใกลเคียงไดงายขึ้น แตใน
ทางตรงกนัขาม สนิคาทีต่รุกสีงออกมายงัไทยจะไดรบัสิทธกิารลด
อัตราภาษีนําเขาเชนกัน และอาจสงผลตอผูผลิตภายในประเทศ 
ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรายสาขาสําคัญที่มีการคา
ระหวางไทย-ตุรกี อาจไดรับผลทั้งท่ีเปนผลประโยชน และ
ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ไดแก
 
 อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และชิ้นสวนยานยนต
จากมลูคาการสงออกสนิคาในอตุสาหกรรมยานยนตของไทยไปยงั
ตุรกีมีมูลคาสูงสุดเปนอันดับ 1 โดยสินคาที่มีการสงออกมากท่ีสุด 
คือ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบมีสัดสวนมูลคาการสงออก
คิดเปนรอยละ 19.46 จากมูลคาการสงออกไปยังตุรกีทั้งหมด 
ถงึแมวาตรุกถีอืเปนฐานการผลิตอตุสาหกรรมยานยนตดวยกต็าม 
แตก็ยังตองการสินคาในบางประเภทจากประเทศตาง ๆ ซึ่งไทย
เปนแหลงนําเขาอันดับท่ี 15 ของตุรกีจากทั่วโลก โดยประเทศ
ในสหภาพยุโรปเปนทั้งตลาดสงออกหลักและแหลงนําเขาหลัก
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ของตุรกี ประเภทรถยนตที่ตุรกีผลิตมากท่ีสุดคือ รถยนตนั่ง 
ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงออกไปยังยุโรป นอกจากนี้ ตุรกี
ถือเปนฐานการผลิตรถตูกึ่งบรรทุกท่ีมีศักยภาพ สําหรับสินคา
ที่ไทยสงออกไปยังตุรกี ไดแก รถยนตนั่ง และรถปคอัพ รวมท้ัง
สวนประกอบยานยนต ซึง่เปนการตอบสนองความตองการภายใน
ประเทศตุรกีทั้งจากผูบริโภคโดยตรง และภาคการผลิตมากกวา
การนําเขาเพื่อกระจายสินคาไปยังประเทศอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวา
ถึงแม ตุรกีจะเป นฐานการผลิตยานยนตเช นเดียวกับไทย 
แตประเภทรถยนตที่ผลิตตางประเภทกัน ดังนั้น อุตสาหกรรม
ยานยนตของไทยโดยเฉพาะสนิคาประเภทรถปคอพั ถอืเปนสินคา
ทีน่าจะไดประโยชนจากการทํา FTA ไทย-ตรุก ีจากการสงออกเพือ่
ตอบสนองความตองการภายในประเทศตุรกีทีม่ศีกัยภาพ และเปน
สินคาตางประเภทจากท่ีตุรกีผลิตอีกดวย 
 
 อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ 
ประเทศตุรกีมีประชากรมากถึง 80 ลานคน ซึ่งถือเปนตลาดที่มี
ศกัยภาพสาํหรบักลุมสนิคาอปุโภค อาทิ เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน
เครื่องปรับอากาศ และตูเย็น เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมไฟฟา
และอเิลก็ทรอนกิสในประเทศตรุก ีจะพบวาอตุสาหกรรมดังกลาว
มีผูผลิตและจําหนายที่มีชื่อเสียงภายใตแบรนด Arcelik และ 
Beko ซึ่งมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปอยูในอันดับตน ๆ โดย
สวนใหญจะผลิตสินคาประเภท เครื่องซักผา ตูเย็น เคร่ืองดูดฝุน
เครื่องลางจาน เปนตน ดังนั้นตุรกียังคงตองนําเขาสินคาในกลุม
เคร่ืองปรับอากาศจากประเทศอ่ืน ๆ โดยแหลงนําเขาสําคัญ 
ไดแก ประเทศจีน ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต ตามลําดับ
ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
เปนหนึง่ในอตุสาหกรรมทีน่าจะไดรบัประโยชนจาก FTA ไทย-ตรุกี
ทั้ งจากการส งออกเ พ่ือตอบสนองความต องการภายใน
ประเทศตุรกีเองแลว ยังเปนจุดเชื่อมโยงสินคาไปสูประเทศใน
ตะวันออกกลางที่มีภูมิอากาศรอน ทําใหมีอุปสงคสินคาในกลุมนี้
สูงอีกดวย
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อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง 
จากขอมลูการสงออกในป 2560 สนิคาสงออกไปยังตรุกีมากท่ีสดุ
คอื ยางแผนรมควัน ซึง่นาํไปใชเปนวตัถดุบิในอุตสาหกรรมตอเน่ือง
โดยคูแขงทีส่าํคญัของไทยในตลาดตุรก ีไดแก ประเทศอินโดนเีซยี
มาเลเซีย  และเวียดนาม  ในป จจุบันประเทศมาเลเซีย
ไดบรรลุการจัดทาํ FTA กบัตุรกแีลว ซึง่สนิคาในกลุมสนิคายางพารา
ไดรับการลดภาษีนําเขาเปนรอยละ 0 อาจสงผลใหมาเลเซีย
มขีอไดเปรยีบทางการคาในตรุกมีากกวาไทย สาํหรบัสนิคาในกลุม
ผลติภณัฑยางทีไ่ทยสงออกไปยังตุรกมีากทีส่ดุ คอื ยางลอรถยนต 
ซึ่งเปนสินคาที่อยูในหวงโซการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตของ
ตุรกีที่มีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเน่ือง ดังนั้น อุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑยางจึงเปนอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีนาจะไดรับ
ประโยชนจาก FTA ไทย-ตรุก ีแตอยางไรกต็าม สนิคายางพาราของ
ไทยมีคูแขงในตลาดตุรกีที่สําคัญอยาง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ดังนั้น การรักษาศักยภาพของสินคาไทยจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตามความตองการของตลาด 
และดานราคาสินคาใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันได
 
 อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา สนิคาในกลุมอตุสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกลาท่ีไทยสามารถผลิตและจําหนายในประเทศ
สวนใหญเปนผลิตภัณฑเหล็กขั้นปลาย หรือเหล็กขึ้นรูป และ
อีกจํานวนหนึ่งเป นเหล็กข้ันกลาง หรือเหล็กแผนรีดร อน 
แตเนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตรวมท้ังกระบวนการผลิตเหล็ก
ของไทยยังไมครบวงจรและตอเนื่อง จึงตองมีการนําเขาสินคา
เหล็กทั้งที่เปนวัตถุดิบและผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป โดยประเทศ
ตุรกีถือเปนแหลงนําเขาเหล็กแผนรีดรอนท่ีสําคัญประเทศหน่ึง 
ซึง่มลูคาการนําเขาเหล็กแผนรดีรอนจากตุรกเีพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง
ตอมาในป 2560 ไทยมีมาตรการตอบโตการทุมตลาดจึงทําให

ปริมาณการนําเขาเหล็กแผนจากตุรกีลดลงอยางมาก 
แตอยางไรก็ตามความตองการเหล็กแผนรีดรอนของ
ไทยยังคงมีเพิ่มขึ้นจากความตองการในอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง ดังนั้น หลังจากส้ินสุดมาตรการดังกลาว 
ประกอบกับหากสินคาในกลุมเหล็กไดรบัการลดอัตรา
ภาษีลงภายใต FTA ไทย-ตุรกี จะสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการในประเทศไมสามารถแขงขนัดานราคา
กับสินคานําเขาได  
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 จากการศึกษาผลของ FTA ไทย-ตุรกี ตอภาคอุตสาหกรรมไทยในเบ้ืองตนจาก
ขอมลูทางสถิตนิัน้ จะเห็นวา FTA เปนสวนในการเพ่ิมโอกาสการคา และการลงทุนใหกบั
ประเทศไทย และยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาสูหวงโซการผลิตของโลก
ในอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ของไทย เชน การผลิตยางลอ การผลิตเสนใยประดิษฐ 
ในทางกลับกัน FTA เพิ่มโอกาสทางการคาใหกับตุรกีในไทยเชนกัน และอาจสง
ผลกระทบตอผูประกอบการในประเทศ เชน การผลติเหลก็แผนรดีรอน การผลติเสือ้ผา
สําเร็จรูป แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การจัดทํา FTA ไทย-ตุรกี ยังอยูระหวางการ
พิจารณารางขอบทตาง ๆ ซึ่งถือเปนบทบาทของภาครัฐท่ีจะสรางสภาพแวดลอมท่ี
เอือ้ตอธุรกิจของผูประกอบการไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเม่ือการเจรจาเสร็จส้ิน
และมผีลบงัคบัใช ประโยชนทีป่ระเทศไทยจะไดรบัอยางเต็มประสิทธภิาพจาก FTA นี้
สวนสําคัญจะเกิดจากการสงเสริมใหผูประกอบการมีการใชสิทธิประโยชนทางภาษี
ภายใตความตกลงการคาเสรีดังกลาวที่ครอบคลุม ทั้งในฝงของผูสงออกและผูนําเขา
สินคาของไทยตอไป 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม สําหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอโดยเฉพาะการผลิตเสนใย
ประดิษฐเปนสินคาที่ไทยสงออกไปยังตุรกีมี
มูลคามากเปนอันดับที่ 4 ในชวง 5 ปที่ผานมา
การนําเขาเสนใยประดิษฐของตุรกีเพื่อใช
เป นวัตถุดิบในการผลิตเ ส้ือผ าสําเร็จรูป 
ซึง่ตรุกเีปนฐานการผลติเส้ือผาสาํเรจ็รปูภายใต
แบรนดสินคาของประเทศในสหภาพยุโรป
หลายแบรนด อาทิ ZARA Mango โดยใน
ป 2559 ตุรกีเปนผูผลิตที่มีมูลคาการสงออก
เสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องแตงกายเปนอันดับ 
8 ของโลก นอกจากนั้น ตุรกียังเปนผูนําเขา
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางในอุตสาหกรรม
เส้ือผาสําเร็จรูปที่สําคัญในตลาดโลกดวย 
เม่ือพิจารณามูลคาการสงออกเสนใยประดิษฐ
ของไทยนัน้ ตรุกถีอืเปนตลาดสงออกสาํคญัใน
อันดับที่ 4 รองจาก เวียดนาม จีน และญี่ปุน
โดยมูลคาการสงออกไปยังตุรกีในป 2557 
เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาจากปกอนหนา ดังน้ัน
อุตสาหกรรมการผลิตเสนใยประดิษฐของ
ไทยนาจะไดรับประโยชนจาก FTA ไทย-ตุรกี 
ซึ่งจะสงผลใหเพิ่มโอกาสในการแขงขันดาน
ราคามากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันตุรกีได
เริม่กระบวนการเจรจาจดัทาํ FTA กบัเวยีดนาม
ซึ่งถือเปนคู แขงทางการคาในอุตสาหกรรม
ดังกลาวท่ีสําคัญของไทย ดังนั้น การรักษา
คุณภาพของสินคา และพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อตอบสนองความตองการในตลาดตุรกี
ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
อยางตอเนื่องจึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อคงความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไวได 
สาํหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอประเภทผาถกั และ
เครื่องนุงหม อาจจะไดรับผลกระทบจาก FTA 
เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวของตุรกีเปน
อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในตลาดโลก มมีลูคา
การสงออกในลําดับตน ๆ ดังนั้น หากมีการ
ลดภาษีนําเขาในกลุมสินคาดังกลาวภายใต 
FTA ไทย-ตุรกี จะสงผลใหการสงออกมายัง
ไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น  

จัดทําโดย :

นางสาวประวีณาภรณ  อรุณรัตน

แหลงขอมูลอางอิง :
1. www.trademap.org

2. รายละเอียด FTA ไทย-ตุรกี กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพานิชย
3. การศึกษาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศตุรกี สถาบันยานยนต
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

Singapore Business Singapore Business 
Excellence ModelExcellence Model

หนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic 
Community: AEC) จาํนวน 10 ประเทศนัน้ สงิคโปรถอืไดวาเปนประเทศทีม่พีืน้ท่ีขนาดเล็ก
ทีร่ายลอมไปดวยน้ําทะเล แตกลบัมกีารพัฒนาเศรษฐกจิอยางรวดเรว็มากทีส่ดุในภมูภิาค
ทั้ง ๆ ที่สิงคโปรตองเจอกับอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเปนพื้นที่และจํานวนประชาชน
ที่นอยหากเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน การเปนเพียงเกาะขนาดเล็กกลาง
ชองแคบมะละกาที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แมกระทั่งนํ้าตองพึ่งพาการนําเขา
จากมาเลเซียโดยมีสัญญาซ้ือนํ้าจากมาเลเซียไปจนถึงป 2061 นอกจากน้ัน ยังตองเจอ
กับปญหาความหลากหลายทางดานเช้ือชาติของประชาชน แตสิงคโปรก็สามารถกาวสู
การเปนศูนยกลางดานการคา การเงิน และการขนสงท่ีสําคัญของอาเซียนไดสําเร็จ 
ซึ่งเมื่อผูเขียนไดมีโอกาสไปเขารวมโครงการ APO Developmental  Workshop 
for Practitioners of Business Excellence ระหวางวันที่ 12-15 มีนาคม  2561) 
ณ ประเทศสิงคโปร รวมทั้งมีโอกาสเขารวมงาน 2018 Business Excellence Winners 
Sharing Conference (วันที่ 13 มีนาคม 2561) ณ ประเทศสิงคโปร  ทําใหพบวา
ความสําเร็จทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปรดังกลาวไมไดเกิดมาจากโชคชวย
แตเปนความพยายามอยางตอเนื่องและเลือกใช “Business Excellence Model” 
เปนหนึ่งในโมเดลการสรางธุรกิจอุตสาหกรรมของสิงคโปรสูความเปนเลิศระดับสากล

