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เรื่องเดนประจําฉบับ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3วารสาร

เปรยีบมวยไทยเปรียบมวยไทย
กบัเวยีดนามกบัเวยีดนาม
ลงทุนทําธุรกิจที่ไหนงายกวากันลงทุนทําธุรกิจท่ีไหนงายกวากัน

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มีความสําคัญตอการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากระดับการออมภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการลงทุน
ในประเทศ ดังนั้น จึงตองอาศัยเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพ่ือใชในการลงทุนภายในประเทศดวย ซึ่งการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศน้ีไมไดมาในรูปของเม็ดเงินการลงทุนเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงความรูดานเทคโนโลยี 
การจัดการและทุนทางปญญา ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศและกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากน้ีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศหรือการลงทุนของภาคเอกชนยังเปนตัวกําหนดโครงสราง
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต สงผลตอความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย โดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม
ที่เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทั้งน้ี ที่ผานมาประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่สําคัญ 
คือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC ซึ่งไดรับการตอบรับ
จากนักลงทุนเปนอยางดี อยางไรก็ตามในประเทศเพ่ือนบานของเราอยางประเทศเวียดนามท่ีกําลังเรงขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศก็เรงดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศเชนกัน คําถามที่ตามมา คือ ประเทศไหนจะมีแรงดึงดูดดานการลงทุน
มากกวากันระหวางไทยหรือเวียดนามดวยเหตุผลอะไร ซึ่งรายงานการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ
ประจําป 2563 (Doing Business 2020) ที่ธนาคารโลกเปนผูจัดทําและเผยแพร สามารถตอบคําถามดังกลาวไดในมิติ
ที่ เ ก่ียวของกับความยากงายในการประกอบธุรกิจซึ่งเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ ใช ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนตางชาติ และหากพบวามีประเด็นใดที่เวียดนามมีแตมตอมากกวาประเทศไทย ก็สามารถนําไปปรับปรุง
หรือพัฒนาเพื่อใหประเทศไทยมีความนาสนใจในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศมากยิ่งข้ึน

 Doing Business เปนรายงานผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับ
ความยากงายในการเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก 
ซึ่งธนาคารโลกจัดทําขึ้นครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2004 สําหรับ
ในประเทศไทยธนาคารโลกเริ่มเขามาสํารวจในป ค.ศ. 2005 และ
ในรายงานฉบับลาสุด (Doing Business 2020) มีจํานวนประเทศ

ที่ธนาคารโลกดําเนินการสํารวจทั้งสิ้น 190 ประเทศ โดยรายงาน
ดังกลาวเปนการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให
บริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบตาง ๆ ของรัฐวามีสวนสนับสนุน หรือเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินธุรกิจอยางไร ซึ่งมีตัวช้ีวัดในการศึกษา 10 ดาน 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแตการเร่ิมตนจัดตั้งธุรกิจ
จนถึงการปดกิจการ ไดแก 1) การเริ่มตนธุรกิจ (Starting 
a Business) 2) การขออนุญาตกอสราง (Dealing with 
Construction Permits) 3) การขอใชไฟฟา (Getting Electricity) 
4) การจดทะเบียนทรัพยสิน (Registering Property) 5) การไดรับ
สินเช่ือ (Getting Credit) 6) การคุมครองผูลงทุน (Protecting 
Investors) 7) การชําระภาษี (Paying Taxes) 8) การคาระหวาง
ประเทศ (Trading Across Boarders) 9) การบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลง (Enforcing Contracts) และ 10) การแกปญหา
การลมละลาย (Resolving Insolvency) โดยมีเกณฑการพิจารณา 
4 เรื่องหลัก ไดแก ขั้นตอนในการดําเนินการที่งาย (Easier)
ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีรวดเร็ว (Faster) คาใชจ าย
ในการดําเนินการที่ตํ่า (Cheaper) และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เอื้อตอการดําเนินการ (Smarter Regulations) ทั้งนี้ วิธีการให
คะแนนในแตละประเด็นที่สํารวจ มีการกําหนดคาเปาหมายขึ้น 
แลวประเมินผลโดยวัดวาแตละประเทศมีระยะหางจากเปาหมาย
ที่กําหนดมากเทาใด (Distance to Frontier : DTF) เชน
การขออนุญาตกอสรางตองไดรับใบอนุญาตภายใน 10 วัน 
หากประเทศใดทําไดภายใน 10 วัน จะไดคะแนนเต็ม และจะได
คะแนนนอยลงเร่ือย ๆ ตามจํานวนวันที่เพิ่มขึ้น แตละประเด็น
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และแตละประเทศจะไดคะแนน
ลดหล่ันกันตามผลงานท่ีทําได การวัดคะแนนน้ีเรียกวา Ease 
of Doing Business Score (EODB)
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4 วารสาร



 จากรายงานผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมประเทศไทย
ไดรับการจัดอันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27
ในปที่แลว โดยประเทศไทยไดรับคะแนน 80.1 คะแนน 
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 0.6 คะแนน1 ในแงตัวชี้วัดที่มีอันดับสูงสุด
ซึ่งสะทอนการแขงขันกับประเทศตาง ๆ จนติด 10 อันดับแรก
ของโลก มี 2 ดาน คือ ดานการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย
ไดอันดับ 3 ของโลก และดานการขอใชไฟฟา ไดอันดับ 6 ของโลก 
ทั้งนี้มีการปฏิรูปที่สําคัญที่มีคะแนนปรับตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ
ปที่ผานมาใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการเร่ิมตนธุรกิจ 2) ดานการ
ขออนุญาตกอสราง 3) ดานการขอใชไฟฟา และ 4) การแกไข
ปญหาการลมละลาย ในดานของประเทศเวียดนาม ไดรับคะแนน 
69.8 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 1.2 คะแนน แตอันดับลดลง
1 อันดับ จากอันดับที่ 69 ปรับลดลงอยู ในอันดับที่ 70 
ในรายงานปลาสุด อยางไรก็ตาม มีการปฏิรูปที่สําคัญที่มี

คะแนนปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมาถึง 6 ดาน ไดแก 
1) ดานการเร่ิมต นธุรกิจ 2) ดานการขออนุญาตกอสร าง
3) ดานการขอใชไฟฟา 4) การไดรับสินเชื่อ 5) การชําระภาษี 
และ 6) การแกไขปญหาการลมละลาย โดยประเด็นของการไดรับ
สินเชื่อและการชําระภาษี มีคะแนนปรับเพิ่มข้ึนมาก โดยปรับ
เพิ่มขึ้นถึง 5.0 และ 6.1 คะแนน ตามลําดับ โดยเวียดนามปรับปรุง
การจายภาษีใหงายข้ึนโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ ทั้งนี้จะเห็นวา แมปจจุบันในระดับภาพรวม
ประเทศไทยจะมีอันดับและคะแนนดีกวาเวียดนามแตเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดในแตละดาน เวียดนามมีการพัฒนา
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนที่จะเขาไปลงทุน
ประกอบธุรกิจในประเทศในหลายดานดวยกัน บางดาน
มีพัฒนาการจนสามารถมีอันดับและคะแนนดีกวาประเทศไทย
ไปแลวในปลาสุด

1 คะแนนในป 2019 มีการปรับปรุง
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ดานท่ีเวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกวาไทยในรายงาน Doing Business 2020

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

 จากจํานวนทั้งหมด 10 ดาน มีดานที่ประเทศไทย
มีอันดับและคะแนนดีกวาเวียดนามท้ังหมด 7 ดาน ไดแก 
1) การเร่ิมตนธุรกิจ (Starting a Business)  2) การขอใชไฟฟา 

(Getting Electricity) 3) การคุมครองผูลงทุน (Protecting 
Investors) 4) การชําระภาษี (Paying Taxes) 5) การคา
ระหวางประเทศ (Trading Across Boarders) 6) การบังคับ
ให  เป นไปตามข อตกลง  (Enforc ing Contracts) และ
7) การแกปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency) 
ท่ีเหลืออีก 3 ดาน เวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกวาไทย ไดแก 
1) การขออนุญาตกอสราง (Dealing with Construction 
Permits) 2) การจดทะเบียนทรัพยสิน (Registering Property) 
และ 3) การไดรับสินเชื่อ (Getting Credit) และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดโดยเฉพาะท้ัง 3 ดานท่ีเวียดนามมีอันดับและ
คะแนนดีกวาไทย ในดานการขออนุญาตกอสราง เวียดนาม
ดําเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตกอสราง (Procedures) 
ลงเหลอืเพียง 10 ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (Time) 166 วัน 
ในขณะที่ไทยมี 14 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ 113 วัน 
ในดานของการจดทะเบียนทรัพยสิน ในเวียดนามมีขั้นตอน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7วารสาร

ในการจดทะเบียน (Procedures) จํานวน 5 ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ (Time) 53.5 วัน และมีตนทุนของการจดทะเบียนอยูที่
รอยละ 0.6 ของมูลคาทรัพยสิน ในขณะที่ไทยมี 5 ขั้นตอนเทากัน 
ใชระยะเวลาดําเนินการเพียงแค 9 วัน แตไทยมีตนทุนของการ
จดทะเบียนคอนขางสูงอยู ที่ร อยละ 7.2 ของมูลคาทรัพยสิน

ซึ่งมากกวาเวียดนามพอสมควร และในดานของการไดรับสินเชื่อ 
วัดโดยใชดัชนี 2 ตัว คือ The Legal Rights Index (มีคา 0 -12) 
โดยคะแนนสูงกวาแสดงวามีกฎหมายที่ไดรับการพัฒนาใหสงเสริม
การเขาถึงสินเชื่อไดดียิ่งข้ึน และ The Credit Information
Index (มีคา 0 - 8) วัดขอบเขตการเขาถึงและคุณภาพของ
ขอมูลเครดิต โดย The Legal Rights Index  และ The Credit 
Information Index ของเวียดนามมีคาเทากับ 8 ทั้งสองตัว 
สวนของประเทศไทยมีค าเทากับ 7 ทั้งสองตัว นอกจากนี้
ในปจจุบันศูนยขอมลูเครดติแหงชาติของเวียดนาม (the National 
Credit Information Centre of Vietnam : CIC) และธนาคาร
แหงเวียดนาม (the State Bank of Vietnam : SBV) ไดเปดตัว
แพลตฟอรมเช่ือมโยงผูกูและธนาคาร ซึ่งผูกูสามารถเลือกแพ็คเกจ
สินเชื่อและลงทะเบียนความตองการสินเชื่อที่ธนาคารท่ีตองการ
ผานชองทางออนไลน รวมถึงผูกูจะไดรับอนุญาตใหดูขอมูลเครดิต
ของตนเองได เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผู ตองการกู
และสรางความมั่นใจในความปลอดภัยและความลับของขอมูล

  นอกจากนี้ หากมองย อนกลับไป
ในชวงท่ีผานมาต้ังแตป 2548 จนถึงปจจุบัน
จะเห็นว าแต ละประเทศในภูมิภาคเอเ ชีย
ตะวันออกและแปซิฟก ไดมีการพัฒนาคะแนน
ของตัวชี้วัดตาง ๆ ขึ้นมาคอนขางมาก อาทิ 
จี น ท่ี มี ก า รพัฒนาประ เทศอย  า ง รวด เ ร็ ว
จะเห็นวาคะแนนในชวง 15 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้น
มากกวา 35 คะแนน หรือหากเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับเวียดนามในแงของพัฒนาการ
เพื่อใหงายตอการประกอบธุรกิจ ในชวง 15 ป
ที่ผานมา ประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ 
20 คะแนน ในขณะที่เวียดนามทําไดดีกวา
มีคะแนนเพิ่มขึ้นกวา 20 คะแนน อยางไรก็ตาม
ยิ่งประเทศพัฒนามากขึ้นเทาไหร ก็นับวาเปน



