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ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
คณะผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สวัสดีทานผู อ านทุกทาน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 56 ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 นําเสนอเร่ืองเดน 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ...สูการผลักดัน Bio Hub 
ในประเทศไทย ที่มีการพูดถึงกันมากในขณะนี้
 บทความ พิ เศษ เ ร่ื อ ง  “ความตกลง  The  Un i ted 
States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) : นัยที่อาจสง
ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทย” 
และ กระตุ นตรงไหนที่ทําใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไทย
ไปไดตอ” สัมภาษณพิเศษพบกับนายอดิทัต วะสีนนท ผูบริหารหนุม
กับบทบาทรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ตอดวย นานาสาระ “จิตอาสาพลังแผนดิน” เกร็ดความรู
คูอุตสาหกรรม “บันได 15 ขั้น สูการเปนเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน”  
และ OIE Club “Product Safety กลไกท่ีทําใหสินคาญี่ปุ นมี
คุณภาพและความปลอดภัยระดับสูง” แลวพบกันใหมอีกครั้ง
กับวารสารฯ ฉบับหนา คะ 

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

สามารถติดตามขาวสาร
สาระนารูดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดที่ 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 33วารสารวารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เรื่องเดนประจําฉบับ

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดชี้นํานโยบายใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ จากศักยภาพ
และความพรอมของประเทศไทยทั้งดานวัตถุดิบที่หลากหลาย และทักษะดานการผลิต  เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศสู เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
New S-Curve ของรัฐบาล โดย สศอ. ไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพ
ของไทย ป พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งกําหนดเปาประสงคที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปน Bio Hub of ASEAN ภายในป พ.ศ. 2570 
และ ครม. มีมติเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รับทราบและมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เรงรัดดําเนินการตามมาตรการฯ ในสวนที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป  

ทิศทางการพัฒนาทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ...อุตสาหกรรมชีวภาพ...
สู การผลักดัน Bio Hub สู การผลักดัน Bio Hub 

ในประเทศไทยในประเทศไทย

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 มาตรการพัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 
2561-2570 กําหนดผลิตภัณฑเปาหมายในการพัฒนา ไดแก 
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) 
และชีวเภสัชภัณฑ(Biopharmaceuticals) ประกอบดวย 
4 มาตรการหลัก คือ

1. มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสราง
ปจจัยสนับสนุน เปนมาตรการสรางปจจัยพื้นฐานและปจจัย
สนับสนุนใหอุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได และพัฒนาเติบโต
อยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ เป นอุปสรรค  และการสร  างป จจัยสนับสนุนที่ จํ า เป น
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2. มาตรการเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ
ในระยะแรกจะผลักดันภาคเอกชนท่ีเป นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศในพ้ืนท่ี
นํารอง 3 เขต ไดแก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เขตภาคเหนือตอนล  าง  (นครสวรรค และกํ าแพงเพชร )
และเขตภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแกน)

3. มาตรการกระตุนอุปสงค เปนการกระตุนตลาด
ภายใน สรางการรับรูใหผูใช และสรางทักษะใหผูผลิตสามารถ
ผลิตสินคา เพื่อตอบสนองความตองการตลาดในประเทศได 
สงผลใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่หลากหลาย 
เกิดการนําสินคาเกษตรที่มีศักยภาพของประเทศ เชน ออย 
มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน มาสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งจะทําให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วาวารสรสาราร

4. มาตรการสรางเครือขายในรูปแบบของ
ศูนยกลางความเปนเลิศดานชีวภาพ (Center of Bio 
Excellence: CoBE) โดยใหสถาบันพลาสติกเปนหนวยงาน
กลาง ทําหนาที่ประสานเชื่อมโยง เตรียมความพรอม และบริหาร
งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อใหเกิดเครือขายการพัฒนา
อุตสาหกรรมท้ังในระดับหองปฏิบัติการ (Lab scale) ขยายผล
ไปยังระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Plant scale) กาวไปสู 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

ผลักดันนโยบายสูการขยายผล
อยางเปนรูปธรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สศอ. ไดผลักดัน
การดําเนินการและติดตามการดําเนินงานภายใตมาตรการฯ 
อยางต อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ านมา รวมท้ัง
ได ดําเนินการขยายผลมาตรการฯ เชิง พ้ืนที่ตามนโยบาย
ผูบริหาร อก. เพื่อผลักดันโครงการลงทุน Bio Hub ของภาคเอกชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี และลพบุรี เ พ่ิมเติม
จากพื้นที่นํารองเดิม และไดรายงานความกาวหนาของมาตรการฯ 
ตอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2562 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานภายใตมาตรการ

 ● ปรับปรุง พ.ร.บ. ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ใหสามารถนําออยไปผลิต
  เปนสินคาชนิดอื่นได
 ● ปรับปรุงประกาศ อก. เรื่อง การใหตั้งโรงงานที่ใชออยเปนวัตถุดิบฯ พ.ศ. 2529
  โดยเพิ่มเติมขอความยกเวนโรงงานที่ตั้งอยูเดิมในพื้นที่ 50 กม. ใหความยินยอม
 ● ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
  ชีวภาพ
 ● เพ่ิมบัญชีประเภทอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
 ● บริหารจัดการภาคการเกษตร และผลักดัน Smart Farming
 ● ใหการสนับสนุนศูนยสัตวทดลอง

ขจัดอุปสรรคการลงทุนและสรางปจจัยสนับสนุน
 ● สนับสนุนและผลักดันพื้นที่นํารอง 3 เขต ไดแก EEC ภาคเหนือตอนลาง
  (นครสวรรค/กําแพงเพชร) และภาคอีสานตอนลาง (ขอนแกน)
 ● เรงรัดการลงทุนโครงการอ่ืนภายใต Bioeconomy

เรงรัดการลงทุน

 ● ออกมาตรการการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ
 ● กําหนดมาตรการใหธุรกิจบริการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพโดยทํา MOU 
  ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
 ● รณรงค/ใหความรูและสรางกระแสใหผู บริโภคเลือกใชผลิตภัณฑชีวภาพ
  โดยประชาสัมพันธการใชผลิตภัณฑชีวภาพ หรือทําขอตกลง (MOU) กับองคกร
  ที่จะเกิดแรงสะทอนตอความตองการใชจํานวนมาก
 ● จัดทําสัญลักษณ Bio label สําหรับผลิตภัณฑชีวภาพ
 ● ออกมาตรฐานเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑชีวภาพเพิ่มขึ้น

กระตุนอุปสงค
●  R&D ดานการใหการรับรองผลิตภัณฑชีวภาพ และวิจัยพัฒนา     

สรางเครือขาย CoBE
ภาพ

โ ํ

●  R&

มาตรการ
ชีวภาพ

              ผลิตภัณฑชีวภาพ
 ● Prototype/Scofe ยกระดับสู Factory 4.0 ผาน ITC
 ● Human Resource จัดทําสูตร Vocational Training พรอมวางแผน
  ผลิตบุคลากรชีวภาพใหเพียงพอ
 ● Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนยขอมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ

รูปที่ 1 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561-2570

พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ .ศ . 2561-2570 
และรับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่อื่น
ทีเ่พิม่เตมิ ซึง่ความกาวหนาการดาํเนนิการภายใต 4 มาตรการหลัก 
ประกอบดวย

1. มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและ
สรางปจจัยสนับสนุน มีการดําเนินการ ดังนี้
  1.  สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
ปรับปรุง พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ใหสามารถนํานํ้าออยไปผลิตสินคาชนิดอื่นได ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2. สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
ปรับปรุงประกาศ เรื่อง การใหตั้งโรงงานที่ใชออยเปนวัตถุดิบ
ในทุกทองท่ีทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การให ตั้ ง โรงงานที่ ใช อ อยเป นวัตถุดิบในทุกท องที่
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศท่ัวไป/อื่น ๆ เลม 136 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 
2 พฤษภาคม 2562



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5วาวารสรสาราร

  3.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มบัญชีประเภท
กิจการอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อแยกอุตสาหกรรมชีวภาพ
ออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ซึ่งไดรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูเกี่ยวของแลว และจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
  4.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงแกไข
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ขณะนี้อยูระหวางพิจารณา

ปรับปรุงผังเมืองรวมใหสอดคลองกับมาตรการฯ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ดานผังเมืองเปนสําคัญ

2. มาตรการเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ
ในเขตพื้นที่นํารอง 3 เขต
  2.1 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2560-
2564 เกิดมูลคาการลงทุนแลว 9,740 ลานบาท 
   1) โครงการผลิตนํ้ายาลางไต มูลคาการลงทุน 
2,240 ลานบาท เปดดําเนินการผลิตแลวที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จ.ระยอง
   2) โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพ มูลค า
การลงทุน 3,500 ลานบาท เปดดําเนินการผลิต Poly Lactic Acid 
(PLA) แลว มีกําลังการผลิต 75,000 ตันตอป ที่นิคมเอเซีย 
จ.ระยอง
   3) โครงการ Palm Biocomplex มูลคา
การลงทุน 4,000 ลานบาท โดยสรางโรงหีบนํ้ามันและผลิต
เมทิลเอสเทอร จากนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ และมีแผนจะผลิต 
Specialties, Surfactants, วิตามิน E ท่ี จ.ชลบุรี
  2.2 เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง (จ.นครสวรรค
และกําแพงเพชร) ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2560-2569 
เกิดการลงทุนโครงการ Biorefinery Complex แลว จํานวน 
41,000 ลานบาท (ป พ.ศ. 2561-2564) ในพ้ืนที่ จ.นครสวรรค 
อยูระหวางดําเนินการขออนุญาตจัดต้ังโรงงาน
  2.3 เขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (จ.ขอนแกน) 
ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งมีมูลคาการลงทุน
ตามแผน 35,030 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อที่ดิน

3. มาตรการกระตุนอุปสงค มีผลการดําเนินการ
สําคัญ ดังน้ี
  3.1 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมกับกรม
สรรพากร อยูระหวางนําเสนอมาตรการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
เพื่อสงเสริมการใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ตอคณะรัฐมนตรี โดยมีผลิตภัณฑเปาหมาย ไดแก ถุงหูหิ้ว 
ถุงขยะ แกวพลาสติก จาน ชาม ถาดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง 
ชอน สอม มีดพลาสติก และหลอดกาแฟ ซึ่งจะกําหนดใหผูใช
ที่เปนนิติบุคคล นํารายจายไปหักลดหยอนภาษีได 

  3.2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับสถาบัน
พลาสติก รณรงค/ใหความรูและสรางกระแสการใชผลิตภัณฑ
ชีวภาพ ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม Bio-Tourism 
สงเสริมการใช Bioplastic ในสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ไดแก ตลาดนํ้าตกกวางโจว จ.เพชรบุรี
  3.3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ออกมาตรฐานผลิตภัณฑชีวภาพ 2 เรื่อง คือ ภาชนะและเคร่ืองใช
พลาสติกสลายตัวได เลม 1 : โพลิแลคติกแอซิด (PLA) และ
เช้ือเพลิงชีวมวลแข็ง นอกจากนี้มีการทบทวน มอก. 17088-2555 
ข อกําหนดพลาสติกสลายตัวได   และพิจารณาการจัดทํา
ร างมาตรฐานใหม 5 รายการ ได แก  ถุงหูหิ้วสลายตัวได  
ถุงกลาเพาะชําสลายตัวได ฟลมคลุมดินสลายตัวไดสําหรับ
งานเกษตรกรรม อีพอกซี่ เรซิ่นชีวฐาน และวัสดุทดแทนไม
พลาสติกผสมชีวมวล

4. มาตรการสรางเครือขายในรูปแบบของ
ศูนยกลางความเปนเลิศดานชีวภาพ (Center of Bio 
Excellence: CoBE) ไดดําเนินการภายใตภารกิจหลัก 4 ดาน 
ดังนี้
  4.1 R & D สรางเครือขายเช่ือมโยงงานวิจัยสูภาค
อุตสาหกรรม CoBE ไดดําเนินการสรางเครือขายกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
  1) ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการ
มหาชน) (TCELS) รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช . ) และหนวยงานท่ีเ ก่ียวข องร วมกันพิจารณางานวิจัย
ที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับสู เชิงพาณิชย และสถาบันพลาสติก
ไดจัดทํา Facebook CoBE เพ่ือเผยแพรกิจกรรมดานงานวิจัย
ของหนวยงานตาง ๆ และจะตอยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพ
ผ านการแลกเป ล่ียนเ รียนรู และขยายผลยกระดับสู ภาค
อุตสาหกรรม
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  2) สศอ. สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  วช. และศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต (Industry 
Transformation Center : ITC) รวมดําเนินการและสนับสนุน
ดาน R&D ตามแนวทางพัฒนา Palm City ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร จะเปนหนวยงานเครือขายของ CoBE ในสวนภูมิภาค
  4.2 Prototype/Scale up เชื่อมโยงงานวิจัย 
ไดดําเนินการ ดังน้ี
  1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบัน
พลาสติก พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ Bioplastic 5 ผลิตภัณฑ 
ไดแก ถุงซักผาแบบใชแลวทิ้ง แกว/ถาดอาหาร/ชอนและสอม/
ถุงขยะ แบบยอยสลายได
  2) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบัน
พลาสติก เพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
สูพลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดยการใหคําปรึกษา 
SMEs จํานวน 52 กิจการ พัฒนากระบวนการผลิตพลาสติก
จากเม็ดพลาสติกชีวภาพใหมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น
  4 .3 Human Resource Development 
สรางผูประกอบการ Bio Industry โดยสถาบันพลาสติก รวมกับ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก

สูพลาสติกชีวภาพและพลาสติกวิศวกรรม โดยฝกอบรมบุคลากร
ในหลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ ขอจํากัด 
และการนําไปใช รวมถึงเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป การปรับตั้ง
เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  4.4 Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนยขอมูล
อัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยจัดทําโครงการศูนยขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงขอมูล
ที่สําคัญในลักษณะ Bio Innovation Linkage สําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพในดานตาง ๆ ซึ่งจะเปนการสรางโครงสราง
พื้ นฐานและวางระบบบริหารจัดการข อมูลด  านชี วภาพ
ของประเทศไทย โดยคาดวาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในป พ.ศ. 2563 

ขยายผล Bio Hub สู Bioeconomy
 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพดานอุตสาหกรรม
ชีวภาพอีกหลายแหง ดังนั้น เพื่อใหเกิดการขยายผลการดําเนิน
งานในพื้นท่ีสวนภูมิภาคที่มีศักยภาพของประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล รวมถึงการผลักดันโครงการลงทุนของภาคเอกชน
ในการจัดตัง้ Bio Hub ในพืน้ทีใ่หม ๆ  เพิม่เตมิ เพือ่ใหเกดิการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สศอ. ไดดําเนินการ ดังนี้
 1.  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ) 
 1.1 การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และจัดทําโมเดล
เกษตรอุตสาหกรรมในการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบเกษตรเปนสินคา
อุตสาหกรรม โดยทํางานเชิงรุก มีการติดตามความคืบหนา

การขับเคลื่อนกลุมจังหวัดใหเปนคลัสเตอรตนแบบดานเกษตร
อินทรีย   และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร 
เพื่อยกระดับเปน Bio Hub ตามนโยบายรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
 1.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการแกไข
ปรับสีผังเมืองจากพื้นท่ีสีเขียวเปนสีม วง ทําใหภาคเอกชน
สามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ เช น อาหาร
ทางการแพทย สารสกัดจากพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย 
 1.3 ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี 
มูลคาการลงทุน 2,990 ลานบาท ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว
 1.4 กลุมบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด นํารอง

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ตลอดหวงโซ อุปทานในพื้นท่ี
ตามหลักตลาดนําการผลิต โดยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวเคมีอินทรีย (Organic Biochemicals) ระยะ 10 ป ตั้งแตตนนํ้า 
คือ การสงเสริมการปลูกพืชอินทรียตามความตองการของตลาด 
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รวมมือกับภาครัฐในการถายทอดความรู ด านเกษตรอินทรีย
ใหแกเกษตรกร ตรวจรับรองโดยผู ตรวจสอบตามมาตรฐาน
ระดับสากล  และการแปรรูปเป นผลิตภัณฑ ที่ มีมูลค  าสู ง 
เพื่อตอบสนองคนรักสุขภาพและตองการอาหารปลอดภัยทั่วโลก 
 2.  ผลักดันโครงการลงทุนจัดต้ัง Bio Hub ในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพของประเทศเพิ่มเติม ไดแก
  2.1 พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ไดผลักดันโครงการลงทุน
อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ EEC ของภาคเอกชน 2 โครงการ 
ประกอบดัวย 1) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค 
ซิตี้ มูลค าการลงทุน 12,500 ลานบาท มีแผนการลงทุน
ผลิตอุตสาหกรรมเชื้อ เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่ เป น
อุตสาหกรรมนวัตกรรม 2) โครงการไบโอ ฮับ เอเชีย มูลคา
การลงทุน 50,000 ลานบาท มีแผนการลงทุนผลิต Bio Energy, 
Bio Refinery, Pharmaceutical & Cosmetics, Food & Feed 
for future และการพัฒนาระบบ BioMatlink ในการรวบรวม
มันสําปะหลังจากเกษตรกร ผานศูนยรวบรวมรับซื้อ ตรวจสอบ
คุณภาพ แปรรูป เก็บสตอก และกระจายสินคา
  2.2 พื้นที่ จ .ลพบุรี ภาคเอกชนร วมกับกลุ ม
เกษตรกรเสนอแผนการลงทุนโครงการลพบุรี ไบโอคอมเพล็กซ 
มูลค าการลงทุน 32,000 ลานบาท มีแผนการลงทุนผลิต
อุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงดานการแปรรูป

รูปที่ 2  พื้นที่ลงทุนตามมาตรการเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ และพื้นที่ขยายผล Bio Hub

ผลิตผลทางการเกษตรและพลังงานทดแทน ไดแก เอทานอล
จากนํ้าออย เช้ือเพลิงชีวมวล กาซชีวภาพ ปุยชีวภาพ และสารเคมี
ชีวภาพ เชน กรดแลกติก ยีสตและเอนไซมตาง ๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมการจัดการเกษตรขั้นสูง เพื่อลดตนทุนใหเกษตรกร 
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ประโยชนตอประเทศไทย ตลอด 10 ปขางหนา
 หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561-2570 จะเรงดําเนินการในแตละ
มาตรการฯ ให  เกิดผลเป นรูปธรรมอย างต อเนื่อง รวมถึง
การผลักดันโครงการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดต้ัง Bio Hub 
ในพื้นท่ีใหม ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) และบรรลุผลที่คาดวาจะไดรับจากมาตรการน้ี
ในระยะ 10 ป ไดแก
 1.  ประเทศไทยจะเป น  B io Hub of ASEAN
ภายในป 2570
 2.  เกิดการลงทุนภายในประเทศประมาณ 200,000 
ลานบาท 
 3.  เพิม่ผลผลิตทางการเกษตร รอยละ 40 จากการพัฒนา
พันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงและการเพิ่ม Productivity 
 4.  เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน จากเดิม 48,000 บาท/
คน/ป เปนระหวาง 65,000-85,000 บาท/คน/ป
 5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร มากกวา 800,000 
ครัวเรือน

จัดทําโดย
นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ

แหลงขอมูลอางอิง
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 
ป พ.ศ. 2561-2570. กระทรวงอุตสาหกรรม