บทความพิเศษ
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Business Excellence หรือการบริหารจัดการองคกร
สูความเปนเลิศระดับสากล สวนใหญในปจจุบันในประเทศตาง ๆ  
จะนิยมใช 2 แนวทางหลัก คือ แนวทางที่ 1 การใชเกณฑ  EFQM 
(The European Foundation for Quality Management:  
EFQM) ซึง่เปนการใชแนวทางการประเมินผลงานภายใตหลกัการ
RADAR Log ic  ซึ่ งประกอบด วยส  วนสํ าคัญ  4  ส วน 
คือการประเมินผลงาน (Results)  การประเมินวิธีการวางแผน
การปฏบิตังิาน (Approach) การประเมนิวธิกีารทีอ่งคการดาํเนนิ
กิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว (Deployment) และการ
ประเมินองคกรโดยใชการประเมินตนเอง (assessment and 
review) สวนแนวทางท่ี 2 คือ การใชเกณฑ Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) ที่สิงคโปรใชเปนตนแบบ
ของ Singapore Business Excellence Model และใชเปน
เกณฑตดัสนิรางวลัคณุภาพแหงชาตสิงิคโปร (Singapore Quality 
Award) รวมท้ังรางวัลคุณภาพแหงชาติของไทย (Thailand 
Quality Award: TQA) ซึง่การประยกุตใช Business Excellence 
Model ตามแนวทาง MBNQA นั้น เปนที่ยอมรับในหลาย
ประเทศวาเปนโมเดลที่เนนการประเมินองคกรของตนเองตลอด
เวลา (Assessment and Review) และสามารถชวยใหผูนําใน
องคกรสามารถระบุถึงจุดเดน (Strength) จุดออน (Weakness) 
และมองเห็นโอกาสในการปรับปรุ งและพัฒนาองค กร 
(Opportunity for improvement) รวมท้ังกลาพอท่ีจะเปรียบเทียบ
ผลการประเมินตนเองกับหนวยงานอื่น ๆ หรือประเทศอ่ืน ๆ  
(Benchmarking) ตลอดจนสามารถนําขอมูลและผลการประเมิน
ตนเองไปปรับปรุงองคกรใหกาวไปสูระดับที่สงูขึ้น จึงทําใหธุรกิจ
อุตสาหกรรมของสิงคโปรจะตองมีการพัฒนาคุณภาพองคกร
ตามเกณฑยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพองคกรใหกาวไปสู
ความเปนเลิศตามแนวทาง Singapore Business Excellence 
Model เพือ่ใหไดรบัรางวลั Singapore Quality Award ทีร่ฐับาล
สิงคโปรไดริเร่ิมการมอบรางวัล Singapore Quality Award 

ขึ้นในป 2537 ซึ่งรางวัลนี้จะมอบใหกับองคกรท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความเปนเลิศในดานธุรกิจสูงสุด โดยมีจุดประสงคเพ่ือกระตุนให
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกรที่มุงสูความเปนเลิศระดับสากล สอดคลองกับเปาหมาย
ของรัฐบาลในการผลักดันใหประเทศสิงคโปรมุงสูความเปนเลิศ
ในระดับโลกและสงผลใหอันดับความสามารถทางการแขงขัน
ของสิงคโปรในปจจุบันอยูในอันดับท่ี 3 ของโลก (The Global 
Competitiveness Report 2017-2018 จัดทําโดย World 
Economic Forum) ซึ่งรัฐบาลสิงคโปรไดแบงประเภทรางวัล 
Singapore Quality Award (Class) ออกเปนประเภทตาง ๆ 
ไดแก I-Class คือ ดานนวัตกรรม (Innovation), P-Class คือ 
ดานบริหารบุคลากร (People) และ S-Class คือ ดานการบริการ 
(Service) นอกจากนั้นในป 2016 ยังไดเพิ่มรางวัล Singapore 
Quality Award (ดาน Business Excellence) โดยปจจุบัน
รฐับาลสงิคโปรไดมอบหมายให SPRING Singapore (Standards, 
Productivity and Innovation Board of Singapore) ซึ่งเปน
หนวยงานพิเศษของรัฐบาลสิงคโปรทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดงานมอบรางวัล Singapore Quality Award และ
งาน Business Excellence Winners Sharing Conference 
ในแตละป                                                      
 ทัง้นี ้กรอบการดําเนินการเพ่ือกาวสูความเปนเลิศระดับสากล
ของสงิคโปร (Singapore Business Excellence Model)  และใช
เปนเกณฑการตดัสนิผูไดรบัรางวลั Singapore Quality Award นัน้
ประกอบไปดวย 7 หมวด ไดแก การนําองคกร (Leadership)  
การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategy) การมุงเนนลูกคาและตลาด 
(Customers) การวัดการวิเคราะห และการจัดการความรู  
(Knowledge)  การจัดการกระบวนการ (Processes) การมุงเนน
ทรัพยากรบุคลากร (People) และผลลัพธ (Result)
 ซึ่งในงาน 2018 Business Excellence Winners Sharing 
Conference เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 SPRING Singapore 
ไดเชิญผูบริหารระดับสูง (CEO) ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไดรับ
รางวลั Singapore Quality Award ป 2017 มาบรรยายเกีย่วกบั
ประสบการณการเดินทางไปสู องคกรท่ีมีการบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศระดับสากลและไดรับรางวัล Singapore Quality 
Award (ดาน Business Excellence) จํานวน 3 ราย รวมท้ังให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการนํา Singapore Business Excellence 
Model ไปประยกุตในองคกร ซึง่มมีมุมองและประเดน็ทีน่าสนใจ
และเปนประโยชนตอประเทศไทยในการนําไปใชเปนแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการมอบรางวัล “อุตสาหกรรมดีเดน (Prime 
Minister Industry Award)” ดังนี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร



 บริษัท GREENPAC ซึ่ง GREENPAC เปนธุรกิจ SME 
ที่ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑเชิงนวัตกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมใหแกบริษัทผูผลิตอุตสาหกรรมตาง ๆ ในสิงคโปร 
เชน อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่ง Ms Susan Chong , CEO 
และเปนผูกอตั้งบริษัท GREENPAC เมื่อป 2002 ไดกลาววา
ปจจัยแหงความสําเร็จหลักของ GREENPAC คือ การสรางความ
สาํเรจ็ของธรุกจิดวยหลกัการใหลกูคาเปนศนูยกลางในการทาํงาน 
(Customer Centricity) รวมกับการใชนวัตกรรม (Innovation) 
เพ่ือสรางความแตกตางของบรรจุภัณฑของ GREENPAC 
จากผูประกอบการรายอื่นเนื่องจากบรรจุภัณฑของ GREENPAC 
ไดรบัการยอมรับวาเปนบรรจุภณัฑประเภท 3R Packing และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ยังเปนที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา 

ที่มา :  2018 APO COE Developmental Workshop for Practitioners in Business Excellence ,SPRING Singapore 

กรอบการดําเนินการเพื่อกาวสูความเปนเลิศระดับสากลของสิงคโปรตามแนวทาง
 Singapore Business Excellence Model 

เหตผุลท่ี GREENPAC เลือกใช Singapore Business Excellence 
Model คือเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรเพื่อใหดํารงอยูในโลกธุรกิจไดอยางยั่งยืน โดยการไดรับ
รางวัล Singapore Quality Award เปนเพียงผลพลอยไดในภายหลัง
เนื่องจากท่ีผานมา SPRING Singapore ของรัฐบาลสิงคโปร
เนนการเผยแพรและประชาสัมพันธการใหธุรกิจอุตสาหกรรม
ของสิงคโปรเห็นความสําคัญของการประยุกตใช Singapore 
Business Excellence Model เพือ่ยกระดับคณุภาพขององคกร
อยางแทจริงและพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองมากกวามุ งเนน
การดําเนินงานเพียงเพื่อให  ได รับรางวัลเพื่อสามารถนํา
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปใชในการประชาสัมพันธกิจการ
ของตนเองเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจเทานั้น ทั้งนี้ ผูที่ไดรับรางวัล 
Singapore Quality Award ในแตละปจะมีความภาคภูมิใจ
เปนอยางมากท่ีไดรับเชิญใหมารวมงาน Business Excellence 
Winners Sharing Conference เพื่อแบงปนประสบการณและ
มมุมองเกีย่วกบัการประยกุตใช Singapore Business Excellence 
Model ใหผูประกอบการรายอืน่ ๆ  นกัศกึษา นกัวจิยัจากสถาบนั
การศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจท่ัวไปอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเปนชาวสิงคโปร
และชาวตางชาติที่มารวมงานดังกลาว
  บรษิทั SELECT Group ปจจบุนับริษทั SELECT Group 
เปนบริษทัผูผลติอาหารพรอมรบัประทาน  (Ready-to-eat food) 
รายใหญของสิงคฺโปร ซึ่งมีรานอาหารในหางสรรพสินคาและ
สนามบนิทัง้ ในสงิคโปรและตางประเทศ โดยบรษิทั SELECT Group
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มีความโดดเดนในเร่ืองของการจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตที่สําคัญดวยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing 
Automation Systems) ทีน่าํไปสูการผลติและใหบรกิารทีส่นอง
ตอบความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา ทั้งน้ี Mr. Vincent 
Tan, CEO ของบริษัท SELECT Group พบวาตลอดระยะเวลาท่ี
มกีารนาํ Singapore Business Excellence Model ไปประยกุต
ใชในองคกรน้ัน ทําใหองคกรกลาที่จะทาทายตัวเองและสามารถ
เปรยีบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ของตนกับ   ผูทีเ่ปนตน
แบบเพื่อนํามาพัฒนาขอบกพรองขององคกรอยางตอเนื่อง 

 NEO GROUP Limited เปนบริษัทดานอุตสาหกรรม
อาหารและบริการอาหารในงานเลี้ยงตามโรงแรมและสถานที่
ประชุมตาง ๆ NEO GROUP Limited ถือไดวาเปนธุรกิจ SME 
ที่มีการดําเนินงานมาประมาณ 25 ป ซึ่งกอนที่จะไดรับรางวัล 
Singapore Quality Award (ดาน Business Excellence)  
Mr. Neo Hah Kiat ผูกอต้ังบรษิทัฯ และ CEO ไดใหมมุมองทีน่าคิด
และนาสนใจไววา กอนหนาน้ีตนไมเคยเขาใจวาอะไรคือ Business 
Excellence Model และไมแนใจวาการประยุกตใช Business 
Excellence Model จะสรางผลลัพธออกมาเปนอยางไร 
จึงไดลองศึกษารายละเอียดของ Business Excellence Model 
ดวยตนเองกอนในฐานะผูนําขององคกร เนื่องจากเห็นวาหาก
วาจางทีป่รกึษามาดําเนนิงานเพ่ือยกระดับคุณภาพองคกรใหกาว
สูความเปนเลิศระดับสากลของสิงคโปรตามแนวทาง Singapore 
Business Excellence Model กจ็ะทําใหไมมวีนัทีจ่ะเขาใจเก่ียวกับ
Business Excellence อยางแทจริง ซึ่งภายหลังที่ไดประยุกตใช
Singapore Business Excellence Model โดยอาศัยความรวมมือ
ของพนักงานทุกระดับของ NEO GROUP Limited ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีกําไรเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 50 ในชวงป 2015-2016 นอกจากน้ัน
Mr. Neo Hah Kiat ยงัใหความเห็นวาการไดรบัรางวัล Singapore 
Quality Award (ดาน Business Excellence) ในป 2017 
เปนเพียงสวนหนึ่งของการเดินทางบนเสนทางการพัฒนา