จัดทําโดย :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/

handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-

ranked-70th-ease-business.html/
https://thaipublica.org/2019/10/worldbank-doing-

business-2020-thailand/ 

 กลาวโดยสรุป หากเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม
ในมิติความยากงายในการประกอบธุรกิจจากผลของรายงาน
การจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจประจําป 2563 
(Doing Business 2020) ในระดับภาพรวมแมประเทศไทย
จะมีอันดับและคะแนนดีกว  า เ วียดนามแต  เมื่ อ พิจารณา
ในรายละเอียดในแตละดาน เวียดนามมีการพัฒนาเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนักลงทุนท่ีจะเขาไปลงทุนประกอบธุรกิจ
ในประเทศในหลายดานดวยกัน บางดานมีพัฒนาการจนสามารถ
มีอันดับและคะแนนดีกวาประเทศไทยไปแลว (ในปลาสุด) ไดแก 
ดานการขออนุญาตกอสราง การจดทะเบียนทรัพยสนิ และการไดรบั
สินเชื่อ นอกจากนี้หากมองพัฒนาการยอนหลังสะสมจนถึง
ปจจุบัน เวียดนามทําไดดีกวาประเทศไทยโดยเปนอันดับที่ 5 
ของภูมิภาค ดังนั้น สิ่งท่ีประเทศไทยตองเดินหนาตอเพื่อให
ประเทศมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอนักลงทุน ก็คือประเทศไทย
ยังจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ใหมีความสะดวกและเอื้อตอการแขงขันของผู ประกอบการ
ในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองตอไปโดยเฉพาะดานท้ัง 3 ดาน
ที่เวียดนามมีอันดับและคะแนนดีกวาประเทศไทย เพื่อใหมั่นใจวา
ประเทศไทยจะสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงไดในระยะยาว 
และผลประโยชนจากการปฏิรูปสภาพแวดลอมทางธุรกิจจะนํามา
ซึ่งการเพิ่มการลงทุนและมีการจางงานคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

เรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะพัฒนาตอเพราะชองวางของการพัฒนา
จะเร่ิมเล็กลงเร่ือย ๆ ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปรที่อาจจะมี
คําถามวาทําไมในชวง 17 ปที่ผานมาแทบจะไมไดพัฒนาคะแนน
อะไรขึ้นมา นั้นเปนเพราะวาสิงคโปรมีผลงานที่ดีมาโดยตลอด
อยู แลวตั้งแตกอนเริ่มจัดทํารายงานดวยซํ้าทําใหแทบจะไมมี
ชองวางท่ีรอการพัฒนาเลย ทั้งนี้จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา
ประเทศท่ีมีสภาพแวดล อมทางธุรกิจและการกํากับดูแล
ที่ เป นมิตรจะชวยสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ ทําใหมี
ธุรกิจเกิดขึ้นไดมากกวา สรางงานไดมากกวา โดยจากงานวิจัย
พบวาคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 10 คะแนนจะทําใหประเทศมีธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น 1 แหงตอประชากร 2,000 คน ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับ
การสรางงานในประเทศและน่ันหมายถึงการนําไปสูการลดความ
ยากจนในประเทศในทายที่สุด
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บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 ภายหลัง 5 ป จากการตรึงกําลังของท้ังสองฝาย ในเดือน
มิถุนายน 2493 กองทัพเกาหลีเหนือภายใตการสนับสนุนของจีน
และสหภาพโซเวียต ไดยกพลขามเสนขนานที่ 38 โจมตีเกาหลีใต
ซึ่งอยูภายใตการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาเปนการเปดสงคราม
เกาหลีขึ้นอยางเปนทางการ ชวงระหวางสงครามท้ังเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใตตางไดรับการสนับสนุนจากประเทศมหาอํานาจ 
ทําใหสงครามดังกลาวแปรสภาพจากสงครามกลางเมืองไปสู
สงครามตัวแทนระหวางข้ัวอํานาจ เกาหลีใตไดรับการสนับสนุน
จากสมาชิกสหประชาชาติส งกําลังร วมรบถึง 17 ประเทศ
ในนามกองกําลังสหประชาชาติ (United Nations Force)
ซึ่งประเทศไทยถือเปนประเทศแรกในเอเชียและเปนประเทศ
ที่สองในโลกท่ีสงทหารเขารวมรบในสงครามน้ี สงผลใหไทย
มีความสัมพันธที่แนบแนนกับเกาหลีใต จนไดรับการขนานนามวา
เปน Eternal Partnership หรือหุนสวนชั่วนิรันดร ภายหลัง
การทําสงครามที่ยาวนานไดมีความพยายามอยางมากที่จะหา
ทางยุติการรบจนในท่ีสุดมีการเจรจาหยุดยิง (Armistice) 
ณ หมูบานปนมุนจอม ซึ่งเปนรอยตอระหวางสองพ้ืนที่ เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2496 อยางไรก็ดี การหยุดยิงเพื่อยุติการรบในสงคราม
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 ภายหลังการสิ้นสุดระบบการปกครองแบบ
ราชวงศแหงเกาหลี ในระหวางป 2453 - 2488 ญี่ปุน
ได  เข า ยึดครองคาบสมุทรเกาหลีเป นอาณานิคม
และจัดการฟนฟูเกาหลีใหมีความกาวหนาตามนโยบาย
จักรวรรดินิยมของญี่ปุน โดยพยายามผลักดันใหเกาหลี
มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ แตชาวเกาหลีกลับได
ผลประโยชนจากความกาวหนาเพียงเล็กนอย และยังถูก
กดขี่ทางดานวัฒนธรรม เช น หามใชภาษาเกาหลี
และบังคับใหใชชื่อเปนภาษาญี่ปุน หนังสือพิมพถูกหาม
ตีพิมพดวยภาษาเกาหลี หนังสือประวัติศาสตรเกาหลี
ถูกเผาทําลาย หากมีชาวเกาหลีกลุ มใดเรียกรอง
เสรีภาพ ทหารญี่ปุนจะเขาทําการปราบปรามเปนระยะ ๆ 
และมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก จนกระท่ังตอมา ในชวง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชายเกาหลีถูกบังคับใหเขารวม
กับญี่ปุ นเพื่อรบกับฝายสัมพันธมิตร สวนหญิงสาว
ถูกสงไปบําเรอเหลาทหารของญี่ปุ น ทําใหชาวเกาหลี
แสวงหาอิสรภาพตลอดระยะเวลา 35 ป ภายหลังส้ินสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนเปนฝายพายแพ สงผลให
เกาหลีไดรับอิสรภาพ จากน้ันสหรัฐอเมริกาจึงไดเคลื่อน
กําลังเขาควบคุมพื้นที่ตอนใตของคาบสมุทรเกาหลีทันที 
สวนสหภาพโซเวียตไดเขาควบคุมพื้นที่ตอนเหนือ โดยมี
เสนขนานท่ี 38 เปนเสนแบงดินแดน เปนยุคสงครามเย็น
ของขั้วมหาอํานาจบนคาบสมุทรเกาหลี และไดแบงออก
เปนประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐเกาหลี :สาธารณรัฐเกาหลี :
มหัศจรรยแหงลุมแมนํ้าฮันมหัศจรรยแหงลุมแมนํ้าฮัน