 6.  เกิดแรงงานท่ีมีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญสูง 
(Knowledge workers/High-tech labor) 
  จํานวน 20,000 ตําแหนง
 7.  สรางมูลคาเศรษฐกิจชีวภาพ ประมาณ 1.7 ลานลาน
บาท (จากเดิมอยูที่ 9.5 แสนลานบาท)
 8.  เกิดมูลคาเพิ่มจากสินคาเกษตรประมาณ 400,000 
ลานบาท/ป
 9.  สรางมูลคาการสงออกชีวเภสัชภัณฑ (Biopharma-
ceuticals)  75,000 ลานบาท
 10. ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชฟอสซิล
มากกวา 70 ลานตัน

รูปที่ 3  ผลท่ีประเทศไทยจะไดรับในชวง 10 ป

๖๕,๐๐๐ - ๘๕,๐๐๐

๑,๗๐๐,๐๐๐



บทความพิเศษ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9วารสาร

ความตกลง  The United States–ความตกลง  The United States–
Mexico–Canada Agreement Mexico–Canada Agreement 
(USMCA) : นัยที่อาจสงผลกระทบ(USMCA) : นัยที่อาจสงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนของไทย ตอภาคอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนของไทย   

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

อยางไรก็ดี ภายใตความตกลง USMCA มีการปรับปรุง
แกไขเน้ือหาในขอบทตาง ๆ ที่มีความแตกตางไปจากความตกลง 
NAFTA เดิม ซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะขอบทที่มี
การปรับปรุงแกไขท่ีสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ไดแก 
กฎถ่ินกําเนิดสินคา (Rule of Origin) และการเปดตลาด 
(Market Access)   

ขอบทภายใตความตกลง USMCA 
ที่สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 

1.  กฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin : ROO) 
กฎถิ่นกําเนิดสินคาภายใตความตกลงฯ จะมีมาตรฐานและความ
เขมขนสูงกวาความตกลง NAFTA และ CPTPP โดยเฉพาะ
การปรับปรุงแกไขกฎถ่ินกําเนิดสินคาท่ีใช กับอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน เคมีภัณฑ และเหล็ก โดยมีวัตถุประสงคหลัก 
คือ สงเสริมการใช ชิ้นส วนและวัตถุดิบที่มีความสําคัญและ
มีการผลิตในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อันจะนําไปสู การสร าง 
Production Network และ Supply Chain ใหกลับมาอยู
ในภูมิภาคนี้อีกครั้ง โดยท่ีกฎถ่ินกําเนิดสินคาภายใตความตกลงฯ 
จะเอื้อประโยชนตอผูประกอบการอุตสาหกรรมสินคายานยนต
และชิ้นสวนในภูมิภาคอเมริกาเหนือเปนอยางมาก หากมีการผลิต
ชิ้นสวนและประกอบรถยนตโดยใชชิ้นสวนท่ีผลิตขึ้นในภูมิภาค 
เนื่องจากความตกลง USMCA กําหนดใหมีการเพิ่มมูลคา RVC 
ของสินคายานยนตและช้ินสวนจากรอยละ 62.5 (ความตกลง 
NAFTA เดิม) เปนรอยละ 75 ถึงจะไดสิทธิประโยชนจาก

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สหรัฐฯ 
เม็กซิโก และแคนาดา ไดลงนามความตกลง The United 
States – Mexico – Canada Agreement (USMCA) 
ซึ่ ง เป นความตกลงการค า เสรีที่ เรารู  จักกัน ในชื่อ
ความตกลงเดิม คือ North American Free Trade 
Agreement (NAFTA) โดยความตกลงใหมจะมีผลบังคับ
ใชในชวงปลายป พ.ศ. 2562 หรือตนป พ.ศ. 2563 
ซึ่งสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ (United States Trade 
Representatives – USTR) ไดระบุถึงความตกลงดังกลาว
วา “ความตกลง USMCA ถือเปนความตกลงการคาเสรี
ที่มีมาตรฐานสูง โดยความตกลงฯ จะสงผลใหเกิด
ประโยชนตอแรงงาน เกษตรกร ปศุสัตว และนักธุรกิจ
ชาวอเมริกันที่ดีกวาความตกลง NAFTA เดิม นอกจากนี้ 
ความตกลงฯ ยังสนับสนุนใหเกิดผลประโยชนทางการคา
รวมกันระหวางประเทศสมาชิก อันจะนําไปสูการพัฒนา
กลไกดานการตลาดและการคาที่มีความยุติธรรมมากขึ้น 
ตลอดจนส งเสริมให  เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ เข มแข็งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ” ทั้ ง น้ี  ภายใต 
ความตกลง USMCA มีขอบท (Provisions) ที่สําคัญ 
ไดแก กฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin) การเปดตลาด 
(Market Access) ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Property)  ธุรกิจขนาดเล็ก  (Smal l  Bus iness ) 
ดานการเกษตร (Agriculture) การคาดิจิทัล (Digital 
Trade) และดานแรงงาน (Labour)
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การลดภาษีศุลกากร โดยความตกลงฯ ไดมีการบรรจุประเด็น
สําคัญที่มีการปรับปรุงแกไขซ่ึงเกิดประโยชนตออุตสาหกรรม
ยานยนตของสหรัฐฯ ดังนี้ 
  1.1 Labor Value Content Rule (LVC)
กําหนดใหผู ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
สามารถนําคาแรงที่มีการจางงาน (เฉพาะคนงานที่อยู ในสาย
การผลิตชิ้นสวนหรือวัตถุดิบที่ไดรับคาแรงขั้นสูง (high-wage 
material and manufacturing expenditures) ตั้งแต 
16 เหรียญสหรัฐฯ/ชั่วโมงขึ้นไป) มาคิดสะสมมูลคา RVC ได 
ซึ่งการนําค าแรงมาคิดสะสมมูลค า RVC ในอุตสาหกรรม
ยานยนตนั้น จะมีการเพ่ิมสัดสวนขึ้นทุก ๆ  ป โดยเริ่มตั้งแตป 2020 
จนถึงป 2023 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สงเสริมใหเกิด
การจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภูมิภาค
ใหเพิ่มมากขึ้นอันจะนําไปสู การสรางและดึง Supply Chain 
การผลิตรถยนตและช้ินส วนให กลับมาอยู ในภูมิภาค และ 
(2) สงเสริมใหเกิดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค
โดยบริษัทผูผลิตรถยนต 
  1.2 เร่ืองสินคาเหล็กและอะลูมิเนียม ระบุให
มูลคา RVC ที่รอยละ 70 ของสินคายานยนต ผูผลิตรถยนต 
รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญจะต องมีการซื้อเหล็ก
และอะลูมิเนียมท่ีผลิตขึ้นในภูมิภาคเทานั้นจึงจะไดรับสิทธิ
ประโยชน  ในการลดภาษีศุ ลกากร  ซึ่ งประ เ ด็นดั งกล  าว
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการใชเหล็กและอะลูมิเนียม
ซึ่งเปนวัตถุดิบตนนํ้าหลักในการผลิตสินคายานยนตและช้ินสวน 
รวมถึงเปนการแกไขปญหาการทุมตลาด (Anti-Dumping) 
และสรางมาตรการปกปอง (Safeguards) จากการนําเขา
เหล็กและอะลูมิเนียมจากตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการ
ผลิตเหล็กและอะลูมิเนียมของประเทศในระยะยาว ซึ่งแนนอนวา
เงื่อนไขการบังคับใหมีการซ้ือเหล็กและอะลูมิเนียมในภูมิภาค 
เพื่อใหสินคายานยนต ผู ผลิตรถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก
และขนาดใหญ สามารถผานเกณฑ RVC ที่รอยละ 70 ในการไดรับ
สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร ซึ่งถือเปนการสงเสริมและสราง 
Supply Chain การผลิตรถยนตและชิ้นสวนใหกลับมายังภูมิภาค 
อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหาเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ 
ในระยะยาว หากสหรัฐฯ ยกเลิกการข้ึนภาษีนําเขาเหล็กและ
อะลูมิเนียมภายใตมาตรา 232 ในอนาคต โดยเฉพาะกับสินคา
เหล็กและอะลูมิเนียมท่ีมีการนําเขามาจากประเทศเม็กซิโก
และแคนาดาแลวสงตอเขามาในสหรัฐฯ ที่ไดรับการยกเวนภาษี
ศุลกากรภายใตความตกลง NAFTA เดิม  
 2. การเปดตลาด (Market Access) ภายใตขอบท
ดานการเปดตลาดของความตกลงฯ มีการกําหนดพันธกรณีใหม ๆ 
ขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาการเปดตลาดสินคา
อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในอนาคต เพ่ือแกไขปญหาที่เปน
อุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษี (non-tariff barrier) ที่เกี่ยวกับ

การอนุญาตการส  งออกและนํ า เข  า  โดย เฉพาะสินค  า 
Remanufactured Goods ได แก  การห ามนําข อห าม
หรือขอจํากัดดานการสงออกและนําเขาสินคาที่ใชกับสินคา 
Used Goods มาใชกับสินคา Remanufactured Goods 
ซึ่งสหรัฐฯ ถือเป นประเทศที่มีการผลิต และสงออกสินค า 
Remanufactured Goods ในหลาย ๆ กลุ มผลิตภัณฑ 
ไดแก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส มอเตอรรถยนต 
และเครื่องมือแพทย ดังนั้น ความตกลง FTA ที่สหรัฐฯ จัดทํากับ
ประเทศตาง ๆ จะมีเรื่องการเปดตลาดสินคา Remanufactured 
Goods ปรากฏอยูในทุกความตกลง
 โดยในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต ภายใตขอบท
ดานการเปดตลาดสหรัฐฯกับเม็กซิโกไดจัดทําเอกสารแนบทาย
ความตกลง (Annex 2-C) วาดวยสินคา Automotive Goods 
โดยในอนาคต หากสหรัฐฯ มีการข้ึนภาษี MFN (ดังเชนกรณี
การข้ึนภาษีภายใตมาตรา 232) ในสินคารถยนตนั่งสวนบุคคล 
(ตั้งแตพิกัด 8703.21-8703.90 ซึ่งเรียกเก็บในอัตรารอยละ 2.5) 
และชิ้นสวนยานยนต สหรัฐฯ จะยังคงเก็บภาษีสินคาดังกลาว
กับเม็กซิโกในอัตรา MFN ถาหากรถยนตนั่งสวนบุคคลที่นําเขา
จากเม็กซิโกผานเกณฑ RVC รอยละ 62.5 และสินคาชิ้นสวน
ยานยนตผานเกณฑ RVC รอยละ 50 สําหรับวิธีคํานวณ RVC 
แบบ Net Cost และรอยละ 60 สําหรับวิธีคํานวณ RVC 
แบบ Transaction Value โดยกําหนดโควตาใหแกรถยนตนั่ง
สวนบุคคล จํานวน 1,600,000 คัน/ป และมูลคาของชิ้นสวน
ยานยนตที่นําเข าจากเม็กซิโกไมเกิน 108 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ/ป ซึ่งเกณฑ RVC ดังกล าวเป นเกณฑเดิมที่ระบุ
ในความตกลง NAFTA เดิม 
 นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังมีการจัดทําหนังสือแนบทาย
ความตกลงฯ (Mexico-US Side Letter on 232/Canada-US 
Side Letter on 232) กับท้ังแคนาดาและเม็กซิโก ปองกันไวอีก
ชั้นหน่ึงเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศ 
ในกรณีที่เม็กซิโกและแคนาดายังคงนําเขาช้ินสวนจากประเทศ
ภายนอกภูมิภาค โดย Side Letter ดังกลาวระบุวา หากสหรัฐฯ 
ประกาศใชมาตรา 232 ในการข้ึนภาษีรถยนตนั่งสวนบุคคล 
(ตั้งแตพิกัด 8703.21-8703.90) รถบรรทุกขนาดเล็ก (ตั้งแตพิกัด 
8704.21-8704.31) รวมถึงชิ้นสวนรถยนต สหรัฐฯ จะยกเวน



การบังคับใชมาตรา 232 ใหแก แคนาดาและเม็กซิโก ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ไดแก (1) รถยนตนั่งสวนบุคคลที่นําเขามาจาก
แคนาดา และเม็กซิโก จํานวนไม เกิน 2,600,000 คัน/ป 
(2) รถบรรทุกขนาดเล็กที่นําเขามาจากแคนาดา และเม็กซิโก 
และ (3) ชิ้นสวนรถยนตที่ นําเข ามาจากแคนาดาที่มีมูลคา
ไมเกิน 32.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ/ป และเม็กซิโกมีมูลคา
ไมเกิน 108 พันลานเหรียญสหรัฐฯ/ป ซึ่งเนื้อหาที่ระบุใน Annex 
2-C และ Side Letter ถือเปนการสงสัญญาณเตือนเม็กซิโก
และแคนาดาวา หากยังคงนําเขาชิ้นสวนจากประเทศภายนอก
ภูมิภาค สหรัฐฯ ก็จะประกาศใชมาตรา 232 ในการขึ้นภาษี
รถยนตนั่งสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก และช้ินสวนรถยนต
ในอนาคต 
 ทั้งน้ี จากขอบทภายใตความตกลง USMCA ที่ไดมี
การปรับปรุงแกไขตามท่ีกลาวมาขางตนสามารถอนุมาน ไดวา 
รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต การบริหารงานของประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมป จะยังคงดําเนินนโยบายปกปองทางการคา 
(Trade Protection Policy) ตอไปอยางตอเน่ืองและเขมขน
มากขึ้นในอนาคต โดยจะดําเนินการควบคู  ไปกับนโยบาย 
การส งเสริมการใช วัตถุดิบและสินค าที่ผลิตขึ้นในประเทศ
และการจางงานคนอเมริกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออก
ยานยนตและช้ินสวน เหล็กและอะลูมิเนียม รวมท้ังอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของอื่น ๆ ของประเทศที่อยูภายนอกภูมิภาคไปยังสหรัฐฯ 
เม็กซิโก และแคนาดา นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังเปนการ
กดดันญี่ปุ น สหภาพยุโรป รวมถึงเกาหลีใตใหมาเจรจาหรือ
ทบทวนความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ (ปจจุบันญี่ปุ นมีการ
เก็บภาษีนําเขา MFN รถยนตที่รอยละ 10 สวนสหภาพยุโรป
มีการเก็บภาษีนําเขา MFN รถยนตที่รอยละ 20 ในขณะท่ีสหรัฐฯ 
เก็บภาษีนําเขา MFN รถยนตเพียงรอยละ 2.5) โดยเฉพาะกับญ่ีปุน
ซึ่งถือเปนประเทศผู ผลิตรถยนตรายใหญของโลกที่เปนคู แขง
ที่สําคัญของรถยนตคายอเมริกัน ซึ่งภายใตความตกลง TPP 
สหรัฐฯ จะตองเปดตลาดสินคายานยนตใหกับญี่ปุ นถึงแมวา
จะใชเวลายาวนานถึง 25-30 ปกวาภาษีสินคาทุกรายการจะลด
เปนรอยละศูนยก็ตาม กรณีดังกลาวจึงนาจะเปนปจจัยหน่ึง
ที่ทําใหสหรัฐฯ ถอนตัว ออกจากความตกลง TPP แลวหันมา
เจรจาทวิภาคีกับญี่ปุน 

ความตกลง USMCA: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับภาคอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทย
ในอนาคต
 อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นส วนของประเทศไทย
ถือเปนอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
เป นอย างมาก เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
ตนนํ้า และกลางนํ้าอื่น ๆ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งปจจุบัน 
ไทยเป นฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญประเทศหนึ่งของโลก 
โดยมีโรงงานประกอบรถยนต ชั้นนําจํานวนหลายแบรนด 
จากท่ัวโลกมาต้ังโรงงานท่ีไทย โดยมีจํานวนผูประกอบรถยนต
มากถึง 18 บริษัท (ประกอบดวยผูผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุน ยุโรป 
สหรัฐฯ และจีน) โดยตลาดสงออกหลักของไทย คือ ออสเตรเลีย 
ฟลิปปนส นิวซีแลนด เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย สหราชอาณาจักร 
อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และชิลี โดยในสวนของอุตสาหกรรม
ชิ้นสวน มีผูผลิตช้ินสวนจํานวนมากกวา 2,300 บริษัท โดยมี
ตลาดสงออกหลัก คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ น อินโดนีเซีย เวียดนาม 
มาเลเซีย จีน แอฟริกาใต อินเดีย อารเจนตินา และฟลิปปนส 
โดยจะเห็นไดว าท้ังเม็กซิโกและสหรัฐฯ ซึ่งเปนสมาชิกของ
ความตกลง USMCA เปนตลาดสงออกช้ินสวนและยานยนต
ที่สําคัญของไทยในภูมิภาคนี้ ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนของไทยคงหลีกเลี่ยงไมพนท่ีจะไดรับผลกระทบ
หากความตกลง USMCA มีผลบังคับใช  ในอนาคต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการสงออกไปยังเม็กซิโก (ซึ่งเปนตลาด
สงออกหลักของไทยในภูมิภาคอเมริกาเหนือ นอกจากสหรัฐฯ) 
โดยแยกผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1. หากความตกลง USMCA มีผลบังคับใช 
และสหรัฐฯ ยังไมมีการประกาศใชมาตรา 232 ขึ้นภาษี
รถยนตและชิ้นสวน กรณีดังกลาว ผูผลิตรถยนตคายสหรัฐฯ 
คงจะต องพิจารณาดูว า หากต องมีการย ายฐานการผลิต
จากเม็กซิโกเขาไปในสหรัฐฯ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามเกณฑ 
ROO ในการไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรท่ีลดลงเหลือ
รอยละ 0 เทียบกับการไมใชสิทธิประโยชนภายใตความตกลง 
โดยยินยอมท่ีจะเสียภาษีในการสงออกรถยนตไปยังสหรัฐฯ  
ในอัตราภาษี MFN (รอยละ 2.5) กรณีไหนจะมีตนทุนสูงกวากัน 
ซึ่งบริษัทผู ผลิตรถยนตในเม็กซิโกสวนใหญเปนคายรถยนต
ของญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งจะนําเขาช้ินสวนของบริษัทที่มาจาก
คายเดียวกันท่ีตั้งอยูในประเทศตาง ๆ ภายนอกภูมิภาค ดังนั้น 
หากผูผลิตรถยนตในเม็กซิโกเลือกที่จะนําเขาช้ินสวนจากประเทศ
ภายนอกภูมิภาคและยินยอมท่ีจะเสียภาษีในอัตรา MFN กรณี
ดังกล าวประเทศไทยรวมถึงประเทศที่มีการผลิตชิ้นส วน
ปอนใหกับผูผลิตรถยนตในเม็กซิโกก็ไมนาจะไดรับผลกระทบจาก
การสงออกไปยังเม็กซิโก อยางไรก็ดี หากผูผลิตรถยนตในเม็กซิโก 
ยังคงนําเขาชิ้นสวนจากประเทศภายนอกภูมิภาคอยู แตนําเขา
ปริมาณที่ลดลง กรณีดังกลาวประเทศไทยรวมถึงประเทศที่มี
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การผลิตชิ้นสวนปอนใหกับผูผลิตรถยนตในเม็กซิโก อาจไดรับ
ผลกระทบจากการสงออกชิ้นสวนไปยังเม็กซิโก รวมถึงสงออก
โดยตรงไปยังสหรัฐฯ  เนื่องจากการปรับเ พ่ิมมูลค า  RVC
จากรอยละ 62.5 เป นร อยละ 75 จะสงผลใหทั้งเม็กซิโก
และสหรัฐฯ นําเขาชิ้นสวนจากไทยลดลง และเปลี่ยนมาใช
ชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นในกลุมประเทศสมาชิกความตกลงเพิ่มมากข้ึน