คณุภาพองคกรอยางตอเนือ่งตามแนวทาง Singapore Business 
Excellence Model  และภายหลังการไดรับรางวัล Singapore 
Quality Award (ดาน Business Excellence) แลวทาง 
NEO GROUP Limited จะยังคงใช Singapore Business 
Excellence Model เปนเสมือนเคร่ืองตรวจวัดสุขภาพของ
องคกร (Health monitoring devices) ตอไป
 จากการไดเรียนรู และรับฟงขอคิดเห็นเก่ียวกับการนํา 
Singapore Business Excellence Model ไปประยุกตใน
องคกรท่ีไดรับ Singapore Quality Award (ดาน Business 
Excellence) ทั้ง 3 แหงดังกลาวขางตน ทําใหไดมุมมองวา
การมอบรางวัล Singapore Quality ของรัฐบาลสิงคโปร 
ถอืเปนรางวลัอนัทรงเกยีรตสิงูสดุท่ีมอบใหแกองคกรทีผ่านเกณฑ
การพิจารณาเพ่ือแสดงถึงมาตรฐานการดําเนินงาน และการ
บริหารบุคลากรขององคกรที่ยอดเย่ียมท่ีสุดในระดับสากลอยาง
แทจรงิ ไมใชเพยีงการใหรางวลัเพือ่สรางภาพลกัษณทีด่ขีององคกร
ในแตละปเทานั้น หากแตเปนสวนหน่ึงของแนวทางการสงเสริม
การประยกุตใช Singapore Business Excellence Model อยาง
ตอเนื่องในหนวยงานภาครัฐและเอกชนของรัฐบาลสิงคโปรแม
ภายหลังที่ได รับรางวัลไปแลวก็ตาม ซึ่งทัศนคติและวิธีคิด
ที่สรางสรรคตาง ๆ เหลานี้จะเปนสิ่งท่ีชวยการันตีวาสิงคโปรจะ
เปนประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลกอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถถอดบทเรียนจากความสําเร็จ
ของสงิคโปรมาประยกุตใชในการสรางธรุกจิอตุสาหกรรมของไทย
สูความเปนเลิศในระดับสากลไดตอไป  

จัดทําโดย :
นางสาวอุบลวรรณ  หลอดเงิน 

แหลงขอมูลอางอิง : 
2018 APO COE Developmental Workshop for Practitioners in Business Excellence , SPRING Singapore

ภาพประกอบ :
https://bewinnerssharing.com.sg/gallery
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การพฒันาเมืองนาอยูการพฒันาเมอืงนาอยู

เพื่อรองรับสังคมสูงวัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

บทความพิเศษ

การเขาสูสังคมผูสูงอายุหรือสังคมสูงวัยเปนภาวการณสําคัญของโลกที่แตละประเทศตองใหความสําคัญและเตรียมแผนรองรับ
อยางจริงจัง จากขอมูลสถานการณผูสูงอายุโลกขององคการสหประชาชาติ พบวา ประชากรโลกที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป

จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 1 ใน 5 ของประชากรโลกท้ังหมด ภายในป ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) โดยในชวงป ค.ศ. 2001 - 2100 จะเปน
ศตวรรษแหงผูสูงอายุ กลาวคือ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรโลกที่จํานวนประชากรของผูสูงอายุทั่วโลกจะมีสัดสวน
มากกวาประชากรเด็ก สอดคลองกับขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organization) ที่คาดการณวาในป ค.ศ. 2050 
จํานวนประชากรของผูสูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป จะเพ่ิมสัดสวนเปนเทาตัว จาก 605 ลานคน หรือรอยละ 11 ของจํานวน
ประชากรโลกทั้งหมด เปน 2 พันลานคน หรือรอยละ 22 ของจํานวนประชากรโลกท้ังหมด1 ประเทศไทยเองก็หลีกไมพนภาวการณ
ดังกลาวเชนกัน2  ผูเขียนจึงขอยกเร่ืองการดําเนินนโยบายและกรณีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมาเรียบเรียง
เปนบทความ โดยใชขอมูลหลักจากรายงาน Ageing in Cities, Policy Highlights ขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งกลาวถึงประเด็นนโยบายการพัฒนา
เมืองใหนาอยูเพื่อรองรับสังคมสูงวัย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีนาสนใจของประเทศสมาชิก OECD3 ที่อาจนํามาเปนแนวทาง
การพัฒนาเพื่อเตรียมพรอมเขาสูสังคมสูงวัยของไทยไดบางไมมากก็นอย 

1http://resource.tcdc.or.th/ebook/AgingSociety_Report_official.pdf
2ประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย (Ageing Society) นับตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเปนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และคาดวา
ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) ในป พ.ศ. 2564 (ขอมูลจากรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจเรื่อง เศรษฐกิจผูสูงวัย)
3ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ค เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด 
อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย  โปแลนด  โปรตุเกส  สโลวาเกีย  สโลเวเนีย สเปน  สวีเดน 
สวิตเซอรแลนด  ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  และ 1 องคกร คือสหภาพยุโรป
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 นโยบายการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับสงัคมสูงวัย
ของกลุมประเทศสมาชิก OECD
 OECD ไดกลาวถงึมมุมองเกีย่วกบัสงัคมสูงวยัไว 3 ประเดน็หลกั
คือ 1) สังคมสูงวัยไมใชปญหา แตการเขาสูสังคมสูงวัยหรือการ
ที่คนมีอายุยืนยาวข้ึนจะสรางโอกาสการเติบโต/การพัฒนาใน
ดานอื่นไดเชน การพัฒนาดานเทคโนโลยี 2) สังคมสูงวัยไมได
หมายถึงสังคมที่มีแตคนแก แตหมายถึงสังคมที่ผูสูงอายุอยูอาศัย
ภายใตสภาพแวดลอมและคณุภาพชวีติทีด่สีาํหรบัทกุคนในทกุชวง
อายุ 3) แนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นเปน
ความทาทายท่ีสามารถพยากรณได เม่ือเทียบกับความทาทายอ่ืน ๆ  
เช น วิกฤติการเงิน หรือความหายนะจากภัยธรรมชาติ 
ดังน้ัน เมืองจึงสามารถเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรในอนาคตไดโดยการดําเนินนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี แตละเมืองจะมีลักษณะการเปลี่ยนผานของ
โครงสรางประชากรท่ีแตกตางกัน จึงเผชิญกับความทาทายและ
โอกาสจากการเขาสูสังคมสูงวัยในรูปแบบและระดับความรุนแรง
ที่แตกตางกันไปดวย 
 ซึ่งสําหรับกลุ มประเทศ OECD มีนโยบายการพัฒนา
เมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบและใช โอกาสจากการเข าสู 

สังคมสูงวัย สรุปไดดังนี้
1. การกําหนดวิสัยทัศน  ในการเข าสู  สั งคมสูงวัย 

โดยการกําหนดวิสัยทัศนตองอยู บนพื้นฐานของขอมูลที่ได
จากการประเมินผลเชิงปริมาณโดยตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบ
เทียบไดในระดับนานาชาติ และไมมุ งเปาการพัฒนาใหเกิด
ผลเฉพาะกับประชากรสูงอายุเทานั้น แตตองมุงเนนไปสูเปา
หมายที่มีความเปนไปไดและใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น

่

ไดอยางคุมคาท่ีสุด มีการกําหนดผลลัพธที่ตองการจะ
บรรลุผลรวมกัน ภายใตกระบวนการมีสวนรวม
ของผู มีสวนไดเสียและผู เกี่ยวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเปดโอกาสใหกลุ มคนเหลานี้

ไดสือ่สารสิง่ทีพ่วกเขาอยากใหเปนในอนาคต โดยมี
กลุ มผู สูงวัยเขามามีสวนรวมในกระบวนการดวย 

ที่สําคัญวิสัยทัศนในระดับประเทศจะตองชวยสงเสริม
ใหการดําเนินงานในทุกระดับตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับ
ประเทศมีความเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
การดําเนินการในเร่ืองนี้เห็นไดจากเอกสารแผนยุทธศาสตรของ
เมอืงท่ีนาํมาเปนตวัอยาง เชน imagineCALGARY (2006) ของเมอืง 
Calgary ประเทศแคนาดา, A City for the People 2013-2017
ของเมือง Lisbon ประเทศโปรตุเกส, Comprehensive 
Long-Term Vision (2006 toward 2025) ของเมอืง Yokohama 
ประเทศญ่ีปุน และ A Great Place to Grow Older (2010-2020)
ของเมือง Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร เปนตน
 2. การพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับวัดระดับการเปนสังคมสูงวัย
ซึ่งตัวช้ีวัดเหลานี้จะเปนสิ่งสะทอนระดับการเขาสูสังคมสูงวัย
ของแตละเมือง อีกท้ังยังเปนขอมูลสําหรับพลเมืองใหทราบ
สถานการณของสังคมท่ีตนอาศัยอยูและทําใหพลเมืองในแตละ
ชวงอายุที่อาศัยอยู ในสังคมเดียวกันมองเห็นภาพการพัฒนา
ในอนาคตไปในทศิทางเดยีวกนัดวย ตวัอยางตวัช้ีวดัทีค่วรจะเปน
เชน การวัดเรื่องการดูแลดานสุขภาพและสังคมโดยใชตัวช้ีวัด 
เชน จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุที่ตองการบริการ
สนับสนุนดานสุขภาพ ความเสี่ยงดานสุขภาพและพฤติกรรมของ
ประชากรจําแนกตามชวงอายุ การจัดสรรทรัพยากรสําหรับการ
ดูแลสุขภาพและสังคม การวัดเร่ืองกิจกรรมชุมชนโดยใชตัวชี้วัด 
เชน โอกาสและสัดสวนของการมีสวนรวมดานเรียนรูตลอดชีวิต
และการศึกษา โอกาสและสัดสวนของการมีสวนรวมในกิจกรรม
สันทนาการและวัฒนธรรม การวัดเรื่องสภาพแวดลอมดานครัว
เรือนและที่อยูอาศัยโดยใชตัวชี้วัด เชน สัดสวนคาใชจายภาคครัว
เรือน (รวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน และตนทุนคาบํารุงรักษา) ตอ
คาใชจายท้ังหมดของครัวเรือน จํานวนการใหการอุดหนุนดานที่
อยูอาศัยจําแนกตามชวงอายุ เปนตน
 3. การสนับสนุนด านสุขภาพสําหรับทุกช วงอายุ 
เพือ่ยกระดบัความเปนอยูของประชากรทกุชวงวยั ลดตนทนุดาน
สขุภาพ/การดแูลระยะยาว โดยมีการดาํเนนิมาตรการเชิงปองกนั 
เชน การสงเสริมใหคนในเมืองดูแลรักษาสุขภาพโดยใชการเดิน 
โดยมีกรณีตัวอยางท่ีนาสนใจ อาทิ Toyama Compact City 
ของเมือง Toyama ประเทศญี่ปุ น ซึ่งเปนการบริหารและ
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พัฒนาเมืองแบบมองไปขางหนาดวยกลยุทธ “Compact City” 
เพ่ือสรางเมืองทีอ่ยูงาย เดนิทางงาย และเปนมติรกับผูสงูวยั หนึง่ใน
ความพยายามของเมืองท่ีสะทอนใหเห็นถึงการออกแบบและ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพก็คือ การจัดระบบขนสงมวลชน
ภายในเขตเมืองข้ึนใหมแทนการใชรถยนตนัง่สวนบุคคล Walking 
Point Program ของเมือง Yokohama ประเทศญ่ีปุน โดยจัด
โปรแกรมเพ่ือกระตุนใหประชากรในเมืองใชการเดินแทนการใช
พาหนะ เปนการยกระดับสุขภาพของประชากรและชวยลดการ
ปลอย CO

2
  จํานวนกาวในการเดินจะถูกแปลงเปนผลตอบแทน

ตอสังคมและประชาชนที่เขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการจะ
เดินโดยใชเครื่องนับกาว (Pedometer) โดยมีเครื่องอานจํานวน
กาวติดตั้งไวที่รานคาในพ้ืนที่ที่เขารวมโครงการ และยังสามารถดู
ขอมูลการเดินผานชองทาง online หรือมือถือไดดวย ซึ่งจํานวน
กาวการเดินของแตละคนจะสามารถนํามาแลกเปนของรางวัล
ไดทีร่านคาทองถิน่ และในสวนของผลตอบแทนตอสงัคมสวนรวม 
หากจํานวนกาวเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการเกิน 1 แสนกาวใน 
1 เดือน เมืองจะบริจาคเงิน 2 แสนเยนเพ่ือสมทบทุนโครงการ 
UN World Food Program ดวย
 4. การเพ่ิมบทบาทของประชากรสูงอายุในตลาดแรงงาน
และกจิกรรมทางสงัคม เปนการแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และทําใหผูสูงอายุยังคงมีกิจกรรมในสังคม ซึ่งจะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงจากสภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม 
(Social Isolation) ผานกจิกรรมตาง ๆ  เชน การรกัษากาํลงัลกูจาง