เกาหลียังไมใช “สัญญาสันติภาพ” หรือ “การยุติสงครามอยางเปน
ทางการ” คาบสมุทรเกาหลียังคงเปนพ้ืนที่สงครามอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  โดยกําหนดใหเส นขนานท่ี 38 เป นเขตปลอดทหาร
(Demilitarized Zone : DMZ) วัดระยะจากเสนแบงออกไป
ประเทศละ 2 กิโลเมตร (2.5 ไมล) เพื่อเปนกันชนตามแนว
พรมแดนระหวางสองประเทศ อยางไรก็ดีเขตปลอดทหาร
กลายเปนพื้นที่ที่มีความพรอมรบทางทหารสูงสุดของท้ังสองฝาย 
และยังคงตรึงกําลังรบขนาดใหญจนถึงปจจุบัน 
 ภายหลังสงครามเกาหลีสงบลง สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต) มีกรุงโซลเปนเมืองหลวง และแมนํ้าฮันซึ่งเปนแมนํ้า
ที่ยาวเปนอันดับสองไหลผานใจกลางกรุง ไดประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาประเทศอยางกาวกระโดดท้ังทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสามารถปรับตัวจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอหัวประชากรตํ่าในป 2505 (จํานวนไมถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ) 
มาสู ประเทศท่ีมีรายไดเฉล่ียตอหัวประชากรสูงในป 2557 
(จํานวนมากกวา 30,000 เหรียญสหรัฐฯ) ภายในระยะเวลาเพียง 
50 ป โดยในป 2542 เกาหลีไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม G20 
ซึ่งเปนกลุมประเทศผูนําทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเปนผลมาจาก
การวางแผนการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมหลายมิติ ผู เขียน
ไดมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม “G20 Global Leadership 
Program” ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยพบวาป จจัยสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีที่เปนไปอยางกาวกระโดด
และเทียบชั้นระดับแนวหนาของโลกมีลําดับความสําคัญ ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปฏิรูประบบการ
ศึกษา เกาหลีไดตั้งเปาหมายในการพัฒนากําลังคนของประเทศ
ใหมีคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขไดอยางยั่งยืน 
โดยการศึกษาถือเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเกาหลี ซึ่งไดเริ่มปฏิรูประบบการศึกษาในชวงป 
2500 ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
โดยมีกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน สงผลใหการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดมีการปฏิรูป
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคในป 2513 โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรหลัก
ของประเทศในช วงเวลาดังกล าว ท่ีต องการยกระดับจาก
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่อาศัยแรงงานเขมขนมาสู การพัฒนา
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งภาครัฐไดแสดงความมุงมั่น

ตอการพัฒนาระบบการศึกษา จึงไดกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง และดําเนินงานอยางตอเน่ือง จึงสงผลใหเกิดเปนรูปธรรม 
อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร างของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุ งเน นการกระจายอํานาจการบริหารจัดการและจัดสรร
งบประมาณกระจายใหหนวยงานระดับทองถ่ิน การปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเยาวชนมีความรูในภาคทฤษฎี
ควบคู ไปกับการส งเสริมให มีความเช่ียวชาญในภาคปฏิบัติ
สนบัสนนุการเรียนรูนอกหองเรยีน การเรียนดวยตนเอง และสงเสริม
การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีภาครัฐทําหนาท่ีกํากับและควบคุม
คุณภาพสถาบันการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในแตละทองถ่ิน สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ภาครัฐมุงเนนใหเกิดการพัฒนางานวิจัย และการสรางนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ และใหมีอิสระในการบริหารงานไดอยางเต็มที่
โดยภาครัฐทําหนาที่เพียงการตรวจสอบ 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เกาหลีเริ่มตนการฟ นฟู
เศรษฐกิจดวยการปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมไปสู ภาค
การผลิต โดยเนนการสงออกอุตสาหกรรมเบาเปนหลัก อาทิ 
สิ่งทอ รองเทา วิกผม และเคร่ืองหนัง ซึ่งเปนสาขาท่ีใชแรงงาน