2.  หากความตกลง USMCA มีผลบังคับใช 
(แลวผูผลิตรถยนตในเม็กซิโกยังคงมีการนําเขาชิ้นสวน
จากประเทศท่ีอยูภายนอกภูมิภาค) และสหรัฐฯ ประกาศ
ใชมาตรา 232 ขึ้นภาษีสินคายานยนตและช้ินสวน
เปนรอยละ 25 และ 80  กรณีดังกลาว อุตสาหกรรม
ยานยนต โดยเฉพาะรถยนตนั่งส วนบุคคลของไทย
รวมถึงประเทศท่ีมีการสงออกสินคาดังกลาวไปยังเม็กซิโก
นาจะไดรับผลกระทบ เนื่องจาก สหรัฐฯ จะใหโควตาในการ
ยกเวนการเก็บภาษีรถยนตนั่งสวนบุคคลภายใตมาตรา 232 
แกเม็กซิโกจํานวน ไมเกิน 2,600,000 คัน/ป ตามท่ีระบุใน 
Mexico-US Side Letter on 232 ซึ่งจากสถิติที่ผานมาพบวา 
ระหวางป 2014 -2018 เม็กซิโกมีการสงออกรถยนตนั่งสวนบุคคล 
(passenger vehicles) ไปยังสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนทุกป ดังตาราง

ชิ้นสวนยานยนตที่มีมูลคาเกินโควตาไปยังสหรัฐฯ ก็จะตอง
เสียภาษีตามมาตรา 232 โดยสินคาช้ินสวนยานยนตของไทย
ที่มีมูลค าสูงที่มีการสงออกไปเม็กซิโก ได แก  กระปุกเกียร 
และสวนประกอบกระปุกเกียร ถังเช้ือเพลิง ถุงลมนิรภัย เพลาขับ 
และยางรถยนต เปนตน คงจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากคาดวา
ผู ผลิตรถยนตในเม็กซิโกคงเลือกที่จะใช ชิ้นส วนในประเทศ
และจากประเทศสมาชิกความตกลงเ พ่ิมมาก ข้ึน  ดั งนั้ น 
ผูประกอบการอาจจะตองแสวงหาตลาดสงออกใหม ๆ ทดแทน
ตลาดสหรัฐฯ และเม็กซิโก รวมถึงยกระดับศักยภาพและเพ่ิมมูลคา
การผลิตสินคาใหสูงข้ึนเพ่ือสรางโอกาสในการสงออกรถยนต
และชิ้นสวน OEM อันจะนําไปสู สรางเอกลักษณและโอกาส
ใหผู ผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนต REM และ Accessories 
ของไทยในตลาดตางประเทศ
 ทั้งนี้ ในสวนของการสงออกสินคายานยนตและชิ้นสวน
ของไทยไปยังสหรัฐฯ ก็จะไดรับผลกระทบจากการ ขึ้นภาษี
ภายใตมาตรา 232 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต
ของไทยที่มีมูลค าสูงที่มีการส งออกไปยังสหรัฐฯ จะได รับ
ผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีเปนรอยละ 80 ไดแก 
เคร่ืองยนตและสวนประกอบ เพลาขับ คอมเพรสเซอร ปมหัวฉีด 
พวงมาลัยและสวนประกอบ ชุดสายไฟรถยนต และตัวถัง 
เปนตน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน ควรจะตอง
เตรี ยมการรองรับผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ้ น  หากสหรั ฐฯ 
ประกาศใชมาตรา 232 ในการขึ้นภาษีสินคายานยนตและช้ินสวน
เปนรอยละ 25 และ 80 ในอนาคต อาทิ การเตรียมขอมูล
เพื่อเจรจาและชี้แจงกับสหรัฐฯ วาสินคาที่สงผานจากเม็กซิโก
ไปยังสหรัฐฯ ไม ใช สินค า ท่ีส งผลกระทบตออุตสาหกรรม
ในประเทศสหรัฐฯ รวมถึงเปนสินคาที่ไมมีการผลิตในสหรัฐฯ 
ตามเงื่อนไขมาตรา 232 รวมถึงการแสวงหาตลาดสงออกใหม ๆ 
แทนท่ีตลาดในภูมิภาคอเมริกาเหนือเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากความตกลง USMCA และการประกาศใชมาตรา 232 
ของสหรัฐฯ ในอนาคต

ป ค.ศ. 2014 2015 2016 2017 2018

จํานวนคัน 1,895,375 2,087,346 2,176,510 2,444,882 2,664,058  

ที่มา website: www.trade.gov/td/otm/assets/auto

จัดทําโดย  
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร 

แหลงขอมูลอางอิง
ที่มา เว็บไซต https://ustr.gov/trade-agreements/

free-trade-agreements/united-states-
mexico-canada-agreement

 ขอมูลจาก http://www.dtn.go.th/files/60/north_
america/Mexico_2s_0361.pdf
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จะเห็นไดวาการสงออกรถยนตจากเม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ ในปลาสุด 
(2018) มีจํานวนมากถึง 2,664,058 คัน ซึ่งเกินโควตาตามที่ระบุ
ใน Mexico-US Side Letter on 232 ซึ่งหากเปนเชนนั้น 
การสงออกรถยนตนั่งสวนบุคคลของไทยรวมถึงประเทศท่ีมี
การสงออกรถยนตไปยังเม็กซิโกก็นาจะไดรับผลกระทบ 
 นอกจากน้ี คาดวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ที่เปน tiers 2 และ 3 ของไทยอาจจะไดรับผลกระทบเชนกัน
เนื่องจากท่ีผานมาสินคาชิ้นสวนยานยนตของไทยเปนสินคา
สงออกไปยังเม็กซิโกที่มีมูลคาสูงสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
โดยในป 2017 มีมูลคาการสงออกถึง 1,075.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ถึงแมวาสหรัฐฯ จะยกเวนภาษีนําเขาที่ปรับขึ้นภายใตมาตรา 232 
ใหแกชิ้นสวนรถยนตที่นําเขามาจากเม็กซิโกซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
108 พันลานเหรียญสหรัฐฯ/ป ตามที่ระบุใน Side Letter 
โดยในป 2018 เม็กซิโกมีการสงออกชิ้นสวนรถยนตไปยังสหรัฐฯ 
มูลคา 59 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยังมีโควตาอีกประมาณ 
49 พันลานเหรียญสหรัฐฯ แตเม็กซิโกก็ตองมีการใชชิ้นสวน
จากประเทศสมาชิกความตกลง รอยละ 62.5 จึงจะไดรับ
ยกเวนการข้ึนภาษีภายใตมาตรา 232 แตก็ยังตองเสียภาษี MFN 
ในอัตรารอยละ 2.9-25 ซึ่งหากเม็กซิโกมีการสงออกสินคา



กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

กระตุนตรงไหนท่ีทําใหการสงออกสินคากระตุนตรงไหนท่ีทําใหการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมไทยไดไปตอ?อุตสาหกรรมไทยไดไปตอ?
  จจุบันประเทศเกือบทั้งหมดในโลกนี้มีระบบ
  เศรษฐกิจเปนแบบเปด (Open Economy) 
โดยภาคตางประเทศ (การสงออกและการนําเขา) จะมีบทบาท
สําคัญมากนอยแตกตางกันตามระดับการเปดประเทศของแตละ
ประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากสัดสวนของการคาระหวาง
ประเทศเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในสวนของ
ประเทศไทยก็เชนกัน การคาระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญ
ตอการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะ
ภาคการสงออกคิดเปนประมาณคร่ึงหนึ่งของ GDP และเมื่อ
พิจารณาขอมูลโครงสรางการสงออกสินคา พบวา สวนใหญเปน
สินคาอุตสาหกรรม (Manufacturing Products) แสดงใหเห็นวา 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน อยางไรก็ตาม หากมองยอนไป
ในรอบทศวรรษที่ผานมา แมวาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไทย
โดยเฉลี่ยยังมีการขยายตัวได แตอัตราการขยายตัวสวนใหญอยูใน

ระดับหน่ึงหลักตางจากชวงทศวรรษกอนหนาที่อัตราการขยายตัว
สวนใหญอยู ในระดับสองหลัก รวมถึงตั้งแตชวงตนป 2561 
ที่ผานมาจนถึงปจจุบันที่สถานการณการคาโลกไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ทั้งนี้ 
หากเราสามารถหาคําตอบไดวา ควรทําอยางไร กระตุนตรงไหนที่
จะทําใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปไดอยาง
เต็มศักยภาพ คําตอบที่ ได จะสามารถนํามาใช  เป นข อมูล
เพื่อการกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการขยายตัวในการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมตอไปได
 ในสวนของประเทศไทยการคาระหวางประเทศมีบทบาท
สําคัญตอการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก
โดยเฉพาะภาคการสงออก ซึ่งในป พ.ศ. 2561 การสงออกสินคา
มีมูลค าสูงถึง 8.19 ล านล านบาท หรือคิดเป นประมาณ
ครึ่งหนึ่งของ GDP เมื่อพิจารณาขอมูลโครงสรางการสงออกสินคา 
พบวา สวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม (Manufacturing 

ป
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บทความพิเศษ



Products) โดยป พ.ศ. 2561 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ มีสัดสวนรอยละ 79.35 ของการสงออก
รวมทั้งหมดของประเทศไทย โดยสินคาอุตสาหกรรมสงออก 
10 อันดับแรกของไทยเรียงตามมูลคาการสงออก ตามระบบ
ฮาร โมไนซ  (Harmonized Commodity Description 
and Coding System : HS)1 ระดับ 2 หลัก ในป พ.ศ. 2561 ไดแก 
1) เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักรฯ 2) เครื่องจักร
ไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาฯ 3) ยานพาหนะ 4) ยางและของท่ีทํา
ดวยยาง 5) พลาสติกและของท่ีทําดวยพลาสติก 6) อัญมณี
และเคร่ืองประดับ 7) เช้ือเพลิงท่ีไดจากแร นํ้ามันแรและผลิต
ภัณฑฯ 8) เคมีภัณฑอินทรียฯ 9) อุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตรฯ และ 10) ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
สําหรับตลาดสงออกที่สําคัญของสินคาอุตสาหกรรม 10 อันดับ
แรก ไดแก 1) จีน 2) สหรัฐอเมริกา 3) ญี่ปุน 4) ฮองกง 5) เวียดนาม 
6) มาเลเซีย 7) ออสเตรเลีย 8) สิงคโปร 9) อินโดนีเซีย 
และ 10) อินเดีย

อุตสาหกรรมที่สําคัญขยายตัวไดดีในระดับสองหลัก ยกเวน
ในชวงป ค.ศ. 2001 ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญเหตุการณ 9/11 
หรือเหตุการณตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอรถลมที่มหานครนิวยอรก 
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือ พ.ศ. 2544 และ
ในป ค.ศ. 2009 ที่เศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤติแฮมเบอรเกอร
หรือวิกฤติสินเช่ือซับไพรม โดยที่วิกฤตครั้งนั้นถือวาเลวรายที่สุด
นับตั้งแตเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (Great Depression) 
หลังสงครามโลกครั้ งที่ 1 แต หลังจากช วงป  ค .ศ .  2012 
เปนตนมา การสงออกสินคาอุตสาหกรรมเรียกไดวาอยูในภาวะ 
“กะพรองกะแพรง” ในบางชวงยังสามารถขยายตัวไดแตอัตราการ
ขยายตัวอยูในระดับตํ่า หรือบางชวงการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ก็หดตัว ทั้งที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไมไดมีวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน
บานใกลเคียงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก สะทอนให
เห็นวา การสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยนาจะมีปญหา
เฉพาะตัว

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผูศึกษา

ที่มา : United Nations ESCAP
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 จากที่กล าวไปแลวในเบื้องต นว า ในรอบทศวรรษ
ที่ผ านมาแมว าการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไทยโดยเฉล่ีย
ยังมีการขยายตัวได  แตอัตราการขยายตัวส วนใหญอยู  ใน
ระดับหนึ่งหลักแตกตางจากชวงทศวรรษกอนหนานี้ที่อัตรา
การขยายตัวสวนใหญอยู ในระดับสองหลัก เมื่อพิจารณาจาก
ขอมูลเชิงประจักษทั้งในมิติของสินคาและตลาดสงออกยอนหลัง
ไป 20 ป (ขอมูลป ค.ศ. 1999 – 2018 (พ.ศ. 2542 – 2561)) 
พบวาชวงป ค.ศ. 1999 – 2010 อัตราการขยายตัวของสินคา
อุตสาหกรรมทั้งในสวนของสินคาสําคัญและตลาดสงออกสินคา

 เมื่อพิจารณาเครื่องมือที่มีการใชในสาขาเศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศเชิงปริมาณที่น าจะสามารถนํามาใชในการ
หาคําตอบของคําถามในการศึกษาคร้ังนี้ไดพบวา หนึ่งในน้ัน 
ไดแก การคํานวณหา Trade Complementarity Index 
หรือ TCI โดย TCI เปนดัชนีทางดานการคาระหวางประเทศ

ตัวหนึ่ ง ท่ีจะแสดงให  เห็นว าโครงสร างของการนําเข าและ
การสงออกของสองประเทศนั้นตรงกันเพียงใด ดัชนี Trade 
Complementarity Index ใชวัดโครงสรางการคาระหวาง

1 “HS” เปนระบบการจําแนกประเภท และระบุชนิดสินคาดวยรหัสตัวเลข ซึ่งประกาศใชโดยคณะมนตรีพิกัดฯ ขององคการศุลกากรโลก (Word Customs 
 Organization : WCO) ทั้งนี้ ระบบการจําแนกชนิดสินคาดังกลาวน้ีไดรับการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก (Word Trade 
 Organization : WTO) และนําไปใชเปนสากลในทางการคาระหวางประเทศ



ที่มา : http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/2247-img_21.pdf

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผูศึกษา

ประเทศเพ่ือตองการวิเคราะหว าโครงสรางการคาระหวาง 
2 ประเทศเขาคู (Match) กันหรือไมเพียงใด หรือเปนการศึกษา
ความสอดคลองระหวางสินคาสงออกของประเทศหนึ่งและสินคา
นําเขาของประเทศที่สนใจ (Compatibility) หากสินคาสงออก
และนําเขาของประเทศ ก. และ ข. ไมสอดคลองกัน ประเทศ ก. 
จึงไมมีสินคาที่ประเทศ ข. ตองการและสามารถสงออกไปยัง  
ประเทศ ข. ไดเลย แตหากสินคาสงออกและนําเขาของประเทศ ก. 
และ ค. สอดคลองกันโดยสมบูรณ ประเภทสินคาและสัดสวน
ของสินคาสงออกของประเทศ ก. จึงตรงกับความตองการนําเขา
ประเทศ ค. อยางเหมาะเจาะ ประเทศ ค. เรียกไดวาเปน Natural 

Export Partner ของประเทศ ก. หรือเปนประเทศท่ีมีโครงสราง
สินคานําเขาคลายคลึงกับโครงสรางสินคาสงออกของประเทศ ก. 
หากจะอธิบายใหงายขึ้น อาจจะกลาวไดวา TCI สามารถใชเปน
เคร่ืองช้ีวัดวาสินคาสงออกของประเทศหน่ึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของประเทศผูนําเขาไดดีมากนอยเพียงใด โดย TCI 
จะมีคาอยูระหวาง 0 - 100 ถาคา TCI = 0 แปลวา ไมมีสินคาใด
ที่สงออกโดยประเทศหนึ่ง หรือนําเขาโดยอีกประเทศหน่ึงเลย เชน 
ประเทศ ก. มีการนําเขาสินคา i ในขณะที่ประเทศ ข. ไมมี
การสงออกสินคา i และถาคา TCI = 100 แปลวา สัดสวน
การสงออกและนําเขาของท้ังสองประเทศตรงกันทุกประการ

ซึ่งหากสองประเทศใด คา TCI มีค าสูงหรือมีแนวโนม
ใน ทิศทา ง ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น  สองประ เทศ น้ี ส ามารถ เ จ รจา
เพื่อหาความตกลง  เพื่อ เพิ่มพูนการค าระหว างกันได  
โดยจะตองพิจารณาควบคู ไปกับมูลคาหรือปริมาณการคา
ระหวางกันในสินคานั้น ๆ ทั้งนี้ในการวิเคราะห สามารถ
คํานวณไดหลายระดับไลเรียงกันลงไป ตั้งแตระดับประเทศ 
ระดับอุตสาหกรรม และในรายสินคา โดยในการศึกษา
ครั้งนี้จะทําการศึกษาขอมูลตั้งแตป 1999 – 2018 และศึกษา
ใน ระดั บป ระ เทศขอ งสิ นค  า อุ ต ส าหกร รม  ร วมถึ ง
สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 สาขา
 โดยผลการศึกษา พบวา เมื่อพิจารณาในระดับ
ประเทศเฉพาะในสวนของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
กับตลาดสงออก 10 อันดับแรก 2 สามารถจัดกลุมตลาด
สงออกท้ัง 10 ประเทศ ไดออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 คือ 
กลุ มที่ค า TCI มีค าสูงในช วงแรกแต มีแนวโน มลดลง
จนถึงป จจุบัน ได แก  1) จีน 2) ฮองกง 3) มาเลเซีย 
และ 4) สิงคโปร  กลุ มที่ 2 คือ กลุ มที่ค า TCI มีค า
คอนขางคงท่ี ไมคอยเปลี่ยนแปลง และคา TCI ในปจจุบัน
มีคาสูงใกลเคียงกับในชวง 20 ปที่แลว (คา TCI ในปจจุบัน 
โดยเฉลี่ยอยูในชวง 59-70) ไดแก 1) ญี่ปุน และ 2) ฟลิปปนส 
และกลุมสุดทาย กลุมที่ 3 คือ กลุมที่คา TCI มีคาสูง หรืออาจ
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จะไมสูงในชวงแรก แตตอมามีแนวโนมในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ไดแก 1) สหรัฐอเมริกา 2) ออสเตรเลีย 3) อินโดนีเซีย 
และ 4) อินเดีย ซึ่งคา TCI ในปจจุบันโดยเฉลี่ยของประเทศ
ในกลุ มนี้มีคาประมาณ 70 ยกเวนอินเดียที่แมวาในปจจุบัน 
คา TCI จะอยู ที่ 51.98 แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคอนขางมาก
เมื่อ เทียบกับช วง  20 ป ที่แล ว  ที่ค  า  TCI อยู ที่  38.62 
จากผลการศึกษาดังกล าว เมื่อพิจารณาในระดับประเทศ 
ในสวนของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม ตลาดสงออกในกลุมที่ 2 
และ 3 ทั้ง 6 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
อินเดีย ญี่ปุ น และฟลิปปนส เปนตลาดท่ีไทยสามารถเจรจา
เพ่ือหาความตกลงเพ่ือเพ่ิมพูนการคาระหวางกันได เพราะตลาด
เหลานี้มีการนําเขาสินคาที่ไทยสงออกอยู แลวในสัดสวนที่สูง 