ภาครัฐที่เปนผูสูงวัยโดยใหการอบรมอาชีพและทักษะใหม ๆ 
การสรางทักษะการเปนผูประกอบการใหแกผูสงูวยั โดยดาํเนนิการ
ควบคูไปกับการดําเนนินโยบายพัฒนาอตุสาหกรรมเพ่ือสรางงาน
ใหมและนโยบายการขนสงสาธารณะเพื่อยกระดับการเขาถึงงาน
และบริการตาง ๆ การสนับสนุนใหผูสูงอายุทํางานอาสาสมัคร
เพือ่ใหรูสกึมชีวีติชวีา มคีณุคา และสรางความสมัพนัธระหวางคนใน
ชมุชนในแตละชวงอาย ุตวัอยางเชน เมอืง Toyama ประเทศญีปุ่น
มกีารจัดตัง้ Rakuna School มุงเนนการฝกอบรมดานการเกษตรแก
ผูสงูอาย ุเพือ่เพิม่โอกาสการจางงาน และชวยใหผูสงูอายรุเิร่ิมการ
สรางผลผลิตทางการเกษตรเปนของตนเอง ซึ่งเหมาะกับเมืองที่มี
ภาคเกษตรเขมแขง็และมปีระชากรทีท่าํการเกษตรอยูเปนจาํนวนมาก
อยางเมือง Toyama หรือ Senior University ในเมือง Lisbon
ประเทศโปรตุเกส ซึง่กอต้ังขึน้เพือ่ใหอาสาสมัครสงูวยัเขามาศกึษา
หาความรูดานวรรณคด ีประวตัศิาสตร การวาดภาพ วทิยาศาสตร
คอมพวิเตอร โดยเปดโอกาสใหกบัผูทีม่อีาย ุ50 ปขึน้ไป โดยไมจาํกดั
ระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยังม ี The Technical University 
of Lisbon ซึ่งจัดชั้นเรียนสําหรับผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปใหไดรับ
การศึกษาในระดับปริญญา ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
หนาที่พลเมือง
 5. การจัดหาที่อยูอาศัยท่ีสามารถซื้อหาได (Affordable 
Living)4 ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเขาถึงบริการ
สาธารณะตาง ๆ  (Accessible Environment) เพือ่ยกระดับความเปนอยู
ของคนในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะ
ตองเผชิญกับปญหาความยากจนและการแปลกแยกจากสังคม 
โดยใชกลไกตาง ๆ เพื่อเพิ่มอุปทานของ Affordable Living
อาทิ การรวมลงทุนภาครัฐ - เอกชน (Public-Private Partnership: 
PPP) การสรางนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ๆ เชน 
การพัฒนาการเขาถึงสินเชื่อสําหรับนักพัฒนาที่ไมแสวงหากําไร 
การริเริ่มโครงการใหม ๆ ดานการจัดการที่อยูอาศัยทางเลือก 
เชน ทีอ่ยูอาศยัสาํหรบัคนหลากหลายชวงอายุ (Multi-generation 
Accommodation) ตวัอยางกรณีศกึษาในเร่ืองน้ี เชน The Housing
Strategy of Brno เมือง Brno ประเทศสาธารณรัฐเช็ค 
มียุทธศาสตรที่อยูอาศัย ค.ศ. 2009 ซึ่งในเนื้อหาไดกลาวถึง
เรื่องการสรางที่อยู อาศัยทางเลือกเพื่อรองรับความตองการ
ที่อยูอาศัยท่ีมีขนาดเล็กและมีหลากหลายระดับราคาของผูสูงวัย 
เชน Sheltered Home5 สําหรับผูสูงอายุ ที่พร่ังพรอมไปดวย
บริการทางสังคม และ Barrier-free Flats สําหรับผูพิการหรือ

4Affordable Living ในสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อาํนวย ในทีน่ี ้จะมอีงคประกอบสาํคญั 3 ประการ คอื 1) มคีาใชจายสาํหรบัครัวเรอืน (ราคาบาน/คาเชาบานและคาใชจายใน
การเดินทาง) ในระดับทีผู่อาศัยสามารถเขาถึงได 2) มบีรกิารดูแลสุขภาพภายในบาน และ 3) ผูอยูอาศัยสามารถเขาถงึงานและบริการสาธารณะไดโดยระบบขนสงมวลชน
5Sheltered housing is a term covering a wide range of rented housing for older and/or disabled or other vulnerable people. (สืบคาจาก https://
en.wikipedia.org/wiki/Sheltered_housing)
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ผูเกษียณอาย ุเปนตน Lauttasaari Customer-Oriented Service 
Network Project  Lauttasaari เปนเกาะหน่ึงในฝงตะวันตก
ของเมือง Helsinki ประเทศฟนแลนด เปนที่ตั้งของโครงการ
นํารองสําหรับท่ีพักอาศัยที่สรางข้ึนตามความตองการของ
ผู บริโภคพร อมโครงข ายบริการสุขภาพสําหรับผู สู งอายุ 
ที่สอดคลองกับความตองการและงบประมาณของแตละบุคคล  
Multi-generation Housing Arrangement หรือการจัดการ
ที่อยูอาศัยสําหรับคนหลากหลายชวงอายุ ของเมือง Cologne 
ประเทศเยอรมน ีโดยจัดทาํโปรแกรมสาํหรบันกัเรยีนและผูสงูอายุ
ใหอาศยัอยูรวมกนั ใชชวีติประจาํวนัรวมกนั และใหการชวยเหลอื
ซึง่กนัและกนั (นกัเรยีนจะไดรับการจดัหาทีอ่ยูอาศยัให ในขณะที่
ผูสูงอายุจะมีนักเรียนชวยดูแล) โดยมีมาตรการกระตุนการสราง
ที่อยูอาศัยประเภทนี้ ผานรัฐวิสาหกิจและบริษัทกอสรางเอกชน 
ภายใตความรวมมือของภาครัฐ

6. การออกแบบพ้ืนท่ีเมืองใหมเพ่ือเพ่ิมความนาดึงดูด
และความเปนอยูที่ดี นโยบายการปรับเมืองใหเปนเมืองกระชับ 
(Compact City) เปนนโยบายหน่ึงท่ีถูกนํามาใชเพ่ือใหมีการใช
ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานดึงดูดอุตสาหกรรม/ผูอยูอาศัย
รายใหมใหเขามาอยูในเมอืง กระตุนใหเกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ใหม ๆ ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับความเปนอยูของผูอาศัยอยู
ในเมืองในดานตาง ๆ เชน ระบบขนสงมวลชน การเขาถึงงาน
และบริการสาธารณะ ตัวอยางการดําเนินงานที่นาสนใจ เชน 
การออกกฎหมาย The Act on Special Measures for Urban 
Renaissance ของญ่ีปุ น ที่มีผลใชบังคับเมื่อเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2014 โดยมีเปาหมายเพื่อใหแตละเมืองทบทวนเรื่องเขต

ทีอ่ยูอาศัยและส่ิงอาํนวยความสะดวกสาธารณะในโครงสรางเมือง 
เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
ของคนทุกชวงวัย หรือ การสราง “Complete Community” 
ในเมอืง Calgary ประเทศแคนาดา โดยการระดมความคดิเหน็รวมกนั
ของเมืองและบริษัทผูพัฒนาเมือง เพื่อใหเกิดการใชประโยชน
ที่ดินแบบผสมผสาน พร่ังพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ทั้งโรงเรียน รานคา โรงพยาบาล 
สํานักงาน และท่ีอยูอาศัย อีกทั้งยังมีความรวมมือกับเทศบาล
เมืองที่อยู ใกลเคียงเพื่อกําหนดระเบียงการพัฒนา (Growth 
Corridor) รวมกนั อกีหนึง่ตวัอยางทีน่าสนใจ คอื การลงทนุพฒันา 
“เมืองเดินได” (Walkability City) ของเมือง Philadelphia 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื เมอืงทีใ่หความสําคัญกับประสิทธิภาพ
ทางการเดิน และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงวัย

รวมถึงพลเมืองทั่วไปใหสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
โดยสะดวก ถนนในเมืองจะถูกออกแบบใหปลอดภัยสําหรับ
คนเดินถนนผูขี่จักรยาน ผูขับข่ียานพาหนะ ในทุกระดับความ
สามารถและทุกวัย โดยดําเนินการภายใตความรวมมือกับองคกร 
AARP6 

 แนวทางการบริหารนโยบายสูการปฏิบัติ
 นอกเหนือจากนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพขางตนแลว การนํา
นโยบายสูการปฏิบัติก็เปนเรื่องท่ีสําคัญไมแพกัน รายงานการ
ศึกษาของ OECD จึงมีการกลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อบูรณาการดําเนินงานตามนโยบายใหสัมฤทธิ์ผล 
ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นสําคัญ คือ 
 1. การระดมความรวมมือจากผูมีสวนรวมรายใหม ๆ 
(New actors) เพือ่เปนพลงัรวมในการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบตัิ 
ไดแก ผูมีสวนรวมที่เปนภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เครือขายอาสาสมัคร สมาคม องคกรระดับหมูบาน สถาบันการ
ศึกษาวิจัย มูลนิธิ วิสาหกิจทั้งที่ประกอบธุรกิจในระดับทองถิ่น
และระดับนานาชาติ รวมถึงประชาชนทุกวัยท่ีอาศัยอยู ใน
ทองถ่ินนัน้ ซึง่ลวนเปนกลุมคนท่ีควรเขามามีบทบาทในการสงเสริม
เศรษฐกิจแบบพ่ึงพากันและการสรางสังคมแบบมีสวนรวม 
ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ เชน Locality Program 
เมือง Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนโปรแกรม
พัฒนาบริการและมาตรการสําหรับผูสูงวัย ที่รวมดําเนินการ
โดยเครือขายทองถิ่นซึ่งประกอบดวยตัวแทนกลุมผูมีบทบาท
สําคัญในทองถิ่น ครอบคลุมสมาคมระดับชุมชน ผูอยูอาศัย และ
ผูใหบริการ หรือ ความรวมมือในรูปแบบ PPP เพื่อพัฒนาเมือง
ใหเปนที่อยูอาศัยอยางยั่งยืน ของเมือง Yokohama ประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งเปนความรวมมือระหวางผูพัฒนาท่ีเปนภาคเอกชนกับ

6AARP (formerly American Association of Retired Persons) is a United States-based interest group whose stated mission is “empowering people 
to choose how they live as they age.” According to the organization, as of 2018, it had more than 38 million members.
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องคกรพัฒนาและฟนฟูเมือง (Urban Renaissance Agency) 
ในการพัฒนาโมเดลเพ่ือสรางเมืองใหเปนที่อยูอาศัยแบบย่ังยืน 
คือ เปนเมืองที่นาอยูและมีชีวิตชีวา มุงเนนการใหการสนับสนุน
เด็กและผูสงูอายุ มกีารบริหารจัดการพลังงานภายในทองถ่ิน และ
ระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

2. การสรางเอกภาพในเชิงนโยบายในแตละระดับของ
ภาครฐั เพือ่ใหเกดิพลงัรวมในการผลกัดันการดําเนนิงานใหบรรลุ
ผลสําเร็จ โดยมีนโยบายระดับชาติเปนกรอบในการดําเนินงาน
รวมกันระหวางรัฐบาลกลางและระดับทองถิ่น/เมือง ซึ่งหลาย ๆ 
ประเทศในกลุ ม OECD ไดมีการจัดทํากรอบนโยบายระดับ
ชาติดานการพัฒนาเมือง/สังคมสูงวัย โดยระบุประเด็นเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการเขาสูสังคมสูงวัย
ไวอยางชัดเจน เพ่ือเปนกรอบแนวทางท่ีจะถายทอดสูแผนใน
ระดับลางลงมาตามลําดับตอไป เชน Japan’s Future Cities 
Initiative หรอื France’s National Plan, Ageing Well เปนตน

3. การจัดโครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐแบบแนวนอน
ซึ่งจะทําใหแต ละภาคสวนที่ เกี่ยวข องกับนโยบายผู สูงวัย
ในดานตาง ๆ  ทัง้ดานท่ีอยูอาศัย การดูแลสุขภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน
ของเมือง ระบบขนสงสาธารณะ การจางงาน มกีารทํางานรวมกัน
อยางบูรณาการ และเกิดพลังรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ใหสมัฤทธ์ิผล ซ่ึงตางจากการดําเนินนโยบายแบบไซโล ทีแ่ตละฝาย

แยกสวนกันทํา เพียงเพื่อใหงานในสวน
ของตนเองสําเร็จโดยไมใหความสําคัญ
กับงานในภาพรวม  ทั้ งนี้  การจัด
โครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบแนวนอนจะมรีปูแบบตาง ๆ  กนั อาทิ 
1) การบริหารจัดการแบบรวมศูนย 
ตวัอยางเชน การกาํหนดใหรฐัมนตรทีาน
เดยีวกันเปนผูกาํกบัดูแลท้ังกระทรวงการ
พฒันาสงัคม และสาํนกังานเพือ่พลเมอืง
สูงอายุ ในกรณีของประเทศนิวซีแลนด 
2) การรวมคดิรวมทาํระหวาง 2 กระทรวง
ทีเ่กีย่วของ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง
สหรัฐ กับกระทรวงสาธารณสุขและ