เข มข น ต อมาได มีการปรับไปสู การผลิตและการส งออก
อุตสาหกรรมหนัก อาทิ เหล็กและเหล็กกลา การตอเรือ ยานยนต 
และเคมีภัณฑ โดยในชวงแรกของการพัฒนามีการรับเทคโนโลยี
จากตางประเทศและใชกระบวนการลอกเลียนแบบ (Imitation) 
เพื่ อศึกษากระบวนการทํางานและการผลิตของต างชาติ 
(Reverse-engineering) ตอมา ในชวงป 2533 จนถึงปจจุบัน 
ภาครัฐไดใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม 
โดยไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป เพื่อส งเสริม
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การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูไปกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ในพื้นที่เปนการเฉพาะในเขต
ภาคกลาง อาทิ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกาหลี 
(Korea Institute of Science and Technology : KIST) และ
สถาบันความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกาหลี 
(Korea Advanced Institute of Science & Technology : 
KAIST) โดยมุ งเนนใหเกิดงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู ภาค
อุตสาหกรรมอยางแทจริง ตลอดจนการออกกฎหมายและ
มาตรการทางภาษีที่สงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่สงผลใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ ยังออก
นโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการดําเนินการในรูปแบบ 
Public Private Partnership : PPP อันนําไปสูการบูรณาการ
นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับนโยบาย
ดานอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค
ตาง ๆ ของประเทศ 

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)
ซึง่เริม่ดาํเนินการในป 2541 โดยเปนแนวทางการปฏริปูการบริหาร
กิจการบานเมืองในชวงการดํารงตําแหนงของประธานาธิบดี
คิม แด-จุง ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย (Asian 
Financial Crisis) ในป 2540 ที่ผานมา การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสของเกาหลีไดรับการบรรจุไวในแผนการบริหาร

ของสหประชาชาติ เกาหลีได รับการจัดอันดับให เป นหนึ่ง
ในประเทศที่มีระบบ E-Government ที่ดีที่สุดในโลก (World 
E-Government Leaders : Very High EGDI 2014) ซึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนปจจัยสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของเกาหลี โดยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
อาทิ ระบบถนน ระบบราง ทาเรือ ทาอากาศยาน พลังงาน 
และโครงขายโทรคมนาคม มีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณ
จํานวนมหาศาล ดังนั้น การลงทุนทางโครงสรางพื้นฐานจึงสามารถ
ทําไดในหลายรูปแบบ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน หรือความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน โดยเกาหลีเปนหน่ึงในประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public-Private Partnership: PPP) ถึงแมวาจะมี
การเปล่ียนแปลงรัฐบาล แตนโยบายเพ่ือสนับสนุนการรวมลงทุน
ยังคงมีความชัดเจนและตอเนื่อง อาทิ 1) การจัดหาที่ดิน (Land 
Acquisition) แมวาในทางกฎหมายผูรับสัมปทานจะไดรับสิทธิ์ใน
การไดมาซ่ึงที่ดินและสิทธิ์ในการใชที่ดินของรัฐ แตในทางปฏิบัติ 
รัฐจะเปนผู จัดหาท่ีดินให และเปนผู ไกลเกล่ียในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทดานราคาระหวางรัฐและเจาของท่ีดิน สําหรับโครงการ
กอสร างโครงสร างพ้ืนฐานเชิงสังคมท่ีมีต นทุนสูง รัฐจะให
การสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซ้ือที่ดินให เปนตน 
2) การใหการช วยเหลือทางการเงินในรูปของเงินอุดหนุน
คากอสรางโครงการ (Construction Subsidy) ในกรณีที่โครงการ
ไมสามารถดําเนินการตอได (Termination Payment) เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือความไมสงบทางการเมือง 
โดยรัฐบาลจะเข ามาบริหารจัดการโครงการแทนเอกชน
3) การแกไขกฎหมายใหสามารถใชการไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อลด
ระยะเวลาการแกไขปญหาจากการนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณา

ประเทศมากอนแลวในชวงระหวางป 2500-2513 โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อขจัดปญหาทุจริตคอรัปชั่น โดยไดจัดตั้ง
หนวยงานพิเศษเพื่อทําหนาที่รายงานผลการดําเนินงานดาน 
E-government โดยตรงตอรัฐบาล และในป 2557 จากผลสํารวจ
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ของศาล และ 4) การใหสิทธิประโยชนทางภาษี เชน การยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มในชวงการกอสราง ซึ่งสงผลใหการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเกาหลีเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมุ งเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจแลว 
ภาครัฐไดคํานึงถึงประเด็นการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ควบคูกันไปดวย 
ทั้งในดานสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เชน การสรางอาคารสํานักงานขนาดใหญที่คํานึงถึงทิศทางของลม
เพื่อลดการใชพลังงาน หรือการสรางหองนํ้าสาธารณะบนพื้นฐาน
ของความเทาเทียมทางเพศ (Gender Equality) อาทิ การสราง
จํานวนหองนํ้าของเพศชายและหญิงที่ ไม  เท ากัน โดยให มี
จํานวนหองนํ้าเพศหญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากรูปแบบการใช
งานและระยะเวลาในการใชงานท่ีแตกตางกัน เปนตน
 การดําเนินงานดังกลาวสงผลใหการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของเกาหลีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยมีตัวอยางที่สําคัญ 
ไดแก 
 1. สะพานขามทะเลอินชอน ( Incheon Bridge)
เป นสะพานข ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีมีระยะทางรวม
21.48 กิโลเมตร ซึ่งเช่ือมสนามบินนานาชาติอินชอนท่ีตั้งอยู
บนเกาะ Yeongjong กับพื้นที่ Songdo International Business 
District ศูนยกลางการคาและธุรกิจระหวางประเทศ โดยสะพาน

