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“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) : ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางย่ังยืน กรณีศึกษาของไตหวัน” ตามกระแสท่ีทั้งสังคม
โลกและไทยตางใหความสนใจ
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อุตสาหกรรม 3 เรื่อง ไดแก “เอลนีโญ & ลานีญา 2562 โอกาส
ของภาคอุตสาหกรรมใด” “กําลังซื้อภาคการเกษตรสัมพันธ 
กับการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยางไร” และ “เฮมพ จากพืชตองหาม
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 สัมภาษณพิเศษพบกับนายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการ
สํ า นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กับบทบาทหน  าที่ ผู  นํ า 
สศอ. ยุคใหม สู Smart OIE  
 ต อด วย  นานาสาระ  “ความร วมมือด านการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย-รัสเซีย” และเกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม “ขอเสนอ
การสะสมถ่ินกําเนิดสินคาแบบ Full Cumulation” แลวพบกันใหม
อีกครั้งกับวารสารฯ ฉบับหนา คะ
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เรื่องเดนประจําฉบับ

 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาจเปนเรื่องที่คอนขางใหมในประเทศไทย แตในอีกหลายประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตรเปนเกาะจะใหความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ
คอนขางจํากัด และตองพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเพ่ือผลิตสินคาใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งสงผลตอวิถีชีวิตและการใชสินคาของประชาชน ตลอดจนมีความเสี่ยง
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เชน ระดับนํ้าทะเล อุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกวา
ประเทศที่เปนแผนดินใหญ นอกจากประเทศที่เปนเกาะแลว ประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญก็ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเชนเดียวกัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวใหสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ไดอีกอยางไมรูจบ เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน เนื่องจากหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกแสดงใหเห็นวา โลกไมสามารถฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดทันตอการใชงานของมนุษย
อยางหนักในชวง 100 ป ที่ผานมา ซึ่งเปนชวงที่ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในทุกประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ องคการ
สหประชาชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอยางย่ังยืนและสมดุล จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จํานวน 17 สาขา ขึ้นในป ค.ศ. 2015 ครอบคลุมดานการสราง
ความเจริญ (Prosperity) ประชาชน (People) และสภาพแวดลอมของโลก (Planet)

 หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการคาสินคาและบริการในวงจรปด (Close Loop) ซึ่งมี
วัต ถุประสงค  เพื่ อ ให ขยะเป นศูนย และลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตและบริโภค รวมถึงลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีธุรกิจยังสามารถดําเนินตอไปได 
โดยมิใชมีเพียงประเด็นดานการจัดการของเสียเทานั้น ทั้งนี้ 
ปจจัยสําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม (Redesign) ทั้งวงจรชีวิตของสินคา ตั้งแต
การพัฒนาวัสดุใหสามารถรีไซเคิล ซอมแซม ปรับแตง หรือ
เปล่ียนชิ้นสวนเพียงบางช้ินไดงายขึ้นโดยไมตองเปล่ียนทั้งชุด 
ไปจนถึงการยืดอายุการใชงานสินคาใหยาวข้ึน และการจัดการ
สินคาหลังจากหมดอายุการใชงาน เพื่อนํากลับมาแยกช้ินสวน

และเขาสู กระบวนการผลิตใหม นําไปสู การเปลี่ยนรูปแบบ
ทางธุรกิจจากเดิมท่ีเปนแบบทางเดียว คือ ผลิต-บริโภค-ทิ้ง 
โดยเม่ือสินคาถูกสงออกจากโรงงานแลวก็หมดหนาที่ของผูผลิต
ทันที ซึ่งระบบดังกลาวอาจถูกมองวาเปนการเพ่ิมภาระใหกับ
ผู ผลิตในระยะส้ัน อยางไรก็ดี แนวทางดังกลาวกําลังไดรับ
ความสําคัญในเวทีระดับโลก ดังนั้น แตละประเทศจึงตองผลักดัน
และสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจในประเทศ
ไปสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางท่ัวถึง รวมถึงการกําหนด
นโยบายการใชทรัพยากรหมุนเวียนของบริษัทขามชาติขนาดใหญ
ในการสรางมาตรฐานและการยอมรับจากผู บริโภค จะเปน
แรงผลักดันบริษัทขนาดเล็กในแตละประเทศใหดําเนินการ
ตามนโยบายเพื่อสามารถอยูในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ได 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy): (Circular Economy): 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาของไตหวันอยางยั่งยืน กรณีศึกษาของไตหวัน
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ซึ่งจะกอใหเกิดการจางงาน และเกิดอาชีพใหม ๆ ในอนาคต
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และวัสดุศาสตร
 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมฝกอบรมหลักสูตร Workshop 
on the Promotion of Circular Economy จัดโดย Taiwan 
International Cooperation and Development Fund (ICDF) 
ระหวางวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ไตหวัน ซึ่งกิจกรรม
ประกอบดวย การบรรยายภายใตหัวขอเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไตหวัน และการศึกษา
ดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพบวา ไตหวันมีจุดเริ่มตนนโยบาย
การหมุนเวียนทรัพยากรมาต้ังแตป  ค .ศ . 1997 เนื่องจาก
มีภูมิประเทศเป นเกาะและมีทรัพยากรจํา กัด  ซึ่ ง ในอดีต
มุ งเนนเฉพาะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเทานั้น แตภายหลังไดเพิ่มประเด็น
ดานความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจขึ้นเปนปจจัยที่สาม
ตั้งแตป ค.ศ. 2016 เปนตนมา ปจจุบันไตหวันสามารถรีไซเคิล
สินคาอุตสาหกรรมไดประมาณรอยละ 80 ซึ่งมีสัดสวนสูงกวา
หลายประเทศในทวีปยุโรป ภายใตการดําเนินนโยบายในรูปแบบ
อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ โดยไดรับเงินชดเชยจากภาครัฐ 
เพ่ือสงเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและการกอตั้งบริษัทเก่ียวกับ
การรีไซเคิล การพัฒนาผลิตภัณฑที่ เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
การวิจัยและพัฒนาวัสดุทุติยภูมิ (Secondary Material) ใหเกิด
หวงโซอุปทานการจัดการวัสดุในไตหวัน และสามารถดําเนิน
ตามกลไกตลาดไดตอไป โดยไดตั้งเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
สีเขียว (Green Business Platform) ภายในป ค.ศ. 2030 
และการรีไซเคิลเต็มระบบ (Full Recycle) ภายในป ค.ศ. 2050
 อยางไรก็ดี ปจจุบันไตหวันยังคงเผชิญความทาทาย เชน 
การมีตลาดขนาดเล็กทําใหการแขงขันดานการรีไซเคิลไมสูงมาก 
ในสวนของภาคการผลิตพบวา ปจจุบันสินคาที่ผลิตจากวัสดุ
ทุติยภูมิยังไมมีคุณสมบัติเทียบเทาสินคาดั้งเดิมในดานความ
แข็งแรงคงทน การทนความรอน และอายุการใชงาน รวมถึง
ยังไมสามารถแขงขันดานราคาได และผูประกอบการยังคงให
ความสําคัญกับดานการผลิต การตลาด และการคามากกวา
ประเด็นดานส่ิงแวดลอมซ่ึงจับตองไดยากและเปนการเพ่ิมภาระ
ใหกับตนเอง ทั้งนี้ ในระยะยาว สินคาที่ผลิตจากวัสดุทุติยภูมิตองมี
คุณสมบัติไมแตกตางไปจากวัสดุดั้งเดิมจึงจะสามารถทดแทน
การใชวัสดุเดิมได นอกจากน้ี ผู บริโภคยังพิจารณาเลือกซ้ือ
สินคาจากราคาและคุณภาพเปนหลัก รวมทั้งยังมีความกังวล
ตอผลกระทบของสินคารีไซเคิลที่อาจมีตอสุขภาพ ดังนั้น ภาครัฐ
จึงตองมุงสรางความตระหนักรูดานการใชทรัพยากรหมุนเวียน
แกผูบริโภค รวมทั้งมีการปลูกฝงผานระบบการศึกษาในโรงเรียน

ควบคู ไปกับการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑดวย ตลอดจน
สงเสริมการออกแบบสินคาเชิงสรางสรรค (Smart Design) 
เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับวัสดุเหลือใช และการใชซํ้าซึ่งไมตอง
ลงทุนมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาดกลาง-ยอม 
(SMEs) ซึ่ งมีงบประมาณจํากัดในการลงทุนด านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิล และ/หรือการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ เชน การนําอวนจับปลามาผลิตพรมและสิ่งทอ
อื่น ๆ การผลิตปุ ยและไบโอแกสจากการหมักขยะอินทรีย 
และมูลสัตว เปนตน
 ตัวอยางการประยุกตใชหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในธุรกิจตาง ๆ ของไตหวัน

ธุรกิจไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยการนํา
ความรอนจากการเผาทําลายขยะในครัวเรือนและเศษอาหาร
มาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อลดการปลอยมลภาวะออกสูธรรมชาติ 
ภายใตแนวคิดจากขยะสู พลังงาน รวมกับพลังงานที่ได จาก
การผลิตวิธีอื่น โดยไตหวันมีเปาหมายในการผลิตไฟฟาจาก
วัสดุรีไซเคิลใหไดถึงรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2025 โดยปจจุบัน
ไตหวันสามารถรีไซเคิลข้ีเถาถานไดมากกวารอยละ 80 รวมถึง
นํายิปซั่มซ่ึงเป นผลผลิตจากกระบวนการเผาไหมเ ช้ือเพลิง
ที่มีกํามะถันเปนสวนประกอบไปผลิตเปนแผนยิปซ่ัมไดรอยละ 99 
นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต แนวคิดการทําเหมืองในเมือง 
(Urban Mining) โดยการสกัดโลหะมีคาจากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
เช น แผนวงจรไฟฟา โทรศัพทมือถือ และช้ินสวนรถยนต 
เพื่อขายตอใหกับอุตสาหกรรมอื่นเพื่อเปนวัตถุดิบตอไป โดยใช
เทคโนโลยีไฟฟาเคมีในการแยกโลหะมีคาออกจากช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสและนําไปหลอมใหเปนกอน ทําใหไดโลหะท่ีมี
ความบริสุทธิ์สูง และไมกอใหเกิดความเสียหายตอช้ินสวนอื่น ๆ 
ซึ่งทําใหมีมูลคามากกวาการนําชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมาแยกขาย
เพียงอยางเดียว สวนสารละลายที่ใชในการทําปฏิกิริยาเคมี
สามารถเติมสารเคมี เพื่ อรักษาประสิทธิภาพการทํ างาน 
(Reactivate) ไดตลอดอายุการใชงานโดยไมตองมีการเปลี่ยนถาย

ธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิง เปนธุรกิจที่เกิดข้ึน
เพื่อรองรับแผนการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น
ของไตหวัน เนื่องจากในอดีตที่ผ านมา สารละลายสําหรับ
หล อลื่นในกระบวนการการตัดชิ้นงาน (Sl icing Slurry) 
ในอุตสาหกรรมการผลิตเซลล แสงอาทิตย   สาร ก่ึงตัวนํา 
และจอ LCD ที่ ใช แล วจะถูกนําไปเก็บไว  โดยไม สามารถ
ใชประโยชนไดอีก ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการหาท่ีจัดเก็บ รวมท้ัง
อาจเกิดการร่ัวซึมสู สิ่งแวดลอมหรือเกิดการลุกไหมทําใหเกิด
เพลิงไหมโกดังเก็บของ บริษัท Chen Ya จึงไดดําเนินการวิจัย
และพัฒนาแนวทางในการนําสารละลายดังกล าวมาสกัด
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สารซิลิคอนและผลิตเปนเม็ด (Briquette) เพื่อเปนเช้ือเพลิง
ใหกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะชวยลดการใชถานหินในไตหวันลง 
โดยไดพัฒนาเคร่ืองกรองเศษซิลิคอนออกจากสารละลาย รวมถึง
เตาอบสูญญากาศ และเบาหลอมผงซิลิคอนใหเปนเม็ด รวมท้ัง
การเติมสารตาง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสินคาใหเปนไปตาม
ความตองการของลูกคา โดยซิลิคอนเม็ดที่ผลิตไดจะตองผาน
การทดสอบความแข็งแรง เพ่ือมิใหเกิดการแตกหักในระหวาง
การบรรจุภัณฑหรือขนสง สวนสารละลายท่ีผานการคัดแยก
ซิลิคอนแลวสามารถนํากลับไปใชงานใหมไดอีกครั้ง

ธุรกิจการผลิตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร ไดแก 
จาน ชาม ชอน สอม มีด และหลอด จากออย ไผ กากกาแฟ 
และธัญพืช โดยการรับซ้ือวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรม
และรานกาแฟในไตหวัน เพื่อมาอัดเปนเม็ดในลักษณะเดียวกับ
เม็ดพลาสติกและสงไปทําการผลิตเครื่องใช โดยใชกาวท่ีผลิต
มาจากสารสกัดจากพืชเปนสารยึดเกาะนําเขามาจากตางประเทศ 
ซึ่ งผลิตภัณฑ บนโต ะอาหารที่ผลิตได จะมีอายุการใช  งาน
ประมาณ 2 ป ส วนหลอดกาแฟออกแบบสําหรับใช งาน
เพียงครั้งเดียวเพื่อสุขอนามัย และความสะดวกในการใชงาน
ของรานขายเครื่องดื่มในไตหวัน ซึ่งผลิตภัณฑทุกช้ินสามารถ
ยอยสลายไดตามธรรมชาติเมื่อนําไปฝงดินเปนเวลา 6 เดือน 
โดยมุ งเนนการใชเฉพาะวัสดุเหลือใชจากพืชตามท่ีสามารถ
หาไดในทองถ่ินเพ่ือไมเปนการรบกวนกลไกตลาด อยางไรก็ดี 
ผลิตภัณฑดังกลาวยังไมสามารถนําเขาเตาอบไมโครเวฟได 
ประกอบกับมีตนทุนสูงกวาผลิตภัณฑที่ทําดวยพลาสติก ทําให
แขงขันไดยาก แตไตหวันและประเทศอื่น ๆ ก็ไมอาจหลีกเลี่ยง
การพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติกในระยะยาวได เนื่องจากแนวโนม
ของโลกกําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาวัสดุทดแทนวัสดุดั้งเดิม
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ธุรกิจการรีไซเคิลแกวและกระจก รวมถึง
หนาจอโทรศัพทมือถือ ซึ่งปจจุบันไตหวันมีการรีไซเคิลแกวแลวถึง
รอยละ 90 โดยการนําแกวและกระจกมาคัดแยก บดละเอียด 
และปรับปรุงคุณสมบัติดวยสารเคมี เพื่อสงออกเปนวัตถุดิบ
แกอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการผลิต
สินคาสําหรับตกแตงบาน การประดับกําแพงเปนภาพตาง ๆ 
ดวยเศษแกวผสมสี และมีเปาหมายในการตกแตงกําแพงสนามบิน
ไตหวันซ่ึงอยูระหวางการกอสรางสวนขยาย นอกเหนือจาก
ประโยชนในการใชประดับตกแตงแลว เศษแกวและผงแกว
ที่ไดจากการบดยังสามารถนําไปใชประโยชนในการกอสราง 
แตยังคงมีขอจํากัดที่ตองวิจัยและพัฒนาตอไป อาทิ การนําผงแกว
ไปเปนสวนผสมของอิฐบล็อกสําหรับกอกําแพง ซึ่งชวยใหมีรูพรุน
และนํ้าหนักเบา ทําใหสามารถทนไฟไดนานกวาและปองกันเสียง
ไดดีกวาอิฐบล็อกธรรมดา แตไมสามารถกันนํ้าหรือรองรับนํ้าหนัก
ไดมากนัก ทําใหสามารถใชกอเปนกําแพงภายในอาคารเทานั้น 
รวมทั้งการนําเศษแกวไปผสมกับปูนซีเมนตเพื่อลดปริมาณ
การใช ปูนซี เมนต และสามารถช วยสะท อนแสงในบริเวณ
ทางมาลาย แตไมสามารถนําไปใชบนทองถนนทั่วไปไดทั้งหมด 
เนื่องจากคุณสมบัติการสะทอนแสงของแกวอาจรบกวนสายตา
ผูขับข่ีรถยนต รวมถึงอาจทําใหพื้นถนนมีความลื่นมากขึ้น สงผลให
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนของยางรถยนตลดลง ซึ่งลวน
แลวแตกอใหเกิดอันตรายได
       ธุรกิจการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร โดยไดมี
โอกาสไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ASUS ซึ่งประสบความสําเร็จ
ในการปรับเปล่ียนรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
ไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน และขยายการดําเนินการไปยังบริษัท 
ASUS ทั่วโลก โดยมีเป าหมายสูงสุด คือ การมีของเสีย
ในระบบเปนศูนย (Zero Waste) ซึ่งปจจุบัน ASUS ไตหวันไดใช
ระบบอาสาสมัครนํากลับคืนเครื่องคอมพิวเตอรทุกรุ นทุกยี่หอ 
เพื่อเป นส วนลดในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร ของ ASUS 
โดยจะนํามา คัดแยก ช้ินส  วนและนํา ไป รี ไซ เ คิล เ พ่ือผ ลิต
คอมพิวเตอรใหม รวมถึงมีแนวทางการบํารุงรักษาและรับซื้อ
เคร่ืองท่ีหมดอายุการใชงานคืนเพ่ือเปนสวนลดของเคร่ืองใหม 
ภายใตแนวคิดการขายเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแทนการขายเคร่ือง
คอมพิวเตอร ซึ่งชวยใหผู บริโภคไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอร
เคร่ืองหนึ่งเปนเวลาหลาย ๆ ป จนกระท่ังไมสามารถซอมแซมได
เนื่องจากวัสดุอุปกรณและระบบลาสมัย ทําใหกลายเปนขยะ
อิเล็กทรอนิกสที่ไมสามารถใชประโยชนได และไมคุมคาที่จะนําไป
ขาย แตสามารถเปลี่ยนเครื่องใหมไดบอยยิ่งข้ึนตามเทคโนโลยี
ที่ เปล่ียนไปอย างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความทาทายในระยะยาว
ของบริษัทฯ คือ การผลิตสินคาท่ีใชวัสดุรีไซเคิลใหไดจํานวน

       ธุรกิจการใหเชาเครื่องใชภายในบาน เกิดจาก
กลุมคนท่ีมีแนวคิดการนําเคร่ืองใชที่ไมไดใชงานในชีวิตประจําวัน 
เชน เคร่ืองดูดฝุน ไปใหผูอื่นเชาใชงานช่ัวคราวในละแวกใกลบาน
เพื่อสรางรายไดเสริม โดยใชอินเตอรเนตในการสื่อสารกับลูกคา 
และนัดพบกับลูกคาดวยตนเอง เพื่อทําสัญญาเชาอิเล็กทรอนิกส
โดยไมใชกระดาษ แนะนําวิธีการใชงานสินคา รวมทั้งตรวจสอบ
สินคาวาไมมีความเสียหายกอนใหเชา ตอมาจึงเพ่ิมรายการ
สินคาใหเชา เชน เตาอบ เตาปง เครื่องตัดหญา อุปกรณทําครัว 
และอุปกรณทําความสะอาดอื่น ๆ ซึ่งกอใหเกิดรูปแบบเศรษฐกิจ
การแบงปน (Sharing Economy) ภายหลังเมื่อมีผู สนใจ
มาเปนผู ใหเชาสินคาเพิ่มมากขึ้น และขยายพื้นที่เปนวงกวาง
มากขึ้น กลุมผูริเริ่มจึงไดกอตั้ง Application จับคูความตองการ
ระหวางผู  เช าและผู ใหเช าสินคาขึ้น และจัดเก็บรายไดจาก
คาสมาชิก โดยมีการกําหนดแบบฟอรมที่ชัดเจนเพื่อจัดเก็บ
ข อมูลของทั้งฝ ายผู  เช าและผู  ให  เช าอย างเป นระบบ ทั้งนี้ 
หากผูเชาใชสินคาแลวพึงพอใจและไปซื้อสนิคามาใชเอง ก็สามารถ
มาเปนผูใหเชาไดเชนกัน ซึ่งโดยปกติชาวไตหวันมักไมนิยมซ้ือ
เครื่องใชทุกอยางมาเก็บไวที่บานเนื่องจากมีพื้นที่จํากัด รวมถึง
มีความซ่ือสัตยในการเชาและใหเช าสินคา วิธีการดังกลาว
จึงประสบความสําเร็จไดในไตหวัน
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ที่คุ มทุน (Economy of scale) หากไมได รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลในอนาคต รวมถึงการผลักดันให ASUS ทั่วโลก
ดําเนินการภายใตนโยบายเดียวกัน เนื่องจากแตละประเทศ
มีนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนแตกตางกัน

ธุรกิจการผลิตเส้ือผาและส่ิงทอ ปจจุบัน
ไตหวันเปนแหลงผลิตเสื้อผาใหกับตราสินคาที่มีชื่อเสียงท่ัวโลก
มากกวา 50 ยี่หอ เนื่องจากเปนผู นําในการวิจัยและพัฒนา
คุณสมบัติของผาเพ่ือตอบสนองการใชงานที่หลากหลาย ไมวา
จะเปนเสื้อกีฬาหรือเสื้อกันหนาว รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต โดยการวิเคราะหเสนทางการเดินทางของวัสดุ 
(Material Flow Analysis) เพื่อพิจารณาวาขั้นตอนใดมีการใช
ทรัพยากรและพลังงานสูงที่สุด รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีในการ
คัดแยกเสนใยและสีของสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เพื่อนํามารีไซเคิล 
และนํากลับมาผลิตใหมรวมกับเสนใยใหมที่เติมเขาไปเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของสิ่งทอ ตลอดจนการใชเคร่ืองจักรรวมกับแรงงานคน
เพ่ือลดการใชคนและเพ่ิมความแมนยํา โดยไดมีโอกาสไปศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท Everest Textile ซึ่งเปนบริษัทผลิตเส้ือผา
รายใหญของไตหวัน ไดนําวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ เช น 
เปลือกสับปะรด เปลือกหอย กากกาแฟ มาเปนสวนผสม
ของเสนใย รวมทั้งใชมาตรการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้ง

มานนํ้าและใชพัดลมขนาดใหญดูดอากาศเขาทางผนังอีกดาน
ของโรงงานเพ่ือลดการใชเครื่องปรับอากาศ โดยไมลดคุณภาพ
ของสินคาหรือคุณภาพการทํางานของพนักงาน รวมทั้งมีนโยบาย
สรางความหลากหลายทางชีวภาพโดยการขุดบอนํ้าเพ่ือสราง
ระบบนิเวศนในบริเวณโรงงาน เพ่ือบรรลุมีเปาหมายการปลอย
ของเสียออกสูสิ่งแวดลอมเปนศูนย (Zero Emission) ภายในป 
ค.ศ. 2020 และดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมแบบเดียวกัน
กับโรงงานทุกแหงในตางประเทศ รวมถึงไทย (ณ จังหวัดราชบุรี) 
       ธุรกิจการปลูกอ อยและผลิตนํ้ าตาล
ดําเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจมาเปนระยะเวลานานกวา 60 ป 
โดยในระยะแรกได มีการเ ล้ียงสุกรควบคู กับการปลูกอ อย
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เพื่อนํามูลสุกรมาทําปุยหมัก ทั้งนี้ ปจจุบันปริมาณการปลูกออย
ในไตหวันทยอยลดลง เนื่องจากใชเวลาในการเก็บเกี่ยวนานกวา
พืชชนิดอื่น ประกอบกับความตองการบริโภคนํ้าตาลในไตหวัน
ลดนอยลง จึงเปนแรงผลักดันใหธุรกิจออยเขาสูระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยการนํากากออยและสวนที่ไมไดใชประโยชน
มาผลิตเปนถานสําหรับเปนเชื้อเพลิง หรืออัดเปนเม็ดเพื่อสงขาย
ใหกับอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะสําหรับใสอาหาร รวมถึง
การผลิตปุยหมักและกาซชีวภาพจากเศษออย เศษอาหาร ผัก 
ผลไม และมูลสุกรรวมกับสารชีวภาพ นอกจากน้ี ยังมีการ
ติดต้ังเซลลแสงอาทิตยบริเวณหลังคาคอกสุกรเพ่ือผลิตไฟฟา
ใชภายในโรงงานผลิตนํ้าตาล ทั้งนี้ ปจจุบันรายไดสวนใหญ
ของธุรกิจออยของไดหวันมาจากการจําหนายสุกร และปุยหมัก
ทั้งในและตางประเทศมากกวาการปลูกออยซ่ึงกําลังอยูในชวง
ขาลง และอาจถูกทดแทนดวยธุรกิจอื่นในอนาคต
 กรณีศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน มีการนําแนวคิด
การเชาใชงานสินคาในสํานักงานแทนการขาย เชน เครื่องกรองนํ้า 
โทรศัพท ปริ๊นเตอร โตะ ตูเอกสาร และหลอดไฟ โดยใหบริษัท
ผูผลิตทําการเปล่ียนชิ้นสวนหรือเปลี่ยนเคร่ืองใหมแทนเคร่ืองเกา
เมื่อหมดอายุการใชงานเพ่ือนํากลับไปแยกชิ้นสวนและผลิตใหม 
เชน การรีไซเคิลหลอดไฟประเภทตาง ๆ และนํากลับมาผลิตใหม 
ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาหลอดไฟที่ผลิตครั้งแรก ภายใตแนวคิด
การขายแสงสวางแทนการขายหลอดไฟ โดยสามารถรีไซเคิล

ไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง ทําใหปจจุบันไตหวันสามารถหมุนเวียน
ปรอทในอุตสาหกรรมหลอดไฟไดทั้งหมด สวนผงฟลูออเรสเซนต
ไดร อยละ 95 และแกวสําหรับผลิตหลอดไฟไดร อยละ 40 
โดยในอนาคตไดกําหนดเปาหมายในการรีไซเคิลวัสดุหลอดไฟ
ไดทั้งหมด ไดแก บัลลาสต ขั้วหลอดไฟโลหะ และขั้วพลาสติก
ใหไดทั้งหมด ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจหลอดไฟในไตหวันไมเกิดขยะ
อีกตอไป
 ตลอดระยะเวลาท่ีไดเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมพบวา 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนแนวทางสําคัญที่จะชวยรักษา
สิ่งแวดลอมรวมถึงลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
และโลก ซึ่งยังคงมีประเด็นทาทายหลัก 2 ประการ ไดแก 
1) การดํารงหรือเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
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เน่ืองจากตองลดการใชวัตถุดิบและทรัพยากร รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาแนวทางในการหมุนเวียนทรัพยากร ซึ่งเปนภาระ
ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของบริษัทผูผลิต และ 2) วัสดุที่ผลิตได
จากการหมุนเวียนทรัพยากรอาจมีคุณสมบัติที่สําคัญ เช น 
การทนความรอน และความคงทนท่ีดอยกวาเดิม ซึ่งปจจัยหลัก
ที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคา คือ ราคาและคุณภาพ จึงเปนไปไดยาก
ที่วัสดุรีไซเคิลจะสามารถแขงขันไดทั้งในเชิงคุณภาพและราคา 
แม แต กรณีไต หวันที่ภาครัฐให การสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิล 
แตก็ไมสามารถทําไดตลอดไป ดังน้ัน บริษัทตาง ๆ จึงตองหา
แนวทางที่จะทําใหสามารถพัฒนาและอยู รอดได ซึ่งบริษัท
ที่ตื่นตัวเร็วก็จะมีเวลาในการปรับตัวมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทย
อาจใหการสนับสนุนไดยากกวาไตหวันเน่ืองจากปจจัยตาง ๆ เชน 
การรับรู ของผู ประกอบการ ความคุ มค าในเชิงเศรษฐกิจ 
การยอมรับดานมาตรฐาน ตลอดจนการใหความสําคัญตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาความสามารถในการแขงขัน

สําหรับการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถ
ทําไดโดยการยืดอายุการใชงานของสินคาโดยการเปล่ียนชิ้นสวน
เพียงบางชิ้นเพ่ือลดการเกิดขยะในสินคาที่มีอายุการใชงานนาน 
ในกลุ มลูกคาท่ีไมนิยมเปลี่ยนสินคาบอย ๆ ซึ่งสินคาในกลุ ม
ดังกลาวควรถอดชิ้นสวนไดงาย เชน โทรศัพทมือถือ เน่ืองจาก
ปจจุบันผูผลิตโทรศัพทมือถือหลายยี่หอนิยมพัฒนาสินคาใหมี
ความบาง ชิ้นส วนท้ังหมดจึงถูกอัดแนนไว ด วยกัน ทําให 
การเปล่ียนชิ้นสวนเพียงบางชิ้นทําไดยากและใชงบประมาณสูง 
ผูบริโภคจึงนิยมซื้อสินคาใหม ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การออกแบบ
สินคาสงผลตอพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภค ในทางกลับกัน 
สินคากลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยูตลอด ผูผลิตอาจตอง
ลดอายุการใชงานของสินคาลง เพ่ือใหผูใชสามารถเปลี่ยนสินคา
ได ทันตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไปโดยท่ีชิ้นส วนของสินค า
มีความเสียหายนอย สามารถนํากลับมาใชซํ้าหรือผลิตใหมไดงาย 
ซึ่งท้ังสองแนวทางอาจมีความคาบเกี่ยวในสินคาบางประเภท
ที่มีผู ใช งานทั้งสองกลุ ม เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 
และรถยนต เปนตน

นอกจากนี้ ความพยายามลดการใชพลังงานตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมประกอบดวย เชน การใชเซลลแสง
อาทิตยซึ่งกําลังไดรับความนิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่สามารถผลิตไฟฟาไดจํากัด และไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของสังคมเมือง ซึ่งโดยท่ัวไปเซลลแสงอาทิตย 
จะมีอายุการใชงานไมเกิน 20 ป และเมื่อหมดอายุการใชงานแลว
มักจะถูกนําไปท้ิงโดยปราศจากการทําลายอยางถูกวิธี กอใหเกิด

ขยะและมลพิษจากสารละลายที่ติดอยู กับแผงรั่วซึมลงสู ดิน
หรือแหลงนํ้า นอกจากน้ี การติดตั้งเซลลเหนือพื้นที่ที่ไมไดใชงาน 
เชน ปา บอน้ํา บึง จะบดบังแสงแดดและทําลายระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติ รวมทั้งการติดตั้งในพื้นท่ีที่มีอากาศชื้นหรือ
ใกลทะเล จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของเซลลลง 
ทําใหเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น และหากเซลล
แตกราวก็จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนกัน ดังนั้น เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจึงตองมีแนวทางในการจัดการวัสดุตลอดทั้งวงจร
ควบคูไปกับการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย

ทั้งน้ี ในปจจุบัน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ในไตหวันสามารถนํามาประยุกตใชในเชิงพาณิชยไดคอนขาง
สูงกวาในประเทศไทยซ่ึงงานวิจัยสวนใหญยังคงจํากัดอยูในภาค
การศึกษา และมีเฉพาะบริษัทขนาดใหญที่สามารถลงทุนในเรื่อง
ดังกลาวได ในขณะที่ไตหวันมีบริษัท SMEs ที่เกี่ยวของกับ
การหมุนเวียนวัสดุเปนจํานวนมากเนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด
กว าไทย หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจึงมีความต่ืนตัว
ตอการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมุนเวียนวัสดุ
ในภาคอุตสาหกรรมคอนขางสูง อยางไรก็ดี ปจจุบันไทยไดให
ความสําคัญตอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยในสวน
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดมีการจัดทํา “แผนแมบท
และแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564” และไดดําเนินโครงการ
สงเสริมผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) ภายใตแผนแมบท
ดังกลาวตั้งแตป 2559 เปนตนมา รวมถึงอยูระหวางการจัดทําแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือ S-Curve 
ของประเทศต อไป ซึ่ งอาจเป นโอกาสสําหรับภาครัฐไทย
ในการสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู กับไต หวัน 
รวมถึงสามารถขยายไปยังอาเซียนในการพัฒนานโยบาย แผนงาน 
และโครงการดานเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมกันในอนาคต

จัดทําโดย 

นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงขอมูลอางอิง 
รายงานสรุปผลการเขารวมฝกอบรมหลักสูตร

Workshop on the Promotion of Circular Economy
ระหวางวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ไตหวัน
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บทความพิเศษบ

 ปญหาสถานการณฝุ นพิษที่กําลังเผชิญอยู  เกิดจาก
ภัยสะสมที่เปนวงจรซํ้าซากจากปญหาระดับพื้นที่ไปสู ภัยพิบัติ
ระดับชาติ และเคยมีปญหาลุกลามถึงขั้นระดับนานาชาติมาแลว
 หากทานผู อ านยังจําเหตุการณฝุ นพิษขามพรมแดน
ที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนเมื่อราว 4 ปกอนไดจะพบวาคนสิงคโปร
นับลานตองแบกรับภัยคุกคามจากฝุนพิษที่เกิดจากการเผาปา
เพื่อแปรสภาพพ้ืนที่ เป นสวนปาลมนํ้ามัน บนเกาะสุมาตรา
ของประเทศอินโดนีเซีย เหตุการณในครั้งนั้นยังสงผลกระทบ
มาถึงพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยดวย ทําใหรัฐบาลสิงคโปร
มีความพยายามในการแกปญหาฝุนพิษ โดยหาทางออกรวมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน จนนําไปสูความตกลงอาเซียนวาดวย
หมอกควันพิษข ามพรมแดน  (ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution)
 ปญหาฝุ นพิษไม ใช ป ญหาใหมสําหรับประเทศไทย 
หากติดตามขาวสารคงทราบถึงสถานการณหมอกควันในพื้นท่ี
ภาคเหนือ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในชวงเดือนธันวาคมถึงเมษายน

ของทุกป   เนื่ องจากเกษตรกรมักจะเผาพื้นที่ การเกษตร 
เพื่อเตรียมปรับพื้นที่สําหรับการทําเกษตรกรรมรอบถัดไป 
แตปนี้กลับเผชิญปญหาฝุนพิษปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง มีสาเหตุ
มาจากมลพิษไอเสียจากการเผาไหมไมสมบูรณของรถยนต 
การเผาชีวมวลในการทําเกษตรกรรม รวมถึงฝุนจากการกอสราง
 จากผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ  พบว า
แหลงท่ีมาของฝุนพิษ PM2.5 เกิดจากมลพิษไอเสียจากการ
เผาไหมไม สมบูรณของรถยนตคิดเปนสัดสวน ร อยละ 52 
ในหลายปที่ผานมามีรถยนตที่จดทะเบียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องกวา 6 ลานคัน คิดเปนรอยละ 37 ของรถยนต
ที่จดทะเบียนทั่วประเทศ
 กรุงเทพฯ ยังครองสถิติการจราจรติดขัดอันดับหนึ่ง
ของเอเชีย มีค าเฉลี่ยถึง 64.1 ชม ./ป มีสัดส วนของถนน
ที่ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมด

สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ กลับมาพบกันอีกคร้ังในบรรยากาศเดือนสีชมพู แตไมรู ทําไม
กลับกลายเปนบรรยากาศทองฟาสีเทา ๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย 
กําลังเผชิญภัยคุกคามจาก ฝุนพิษ PM2.5 กันอยางหนัก ซึ่งผมคงไมตองอธิบายรายละเอียด
ของฝุนพิษ PM2.5 เพราะเช่ือวาทุกทานคงทราบกันดี

ดันมาตรฐานรถยนตดันมาตรฐานรถยนต
สูภัยฝุนพิษสูภัยฝุนพิษ  PM2.5PM2.5

กองบรรณาธิการ
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พยาบาลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมเปนมูลคาตนทุนทางเศรษฐกิจ
ที่ประชาชนไทยตองจายไปกวาหลายแสนลานบาท/ป
 สุดทายนี้ ผมคิดวาเราทุกคนจะฝาฟนวิกฤตการณปญหา
ฝุ นพิษ PM2.5 ไปดวยกัน ไมว าจะเปนภาครัฐภาคเอกชน 
หรือประชาชน ตองชวยกันคนละไมคนละมือ และพลิกวิกฤต
ให เป นโอกาสท่ีเราคนไทยจะตระหนักถึงเ ร่ืองส่ิงแวดลอม
ใหมากขึ้น และชวยกันทําใหทองฟาท่ีสดใสกลับคืนสูประเทศไทย
อีกครั้ง…เพราะอากาศสะอาดไมสามารถซื้อไดเหมือนนํ้าดื่ม

แหลงขอมูลอางอิง
คอลัมน คิดเห็นแชร มติชนออนไลน 

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562

 ตามแผนการบังคับใช มาตรฐานการปล อยมลพิษ
ไอเสียรถยนตของประเทศไทยตองเทียบเทามาตรฐาน Euro 6 
ตั้งแตป 2559 แตปจจุบันมีมาตรฐานเพียง Euro 4 ลาหลัง
นานาชาติไปกวา 12 ป
 หากเทียบกับประเทศจีนที่จะเปล่ียนเปนมาตรฐาน 
Euro 6 ทั้งประเทศภายในป 2563 ไทยยังตามหลังอยูหลายชวงตัว 
ถาไทยมีการปรับมาตรฐานรถยนตใหสูงกวามาตรฐาน Euro 4 
ตั้งแตป 2554 ตามแผนการบังคับใชมาตรฐานมลพิษไอเสียรถยนต 
จะทําใหฝุน PM ที่เกิดขึ้นจากรถยนตในวันนี้หายไปถึง 37,391 ตัน
 อยางไรก็ตาม มาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ไมใช
เรื่องไกลตัวอีกตอไป ทานผู อ านทุกทานสามารถมีสวนรวม
ในการชวยกันลดปญหาฝุนพิษ PM2.5 ไดเพียงแคเลือกใชรถยนต
ที่ไดมาตรฐาน Euro 5 ขึ้นไป ซึ่งปจจุบันมีรถยนตที่ไดมาตรฐาน 
Euro 5 และ Euro 6 จํานวน 171 รุน โดยดูขอมูลรายละเอียด
ไดจาก www.car.go.th หรือจากปาย ECO Sticker ที่ติดอยู
บนรถยนตที่จัดจําหนายทุกคัน หรือเลือกใชรถยนต ECO CAR 
ระยะที่ 2 ซึ่งทุกคันไดมาตรฐาน Euro 5 แลว
 สําหรับผู ผลิตรถยนตในประเทศนั้นก็เปนโอกาสอันดี
ที่จะยกระดับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหเปนรถยนต
ที่ไดมาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาสากล 
แมตนทุนจะเพิ่มขึ้น 10,000-25,000 บาท/คัน แตเปนมูลคา
ที่เทียบไมไดเลยหากเปรียบกับตนทุนดานสุขภาพของประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากฝุนพิษ PM2.5 ในระยะยาว ตั้งแตคาใชจาย
ในการซ้ือหนากากอนามัย N95 ที่สูงถึง 18,250 บาท/คน/ป 
(หนากากอนามัยราคา 50 บาทและตองเปลี่ยนทุกวัน จํานวน 
365 วัน )  เครื่องกรองอากาศท่ีราคาเฉ ล่ียหลายพันบาท
จนถึงหลายหม่ืนบาท/ครัวเรือน ตลอดจนคาใชจายในการรักษา
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บทความพิเศษบ

 อยางไรก็ตาม เอลนีโญและลานีญาอาจไมใชสาเหตุหลัก
ของภัยธรรมชาติทุกคร้ัง แตการทราบถึงความสัมพันธของ
เอลนีโญและลานีญาเบ้ืองตน ยอมชวยเพ่ิมศักยภาพในการ
วางแผนการผลิตและการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เนื่องจาก
ทุกภาคสวนลวนเปนฟนเฟองที่ชวยใหการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยใหผู ประกอบการ
สามารถวิเคราะหกลุมเปาหมาย ขยายฐานการตลาด และปรับตัว
ใหทันกับการแขงขันในตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงได

เอลนีโญ & ลานีญา เกิดข้ึนไดอยางไร?
 เอลนีโญและลานีญาเปนปฏิสัมพันธระหวางอุณหภูมิ
ผิวนํ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกกับการหมุนเวียนของกระแสลม
ที่ ผันแปรตามระบบอากาศในมหาสมุทรแปซิฟ กตอนใต 
เรียกกระแสลมนี้ว า ลมค า หรือ Trade Wind โดยค า
ความกดอากาศบริเวณซีกโลกใต เป นตัวแปรบงช้ีว าลมคา
จะพัดพาไปทิศทางใดและมีกําลังแรงลมตามคาความกดอากาศ
ที่แตกตางกัน ปรากฏการณนี้เรียกวา “ความผันแปรของระบบ
อากาศในซีกโลกใต หรือ El Niño–Southern Oscillation 
(ENSO)” ซึ่งกระแสลมคาจะพัดพาผิวหนานํ้าทะเลในมหาสมุทร
แปซิฟกตามไปดวย กอใหเกิดสภาวะตาง ๆ ดังนี้

เอลนีโญ & ลานีญา 2562…เอลนีโญ & ลานีญา 2562…
โอกาสของอุตสาหกรรมใดโอกาสของอุตสาหกรรมใด

สภาวะเปนกลาง (Neutral)
 ในสภาวะปกติเหนือนานน้ํามหาสมุทรเขตศูนยสูตร
หรือแปซิฟกเขตรอน มักมีลมคาจากตะวันออกพัดพาผิวนํ้าทะเล
ฝ   งตะวันออกที่ปกติมีอุณหภูมิสูงไปบริ เวณตอนกลางและ
ตะวันตกของมหาสมุทร สงผลใหผิวนํ้าทะเลฝงตะวันตกอุนขึ้น 
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : สภาวะเปนกลาง (Neutral) หรือ สภาวะปกติ 
ของมหาสมุทรแปซิฟก

“ENSO เปนคําที่ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนํ้า
ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรและความผันแปร

ของระบบอากาศในซีกโลกใต จึงหมายความ
รวมทั้งปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา”

 ตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2561 ที่ผานมา ไทยเผชิญฝนตกหนักติดตอกันเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากไดรับอิทธิพล
ของลมมรสุมและพายุโหมซัดกระหน่ํา เปนผลใหเกิดนํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมฉับพลันบางทองที่ โดยประเทศแถบเอเชีย 
เชน ไทย สปป.ลาว และฟลิปปนส ตางประสบสถานการณคลายคลึงกัน ขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งกลับมีสภาพอากาศ
แตกตางกันแบบสุดขั้ว ทั้งภัยแลงยาวนานในอารเจนตินา ภาวะอากาศรอนจัดจนลุกลามเปนไฟปาทางตะวันตก
และตอนเหนือของสหรัฐฯ จึงเปนที่นาสังเกตวาเหตุใดสภาพอากาศ 2 ซีกโลก ระหวางมหาสมุทรแปซิกฟกตะวันออก
และตะวันตกถึงแตกตางกันในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งสวนหนึ่งอาจเกิดจากปรากฏการณที่เรียกวา “เอลนีโญ
และลานีญา” และเม่ือผนวกกับภาวะโลกรอนในปจจุบัน อันเปนปจจัยหนุนสําคัญท่ีสงผลใหสภาพอากาศแปรปรวน
และทวีความรุนแรงมากกวาที่คาดการณไว

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 ภาพท่ี 1 สภาวะปกติ กับ ภาพท่ี 2 ที่เกิดลานีญา
ฝ งแปซิฟกตะวันตก จะสังเกตไดวา ลมคาจากฝ งตะวันออก
พัดพาผิวนํ้าอุ นมาฝ งตะวันตกคลายคลึงกัน เพียงแตลานีญา
จะกอตัวขึ้นเม่ือลมคามีกําลังแรงและพัดพาผิวน้ําอุ นมาสะสม
ฝ   งตะวันตกมากขึ้น  เป นเหตุ ให  เกิดความชุ มชื้น  ฝนตก 
บริเวณทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
หรืออาจครอบคลุมไปทั่วทั้ ง เอเชีย ช วงเวลาใกล  เคียงกัน 
อีกขั้วโลกหนึ่งของภาพที่ 2 ตามแนวฝ งแปซิฟกตะวันออก 
จะเกิดเอลนีโญหรือความร อนแลงในทวีปอเมริกาใต  อาทิ 
เปรู เอกวาดอร รวมทั้งทวีปอเมริกาเหนือทางตอนใตและตะวันตก 
เนื่องจากความเย็นของมวลนํ้ าชั้นล างมหาสมุทรแปซิฟ ก
ตะวันออก ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ายกตัวขึ้นมาทดแทนผิวหนานํ้าทะเล
ที่ถูกพัดพาไปฝงตะวันตก โดยสภาวะดังกลาวจะเกิดหมุนเวียน

สลับกัน ดังภาพที่ 2 และ 3 

สภาวะลานีญา (La Niña) 

ภาพท่ี 2 : La Niña ฝงแปซิฟกตะวันตก - El Niño ฝงแปซิฟกตะวันออก ภาพที่ 3 : El Niño ฝงแปซิฟกตะวันตก - La Niña ฝงแปซิฟกตะวันออก

ลานีญา หมายถึง สภาวะฝนตกชุก นํ้ามาก

   เมื่อผิวนํ้าทะเลที่มีอุณหภูมิสูง
ถูกสะสมปริมาณมาก ไอความรอน
จากกระแสน้ําอุนจะถูกสะสมเพ่ิมข้ึน 
กอตัวเปนไอนํ้าลอยตัวขึ้นไปบนช้ัน
บรรยากาศ กลั่นตัวเปนเมฆฝน 

เอลนีโญ หมายถึง สภาวะรอน แหงแลง

สภาวะเอลนีโญ (El Niño)
   อิทธิพลจากความเย็นแหงของ
นํ้าทะเลที่ยกตัวขึ้นมาแทนที่ผิวนํ้าอุน 
สงผลใหอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัยแลง 
ฤดูหนาวอุนกวาปกติ หรือเปนปจจัยให
ภัยหนาวยาวนานขึ้น 

 ปรากฏการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะหมุนเวียนตอเนื่อง
กันไปไมมีชวงเวลาที่แนนอน ซึ่งสถิติที่ผานมาพบวามักเกิดขึ้น
ทุก ๆ 2-3 ป และการเกิดปรากฏการณแตละครั้งนานประมาณ 
9-12 เดือน หรืออาจสั้นกวานั้น 

แนวโนมสภาพอากาศ ป 2562
สภาพอากาศโลก WMO1 และ NOAA2 คาดการณวา

สภาวะเอลนีโญมีโอกาสเกิดข้ึนสูงถึง 75-80% ระหวางเดือน
ธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ 2562 และมีความเปนไปไดถึง 60% 
ที่สภาวะรอน แหงแลง จะกอตัวไปจนถึงเดือนเมษายน 2562 
สงผลใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเกือบทุกภูมิภาคของเอเชีย
แปซิฟก ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และชายฝงอเมริกาใต 
เปนตน โดยผลพยากรณคาดวาบริเวณอเมริกากลาง แคริบเบียน 
บางสวนของเอเชียใต และเอเชียตะวันออกอาจมีฝนตกนอยลง
กวาปกติ ตรงกันขามบริเวณที่อาจมีฝนตกมากกวาปกติ เชน 
บางส วนของอเมริกาเหนือตอนใต  และบางพ้ืนที่ ในเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต เปนตน 

1  WMO : World Meteorological Organizationm. (องคการอุตุนิยมวิทยาโลก) “El Niño/La Niña update November 2018” (https://public.
 wmo.int (Online)
2  NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration. (องคการบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา)
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สภาพอากาศประเทศไทย  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คาดการณวาไทยอาจเผชิญกับเอลนีโญหรือภาวะ
แลงระดับปานกลาง ประมาณ 3-6 เดือน สอดคลองกับนักวิจัย
จากศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดวาภัยแลงอาจเกิดขึ้น
ทางเหนือของประเทศ รวมทั้งอุณหภูมิผวินํ้าทะเลมีแนวโนมสูงข้ึน
ทั้งมหาสมุทรแปซิฟก โดยเฉพาะฝ งตะวันตกของมหาสมุทร
และมีโอกาสพัฒนาไปเปนพายุหมุนเขตรอนตอไป

โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย ป 2562
 เม่ือศึกษาสถิติการคาระหวางประเทศของไทยในชวงท่ี
เกิดสภาวะเอลนีโญและลานีญาที่ผานมา พบวา สินคาท่ีสภาพ
อากาศเขามามีบทบาทสําคัญตอวัฏจักรเศรษฐกิจ แบงไดเปน
2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ไทยประสบสภาวะลานีญา และกรณีที่ 2 
ไทยประสบสภาวะเอลนีโญ 

กรณีที่ 1 ไทยประสบสภาวะลานีญาญา
 หากยอนไป ป 2554 ที่ไทยและกลุ มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเผชิญกับลานีญาหรือมหาอุทกภัยครั้งใหญ
ซึง่กระทบตอหวงโซอปุทานทกุภาคสวน  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ทีโ่รงงานตัง้อยูในพ้ืนทีน่ํา้ทวมขงัเปนเวลานาน มเีพยีงอตุสาหกรรม
เกษตรบางรายการที่ไดรับอานิสงสจากตนทุนวัตถุดิบเกษตร
ที่ระดับราคายังไมปรับเพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากมีผลผลิตเกษตร
ในตลาดปริมาณมากตามสภาพอากาศท่ีอุดมสมบูรณ ตรงกันขาม
อีกซีกโลกหนึ่ งต องเผชิญกับเอลนี โญ เป นเหตุ ให สหรัฐฯ 
ผลิตขาวโพดและถั่วเหลืองออกสูตลาดนอยลง สงผลใหอุปทาน
สินคาลดลงและตนทุนราคาสินคาที่เกี่ยวเนื่องกันปรับตัวสูงขึ้น 
อาทิ ผลิตภัณฑที่ทําจากแปงข าวโพดและนํ้ามันถั่วเหลือง 
สถานการณดังกลาวกลับเปนปจจัยเชิงบวกตอสินคาทดแทน

อยางผลิตภัณฑขาวสาลีของไทย โดยในป 2554 ไทยสงออก
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ ไปสหรัฐฯ มีอัตรา
การขยายตัวสูงถึงเกือบ รอยละ 70 เมื่อเทียบกับป 2553 
ประกอบกับสภาวะเอลนีโญไดแผรังสีความรอนครอบคลุม
ไปท่ัวโลกเปนแรงหนุนใหเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ 
มีอุปสงคเพิ่มขึ้น
  ในป 2562 หากไทยเกิดสภาวะลานีญา ขณะที่อีกขั้วโลก
หนึ่งเกิดสภาวะเอลนีโญ สินคาที่มีโอกาสทางการคาอาจเปน
สินคาประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับป 2554 ที่ไทยเคย
ประสบกับสภาวะลานีญา โดยในเบื้องตน (ดังตารางที่ 1)

กรณีที่ 2 ไทยประสบสภาวะเอลนีโญ 
 ปลายป 2558 ถึง ตนป 2559 ไทยและประเทศ
เพ่ือนบานเกิดวิกฤตภัยแลงหรือซุเปอรเอลนีโญข้ึน ชวงเวลา
ดังกล าวมูลค าการส งออกตู  เย็นใช ในบานเรือนและเคร่ือง
ปรับอากาศของไทยไปยังกลุมประเทศตามแนวมหาสมุทรแปซิฟก
ตะวันตก เชน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีสัดสวน
สูงกวา รอยละ 50 และรอยละ 35 ตามลําดับ ขณะนั้นบางพื้นที่
ในบราซิล อารเจนตินา และตอนใตของสหรัฐฯ นํ้าทวมหนัก
จากอิทธิผลของลานีญา ซึ่งภาพรวมระหวางป 2558-2559 
ไทยมีการสงออกเครื่องดื่มประเภทน้ําแร นํ้าอัดลม ผลไมกระปอง
และแปรรูป ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 ในป 2562 หากไทยเกิดสภาวะเอลนีโญ ขณะที่อีกขั้วโลก
หนึ่งเกิดสภาวะลานีญา สินคาท่ีมีโอกาสทางการคาอาจใกลเคียง
กับป 2558 หรือป 2554 ทั้งนี้ ในป 2561 ที่ผ านพนไป 
ไทยฝนตกชุกเอื้อให สินค าเกษตรออกสู ตลาดปริมาณมาก 
สินคาอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพิงวัตถุดิบเกษตรในการผลิตขั้นตน 
จึงไดรับอานิสงสจากระดับราคาตนทุนที่ลดลง กอปรกับอิทธิพล
ของคล่ืนความรอนท่ีมักแผขยายเปนวงกวาง อาจกระตุนให

ตารางท่ี 1 : ประเมินผลจากอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาไทยไปโลก ป 2554 เทียบกับมูลคาการสงออก
  โดยเฉล่ียตั้งแตป 2553-2560, โครงสรางการสงออกสินคาไทยไปโลก ป 2554 และ ป 2561; กระทรวงพาณิชย

“ENSO : Recent Evolution, Current Status and Predictions” (Update : 13 Dec. 2018). http://www.cpc.ncep.noaa.gov (Online)

สินคาอุตสาหกรรมเกษตร สินคาอุตสาหกรรม

 นํ้าตาลทราย ผลิตภัณฑยาง เชน ยางยานพาหนะ ยางผสม (คอมพาวด)

 ผลไมกระปองและแปรรูป เชน  เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน

 สับปะรดกระปอง–นํ้าสับปะรด อุปกรณตูเย็น ตูแชแข็ง เครื่องพักกระแสไฟฟา

 ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารเสร็จรูป เครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณทรานซิสเตอรและไดโอด 

 เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แปงสาลี

 เครื่องดื่ม เชน นํ้าแร นํ้าอัดลม เครื่องนุงหม เชน เสื้อผาสําเร็จรูปทําจากฝายและไหม
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สินคาอุปโภคบริโภคที่ให ความสดชื่น ผอนคลายความรอน 
อาทิ เครื่องทําความเย็น สวนประกอบในการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา
เติบโตตามไปดวย โดยในเบื้องตนสินคาที่มีแนวโนมขยายตัว 
(ดังตารางที่ 2)
 ขอมูลดังกลาวเปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
มูลคาการสงออกสินคาไทยกับปจจัยของเอลนีโญและลานีญา
เพียงดานเดียว เพื่อประเมินโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทย
เบ้ืองตน โดยยังไมรวมปจจัยแวดลอมดานอื่น ๆ เชน ภาวะ
เศรษฐกิจคูคาสําคัญในชวงเวลาน้ัน ความผันผวนของราคาน้ํามัน
และอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 
 สําหรับ ป 2562 ถือเปนปที่ทาทายภาคอุตสาหกรรมไทย
ไมนอย ซึ่งไทยตองเผชิญปจจัยกดดันเพ่ิมขึ้น เชน มาตรการ
กีดกันทางคาที่ไมใชภาษีในประเด็นตาง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับสินคา

ตารางท่ี 2 :  ประเมินผลจากอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาไทยไปโลก ป 2558 เทียบกับมูลคาการสงออก 
  โดยเฉล่ียตั้งแตป 2553-2560, โครงสรางการสงออกสินคาไทยไปโลก ป 2558 และ ป 2561; กระทรวงพาณิชย

สินคาอุตสาหกรรมเกษตร สินคาอุตสาหกรรม

 ผลไมกระปองและแปรรูป เชน เครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรไฟฟา

 นํ้าผลไมผสม ผลไมกระปอง อุปกรณทรานซิสเตอรและไดโอด

 เครื่องดื่ม เชน นํ้าแร นํ้าอัดลม และเครื่องดื่มอื่น ๆ  ผลิตภัณฑยาง เชน ยางยานพาหนะ ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ

 ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป  เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ

 เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บสิกิต และเวเฟอร

 ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว  เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ

เกษตรและอาหารบ อยครั้ ง  สงครามการค าของสหรัฐฯ 
และการตอบโตของประเทศท่ีไดรับผลกระทบ อาจเปนเหตุให
หวงโซอุปทานเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังปจจัยอีกประการหนึ่ง
ที่คาดวากําลังจะเร่ิมตนข้ึน นั้นก็คือ สภาวะเอลนีโญ อยางไรก็ดี 
วิกฤตการณตาง ๆ อาจไมใชสัญญาณเชิงลบเพียงดานเดียว 
หากภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับแผนการผลิตใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม พัฒนาสินคาสอดคลองกับทิศทางกระแส
ตลาดโลก ควบคูไปกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามา
ชวยยกระดับมาตรฐานสินคาไทยใหโดดเดนดวยเอกลักษณ
ที่แตกตางจากคูแขงขัน ยอมสามารถพลกิวิกฤตเปนโอกาสไดเสมอ 
และอาจนํามาซ่ึงการเช่ือมโยงทางการคาไปยังกลุมเปาหมายใหม
ที่หลากหลายในอนาคตตอไปได
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บทความพิเศษบ

 เปนท่ีทราบกันดีวาภาคเกษตรมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เพราะมีการจางแรงงานสูงถึงรอยละ 31.9 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศหรือมากกวา 12 ลานคน 
นับวาเปนจํานวนแรงงานที่มากที่สุดเม่ือเปรียบกับภาคอื่น ๆ  อาทิ ภาคการคาสง คาปลีก (รอยละ16.7) 
ภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 16.4) ภาคโรงแรมและรานอาหาร (รอยละ 7.6) สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญ
ของประเทศไทยยังอยูในภาคเกษตร ดังนั้น กําลังซื้อจากภาคเกษตรจึงมีความสําคัญอยางมากตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้หากประชากรในภาคเกษตรซ่ึงมีจํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศมีกําลังซ้ือ
ลดลง ก็ยอมจะทําใหการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงตามไปดวย ในทางตรงกันขามหากประชากรในภาคเกษตร
มีกําลังซื้อเพิ่มข้ึนก็ยอมจะสงผลทําใหการเติบโตของเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเชนกัน อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณา
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดสวนกวา 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจไทย จะมีความสัมพันธกับกําลังซื้อภาคเกษตร
หรือไม อยางไร เราลองมาหาคําตอบไปพรอม ๆ กัน

 ในระบบเศรษฐกิจเมื่อหนวยธุรกิจหรือผู ผลิตรวบรวม
ปจจัยการผลิตตาง ๆ มาไดก็จะนําไปผลิตออกมาเปนผลผลิต คือ 
สินคาหรือบริการ แลวนําสินคาหรือบริการนั้นไปขายตอ โดยผูซื้อ
แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก ผูซื้อจากตางประเทศ 
(การสงออก) และกําลังซื้อในประเทศ โดยกําลังซื้อภาคเกษตร
เปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญของกําลังซื้อในประเทศ 
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญถือเปนกลุมที่มีรายไดคอนขางนอย

ซึ่งในกลุ มนี้เมื่อรายไดเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจะมีการจับจาย
ใชสอยคอนขางมากหรือความโนมเอียงในการบริโภคหนวยท่ี
เพิ่ม (Marginal Propensity to consume: MPC) มีคาสูง 
ซึ่งคา MPC หมายถึง คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด
ที่เพิ่มขึ้นเม่ือรายไดเพิ่มขึ้น 1 หนวย (บาท) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
MPC จะแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หนวย 
(บาท) เขาจะมีแนวโนมใชจายเงินเพื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลง

กําลังซื้อภาคการเกษตรสัมพันธกับกําลังซื้อภาคการเกษตรสัมพันธกับ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยางไรการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยางไร

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ไปเท าไร ทั้ งนี้ MPC เป นบวกเสมอแต มีค าน อยกว า 1
(0 < MPC < 1) ซึ่งโดยท่ัวไปแลว MPC ของผูมีรายไดนอย
จะสูงกวาผูมีรายไดสูง เพราะผูมีรายไดนอยอาจจะยังขาดปจจัย
พื้นฐานในการดํารงชีพ (อาทิ อาหาร เสื้อผ าเครื่องนุ งห ม 
และที่อยูอาศัย) เมื่อเขามีรายไดเพิ่มขึ้น เขาจึงบริโภคเพิ่มมากกวา
ผู มีรายไดสูง สวน MPC ของผู มีรายไดสูงจะมีคานอยเพราะ
ผูมีรายไดสูงนั้นมีทุกสิ่งทุกอยางไวอุปโภคบริโภคแลวเมื่อมีรายได
เพิ่มขึ้นจึงนํารายไดสวนใหญเก็บออมสะสมไวมากกวาจะนํามา
บริโภค ยกตัวอยางเชน คนรวยมีรายได 1 แสนบาทตอเดือน
และมีรายจายเพ่ือบริโภค 9 หมื่นบาทตอเดือน ขณะท่ีคนจน
มีรายได 1 พันบาทตอเดือนและมีรายจาย 900 บาทตอเดือน 
หากท้ังสองคนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 คนรวยอาจจะใชเงิน
เพื่อบริโภคเพิ่มขึ้นอีก 4 พันบาท หรอืใชจายเงินเพิ่มขึ้น 0.4 บาท 
ทุก ๆ 1 บาทของรายไดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนจนอาจจะใชเงิน
เพื่อบริโภคเพิ่มขึ้นอีก 70 บาท หรือใชจายเงินเพิ่มขึ้น 0.7 บาท 
ทุก ๆ 1 บาทของรายไดที่เพ่ิมข้ึน จากเหตุผลดังกลาวกําลังซ้ือ
ภาคเกษตรจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจคอนขางมาก
 กําลังซื้อภาคเกษตรหรือรายได  เกษตรกรเกิดจาก
องคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ ผลผลิตคูณกับราคาสินคา
ที่เกษตรกรขายได ในสวนของผลผลิตภาคเกษตรน้ันสวนใหญ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวตามฤดูกาลอยูแลวหากไมมี
ปญหาในเร่ืองของภัยธรรมชาติตาง ๆ ที่รุนแรงเขามาเก่ียวของ 
ดังนั้น  การท่ี เกษตรกรจะมีรายได หรือมีกํ าลั งซื้ อ เพิ่ม ข้ึน 
สวนสําคัญจึงมาจากราคาของผลผลิตที่เกษตรกรขายไดนั่นเอง 
กลาวอีกนัยนึงไดวา ราคาสินคาเกษตรเปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดกําลังซื้อภาคเกษตรหรือรายไดเกษตรกร ซึ่งขอมูล

จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบวา ผลผลิตสินคา
เกษตรซึ่งสะทอนจากดัชนีผลผลิตเกษตรจะปรับลดลงในชวงกลาง
ปของทุกป และจะกลับมาปรับเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงปลายป
ของทุกปเนื่องจากเปนชวงเก็บเกี่ยวของขาวนาปทั่วประเทศ 
ในขณะท่ีราคาสินคาเกษตรซ่ึงสะทอนจากดัชนีราคาสินคาเกษตร
ไมมีฤดูกาลท่ีชัดเจน จากขอมูลเชิงประจักษดังกลาว จึงเปน
เครื่องยืนยันวาราคาสินคาเกษตรเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
รายไดเกษตรกร
 จากท่ีไดกลาวไปแลววา ราคาสินคาเกษตรเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดกําลังซื้อภาคเกษตรหรือรายไดเกษตรกร 
การพิจารณาความสัมพันธของราคาสินคาเกษตรซึ่งสะทอน
กําลังซ้ือภาคเกษตรกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยใชดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เปนเครื่องชี้ในครั้งนี้ จะพิจารณา
จากราคาสินคาเกษตรกับ MPI เปนรายผลิตภัณฑ จํานวน 
235 ผลิตภัณฑ ทดสอบโดยการใชวิธีสหสัมพันธ (Correlation) ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ตัวอยางสินคาอุตสาหกรรมที่การผลิต
มีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับราคาสินคาเกษตร

และใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) 
ในการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ หากคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน
ในระดับสูง แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกัน
ในระดับนอยหรือไมมีเลย สวนเครื่องหมาย +,- หนาตัวเลข
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ 
โดยท่ีหากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ หรือ คา r มีเคร่ืองหมาย + 
หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหน่ึง
มีคาสูง อีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) และหาก r มีเคร่ืองหมาย - 
หมายถึง การมีความสัมพันธ กันไปในทิศทางตรงกันข าม 
(ตัวแปรหนึ่ งมีค  าสู ง  ตัวแปรอีกตัวหนึ่ งจะมีค  าตํ่ า )  ทั้ งนี้
ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาความสัมพันธของราคาสินคาเกษตร
กับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมวาเมื่อราคาสินคาเกษตรเปลี่ยน
ไปจะสงผลใหการผลิตสินคาอุตสาหกรรมตัวไหนเปล่ียนตาม 
จากคา r ที่มีเครื่องหมาย + และมีคามากกวา 0.4 (มีความสัมพันธ
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางข้ึนไป) โดยจะใช 
ขอมูลรายเดือนของท้ังราคาสินคาเกษตรและ MPI ตั้งแตเดือน
มกราคม 2555 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
 ผลการศึกษา พบวา จากผลิตภัณฑจํานวนท้ังหมด 
235 ผลิตภัณฑที่ใชในการคํานวณ MPI มีผลิตภัณฑสินคา
อุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินคาเกษตร คือ เม่ือราคาสินคา
เกษตรปรับตัวลงลง การผลิตของผลิตภัณฑทั้ง 46 ตัวดังกลาว
ก็จะปรับลดลง แตหากราคาสินคาเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การผลิต
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ของผลิตภัณฑทั้ง 46 ตัวดังกลาวก็จะปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน หรือ
หากจะอธิบายใหงายข้ึน ก็อาจจะกลาวไดวา หากเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้น สินคาที่เกษตรกรจะจับจายใชสอยเพ่ิมขึ้นก็คือ 
สินคา 46 ตัวขางตน ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 6 กลุ ม 
โดยกลุมที่ 1 คือ กลุมท่ีเก่ียวของอาหารและเคร่ืองดื่ม ไดแก 
1) ไสกรอก 2) เนื้อปลาบด 3) ปลาหมึกแชแข็ง 4) ผงชูรส 
5) สุราผสม 6) นํ้าโซดา และ 7) บุหรี่ กลุมที่ 2 คือ กลุมที่

เก่ียวของเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย ไดแก 1) ดายฝายบริสุทธิ์ 
2) ดายฝายผสม 3) ผาทอ (ฝาย) 4) ผาทอ (ใยสังเคราะห 
โพลีเอสเตอร (Filament)) 5) ผาทออื่น ๆ 6) ผาขนหนู 
7) เครื่องแตงกายชั้นในสตรีและเด็กหญิง 8) กระเปาและกระเปา
เดินทาง และ 9) รองเทาหนังสําหรับผู ชาย กลุมท่ี 3 คือ 
กลุมที่เกี่ยวของท่ีอยูอาศัย ไดแก 1) เคร่ืองใชประจําโตะอาหาร 
ครัว และหองน้ําที่ เป นพลาสติก 2) กระเบ้ืองปูพื้น-บุผนัง 

r = 0.47 

r = 0.68 

r = 0.57 

r = 0.52 

r = 0.47 

r = 0.53 
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3) สวมน่ังยอง 4) ที่วางสบูและท่ีใสกระดาษ 5) ซีเมนตผสม 
6) ซีเมนตชนิดตาง ๆ  7) เสาเข็มคอนกรีต 8) พื้นสําเร็จรูปคอนกรีต 
9) กระเบื้องมุงหลังคา 10) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน 
11) ตู เย็น และ 12) เครื่องเรือนทําดวยไม กลุมท่ี 4 คือ 
กลุ มท่ีเ ก่ียวข องกับการเดินทางและยานพาหนะ ได แก  
1) ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  2) กระจกนิรภัยสําหรับ
รถยนต และ 3) รถจักรยานยนต กลุมที่ 5 คือ กลุมที่นําไปใช
เปนวัตถุดิบ ชิ้นสวน หรือเปนสวนประกอบในการผลิตสินคา
หรือใชเปนบรรจุภัณฑ ไดแก 1) กระดาษลูกฟูก 2) กระดาษพิมพ
เขียน 3) แผนฟลมพลาสติก 4) พลาสติกแผน 5) ขวดแกว 
6) เหล็กแผ นเคลือบดีบุก 7) เหล็กแผ นเคลือบโครเมี่ยม 
8) เครื่องยนต ดี เซลเพื่อการเกษตร  9) คอมเพรสเซอร 
เครื่องปรับอากาศ และ 10) เครื่องยนต แก สโซลีน และ
กลุ มที่ 6 สินคาอื่น ๆ ไดแก 1) นํ้ามันเบนซินออกเทน 91 
(ไรสารตะก่ัว) 2) นํ้ามันเตาชนิดที่สอง 3) นํ้ามันเตาชนิดท่ีสาม 
4) Hard Disk Drive และ 5) เลนสกระจก ทั้งน้ี ผลิตภัณฑทั้ง 
46 ตัวดังกลาว มีนํ้าหนัก (Weight) รวมกันประมาณ 1 ใน 5 
ของ MPI 
 จากที่พบวามีสินคาอุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑ
ที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินคา
เกษตร ยังมีข อค นพบอีกประการที่ ได จากการศึกษาครั้งนี้ 
ก็คือ ผลิตภัณฑที่การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไมสอดคลองกับ
ราคาสินคาเกษตร ที่สําคัญ อาทิ รถบรรทุกปคอัพ 1 ตัน 
ซึ่งที่ผานมาจากความเขาใจในอดีตเช่ือวาหากเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น รถปคอัพก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นสงผลตอเนื่องใหการผลิต
ขยายตัวเชนกัน หรือหากราคาสินคาเกษตรตกตํ่า เกษตรกร

มีรายไดลดลง จะสงผลใหการจําหนายและการผลิตรถปคอัพ
ปรับตัวลงลง แตจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ราคาสินคาเกษตร
ซึ่งสะทอนกําลังซ้ือภาคเกษตรเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกันกับ MPI 
ในชวงป 2555 – 2557 แตหลังจากนั้นตั้งแตในชวงป 2558 

● ดายฝายบริสุทธิ์
● ดายฝายผสม
● ผาทอ (ฝาย)
● ผาทอ (ใยสังเคราะห
 โพลีเอสเตอร)
● ผาทออื่น ๆ
● ผาขนหนู
● เครื่องแตงกาย
 ชั้นในสตรี
 และเด็กหญิง
● กระเปาและกระเปา
 เดินทาง
● รองเทาหนงัสําหรับ
 ผูชาย

● เคร่ืองใชประจํา
 โตะอาหาร ครัว และ
 หองนํ้าที่เปนพลาสติก
● กระเบื้องปูพื้น-บุผนงั
● สวมน่ังยอง
● ที่วางสบูและที่ใส
 กระดาษ
● ซีเมนตผสม
● ซีเมตชนดิตาง ๆ
● เสาเข็มคอนกรีต
● พื้นสําเร็จรูปคอนกรีต
● กระเบื้องมุงหลังคา
● เหล็กโครงสราง
 รูปพรรณ ชนดิรีดรอน
● ตูเย็น
● เคร่ืองเรือนทําดวยไม

● ไสกรอก
● เนื้อปลาบด
● ปลาหมึกแชแข็ง
● ผงชูรส
● สุราผสม
● นํ้าโซดา
● บุหรี่

● ยางในรถบรรทุก

 และรถโดยสาร
● กระจกนิรภัยสําหรับ

 รถยนต
● รถจักรยานยนต

สินคาที่เกษตรกรจะจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น
เมื่อเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
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จัดทําโดย
อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง
 https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/RealSector/Pages/Index.aspx 
 http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC103/chapter10.pdf

http://www.oae.go.th

เปนตนมา แมราคาสินคาเกษตรจะมีทิศทางที่ปรับตัวลดลง 
แต MPI รถปคอัพ กลับมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด
จนถึงปจจุบัน สะทอนวาในปจจุบัน แมราคาสินคาทางการเกษตร
จะอยู ในระดับตํ่า แตก็จะไมสงผลกระทบตอตลาดรถปคอัพ
มากนัก ซึ่งหากวิเคราะหถึงสาเหตุในเบื้องตน อาจจะเปนไปได
หลายประการ เชน รถกระบะหรือรถปคอัพ ซึ่งไดรับความนิยม
มากในประเทศไทย ในอดีตอาจจะเปนรถเพ่ือการพาณิชย 
แตในปจจุบันกลายมาเปนรถครอบครัวที่มีสมรรถนะสูง สามารถ
นั่งไดสะดวกสบายมากข้ึนและบรรทุกสัมภาระไดพรอม ๆ กัน 
ที่สําคัญยังมีความทนทาน และประหยัดนํ้ามันอีกดวย ทําให
กลุ มผู ซื้อรถปคอัพในปจจุบันอยู ในกลุ มภาคนอกเกษตร
เพิม่มากขึน้ ฉะนัน้แมราคาสนิคาทางการเกษตรจะอยูในระดบัตํา่ 
แตก็จะไมสงผลกระทบตอตลาดรถปคอัพมากเหมือนในอดีต
ที่ผ านมาที่ลูกคาหลักสวนใหญอยู ในภาคเกษตร ทั้งนี้ไดมี
การทดสอบความสัมพันธของราคาสินคาเกษตรกับยอดขาย
ในประเทศของรถปคอัพ 1 ตัน พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสองมีลักษณะเดียวกับความสัมพันธของราคาสินคาเกษตร
กับ MPI รถปคอัพ 1 ตัน นอกจากรถปคอัพแลวผลิตภัณฑ
ที่การผลิตมีการเปล่ียนแปลงไมสอดคลองกับราคาสินคาเกษตร
ที่นาสนใจอีกหนึ่งตัว ก็คือ ปลาซารดีนกระปองหรือกลุมผลิตภัณฑ

ปลากระปอง โดย MPI ปลาซารดีนกระปอง เปล่ียนแปลง
สวนทางกับราคาสินคาเกษตร หมายความวา เมื่อราคาสินคา
เกษตรไมดีทําใหกําลังซื้อภาคเกษตรลดลง MPI ปลาซารดีน
กระปองจะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มข้ึน แตเมื่อราคาสินคาเกษตร
สวนใหญอยู  ในระดับสูง ทําให กําลังซื้อภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 
MPI ปลาซารดีนกระปองจะมีทิศทางปรับตัวลดลง ทําใหเรา
สามารถใช MPI ปลาซารดีนกระปอง เปนดัชนีชี้วัดรายไดเกษตรกร
ไดอีกหนึ่งตัว
 กลาวโดยสรุป เมื่อราคาสินคาเกษตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดกําลังซื้อภาคเกษตรหรือรายไดเกษตรกรเปล่ียนไป 
จะสงผลใหการผลิตสินคาอุตสาหกรรมจํานวน 46 ผลิตภัณฑ
จาก ท้ั งหมด  235  ผลิตภัณฑ ที่ ใ ช  ในการ คํานวณ  MP I 
มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินคาเกษตร 
หรืออาจจะกลาวไดวา หากเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สินคา
ที่ เกษตรกรจะจับจายใช สอยเพ่ิมขึ้น ได แก  สินค าจํานวน 
46 ผลิตภัณฑดังกลาว ที่สําคัญ เชน สุราผสม กระเปาและ
กระเปาเดินทาง ซีเมนตชนิดตาง ๆ ตูเย็น เครื่องเรือนทําดวยไม 
รถจักรยานยนต   อย างไรก็ตามยัง มีผลิตภัณฑ ที่การผลิต
มีการเปล่ียนแปลงไมสอดคลองกับราคาสินคาเกษตรหรือราคา
สินคาเกษตรไมมีอิทธิพลตอระดับการผลิตสินคา อาทิ รถบรรทุก
ป คอัพ 1 ตัน ที่ ในช วง 2-3 ปที่ผ านมา แม ราคาสินค า
ทางการเกษตรจะอยูในระดับตํ่า แตก็จะไมสงผลกระทบตอตลาด
รถปคอัพมากนัก ซึ่งอาจจะมาจากกลุมผูซื้อรถปคอัพในปจจุบัน
อยูในกลุมภาคนอกเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กําลังซื้อภาคเกษตร
มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจรวมถึงภาคอุตสาหกรรมคอนขาง
มาก เนื่องจากเปนกลุมที่มีความโนมเอียงในการบริโภคคอนขางสูง 
ซึ่งเมื่อราคาสินคาเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง การผลิตสินคา
ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1 ใน 5 จะเคลื่อนไหวตามไปดวย 
ดังนั้น กําลังซื้อภาคเกษตรซ่ึงสะทอนไดจากราคาสินคาเกษตร
จึงเปนเคร่ืองช้ีวัดสําหรับภาคอุตสาหกรรมอีกหนึ่งตัวท่ีจะตอง
ติดตามอยางใกล ชิด เพื่อให การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเปนไปไดอยางถูกตองและแมนยํา
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บทความพิเศษบ

รูจักกับเฮมพ
 เฮมพจัดเปนพืชลมลุกที่อยู ในตระกูลเดียวกับกัญชา
คือ Cannabaceae โดยเฮมพมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cannabis 
sativa L.subsp. sativa สวนกัญชามีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 
Cannabis sativa L.subsp. indica   ซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของเฮมพที่สําคัญ มีดังนี้

● ตนเฮมพจัดเปนพรรณไมลมลุกที่มีอายุแคเพียงปเดียว 
ลําต นเปนสีเขียวตั้งตรง มีลักษณะอวบนํ้าเมื่อเป นตนกลา 
และจะเร่ิมมีการสรางเน้ือไมเมื่ออายุไดประมาณ 2-3 สัปดาห 
การเจริญเติบโตของตนจะชาในชวง 6 สัปดาหแรก หลังจากน้ัน
จะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร 
มีรากเป นระบบรากแกว และมีรากแขนงเป นจํานวนมาก 
การปลูกเฮมพนั้นจะใชเมล็ดในการปลูก ซึ่งจะใชเวลางอก
ประมาณ 8-14 วัน และจะสามารถเก็บเกี่ยวไดเมื่อตนอายุ
ประมาณ 3-4 เดือน

● ใบเฮมพมีลักษณะเปนใบเด่ียวรูปฝามือ ใบแกแยกออก
เปนแฉกประมาณ 7-9 แฉก การเรียงตัวของใบคอนขางหาง 
ปลายใบสอบและเรียวแหลม กานใบยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร 
เมื่อมีการสรางดอกจํานวนแฉกของใบจะลดลงตามลําดับ

 ● ดอกเฮมพมีลักษณะเปนชอตามซอกใบและปลายยอด 
ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ดอกเปนแบบแยกเพศ และอยูตางตนกัน 
(บางชนิดอยู ต นเดียวกัน) โดยชอดอกเพศผู ประกอบไปดวย
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกจากกันเปนอิสระ มีสีเขียวอมเหลือง 
มีเกสรเพศผู  5 อัน มีระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน 
สวนดอกเพศเมียจะเกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณ
ชอดอกจะอัดกันแนน ประกอบไปดวยกลีบเลี้ยงสีเขียวเขมหุม
รังไขไว

ความแตกตางระหวางเฮมพกับกัญชา
 ถึงแมวาเฮมพและกัญชาจะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร
ที่คลายคลึงกันมาก และเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดมาจากที่เดียวกัน 
แตเราก็สามารถแยกความแตกตางของพืชท้ังสองชนิดได ดังนี้
 ● ลําตนของเฮมพจะมีลักษณะสูงเรียว เปนเหล่ียม 
โดยจะมีความกลมเฉพาะบริเวณโคนตนเหนือจากพ้ืนดินประมาณ 
30 เซนติเมตร ความสูงของตนเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ตางจาก
กัญชาท่ีลําตนมีลักษณะกลม และมีความสูงนอยกวา  
 ● ใบของเฮมพมีขนาดใหญกวา การเรียงตัวของใบ
คอนขางหางชัดเจน และไมมียางเหนียวติดมือ สวนกัญชาใบ