หรือกลาวในอีกมุมหน่ึงไดวา สวนใหญสินคาอุตสาหกรรมท่ีไทย
สงออกตรงกับความตองการนําเขาของประเทศเหลานี้ 
 ในระดับต อมาได ทําการวิ เคราะห  ในระดับสาขา
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญที่มีมูลคาสูง 5 อันดับแรก ตามระบบ
ฮารโมไนซ ระดับ 2 หลัก ไดแก 1) เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
บอยเลอร เครื่องจักรฯ 2) เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาฯ 
3) ยานพาหนะ 4) ยางและของท่ีทําดวยยาง 5) พลาสติก
และของท่ีทําดวยพลาสติก โดยอันดับท่ี 1 และ 2 นั้น จัดรวมอยูใน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยศึกษากับตลาดสงออก 
5 อันดับแรกในแต ละอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบว า 
ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือ HS 84 และ HS 85 
ตลาดที่ ไทยสามารถเจรจาเพื่อหาความตกลงเพื่อเ พ่ิมพูน

ที่มา : Global Trade Atlas คํานวณโดยผูศึกษา
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การคาระหวางกันได ไดแก สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน (คา TCI 
ในปจจุบัน โดยเฉล่ียอยูในชวง 65-75) ในอุตสาหกรรมยานยนต 
หรือ HS 87 ตลาดสงออก 5 อันดับแรกทุกตลาด ได แก  
ออสเตรเลีย ฟลิปป นส  ญี่ปุ น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
เปนตลาดท่ีไทยสามารถเพ่ิมพูนการคาระหวางกันได (คา TCI 
ในปจจุบัน โดยเฉล่ียอยู ในชวง 67-80) สะทอนใหเห็นวา
สินคาที่ส งออกโดยผู ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต
ของไทยไปยังตลาดทั้ง 5 ประเทศสามารถตอบสนองความตองการ
ของผู นําเขาใน 5 ประเทศดังกลาวไดเปนอยางดี โดยตลาด
มาเลเซียเปนตลาดท่ีมีคา TCI สูงที่สุดอยูที่ 79.68 เชนเดียวกัน
กับในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง (HS 40) ที่ตลาดสงออก 
5 อันดับแรกทุกตลาดเปนตลาดท่ีสามารถผลักดันเพ่ือเพิ่มมูลคา
การส งออกได  ได แก  จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ น 
และอินเดีย (คา TCI ในปจจุบัน โดยเฉล่ียอยูในชวง 57-80) 
และกลุมอุตสาหกรรมสุดทาย คือ อุตสาหกรรมพลาสติก (HS 39) 
หากตองการเพิ่มมูลคาการสงออกในอุตสาหกรรมนี้ ตลาดท่ีไทย
มีโอกาสเติบโต ได แก  อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ น และอินเดีย 
(คา TCI ในปจจุบัน โดยเฉลี่ยอยูในชวง 65-80) ทั้งน้ีในสวนของ
ประเทศอินเดียแมคา TCI จะมีแนวโนมลดลง แตก็ยังถือวา
อยูในระดับสูง โดยลาสุดในป 2018 คา TCI อยูที่ 70.75
 กลาวโดยสรุป จากสถานการณการส งออกสินคา
อุ ตสาหกรรมของ ไทย ท่ีอาจจะ เ รี ยก ได  ว  า อ ยู  ใ นภาวะ
“กะพร องกะแพร  ง” ในบางช วง ยังสามารถขยายตัวได  
แตอตัราการขยายตัวอยูในระดับตํ่า หรือบางชวงการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมก็หดตัว ทั้งที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไมไดมีวิกฤต
เศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ านใกล เคียงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก รวมถึงตั้งแตชวงตนป 2561 ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน

สถานการณการคาโลกไดรับผลกระทบจากเหตุการณสงคราม
การคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ทั้งหมดนี้ย อมสงผลกระทบ
ตอการสงออกของประเทศไทยไมมากก็นอย ดังนั้น ในระยะส้ัน 
หากสงครามการคายังไมไดขอสรุป และหากผูสงออกไทยตองการ
เพิ่มมูลคาการสงออก การมองหาตลาดสงออกท่ีไทย “ผลิตสินคา
ไดอยู แลว” และตรงกับความตองการของประเทศผู นําเขา
รวมท้ังสงออกส่ิงที่ประเทศเหลานั้นตองการไดก็น าจะเปน
ทางเลือกที่ดีที่ผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมควรจะนํามา
พิจารณา โดยเมื่อพิจารณาจาก Trade Complementarity 
Index  หรือ TCI ตลาดสงออกที่ควรผลักดันเพ่ือเพิ่มมูลคา
การสงออกไดในภาพรวม ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ น และ ฟลิปปนส สําหรับรายสาขา
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
ตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ในอุตสาหกรรมยานยนต ไดแก 
ตลาดออสเตรเลีย ฟลิปปนส ญี่ปุน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ ยาง  ได แก   ตลาดจีน 
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุน และอินเดีย และในอุตสาหกรรม
พลาสติก ได แก  ตลาดอินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ น และอินเดีย 
แต อย างไรก็ตามควรต องพิจารณาแนวโน มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเหลานี้ควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ ในระยะตอไปหากมี
การศึกษาในระดับที่มีความละเอียดมากข้ึนก็จะทําใหทราบถึง
ตลาดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับสินคาไดมากย่ิงขึ้น ทายที่สุด 
ในระยะยาว ผู ประกอบการไทยควรจับตาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู บริ โภคและเทคโนโลยีที่อาจทําให สินค า
บางประเภทเปนท่ีตองการนอยลง เพื่อปรับปรุงโครงสราง
การผลิตใหเกิดสินค าส งออกท่ีมีมูลค าเพ่ิมที่สูงขึ้นสามารถ
ตอบสนองต อความต องการของโลกท่ีไม หยุดนิ่ งได อย าง
ทันทวงที

จัดทําโดย
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงที่มาของขอมูล
https://www.gtis.com/gta/ 

http://www2.ops3.moc.go.th/
http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/2247-img_21.pdf

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/04/fta.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/3.Session2-Trade%20indicators%20for%

20evaluating%20the%20potential%20impacts.pdf
https://vi.unctad.org/tpa/web/docs/vol1/ch1.pdf

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/WITSHELP/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm
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 เลาประสบการณท่ีเขามารับราชการ
  ในแวดวงกระทรวงอุตสาหกรรม
  ผมเริ่มรับราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ตั้งแต
ป  2538 ในตําแหนงวิศวกรท่ีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
ซึ่งในชวงนั้นผมมีแผนที่จะเรียนตอตางประเทศ พอทํางานได 2 ป 
จึงสอบไดทุนไปเรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกวิศวกรรม
เครื่องกลที่ Carnegie Mellon University เมือง Pittsburgh 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทํางานวิจัยดาน Rapid Prototyping 
หรือท่ีปจจุบันคุนเคยกันในช่ือ 3D Printing ซึ่งถายอนกลับไป
ในสมัยน้ันเมื่อ 20 กวาปมาแลว ถือวาเปนเรื่องที่ลํ้าหนามาก 
ซึ่งการไดมีโอกาสไปเรียนตางประเทศ ถือวาเปนประสบการณที่ดี
เพราะนอกจากความรู ที่ ได รับจากการเรียน สิ่งที่ผมได อีก
อยางหนึ่งคือ ไดเรียนรูวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จ
อยูที่นั่น ไดรู วาถาเราพยายามมากขึ้น เราจะสามารถทําอะไร
บางอยางที่เราเคยคิดวาเราทําไมได ในบางครั้งมีโจทยงานวิจัย
ใหคิด ซึ่งในตอนแรกเราคิดไมออกจริง ๆ แตถาเราตั้งใจทําจริง
เราหาขอมูล ศึกษาทดลอง สุดทายเราก็จะสามารถขามขีดจํากัด
และหาคําตอบได และที่สําคัญคือเรารู ว าเราจะไปหาความรู 
ไดที่ไหน ผมยังจําคําสอนที่อาจารยที่ปรึกษา (Advisor) ที่พูดวา 
“อยายอมแพโดยคิดวาสมองเราไมดีพอ แตตองลองศึกษา 
ลองหาความรูใหมากที่สุด ไปใหสุดทางกอน” อยางท่ีผมชอบ
พูดว า ถ ามี เวทีให แสดง เราก็ต องพร อมที่จะขึ้นชกเสมอ 

สวนจะแพชนะไมเปนไร แตตองวางแผนกอนวาจะชกยังไง 
อันนี้คือหนึ่งในแนวคิดสําคัญท่ีไดจากที่เรียนที่เมืองนอก  
  หลังจากเรียนจบผมกลับมาทํางานท่ี กสอ. ซึ่งในชวงน้ัน
มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ผมจึงไดไปทํางานที่สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับสนุน และก็เติบโตทางราชการตามลําดับ 
ไดขับเคล่ือนงานสําคัญหลายเร่ือง เชน การริเริ่มการพัฒนา
คลัสเตอรอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) การพัฒนา
อุ ตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ   ไ ด  ทํ า ง าน ใน เ วที น านาชาติ
โดยเปนเลขาธิการสหพันธการบรรจุภัณฑแหงเอเชีย ฯลฯ 
จนไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 11 จังหวัดสงขลา มีหน าท่ีกํากับดูแลการส งเสริม
อุตสาหกรรมใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ก็เป นคร้ังแรก
ที่ผมเปล่ียนที่ทํางานใหม เราไมเคยยายที่ทํางาน จากหัวหนากลุม 
มีลูกนองแค 10 คน พอไปเปน ผอ. ที่นั่น มีลูกนองเพิ่มเปน 80 คน 
อาวุโสผมก็นอยและยังไมใชคนในพ้ืนท่ีดวยก็มีความต่ืนเตน
เปนธรรมดา แตผมก็ไดรับการตอนรับอยางอบอุน อยูที่นั่นปกวา 
เมื่อมองยอนกลับไปก็รูสึกขอบคุณทานอธิบดีอาทิตย วุฒิคะโร
ที่สงผมไปเติบโตทางราชการท่ีตางจังหวัด ผมไดรับประสบการณ 
ไดเรียนรูการเปนหัวหนาสวนราชการในพ้ืนท่ีจริง ๆ ไดเรียนรู
แนวทางการบริหารงานในภูมิภาค ไดรู วัฒนธรรมการทํางาน
ของคนในตางจังหวัดที่ทํางานกันอยางอบอุน มีมิตรจิตมิตรใจ
เปนประสบการณที่ประทับใจ 
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  ผมอยู สงขลา 1 ปกวา ทานอธิบดีสมชาย หาญหิรัญ 
ไดแตงตั้งใหผมมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
หรือเลขานุการกรม ก็ถือเป นการเปลี่ยนหนางานที่สําคัญ 
เพราะที่ผานมาผมจะไดรับมอบหมายใหทํางานในเชิงวิชาการ เชน 
การส ง เสริมผู ประกอบการ  การดูแลเชิง พ้ืนที่  เป นหลัก 
พอมารับตําแหนงน้ี ก็ตองเปล่ียนมาดูแลเร่ืองการบริหารบุคลากร 
การคลัง การจัดซื้อจัดจ าง การประชาสัมพันธ ก็เป นงาน
อีกหนาหน่ึงที่ผมชอบมาก ไดประสบการณอีกรูปแบบ ที่สําคัญ
คือได เรียนรู ระเบียบที่ เกี่ยวข องกับบุคลากร ระเบียบพัสดุ 
การเงินและการคลัง ซึ่งผมคิดวาเปนความรูที่จําเปนและสําคัญ
สําหรับการเปนขาราชการ ทํางานอยู ป กว าก็ได รับแตงตั้ง
ไปเปนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร ดูแลยุทธศาสตร 
แผนงานงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
ระบบราชการ ประมาณเกือบ 2 ป  เนื่องจาก กสอ. เปนกรมใหญ 
มีหนวยงานในตางจังหวัดคือศูนยส งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการบริหารแผนงานและงบประมาณ
ก็ตองทําเปนขั้นเปนตอน มีการตรวจสอบ มีการติดตามเปนระบบ 
ซึ่งทําใหไดเรียนรูเรื่องเหลานี้มากขึ้น หลังจากนั้นในเดือนเมษายน 
ป 2561 ก็ไดรับการแตงตั้งเปนรองผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจนถึงปจจุบัน

 ทานคิดวาขาราชการรุนใหมจะมีบทบาท
  ในการพัฒนาประเทศไดอยางไรบาง
   ผมมองวาโลกปจจุบันเปนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และยังผสมผสานดวยคนหลายยุค หลาย Generation 
เชน คนรุนเกาเวลารางหนังสือ ตองหยิบกระดาษ ดินสอมาเขียน 
ไมงั้นเขียนไมออก ผมเองรางหนังสือก็คุ นเคยกับการทํางาน
บนคอมพิวเตอร ในขณะท่ีเด็กรุ นใหมตื่นมาสไลดจอมือถือ 
รางหนังสือบนกระดาษก็อาจจะเขียนไมออก เพราะฉะน้ัน 
ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ยุคนี้เปนยุค Digital 4.0 แนนอนวา
จะตองเปดโอกาสใหคนรุ นใหม ซึ่งมีความคิดใหมที่อาจจะมี
วิธีการทํางานท่ีไมเหมือนแบบเกา บางอยางอาจจะ work 
กวาการทํางานแบบเกาก็ได โลกมันเปลี่ยนไปไว ผมคิดวา
ผูบริหารหรือพวกเราทุกคนตองเปดใจรับความคิดของคนรุนใหม 
อาจจะไมเหมือนวิธีเดิม ๆ ที่เราคุนเคย อาจจะถูกหรือผิดก็ได 
แตตองเปดโอกาสใหเคาไดแสดงความคิดเห็น เปดใจรับฟง
และใหเคาลองทําดู ผมคุยกับคนอายุตางกันแค 10 ป ก็ยังพบวา
วิธีคิดของเคาก็เปล่ียน เคาคิดไมเหมือนเรา บางทีก็ถึงเปาหมาย
เหมือนกันอยูที่ชาหรือเร็ว แตอยางไรก็ตาม ในการทํางานไมวา
จะราชการหรือเอกชน ผมคิดวาประสบการณมีส วนสําคัญ 
ผมใชคําวา สําหรับเด็กเกงอยางเดียวไมพอตองเกาดวย ความเกา
มาจากการสั่งสมประสบการณ เมื่อพี่ ๆ เปดใจรับรุ นนอง 
รุ นน องก็ต องเป ดใจเข าหากันจึงจะอยู ร วมกันและพัฒนา
ตอยอดไปได

 ภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
  และความทาทายของบทบาท
  รองผูอํานวยการฯ กับการพัฒนา 
  สศอ. ยุค 4.0
  ตอนผมอยู กสอ.เปนกรมแหงการปฏิบตั ิ เปน Implementing 
Agency ที่ลงไปสอน ให คําปรึกษาแนะนําผู ประกอบการ
ไปจัดสัมมนา จัดอบรม พูดคุย สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกัน
เปนเครือขาย พาไปออกงาน ออกราน เปนงานในเชิงปฏิบัติ 
พอได ย ายมาอยู  ท่ี สศอ .  ซึ่งเป นเหมือนหนวยเสนาธิการ
เปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตร ที่เต็มไปดวยนักคิด นักวิเคราะห 
เหมือนเปล่ียนโลกทัศนผมอีกคร้ัง การท่ีผมไดยายงานมาหลาย ๆ 
แหง ทําใหผมไดเรียนรูวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีดี เพราะเราได
เรียนรูคน ไดเห็นระบบงานใหม ไดเรียนรูวัฒนธรรมและสังคม
ใหม  ๆ ทําให  เรากว างขึ้น เห็นความหลากหลายมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นผมจึงรูสึกดีใจมากท่ีไดยายมาอยู สศอ. ซึ่งเมื่อพูดถึง
ภาพลักษณของ สศอ. ผมมองวาเปนองคกรท่ีบุคลากรมีคุณภาพ 
ทั้งการพูดจา การนําเสนองาน การเขียนหนังสือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู KM และผมก็ไดรับการตอนรับท่ีดี
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  ผมไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ 4 กอง ไดแก
1. กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.) ดูแลงานดานนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานงบประมาณ และเร่ือง Eco-System 
ที่ เกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรม รวมเร่ือง
งบประมาณบูรณาการอุตสาหกรรมดวย 2. กองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กท.) ดูแลงานดานตางประเทศ 
ซึ่งผมยอมรับวาเปนงานที่มีความหลากหลายและทาทายมาก 
ทั้งในเร่ืองพิธีการ เ ร่ืองสารัตถะ เ ร่ืองข อตกลงทางการคา
ทางเทคนิคตาง ๆ คอนขางมาก ซึ่งก็ทําใหเราไดเรียนรูลักษณะ
วิ ธี ก า ร  วิ ธี คิ ด  การ ดํ า เ นินกล ยุทธ  ของแต  ละประ เทศ
3. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)
เปนอีกกองหน่ึงซ่ึงถือวามีบทบาทสําคัญในยุคนี้ ที่สารสนเทศ
และดิจิทัลทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งนอกจากการจัดทํา
ดัชนีอุตสาหกรรมหรือ MPI ประจําเดือนแลว ยังโจทยสําคัญ
ที่เรงดําเนินการอยูคือการผลักดัน Big data และ i-industry 
ของกระทรวงใหสําเร็จ 4. กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 
(กร.1) ซึ่งเปนกองที่ดูแลอุตสาหกรรมรายสาขาหลักที่สําคัญ
หลาย ๆ ตัว ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หุ นยนตและระบบอัตโนมัติ ปโตรเคมี เหล็ก
และโลหะอื่น  
  ทั้งหมดนี้ก็เปนงาน 4 ดาน ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งถึงแมวา
ผมจะเคยสัมผัสงานเหลานี้มาบาง แตก็เปนรูปแบบและมิติ
ที่แตกตางไป จากที่เคยไปสงเสริมผู ประกอบการเปนราย ๆ 
เมื่อตอนอยูที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเปนการสงเสริม
ในเชิงระบบ กลไกและมาตรการที่มีผลกระทบในวงกว าง
ซึ่งนโยบายหรือมาตรการที่ออกจาก สศอ. นี้ ถาเราขับเคลื่อน
ไดสําเร็จ จะทําใหผูประกอบการและแรงงานจํานวนหลายหมื่น
หลายแสนคนปรับตัว มีการพัฒนา เพราะฉะนั้นงานของ สศอ. 
จึงเปนอีกมิติหนึ่งในการสงเสริมอุตสาหกรรมที่หากทําไดดี 
จะเกิดคุณูปการในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางมาก 
  ในส วนของบทบาทรองผู อํ านวยการฯ  ในยุค  4 .0 
ผมคิดวาการเปล่ียนแปลง หรือ Change เปนเร่ืองท่ีสําคัญ 
อย างที่ผมบอกว าโลกยุคน้ีเปลี่ยนแปลงไว ดัง น้ัน ทุกคน
ก็ต องเปลี่ยน ตองปรับตัว ไม ให ตกยุค ตกโลก เริ่มตั้งแต
ผูนําองคกรไปจนถึงเจาหนาที่ทุกคน ซึ่งผมพรอมที่จะเปนสวนหนึ่ง 
เป นพลังที่จะร วมเปลี่ยน สศอ .ไปสู ยุค 4.0 ตอนนี้ทุกคน
ก็เ ร่ิมเปล่ียน ทํางานผ านอุปกรณเคร่ืองมือกัน อย างเช น 
ชวงหลังน้ีจะเห็นว าเอกสารราชการที่ส งกันไปมามีจํานวน
ลดลงเปล่ียนไปเปนบารโค ดแทน การประชุมก็ใช  Tablet 
เพราะฉะน้ัน จะเห็นวาทุกคนเร่ิมทยอยเปล่ียน ระบบงานตาง ๆ 
เริ่มเปลี่ยน มีการพัฒนาระบบ Smart Office มาใช