แหงนี้ชวยลดระยะเวลาการเดินทางระหวางเกาะ Yeongjong 
กับ Songdo จากเดิม 56 นาที เหลือเพียง 16 นาที และลดตนทุน
ดานโลจิสติกสไดราว 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนการลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของเกาหลี แบงเปน 2 สวน คือ 
1) สวนที่ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public-Private 
Partnership: PPP) ในรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) 
โดยเปนการรวมทุนระหวาง AMEC Inc. ของสหราชอาณาจักร
กับ Incheon Metropolitan City Government ผูรับผิดชอบ
ในการลงทุนและบริหารจัดการ โดยมี Incheon Bridge Co., Ltd. 
และ Samsung Joint Venture เปนผูออกแบบและกอสราง 
รวมระยะทาง 12.34 กิโลเมตร และ 2) สวนที่ลงทุนโดยภาครัฐ
ระยะทาง 9.14 กิโลเมตร โดย Incheon Bridge Co.,Ltd. ใชระยะ
เวลาในการสรางรวมท้ังสิ้น 52 เดือน เริ่มเปดใหบริการตั้งแต
เดือนตุลาคม 2552 ทั้งนี้ ภายหลังโครงการกอสรางแลวเสร็จ
สมบูรณไดมีการสงมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหกับรัฐบาลเกาหลี 
และ Incheon Bridge Co., Ltd. ไดรับสิทธิ์ในการเก็บคาผานทาง
และดําเนินกิจการเปนระยะเวลา 30 ป 
 2.  เขตเศรษฐกิจพิ เศษอินชอน ( Incheon Free 
Economic Zone Authority : IFEZ) – เปนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของเมืองอินชอน เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
อยางย่ังยืนในอนาคต ซึ่งเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน โดยการถมทะเลให ได พื้นที่ เป นบริเวณขนาดใหญ
เพื่อสรางเปนเมืองเศรษฐกิจ ประกอบดวยพื้นที่ 3 เขต คือ ซองโด 
(Songdo) ยองจง (Yeongjong) และซองนา (Cheongna) 
โดยรัฐบาลไดพัฒนาเขตซองโดใหกลายเปนศูนยกลางธุรกิจ
ระหวางประเทศ เพื่อรองรับการคาการลงทุนธุรกิจจากนานาชาติ
และภายในประเทศ ควบคูไปกับการเปนศูนยกลางของเทคโนโลยี
ที่ลํ้าสมัย และการวางแผนดานการศึกษาใหกับประชาชนท่ีอาศัย
ในเขต IFEZ โดยจัดสรรพ้ืนที่ ให มีสถาบันการศึกษาช้ันนํา
และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง
สรางแรงจูงใจใหประชาชนยายเขามาอาศัย สําหรับเขตยองจง
ไดตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสนานาชาติ
ที่ครบวงจร เนื่องจากมีความเหมาะสมและสะดวกตอการขนสง
สินคาระหวางประเทศ รวมถึงเปนท่ีตั้งของทาเรืออินชอน 
ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 2 รองจากทาเรือปูซาน ในขณะท่ี
เขตซองนามีแผนการพัฒนาใหเปนศูนยกลางดานนันทนาการ 
และสวนสนุกระดับโลก รวมถึงพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งภาครัฐไดมีการวางแผนผังเมือง
ที่ชัดเจน เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
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การพฒันาระบบสาธารณสุข สขุภาพเปนปจจัยขัน้พืน้ฐาน
ที่มนุษยพึงมี โดยการมีสุขภาพที่ดีจะสัมพันธกับการเขาถึงบริการ
สุขภาพที่ครอบคลุมทั้ ง 4 มิติ ทั้ งการสร างเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ นฟูสุขภาพ 
โดยแนวคิดสําคัญของการสรางหลักประกันสุขภาพคือ การใหสิทธิ
ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนโดยไมมีอุปสรรคทาง
การเงิน ซึ่งองคการอนามัยโลกไดนํากลไกการขับเคลื่อนเขาสู 
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health 
Coverage: UHC) มาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาโลกในดาน
สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ ไดแก 1) ความครอบคลุม
ของประชาชน (Covered population) 2) ความครอบคลุม
ของบริการสุขภาพ (Covered services) และ 3) ความครอบคลุม
ของคาใชจายดานสุขภาพ (Covered costs) ซึ่งเปนการสราง
ความมั่นคงดานสุขภาพใหกับประชาชนตั้งแตแรกเกิดตลอด
ชวงอายุขัยใหมีสุขภาพท่ีดี โดยไดรับการดูแลรักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในยามเจ็บปวย ซึ่งจะเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ ใหสามารถจัดการกับปญหา
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง อันจะสงผลตอการเสริม
สรางศักยภาพของทุนมนุษยใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ลําพังหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศใดประเทศหน่ึง หรือองคกร
ระหวางประเทศองคกรใดองคกรหนึ่งไมสามารถแกไขประเด็น
ป ญหาสุขภาพได อย างครอบคลุม โดยเกาหลีได ถอดแบบ
การดําเนินงานความรวมมือจากทุกภาคสวน เนื่องจากประเด็น
ดังกลาวมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกับภารกิจและอํานาจหนาที่
ของหลายกระทรวง หลายหนวยงานทั้งภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ปจจุบันองคกรระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศไดมีสวนรวมในการรณรงคการขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหา
สุขภาพเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก อาทิ ธนาคารโลก องคการการคา
โลก องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ และบริษัทขามชาติ 
ตลอดจนจัดตั้งภาคีเครือขายการพัฒนาสุขภาพระดับโลกขึ้น เชน 
การจัดตั้งกองทุนโลกดานเอดส วัณโรค และมาเลเรีย เปนตน