ใบเฮมพ ชอดอกเฮมพเพศผู ชอดอกเฮมพเพศเมีย

จากพชืตองหามสูพชืเศรษฐกจิจากพืชตองหามสูพชืเศรษฐกิจ
“เฮมพ”“เฮมพ”

 หลายคนอาจจะเคยไดยินและรูจักกับกัญชากันมาบางแลว แตจะทราบหรือไมวายังมีพืชอีกชนิดหน่ึง
ที่มีลักษณะคลายกับกัญชาจนทําใหหลายคนเขาใจผิดคิดวาเปนพืชชนิดเดียวกัน พืชชนิดนั้นมีชื่อวา “เฮมพ” ถึงแมวา
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 เฮมพจะถูกจัดเปนพืชเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 แตสวนตาง ๆ 
ของเฮมพนั้นสามารถที่จะนํามาใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมไดแทบทุกสวน อีกทั้งในดอกของเฮมพยังมี
สารท่ีเรียกวา Cannabidiol (CBD) ที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากการทําเคมีบําบัดเพ่ือรักษาโรคมะเร็งได 
ดังนั้น เพื่อใหทุกทานไดรูจักกับเฮมพมากขึ้น ในบทความนี้จะนําทานมาทําความรูจกักับวาที่พืชเศรษฐกิจตัวใหมนี้กัน
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จะมีขนาดเล็กกว าเ ล็กน อย  การเรียงตัวของใบจะชิดกัน 
และมักจะมียางเหนียวติดมือ   

● ลักษณะของปล องหรือข อของต นเฮมพ จะยาว 
มีระยะหางของใบบนลําตนกวาง ซึ่งทําใหทรงของตนเฮมพ
เปนพุ มโปรง สวนกัญชาปลองหรือขอจะส้ัน ระยะหางของ
ใบบนลําตนแคบทําใหทรงของตนเปนพุมทึบ

● เปลือกเสนใยของเฮมพจะละเอียด เหนียว ลอกงาย 
และใหเสนใยยาวคุณภาพสูง สวนกัญชาเปลือกเสนใยจะหยาบ 
บาง ลอกยาก และใหเสนใยสั้นและคุณภาพต่ํา

โดยสารดังกลาวมีฤทธ์ิหลอนประสาท และทําใหขาดสติ จนทําให
ปริมาณการปลูกเฮมพในประเทศไทยลดลงอย างต อเ น่ือง 
และไดเปลี่ยนรูปแบบการปลูกใหอยู ภายใตงานการศึกษาวิจัย
ของหนวยงานภาครัฐเทานั้น

ขอจํากัดการปลูกเฮมพในประเทศไทย
 เนื่ อ งจากตามพระราชบัญญัติ ยา เสพติด ให  โทษ 
พ.ศ. 2522 ที่ระบุใหเฮมพเปนพืชเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 
โดยหามมิใหผู ใด ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไว 
ครอบครอง  เว นแต จะได รับการอนุญาตเป นราย  ๆ  ไป 
และการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไว ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 5 เฉพาะเฮมพ ไดระบุวา
ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี 5 เฉพาะเฮมพ จะตองทําการ
ขอและไดรับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขกอน จึงทําให
การท่ีจะปลูกเฮมพของเกษตรกร หรือการผลิตสินคาจากเฮมพ
ของภาคอุตสาหกรรมนั้นดูจะเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากอยางมาก 
ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทําใหเฮมพยังหางไกลกับคําวาพืชเศรษฐกิจ 

ประโยชนของเฮมพ
 เฮมพเปนพืชท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสวน
ตั้งแตราก ลําตน ใบ ดอก และเมล็ด แตสวนหลัก ๆ ของเฮมพ
ที่เรานํามาใชประโยชนไดแก ลําตน เมล็ด และดอก ซึ่งชาวเขาเผา
ตาง ๆ ทางภาคเหนือมีการใชเสนใยท่ีไดจากลําตนของเฮมพ
กันมานานแลว โดยจะใชเส นใยจากลําตนท่ีมีอายุระหวาง 
3-4 เดือน เนื่องจากเป นช วงท่ีเส นใยมีความเหนียว เบา 
และเปนสีขาวเหมาะสําหรับการใชเปนเสนใยทอผา นอกเหนือ
จากเสนใยแลว เมล็ด นํ้ามันจากเมล็ดของเฮมพ และสารสกัด
ที่ไดจากดอกท่ีเรียกวา Cannabidiol หรือ CBD ก็สามารถ
นํามาใช ประโยชน ในทางการแพทย  ผลิตเป นผลิตภัณฑ 
อาหารเสริม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผิว ไดอีกดวย

ประโยชนจากเสนใยเฮมพ
 เส นใยของเฮมพนั้นได มาจากสวนลําตนของเฮมพ
ที่นํามาผานกระบวนการลอกเปลือก (Decorticating) โดยท่ี
ส วนเปลือกของลําต นจะให เส นใยท่ีเรียกว า Fiber bast 
และส วนของแกนดานในของลําต นจะให เส นใยที่ เรียกว า 
Fiber hurd ซึ่งเราสามารถนําเสนใยทั้งสองชนิดที่ไดจากเฮมพมา
ใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดดังนี้

ตนเฮมพ ตนกัญชา

● เมล็ดของเฮมพจะมีขนาดใหญ ผิวเมล็ดหยาบดาน
และมีลายบาง สวนเมล็ดกัญชาจะมีขนาดเล็ก ผิวมีลักษณะมันวาว

● เฮมพจะมียางที่ชอดอกไมมาก และมีสาร Tetrahydro-

cannabinol รอยละ 0.3-7 สวนกัญชาน้ันจะมียางท่ีชอดอกมาก 
และมีสาร Tetrahydrocannabinol สูงถึงรอยละ 1–10 ซึ่งเม่ือนํา
มาจุดไฟจะมีกลิ่นหอมคลายหญาแหงมีฤทธิ์หลอนประสาท 

เฮมพในประเทศไทย
 ในอดีตพ้ืนที่ปลูกเฮมพในประเทศไทยสวนใหญจะเปน
พื้นที่ที่มีชนเผามงตั้งชุมชนอยู  โดยมักจะอยู บนที่ลาดบนเขา
ที่มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต 500 เมตร 
จนถึง 1,400 เมตร เนื่องจากเฮมพนั้นเปนพืชที่ใชในพิธีกรรม
ของชนเผาม งตามวัฒนธรรมประเพณีที่ได รับการถายทอด
มาจากบรรพบุรุษ แตนับตั้งแต ป พ.ศ. 2525 การปลูกเฮมพ
ในประเทศไทยถือว าเป นสิ่ งผิดกฎหมาย เพราะว าเฮมพ 
ได ถูกระบุใหเป นสารเสพติดประเภทท่ี 5 ซึ่งเป นประเภท
เดียวกับกัญชา เพราะวาในดอกของเฮมพนั้นมีสารท่ีชื่อว า 
Tetrahydrocannabinol (THC) เหมือนกับที่มีอยูมากในกัญชา 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม : เสนใย
จากเฮมพเปนเสนใยธรรมชาติที่มีความยืดหยุ นสูง แข็งแรง 
ทนทาน สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใย
ไดมากมายหลายชนิด แตอยางไรก็ตามตลาดหลักของเสนใยที่ได
จากเฮมพคือ การใชเปนวัตถุดิบในการทําเสื้อผา ซึ่งแมวาเสนใย
ที่ไดจากเฮมพจะใหผาที่มีรอยยนหรือเกิดรอยยับไดงาย แตเสื้อผา
ที่ทําจากเสนใยเฮมพเวลาสวมใสจะทําใหรูสึกเย็นสบายในฤดูรอน 
และอบอุนในฤดูหนาว โดยเสนใยเฮมพมีคุณสมบัติในการดูดซับ
ความช้ืนไดดีกวาไนลอน แข็งแรงกวาผาฝาย และอบอุนกวา
ลินนิน นอกจากน้ันยังสามารถซักดวยเครื่องซักผาไดอีกดวย 

อุตสาหกรรมกอสราง : เสนใยของเฮมพสามารถ
ใชทําเปนวัสดุที่ใชในงานกอสรางได เชน ฉนวนกันความรอน 
Fiberboard และ Hempcrete โดยวัสดุที่ทําจากเส นใย
เฮมพนั้น จะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีนํ้าหนักเบา
 นอกจากนี้ในตางประเทศ แกนของเฮมพนั้นยังสามารถ
นํามาผลิตเปนเบาะรองนอนสําหรับสัตวไดอีกดวย โดยเบาะรอง
นอนท่ีทําจากแกนของเฮมพจะมีคุณสมบัติในการดูดความช้ืนท่ีดี 
ไมมีฝุ น และสามารถกําจัดไดงาย เนื่องจากเปนวัสดุที่ไดจาก
ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑเฮมพในอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ผลิตภัณฑเฮมพในอุตสาหกรรมกระดาษ และชิ้นสวนยานยนต

ผลิตภัณฑเฮมพในอุตสาหกรรมกอสราง

ประโยชนจากเมล็ดและนํ้ามันจากเมล็ดเฮมพ
 เมล็ดและนํ้ามันที่ไดจากเมล็ดเฮมพนั้นจะมีมูลคาที่
สูงกวาเสนใย เราสามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารเสริม 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณได โดยนํ้ามันที่ไดจาก
เมล็ดของเฮมพจะมีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวสูงประมาณรอยละ 75 
นอกจากนี้ยังมี Gamma-linolenic acid หรือ GLA ซึ่งมีฤทธิ์ลด
การอักเสบ ลดการเกิดโรคผิวหนัง และมีประโยชนตอระบบหลอด
เลือดหัวใจ ระบบประสาท และระบบภูมิคุ มกัน นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปดวยวิตามินอี และโปรตีนที่สูง

ประโยชนจากสารสกัด Cannabidiol (CBD) 
จากดอกเฮมพ
 สาร Cannabidiol หรือ CBD นั้น เปนสารที่ออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาในการลดความกังวลท่ีมีอยูในเฮมพ โดยพบมาก
ที่ดอกของเฮมพเพศเมีย ซึ่งจะมีปริมาณอยู ในชวงระหวาง
รอยละ 0.5-2 แตอยางไรก็ตามปริมาณของสาร Cannabidiol 
จะมีความแตกตางกันไปโดยขึ้นอยู กับปจจัยหลายอยาง เชน
สายพันธุ  อายุขณะเก็บเก่ียว สภาวะท่ีใชในการปลูก เปนตน 
สาร Cannabidiol นั้น มีศักยภาพในการใชรักษาอาการตาง ๆ 

เสนใยเฮมพ

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ : เสนใยที่ไดจากเปลือก
ของตนเฮมพนั้นมีความยาวต้ังแต 1-5 เมตร จึงเหมาะสําหรับ
การผลิตกระดาษ โดยในตางประเทศจะใชเสนใยของเฮมพ
ผลิตกระดาษที่มีคุณภาพสูง เชน Cigarette paper, Bank notes, 
Technical filters และ Hygiene products ในสวนของเสนใย
ที่ไดจากแกนเฮมพนั้นจะมีความยาวนอยกวา แตก็สามารถ
ที่จะนําไปผลิตกระดาษที่มีคุณภาพรองลงมาได

 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต : ตั้งแต
จักรยานจนถึงเครื่องบินจะใชเสนใยของเฮมพเปนสวนประกอบ
ของพลาสติกเพื่อเพิ่มความเหนียว ทนตอแรงกระแทก และทําให
มีความยืดหยุนสูง วัสดุที่มีสวนผสมจากเสนใยเฮมพจะมีนํ้าหนัก
เบาสามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุได 

Fiber hurd

Fiber bast
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ไดหลายชนิด ซึ่งหากในอนาคตมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการใช
สารดังกลาวในการรักษาโรคมะเร็งมากข้ึน ก็อาจจะทําให
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งของสารดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้น 
และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูปวยได
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทุกทานคงจะไดรูจัก และทราบถึง
ประโยชนจากสวนตาง ๆ ของเฮมพกันแลว แตจากการท่ีเฮมพ
ยังคงถูกระบุใหเปนพืชเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 จึงทําให
การดําเนินการในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเฮมพทั้งการผลิต
การจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง จําเปนที่จะตองขอและไดรับ
การอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขกอน ซึ่งการดําเนินการนั้น
คอนขางท่ีจะยุงยาก และซับซอน จึงเปนสาเหตุใหในปจจุบัน
ประเทศไทยยังไมมีการปลูกเฮมพในเชิงพาณิชย แตหากในระยะ
เวลาอันใกลนี้ทางภาครัฐมีการสนับสนุนโดยการแกไขขอกําหนด 
หรือขอกฎหมายใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพได ควบคูกับ
การส งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เพื่อสร  างมูลค าให กับเฮมพ   โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
เพื่อสกัดสาร Cannabidiol จากดอกของเฮมพ เพราะในปจจุบัน
ตลาดของสารดังกลาวนั้นมีอัตราการขยายที่ตัวสูงมาก โดยมี
ตลาดหลักอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ประกอบกับ
สาร Cannabidiol เปนผลิตภัณฑจากเฮมพที่มีมูลคาสูงที่สุด 
ซึ่ งหากมีการส ง เสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกล าว
อยางจริงจังแลว เฮมพก็นาจะกาวขึ้นมาเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหม
ของประเทศไทยไดไมยาก

ผลิตภัณฑจากเมล็ดและนํ้ามันจากเม็ดเฮมพ

ผลิตภัณฑจากจากสาร CBD

เชน อาการวิตกกังวล อาการเครียด โรคลมบาหมู ภาวะกลามเนื้อ
บิด อาการเกร็ง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง อัลไซเมอร และยังมีผล
ตอโรคผิวหนัง โรคตับ โรคอวน และโรคสมาธิสั้น

Cannabidiol (CBD) กับการรักษาโรคมะเร็ง
 ถึงแมวาการใชสาร Cannabidiol ในการรักษาโรคมะเร็ง
จะยังไมมีผลการศึกษาและรับรองอยางแนชัด แตการทําเคมี
บําบัดที่เรียกวาคีโม (Chemotherapy) เพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น 
จะสร างความเจ็บปวดใหผู ป วยอยางมาก จึงมีการใช สาร 
Cannabidiol เพื่อชวยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับผูปวย
โดยที่ไมกระทบตอระบบประสาทของผูปวยในระยะยาว สวนการ

รักษามะเร็งโดยตรงนั้น ไดมีการศึกษาวิจัยโดยการใชสารประกอบ 
Cannabidiol ที่มีชื่อวา Cannabigerol ในการรักษา โดยผลการ
ศึกษาพบวาสาร Cannabigerol มีศักยภาพในการรักษาโรงมะเร็ง

จัดทําโดย
นายพิชิตพล แกวงาม

 
แหลงขอมูลอางอิง

1. Billionaire Mindset. (2562). สาร THC และ CBD ในกัญชาแตกตางกันอยางไร. 
คนเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก www.billionaireth.com

2. ประภัสสร ทิพยรัตน. (2559). พืชกัญชาความรูทั่วไปและการตรวจสอบสารสําคัญ. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม.
3. มูลนิธิโครงการหลวง. (2562). เฮมพกับโครงการหลวง. คนเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก www.royalprojectthailand.com

4. เมดไทย (Medthai). (2562). กัญชงสรรพคุณและประโยชนของตนกัญชง 14 ขอ. 
คนเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก https://medthai.com

5. ลาวเฮมพ (Laohemp). (2562). ความแตกตางระหวางเฮมพและกัญชา. คนเมื่อ 3 มกราคม 2562, จาก www.laohemp.com
6.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2560 ). โครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัย

และองคความรูการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากเฮมพ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 วารสาร



สัมภาษณพิเศษ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25วารสาร

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพลนายณัฐพล รังสิตพล

 …ปจจุบันโลกหมุนเวียนเปล่ียนไป

อยางรวดเร็ว ตามยุคดิจิทัลท่ีเขามา

มีบทบาทสําคัญมากยิ่งข้ึน ผู บริหาร

รุ นใหม  ในยุค 4.0 กับประสบการณ

ก า ร ทํ า ง า น ท่ี ห ล ากหล าย ใ นด  า น

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความรูความ

สามารถที่มี เหล านี้ จะนํามาพัฒนา

องค  ก ร แ ล ะ นํ าพ าภ าค เ ศ รษฐ กิ จ

อุตสาหกรรมของประเทศให  เจริญ

กาวหนาอยางม่ันคงและย่ังยืนอยางไร?   

 วันน้ีมาติดตามอานเร่ืองราว

ของผู บริหารระดับสูงท านหนึ่งของ

กระทรวงอุตสาหกรรม และมีบทบาท

สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ นายณัฐพล 

รังสิตพล  ผู อํ านวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบกับทัศนะ 

มุมมอง  และการวาง ยุทธศาสตร 

ในการทํางานไปพรอมกัน…



■ กาวแรกของการทํางานที่หลากหลาย
 และมากดวยประสบการณ
  ผมเริ่มเขามาสัมผัสกับงานภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต
สมัยเรียนปริญญาตรีที่ วิศวะจุฬาฯ เริ่มตั้ งแต การฝ กงาน
ในโรงกล่ันนํ้ามัน และในชวงท่ีอยูสหรัฐอเมริการวม 8 ป ก็เคย
ทํางานในบริษัทชั้นนํา 2 แหง แหงแรกในดานวิศวกรรม
อุตสาหการในโรงงานผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และแหงที่สองในดานพลังงานซ่ึงเปนการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร
เรื่องกาซธรรมชาติในหลายประเทศ และในชวงกอนจะรับราชการ
ก็ เคยทํางานวิจัยด  านการคมนาคมกับสถาบันวิจัย ช้ันนํา
ในประเทศไทย 
  ผมเริ่มรับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในตําแหนงวิศวกรตรวจโรงงาน 5 ซึ่งตรงกับ
ที่ เรียนมามากท่ีสุด ตอมาในช วงท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
เริ่มกอตั้งสถาบันยานยนตและสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ผมก็ไดถูกยืมตัวไปปฏิบัติภารกิจนี้ ที่สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งภารกิจดังกล าวได ให ประสบการณด าน
การบริหารงานกับผมอยางครบถวนในทุกมิติของการบริหาร
องคกร ตั้งแตการจัดตั้งองคกร การวางเปาหมาย พันธกิจ การราง 
และกําหนดระเบียบการบริหารงานภายใน การจัดซื้อจัดจาง
การเงิน การบุคคล การรับสมัครผูอํานวยการ รับสมัครพนักงาน 
สัมภาษณพนักงาน และเนื่องดวยชวงแรกของการจัดตั้งองคกร
ซึ่งมีพนักงานไมมาก จึงตองปฏิบัติทุกหนาที่ ซึ่งรวมถึงงานติดต้ัง
อุปกรณสํานักงาน วางระบบโครงขายคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ในบางโอกาสก็รักษาการผูอํานวยการสถาบัน แทนทานรองปลัด
กระทรวงฯ จนสถาบันเริ่มเขาที่เขาทาง 