ในมุมมองของทาน คิดวาอะไร
  เปนสวนสําคัญที่จะทําให 
  สศอ. พัฒนาและเติบโตไปสูการเปน  
  องคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม  
  ของประเทศสูความย่ังยืน
  สิ่งที่ผมคิดวาสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม 
คือ “คน” ในหนังสือเรื่อง Good to Great ของ Jim C. Collins 
ซึ่งถึงแมจะเกาเกือบ 20 ป แลว แตก็มีแนวคิดเชิงบริหารสําคัญ
ที่วา “first who then what” คือกอนที่จะทําอะไรตองดูกอนวา
เรามีใครบาง แลวใครจะทําอะไรไดบาง คือ ไมใชตั้งเปาไวสวยหรู
แลวยอนกลับมาดูวาเราไมมีคนท่ีจะทําได เพราะฉะน้ันผมถึง
คิดวาการพัฒนาคนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด “Resource is limited, 
Creativity is not” ทรัพยากรอื่นอาจจะจํากัดแตความคิด
สรางสรรคและศักยภาพของคนน่ีไรขีดจํากัด ดังนั้น ผมกําลังจะ
บอกวาปจจัยที่สําคัญท่ีสุดที่จะทําให สศอ. พัฒนาไปสูองคกรชี้นํา
ภาคอุตสาหกรรมที่ดีกวาเดิมก็คือ คน ทําอยางไรที่จะทําให
องคความรูหรือความเกาของพ่ี ๆ ไดถูกถายทอดไดถูกสั่งสม
สงตอไปสูรุนนองใหม ๆ  ทําอยางไรใหนอง ๆ  มีศักยภาพพรอมที่จะ
เรียนรู  อยากที่จะเรียนรู สิ่ งใหม  ๆ สามารถคิดวิ เคราะห  
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ตอยอด และนําเสนองานไดดี รวมถึงการมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานท่ีดี ซึ่งแมวาคน สศอ. ถือวาเปนคนคุณภาพอยูแลว 
ก็ตองเติมเต็มและพัฒนาใหเกงขึ้นไปอีก
  สวนการผลักดันให สศอ. เติบโตไปสู การเปนองคกร
ชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีบทบาทหรือมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้นในวงการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น ผมมองวา
ถ  าพูดถึ งหน วยงานที่ เป นหลักในเรื่ อง เศรษฐกิจมหภาค 
คนก็จะนึกถึงสภาพัฒน นึกถึงแบงคชาติ นึกถึงสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง พูดถึงภาคอุตสาหกรรมก็อาจจะมีบางคนที่นึกถึง สศอ. 
แตก็ตองยอมรับวาบางคนซ่ึงแมจะอยูในวงการอุตสาหกรรม
ก็ยังไมรูจักหรือคุนเคยกับ สศอ. จะทําอยางไรใหคนนึกถึง สศอ. 
เวลาท่ีพูดถึงยุทธศาสตรอุตสาหกรรมหรือขอมูลอุตสาหกรรม 
ตรงน้ีผมคิดวาในยุคที่สังคมโหยหาขอมูลที่ เชื่อถือได สศอ. 
อาจจะตองเลนบทบาทที่ Pro active มากขึ้น  เพราะจริง ๆ แลว 
สศอ. มีขอมูล มีผลการศึกษาวิเคราะหดี ๆ เปนจํานวนมาก 
เพียงแตอาจจะยังไมไดออกมาบอกสังคมในประเด็นที่เปนกระแส
สําคัญวา สศอ. มีจุดยืนหรือมีแนวคิดอยางไร ยกตัวอยางเรื่อง 
วิกฤตฝุนละออง pm 2.5 เมื่อตนปที่ผานมา สศอ. โดยการนํา
ของ ผศอ. ออกมาเลนบทบาทนําในการผลักดันใหผูผลิตรถยนต
ยกระดับมาตรฐานมลพิษเปน EURO 5/EURO 6 ใหเร็วข้ึนกวา
กําหนด ซึ่งผมคิดว าเรื่องแบบนี้ถ า สศอ . ได ออกมาแสดง
บทบาทนําในเชิงความคิด ชวยแกปญหา และใหขอมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่กระทบตอสังคมมากขึ้น บอยข้ึน ก็จะชวยส่ังสม
ใหเกิดภาพจํา คนจะนึกถึงและมีทัศนคติที่ดี ตอ สศอ. และ
กระทรวงอุตสาหกรรมมากขึ้นดวย 

มุมมองตอบทบาทของ
  กระทรวงอุตสาหกรรมและ สศอ. 
  ในโอกาสท่ีไทยเปนประธานอาเซียน
  ป 2562
  หากกลาวถึงธีมของอาเซียน 2019  “ADVANCING 
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY”  ในส วนของ
ภาคอุตสาหกรรม ถือได ว ามีบทบาทในทั้ ง 3 คํา ได แก  
Advancing คือ ความก าวหน าในเรื่องการการพัฒนาสู 
อุตสาหกรรม 4.0 หรือ  4th Industr ial Revolut ion  
สวน Partnership  คือการสงเสริมความรวมมือในมิติตาง ๆ 
ที่หลากหลาย เช น การเชื่อมโยงผู ประกอบการสู การเป น 
Global Value Chain หรือการสรางความสัมพันธในเชิงองคกร 
ที่กระทรวงหรือกรมตาง ๆ ไปทําความร วมมือกับองค กร
ตางประเทศ ในขณะท่ี Sustainability คือ การสรางความย่ังยืน
ในมิติตาง ๆ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) การประกอบการอุตสาหกรรม

โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นถาพูดถึงธีมใหญที่รัฐบาล
กําหนด  ก็นับได ว  า เป นบทบาทท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถเขาไปสอดแทรกไดในทุกมิติ ในสวนที่ สศอ. เขาไป
เก่ียวของโดยตรง คือเรื่อง ASEAN Industrial Transformation 
to Industry 4.0 ซึ่งคงตองอธิบายในภาพใหญกอนวา ขณะนี้
หลายประเทศในอาเซียนต างตระหนักและกําลั งปรับตัว
ไปสู อุตสาหกรรม 4.0  แตแทนที่จะปลอยใหแตละประเทศ
ตางคนตางทํา ประเทศไทยกําลังพยายามผลักดันใหมีเวที
ที่ ภ าครั ฐภาค เอกชนสามารถมาแลก เปลี่ ยนข  อมู ลกั น
มารวมเรียนรู แนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวเข าสู 
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะผลักดันใหเกิดปฏิญญาในระดับผูนํา 
แล วต อไปก็จะผลักดันให มีความร วมมือในรูปแบบตาง ๆ 
มาชวยกันยกระดับผูประกอบการ SMEs ไปดวยกันไหม ซึ่งเรื่องนี้
ก็เปนส่ิงท่ีกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กท.) 
กํา ลังดํา เนินการอยู   และจะเป นส วนหนึ่ ง ท่ีช วยผลักดัน
ใหประเทศไทยมีบทบาทเดนขึ้นในโอกาสเปนประธานอาเซียน
ในปนี้
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ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2562 (มกราคม – มีนาคม) เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงรอยละ 1.17 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวลง 
จากอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เหล็ก สิ่งทอและเครื่องนุงหม และผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คือ 
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2562 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (68 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
1/2561

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส
4/2561

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส
1/2562

(ม.ค.-มี.ค.)

อัตราการเปล่ียนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

(%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพ่ิม) 111.13 104.52 109.83 -1.17 5.09

ดัชนีการสงสินคา 105.92 105.37 105.50 -0.39 0.12

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 118.79 127.03 137.63 15.86 8.34

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 116.23 124.40 137.01 17.88 10.14

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 104.70 104.29 103.81 -0.84 -0.46

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 104.71 98.04 101.95 -2.64 3.99

อัตราการใชกําลังการผลิต 72.92 69.28 71.26

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ตารางท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 1/2562 
 1.  อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.64 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคารถปคอัพ 
รถยนตนั่งขนาด 1,800 cc. และรถยนตนั่งขนาด 1,801-2,400 cc. เนื่องจากตลาดในประเทศที่ยังมีความตองการตอเน่ืองหลังจาก
ปลดล็อกรถยนตคันแรก รวมถึงการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียน สหรัฐอเมริกา 
 2.  อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวลดลงรอยละ 0.22 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวลดลง
ในสินคากลุมการแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก รอยละ 9.98 เชน สับปะรดกระปอง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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แทนสับปะรด ประกอบกับสภาพอากาศแหงแล ง ทําให มีสับปะรดเข าโรงงาน
แปรรูปนอย กะทิ เนื่องจากวัตถุดิบ (มะพราว) ในประเทศมีราคาสูง หลังจากท่ีรัฐบาล
ได จํากัดปริมาณการนําเข ามะพร าวจากต างประเทศ ประกอบกับตลาดหันไป
นําเขากะทิจากตางประเทศมาจําหนายแทน ทําใหโรงงานชะลอการผลิตกะทิ การผลิต
เนื้อสัตวแชเย็นหรือแชแข็ง ปรับตัวลดลง รอยละ 5.71 จากการผลิตเน้ือไกแชแข็ง
และแชเย็น เนื่องจากการบริโภคในประเทศลดลง แตการสงออกไปตลาดตางประเทศ
ยังคงเติบโตได ดี โดยเฉพาะส งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ น สหราชอาณาจักร 
และสหภาพยุโรป การผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าสด แชเย็นหรือแชแข็ง ปรับตัวลดลง 
รอยละ 3.19 จากปลาแชแข็ง และปลาหมึกแชแข็ง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศลดลง ในขณะท่ีการผลิตผลิตภัณฑนม ปรับตัว
เพิ่มข้ึน จากปจจัยปริมาณน้ํานมดิบท่ีมีเพิ่มข้ึนมาก(ภาวะน้ํานมลน) รวมถึงการขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศเพิ่มข้ึน 
(เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา) 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 5.06 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสุรา เนื่องจากภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่โรงงานมีการหยุดเพ่ือซอมบํารุงชั่วคราว 
รวมถึงหนวยงานรัฐกวดขันปราบปรามผูหลีกเลี่ยงภาษีสุรามากข้ึน และเบียรเนื่องจากมีสินคาใหมเขาสูตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะสินคากลุมเบียรพรีเมียมและเบียรคราฟต รวมถึงปจจุบันไดกระจายเขาสูรานสะดวกซ้ือ ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต 
รวมไปถึงรานคาสง (Off-Premise) มากขึ้นดวย

3.  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
กลุมอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร ปรับตัวลดลง รอยละ 8.34 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากชิ้นสวน

และแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสกลุม PCB IC Semiconductor เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวอยางตอเนื่องทําใหความตองการ
ในสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชะลอตัวลง 

ฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวลดลงรอยละ 16.14 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําใหการเติบโตของสินคากลุม Solid State Drive (SSD) มีการนํามาใชในการเก็บขอมูลแทน HDD ประกอบกับ
ผูผลิตมีการพัฒนา HDD ที่มีความจุที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใชในกลุม Clouds ซึ่งตองใชเวลาในการผลิตและทดสอบนาน ทําใหสามารถ
ผลิตไดในปริมาณที่ลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 

4.  อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 10.94 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการผลิตลดลง
ทั้งเหล็กแผนและเหล็กทรงยาว เหล็กแผนลดลงจากเหล็กแผนรีดรอน และเหล็กแผนเคลือบดีบุก เปนหลัก จากผลกระทบ
ราคาเหล็กนําเขาที่ถูกกวา ทําใหลูกคาชะลอคําสั่งซ้ือจากผูผลิตในประเทศและส่ังซ้ือสินคาจากแหลงอื่นแทนเหล็กทรงยาวลดลง
จากเหล็กขอออย เหล็กลวด และลวดเหล็ก เนื่องจากการกอสรางอยูในภาวะที่ชะลอตัว

 5. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง
รอยละ 5.46 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากกลุ ม
ดายฝายผสมเปนหลัก ซึ่งประสบปญหาการแขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศ 
ที่นําเขามาจําหนายมากข้ึน โดยเฉพาะสินคาจากจีนประกอบกับกลุมสิ่งทอของจีน
ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นภาษี ทําใหจีนมีการระบายสินคาไปในประเทศอื่นแทน
เชน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และไทย ซึ่งเปนสาเหตุหลักใหผู ประกอบการ
ในประเทศไทยขายสินคาไดยากขึ้น และกลุมเครื่องนุงหม ปรับตัวลดลง รอยละ 2.01 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิตและการจําหนาย
ลดลงจากผาถักเคร่ืองแตงกายช้ันในสตรีและเด็กหญิง (ชุดชั้นในสตรี) เปนหลัก 
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เนื่องจากลูกคาชะลอการสั่งซ้ือจากผลพวงทางเศรษฐกิจท่ียังชะลอตัวในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรป

6.  อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ปรับตัวลดลง รอยละ 4.12 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีการผลิต
ลดลง จากสินคายางแผน สาเหตุมาจากสภาพอากาศท่ีแหงแลงและรอนจัด สงผลใหมีปริมาณนํ้ายางนอยลง



ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล
 อัตราการเปล่ียนแปลงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (คาบวก)   อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีปรับตัวลดลง (คาลบ)

ตารางท่ี 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

รูปท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 1/2559 – 1/2562

 ทั้งน้ี สศอ. ไดมีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําป 2562 เพื่อใหการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมมีความสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดกลุมสินคาอุตสาหกรรมตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทยป 2552 (TSIC 2552) ครอบคลุมจํานวน  21 สาขา 68 กลุมอุตสาหกรรม 255 ผลิตภัณฑ และจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม 
โดยใชสูตร ลาสแปร (Laspeyres) ปฐาน 2559 ถวงน้ําหนัก (Fixed Weight) ดวยมูลคาเพ่ิม มูลคาผลผลิต มูลคาจําหนาย
และมูลคาสินคาคงคลัง ที่อางอิงจากสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งสามารถสืบคนขอมูล
รายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรม พรอมทั้งคําชี้แจงการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรม ประจําป พ.ศ. 2562 ดังกลาว ไดที่เว็บไซต
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th
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นานาสาระ

 สังคมไทยทุกวันน้ีเต็มไปดวยความเรงรีบ ทุกคนรีบทํากิจกรรม งานตาง ๆ สวนของตนเอง บอยครั้ง
ที่เราละเลยส่ิงที่เปนสาธารณะสมบัติปลอยใหขาดการดูแลรักษา ผูคนที่ตองการความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ 
แตดวยคนไทยท่ีมีจิตใจดี มีความโอบออมอารีในตัวเองเปนทุนเดิมอยูแลว จึงมีบุคคลจํานวนหน่ึงไดอุทิตตน
เพื่อทําหนาที่ดูแลสาธารณะสมบัติหรือชวยเหลือผูคนที่ตองการความชวยเหลือ ซึ่งเรารูจักพวกเขาในชื่อ “จิตอาสา”

 จิตอาสา หมายถึง จิตแหงการใหความดีงามท้ังปวง
แกเพื่อนมนุษยโดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปติสุข
ที่พรอมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปญญา เพื่อสาธารณ-
ประโยชนในการทํากิจกรรม
 จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” หมายถึง ประชาชน
ทุกหมู เหลาทั้งในและตางประเทศ ที่สมัครใจชวยเหลือผู อื่น 
ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญา ในการทํางาน
ที่เปนสาธารณประโยชน  โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ

ที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยและทรงคํานึงถึง
ความอยู ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธาน
ที่จะสืบสาน รักษา ตอยอด พระราชกรณียกิจและโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหราษฎรมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ าอยู หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหจัดต้ังโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี 
ดวยหัวใจ” เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน และแกปญหาใหกับ
ประชาชน  ทรงพระกรุณาโปรดเกล าโปรดกระหม อมให 
หนวยราชการในพระองครวมกับหนวยงานตาง ๆ และประชาชน
ทุกหมูเหลาที่มีจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ 
โดยแบงจิตอาสาออกเปน 3 ประเภท ไดแก
 1. จิ ตอาสาพัฒนา  กิ จกรรมที่ มี วั ตถุ ประสงค 
เพื่อพัฒนาทองถ่ินของแตละชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิต และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

 2.  จิตอาสาภัย พิบัติ  กิจกรรม ท่ีมี วั ตถุประสงค 
เพื่อเฝ าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่ เกิดจาก
ธรรมชาติ และท่ีเกิดจากสาเหตุอื่น ที่สงผลกระทบตอประชาชน
ในพื้นท่ีโดยรวม และการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน จากภัยพิบัติดังกลาว
 3.  จิตอาสาเฉพาะกิจ  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค 
ให ปฏิบัติในงานพิธี หรืออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ที่มารวมงาน รวมทั้งการเตรียมสถานที่ และการฟนฟูสถานที่
ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี
 ทั้งนี้ จิตอาสาควรจะมีการพัฒนาความรู  ความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ มากยิ่งข้ึน จึงมีความจําเปนตอง  มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีวิทยากรท่ีมีความสามารถถายทอดความรู ได  
และมีผู นําที่มีขีดความสามารถ ซึ่งจะทําใหโครงการดังกลาว
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานหลักสูตรจิตอาสา ใหเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของหนวยราชการในพระองค 904 แบงเปน 
3 หลักสูตร ไดแก 1. หลักสูตรพื้นฐาน 15 วัน 2. หลักสูตร
หลักประจํา ใชเวลา 6 สัปดาห และ 3. หลักสูตรหลักประจําพิเศษ 
ใชเวลา 3 เดือน
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จิตอาสาจิตอาสา
พลังแผนดินพลังแผนดิน



 ผมไดมีโอกาสอันดีที่ไดเขารวมเขารับการฝกจิตอาสา 
หลักสูตรหลักประจํา รุ นที่ 3/62 “เปนเบา เปนแมพิมพ” 
ซึ่งมีความมุงหมายของการฝก ดังนี้
 1.  เพื่อเป นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถอบรมขยายผล
ใหหนวยงานของตนเอง และพื้นที่ ที่ไดรับมอบหมาย
 2.  เป นผู นําให กับจิตอาสาประชาชน เพื่อทําหนาท่ี
จิตอาสา 3 ประเภท ไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงใหขอเสนอแนะ
งานดานจิตอาสาหลาย ๆ ดาน นําความรู ที่ไดรับการอบรม
จากหลักสูตรน้ี ไปชวยเหลือประชาชน ตลอดจนภัยพิบัติตาง ๆ 
โดยเนนงานชวยเหลือ 4 ประเภท ไดแก ปจจัย 4 การศึกษา 
การรักษาพยาบาล และอาชีพ
 3.  เพื่อใหทราบปญหาภาพรวมของประเทศ และสามารถ
สืบสภาพปญหาในพื้นที่ ใหขอเสนอแนะ งานจิตอาสา ในภูมิภาค 
เพ่ือใหทางศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 904 
มาวิเคราะหชวยเหลือ อยางเปนรูปธรรม ตอไป
 4.  เพื่อใหมีองคความรู มีวินัย และบุคลิกภาพ ตลอดจน
ทักษะชวยเหลือประชาชน นําไปสู การพัฒนาประเทศชาติ 
และเปนจิตอาสา 904 ที่เปนตัวอยางที่ดีของประชาชนในชาติ
ตอไป