บริการประชาชน รวมกันพัฒนาชุดขอมูลเพื่อใชในการประเมิน
คาใชจายดานการประกันและดูแลสุขภาพสําหรับบุคคลท่ีไดรับ
ความชวยเหลือดานที่พักอาศัย 3) การบูรณาการทํางานของ
กระทรวงและองคกรที่เกี่ยวของ เชน การจัด Senior Forum 
ที่มีผูบริหารของหลายองคกรทั้งในระดับสมาพันธ จังหวัด หรือ
เขตปกครองมารวมกันรับผิดชอบ ในกรณีของประเทศแคนาดา 
4) การผสมผสานระหวางรูปแบบท่ี 1 กับ 2 เขาดวยกัน เชน 
การจัดตั้งสํานักงานใหญเพื่อเอาชนะการลดลงของประชากร
และพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (The Headquarters for 
Overcoming Population Decline and Vitalizing the 
Local Economy) อยูภายใตสาํนกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี7 

ในประเทศญ่ีปุน เปนตน 

7นายกรฐัมนตรชีนิโซ อาเบะไดมอบนโยบายในการประชมุสาํนกังานฯ คร้ังแรก โดยกลาวถงึการใหความสาํคญักบัการสรางชมุชนทองถิน่ใหเปนเมอืงทีน่าอยู เพือ่ใหคน
หนุมสาวทํางานอยางมีความสุขและมีทายาทสืบสกุล เพื่อแกปญหาการลดลงของประชากร มอบหมายรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขาเยี่ยมเยียน
ชุมชนทองถิ่นอยางจริงจังและทําความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของคนในทองถิ่นเพ่ือนํามาสูนโยบายการพัฒนาท่ีมาจากการรับฟงความเห็น/มุมมองของภูมิภาค
อยางแทจริง ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการประสบความสําเร็จ การทํางานแบบแยกสวนของกระทรวง/องคกรที่เกี่ยวของจะถูกทําลายลง แนวทางการดําเนินการ
แบบเดียวกันทั่วประเทศจะถูกแทนที่ดวยนโยบายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละภูมิภาค (สืบคนจาก http://japan.kantei.go.jp/96_abe/
actions/201409/12article3.html)
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จัดทําโดย: 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
 1.รายงาน Ageing in Cities, Policy Highlights ขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) สืบคนจาก www.oecd.org/cfe/
regional-policy/policy-brief-ageing-in-cities.pdf

 2.แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสรางโอกาสการมีที่อยูอาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร  สืบคนจากhttp://oknation.nationtv.
tv/blog/smartgrowth/2012/04/09/entry-1

 3.รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 เรื่อง “เศรษฐกิจผูสูงวัย” สืบคนจาก https://edoc.parliament.go.th/Result.aspx?docId=692340&detailId=991278

 บทสรุป
 จากการศึกษาและกรณีตัวอยางของกลุมประเทศ OECD 
ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผูคนที่อยู
อาศัยในเมือง เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน และ
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ตั้งแต
ระดับบคุคล ชมุชนและประเทศ โดยในสวนของหนวยงานภาครัฐ
ในฐานะผูจัดทํานโยบายจําเปนตองมีการวางแผนในระยะยาว 
และกําหนดกรอบนโยบายท่ีชัดเจนต้ังแตในระดับชาติเพื่อเตรียม
ความพรอมของประเทศในดานตาง ๆ และนํามาถายทอดสูแผน
ในระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับทองถิ่น รวมถึงแผนระดับ
หนวยงานตอไป โดยมีประเด็นนโยบายสําคัญ เชน การสนับสนุน
ใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดีเพื่อเปนกําลังแรงงานที่สามารถสราง
ผลผลิตใหแกประเทศ การกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
ผลติภณัฑทีม่มีลูคาเพิม่สงูขึน้จากการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
รวมท้ังการวางแนวทางบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อตอการดําเนิน
นโยบายตาง ๆ โดยอาจนํากรณีตวัอยางของกลุมประเทศ OECD 
มาประยกุตใช และดงัทีก่ลาวไวในตอนตนวา การเขาสูสงัคมสงูวยั
มิใชปญหา แตเปนความทาทายที่สามารถสรางโอกาสใหภาค
เศรษฐกิจของประเทศไดในหลายดาน 
 อุตสาหกรรมไทยในสาขาตาง ๆ สามารถปรับการผลิตเพื่อ
แสวงหาประโยชนจากโอกาสนี้ได ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเดิม 
อยางอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส ยานยนต อุตสาหกรรม
กอสราง อุตสาหกรรมไลฟสไตล (เชน สิ่งทอเครื่องนุ งหม 
เฟอรนเิจอร ของแตงบาน) หรอือตุสาหกรรมอนาคต เชน หุนยนต

และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย รวมถึงอุตสาหกรรม
บริการอยางอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผูประกอบการไทยจึง
จําเปนตองเรงปรบัตัวเพื่อใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น โดยมี
ภาครัฐทําหนาที่เปนผูใหการสงเสริม สนับสนุน พรอมทั้งสราง
ปจจยัแวดลอมท่ีเอือ้อาํนวย โดยเฉพาะเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีเ่กีย่วของ โครงสรางพืน้ฐานสาธารณะ รวมถงึการรเิริม่โครงการ
ใหม ๆ  ภายใตกลไกขับเคล่ือนท่ีมปีระสิทธภิาพและมีการบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน/ทุกระดับ เพื่อรวมกันพัฒนาเมือง
ใหเปนเมืองนาอยูสําหรับผูสูงอายุและประชากรไทยทุกวัย ใหใช
ชีวิตอยางมีความสุขทามกลางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมตอไปในอนาคต 
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2561 
และการคาดการณ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาส 1/2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.26 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินคา

ไกแชแข็งและแชเยน็รอยละ 11.19 เนือ่งจากลกูคาจากหลายประเทศมคีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพไกจากไทย ทาํใหตลาดสามารถขยายตวั
ไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะลูกคาจากประเทศญี่ปุนและจีน การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 38.77 
เนื่องจากน้ํามันปาลมดิบเปนหลัก โดยการผลิตเพิ่มขึ้นมาจากในชวงตนป 2560 ซึ่งหลายจังหวัดทางภาคใตที่เปนพื้นที่หลักในการ
ปลกูปาลมประสบปญหานํา้ทวม สงผลใหสวนปาลมเสยีหายเปนจํานวนมาก แตในปนีผ้ลผลติปาลมสามารถกลบัมาผลติไดเพิม่มากข้ึน 
สําหรับนํ้าตาล ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.72 เนื่องจากปนี้มีระยะเวลาในการเปดหีบนานกวาปที่แลว และสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย
ทาํใหผลผลิตออยเฉล่ียตอไรเพิม่ขึน้ รวมถึงโรงงานน้ําตาลท่ัวประเทศไดเตรียมความพรอมดานการผลิตรองรับผลผลิตออยท่ีเพิม่ขึน้ดวย

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2561 (มกราคม – มีนาคม*) เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 3.93 ซึ่งเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาต้ังแตไตรมาสที่ 1/2559 สะทอนถึง
ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีป่รบัตวัดขีึน้ โดยอตุสาหกรรมหลกัท่ีปรบัตัวเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปกอน 
ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยปี 2554 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ข้อมูลเบื้องต้น
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2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม กลุมสิ่งทอมีการ
ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
รอยละ 16.15 สวนกลุมเครื่องนุงหมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.47 
ตามลําดับ โดยกลุมสิ่งทอที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากผูผลิตปรับลด
การผลติลง ผูผลติบางรายไมมกีารผลติและบางรายปดกจิการ โดย
มีปจจัยหลักจากการท่ีผูผลิตมีตนทุนการผลิตสูงกวาคูแขง ทําให
ไมสามารถแขงขันได 

3. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ภาวะการผลิต
กลุมเหล็กทรงแบนเพ่ิมข้ึน เชน เหลก็แผนรีดรอน เหล็กแผนรดีเย็น
เหล็กแผนเคลือบชนิดตาง ๆ เปนหลัก ตามการเติบโตของ
อตุสาหกรรมตอเน่ืองในกลุมยานยนตและเครือ่งใชไฟฟา ประกอบ
กับในปกอนมีฐานการผลิตตํ่ากวาปกติ เนื่องจากผูผลิตบางราย
ยังอยู  ในแผนฟ นฟูกิจการ แตสําหรับกลุ มเหล็กทรงยาว 
ความตองการใชอยู ในระดับตํ่าสอดคลองกับทิศทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่ยังคงชะลอตัว

4. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ปรับตัวลดลงรอยละ 
1.95 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการ
ผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ (ยางแผน ยางแทง) ลดลงรอยละ 
4.28 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน สาเหตุหลัก
มาจากสินคายางแทง เนื่องจากผูผลิตมีโควตาสงออกยางตาม
ขอตกลงความรวมมอืของ 3 ประเทศผูสงออกยางรายใหญของโลก 
(ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) เพื่อแกปญหาราคายางในตลาดโลกท่ี
ลดลงมาคอนขางมาก โดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 
(ระยะเวลา 3 เดือน) สงผลใหปริมาณการผลิตและจําหนายลดลง

ประกอบกับสตอกยางในตลาดจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงชะลอคํา
สั่งซื้อ  แตสําหรับการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็ก
นอยรอยละ 0.43 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปกอน
โดยเพ่ิมข้ึนจากสินคาในกลุมการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก และ
เครื่องใชประจําโตะอาหาร ครัว และหองนํ้าที่เปนพลาสติก
 5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กลุมอิเล็กทรอนิกส ปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.38 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน  โดยมาจากแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (PCBA) เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.83 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ตามความตองการใชในตลาดโลกท่ียังขยายตัวตอเน่ือง รวมถึง
กลุมลูกคาในประเทศมีคําสั่งซื้อเขามามากข้ึน รวมถึงฮารดดิสก
ไดรฟ (HDD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.55 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเติบโตของการใชขอมูล
และการพัฒนาระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ซึ่งเปนปจจัย
บวกตออุตสาหกรรม
 6. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 11.97 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมาจาก
รถปคอพั และรถยนตนัง่ (เครือ่งยนตขนาดไมเกนิ 1801-2400 cc)
ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 12.43 และ 13.98 ตามลําดับ 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น จากการท่ีผูบริโภค
สามารถซื้อขายรถยนตไดแลว หลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด
ไวในเงื่อนไขโครงการรถคันแรก รวมถึงผูผลิตออกมากระตุน
ตลาดดวยการออกรถยนตรุนใหม ประกอบกับการสงออกรถยนต
ที่เพิ่มข้ึนในตลาดโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
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 ทั้งน้ี สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาว ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
www.oie.go.th

ตารางท่ี 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบ้ืองตน
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นานาสาระ

ดวยปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรง
มากข้ึนอยางตอเนื่องทุกป เปนปญหาสําคัญที่ทุกคนควรใหความสนใจ 
จากขอมูลภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศในป 2560 พบวามี
ปรมิาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศจํานวน 27.40 ลานตัน เพิม่ขึน้จากป 2559 ทีม่ี
27.06 ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.26 หรือคิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคน

อยูที ่1.13 กโิลกรัม/คน/วนั โดยการกาํจัดขยะมูลฝอยถูกตองมปีริมาณ 11.70 
ลานตัน และนํากลับมาใชประโยชน 8.52 ลานตัน ในจํานวนนี้ยังมีปริมาณ
ขยะที่ตกคางที่ไมสามารถกําจัดอยางถูกวิธีประมาณ 26% หรือประมาณ 
7 ลานตันตอป และจากการสํารวจปริมาณขยะตามชายฝงทะเล 23 จังหวัด 
(จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) พบวามีปริมาณขยะประมาณ 
10 ลานตันตอป ในจาํนวนน้ีประมาณ 5 ลานตัน ทีไ่ดรบัการจัดการยังไมถกูวธิี  