 หลังจากนั้นย ายมาอยู  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
หรือ สศอ. ซึ่งในชวงแรก ผมไดรับมอบหมายใหทําเกี่ยวกับ
เรื่อง ดัชนีอุตสาหกรรม หรือ MPI จากนั้นก็ไดรับมอบหมาย
ใหเขามารับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรายสาขาดานยานยนต 
ซึ่งเปนสาขาอุตสาหกรรมท่ีโดดเดนของประเทศไทย และเปน
อุตสาหกรรมที่มีมิติของความร วมมือและข อตกลงในเวที
ตางประเทศมาก ทําใหผมเริ่มมีบทบาทนําในคณะเจรจาระหวาง
ประเทศในหลายเวทีทั้ งพหุภาคี  และทวิภาคี  ซึ่ งรวมถึง
การทําหนาที่เปนประธานคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม ในมิติดาน
ยานยนตของกลุมประเทศเอเปค บทบาทผมในดานอุตสาหกรรม
รายสาขา ชวงแรกสวนใหญจึงเปนการมองภาพอุตสาหกรรม
จากมุมมองในระดับมหภาคที่ดูหลายประเทศ การมีบทบาทนําใน
การทํางานรวมกับหลาย ๆ ประเทศในเวทีต าง ๆ เหลานี้
ทําใหผมไดรับประสบการณที่มีคามาก นอกจากน้ีองคความรู
ที่ไดรับสวนหนึ่ง ผมก็ไดนําเอามาพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ในประเทศไทย เชน การปรับโครงสรางภาษีรถยนตในป 2547 
ซึ่งเปนการวางรากฐานรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 
(XEV)  ให  ได  เ ริ่ ม เกิดอย  าง เป นรูปธรรมในประเทศไทย 
และเปนจุดเริ่มตนที่ไดเริ่มสรางความแตกตางใหกับอุตสาหกรรม
รถยนตนั่งในประเทศไทยในเวลาตอมา 
  ผลงานระดับประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องหนึ่ง ที่มักถูกพูดถึงคือโครงการ ACES car (Agile Clean
and Economical car with Safety) ซึ่งตอมาเราเรียกกันวา 
โครงการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ อีโคคาร 
ซึ่งเปนผลจากบทบาทสําคัญท่ี สศอ. ไดทําเก่ียวกับการช้ีนําและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม คือในตอนนั้นเราไดสงสัญญานเตือนวา
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ตลาดรถปคอัพกําลังจะอิ่มตัว เนื่องจากการยายฐานการผลิต
จากประเทศญี่ปุ นมายังประเทศไทยกําลังจะเสร็จสมบูรณ 
และเม่ือผู ผลิตปคอัพรายสุดทายยายเขามาในประเทศไทย
เสร็จแลว ประเทศไทยจะไมเห็นการขยายตัวอยางตอเน่ือง
ของฐานการผลิตรถยนตปกอัพอีก (ประเทศไทยเปนตลาด
อันดับ 2 ของรถยนตปคอัพ) ซึ่งในตอนนั้น ผู ประกอบการ
และคนสวนใหญไมเชื่อ และคิดวาเปนไปไมไดที่อุตสาหกรรม
รถปคอัพ ที่มีอัตราการเติบโตขนาดน้ี กําลังจะอิ่มตัวได นอกจากนี้ 
การส งเสริมรถปกอัพเพียงอย างเดียวย อมเท ากับ การนํา
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตทั้งหมดมาใสไวในตะกรา
ใบเดียว เพราะในขณะนั้นอุตสาหกรรมรถยนตนั่งของประเทศไทย
เปนเพียงอุตสาหกรรมการประกอบตัวรถ แตไมมีการผลิตช้ินสวน
ที่เปนสาระสําคัญของเทคโนโลยี (Core Technology) คือ
ทั้งในชิ้นสวนเครื่องยนต และเกียร  ขณะนั้นผู ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตไทยฝากชีวิตไวกับปคอัพที่กําลังจะอิ่มตัวและจะผันผวน
ตามตลาดโลก ดังนั้น สศอ. จึงเสนอวาประเทศไทยจําเปน
ต องมีรถยนตนั่งอีกประเภทออกมา แตทั้ง น้ี การส งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต   ก็จะต องไม กระทบกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม เราจึงกําหนดองคประกอบของโครงการที่ชัดเจน เชน 
การกําหนดคุณสมบัติในเรื่อง “ความคลองตัว สะอาด ประหยัด 
ปลอดภัย” เช น ความคลองตัวก็จะมีสเปกของขนาดตัวรถ 
(วงเลี้ยว) ความสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คือ มาตรฐาน
การปลอยมลพิษ ความประหยัดคือการไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
มากเกินจําเปน และความปลอดภัยคือการกําหนดใหรถตองมี
ความแข็งแรง โดยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตองสามารถปกปอง
ผูโดยสารไดในระดับเดียวกับรถท่ีขายในยุโรป รถประหยัดนํ้ามัน

ตองไมใชรถกระปอง คนเขาไปนั่งตองไมมีอันตราย อีโคคาร
เป นรถยนตประเภทแรกและประเภทเดียวท่ีผ านมาตรฐาน
ความปลอดภัยแบบ crash test ในดานการลงทุน เรามีเงื่อนไข
ในการกําหนดใหต องมี core technology เช น ชิ้นสวน
เครื่องยนต ซึ่งเดิมบริษัทรถยนตทุกยี่หอในประเทศไมมีผลิต
ชิ้นสวนเคร่ืองยนตในระดับนี้ ซึ่งชวงน้ันก็มีทีมงานใน สศอ. 
หลายทานรวมแรงรวมใจชวยกันอยางเต็มที่ ซึ่งก็ทําใหเรา
ในฐานะ สศอ. มีความภาคภูมิใจเพราะพวกเราไมกี่คนสามารถ
ทําใหกําลังการผลิตรถยนตของอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึ้นมา
เกือบ 1 เทาตัว ภายในชวงเวลาเพียงไมกี่เดือน และเราสามารถ
ผลักดันใหมีรถยนตที่สามารถเปนทางเลือกใหกับคนจํานวนมาก
ในประเทศ ซึ่งเดิมไมสามารถเขาถึงรถยนตใหมที่มีคุณภาพสูงได 
การผลิตรถอีโคร คาร ซึ่งส วนใหญจะเปนการสงออกหมด 
และเราก็ไดเปดตลาดสงออกรถยนตนั่งของไทย ไปยังตลาด
ที่ประเทศไทยไมเคยสงไป เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
และญี่ปุ น ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหคนทั่วโลกเห็นสินคาไทย ชิ้นสวน
ของไทยมากข้ึน 
  กอนที่จะมารับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผมไดดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองเลขาธิการที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ . ) ผู ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม กํากับดูแลตรวจราชการใน 12 จังหวัด ควบคูกับ
การเปนผูทําการแทนผูอํานวยการสถาบันยานยนต และตอมา
ไดดํารงตําแหนง เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ซึ่ งประสบการณปฏิบัติงานในช วงน้ี ทําให 
ผมสามารถสานตอภาพของอุตสาหกรรมไดครบทุกมิติ และบริบท
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อยางครบวงจร จากภาพอุตสาหกรรมในเวทีระดับโลก ลงมาสู
ระดับพหุภาคีระดับนานาชาติ สู ระดับประเทศ และเขาถึง
ระดับชุมชน จากอุตสาหกรรมระดับ Advanced Technology 
ในบริษัทขนาดใหญ ไปจนถึงผูประกอบการรายยอยและผลิตภัณฑ
ชุมชน จากงานเชิงเศรษฐศาสตรและธุรกิจ และงานกฎหมาย
ไปสูงานเชิงลึกทางเทคนิคและวิทยาศาสตร และงานดานสังคม
และการมีสวนรวมของชุมชน จากการเปนผูมีบทบาทความรวมมือ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู การมีบทบาทการกํากับดูแล
ผู ประกอบการ  และความรับผิดชอบต อชุมชนและสังคม
การไดโยกยายไปปฏิบัติงานใน 5 หนวยงานนี้ ไดเพิ่มพูนความรู
และประสบการณมากมายที่ เป นประโยชน และทําให ผม
ไดมีโอกาสไดรูจัก และรวมงานกับพี่นองขาราชการท่ีดีหลายทาน
ในทุกหนวยงาน ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางมากสําหรับผม 

■ บทบาทของ สศอ. ในมิติ 4.0 
  งานของ สศอ. ยังมีอีกหลายเร่ืองท่ีจะตองผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติ จากประสบการณที่ผานมา ทําให
เกิดมุมมองและวิธีคิดในการทํางาน ไดเรียนรูงานท่ีแตกตางกัน
ในแตละที่ และสามารถนําสิ่งดี ๆ มาปรับใชใหเขากับบริบท
ขององคกร เพื่อก าวสู การเปนหนวยงานราชการยุคดิจิทัล
ทํ า ให ข  าราชการและเจ  าหน าที่ ต องมีการตื่นตัวมากขึ้น 
ปรับการทํางานให มีความทันสมัย มีมุมมองที่หลากหลาย 
สามารถเรียนรูไดจากประสบการณใหม ๆ รวมทั้งการนําเรื่อง ว17 
ของสํานักงาน ก .พ . เข ามาปรับใช เพื่อที่จะทําใหบุคลากร
ของ สศอ. ไดศึกษาเรียนรูงานที่หลากหลายโดยการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนทํางานในกลุมหรือกองอื่น ๆ เพื่อเปนการเปดโลกทัศน
ในการทํางานเกิดความเขาใจในงานท่ีทํา สรางใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการทํางาน ซึ่งนอกจากจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลว 
ยังทําใหขาราชการเกิดความตระหนักอยูตลอดเวลาวาเปาหมาย
ในการทํางานของ สศอ. คืออะไร

■ นโยบายสําคัญและภารกิจหลัก
 ที่ตองเรงขับเคล่ือน
  ในส วนของนโยบายและภารกิจที่ต อง ขับเค ล่ือน
การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย แบงออกเปน 2 ประการ คือ
  1. การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  การนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะชวยใหลดตนทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันในระดับภูมิภาคและเวทีโลกแลว 
ยังกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลากหลายมิติ 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงพัฒนาและสรางระบบ i-Industry 
Big Data เพื่อยกระดับการดําเนินงานภาครัฐใหเปน Digital 
Government Service โดยยึดหลักการใหบริการประชาชน
และผูประกอบการใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย เชน ระบบ Eco Sticker, ระบบ รง.8 ออนไลน 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปฏิบัติราชการ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ลดกระบวนการ ลดขั้นตอน และเกิดเปนระบบมากยิ่งขึ้น
  2.  การพฒันาคนใหพรอมสูยคุ 4.0
  จากความก าวหนาทางเทคโนโลยีและการเกิดข้ึน
ของนวัตกรรม เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลใหรูปแบบการทํางาน
เปลี่ ยนไป  ฉะนั้นต องเตรียมความพร อมรับมือกับความ
เปล่ียนแปลง ปจจัยสําคัญขององคกรคือการพัฒนาคน เนื่องจาก
บุคลากรเปนฟนเฟองที่ขับเคลื่อนใหองคกรเดินหนา ดังนั้น
การสงเสริมใหพนักงานเกิดทักษะการเรียนรู อยางตอเนื่อง
จึงเปนสิ่งที่ตอบโจทยยุค 4.0 ไดดีที่สุด แตอยางไรก็ตามพ้ืนฐาน
สําคัญที่บุคลากรตองพึงมีคือ Mindset ที่พรอมจะปรับเปลี่ยน
และพัฒนา รวมไปถึงการสนับสนุนและสงเสริมใหคนในองคกร
สามารถใชทักษะ ความสามารถและประสบการณ ผสมผสาน
กับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ การเปดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือแมกระทั่งการสรางการมีสวนรวมของคนในองคกร เหลานี้
จะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคนใหสามารถตอยอดไปสูองคกร 4.0 
ไดในที่สุด
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■ สศอ. ผลักดันและติดอาวุธใหกับ
 ผูประกอบการในยุค Industry 4.0 
  สศอ .  มุ  งหวังในการขับเคล่ือนในการเป นองค กร
แหงอนาคตที่สามารถเชื่อมโยง ประสาน และเสริมสร าง
ความแกรงใหกับผู ประกอบการใหสามารถพัฒนา ตอยอด 
และสรางมูลคาผลิตภัณฑ ทั้งนี้แผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ในภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบดวย 5 บริบท ดังนี้

  1. การสงเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(S-curve Industry)
  ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร มมี น โ ย บ า ย ก า รพั ฒน า 
“10 อุตสาหกรรมเป าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth)” ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 อยางเปนรูปธรรม และเปน
กลไกสําคัญที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู ประเทศรายไดสูง 
สามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income 
Trap) ไปสู ประเทศท่ีพัฒนาแล ว โดยการปรับโครงสร าง

อุตสาหกรรมที่มุ งเน นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช ความคิด
สร างสรรค  นวัตกรรม และใช  เทคโนโลยีขั้นสูงเ พ่ือสร าง
ความแตกต  า งจากคู  แข  ง  ภายใต  แนว คิดที่ จ ะผลั กดั น
การเจริญเติบโตใน 2 รูปแบบ คือ ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 
เติม 5 อุตสาหกรรมใหม โดยการตอยอดจาก “5 อุตสาหกรรมเดิม
ท่ีมีศักยภาพ (First S-curve)” จะเปนการลงทุนในกลุ ม
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู แล ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช 
ปจจัยการผลิต โดยการลงทุนนี้จะสงผลตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะกลางในลักษณะการตอยอด 
และการพัฒนา “อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)” ควบคู
ไปดวยเพื่อปรับเปลี่ยนสินคาและบริการไปสูการใชเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหม ๆ ที่สรางมูลคาสูง
และสามารถเติบโตตอไปในอนาคต
  2. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ 4.0 
(Spring Up : Standard Productivity Innovation 
SME & Start Up)
  ในชวง 10 ปที่ผานมา โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนตํ่า และปจจัยอีกหลายประการ
ที่ส งผลใหประเทศไทยติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle 
Income Trap) ไดแก ความสามารถทางการแขงขันที่ไมเพียงพอ 
ขาดความพรอมดานเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา เปนตน 
ดังนั้นเพื่อใหประเทศไทยสามารถหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง และกาวไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว จําเปนตองมี
การปรับโครงสร างอุตสาหกรรมอันเป นกลไกหลักในการ
ขับเค ล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมุ  ง เน นการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และมีการ
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พัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมตาง ๆ โดยอาศัย
การขับเคล่ือนดวยปญญา เน นด านประสิทธิภาพการผลิต
ไปสูอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 
สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ดวยการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานในการผลิต และการสราง
นวัตกรรมใหม   ๆ  โดยใช  เทคโนโลยีดิจิทัลเป นเค ร่ืองมือ
ที่สําคัญ การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผูประกอบการ 
การพัฒนาผู ประกอบการใหเปนผู ประกอบการท่ีขับเคล่ือน
ดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship: IDE) 
ดวยการนํานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีตาง ๆ มาปรับใชในการประกอบการ และสุดทาย
คือ การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม เพื่อสราง
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพผานการพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรม
ในเชิงระบบ
  3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Special 
Economic Zone : SEZ)
  การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ตัวอยางเชน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปนหน่ึงในเร่ืองการพัฒนาพ้ืนท่ี
ที่ใช 10 อุตสาหกรรมเปาหมายหลักเปนจุดยึดโยงในการพัฒนา 
ดังนั้นในการทํา 10 อุตสาหกรรมก็ตองมีโครงสรางพ้ืนฐานที่พรอม 
ทั้งในแงของที่จับตองได ไมวาจะเปน ถนน รถ สะพาน รถไฟ 
สนามบิน และในแงของปญญาท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานปญญา 
เชน ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ (ATTRIC) แต EEC 
ไมใชพื้นที่เดียวในประเทศน้ี ยังมีจุดอื่นของประเทศท่ีจะตองมี
จุดยึดโยงดวย เชน ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Northeastern Economic Corridor) ก็จะมีจุดยึดโยง
ในอุตสาหกรรมอื่น เชน ขาว มัน เกษตรอุตสาหกรรม พอเปน
ภาคใตก็จะมียาง ปาลม สมุนไพร เพื่อจะพัฒนาโครงสราง
ของพื้นที่ใหเหมาะสําหรับการมีอุตสาหกรรมเฉพาะในแตละพื้นที่ 
  4. การยกระดับอุตสาหกรรมที่ เป นมิตรกับ
สิง่แวดลอม (Social Environment) 
  กระทรวงอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในแนวทางที่สอดคลองกับบริบทโลก โดยมุงเนน
การดําเนินงานที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสู ความย่ังยืน โดยมี
แนวทางที่สําคัญไดแก สงเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industrial Town) การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ที่ เป นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งพัฒนาเครือขาย
เฝาระวังและจัดการผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวม
ของทองถิ่นและชุมชน

  5.  SMART MOI 
  จาก 4 บริบทขางตน เพื่อใหการดําเนินงานครบทุกมิติ 
กระทรวง อุตสาหกรรมพยายามผลักดันการดํ า เนินงาน
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผู ประกอบการตลอดจนประชาชน
ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงพัฒนาระบบและการใหบริการ
เพื่อใหครอบคลุมในทุกมิติ ไดแก ระบบ I-Industry การปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบ การใหบริการศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรม 
4.0 (ICT) เปนตน

…ด วยเวลาเพียงไม นานที่กองบรรณาธิการ
ไดสัมภาษณนายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หนึ่งในผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําใหเราผูอาน
ไดรู จักตัวตนทานมากย่ิงขึ้น ผานประสบการณ 
การทํางาน มุมมองชีวิต ความคิด ความตั้งใจ
ในการทํางานที่เต็มเปยมจะเปนที่ประจักษชัดและรับรู
รวมกันมากขึ้นตอไปในอนาคต…
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ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2561 (ตุลาคม – ธันวาคม*) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.07 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น 
โดยอุตสาหกรรมหลักที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผาเครื่องแตงกาย (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

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

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 4/2561 และคาดการณป 2562ไตรมาส 4/2561 และคาดการณป 2562

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 4/2561 และการคาดการณป 2562 
 1. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.47 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคา
เคร่ืองยนตดีเซล รถปคอัพ รถยนตนั่งขนาด 1,800 cc. และรถยนตนั่งขนาด 1,801-2,400 cc. เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศปรับตัวดีขึ้น ตลาดในประเทศเติบโตไดดี ประกอบกับคายรถยนตตาง ๆ มีการเปดตัวรถยนตรุนใหมพรอมกับมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในชวงปลายปเพื่อกระตุนตลาดอยางตอเนื่อง 
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สําหรับการคาดการณในป 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การผลิตและสงออกยานยนตจะปรับตัวลดลงเล็กนอย 

สวนการจําหนายในประเทศคาดวาปรับตัวเพิ่มขึ้น

2.  อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.54 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัว

เพิ่มขึ้นในสินคาน้ําตาล รอยละ 54.44 เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตทําใหมีวัตถุดิบออยเขาหีบมากกวาปกอน 

อีกท้ังโรงงานสวนใหญเพิ่มประสิทธิภาพการหีบออยที่สามารถรองรับผลผลิตไดสูงข้ึน 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.11 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากน้ําอัดลม และน้ําดื่มใหกําลังงาน เนื่องจากในปนี้ผู ผลิตมีการจัดแคมเปญกระตุนตลาดคอนขางมาก 

และมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ สูตลาด 

 สําหรับการคาดการณป 2562 อุตสาหกรรมอาหารยังมีปจจัยหนุนที่สงผลใหเติบโตไดอยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศ

และสงออก จากมูลคาการจําหนายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการบริโภคของประชากรทั่วไป เนื่องจากกําลังซ้ือภายในประเทศ

ที่ยังขยายตัวไดอยู  และยังมีปจจัยหนุนทางดานราคาสินคาเกษตร หากราคาไมผันผวนมาก คาดวามูลคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

3.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
กลุมอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.33 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน

โดยการผลิตและการจําหนายเพ่ิมขึ้นจากกลุ มสินคา PCBA เปนหลัก ตามความตองการของตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโลก

ที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวลดลงรอยละ 12.83 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและการเติบโตของสินคากลุ ม Solid State Drive (SSD) ซึ่งสงผลกระทบโดยตรง

ตออุตสาหกรรม HDD ประกอบกับผูผลิตมีการพัฒนา HDD ที่มีความจุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองใชเวลาในการผลิตและทดสอบนาน 

ทําใหสามารถผลิตไดในปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

 สําหรับป 2562 คาดการณวา การผลิตและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