 3) หมวดวิชาองคความรู จิตอาสา จํานวน 94 ชั่วโมง 
เพื่อให  จิตอาสา 904 ได มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต อง 
มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในกลุมงานจิตอาสาทั้ง 3 ประเภท
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4)  หมวดวิชาชีพ 1 วิชา จํานวน 24 ชั่วโมง เปนวิชาชีพ
ที่ใหผูรับการฝกเลือกคนละ 1 วิชา เพื่อใหมีความรูไปชวยเหลือ
กิ จ ก ร รมจิ ต อ าส าด  า น ภั ยพิ บั ติ  ผู  รั บ ก า รฝ  ก จ ะ ได  รั บ 
ใบประกาศนียบัตร รับรองขีดความสามารถ ทั้งนี้ กระผมไดเลือก
อบรมวิชา เทคนิคชางปูน
 5)  หมวดวิชาศาสตร พระราชา จํานวน 78 ชั่วโมง 
โดยใหมีความเขาใจศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ใหเขาใจ
หลักการ ขั้นตอนของการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อนําไปแกไขปญหาใหกับประชาชนของพระองค 
ผู รับการฝ กจะได รับการฝ กอบรม เพื่อศึกษาองค ความรู 
ของพระราชา ตองรูวาศาสตรพระราชาคืออะไร ที่ทรงชวยเหลือ
ปวงชนชาวไทย เปนการวางแนวทาง แนวคิดทฤษฎี เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มที่การเขาใจ 
เขาใจปญหา เขาใจสถานการณ เขาใจภารกิจ หลักการ ขั้นตอน
การทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อแกไข
ปญหาใหกับประชาชนของพระองค รวมทั้งกลุ มอาชีพตาง ๆ
ที่นําหลักศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัตจินประสบความสําเร็จ 
 6)  หมวดวิชาการฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีจริง 
จํานวน 139 ชั่วโมง เปนหมวดวิชาท่ีมากท่ีสุด โดยมุ งเนน
ภัยของชาติ และประชาชน ว าคืออะไร จะแก ไขอย างไร 
และท่ีสําคัญจะตองนาภาคทฤษฎีมาปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
เพื่อใหผู รับการฝกไดเรียนรู  ในเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ลงสูการปฏิบัติ โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา
มนุษย และรับทราบประเด็นปลีกยอยเพิ่มเติมในการปฏิบัติ 

 5.  สามารถเปนครูฝกจิตอาสาในรุนตอไปได
 ผมไดเขารับการฝกอบรมในระหวางวันที่ 12 มีนาคม 
ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผานมา ซึ่งจัดอบรม ณ โรงเรียน
จิตอาสา กองพันฝกสวนหลัง กบช.ทม.รอ. เขตพระราชฐาน
ในพระองค  “วิภาวดี”  โดยได รับความรู  ประสบการณ
จากวิทยากร 55 ทาน ใน 6 หมวดวิชา เปนเวลา 462 ชั่วโมง 
ไดแก
 1)  หมวดวิชาทหารทั่วไป จํานวน 27 ชั่วโมง เนนให
รางกายแข็งแรง รูหนาที่ รูวินัยทหารทั่วไปรูจักระเบียบ มีความคิด
ที่เปนระเบียบ การเขาแถว เขาคิว
 2)  หมวดวิชาอุดมการณและสถาบันพระมหากษัตริย 
จํานวน 100 ชั่วโมง เพื่อใหทราบถึงประวัติศาสตรของชาติไทย
พระมหากษัตริยทุกพระองค ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ที่ไดทรงแบก
รับภาระของประเทศ ในการเผชิญกับภัยคุกคาม ตั้งแตอดีต
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เราทําความ ดี ดวยหัวใจเราทําความ ดี ดวยหัวใจ

“การทําดี เพ่ือดี นั้นดีแน  การทําดี ดีแท ไมแปรผัน
การทําดี เพ่ือดี นี่สําคัญ  การทําดี ทุกท่ีนั้น นั่นจึงดี
 การทําดี คิดดี ใจดีได  การทําดี นั้นให ไดสุขขี
การทําดี มีแตได ใหไมตรี  การทําดี เปนสิ่งที่ มีตอกัน”

ประพันธโดย ทองรําไร

รวมถึงประเด็นปญหาของผู ที่ เคยปฏิบัติ กอใหเกิดความคิด
ในการต อยอดจากเดิม โดยกระผมได มีโอกาสศึกษาดูงาน 
ณ พระบรมมหาราชวัง หมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
บานอางตะแบก จ.ฉะเชิงเทรา โครงการชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เพชรบุรี ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนยฝ กปองกัน
และบรร เทาสาธารณภัยหน  วย บัญชาการทหาร พัฒนา 
จ.ฉะเชิงเทรา และศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บานบึง 
จ.ชลบุรี
 โดยระหวางการฝกอบรม ผูรับการฝกจะไดรับพระมหา-
กรุณาธิคุณของในหลวง พระราชทานเครื่องแบบจิตอาสา 
ประกอบดวย เสื้อจิตอาสา หมวกสีฟ า ผาพันคอสีเหลือง 
ซึ่งเปนสัญลักษณของจิตอาสา บัตรประจําตัวจิตอาสา 904 
เอกสารตําราประกอบการฝกอบรม ใหกับผูรับการฝก อาคาร
สถานท่ีพักปรับอากาศ การซัก-รีด เสื้อผา อีกทั้งพระราชทาน
เลี้ยงอาหารประจําวัน และอาหารว าง ให กับผู รับการฝ ก
ในแต ละวัน  พระราชทานเลี้ ยงอาหารพิ เศษในวันสําคัญ 
และวันเยี่ยมญาติ ซึ่งไดพระราชทานเลี้ยงใหกับญาติของผู รับ
การฝกดวย และหากผูรับการฝกเจ็บปวยในระหวางรับการฝก 
ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณใหมีแพทยประจําหลักสูตร 
 เมื่ อผ านการฝ กจะได รับพระราชทานเค ร่ืองหมาย
จิตอาสา 904 ประกอบดวย
 1)  พระมหาพิชัยมงกุฎ  หมายถึง  พระบารมี  และ
พระมหากรุณาธิคุณ แหงองคสมเด็จพระเจาอยูหัวอันแผไพศาล 
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. หมายถึง สมเด็จพระเจาอยูหวั ดาวเบือ้งซาย 
หมายถึง ข าราชการ ดาวเบื้องขวา หมายถึง ประชาชน
เปนสีเดียวกัน หมายถึง ไมแบงแยก “รวมความหมาย สมเด็จ
พระเจาอยูหัว ขาราชการ และประชาชน ไมเคยแยกจากกัน”

 2)  ปก หมายถึง พระบารมีที่ทรงโอบอุ ม และนํามา
เพื่อความเจริญรุ งเรืองแหงประเทศชาติ ไปพรอมกัน ผาแพร 
ประดับดวยคําขวัญพระราชทาน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 
หมายถึง ทรงพระราชทาน พระราชปณิธาน และความ
มุงมั่นที่จะทําความดีของทุกคน 
 ภายหลังจากที่ผมผานการฝกอบรม ผมมีความเขาใจ
และมั่นใจ ในการทํากิจกรรมจิตอาสามากขึ้น 
 และยังไดรับโอกาสจากหนวยงานตาง ๆ ใหเขารวมทํา
กิจกรรมจิตอาสาของแตละหนวยงาน ไดพบประชาชนในทองท่ี 
รับทราบปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา ตลอดจน
สรางเครือขายในการทํางานจิตอาสาเพื่อใหการทําจิตอาสา
สําเร็จดวยดี 
 การเป นจิตอาสาเป นการฝ กฝนตนเองให  เ สียสละ 
มีจิตใจสาธารณะ ทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทนหรือใหผูอื่น
รับทราบ ตามพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่วา 
“การปดทองหลังพระน้ัน เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด 
วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลังพระ
กันนักเพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทอง
แตข างหนาไม มี ใครป ดทองหลังพระเลย พระจะเป น
พระที่งามบริบูรณไมได” 
 สังคมจะดีขึ้น ถาพวกเราคนไทยรวมมือรวมใจกันทําความดี 
โดยเริ่มจากตนเองแลวสงเสริมคนรอบขางใหเขาทําความดีเร่ิม
จากสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ รอบตัวเรา จากนั้นรวมตัวกันเปนเครือขาย
จิตอาสาเพื่อบําเพ็ญประโยชนตามงานจิตอาสาทั้ง 3 ประเภท
ที่กล าวข างต น  ก็จะเกิดผลดีต อสังคม  ประเทศไทยและ
ผูซึ่งทําความดี “จิตอาสา” นั้น ไดประสบความสุข ความเจริญ
สืบไป
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จัดทําโดย 
นายนรา สวนแกว

แหลงอางอิงขอมูล
คูมือการฝกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจํา รุน 3/62 

เปนเบา เปนแมพิมพ 
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

บันได 15 ขั้นสูการเปนบันได 15 ขั้นสูการเปน
เมืองเศรษฐกิจหมุนเวียนเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 จากการศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิด Circular Economy 
ทําใหผู เขียนมีโอกาสไดอานรายงานการศึกษาท่ีนาสนใจหลาย
เรื่องและอยากนํามาเลาสูกันฟง หนึ่งในน้ันคือเรื่อง “The 15 
Circular Steps for Cities” ของ European Investment Bank 
ที่กลาวถึง 15 ขั้นตอนในการนําแนวคิด Circular มาพัฒนาเมือง 
ซึ่งถือเปนหนวยยอยของประเทศ แตมีอิทธิพลมากท้ังในดาน
การผลิตและการบริโภค สะทอนใหเห็นจากขอมูลในรายงานฯ 
ที่ระบุวา เมืองตาง ๆ ในโลกมีสวนในการสรางผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) คิดเปน 85% ของ GDP โลก มีการบริโภค
ทรัพยากร/พลังงานคิดเปนสัดสวนประมาณ 70% ของทรัพยากร/

 การเติบโตของเศรษฐกิจและประชากรโลกอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผานมา สงผลโดยตรงใหการบริโภค
และการใชทรัพยากรโลกเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ภายใตระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง หรือระบบ
เศรษฐกิจทางตรง (Linear: Make-Use-Dispose) ยิ่งเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองใชทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเทานั้น ในขณะที่
ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ทําใหประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากน้ี
การผลิตและการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นยังกอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและขยะจํานวนมาก จนสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานของความมั่นคงทางอาหาร สภาพภูมิอากาศและความอยู รอดของมนุษยในระยะยาว 
จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีประเทศตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงการเติบโต
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy (Make-Use-Return) ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่คุณคาของวัตถุดิบ 
ทรัพยากรและผลิตภัณฑไดรับการรักษาใหคงไวไดนานที่สุดและมีการสรางของเสียต่ําที่สุด 

พลังงานท้ังหมดของโลก แตในขณะเดียวกัน เมืองก็มีการ
ปลดปลอยก าซเรือนกระจกและทําให  เกิดของเสียคิดเป น
ประมาณ 70% และ 50% ของโลกตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมี
ทรัพยากรบางสวนของเมืองท่ีถูกปลอยท้ิงไวโดยเปลาประโยชน
ในแงของเวลา เชน มีรถท่ีจอดท้ิงไวคิดเปนสัดสวนกวา 90% 
ของเวลา มีการใชอาคารสํานักงานคิดเปนสัดสวนเพียง 30-50% 
ของเวลา อีกทั้งยังมีอาหารประมาณ 30% ที่ถูกปลอยทิ้ง
เปนของเสีย ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทางตรง หรือ Linear 
Economy เมืองจะไดรับผลกระทบภายนอก (Externalities) 
ทั้งจากมลพิษ ความเส่ียงจากความตองการทรัพยากรท่ีเพ่ิมขึ้น
และการขาดแคลนทรัพยากร ยิ่งในอนาคต ความเปนเมือง
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 • สินทรัพย/ผลิตภัณฑอยูในรูปแบบการแบงปน/การเชา 
ภายใตระบบการหมุนเวียนนํามาใชใหมตลอดอายุการใชงาน
 • มีการผลิตที่นําทรัพยากร/วัสดุใชแลวกลับมาใชใหม 
รวมทั้งมีระบบแลกเปลี่ยนวัสดุใชแลวระหวางกันภายในทองถ่ิน 
ซึ่งจะกอใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางบริษัท/อุตสาหกรรม 
เปนการชวยลดตนทุนการผลิต
 • มีการสงเสริมเศรษฐกิจชีวภาพในทองถิ่น ซึ่งทําใหมั่นใจ
ไดวาขยะอินทรียและผลพลอยไดตาง ๆ ที่เกิดจากการผลิต
จะถูกนํามาใชประโยชน 
 • มีการออกแบบอาคาร สิ่งก อสรางที่มีลักษณะแบบ
แยกสวนและมีความยืดหยุน (Modular and Flexible Building) 
ซ่ึงสะดวกในการปรับเปลี่ยนและถอดแยกชิ้นสวนเพื่อนํามา
ประกอบใหม โดยไมจําเปนตองมีการรื้อถอน 

 • มีการใชพลังงานทดแทนและการผลิตพลังงานภายใน
ทองถิ่น เชน พลังงานจากแสงอาทิตย จากลม
 • มีระบบคมนาคมขนสงท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพ
โดยใช พลังงานจากแหล งพลังงานทดแทน  และมีบริการ
ด  านคมนาคมขนส  ง ใน รูปแบบการแบ  งป น/บริการตาม
ความตองการ (Sharing and On-demand Services) 
 • มีระบบโลจิสติกสแบบยอนกลับเพ่ือสงคืนผลิตภัณฑ
ที่หมดอายุการใช งานหรือไม  ใช แล ว เพื่อนํามาซ อมแซม
หรือผลิตเปนผลิตภัณฑใหม
 • มีการใชเคร่ืองมือดิจิทัลเขามาชวยอํานวยความสะดวก
ในการติดตามสินทรัพย การแลกเปล่ียนแบงปนวัสดุ/ผลิตภัณฑ/
บริการ เพื่อใหเอื้อตอการใชซํ้าและนํากลับมาใชใหม 
 • ผูประกอบการมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม
ภายใตหลักการ Circular  เปนตน

 ปจจุบัน เมืองในยุโรปตะวันตกบางเมืองไดมีการเปลี่ยน
ผานสูการเปน Circular City แลว เชน เมือง Peterborough 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดกําหนดเปาหมายในการเปน Circular City 
อยางเต็มรูปแบบ ภายในป ค.ศ.2050 เมือง Amsterdam, 
Rotterdam, Haarlem ประเทศเนเธอรแลนด และเมือง 
Glasgow ประเทศสกอตแลนด ซึ่งอยูในข้ันเร่ิมตนของการนํา
ยุทธศาสตร Circular Economy มาใชในการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ 
แนวคิดการพัฒนา Circular City มีสวนที่เชื่อมโยง สอดคลอง
กับการพัฒนา Smart City เชน การนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการติดตามและนํามาวางแผน
การใช ทรัพยากรอย างเหมาะสม อาทิ ในประเทศอินเดีย 
มีโปรแกรม The Urban Renewal and Retrofitting 
ใน 100 เมืองทั่วประเทศ ภายใตโครงการ Smart Cities Mission 

จะขยายตัวขึ้น ประชากรที่อาศัยอยู ในเมืองก็มีมากข้ึนทุกวัน 
โดยคาดว าจะเพ่ิมขึ้นจนคิดเป นสัดส วนถึงประมาณ 70% 
ของประชากรท้ังหมดภายในป ค.ศ. 2050 ดวยเหตุนี้ “เมือง” 
จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการเปล่ียนผานสู Circular Economy 
และอาจกลาวไดวา เมืองเปนแหลงกําเนิดและกระตุ นใหเกิด 
Circular Change เพราะเมืองจะมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยง
ผู มีส วนได ส วนเสียทุกภาคส วนให  เข ามามีบทบาทในการ
เปล่ียนแปลงและกอใหเกิดวัฒนธรรมในการรวมคิดรวมทํา 
อีกทั้งเมืองยังเปนผู กําหนดและส่ือสารวิสัยทัศน/ยุทธศาสตร
ดาน Circular รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และบริการของเมืองโดยใชหลักการ Circular ภายใตอํานาจ
ทางการปกครองในการออกกฎระเบียบ/สิ่ งจู ง ใจต าง  ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้ งนี้ หน าตาของเมืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอนาคต จะมีลักษณะสําคัญ เชน 
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โดยมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานระยะยาวที่นําหลักการ Circular 
Economy มาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 
ระบบการใหบริการดานสุขาภิบาล นํ้า การจัดการของเสีย 
การวางระบบขนสง/เคลื่อนยายและการวางแผนการใชพื้นที่ 
อาคาร สิ่งปลูกสรางของเมืองอยางเปนระบบ ภายใตหลัก 
Circular โดยมีป จจัยสนับสนุนที่ เอื้ออํานวย เช น Digital 
Application ตางๆ ที่ชวยใหการจัดการระบบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพ่ิมอัตราการใชประโยชนและสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินทรัพยที่มีอยู ซึ่งการดําเนินโครงการตาง ๆ 
เหลานี้ คาดวาจะมีสวนชวยในการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ใหประเทศอินเดียไดประมาณ 624 พันลานดอลลารสหรัฐ 
ในป ค.ศ.2050 คิดเปนรอยละ 30 ของ GDP ณ ปจจุบัน
ของประเทศอินเดีย ตามรายงานของ Ellen MacArthur 
Foundation (ป 2016) 

การวางแผน : เปนขั้นตอนสําคัญข้ันตอนแรก ซึ่งผูบริหาร
เมืองต องดําเนินการร วมกับผู มีส วนเก่ียวข องทุกภาคสวน 
เพื่อรวมกันพิจารณาสถานการณในปจจุบัน และสภาพที่ตองการ
จะเปนในอนาคต กอนที่จะวางแผนเพื่อมุ งไปสู การเปนเมือง 
Circular โดยมีแนวทางในแตละข้ันตอนสรุปไดดังนี้

1. วิเคราะหสภาพปจจุบันและการไหลของทรัพยากร 
การเปลี่ยนผานสูแนวทาง Circular ตองพิจารณาบนพ้ืนฐาน
ขอมูลดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมือง โดยนําขอมูล
เหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อบงชี้วาสาขาใดมีของเสียสูงสุด มีศักยภาพ
ในการเพ่ิมการใชผลิตภัณฑ/สินทรัพยใหเกิดประโยชนไดมากข้ึน 
และทําให ระบบการไหลของวัตถุดิบเป นระบบปดเ พ่ือลด
ของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด ทั้งนี้ บางเมืองจะมีการจางบริษัท
ที่ปรึกษาด  านทรัพยากรมาช วยบ  งชี้ ของเ สียและโอกาส
ในการเพ่ิมความหมุนเวียนในระบบ เพ่ือนําไปสูวิธีการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2. วางแนวทางและจัดลําดับความสําคัญ เมืองท่ี
ประสบความสําเร็จดาน Circular มักจะเลือกใหความสําคัญ
กับสาขาท่ีมีนัยสําคัญตอการพัฒนาท้ังในบริบทดานเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งมีศักยภาพสูงในการสรางระบบหมุนเวียน
และเพิ่มการใชสินทรัพยที่เสียเปลา ซึ่งสวนใหญสาขาที่มักถูกเลือก
ใหเปนสาขาเปาหมาย ไดแก การกอสราง อาหารและเคร่ืองดื่ม 
การคา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และสิ่งทอ
 3. กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตร Circular
ที่มีจุดประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจน วิสัยทัศนจะเปนแนวทาง
สําหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ โดยการดําเนินงาน
ในสวนนี้ ตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่ เ ก่ียวข องทุกภาคส วน ภายใต  เป าหมายการพัฒนาและ