 จากอดีตประเทศอาณานิคมและอยูในภาวะสงคราม
จนประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในระยะเวลา
อนัรวดเรว็ จนไดรบัการขนานนามวาเปนมหศัจรรยแหงลุมแมนํา้ฮัน 
หรือ “Miracle of Hangang River” เปนผลมาจากการผลักดัน
นโยบายภาครัฐอยางตอเน่ือง การปฏิรูปการดําเนินงานของระบบ
ราชการใหสอดคลองกับสถานการณ การสนับสนุนการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจน
การพัฒนาระบบการศึกษาควบคูไปกับการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการวิจัยและพัฒนา ไดสงผลใหเกาหลีสามารถปรับเปลี่ยน
และกาวไปสู ประเทศท่ีขับเคล่ือนดวยเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) ซึ่งประเทศไทยในฐานะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู และสรางความรวมมือ
กับเกาหลีไดในสาขาเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อนํามาประยุกตและสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
การผลิตของไทย

   จัดทําโดย : 
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด

                                      แหลงขอมูลอางอิง :
1) การฝกอบรม “G20 Global Leadership Program” 

กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี  
2) การสัมมนา “อนาคตของคาบสมุทรเกาหลี

กับความม่ันคงของเอเชียตะวันออก 
พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 ซึ่งกิจกรรม “Remanufacturing” หมายถึง กิจกรรมท่ี
เปรียบเสมือนการชุบชีวิต (Re-live) ของสินคาท่ีผานการใชงาน
แลวใหกลับมาทํางานไดเหมือนสินคาใหมอีกครั้ง โดยที่กิจกรรม 
Remanufacturing ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ
1) สินคาท่ีผานการใชงานแลวจะตองเขาสูกระบวนการถอดแยก
และประกอบชิ้นสวน (Disassemble-reassemble activity)
2) ชิ้นสวนตาง ๆ จําเปนตองผานการทดสอบคุณสมบัติมาตรฐาน
สินคาเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีสภาพการใชงานไดเหมือน
สินคาใหม และ 3) สินคาท่ีกระบวนการดังกลาวตองมีระยะเวลา
รับประกันสินคาเทียบเทาสินคาใหม (ระยะเวลา 1 ป) สําหรับ
กิจกรรม Remanufacturing ที่มีครบทุกองคประกอบขางตน 
จะเรียกวา Full-remanufacturing

กิจกรรม Remanufacturing ในประเทศไทย
 สํ าหรั บประ เทศ ไทยที่ ผ  านมาพบว  า  กิ จกรรม 
Remanufacturing เกิดขึ้นมานานแลว โดยเกิดขึ้นในหลาย ๆ
สินคา เชน รถแทรกเตอรขนาดใหญในงานกอสราง รถแทรกเตอร 

 จากกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ที่ เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งตั้งอยู บนหลักการ 3 ขอ ไดแก 
1) การรกัษาและเพ่ิมประสิทธิภาพทนุดานทรัพยากรธรรมชาติ 
2) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการหมุนเวียน
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ และ 3) การรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบดวยการระบุและลดผลกระทบเชิงลบใหมากท่ีสุด 
สงผลให กิจกรรม Remanufacturing ซึ่ง เป นหน่ึงใน
3 กิจกรรมการผลิตที่มีการนําวัตถุดิบและสินคาใชแลว
แตยังสามารถนํากลับมาซอมแซมไดมาหมุนเวียนใชผลิต
สินคาท่ีเสมือนเปนสินคาใหม ประกอบดวย กิจกรรม 
Remanufacturing Refurbishing (การซอมแซม) และ 
Recycling (การนํามาใชอีกคร้ัง) ซึ่งการดําเนินงานภายใต
กิจกรรม 3 Rs ขางตน ถือเปนการดําเนินงานตามนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่สอดคลองกับหลักการที่ 2 (การใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการหมุนเวียนวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ) ในการสงเสริมเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณ
แกทรัพยากรธรรมชาติ ฟนฟูระบบนิเวศน ลดผลกระทบ
เชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตอระบบเศรษฐกิจ 

การเปดตลาดสินคาการเปดตลาดสินคา  
   Remanufactured Goods :   Remanufactured Goods :  
นัยตอภาคอุตสาหกรรมไทยนัยตอภาคอุตสาหกรรมไทย
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ทางการเกษตร เครื่องยนตเกาจากตางประเทศเปนตน โดยในอดีต
การประกอบกิจกรรม Remanufacturing ของผูประกอบการไทย
จะอยูในรูปแบบก่ึงทางการ หรือ Semi-remanufacturing 
ปะปนอยูกับกิจกรรมการจําหนายสินคาใชแลว (Used Products)    
โดยไมไดมีการแยกตัวออกมาอยางชัดเจน การซื้อ-ขายสินคา 
Remanufacturing จึงเกิดขึ้นอยูในวงที่จํากัด ทั้งผูประกอบการ
และผูบริโภค เชน รานเชารถแทรกเตอรตามชานเมือง อูซอม
รถยนตที่เจาของมีการขายช้ินสวนรถยนตที่ผานการใชงานมาแลว
แตยังมีสภาพที่ดี เปนตน1 อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทขามชาติ
ที่ผานมา พบวา มีการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคา 
Remanufacturing เชน บริษัท Fuji-Xerox Eco Manufacturing 
(ปจจุบันปดกิจการไปแลว) รวมถึงกลุมบริษัท มิชลิน ที่ไดเขามา
ตั้งโรงงานเพื่อทํากิจกรรม Remanufacturing ในสินค า
ตลับหมึก-ลูกรีด และยางรถบรรทุก 
 ปจจุบัน บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ไดดําเนินธุรกิจ Remanufactured Goods ในสวนท่ีเปนการให
บริการหลังการขาย (After Sale Service) ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดตัว
ผลิตภัณฑใหมภายใตชื่อ “Genuine Remanufactured Parts” 
ซึ่งเปนการใหบริการหลังการขายท่ีเปดโอกาสใหกลุมลูกคาผูใช
รถยนตเมอรเซเดส-เบนซ ไดใชบริการอะไหล Remanufactured 
Parts ซึ่งเปนอะไหลแทที่ผานกระบวนการ Remanufacturing 
และมีคุณภาพดีเทียบเทากับอะไหลใหมตามมาตรฐานของ
เมอรเซเดส-เบนซ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตและตรวจสอบ
ขั้นสุดทาย แบบเดียวกันกับอะไหลใหมทุกประการ โดยอะไหล 
Remanufactured นั้น นอกจากจะสามารถลดคาใชจายในสวนที่
เปนคาอะไหลไดสูงสดุถึง 30% แลว ยังชวยเพิ่มความมั่นใจใหแก