ตามความตองการของสินคาอิเล็กทรอนิกสโลก 

4.  อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 1.76 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวลดลง

จากเหล็กแผนรีดรอน ทอเหล็ก เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กแผนเคลือบดีบุกเปนหลัก จากภาพรวมตลาดที่ชะลอตัว เนื่องจาก

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตอเนื่องนําเขาสินคาจากตางประเทศซ่ึงมีราคาถูกเพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอผูผลิตในประเทศไมสามารถ

แขงขันดานราคาได 

 สําหรับป 2562 คาดการณวา การผลิตและการจําหนายเหล็กจะปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เนื่องจากการขยายตัว

ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมไฟฟา อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมกอสรางจากการขยายตัวของโครงการกอสราง

ของภาครัฐ ดานการบริโภคมีปริมาณความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น

5.  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง รอยละ 5.43 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน โดยมาจากการเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ ซึ่งมีการผลิตลดลงจากกลุมดายฝายและกลุมผาทอฝายเปนหลัก

โดยลดลงท้ังจากตลาดสงออกและตลาดในประเทศเน่ืองจากประสบปญหาการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศท่ีนําเขามา

จําหนายมากขึ้น และกลุมเครื่องนุงหม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 0.07 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเพิ่มขึ้น

จากผลิตภัณฑเครื่องแตงกายชั้นนอกเปนหลัก เนื่องจากมีคําสั่งซื้อจากลูกคาตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

 สําหรับป 2562 คาดการณวา การสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอจะขยายตัวไดจากกลุมเสนใยสังเคราะห และผาผืนจากเสนใย

สังเคราะหสมบัติพิเศษ เปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาของประเทศคูคา ซึ่งจะผลักดันใหการสงออกสิ่งทอ

และเครื่องนุงหมไทยขยายตัวตอเนื่อง
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ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาว 
ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
   ชวงเดียวกันของปกอน

ตารางที่ 3 ดัชนีอุตสาหกรรมรายป ตั้งแต พ.ศ. 2554 – 2561

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

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบ้ืองตน
     อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น (คาบวก)          อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับตัวลดลง (คาลบ)
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นานาสาระ

  สเซียถือเป นประเทศที่ทรงอิทธิพลดานพลังงาน
  ของโลก โดยเปนประเทศที่มีกาซธรรมชาติสํารอง
มากท่ีสุด (รัสเซียเปนผูผลิตและผูสงออกกาซธรรมชาติรายใหญ

ที่สุดของโลก) รวมท้ังมีปริมาณน้ํามันดิบสํารองมากเปนอันดับ 8 
และเปนผูผลิตน้ํามันรายใหญอันดับสามและเปนผูสงออกนํ้ามัน
อันดับสองของโลก  นอกจากนี้  รัสเซียมีความแข็งแกร  ง
ทั้งในมิติการทหาร การเมืองระหวางประเทศ และโดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2560 รัสเซียมีผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) 1,577 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 1.5 จากป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัว
ของการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน และการสงออก 
โดยในปเดียวกัน รัสเซียมีมูลคาการสงออก 410.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร อยละ 5.4 แบงเป นการส งออกสินค า
ดานพลังงานถึงรอยละ 60.3 และนําเขาประมาณ 351.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17 โดยในสวนภาคธุรกิจของ
รัสเซียที่มีการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ธุรกิจการเงิน

และประกันภัย (ขยายตัวรอยละ 5.07) การขนสงและคลังสินคา 
(ขยายตัวรอยละ 4.33) สําหรับภาคการผลิตที่มีการขยายตัว 
ไดแก การเกษตร ปาไม และประมง (ขยายตัวรอยละ 3.82) 
และอุตสาหกรรมเหมืองแร  (ขยายตัวร อยละ 2.26) ทั้งนี้ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวสงผลใหการวางงานของรัสเซีย
ลดลงมา อยูที่รอยละ 5.2 ลดลงจาก ป พ.ศ. 2559 ที่มีอัตรา
การวางงานอยูที่รอยละ 5.54 และเปนระดับการวางงานที่ตํ่าที่สุด
นับตั้งแตป พ.ศ. 25571 ซึ่งท่ีผานมาโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของรัสเซียจะอยูที่ภาคบริการเปนหลัก โดยแบงเปน ภาคบริการ
รอยละ 62.2 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 33.1 และภาคเกษตร
รอยละ 4.7 
 นอกจากนี้ รัสเซียยังเป นหน่ึงในสมาชิกของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EAEU) โดยมี
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ อีก 4 ประเทศ คือ คีร กีซสถาน 
อารเมเนีย คาซัคสถาน และเบลารุส ซึ่งในดานเศรษฐกิจ EAEU 
ถือเปนการรวมกลุ มทางเศรษฐกิจในระดับสหภาพศุลกากร 

ความรวมมือดานการพัฒนาความรวมมือดานการพัฒนา
อุตสาหกรรม ไทย-รัสเซียอุตสาหกรรม ไทย-รัสเซีย

รั

1 บทความวิชาการ : รายงานสถานการณเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียในป 2560 และแนวโนมในป 2561 โดยกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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และเปนตลาดใหญที่มีประชากรรวมกันกวา 180 ลานคน 
มี GDP รวมกันมูลคากวา 4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ มีมูลคาการคา
กับประเทศนอกกลุมกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป รวมทั้ง
เปนกลุมประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ตลอดจนมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น จึงถือไดวา EAEU 
เปนตลาดที่มีศักยภาพสําหรับไทย2 แตเนื่องจากตามระเบียบ
ขอบังคับของ EAEU กําหนดใหประเทศสมาชิกไมสามารถ
แยกการเจรจา FTA กับประเทศนอกกลุมในระดับทวิภาคีได 
ดังนั้น การจัดทํา FTA กับ EAEU จะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีทําให
ไทยสามารถสงออกสินคาไปยังรัสเซียไดเพิ่มมากขึ้น และไทย
ยังสามารถใชรัสเซียเปนประตูในการขยายการสงออกสินคา
ไปยงัสมาชิก EAEU ประเทศอื่น ๆ ไดอีกทางหนึ่งดวย 

ความสัมพันธดานการคาและการลงทุน
ระหวางไทย-รัสเซีย
 ไทย-รัสเซียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน 
ในป พ.ศ. 2440 โดยเพิ่งฉลองครบรอบ 120 ป ความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางกันเม่ือป พ.ศ. 2560 ที่ผ านมา โดยมี
ความสัมพันธดานการคาและการลงทุน ดังนี้ 

 สําหรับความสัมพันธดานการลงทุนระหวางไทย-รัสเซีย 
รัสเซียมีการสงเสริมใหนักธุรกิจไทยเขาไปรวมลงทุน ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไกล (Far East) ของรัสเซีย
ใน 8 สาขา ไดแก ชิ้นสวนยานยนต การเกษตร สินคาอาหาร
โลจิสติกส ศูนยกระจายสินคา การผลิตสินคาอาหารในภูมิภาค
ตาง ๆ โดยอุตสาหกรรมเปาหมายของรัสเซียในปจจุบัน ไดแก 
กิจการซอฟแวร และการสื่อสาร ระบบการขนส งทางราง 
ชิ้นสวนยานยนต เคร่ืองจักรและอุปกรณนาโนเทคโนโลยี เปนตน 
ในขณะที่ไทยมีนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่สอดคลองกับศักยภาพของรัสเซีย ไดแก 
อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะ ดานซอฟแวร อากาศยาน 
ระบบขนสงทางราง เครื่องจักรและอุปกรณเทคโนโลยีชีวภาพ 
นาโนเทคโนโลยี เปนตน รวมถึงมีศักยภาพและความพรอม
ในการเปนฐานการทําธุรกิจในอาเซียน ในลักษณะสํานักงาน
ข ามประเทศ  ( Internat ional Headquarter -  IHC) 
และกิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ (International 
Trading Center - ICT) 

การคาระหวางไทย-รัสเซีย  

รายการ
มูลคา : ลานบาท

2558 2559 2560
การคารวม 79,774.71 68,542.24 102,842.91
การสงออก 24,107.30 20,241.28 34,873.54
การนําเขา 55,667.41 48,300.96 67,969.37
ดุลการคา -31,560.12 -28,059.69 -33,095.83

 ทั้งน้ี จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2560 ไทย-รัสเซียมีมูลคา
การคารวม 102,842.91 ลานบาท โดยไทยสงออก 34,873.54 
ลานบาท และนําเขา 67,969.37 ลานบาท โดยไทยเปนฝาย
ขาดดุลการคา -33,095.83 ลานบาท ซึ่งไทยมีการสงออกสินคา
ที่สําคัญไปรัสเซีย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป 
และผลิตภัณฑยาง ในขณะเดียวกันไทยนําเขาสินคาท่ีสําคัญ
จากรัสเซีย ไดแก นํ้ามันดิบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
ปุยและยากําจัดศัตรูพืช สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 

2 http://www.dtn.go.th/index.php/ขาวประชาสัมพันธ/item/พาณิชยชี้โอกาสการคาและการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย EAEU-ภายใต                    
 งานสัมมนาเรื่องสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย-EAEUโอกาสของไทยบนเสนทางสายไหม
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 ทั้งน้ี ที่ผานมา ไทย-รัสเซีย มีกรอบความรวมมือ ซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญในการยกระดับความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคา 
และการลงทุนระหวางกัน ไดแก 1) การประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี   ไทย-รัสเซีย (Joint Commission: 
JC) โดยมีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลัก และ 
2) การประชุมคณะอนุกรรมาธิการวาดวยความรวมมอืทางการคา
และเศรษฐกิจ (Sub-Commission on Trade and Economic 
Cooperation) โดยมีกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานหลัก 
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ยังมีคณะทํางานเฉพาะกิจภายใตคณะอนุกรรมาธิการวาดวย
ความร วมมือทางการค าและเศรษฐกิจระหว างไทยและ
สหพันธ รัฐรั ส เซี ย  เพื่ อตรวจสอบผลกระทบต อสุขภาพ
จากการใช แร  ใยหินไครโซไทล   และจัดทําข อ เสนอแนะ
การใชแรใยหินและผลิตภัณฑอยางปลอดภัย 

ความรวมมือดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระหวางไทยกับรัสเซีย 
     สืบเนื่ องจากไทยกับรัส เซียต  างมีนโยบายส  ง เส ริม
อุตสาหกรรมในสาขาท่ีคลายคลึงกัน ไดแก อุตสาหกรรมดิจิทัล 
โดยเฉพาะดานซอฟแวร อากาศยาน ระบบขนสงทางราง 
เคร่ืองจักรและอุปกรณเทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี    
เปนตน โดยท่ีอุตสาหกรรมในกลุ มดังกลาวเปนอุตสาหกรรม
ที่ต องอาศัยความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนอยางสูงในการพัฒนา ซึ่งรัสเซียถือเปนหน่ึงในประเทศ
ที่มีความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก ดังนั้น 
หากไทยกับรัสเซียสามารถพัฒนาความรวมมือที่ เอื้อใหเกิด
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนําไปสู การพัฒนา
ความร  วมมือด  านอุตสาหกรรมระหว  างกัน  โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนองคความรู  ประสบการณความเช่ียวชาญ
ผานการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงตามความ
เชี่ยวชาญและประสบการณของแตละฝาย ก็จะกอใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของทั้งสอง
ฝาย โดยเฉพาะผูประกอบการในกลุม Start Ups และ SMEs 
ดังนั้น  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม จึงได มีการจัดทําบันทึกความเข าใจ (MOU) 
ด านความร วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคา สหพันธรัฐรัสเซียขึ้น โดยทั้งสองฝาย
ไดมีการลงนามใน MOU ดังกลาว ในระหวางการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
(Joint Commission: JC) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

ณ กระทรวงการตางประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นายพสุ โลหารชุน) เปนผูลงนามฝายไทย ในขณะที่ผู ลงนาม
ฝ ายรัสเซีย  คือ  Mr.  Alexey Gruzdev รัฐมนตรีช วย
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของรัสเซีย โดย MOU 
ดังกล าวมีวัตถุประสงค  เพื่อเป นการส งเสริมความร วมมือ
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย
ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสงเสริมผู ประกอบการในกลุ ม 
Start Ups และ SMEs การถายทอดและยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมท้ังการพัฒนาแรงงานท่ีมีทักษะเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมของภาคธุรกิจ 
โดยจะมีการจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) รวมกัน
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตบันทึก       
ความเขาใจดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การกําหนดโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมที่มีความ
สําคัญเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันตอไปในอนาคต
 ในสวนของการดําเนินงานในลําดับตอไป ทั้งสองฝาย
อยู  ระหว  างการจัด ทําแผนปฏิบัติการความร  วม มือด  าน
อุตสาหกรรม (Action Plan on Industrial Cooperation) 
ระหวางกัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความรวมมือที่ เกี่ยวของ
กับภาคอุตสาหกรรม ไดแก ความรวมมือดาน Factory 4.0 
for Industry 4.0 เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนา SMEs 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม 
อากาศยาน รวมถึงเรื่อง Robotics และ Automation ทั้งนี้ 
แผนปฏิบัติการดังกลาวจะเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของคณะทํางานฯ ในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ระหวางกันโดยจะเปนกลไกสําคัญในการชวยสนับสนุนการเพ่ิม
ผลิตภาพในภาคการผลิตและการขับเคล่ือนสูประเทศไทย 4.0 
อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และการเสริมสรางฐานเศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรงไดอยางยั่งยืน
ในระยะยาว

จัดทําโดย
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร

แหลงขอมูลอางอิง
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ

ทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงการตางประเทศ 
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

  องทุนโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
  ออส เ ต ร เ ลี ย และ นิ ว ซี แ ลนด   ( AANZFTA 
Economic Cooperation Support Program: AECSP) 
จัดต้ังโดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีวัตถุประสงคในการให
ความชวยเหลอืและสนับสนุนประเทศสมาชิกเพือ่ใหไดรบัประโยชน
จากความตกลง AANZFTA ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
สําหรับโครงการนําร อง  (P i lot Project) ในการสะสม
ถิ่นกําเนิดสินคาแบบ Full Cumulation ภายใตความตกลง
การค าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA) 
ภาคภาษาอังกฤษ  ( In-Country Capaci ty Bui ld ing 
Workshop on Full Cumulation for ANNZFTA Rules 
of Origin) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ โดยเปน
ความพยายามของออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในฐานะผูเสนอ
หลักเกณฑดังกลาว เพื่อสรางความรู ความเขาใจระหวางเจาหนาที่
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ประกอบดวยหนวยงานหลัก
ด านศุลกากร เจ าหน าที่ด านการกําหนดนโยบายการค า
ระหวางประเทศของไทย และภาคเอกชนที่สนใจ รวมพิจารณา
แนวคิดของการสะสมถ่ินกําเนิดสินคาทางเลือก แบบ Full 
Cumuation ภายใต AANZFTA ซึ่งไมไดผูกพันประเทศภาคี
สมาชิกในการนําไปบังคับใช และความเปนไปไดในการจัดทํา
โครงการทดลองนําร องสาขาเป าหมาย (Pilot Project) 
หากทุกประเทศสมาชิกเห็นชอบรวมกัน โดยมี Mr.Wayne 
Baldwyn วิทยากรที่ปรึกษาชาวออสเตรเลียเปนวิทยากร

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ก  ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements : FTAs) 
ดานการคาสินคา (Trade in Goods) การดําเนินงานหลักคือ 
การเจรจาตอรองใหคูภาคีในความตกลง FTAs ทั้งรูปแบบทวิภาค
หรือพหุภาคี ดําเนินการใหสิทธิประโยชนระหวางกัน โดยการลด
และ/หรือยกเลิกกําแพงภาษีศุลกากรนําเข า ตลอดจนภาษี
หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใด ที่เปนอุปสรรคตอการนําเขาของสินคา 
ทั้ งนี้ เงื่อนไขหลักประการแรกของการได สิทธิประโยชน 
ดานภาษีศุลกากรนําเขาดังกลาว สินคาของประเทศผูสงออกนั้น 
จําเปนตองมีสัญชาติการผลิตของภาคีผูสงออกของความตกลง 
FTAs เรียกวา ถิ่นกําเนิดสินคา หรือ Originating โดยหลักเกณฑ
การผลิตท่ีใชในการกําหนดถิ่นกําเนิดสินคา เรียกวา กฎถิ่นกําเนิด
สินคา หรือ Rules of Origin ซึ่งการจะไดสิทธิประโยชน
ดานภาษีนําเขานั้น จําเปนตองผานกระบวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งพิธีการดานศุลกากร และการออกเอกสารรับรองถิ่นกําเนิด
สินคา เรียกวา ระเบียบวิธีปฏิบัติกระบวนการรับรองถ่ินกําเนิด
สินคา หรือ Operational Certification Procedures (OCP) 

ประเภทกฎถิ่นกําเนิดสินคา
 โดยท่ัวไปภายใตความตกลงการคาเสรีของไทย กฎถ่ิน
กําเนิดสินคา สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กฎทั่วไป 
(General Rules : GR) เปนกฎหลักหรือกฎทั่วไปที่ใชกับการระบุ
เกณฑการผลิตสินคาที่จะไดถิ่นกําเนิดตามท่ีระบุไวในขอบทดาน
กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา และกฎเฉพาะรายสินคา (Product 

ขอเสนอการสะสมถิ่นกําเนิดสินคาขอเสนอการสะสมถ่ินกําเนิดสินคา
แบบ Full Cumulationแบบ Full Cumulation
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Specific Rules : PSR) เปนกฎที่ใชกับสินคาที่ระบุเฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากการใชกฎทั่วไป โดยหลักเกณฑการไดสัญชาติ
หรือถิ่นกําเนิดสินคาตามหลักสากล สามารถแบงออกเปน
2 หลักเกณฑ คือ
 1) สินคาที่ได มาหรือมีการผลิตโดยใชวัตถุดิบภายใน
ประเทศทั้งหมด เรียกวา Wholly Obtained Goods (WO) 
โดยสินคานั้นมีการผลิตหรือไดมาจากในประเทศน้ันทั้งหมด 
โดยไมมีการนําเขาวัตถุดิบ และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 2) สินคาที่ผานการผลิตที่มีการแปรสภาพอยางเพียงพอ 
เรียกวา Substantial Transformation (ST) โดยสินคาท่ีผลิต 
สามารถใชวัตถุดิบจากนอกภาคีความตกลง มาดําเนินการผลิต
ที่จะตองมีกระบวนการผลิตโดยการแปรสภาพอยางเพียงพอ
จนกลายเป นสินค าที่ ได ถิ่นกํา เนิด  ทั้ งนี้  การแปรสภาพ
อยางเพียงพอ โดยทั่วไปประกอบดวย 3 หลักเกณฑยอย คือ

● การเปลี่ยนแปลงของพิกัดศุลกากร เรียกวา Change 
in Tariff Classification (CTC) โดยสินคาจะไดถิ่นกําเนิด
เมื่อผานการแปรสภาพอยางเพียงพอ เกิดการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร
ตามหลักฮาโมไนซของศุลกากรโลก (HS Code) ของวัตถุดิบ
ที่นําเขาจากนอกภาคีไดใน 3 ระดับ คือ 2 หลัก (Change 
of Chapter : CC) 4 หลัก (Change of Tariff Heading : CTH) 
และ 6 หลัก (Change of Subheading : CTSH) 

● กระบวนการผลิตเฉพาะ (Specific Manufacturing 
Process) โดยจะตองมีการระบุวิธีการหรือกระบวนการผลิต
เฉพาะกับสินคานั้น เชน การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีสําหรับสินคา
เคมีและเคมีภัณฑ การถัก ทอ ฟอก ยอม ตัด หรือ เย็บ สําหรับ
สินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหม เปนตน