การแบงงาน/ความรับผิดชอบของผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน 
ครอบคลุมหนาที่และบริการท่ีเก่ียวของของเมืองอยางครบถวน 
มีการระบุสาขาเป าหมาย  รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพในการเขาสู Circular ทั้งนี้ การวางกลยุทธจะตอง
ครอบคลุมกลุ มผู มีส วนไดส วนเสีย เช น ประชาชน ธุรกิจ 
สถาบันการศึกษาวิจัย สื่อมวลชน สาธารณชน โดยมุ งเนน
การสร  า งความตระหนั กและกระตุ  น ให  เ กิ ดน วัตกรรม
ในการรวมคิดรวมทํา
 การปฏิบัติ : จากศักยภาพของเมืองแปลงมาสูวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาสู  Circular พรอมผลักดัน
สู การปฏิบัติของผู บริหารเมืองและกลุ มผู มีส วนไดส วนเสีย 
โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้

 หากเมืองตาง ๆ อยากจะกาวไปสูการเปนเมืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่มีลักษณะขางตน ตามรายงาน The 15 Circular 
Steps for Cities ได สรุปขั้นตอนสําคัญไว  15 ขั้นตอน 
ซึ่งในบทความนี้ ผูเขียนขอเรียกวาเปนบันได 15 ขั้นที่จะทําให
เมืองเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวยสวนสําคัญ 
3 สวน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) 
การขับเคล่ือนและติดตามผล (Mobilize and Monitor) 
โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
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4. สงเสริมให  เกิดระบบหมุนเวียนหรือระบบปด
โดยสรางความเชื่อมโยงระหวางผูสรางของเสีย/ของเหลือใช 
กับผูรับซื้อ และผูใชทรัพยากรรอบสอง (Secondary Resources) 
ซึ่งถือเป นหน่ึงในหัวใจสําคัญของการเข าสู ระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน เชน การสงเสริมบทบาทของผูเปนตัวกลาง
ในการซื้อขายวัตถุดิบ/วัสดุต าง ๆ (Material Brokers) 
ในการทํางานรวมกับบริษัท/ผูประกอบกิจการ เพ่ือชวยระบุวา
ของเสีย/ของเหลือใชจากการผลิตสวนใดที่สามารถนํามาใช
เปนปจจัยการผลิตสําหรับอีกบริษัท/กิจการหน่ึงได นอกจากนี้
ยังทําไดโดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและรีไซเคิล
ขยะอินทรียและวัตถุพลอยได (By Products) ซึ่งเปนวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ เพ่ือนํามาใชในกระบวนการ Bio Refineries 
การทําเกษตรในเมือง (Urban Farming) หรือการผลิตพลังงาน
ไดอีกดวย

5. พิจารณาทางเ ลือกเ พ่ือยืดอายุการใช งาน
และยืดอายุผลิตภัณฑ โดยการสราง Reuse and Repair 
Center การสงเสริมบริษัทใหปรับจากการผลิตผลิตภัณฑ
แบบทางตรง มาสู การผลิตแบบใหมที่มีลักษณะการแบงปน 
การเชา หรือธุรกิจแบบ Product as Service ซึ่งเปนโมเดล
ธุรกิจที่มุงเนนการนําผลิตภัณฑหรือสินคามาใหบริการในรูปแบบ
การเชาหรือการจายเมื่อใชงาน (Pay-for-use) แทนการซ้ือขาด 
การจัดการอาคารที่สูญเปลาหรือสินทรัพยอื่น ๆ เพ่ือใชประโยชน
ในรูปแบบ Sharing แทนการปลอยทิ้งไว มาตรการเหลานี้
ไมเพียงแตจะชวยลดตนทุนแตยังเปนการยืดอายุของผลิตภัณฑ
และเปนการใชประโยชนสินทรัพย/ผลิตภัณฑใหเกิดความคุมคา 
สรางคุณคากลับคืนตลอดอายุของสินทรัพย/ผลิตภัณฑนั้น ๆ 
โดยมีการจัดต้ังเครือขายโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistic 
Networks) เปนหน่ึงในปจจัยเอ้ือสําคัญซึ่งจะทําใหการสงคืน
ผลิตภัณฑเพ่ือนําไปซอมแซมหรือนําเขาสูกระบวนการผลิตใหม
เปนไปไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น 

6. สงเสริมการสรางและจัดหาอาคาร/สิ่งปลูกสราง
ระบบพลังงาน และระบบการเคลื่อนยายที่เปน Circular 
มีเมืองจํานวนมากท่ีมีการไหลเขาของประชากรจากความเติบโต
ของเมืองและการยายถ่ินฐาน โดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัย ทําใหเกิด
อุปสงคในส่ิงปลูกสราง ระบบพลังงานและการเคล่ือนยาย
รูปแบบใหมที่ตอบสนองความตองการของกลุมคนเหลานี้ อาคาร/
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ จะตองมีลักษณะแยกสวนและมีความยืดหยุน 
(Modular and Flexible Building) มีการออกแบบที่ยืดอายุ
การใชงาน ใชวัสดุที่สามารถนํามาประกอบใหมไดแทนการรื้อถอน 
ระบบพลังงานก็ตองมีการวางแผนบนพ้ืนฐานของแหลงพลังงาน
หมุนเวียนที่มีอยูในทองถ่ิน สวนระบบการเคล่ือนยายจะตอง

มีการวางแผนบนหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความแออัด
และลดมลพิษ เช น ใช ระบบการแบงป น ระบบอัตโนมัติ 
หรือระบบการเรียกใชตามความตองการ (On-demand)

7. ทําการทดลองเพ่ือหาวิธีจัดการปญหาของเมือง
ดวยหลักการ Circular การพัฒนาเมืองบนแนวคิด Circular นั้น
ไมมีสูตรที่ตายตัว การบริหารเมืองควรเปนไปในทิศทางท่ีกระตุน
ใหเกิดการทดลองดําเนินการตามแนวทางและโมเดลธุรกิจ
ดาน Circular แบบใหม ๆ ภายใตการพัฒนากลไก/ปจจัย
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบที่เอื้ออํานวย 
ซึ่งจะชวยใหผู ประกอบการสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ดาน Circular ใหเกิดผลเชิงพาณิชยที่เปนรูปธรรมตอไป

8. กระตุนใหเกิดการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยใชเครื่องมือดานกฎระเบียบ สิทธิประโยชนจูงใจ
และเงินทุน เช น การคิดค าใช จ ายเพิ่มสําหรับการจัดการ
ของเสียและการบริการด านส่ิงแวดล อม ซึ่ งควรพิจารณา
โครงสรางคาธรรมเนียมใหมีความแตกตางมากพอที่จะจูงใจ
ให ลดการใช  และเพิ่มการนํามาใช ซํ้าแทนการนําไปกําจัด 
การจัดหา/สนับสนุนท่ีดินสําหรับกลุ มเครือข าย Circular 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ 
Circular การนําขอกําหนดดาน Circular มาเปนเง่ือนไข
ในการออกใบอนุญาต รวมทั้งการสนับสนุนธุรกิจ Startup 
ดาน Circular ในการเขาถึงแหลงเงินทุน โดยอาจอยู ในรูป
ของเงินชวยเหลือ/เงินอุดหนุน หรือการคํ้าประกันเพื่อให Startup 
เหลานั้นสามารถเขาถึงเงินทุนจากแหลงทุนภายนอกไดดวย
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9. สรางตลาดและความตองการสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการ Circular ในฐานะผูบริโภคนํารอง ผูบริหารเมือง
สามารถสรางใหเกิดอุปสงคและชวยสรางแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในเร่ืองน้ี โดยนําหลักการของ Circular มาใช ผานกลไก
การกําหนดหลักเกณฑ/เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ างสินค า 
บริการ สิ่งกอสรางตาง ๆ ของเมือง เชน การกระตุนใหเกิดการใช
วัตถุดิบรอบสองในบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ โดยตั้งเปนเง่ือนไข
ในการจัดซ้ือจัดจาง หรือกําหนดใหมีการเขาร วมโครงการ
ในลักษณะการใหคําม่ันโดยความสมัครใจ (Voluntary Pledge 
Program)

10. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน/ปจจัยสนับสนุน
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหม ๆ 
ที่สนับสนุนโมเดลธุรกิจแบบ Circular เชน เครื่องมือดิจิทัล
ที่ ใช  ในการระบุ/นําเสนอรายการสินทรัพย หรือผลิตภัณฑ
ที่ยังไมถูกนําไปใชประโยชนใหแกกลุมลูกคาท่ีตองการจะนําไปให
บริการในลักษณะการแบงปน (ไมใชการนําไปขาย) เพื่อให
การแลกเปล่ียนสินทรัพย /วัสดุภายในเมืองเป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหอุปสงคและอุปทานของสินทรัพย/
วัสดุที่ไมใชงานมีความสอดคลองกัน นอกจากนี้ การพัฒนาธุรกิจ
ในรูปแบบ Product as Services ยังตองการระบบการติดตาม
สินทรัพย (Asset Tracking) เพ่ือใหการสงกลับ/รับคืนสินคา
เปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนา Internet 
of Things จะชวยใหเกิดการพัฒนาเมืองที่ เป น Circular 
และเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไปพรอม ๆ กัน ทั้งน้ี 
หนาที่สําคัญของเมืองคือจะตองทราบถึงความตองการเคร่ืองมือ/
บริการเหลานี้ เพื่อจะไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมารองรับความตองการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนและติดตามผล : สวนสุดทายที่จําเปน
ตอการผลักดันการพัฒนาเมืองสู  Circular ก็คือ การระดม
กําลังของทุกภาคสวนเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน และการ
ติดตามผล โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้

11. สรางความรู ความเข าใจแกพลเมือง ธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ความสําเร็จในการเขาสูระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของเมืองไมไดเกิดขึ้นจากการบริหารเมือง
แตเพียงอยางเดียว แตยังเกิดจากความคิดสรางสรรคและ
ความเปนผู ประกอบการท้ังในระดับครัวเรือนและภาคธุรกิจ 
เพ่ือขับเคล่ือนพลังสรางสรรคดังกลาว ผู บริหารเมืองจะตอง
สื่อสารวิสัยทัศนและยุทธศาสตรดาน Circular ไปยังทุกภาคสวน 
พรอมทั้งสรางความตระหนักและความเขาใจในหมูประชาชน
และภาคธุรกิจ เพ่ือเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งการระดมความรวมมือของสถาบันการศึกษาวิจัย สื่อมวลชน 

และภาคประชาสังคมจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่จะทําให
การดําเนินการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลได

12. รับมือกับความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจแบบ
เสนตรง และใหความสําคัญกับการใชโอกาสจากระบบ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน บุคคลและธุรกิจในเมืองจํานวนมาก
ยังคงยึดติดกับระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง และยังรูสึกคุนเคย
กับการท่ีไมตองรับผิดชอบคาใชจายจากผลกระทบภายนอก
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภค อยางไรก็ตาม ดวยความ
ตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการขาดแคลนทรัพยากร 
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น การแขงขันจากบริษัทที่มีนวัตกรรมในรูปแบบ 
Circular ขอกังวลของผูบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ดานกฎระเบียบ ทําใหภาคธุรกิจหันมาใหความสนใจกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง และใหความสําคัญ
กับการเปลี่ยนผานไปสู เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งน้ี 
เมืองจะมีบทบาทในการสรางการรับรู เกี่ยวกับความเสี่ยงจาก

เศรษฐกิจแบบเสนตรง และโอกาสที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม
และการปรับเปลี่ยนสูเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น

13. สรางความรวมมือระหวางผู มีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน การพัฒนาและรูปแบบธุรกิจตามแนวคิด Circular 
จะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับความรวมมือของผูเก่ียวของ
ตลอดหวงโซคุณคา ซึ่งเมืองมีสถานะที่เหมาะสมในการเชื่อมโยง/
ระดมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน รวมทั้ งทําหน า ท่ีเป นศูนย กลางในการสนับสนุน
การดําเนินงานดาน Circular เชน การสรางความรวมมือ
ตลอดหวงโซอุปทานในการแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช
เพ่ือนํากลับมาใชซํ้า การสงเสริมการรวมกลุมธุรกิจท่ีมีศักยภาพ
และมีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือใหเกิดคลัสเตอรดาน Circular 
บนหลักการพึ่งพาอาศัยกันในเชิงอุตสาหกรรม เปนตน
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จัดทําโดย 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

แหลงขอมูลอางอิง
• The 15 Circular Steps for Cities โดย European Investment Bank, December 2018 สืบคนจาก http://www.eib.org/

attachments/thematic/circular_economy_15_steps_for_cities_en.pdf 
• Circular Economy in Cities โดย Ellen Macarthur Foundation  สืบคนจาก https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

assets/downloads/Circular-economy-in-cities-preview-paper.pdf
• Circular cities of the 21st century, how are they defined and where is best practice? Contributor author to Circular

Berlin: Piyush Dhawan สืบคนจาก circular.berlin/circular-cities-of-the-21st-century-how-are-they-defined-
and-where-is-best-practice/

14. เรียนรูจากผูบุกเบิกและมืออาชีพดาน Circular
โดยเฉพาะเมืองที่ เ พ่ิงเริ่มเข าสู กระบวนการเปลี่ยนผ านสู  
Circular ควรเชื่อมโยงและเรียนรูจากเมืองที่มีระดับการพัฒนา
สูงกวา ซึ่งจะชวยสรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางในการ
จัดการกับอุปสรรคและความผิดพลาดต าง ๆ นอกจากนี้ 
การกําหนดผูนําการเปล่ียนแปลงดาน Circular ในระดับชุมชน
ทองถ่ินก็เปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหเมืองมีผูสรางแรงบันดาลใจในการ
เปล่ียนแปลงและเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดาน Circular

15. การสื่อสารความคืบหนาการดําเนินงานดาน
Circular โดยการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวย
ใหผูมีสวนไดเสียไดทราบความคืบหนาการดําเนินงานและทุมเท
ความพยายามในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระยะตอไปได
อยางตรงประเด็น อีกท้ังยังเปนการกระตุน/เช้ือเชิญผูมีสวนได

สวนเสียกลุ มใหม ๆ ใหเขามามีสวนในการพัฒนาสู เศรษฐกิจ
หมุนเวียนไดในอนาคต นอกจากนี้ การติดตามและการรายงาน
ความคืบหนาดังกลาว จะชวยใหสามารถติดตามไดวาขณะนี้ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวสัมฤทธ์ิผล
ในระดับใด และยังมีการพัฒนาในประเด็นใดที่จะตองปรับเปลี่ยน
หรือมุงเนนเพิ่มเติม
 15 ขั้นตอนท่ีกลาวมาน้ี แมจะเปนเพียงแนวทางกวาง ๆ 
แตมีประเด็นท่ีน าสนใจอยู หลายเรื่องที่ประเทศเรายังไม มี
การดําเนินการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม จึงควรพิจารณา
นํามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของไทย เชน การศึกษา
วิ เคราะห สภาพปจจุบันและสภาพการไหลของทรัพยากร 
เพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระดับเมืองท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
การสรางความเช่ือมโยงระหวางผู สรางของเสีย/ของเหลือใช
กับผูรับซื้อและผูใชทรัพยากรรอบสอง ดวยการสงเสริมบทบาท
ของตัวกลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน วัตถุดิบ/วัสดุตาง ๆ 
โดยภาครัฐ/เมืองเปนผูริเร่ิมและผลักดันใหเกิดการดําเนินงาน 
รวมท้ังพัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยทั้งในดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ สิทธิประโยชนจูงใจ เงินทุน ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ  โครงสร  างพื้นฐานต  าง  ๆ  ขั้นตอนสุดท  าย 
คือการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลอยางจริงจัง โดยสราง
ความรูความเขาใจ รวมถึงส่ือสารความคืบหนาการดําเนินงาน
ใหทุกภาคสวนในเมืองไดรับทราบ เพื่อกระตุ นใหเกิดความ
ตระหนักและความรวมมือที่ดี นําไปสูการเสริมพลังกันของทุกกลุม
ในเมือง บนหลักการของการพึ่งพาอาศัยกัน ภายใตเปาหมาย
เดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหเมืองก าวสู การเป นเมืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และสงผลตอยอดสู การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในระดับประเทศไดในที่สุด
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OIE CLUB

Product safety Product safety 
ทําใหสินคาญี่ปุนมีคุณภาพทําใหสินคาญ่ีปุนมีคุณภาพ
และความปลอดภัยสูงสุดและความปลอดภัยสูงสุด

 ผลิตภัณฑที่ทําในประเทศญี่ปุ นเป นที่ยอมรับ
อยางกวางขวางท่ัวโลกวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี 
และเปนผลิตภัณฑที่ผู ใชมั่นใจวามีความปลอดภัยสูง 
หนึ่งในเหตุผลที่ทําใหผลิตภัณฑของญี่ปุ นไดรับการ
ยอมรับดังกลาวมาจาก การที่ญี่ปุนมีระบบฐานขอมูล
อุบัติเหตุของผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ซึ่งไดมีการวิเคราะห
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเผยแพรขอมูลตาง ๆ  
ใหทราบทั่วไป ทําใหผูผลิตในประเทศญี่ปุน สามารถนํา
ขอมูลเหลาน้ัน ไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง
ใหมีความปลอดภัยมากข้ึนได การดําเนินการดังกลาว
ของหน วยงานภาครัฐมีกฎหมายท่ีบังคับชัด เจน 
เรียกโดยรวมว า  กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมาย 
Product Safety 

เครื่องหมาย Product Safety คืออะไร
 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ของประเทศ
ญี่ปุน (METI) ไดกําหนดใหผลิตภัณฑที่เขาขายตามท่ีกฎหมาย
กําหนดจะตองแสดงเคร่ืองหมาย Product Safety (PS) 
ที่ผลิตภัณฑทุก ช้ินที่วางจําหน าย มิฉะนั้น จะไม สามารถ
นําออกจําหน ายเป นการท่ัวไปได  หากเทียบกับเมืองไทย 
คล ายกับกฎหมายอาหารและยา  กรณี เป นสินค าอาหาร
และยา และกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรณี
เป นผลิตภัณฑ มาตรฐานบังคับ ทั้ งนี้ เพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค และปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดตอเศรษฐกิจ
และสังคมโดยสวนรวม กฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับ Product 
safety mark มีทั้งสิ้น 4 ฉบับดวยกัน ดังนี้
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 1.  ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาวาดวยความปลอดภัย : 
Electrical Appliance and Material Safety Act (DENAN Act) 
 2.  ธุรกิจและผลิตภัณฑที่ใชกาซ : Gas Business Act 
 3.  การรักษาความปลอดภัยและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว : Act on the Securing of and the 
Optimization of Transaction Liquefied Petroleum Gas 
เชน ผลิตภัณฑที่ใชรวมกับแก็ส LPG หรือ กาซหุงตม
 4.  ผลิตภัณฑ ที่ ผู  บ ริ โภคต  องการความปลอดภัย
เปนพิเศษ : Consumer Product Safety Act 
 กฎหมายขางตนเร่ิมบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 
โดยแตละฉบับไดกําหนดชนิดของผลิตภัณฑที่เขาขาย และเกณฑ
ขอกําหนดคุณภาพของแตละผลิตภัณฑไว ทั้งหมดอางอิงตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ เชน ISO IEC ฯลฯ ซึ่ง PS Mark 
ถือเปนมาตรฐานบังคับ ทําใหผู ผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย 
จะตอง ผลิต นําเขา และจําหนายผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐาน
เทานั้น ดังนั้น สินคาที่วางจําหนายและใชงานในประเทศญี่ปุน 
หากเปนผลิตภัณฑที่เขาขายแลว ผลิตภัณฑนั้น ๆ ตองมีคุณภาพ
ผานมาตรฐานดังกลาวและตองแสดงเครื่องหมาย Product 
safety บนผลิตภัณฑดวย PS Mark แบงออกเปน 2 ระดับ 
กลาวคือ 