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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10 ลานตันตอป ในจํานวนนีประมาณ 5 ลานตัน ทีไดรับการจัดการยังไมถูกวธีิ
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 นอกจากน้ี พบวาประมาณรอยละ 10 ของขยะท่ีตกคาง
ทีจ่ดัการไมถกูวธิจีะไหลลงทะเล จากการประเมินในแตละปคาดวา
จะมปีรมิาณขยะพลาสติกในทะเลประมาณ 50,000 -60,000 ตนั
หรือ 750 ลานช้ิน  แหลงท่ีมาของขยะทะเล คอื ขยะจากกิจกรรม
บนฝงประมาณรอยละ 80 ทีเ่กดิจากชุมชน แหลงทองเท่ียวชายหาด 
และทาเรือ สวนขยะจากกิจกรรมในทะเลมีเพียงรอยละ 20
มาจากการประมง การทองเท่ียวทางทะเล การขนสงทางทะเล 
ซึ่งสวนใหญจะเปนถุงพลาสติก ขวดนํ้าและเศษอาหาร โดยขยะ
ดงักลาวยอมสงผลกระทบตอการทองเทีย่ว การประมง/การเดินเรอื
สขุภาพอนามยั สิง่แวดลอมและระบบนเิวศ รวมถงึสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณของประเทศ  ปจจุบันประเทศไทยไดถูกจัดอันดับ
วาเปนประเทศท่ีมีขยะทะเลติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งนับวาเปน
ประเด็นสาํคญัทีท่กุคนควรตระหนักถงึปญหาท่ีเกดิขึน้ (จากผลการ
สํารวจโดยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยจอรเจีย ป 2558) 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ไดเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จึงไดกําหนดใหการแกไขปญหาขยะมูลฝอยเปน
วาระแหงชาติ และเห็นชอบการจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และเพื่อให
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีแนวคิดการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย โดยลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือ
ของเสียอนัตรายจากแหลงกําเนิด และการนําของเสียกลับมาใชซํา้
และใชประโยชนใหม  รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
เพือ่ใหเกดิการจดัการขยะมลูฝอยอยางยัง่ยนืตอไป  ดงันัน้ จงึเกดิ
แนวคิดในการนําขยะมาใชใหม โดยเพิ่มดานการออกแบบและ
ความคิดเชิงสรางสรรคมาดัดแปลงดวยการ Upcycle (อพัไซเคิล) 
ซึง่เปนคาํประสมท่ีเกดิจากคําวา Upgrade (อพัเกรด) รวมกับคาํวา
Recycling (รไีซคลิง่) คอื การนาํเอาเศษวสัดตุาง ๆ  ทีจ่ะกลายเปน
ขยะแลว นํากลับมาทําเปนของใชใหม นํามาเพิ่มความสวยงาม 
ใสไอเดยีใหม ๆ  แลวนาํมาประดิษฐเปนของใชหรอืของตกแตงบาน 
 กระทรวงอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมป 2559-2564 ดวยการจัดทําโครงการ
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อุตสาหกรรมสีเขียว ในการสนับสนุน สงเสริมภาคอุตสาหกรรม
ใหประกอบกิจการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เชน 
การใชทรพัยากรใหคุมคาโดยใชหลกั 3Rs การออกแบบผลติภณัฑ
รักษสิ่งแวดลอม (ECO-Design , ECO-Product) นอกจากนี้ 
ใหความสาํคญักบันโยบายการแกไขปญหาและจดัการขยะมลูฝอย 
ตามแนวนโยบายของภาครัฐ  โดยมีนโยบายและแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะขยะ
อุตสาหกรรม ซึ่งไดจัดทําโครงการเรงรัดการนํากากอุตสาหกรรม
เขาสูระบบ หรือโครงการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 
ตลอดจนสงเสริมการลดและใชประโยชนจากขยะและของเสีย 
ดวยการแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน และการใหความรูดานการ
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือตอยอดการแปรรูปขยะใหเกิดประโยชน
และมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น

ความแตกตางระหวางการรีไซเคิล (Recycle) กับ 
การอัพไซเคิล (Upcycle)

การรีไซเคิล คือ การนําสิ่งที่เราไมสามารถที่จะใชซํ้าไดแลว 
ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก กลับไปเขากระบวนการแปรรูปใหเปน
วัตถุดิบ โดยอาจจะใชวิธีตาง ๆ เชน การหลอม บด อัด เปนตน 
เพื่อนํากลับมาผลิตของขึ้นมาใหม ทําใหมีคุณภาพหรือมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้น  แตกระบวนแปรรูปใหเปนวัตถุดิบก็ตองใชพลังงานและ
เกิดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมดวย

 ในขณะที่ การอัพไซเคิล เปนการนําของที่ถูกทิ้งกลับมา
ดัดแปลงดีไซนใหเปนสิ่งของใหม โดยไมตองใช พลังงานหรือ
กระบวนการทางเคมี เชน การนําเอาปายผามาทําเปนถุงผา
จายตลาดการนําถุงเทามาทําตุกตา การนําเศษผามาเย็บตอกัน
เปนผาปูโตะ การนําโบวผูกผมมาทําฝาขวด การนําขวดเปลา
มาทําแจกัน การนํากางเกงสูทมาทํากระเปา การนํายางใน
รถยนตมาทํากระเปา โดยผลิตภัณฑเหลานี้มีการดีไซนที่ทันสมัย
และ สามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดี จึงกลายเปน
สินคาที่สามารถจําหนายได ดังนั้น การอัพไซเคิล สามารถแบง
ขอบเขตออกได 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการยกระดับ
ดวยการดีไซน เชน นําผาใบคลุมรถบรรทุก มาดัดแปลงทําเปน
กระเปาสะพายขาง และ 2. กระบวนการยกระดับโดยการใช
เทคนิค เชน ฝกบัวรดนํ้าตนไมจากแกลลอนนม หรือ การคิดคน
โพสอิท Paper’s back ที่สามารถเขียนไดทั้ง 2 หนา เปนตน
 ปจจุบันตางประเทศใหความสําคัญ ในการสนับสนุน
กระบวนการดัดแปลงวัสดุเหลือใช หรือผลิตภัณฑที่ไมสามารถ
ใชงานตามหนาท่ีเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพ เเละมี
มลูคาเพิม่ข้ึน โดยใชการออกเเบบเปนเครือ่งมือสาํคญั ซึง่เเบรนด
ชั้นนําของโลกหันมาใชเปนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งเเวดลอมและคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ขึ้น  ซึ่งมีตัวอยางจากประเทศตาง ๆ  ดังนี้ บริษัทโคลอน (Kolon) 
ของประเทศเกาหลีใต ไดนาํผนืผาท่ีคางสต็อกมายกระดับดดัแปลง
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สรางแบรนดเส้ือผาอัพไซเคิลโดยเฉพาะ โดยใชชื่อวา เรโคด 
(RECODE) หรือผลิตภัณฑรีบริส (Rebris) จากประเทศเกาหลีใต 
ทีน่าํเอาอะไหลจกัรยานมาทาํเปนนาฬกาหรอืโคมไฟ สวนพชีบอม 
(Peachbomb) เปนแบรนดเครือ่งประดบัทีท่าํมาจากระเบดิทีถ่กู
ทิง้ลงมาทีป่ระเทศลาวในชวงสงครามโลกครัง้ที ่2 รายไดจากการ
จําหนายจะนําไปชวยการกูซากระเบิด เพื่อไมใหเกิดอันตรายแก
เด็ก ๆ หรือแบรนดลาสุด พราวด ออฟ (PROUD OF) ไดนําหูฟง
ทีเ่สียแลวมาทําเปนสรอยขอมือ โดยนํารายไดไปชวยเหลือผูพกิาร
ทางการไดยนิ และผลติภณัฑของ "รเีมด ยเูอสเอ (reMade USA)" 
ในบรูกลิน สหรัฐฯ ที่เปลี่ยนเสื้อแจ็กเก็ตหนังตัวเกาใหกลายเปน
กระเปาใบใหมและสรางเร่ืองราวจนเพิ่มมูลคาได หรือผลิตภัณฑ
ไทยอยาง "โอซซิ ุ(Osisu)" ทีพ่ลกินาํถงุนํา้เกลอืทีใ่ชเพยีงครัง้เดยีว
แลวทิ้งมาผลิตใหมเปนกระเปาสะพาย Bax Cargo เปนตน  
 เชนเดียวกันกับที่ประเทศไทยก็เห็นความสําคัญ ประกอบ
กับกระแสที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับวาเปนประเทศท่ีมีขยะ
ทะเลอันดับ 6 ของโลก จึงเปนจุดเริ่มตนในการจับมือกับแบรนด
แฟช่ันจากประเทศสเปน ชื่อวา อีโคอัลฟ (Ecoalf) ที่ริเริ่มโดย 
(ฮาเวียร โกเยเนเซ) ซึ่งกังวลตอจํานวนขยะที่เพิ่มขึ้นในทะเล 
จึงริเริ่มโครงการ UPCYCLING THE OCEANS ที่ประเทศสเปน 
ตั้งแตป 2558 และเขามาเปดตัวในประเทศไทยเม่ือปลายป 
2560 ในงาน Sustainable Brand โดยความรวมมือกับการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เปดโครงการ UPCYCLING 
THE OCEANS, THAILAND ซึ่งความรวมมือกันในครั้งนี้ ไดวาง

กลยุทธดําเนินการจัดเก็บขยะในทะเลไทยอยางเปนระบบ ตั้งแต
กระบวนการการจัดเก็บ แปรรูป และพัฒนาเปนเส้ือผาและสินคา
แฟชั่น รวมทั้งการสรางความตระหนักของปญหาและผลกระทบ
ของขยะในทะเล 
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 ทั้งน้ี PTTGC ในฐานะผูนําดานธุรกิจเคมีภัณฑเขามารวม
รณรงคการนําขยะขวดพลาสติกใส หรือขวด PET และขยะจาก
พลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) ในทะเลและพื้นที่ชายฝงมาใชซํ้า โดย
การนาํมาแปรรปูในอตุสาหกรรมสิง่ทอดวยนวตักรรมการผลติเปน
เสนใยสังเคราะห และพัฒนาออกแบบเปนเสื้อผา สินคาแฟชั่น
ที่มีมูลคาที่สูงขึ้น ซึ่งมีพื้นที่เปาหมาย คือ ฝงทะเลตะวันออก 
เชน เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ฝงทะเลอาวไทย อาทิ เกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี และฝงทะเลอันดามัน ที่ภูเก็ต คาดวา
โครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND จะเปนการ
ขับเคลื่อนอันจะนําไปสูการลดปริมาณขยะในทะเลไทย และเปน
แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืนตอไป  

ขยะประเภทไหน…ที่นํามาอัพไซเคิลได?
 จากตัวอยางขางตน การอัพไซเคิลเปนการนําสิ่งของที่
ไมใชแลว ตามสภาพและนํามาดัดแปลงดวยการใสไอเดียหรือ
การออกแบบดไีซนใหเปนสิง่ของใหม และเหมาะสมกบัการใชงาน
ซึ่งวัตถุตาง ๆ รอบตัวเราสามารถนํามาอัพไซเคิลไดจํานวน
มากมาย เพ่ือเปนไอเดียใหกับทุกคน สามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน และเปนการชวยลด และรักษาส่ิงแวดลอมได
เปนอยางดีอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้

มือถือเกา 
 บริษัทซัมซุงนําเอามือถือท่ีตกรุน เชน Galaxy S3 มาเปน
เครื่องคุมสภาพนํ้าตูปลา หรือการเอาเครื่องไปใชรวมกับระบบรู
จาํใบหนาเพือ่เปนกลองตดิหนาประตบูาน (ทีซ่อนตวัมาในรปูของ
นกฮกู) หรอืมาประยกุตใชในงานอืน่ๆ เชน การทําเปนกลองวงจร
ปดในบาน  หรือกลองไวดูเตียงลูก  

เสื้อผาเกา
 การนําเสื้อผ า ท่ีตกรุ น  หรือเก ามาผลิตเสื้อผ ากลุ ม 
Re-fashioned สามารถทําใหขยะกลับมาฟนคืนชีพอีกครั้ง 
(afterlife) ดวยการออกแบบใหม ใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน 
กระเปา เสื้อผาสไตลใหม เปนตน

ขวดพลาสติก
 ขวดพลาสติกแตละประเภท สามารถนํามาดัดแปลงใหเกิด
ประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มได เชน ใสโทรศัพทเวลาชารจ
แบตเตอร่ี หรือ บวัรดน้ําตนไมจากแกลลอนนม เคร่ืองใหอาหารนก
จากขวดพลาสติก เปนตน
           
กากกาแฟ 
 กากกาแฟ นับวาเปนสิ่งท่ีเราไมควรโยนทิ้งไปเปลา ๆ  เพราะ
กากกาแฟนัน้ สามารถนาํมาใชเปนปุย บาํรงุพชืได นอกจากนี ้หาก
เรานํากากกาแฟ มาผสมกับนํ้ามันมะพราว และนํ้าผึ้ง ก็สามารถ
นํามาเปนสครับขัดผิวได

ขวดแกวเกา
 ขวดแกวประเภทตาง ๆ เชน ขวดไวน ขวดโหลตาง ๆ 
ทรงสวย สามารถนาํมาประดษิฐ โดยการออกแบบ ตกแตง ใชเปน
แจกันดอกไม หรือที่ใสปากกา ก็ได

ระบบรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท
 ระบบรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพร้ินท พัฒนาภายใต
การทํางานของคณะกรรมการเทคนิคและการพิจารณาอนุมัติ
การดําเนินการระบบรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพร้ินทจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลระบบ ซึ่งระบบรับรองนี้ได ผ าน
ความคิดเห็นรางเกณฑฯ จากผูมีสวนไดสวนเสีย รวมดวย โดย
ไดมีการลงนามความเขาใจรวมกันระหวาง 4 หนวยงาน ไดแก 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) ภายใตกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ
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 สิ่งที่คาดหวังจากระบบรับรองอัพไซเคิลคารบอนฟุตพริ้นท 
การชวยยกระดับการออกแบบเชิงสรางสรรควัสดุหรือผลิตภัณฑ
อัพไซเคิลใหมีความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมมากย่ิงขึ้น กระตุนการ
สรางนวัตกรรม สงเสริมตลาดสีเขียว เพื่อนําไปสูการผลิตและ
บริโภคอยางยั่งยืนสูสังคมคารบอนตํ่า ตอไป