ประกอบดวย คาแรง คาสวัสดิการ คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักร
คาซอมแซมบํารุงรักษา คาประกันภัย คาดอกเบี้ย คาสาธารณูปโภค 
คาออกแบบวิจัย คาตรวจสอบทดสอบสินคา คาใบอนุญาตตาง ๆ 
คาภาษีนําเขา คาขนสงสินคา ตลอดจน คากําไรของสินคา 
เปนตน

ความตกลงการคาเสรี AANZ 
และกฎถิ่นกําเนิดสินคา
 ปจจุบัน ประเทศไทย มีการจัดทําความตกลงการคาเสรี
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีแลว จํานวน 12 ฉบับ ครอบคลุม 
17 ประเทศ และอยูในระหวางรอผลบังคับใชและกําลังดําเนินการ
เจรจาอยู  อี กหลายฉบับและหลายประเทศ  โดยในส วน
ของความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement : 
AANZFTA) ไดมีการลงนามมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 
และมีผลบังคับใชตามลําดับ คือ
 1 มกราคม 2553 สําหรับ บรูไน มาเลเซีย เมียนมา 
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
 4 มกราคม 2553 สําหรับ กัมพูชา
 12 มีนาคม 2553 สําหรับ ไทย
 1 มกราคม 2554 สําหรับ สปป.ลาว
 10 มกราคม 2555 สําหรับ อินโดนีเซีย 
 ตอมา ไดจัดทําพิธีสารฉบับท่ีหนึ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
เพื่อแกไขความตกลงฯ ดานการคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกําเนิด
สินค า ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค า 
และการรวมกฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules : 
PSRs) เขาไวดวยกัน ทั้งนี้ พิธีสารฯ ดังกลาว มีผลบังคับใช
เมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยขอบทของความตกลง AANZFTA เปน
ความตกลงการคาเสรีแบบองครวม ประกอบดวย 18 ขอบท 
ครอบคลุมประเด็นการค าสินค า การค าบริการ พาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการ
แขงขัน และกลไกระงับขอพิพาท ในสวนของการลด/ยกเลิกภาษี
ศุลกากร มีสัดสวนจํานวนรายการสินคาอยู ระหวางรอยละ
90-100 โดยอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 
จะมีระยะเวลาการลดภาษีที่นานกว า  และการค าสินค า
จะเชื่อมโยงกับการไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับขอบทกฎ
ถิ่นกําเนิดสินค า ซึ่ งประกอบด วยระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับรองถ่ินกําเนิดสินคา เอกสารใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา
และพิธีการศุลกากร โดยเปนเงื่อนไขสําคัญของการพิสูจน
ถิ่นกําเนิดสินคาเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี

● การใชมูลคาการผลิต (Value Content) โดยสินคา
จะไดถิ่นกําเนิดเมื่อมีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต 
หรือวัตถุดิบในประเทศหรือในภูมิภาค (Local Content) 
ตามระดับการกําหนดสัดสวนมูลคาขั้นตํ่า (Threshold) ซึ่งมูลคา
การผลิต จะเกิดข้ึนจากการสะสมมูลคาเพ่ิมของกระบวนการ
ผลิตสินคา (Cumulative) จากตนทุนการผลิตและคาใชจาย 
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 สําหรับขอบทกฎถิ่นกําเนิดสินคา เปนขอบทลําดับท่ี 3 
ของความตกลง AANZ มีเอกสารแนบฉบับที่ 3 คือ ระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาและขอมูลที่จําเปน 
และ เอกสารแนบฉบับที่ 2 คือ กฎเฉพาะรายสินคา (Product 
Specific Rules : PSRs) ท้ังนี้ หลักเกณฑการไดถิ่นกําเนิด
ภายใตความตกลง AANZ ประกอบดวย

● สินคาที่ได มาทั้งหมดหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในภาคีนั้น 
(Wholly Obtained or Produced Goods are Originating) 
โดยเป นสินค าจากธรรมชาติในประเทศภาคีหรือผลิตจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากประเทศภาคี

● สินคาตองผานการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Goods 
Subjected to Substantial Transformation are Originating) 
โดยการนําวัตถุดิบจากนอกภาคีมาแปลงสภาพและทําให 
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุดิบเดิม

● เปนสินคาที่ผลิตข้ึนทั้งหมดในภาคีนั้นจากวัตถุดิบท่ีได
ถิ่นกําเนิด (Good produced exclusively from originating 
materials)

ขอเสนอหลักเกณฑการสะสมถิ่นกําเนิดสินคา
แบบ Full Cumulation 
 การสะสมถ่ินกํา เ นิดสินค า  (Cumulat ive Rules 
of Origin) เปนหน่ึงในหลักเกณฑยอยของการผลิตเพ่ือไดมา
ซึ่งถิ่นกําเนิดสินคาในกฎเฉพาะรายสินคา (PSRs)  โดยเมื่อ
ความตกลง AANZ มีผลบังคับใชในทางปฏิบัติแลว ไดระบุใหมี
การทบทวนพิจารณา การขยายขอบเขตวิธีการสะสมถ่ินกําเนิด
สินคา โดยอนุญาตใหนํามูลคาเพิ่มทั้งหมดในการผลิตสินคา

ระหวางประเทศสมาชิก AANZ นํามาสะสมมูลคาไดแมจะไมผาน
สัดส วนข้ันตํ่าที่กําหนดหรือเรียกว า การสะสมแบบ Full 
Cumulation ในการนี้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในฐานะผูเสนอ
หลักเกณฑดังกลาว จึงไดพยายามสรางความรู ความเขาใจ รวมกับ
ประเทศอาเซียน ในการพิจารณาแนวคิดของการสะสมถ่ินกําเนิด
สินคาดังกลาว
 ภายใตความตกลง AANZ ขอบทการสะสมแบบปกติ 
กําหนดไว ว า หากสินค าที่ ได ถิ่นกําเนิดมาแล ว เมื่อถูกใช 
เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต แลวกลายเปนสินคาสําเร็จ
ของอีกประเทศหนึ่ง ใหถือวาเปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดในดินแดน
ของประเทศท่ีมีการผลิตสินคานั้น (ตัวอยาง หากวัตถุดิบประเทศ
ที่หนึ่งมีมูลคาเกินกวารอยละ 40 และผานเกณฑถิ่นกําเนิด
สัดสวนมูลคาขั้นตํ่าที่ร อยละ 40 เมื่อนําวัตถุดิบนั้นมาผลิต
ในประเทศท่ีสอง จะถูกนับเปนมูลคารอยละ 100) ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด จึงไดจัดทําขอเสนอใหมีทางเลือก การสะสม

ถิ่นกําเนิดสินคาแบบ Full Cumulation เฉพาะเกณฑการสะสม
มูลค าภายในภูมิภาคระหว าง 12 ประเทศสมาชิกเท านั้น 
(Regional Value Content : RVC) เนื่องจากเห็นว า 
สินคาวัตถุดิบที่อยูในหวงโซการผลิตในบางกระบวนการ ไมไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่เมื่อไมผานหลักเกณฑกฎถ่ินกําเนิดสินคา
ตามสัดสวนรอยละที่กําหนด แมวาจะไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี แตมูลคาของวัตถุดิบนั้นยังคงมีความเปนถิ่นกําเนิดอยู 
(Originating) จึงเสนอใหมีรูปแบบการสะสมถ่ินกําเนิดสินคา
ที่สามารถสะสมมูลค าการผลิตได  ในทุกกระบวนการผลิต
ในทุกประเทศภาคีความตกลงฯ แมวามูลคาจะไมผานสัดสวน
ที่กําหนด โดยต องไม คํานึงถึงกระบวนการผลิตอย างง าย 
เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการผลิต สรางโอกาสทางการคาและดึงดูด
การลงทุนระหวางกลุมประเทศ AANZ (ตัวอยาง หากวัตถุดิบ
ประเทศที่หนึ่งมีมูลคารอยละ 0-39 จะไมผานเกณฑถิ่นกําเนิด
สัดสวนมูลคาข้ันตํ่าท่ีร อยละ 40 เมื่อนําวัตถุดิบนั้นมาผลิต
ในประเทศที่สอง จะถูกนับเปนมูลคารอยละ 0-39 ตามจริง 
แตยังคงเสียภาษีศุลกากรในอัตราปกติ) ทั้งนี้ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด อางอิงวา ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน 
ไดมีการอนุญาตใหสะสมถิ่นกําเนิดสินคาในลักษณะนี้ดวยแลว 
เรียกวา Partial Cumulation แตกําหนดสัดสวนไวที่รอยละ 
20-39 ในขณะท่ีข อเสนอภายใต  AANZ ไม มีการกําหนด
สัดสวนมูลคาขั้นตํ่า
 สําหรับเอกสารการรับรอง (Documentary Evidence) 
ในรูปแบบการสะสม  Ful l  Cumulat ion ออสเตรเ ลีย
และนิวซีแลนด ไดเสนอใหมีการใชเอกสาร เรียกวา Declaration 
of Cumulated Or ig inat ing Value ซึ่ ง เป นเอกสาร
ที่ผูผลิตสามารถออกเพ่ือการรับรองตนเอง (Self Declaration) 
สําหรับสินค  า ท่ี ไม ผ  านเกณฑ การสะสมถ่ินกํา เ นิดสินค  า
ตามสัดสวนท่ีกําหนด โดยใหสามารถระบุเฉพาะมูลคาที่เกิดขึ้น
ในการผลิตกับสินคานั้น และสงมอบเอกสารดังกลาวไปยังผูผลิต
ในขั้นตอนการผลิตตอไปเพื่อนํามูลคาไปสะสมใหกับผู ผลิต
ในขั้นตอนสุดทายรวบรวมและใชเปนหลักฐานในการพิสูจนมูลคา
การสะสมรวมตอหนวยงาน Issuing Authority ของประเทศ
ผู ส  งออก  เพื่อพิจารณาประกอบการคํานวณบัญชีต นทุน
ในการออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Certificate of Origin: CO) 
โดยหากสินคาข้ันปลายนั้น มีสัดสวนมูลคาสะสมรวมไดตามหลัก
เกณฑกฎถ่ินกําเนิดสินคา ก็จะมีสิทธิ์ในการขอรับใบรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินคา (CO) โดยจะตองระบุในใบ CO วา ใชรูปแบบ
การสะสม Full Cumulation และสงผลใหสินคานั้นมีสิทธิ์
ที่จะไดรับการลด/ยกเวนภาษีศุลกากรขาเขา ณ ประเทศปลายทาง
ได และเมื่อหนวยงานศุลกากรประเทศนําเขา เมื่อไดรับใบรับรอง
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ถิ่นกําเนิดสินคา (CO) ที่ระบุ รูปแบบการสะสม Full Cumulation  
หน วยงานมีสิทธิ์ที่ จะพิจารณาการให สิทธิประโยชน ภาษี
ศุลกากรไดทันที หรืออาจจะมีกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ 
(Verification) ไปยัง Issuing Authority ประเทศสงออก
ตนทางกอนก็ได โดย Issuing Authority มีหนาที่ตองประสานกับ
ผูผลิตในขั้นตอนสุดทายในฐานะผูรวบรวมเอกสาร Declaration 
of Cumulated Originating Value จากทุกขั้นตอนการผลิต 
เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงหากไดรับการรองขอจากศุลกากรประเทศ
นําเขา นอกจากน้ี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เสนอแนวทาง
การปฏิบัติ โดยไม กําหนดรูปแบบของผู ผลิตหรือผู ส งออก 
และไมจําเปนตองลงทะเบียน แตขอใหตั้งอยูในดินแดนประเทศ
สมาชิก AANZ เนื่องจากเปนการจํากัดเฉพาะสินคาที่ใชหลักเกณฑ
ถิ่นกําเนิดสินคารูปแบบการสะสมในภูมิภาคเทาน้ัน (Regional 
Value Content: RVC) วัตถุดิบที่นํามาใชในกระบวนการผลิต
ครอบคลุมทุกพิกัดรายการสินคา และไมกําหนดสัดสวนมูลคา
ขั้นตํ่า (Without threshold) 
 จากการเข าร วมกิจกรรมดังกลาว ในมุมของผู  เขียน
เห็นวา ขอเสนอเกณฑการสะสมถิ่นกําเนิดสินคารูปแบบ Full 
Cumulation ภายใตความตกลงการคาเสรีของไทยที่ผานมานั้น 
ยังไมเคยมีการยอมรับเพื่อนํามาปฏิบัติ โดยเปนรูปแบบการสะสม
มูลคาแบบปกติ ยกเวนเพียงความตกลงการคาเสรีอาเซียน
ที่มีเพียงการอนุญาตใหนําสินคาที่ไมผานเกณฑถิ่นกําเนิดสินคา
ในชวงมูลคาสัดสวนรอยละ 20-39 นํามาสะสมในการผลิตได 
เรี ยกว  า  Par t ia l  Cumulat ion ซึ่ งจากประสบการณ 
ที่ผ านมาของไทยในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา
และการนําเขาพบวา ไมไดถูกนํามาใชปฏิบัติอยางกวางขวาง
มากนัก เพราะเน่ืองจากไมไดใชสิทธิประโยชนจากการลดภาษี
ศุลกากรตามเจตนารมณของการจัดทําความตกลงการคาเสรี 
โดยยังคงตองเสียภาษีนําเขาในอัตราปกติ สําหรับความตกลง
การคาเสรีของไทยท่ีกําลังอยูระหวางการเจรจาหรือพิจารณา
เขารวม มีขอเสนอการสะสมรูปแบบ Full Cumulation ไดแก 
1) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) - เสนอโดย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและญ่ีปุ น ซึ่งสถานะการเจรจาใหนํา
ประเด็นดังกลาว หยิบยกขึ้นหารือและทบทวน เมื่อความตกลง

มีผลบังคับใชแลวครบทุก 16 ประเทศสมาชิก และ 2) ความตกลง
ที่ ครอบคลุมและก าวหน า สําหรับหุ นส  วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟก (CP-TPP) กําลังอยู  ในระหวางการศึกษา
ผลกระทบ หากประเทศไทยจะเขารวมเปนสมาชิก 
 นอกจากนี้ ประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาสําหรับโครงการ
นํารองการสะสมถ่ินกําเนิดสินคาแบบ Full Cumulation ไดแก 
1) การพึ่งพาวัตถุดิบและความคุมคาของผูผลิตระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน และออสเตรเลียและนิวซีแลนด ในแตละหวงโซ
การผลิต วามีความจําเปนหรือไม ที่จะอนุญาตใหมีการสะสม
ในรูปแบบดังกลาว เนื่องจากขอเสนอไมมีการกําหนดสัดสวน
การผลิตท่ีเหมาะสมในแตละวัตถุดิบท่ีจําเปนตองใช และหากเมื่อ
ใช รูปแบบการสะสมนี้ จะมีความคุ มค าหรือไม  เนื่องจาก
ผูผลิตตนนํ้า และกลางนํ้ามีแนวโนมที่จะไมไดรับประโยชนโดยตรง 
มีเพียงผูผลิตในขั้นตอนสุดทายหรือปลายนํ้าท่ีจะไดรับประโยชน
สูงสุดเพียงผู  เดียวจากการสะสมถิ่นกําเนิดสินคาในรูปแบบ
ดังกลาว และ 2) ความชัดเจนของข้ันตอนการปฏิบัติในการพิสูจน
ถิ่นกําเนิดและการออกเอกสารรับรองถ่ินกําเนิดจากประเทศ
ตนทางไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในหวงโซการผลิตอื่นที่จะตองไมเปน
ภาระและเพิ่มตนทุน ในการถูกตรวจสอบ ทั้งเมื่อขณะนําเขา
หรือตรวจสอบยอนหลัง ตลอดจนการปองกันชองวางท่ีอาจจะ
กอใหเกิดการสวมสิทธิ์การใชประโยชนจากประเทศนอกภาคี 
เนื่องจากขอเสนอดังกลาวไมมีหลักเกณฑกระบวนการผลิต
อยางงาย (Minimal Operation and Process) กํากับในแตละ
ขั้นตอนการผลิต

เปดรับขอเขียน-บทความดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ
แนวทางของวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

ผูสนใจสามารถติดตอสงเรื่องเพื่อพิจารณาลงตีพิมพไดที่ 
กองบรรณาธิการ

คอลัมน “OIE Club”

จัดทําโดย
นายชาลี  ขันศิริ

แหลงขอมูลอางอิง 
In-Country Capacity Building Workshop 

on Full Cumulation for AANZFTA Rules of Origin 
9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ



รอบรั้ว อุตสาหกรรม
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งานกีฬาสานสัมพันธ ระหวางผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม กับผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําป 2562
 นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผูบริหาร สศอ. เขารวมงานกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ กับผูสื่อขาว
สายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “MOI SPORT DAY 2019” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
บางซื่อ กรุงเทพฯ

โครงการแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
 นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูนําในการประกาศเจตนารมณมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงานภาครัฐ และเปนประธานเปดการบรรยาย และรวมรับฟงการบรรยายในหัวขอ “แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” 
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยใหกับเจาหนาที่ สศอ. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 25622 ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคล่ือน Industrial Transformation Platform”
 นายอดิทัต วะสีนนท รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคล่ือน Industrial Transformation 
Platform” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

สัมมนา Quality and Safety Management 
for Packaging Industry (Packaging Industry 
Expert Panel 7th) ภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูล
เชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
 นายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนา 
Quality and Safety Management for Packaging 
Industry (Packaging Industry Expert Panel 7th) 
ภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร  2  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 4 ป 2561

ไตรมาส 4 ป 2561 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ เคร่ืองใชไฟฟา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ 
สิ่งทอ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก ดานตลาดสงออกสินคา
อุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสท่ี 4 ป 2561 ตลาดหลักขยายตัว
ในบางตลาด อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อาเซียน(5) และ CLMV

ไตรมาส 4 ป 2561 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 33.9 สินคาทุน
ขยายตัวรอยละ 1.7 จากการนําเขาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ เคร่ืองจักร
ไฟฟาและสวนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
ที่ขยายตัว สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัวรอยละ 7.0 
จากการขยายตัวของการนําเขาเคมีภัณฑ อุปกรณสวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟา 
และเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 4 ป 2561

-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (-14.0%)
-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
   และสวนประกอบ    
   (-8.6%)
-  แผงวงจรไฟฟา
   (+12.3%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
   และสวนประกอบ 
   (-8.8%)
-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (-17.9%)
-  อัญมณีและเคร่ือง
   ประดับ (ไมรวมทองคํา) 
   (+12.2%)

-  คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
   (-5.2%)
-  ผลิตภัณฑยาง
   (+20.4%)
-  อัญมณีและเครื่อง
   ประดับ (ไมรวมทองคํา) 
   (+18.6%)

-  รถยนต อุปกรณ
   และสวนประกอบ
   (+22.7%)
- เครื่องโทรสาร โทรศัพท
 อุปกรณ และสวนประกอบ
   (±25.5%)
- เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (-8.3)

-  เม็ดพลาสติก 
   (+16.61%)
-  เคมีภัณฑ
   (+53.1%)
-  ผลิตภัณฑยาง
   (-9.9%)

หมายเหตุ : อาเซียน (5)  ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
  CLMV        ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2559 2560 2561

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
-1.7% -4.5% 2.7% 3.2% 6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 14.2% 10.6% 5.4% 0.7%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน -2.3% -11.1% 2.7% -0.1% 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.3% 7.9% 0.2% 1.7%

นําเขาวัตถุดิบฯ
-11.4% -3.3% 1.2% 12.0% 14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.1% 10.4% 7.0%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 ไตรมาสที่ 4/2561 MPI ขยายตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของป 2560 อาทิ รถยนตและชิ้นสวน การผลิตนํ้าตาล การกล่ันปโตรเลียมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เครื่องปรับอากาศ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2560 Oct 1.0

Nov 6.3
Dec 5.8
Q4 4.4

2561 Jan 4.7
Feb 4.6
Mar 3.2
Q1 4.1
Apr 3.0
May 2.9
Jun 5.0
Q2 3.7
Jul 4.9
Aug 0.8
Sep -2.7
Q3 0.9
Oct 5.8
Nov 0.9
Dec 0.8
Q4 2.4