1.  ผลิตภัณฑที่เขาขายทั่วไป ผูผลิต หรือผูนําเขา 
จะตองทําการทดสอบวาผลิตภัณฑนั้น ๆ เปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด และติดฉลากเครื่องหมาย ณ ตําแหนงท่ีกําหนด

2.  ผลิตภัณฑ ที่ เข าข ายพิ เศษ  เป นผลิตภัณฑ 
ที่เคยเปนตนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูบริโภคมากอน ซึ่งผูผลิต หรือผูนําเขา จะตองใหหนวยงาน
บุคคลที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล เปนผู ทําการทดสอบวา
ผลิตภัณฑดังกลาว มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
และติดแสดงฉลากเคร่ืองหมาย Product Safety ณ ตําแหนง
ที่กําหนดดวย
 นอกจากน้ี ผู จําหนาย มีหนาท่ีที่จะตองตรวจสอบวา
ผลิตภัณฑนั้น ๆ มีการติดเครื่องหมาย Product Safety ตามที่
กฎหมายกําหนด วาถูกตองหรือไม อยางไรก็ตาม มีขอยกเวน
ที่ ไม ต องปฏิบัติตามกฎหมายน้ี สําหรับผลิตภัณฑที่ส งออก 
หรือจําหนายใหกับผูที่จะนําไปใชในตางประเทศ แตตองทําการ
ยื่นขอยกเวน และตองติดเคร่ืองหมายหามใชงานในประเทศญ่ีปุน 
ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 1

รูปที่ 1 ตัวอยางเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑที่ไดรับการยกเวน

การชดใชคาเสียหายท่ีเกิดจากความบกพรอง
ของผลิตภัณฑ 
 Consumer Product Safety Act บังคับใหผูประกอบ
กิจการตองมีมาตรการเพ่ือชดใชค าเสียหายใหกับผู บริโภค
ที่ไดรับความเสียหายตอชีวิต หรือรางกายจากความบกพรอง
ของผลิตภัณฑ กลาวคือใหทําประกันที่สามารถจายสินไหม
ทดแทนท่ีไม น อยกว า 10 ล านเยนต อผู  เสียหาย 1 ราย 
และรวมกันปละไมตํ่ากวา 30 ลานเยน

การดําเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
บกพรองของผลิตภัณฑ
 Consumer Product Safety Act กําหนดใหผู ผลิต 
หรือผู นําเขา ตองรายงานตอ Consumer Affairs Agency 
เก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุรายแรงจากความบกพรองของผลิตภัณฑ
ที่ผลิต หรือนําเข า ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ทราบเรื่อง 
โดยจะตองรายงานชื่อผลิตภัณฑ รุน รายละเอียดการเกิดอุบัติเหต ุ
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ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑที่เขาขายตามที่กฎหมายกําหนด และเครื่องหมาย Product Safety

No. กฎหมาย ผลิตภัณฑ เครื่องหมาย
1 Electrical Appliance  เขาขาย 341 ผลิตภัณฑ เชน ตูเย็น

and Material  เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา
Safety Act (DENAN Act) หลอดไฟ LED พัดลม เปนตน

  เขาขายพิเศษ 116 ผลิตภัณฑ เชน ปลั๊กไฟ AC Adaptors 
ฟวส ปมไฟฟา เครื่องนวดไฟฟา เปนตน

2 Gas Business Act เขาขาย 4 ผลิตภัณฑ ไดแก 
(1) Gas water heater 

  (2) Gas space heater 
(3) Bath tub water heater 
(4) Gas cooking stove

  เขาขายพิเศษ 4 ผลิตภัณฑ ไดแก 
(1) Gas water heater (Open flue type) 
(2) Gas space heater (Open flue type) 
(3) Bath tub water heater (Open flue type) 
(4) Burner for bath tub water heater 

3 Act on the Securing เขาขาย 9 ผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน Gas water heater,
of Safety and the   เตาแกส, ทอความดันสูง ทอความดันตํ่า เปนตน
Optimization of 
Transaction of 
Liquefied Petroleum เขาขายพิเศษ 7 ผลิตภัณฑ เชน Gas water heater 
Gas   (Open flue type), Heating body of 

bath tub, Burner for bath tub water heater, 
Cartridge gas cooker, Gas valve เปนตน

4 Consumer Product  เขาขาย 6 ผลิตภัณฑ ไดแก 1) Autoclave
Safety Act และหมอความดันสําหรับครัวเรือน 2) หมวกกันน็อค
  3) เชือกปนภูเขา 4) หมอตมนํ้ารอนที่ใชนํ้ามัน 

5) Oil bath boiler และ 6) Oil heater

  เขาขายพิเศษ 4 ผลิตภัณฑ ไดแก 
(1) Baby beds

  (2) Portable laser application devices
(3) Hot water circulators for baths
(4) Lighters and utility lighters
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จํานวนที่ผลิต หรือนําเขา โดยไดนิยามอุบัติเหตุรายแรงไวดังนี้ คือ 
อุบัติเหตุที่ทําใหผูบริโภคเสียชีวิต หรือตองไดรับการรักษาพยาบาล
เกิน 30 วัน หรือทําใหทุพพลภาพ หรือทําใหเกิดเพลิงไหม หรือ
อุบัติเหตุจากสารคารบอนมอนอกไซด 
 นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาว ยังกําหนดใหผู จําหนาย 
ผูซอมแซม หรือผูติดตั้งผลิตภัณฑเหลานั้น ตองรายงานอุบัติภัย
รายแรงใหกับผูผลิต หรือผูนําเขาทราบดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่เปน
ผลิตภัณฑ OEM ใหถือวาผูวาจางผลิต คอืผูผลิต
 เมื่อ Consumer Affairs Agency ไดรับการรายงาน
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุรายแรงแลว กฎหมายกําหนดใหตอง
ทําการประกาศใหทราบทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ
ดังกลาว และวิธีการเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน
ซํ้ า อีก ซึ่ งในการวิ เคราะห หาสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุจาก
ผลิตภัณฑนั้น ๆ กระทรวงเศรษฐกิจการคา และอุตสาหกรรม 

รูปที่ 2 Flow Chart การเกิดอุบัติภัยรายแรง

ผูผลิต หรือผูนําเขา
รายงาน

Consumer Affairs Agency
เปดเผยขอมูลอุบัติเหตุ

METI

ผูจําหนาย 
แจงผูผลิต หรือผูนําเขา

● เผยแพรผลการวิเคราะห
 หาสาเหตุ

● แจงเตือนผูบริโภค

● สั่งการปรับปรุง แกไข

● สั่งการเรียกคืนผลิตภัณฑ

วิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุ

สั่งการ รายงาน

เกิดอุบัติเหตุรายแรงจากผลิตภัณฑ

(METI) มอบหมายให National Institute of Technology 
and Evaluation (NITE) เปนผูวิเคราะหและรายงานผลกลับไปยัง 
METI เพื่อเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปทราบตอไป (รูปที่ 2) 
 ดังนั้น NITE จึงมีฐานขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑแตละชนิดใหผูประกอบการสามารถเขาไปศึกษา
เพื่อประโยชน ในการออกแบบผลิตภัณฑใหม ได  ปจจุบัน
มีการรายงานอุบัติเหตุรายแรงประมาณ 900 เรื่อง/ป นอกจากน้ี 
หากเห็นวาผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด หรือผลิตภัณฑ
ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง มีโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
ตอประชาชนในวงกวาง กฎหมายทั้ง 4 ฉบับขางตนยังกําหนดให
สามารถเรียกคืนสินคากลบัจากตลาดได
 สําหรับอุบัติเหตุไมรายแรงนั้น Consumer Product 
Safety Act ไมไดกําหนดใหตองมีการรายงาน แตเพื่อเปนการ
ปองกันไมให พัฒนาเปนอุบัติเหตุร ายแรงในอนาคต METI 
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รูปที่ 3 Flow Chart กรณีการเกิดอุบัติเหตุไมรายแรง หรือ Near-Miss

ไดมีหนังสือเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 แจงใหองคกร หรือ
สมาคมของผูประกอบการตาง ๆ ทั่วประเทศ สงขอมูลอุบัติเหตุ
ที่ไมเขาขายกฎหมาย Consumer Product Safety หรือ
อุบัติการณตาง ๆ รวมถึงผลการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ให National Institute of Technology and Evaluation 
(National Institute of Technology and Evaluation (NITE) 
เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห จากนั้น NITE จะทําการเผยแพร
ผลการวิเคราะหใหประชาชนรับทราบทุก 3 เดือน และจัดงาน
สัมมนาเพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ (รูปที่ 3) ปจจุบันมีการรายงาน
อุบัติเหตุไมรายแรงประมาณ 2,000-3,000 เรื่อง/ป

การประยุกตใชแนวคิด Product Safety 
ในประเทศไทย

1.  การจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑที่เปนสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ ในประเทศไทย มักจะพบเห็นขาว
อุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพรองของผลิตภัณฑอยู บ อยครั้ง 
ตัวอยางเชน กรณีไฟไหมจากไฟฟาลัดวงจร กรณีไฟดูด/ไฟชอต 
จากเคร่ืองทํานํ้าอุ นภายในบาน และเคร่ืองทําน้ําเย็นภายใน

โรงเรียน และกรณีแบตเตอรี่มือถือระเบิด และลาสุดกรณี
ชารจรถยนตไฟฟาไวแลวเกิดไฟไหม ฯลฯ อุบัติเหตุขางตน
อาจเกิดข้ึนจากการออกแบบท่ีผิดพลาดของผูผลิต หรือความไมรู
ดานเทคนิคของผูนําเขาตองการลดตนทุน เชน กรณีเคร่ืองเลน
อุปกรณภาพและเสียงท่ีนําเขาจากประเทศจีน ที่ไมมีการติดตั้ง
พัดลมระบายความรอนภายใน เมื่อนํามาใชงานในประเทศไทย
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ที่เปนเมืองรอน ก็มักประสบปญหาเครื่องเสียหลังจากใชงาน
ไมนาน เครื่องเปดไดบางไมไดบาง หรือกรณีแทนชารตไรสาย
ที่มีความรอนสะสมมาก ทําใหมือถือบางคายเลิกผลิตผลิตภัณฑ
ดังกลาว ฯลฯ 
 ในประเทศไทยยังไมมีการจัดทําและบันทึกฐานขอมูล
เหลานี้ไว เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดเรียนรู และปรับปรุงไมใหเกิดขึ้น
ซํ้าอีก ทําใหผู ผลิตในประเทศไทยที่มีความประสงคจะพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงตองเรียนรู ดวยตนเอง
เปนหลัก ซึ่งตองใชระยะเวลานาน และมีคาใชจายสูงในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหดีขึ้น สงผลตอตนทุน
ทําใหไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได
 จะเห็นไดว าในประเทศญ่ีปุ น กําหนดให NITE เปน
หนวยงานท่ีวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑ 
และจัดทําฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบ จากฐานขอมูลดังกลาว ผูประกอบการญ่ีปุน
ที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิด
ความปลอดภัยไมเป นตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุซํ้าแลวซํ้าเล า 
จึงทําให ผลิตภัณฑของญี่ปุ นมีคุณภาพเปนที่ เชื่อถือยอมรับ
อยางสูงจากทั่วโลก
 ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ฯลฯ แตไมมีหนวยงานใด
จัดทําฐานขอมูล เพื่อประโยชนทางวิชาการและการคา สวนใหญ
จะรวบรวมและเผยแพรในลักษณะขาวสารทั่วไป ดังนั้น กระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะท่ีมีสถาบันเครือขายทํางานในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานสากล  เช น  สถาบันไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สถาบันอาหาร 
สถาบันพลาสติก สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
ฯลฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากผลิตภัณฑขึ้น หากมอบหมายให
หนวยงานเหลานี้เปนผูวิเคราะหทดสอบ และดําเนินการประมวล
เรียบเรียงเปนขอมูลในเชิงวิชาการ และรวบรวมเปนฐานขอมูล
ไวที่สถาบันฯ เพื่อเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ โดยอาจมี 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ทําหนาที่
ดูแลในภาพรวมทั้ งหมด  องค ความรู ที่ เป น  Khowhow 
ดานความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟา จะเกิดประโยชนใหกับ
ผู ประกอบการไทย ไดนําความรู ไปใชพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
ความปลอดภยัยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ หากเปนประเด็นท่ีกระทบตอภาคอุตสาหกรรม 
และสังคมในวงกวาง กระทรวงอุตสาหกรรม อาจพิจารณากําหนด
เปนนโยบาย มาตรการ หรือโครงการ หรือจัดโครงสรางพ้ืนฐาน
รองรับ เชน การสรางสถานีชารตรถยนตไฟฟา EV ที่ตองได
มาตรฐาน การปรับปรุงระบบไฟฟาภายในบานสําหรับจุดเติม
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จัดทําโดย
นายวงศกร ตระกูลหิรัญผดุง

แหลงขอมูลอางอิง
บวร สัตยาวุฒิพงศ, เครื่องหมาย Product Safety และ Product Safety Award. 

สํานักงาน ที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมประจําประเทศญ่ีปุน กระทรวงอุตสาหกรรม ธันวาคม 2561
http://intelligence.masci.or.th สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เปดรับขอเขียน-บทความดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ
แนวทางของวารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

ผูสนใจสามารถติดตอสงเรื่องเพื่อพิจารณาลงตีพิมพไดที่ 
กองบรรณาธิการ

คอลัมน “OIE Club”

ประจุไฟฟาเพื่อใชกับรถยนตไฟฟา EV ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาพรวม นอกจากนั้นแลว ยังเปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนท่ัวไป ไดเรียนรู และทําความเขาใจถึงอันตรายของ
ผลิตภัณฑที่ไม ได มาตรฐานในเชิงวิชาการ ซึ่งเปนการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในสังคมไทย

2.  การเปรียบเทียบระหวางพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องหมาย Product safety ของประเทศญี่ปุน
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 
มีการกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับสําหรับผลิตภัณฑที่มีผลตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภค และใหติด
เครื่องหมาย มอก. ในผลิตภัณฑดังกลาว เชนเดียวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องหมาย Product Safety ของประเทศญ่ีปุ น 
แตสิ่งท่ี พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตกตาง

จากกฎหมายของประเทศญ่ีปุน คือ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  กํ าหนดให พนักงานเจ  าหน  าที่  มีอํ านาจ
ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
แตไมมีการกําหนดใหสั่งการใหผู ผลิต หรือผู นําเขาเรียกคืน
ผลิตภัณฑจากทองตลาดได นอกจากนั้น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด แตเปนตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง พนักงานเจาหนาที่ก็ไมมีอํานาจในการยึดหรืออายัด
ผลิตภัณฑดังกลาวได อยางไรก็ตาม สําหรับการส่ังการใหเรียกคืน
ผลิตภัณฑที่เปนอันตรายตอผูบริโภคในประเทศไทย มีกําหนดไว
ใน พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 36 และ พ.ร.บ.
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยังไมมีการกําหนดเก่ียวกับ
การวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุที่ เ กิดจากผลิตภัณฑ 
การจัดทําฐานข อมูล และการเผยแพร ข อมูลทางวิชาการ
สําหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหกับประชาชนในวงกวาง



รอบรั้ว อุตสาหกรรม
นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรม  เข  า ร  วมพิ ธี ถวายพระพรชั ยมงคล
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานนํากลาวถวายพระพรชัยมงคล
พร อมขับร องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี
จอมราชา และรวมลงนามถวายพระพร ในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวย นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหการตอนรับคณะนักลงทุนจากจีนและฮองกง ในโอกาสการเยือนประเทศไทยเพื่อสรางความตอเนื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมร วม ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตท่ีสมดุลและย่ังยืนของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย จีนและฮองกง 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ สศอ. เขารวมงานวันคลายวัน
สถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 77 ป โดยม ีนายสมชาย หาญหริญั 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตอุตสาหกรมยานยนต
สมัยใหม (Next Generation Automotive Industry Foresight 
Workshop) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 1 ป 2562

ไตรมาส 1 ป 2562 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 1.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการหดตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา 
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ ตามลําดับ ดานตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2562 ตลาดหลักหดตัวในหลายตลาด อาทิ จีน อาเซียน (5) 
สหภาพยุโรป (27) และญี่ปุน

ไตรมาส 1 ป 2562 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 7.5 สินคาทุนหดตัว
รอยละ 8.9 จากการนําเขาเครื่องบิน เครื่องรอน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
และสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบท่ีหดตัว 
สวนสนิคาวตัถดุบิและกึง่สาํเรจ็รปู (ไมรวมทองคํา) หดตวัรอยละ 2.6 จากการหดตัว
ของการนําเขาเคมีภัณฑ อุปกรณสวนประกอบเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ตามลําดับ

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 1 ป 2562

- แผงวงจรไฟฟา
  (+7.9%)
- เคมีภัณฑ       
 (+1.2%)
- อัญมณีและ
 เครื่องประดับ 
  (ไมรวมทองคํา)
  (+12.6%) 

- ผลิตภัณฑยาง
  (+14.0%)
- รถยนต อุปกรณและ
  สวนประกอบ
  (+6.8%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ
  (ไมรวมทองคํา) 
  (+2.4%)

- เครื่องซักผาและ
  เครื่องซักแหงและ
  สวนประกอบ
  (+198.1%)
- ผลิตภัณฑยาง 
 (+15.0%)
-  เหล็ก เหล็กกลาและ
  ผลิตภัณฑ
  (+22.5%)

- เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน
  และสวนประกอบ
  (+70.4%)
- เคมีภัณฑ 
  (+22.8%) 
- เม็ดพลาสติก 
  (+7.8%) 

- ผลิตภัณฑยาง 
  (+7.5%)
- เม็ดพลาสติก
  (+4.8%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ
  (ไมรวมทองคํา) 
  (+46.7%)

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

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2559 2560 2561 2562

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

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% -1.7%

(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% -8.9%

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% -2.6%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

 ไตรมาสที่ 1/2562 MPI หดตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปก อน อุตสาหกรรมที่ส งผลใหดัชนีหดตัว
จากไตรมาสเดียวกันของป 2561 อาทิ HDD เหล็กและเหล็กกลา สวนอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว อาทิ รถยนตและช้ินสวน การกลั่นปโตรเลียม 
เครื่องปรับอากาศ

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2561 Jan 5.7

Feb 5.3
Mar 4.6
Q1 5.2
Apr 3.6
May 4.9
Jun 4.9
Q2 4.5
Jul 4.8
Aug 2.3
Sep -0.1
Q3 2.3
Oct 5.7
Nov 0.8
Dec 1.2
Q4 2.6

2562 Jan 0.6
Feb -1.3
Mar -2.7
Q1 -1.2

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE 

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา
2-4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลืองสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดงสัญญาณไฟสีแดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 สงสัญญาณเตือนระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู บริโภคของจีน
ตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน และตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณ
ไมปกติ ไดแก ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนเมษายน 2562

หมายเหตุ : ()  หมายถึง อัตราการขยายตัว YoY (%)
               *  ตัวเลขประมาณการเบ้ืองตน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