สญัลกัษณอพัไซเคลิ Upcycle เปนสญัลกัษณทีบ่งชีว้าวสัดุ
หรือผลิตภัณฑอัพไซเคิลนี้ผานกระบวนการอัพไซเคิลดวยการนํา
เอาเศษวัสดุมาใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอัพไซเคิล

สัญลักษณคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint)
เปนสญัลกัษณบงชีว้าวสัดหุรอืผลติภณัฑอพัไซเคลินีม้คีาการปลอย
กาซเรอืนกระจกทีห่ลกีเลีย่งได (จากคาการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่หลีกเลี่ยงไดจากการฝงกลบเศษวัสดุที่ใชในวัสดุหรือผลิตภัณฑ
อพัไซเคลิ รวมกับ คาการปลอยกาซเรอืนกระจกทีห่ลกีเล่ียงไดจาก
การผลิตวัสดุใหมหากไมนําเศษวัสดุมาใชในวัสดุหรือผลิตภัณฑ
อัพไซเคิล) มากกวา คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑอัพไซเคิลตลอดวัฏจักรชีวิต

จัดทําโดย :
นางสาวสุภาภรณ วิไลเรืองสุวรรณ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. https://www.industry.go.th 

2. http://www.indoramaventures.com/TH/CSResponsibility/CSR_Activities2016
3. https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_733324

4. http://www.dmcr.go.th/detailAll/13479/nws/87/
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

 การพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้าจึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะพัฒนาเสนใยสิ่งทอใหเกิดความหลากหลายตามความตองการของผูใช 
โดยเสนใยนับวาเปนวัสดุสิ่งทอที่เล็กที่สุดที่มนุษยสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ซึ่งสามารถแบงประเภทของเสนใยตาม 
“แหลงกําเนิด” ได 2 ประเภท คือ

1. เสนใยธรรมชาต ิ(Natural fiber) คือ เสนใยท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว แร และยาง ในชวงท่ีเรายังไม
สามารถผลติเสนใยประดิษฐไดนัน้ เสนใยจากพชืเปนเสนใยธรรมชาตทิีถ่กูนาํมาใชประโยชนมากทีส่ดุ รองลงมาเปน เสนใยจากสตัว คอื ไหม
และขนแกะ ที่นิยมใชในบริเวณพื้นที่ที่มีภูมอิากาศหนาว ถึงแมในปจจุบันจะสามารถผลิตเสนใยประดิษฐเพื่อทดแทนเสนใยธรรมชาติ
ไดแลว แตเสนใยธรรมชาติก็ยังคงเปนที่นิยม เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ใหความสบายในการสวมใส และยอมสีไดงาย เปนตน

2. เสนใยประดษิฐ (Man-made fiber) คอื เสนใยท่ีเกิดจากการคิดคนและพัฒนาของมนุษย เพือ่ใชทดแทนเสนใยจากธรรมชาติ
และเพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะดาน อาทิ การทหาร การแพทย และอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตข้ึนโดยการนําสารโพลิเมอรจาก
ธรรมชาติ คือ เซลลูโลส หรือสารเคมีโมเลกุลเล็กที่ไดมาจากน้ํามันปโตรเลียมไปทําปฏิกิริยาเคมีที่เหมาะสมจนไดเปนสารโพลิเมอร
ตั้งตนเพื่อนําไปฉีดเปนเสนใย โดยทั่วไปแบง   เสนใยประดิษฐออกเปน 3 ประเภท ไดแก เสนใยประดิษฐที่สังเคราะหจากเซลลูโลส 
เสนใยประดิษฐที่สังเคราะหจากสารเคมี และเสนใยประดิษฐจากแรและเหล็ก ซึ่งเสนใยประดิษฐชนิดแรกของโลกที่มนุษยสามารถ
ผลิตได คือ เสนใยเรยอน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 2

การผลิตเสนใยสมรรถนะสูง การผลิตเสนใยสมรรถนะสูง 
(High Performance Fibers) (High Performance Fibers) 

เพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมถือไดวาเปนอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่มีโครงสรางการผลิตท่ีเชื่อมโยง
ตอเน่ืองกันอยางครบวงจร ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมยอยตาง ๆ ในขั้นตอนการผลิตต้ังแตต นทางที่ เรียกวา
อตุสาหกรรมตนน้ํา ไดแก การผลติเสนใย และการปนดาย แลวจงึสงผลผลติท่ีไดตอไปยงัอตุสาหกรรมกลางนํา้ คอื การทอผา ถกัผา
ผาไมถกัไมทอ (Nonwoven) รวมถึงการฟอกยอม พมิพ และตกแตงสาํเร็จ และข้ันตอนสุดทาย คอื อตุสาหกรรมปลายน้ําโดยการนํา
วตัถดุบิจากขัน้กลางนํา้มาทาํการออกแบบสรางคณุคาและมลูคาเพิม่ผลติเปนเสือ้ผาสาํเรจ็รปู หรอืผลติภณัฑสิง่ทอสาํเรจ็รปูอืน่ ๆ  
เพื่อประโยชนในการใชงาน 

(ที่มา : หนังสือวิทยาศาสตรเสนใย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

เสนใยประดิษฐ (Man-made Fiber)

สังเคราะหจากเซลลูโลส
(Man-made cellulose fiber)

สังเคราะหจากสารเคมี
(Synthetic fiber)

แรและเหล็ก
(Inorganic)

เรยอน (Rayon) โพลีเอสเตอร (Polyester) โลหะ (Metallic)

อะซิเตท (Acetate) ไนลอน (Nylon) แกว (Glass)

ไตรอะซิเตท (Triacetate) สแปนเด็กซ (Spandex) เซรามิก (Ceramic)

อะคริลิก (Acrylic) กราไฟต (Graphite)

อารามิด (Aramid)
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 นอกจากน้ียงัมลีกัษณะภายนอกของเสนใย
ที่จะมีผลตอคุณสมบัติและการนําไปใชงาน
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอ คือ ความยาวของ
เสนใย (Fiber length) ซึ่งสามารถแบงความ
ยาวของเสนใยได 2 ประเภท คือ

1. เสนใยสั้น (Staple fiber) เปนเสนใยท่ีมี
ขนาดความยาวอยูในชวง 2 ถึง 46 เซนติเมตร 
ซึ่งเสนใยธรรมชาติเกือบทุกชนิดจะเปนเสนใย
สั้น เชน ฝาย นุน และขนสัตว ยกเวนเสนใยไหม
ที่เปนเสนใยยาว โดยเสนใยธรรมชาติเมื่อนํามา
ปนรวมกันใหเปนเสนดายแลวจะเรียกเสนดายท่ี
ผลิตออกมาวา เสนดายปน (Spun yarn) สวน  
เสนใยประดิษฐทุกชนิดจะเร่ิมจากกระบวนการ
ผลติใหเปนเสนใยยาวกอนเสมอ จากน้ันจงึนาํมา
ตดัใหเปนเสนใยสัน้ตามความยาวท่ีตองการ โดย
เสนใยยาวท่ีถกูนําไปตัดเปนเสนใยส้ันจะเรียกวา 
Filament tow
 2. เสนใยยาว (Filament fiber) เปนเสนใย
ที่มีความยาวตอเนื่องไมสิ้นสุด มีหนวยวัด
ความยาว เปนเมตรหรือหลา เสนใยยาวสวน
ใหญเปนเสนใยประดษิฐ ยกเวนไหมท่ีเปนเสนใย
ยาวท่ีมาจากธรรมชาติ โดยเสนใยยาวแบงเปน 
เสนใยยาวเด่ียว (Monofilament fiber) คือ 
เสนใยที่มีการฉีดออกมาเพียงเสนเดียวจาก
หวัฉดีใชในการผลิต แห อวน เอน็ตกปลา และขน
แปรงสฟีน และเสนใยยาวกลุม (Multifilament 
fiber) คือ เสนใยท่ีมีการฉีดออกมาหลายเสน
พรอมกันจากหัวฉีด แลวควบเสนใยรวมกัน

 เสนใยประดิษฐแตละประเภทจะถูกนําไปใชงานที่แตกตางกันตามคุณสมบัติของเสนใยแตละชนิด ยกตัวอยางเชน
1. เสนใยประดิษฐที่มีความคงทนตอการขัดถู (Abrasion resistance) คือ เสนใยท่ีมีความคงทนตอการใชงาน การสวมใส 

การซักทําความสะอาด เชน เสนใยโพลีเอสเตอร ไนลอน และสแปนเด็กซ โดยนํามาใชกับงานที่ตองการความทนทานตอการขัดถู อาทิ 
ผาบุโซฟา ผาบุชั้นในกระเปา ผาทํากระเปากางเกง และผาซับในรองเทา

2. เสนใยประดิษฐที่มีการยืดตัวและมีความยืดหยุน (Elongation & Elasticity) เปนคุณสมบัติของเสนใยที่สามารถยืดตัวออก
เมื่อถูกดึง และสามารถหดกลับไดเมื่อปลอยแรงดึง (Elastic recovery) เสนใยท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว คือ เสนใยสแปนเด็กซ ซึ่งใน
ขั้นตอนการผลิตจะใชเสนใยสแปนเด็กซเปนแกนกลาง พันดวยเสนใยชนิดตาง ๆ เชน ฝาย โพลีเอสเตอร ไนลอน แลวจึงนําไปถักหรือ
ทอเปนชุดชั้นใน ชุดวายน้ํา และถุงนอง เปนตน
 3. การทนตอความรอน (Thermal resistance) เสนใยธรรมชาติสวนใหญเมื่อไดรับความรอน จะติดไฟงายและลุกไหม
อยางรวดเร็ว สวนเสนใยสังเคราะหเมื่อไดรับความรอนจะออนตัว และเม่ือรอนจนถึงจุดหลอมละลาย เสนใยจะหลอมเหลวเปน
ยางเหนียวคลายพลาสติก สําหรับเสนใยประดิษฐที่มีคุณสมบัติการทนตอความรอนไดดี ไดแก เสนใยคารบอน และเสนใยอารามิด 

ภาพท่ี 1 : ขนาดความยาวของเสนใยฝายสายพันธุตาง ๆ
(ที่มา : www.saintkeat.wordpress.com)

ภาพท่ี 2 : ลักษณะของเสนใยสั้นและเสนใยยาว
(ที่มา : www.textileschool.com)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 38 วารสาร



ประเภท                 
ความยาวของเสนใย

เสนใย (Fiber) เสนดาย (Yarn)

ธรรมชาติ ประดิษฐ ธรรมชาติ ประดิษฐ ผสม

ใยสั้น
ฝาย เรยอน

โพลีเอสเตอร
อะคริลิก

ฝาย
ไหมปน

(Spun silk)

เรยอน
โพลีเอสเตอร
อะคริลิก

โพลีเอสเตอร/ฝาย (T/C)
โพลีเอสเตอร/เรยอน 

(T/R)

ใยยาว

ไหม โพลีเอสเตอร
ไนลอน

สแปนเด็กซ
อารามิด

ไหม โพลีเอสเตอร
ไนลอน

สแปนเด็กซ 
อารามิด

-

สถานะปจจุบันของเสนใยไทยเปนอยางไร
 ความสามารถในการผลติเสนใยของประเทศไทยในปจจุบนัแบงตามแหลงกําเนดิของเสนใยและ ความยาวของเสนใยท่ีนาํไปผลติ
เปนเสนดาย ไดดังนี้

 ปจจุบันมีโรงงานผลิตเสนใยและโรงงานปนดายในประเทศรวมท้ังสิ้น 161 โรงงาน มีจํานวนแรงงานกวา 57,000 คน แบง
เปนโรงงานผลิตเสนดายธรรมชาติ จํานวน 149 โรง มีจํานวนแรงงาน 44,800 คน และโรงงานผลิตเสนใยและเสนดายประดิษฐ 
จํานวน 12 โรง มีจํานวนแรงงานประมาณ 12,200 คน
 เสนใยธรรมชาติที่สามารถผลิตไดมากท่ีสุดในประเทศ คือ เสนใยฝาย ในป พ.ศ. 2559 สามารถผลิตเสนใยฝายได จํานวน 200 ตัน
จากพ้ืนที่การเพาะปลูก 3,641 ไร1 ในขณะที่มีปริมาณความตองการใชเสนใยฝาย ในประเทศถึงปละ 320,000 ตัน ผูประกอบการ
โรงงานปนดายจงึอาศยัการนาํเขาเสนใยฝายจากตางประเทศทดแทน ซึง่ในป พ.ศ. 2560 มปีรมิาณการนาํเขาเสนใยฝาย 271,500 ตนั
มูลคาการนําเขา 502.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีตลาดนําเขาสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย บราซิล และมาลี

1หนังสือสถิติสิ่งทอไทย 2559/2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ภาพที่ 3 : ปริมาณการนําเขาเสนใยฝายต้ังแตป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 และสัดสวนปริมาณการนําเขาเสนใยฝายในป พ.ศ. 2560

(ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชย)

 สาํหรบัเสนใยประดิษฐทีม่กีารผลติในประเทศ ไดแก เสนใย
โพลเีอสเตอร ไนลอน เรยอน อะครลิกิ สแปนเดก็ซ และอารามดิ
หากพิจารณาขอมูลการสงออกเสนใยและเสนดายตั้งแตป 
พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2560 พบวา มลูคาการสงออกในสวนเสนใยและ
เสนดายประดิษฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีประเทศคูคาสําคัญ 
ไดแก จีน อินโดนีเซีย ตุรกี เวียดนาม และปากีสถาน ในขณะท่ี
มูลคาการสงออกเสนดายฝายมีแนวโนมลดลง

ภาพท่ี 4 : มูลคาการสงออกเสนใยประดิษฐและเสนดายฝายตั้งแตป 
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560

(ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย)
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ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเสนใยไทย
 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) เพือ่ปรบัโครงสรางอตุสาหกรรมใหสามารถผลักดนั การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 3 กลุมอตุสาหกรรม
หลัก คือ กลุม First S-Curve 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กลุม New S-Curve 5 อุตสาหกรรมอนาคต และกลุม Second Wave 
S-Curve ซึ่งเปนกลุมอตุสาหกรรมเดิมของประเทศที่จะตองมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแนวทาง
การพัฒนาจะรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
เรียกเปน กลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเปนสวนสําคัญของคลัสเตอรอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (Creative Economy Industries 
Cluster) ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่จะชวยผลักดันใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)

อนาคต…ของอุตสาหกรรมเสนใยจะไปทิศทางใด
 ในแวดวงสิ่งทออุตสาหกรรมเสนใยจะมีบทบาทโดดเดนจากพื้นฐานความหลากหลายของแหลงวัตถุดิบ ความหลากหลายของ
เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือใหเกิดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือการใชงานที่หลากหลาย  ทั้งวงการแฟช่ัน อุตสาหกรรมการแพทย 
การกีฬา เปนตน โดยคาดการณไดวา แนวโนมการผลติเสนใยจะขยายตวัเพิม่ขึน้จากศกัยภาพการผลติของผูประกอบการ และการวจิยั
พฒันาเสนใยสมบตัพิเิศษตาง ๆ  ได ซึง่เปนการเปดโอกาสในการเขาไปเชือ่มโยงกบักลุมอตุสาหกรรมเปาหมายโดยเฉพาะ 10 S-Curve 
ของรัฐบาลในลักษณะผลิตภัณฑ ทีม่สีมบัตพิเิศษท่ีแตกตางไปจากการผลิตเคร่ืองนุงหมท่ัวไป หรือท่ีเรยีกวาสิง่ทอทางเทคนิค (Technical 
Textile) คือ ผลิตภัณฑสิ่งทอที่ผูใชไมไดตองการเฉพาะความสวยงาม แตตองการสมบัติพิเศษและรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงค
ของการใชงาน เชน กลุมสิ่งทอเทคนิคสําหรับงานปกปอง (Protech) กลุมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทยและสุขอนามัย (Meditech) 
กลุมสิ่งทอเทคนิคทางยานยนต อากาศยานและอวกาศ (Mobitech) เปนตน 
 ตัวอยางการผลิตเสนใยท่ีมีสมบัติพิเศษ ที่มีการนํามาใชประโยชนแลวในหลากหลายดาน คือ เสนใยอารามิด (Aramid fiber) 
ซึ่งจัดอยูในกลุมของเสนใยประดิษฐที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) มีสมบัติเดนในเรื่องความแข็งแรงที่สูงกวาเสนใย
เหล็กถึง 5 เทา หากคิดที่นํ้าหนักเทากัน มีความทนทานตอความรอน สารเคมี และมีนํ้าหนักเบา จึงทําใหปจจุบันเริ่มมีผูประกอบการ
นําเสนใยอารามิดมาใชในการผลิตผลติภัณฑตาง ๆ ดังนี้ 

 กลุมสิ่งทอเทคนิคสําหรับงานปกปอง (Protech) สําหรับอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไดแก ชุดผจญเพลิง เกราะกันกระสุน 
ถุงมือปองกันของมีคม และชุดของนักแขงรถ

 กลุมสิง่ทอเทคนิคทางยานยนต อากาศยานและอวกาศ (Mobitech) ชิน้สวนในยานพาหนะ ไดแก ผาเบรกรถยนต ยางรถยนต 
ตัวถังรถยนต รถแขง รถจักรยาน ชิ้นสวนในเครื่องบิน

 กลุมสิ่งทอเทคนิคทางงานอุตสาหกรรม (Indutech) เชือกหรือสายเคเบิลที่สามารถรับนํ้าหนัก หรือทนแรงดึงสูงสําหรับ
งานอุตสาหกรรม

ภาพท่ี 5 : โครงสรางอุตสาหกรรมไทย
(ที่มา : ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579)

่ี่่ี่ี่ี่ี่่ี่ีีี โโโโโโโโโ  ไไไไไไไไไ
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 กลุมสิ่งทอเทคนิคทางกีฬา (Sporttech) อุปกรณกีฬาตาง ๆ เชน สายเบ็ดตกปลา ไมเทนนิส   เรือแคนู กระดานสกี เปนตน
สําหรับกลุมสิ่งทอเทคนิคที่มีแนวโนมจะนําเสนใยอารามิดไปใชในการผลิตเปนอันดับตน ๆ คือ   กลุมสิ่งทอเทคนิคสําหรับงาน
ปกปอง (Protech) เชน ชุดผจญเพลิง และกลุมสิ่งทอเทคนิคสําหรับท่ีพักอาศัย (Hometech) เชน อาคาร บานเรือน โรงงาน ระบบ
ขนสงสาธารณะ เนื่องจากเปนสิ่งที่อยูใกลตัว และอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเกี่ยวของกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 
หากเกิดเหตุการณอัคคีภัยขึ้น เสื้อผาหรือวัสดุสิ่งทอท่ีผลิตโดยเสนใยอารามิดนี้จะชวยลดความสูญเสียไดดีกวาผาฝายที่นําไปตกแตง
โดยใสสารหนวงไฟ (Flame retardant : FR) หรือผาโพลีเอสเตอรที่ไดจากการนําสารหนวงไฟผสมในสารต้ังตนของกระบวนการผลิต
ทําใหมีสารหนวงไฟอยูในเน้ือของเสนใย (FR treated fiber) ดังภาพที่ 8 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผากันไฟ ทั้ง 3 ชนิดที่
ใชอยูในประเทศ จะเห็นไดวาผาท่ีผลิตโดยเสนใยอารามิดมีความสามารถในการหนวงไฟไดดีที่สุด ดังนั้นหากภาครัฐและภาคเอกชน
รวมมือกนัผลักดนัใหมมีาตรการดานความปลอดภัยใหมากข้ึน หรอืสงเสริมการใช  ผาอารามิดอยางจริงจงั รวมถึงการผลักดันมาตรฐาน
สิ่งทอกันลามไฟในกลุมผลิตภัณฑสําหรับตกแตงภายในอาคาร และกลุม Protective wear ในประเทศ จะสงผลใหเกิดความตองการ
ใชในกลุมผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งจะชวยกระตุนการลงทุนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไดเปนอยางดี

ชนิดของผากันไฟ  

คุณสมบัติ  

ตกแตงโดยใสสาร
หนวงไฟในผาฝาย

(FR Cotton)

ผสมสารหนวงไฟ
ในเสนใย

โพลีเอสเตอร
(FR Treated fiber)

ผาอารามิด

การกันไฟหลังการซัก
หายไปได หากซักผิดวิธี
ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งใน

การซัก
คงอยูได คงอยูได

หลอมและหยดเมื่อความรอนสูง ไม หลอมและหยด ไม

ควันเมื่อไหม สูง ปานกลาง นอย

ความแข็งแรงของผา พอใช ดี ดีมาก

อายุการใชงาน สั้น ปานกลาง ยาวนาน

ภาพท่ี 6 : ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผากันไฟท่ีมีใชกันอยูในปจจุบัน
(ทีม่า : นติยสารเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน การปองกันและระงับอัคคภียั การอนุรกัษสิง่แวดลอม
ฉบับที่ 132 : เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560)

 นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวดานการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอพบวา มีผูผลิตเสนใยเซลลูโลสรายใหญของโลกจากประเทศ
ออสเตรียไดเขามาลงทุนในประเทศ จากการท่ีประเทศไทยมีศักยภาพการลงทุนท่ีไดเปรียบทางภูมิศาสตร สามารถเช่ือมโยงไปยัง
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียนไดงาย มีนโยบายสงเสริมการลงทุนท่ีนาสนใจ เชน นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มีการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาที่ดีกวาหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน  มีวัตถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ และมีองคกรตาง ๆ ที่จะคอยใหคําปรึกษาแนะนํา เชน 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ศูนยวิเคราะหทดสอบส่ิงทอท่ีไดมาตรฐาน และสมาคมส่ิงทอตาง ๆ ตลอดท้ังสายการผลิต อาทิ 
สมาคมอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย สะทอนใหเห็นถึง  
ความพรอมของประเทศไทยที่จะรองรับเทคโนโลยีการผลิตเสนใยสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) เพื่อตอบสนองความ
ตองการในกลุมผูบรโิภคทีห่ลากหลายทัง้ภายในและตางประเทศ ซึง่จะทาํใหเกดิการปฏริปูโครงสรางอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุงหม
ของไทยอยางแทจริงในระยะตอไป

จัดทําโดย :
นายบุรินทร พุทธโชติ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. (มิถุนายน 2542). วิทยาศาสตรเสนใย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สถิติสิ่งทอไทย 2559/2560.
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579). (ตุลาคม 2559).

   กระทรวงอุตสาหกรรม. 
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง 
องคการส งเสริมการคาต างประเทศของญี่ปุ น 
(JETRO BANGKOK) กับสถาบันยานยนต
นายศิริรุจ จุลกะรัตน  ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานกลาวตอนรับ ในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง องคการสงเสริมการคาตาง
ประเทศของญ่ีปุน (JETRO BANGKOK) กับสถาบันยานยนต 
และการประชุมความรวมมือ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
สมยัใหม วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซน็จูรี ่พารค กรงุเทพ

เปดตวัโรงงานผลิตแบตเตอร่ีรถยนตไฟฟา โรงงานธนบุรปีระกอบยนต
นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขารวมพิธีวาง
ศิลาฤกษการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนตไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด ของบริษัท 
เมอรเซเดส-เบนซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือเปนโรงงานผลิต
แบตเตอรีแ่หงแรกในภมูภิาคอาเซยีน และแหงที ่6 ของเมอรเซเดส-เบนซ ทัว่โลก โดยมี
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงงานธนบุรีประกอบรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ

รอบรั้วอุตสาหกรรม

ประชมุดานการตลาดและประชาสมัพนัธ ภายใตคณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขารวมประชุม
คณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธ ภายใตคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุม วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ณ อาคาร
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แถลงข  า ว ร ะ บบสารสน เ ทศทาง ภูมิ ศ าสตร  
(Geographic Information System-GIS) และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติ
เปนประธานการแถลงขาวระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(Geographic Information System-GIS) และการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน และไดรับเกียรติจาก 
นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เขารวมงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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Business Indicators

ไตรมาส 1 ป 2561 การสงออกสินคาอตุสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตวั
รอยละ 13.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของ
สินคาสําคัญหลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ และเครื่องจกัรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล  
 ดานตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสท่ี 1 
ป 2561 ตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป (27) จีน อาเซียน (5) และ CLMV 

ไตรมาส 1 ป 2561 การนาํเขาสนิคาขยายตวัรอยละ 16.2 เมือ่เทยีบกบัชวง
เดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสนิคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 25.5 สนิคา
ทุนขยายตัวรอยละ 12.1 จากการนําเขาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 
เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบท่ีขยายตัว สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) 
ขยายตัวรอยละ 15.5 จากการขยายตัวของการนําเขาเคมีภัณฑ อุปกรณ
สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา และเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ

การสงออก – นําเขา 
สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 1 ป 2561

OIE

*หมายเหตุ : อาเซียน (5) ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ บรูไน 
CLMV ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
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ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

Business Indicators
OIE

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนกันยายน 2560

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

โดย : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316                                            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.oie.go.th.th่ ่

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ไตรมาสที่ 1/2561 MPI ขยายตัวรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2560 อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม นํ้าตาล นํ้ามันพืช เม็ดพลาสติก

EWS-IE เดือนพฤษภาคม 2561 – กรกฎาคม 2561 สงสญัญาณปกต ิโดยมตีวัแปรองคประกอบทีส่งสัญญาณ
ปกติ ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา 
ดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรมของญีปุ่น ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกิจของอยี ูและมตีวัแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณไมปกติเบ้ืองตน ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อใหมของไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน 

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 
2-4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดง
สัญญาณไฟสีแดง
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