ลูกคาดวยระยะเวลารับประกันคุณภาพนานถึงสองป รวมถึง

ชวยประหยัดวัตถุดิบและลดการใชพลังงาน รวมถึงเปนการลด
การปลอยมลพิษเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดียิ่งข้ึน ซึ่งอะไหลทุกชิ้นจะถูก
สงกลับไปยังโรงงานผลิต และมีขั้นตอนการผลิตโดยเริ่มตนจาก
การถอดช้ินสวนอะไหลเกาออกท้ังหมด และคงไวเฉพาะสวน
โครงสรางที่มีคุณภาพดี หลังจากนั้นทางโรงงานผูผลิตจะนําอะไหล
ทุกชิ้นมาทําความสะอาด เช็คสภาพการทํางาน พรอมเปลี่ยน
อะไหลที่มีการสึกหรอดวยอะไหลชิ้นใหมทั้งหมด แลวนํามา
ประกอบช้ินสวนพรอมตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดทายตาม
ลําดับตามมาตรฐานการผลิตอะไหลแท ซึ่งถือไดวาเปนการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวของบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ ถือเปน Full-
Remanufacturing2

 ทั้งนี้ หากในอนาคตประเทศไทยจะตองมีการดําเนิน
กิจกรรม/ธุรกิจ Remanufacturing มีความเป นไปได ว า
กจิกรรม/ธรุกจิ Remanufacturing จะแบงออกเปน 2 รปูแบบ คอื 
1) Semi-Remanufactured3 ซึง่ดําเนินการโดยผูประกอบการไทย 
และ 2) Full-Remanufactured ดําเนินการโดยโดยบริษัท
ขามชาติ โดยทั่วไปโครงสรางของกิจกรรม/ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ

การคาสินคา Remanufacturing จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1 บทความ Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 30 ฉบับท่ี 4 ธันวาคม 2555 โดยอาชนัน เกาะไพบูลย,
 คณพลจันทรหอม, อลงกรณ ธนศรีธัญญากุล, คุลิกา โรจนกนกศักดิ์, กชพรรณ วงศวัฒนา 
2 https://mgronline.com/motoring/detail/9570000132197 
3 รายงานวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย  

นําเขาสินคา Remanu
- พ.ร.บ. นําเขาและสงออกฯ พ.ศ. 2522
และประกาศที่อยูภายใตหนวยงานตาง ๆ

จําหนายในประเทศ
- การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- ใบรับประกันสินคา

นําเขา

1. นําเขาสินคา Remanufactured Goods สําเร็จรูปจากตางประเทศ แลวมาจําหนายในประเทศ
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กรณีการนําเขาสินคา Remanufacturing สําเร็จรูป ถือวา
เปนรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ไมมีความซับซอนมากนัก แตจะมี
ปญหาที่ประเทศไทยยังไมมีการแยกพิกัดสินคานําเขาท่ีเปนสินคา
ใหมกับสินคา Remanufacturing กลาวคือ พิกัดศุลกากร
ในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของสินคานําเขาจะระบุ
เฉพาะสินคาใหมกับสินคาใชแลว (used goods) ซึ่งอยูในพิกัด
เดียวกันและเก็บภาษีในอัตราเดียวกันเทาน้ัน ทั้งนี้ หากเปนสินคา
ใชแลวผูนําเขาจะตองแจงตอกรมศุลกากรวาเปนสินคาใชแลว 
อยางไรก็ดี ยังมีสินคาใชแลวบางประเภทท่ีหามนําเขาหรือ
ตองขออนุญาตนําเขาภายใตพระราชบัญญัติการสงออกไปนอก
และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตหนวยงานอื่น ๆ อาทิ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 เรื่อง กําหนด
เคร่ืองมือแพทย (พิกัด 90) ที่หามนําเขาหรือขาย โดยกําหนดให
ผูนําเขาจะตองยื่นหนังสือรับรองการขายที่ถูกตองตามหลักเกณฑ
เก่ียวกบัการขอรบัหนังสอืรบัรองประกอบการนาํเขาเครือ่งมอืแพทย 
ตอกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย . )  กรณีดังกล าว การนําเข าเครื่องมือแพทย  
Remanufactured นาจะเขาขายที่จะตองขอหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยตอกองควบคุมเครื่องมือแพทย 
อย.4 

Remanufactured มีไม เพียงพอ หรือไม มีอยู  ในประเทศ
หรือมีอยู  ในประเทศแต  ไม มีคุณสมบัติตรงตามที่ต องการ
ซึ่งการนําเขา Core ที่เปนชิ้นสวนหลักซ่ึงเปนสินคาใชแลว
(used goods) สําหรับนํามาเปนผลิตสินคา Remanufactured 
Goods ตามกฎระเบียบขอบังคับของไทย การนําเขาสินคา
used goods จะตองดําเนินการขออนุญาต ในขณะเดียวกันสินคา 
used goods บางประเภทจะไม อนุญาตให มีการนําเข า
ตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ดังนี้   
  ● กลุ มสินคาอุตสาหกรรม กลุ มสินคาเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายใตประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวท่ีเปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตและลักษณะ
การนําเขา 
  ● กลุมสินคายานยนตและชิ้นสวน ยังมีกฎระเบียบ
ซึ่งอยูภายใตกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ซึ่งตอง
ขออนุญาตนําเขาและหามนําเขารถยนตและช้ินสวนรถยนต
ที่ใชแลว อาทิ 
   - ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคา
เขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 129) พ.ศ. 2541 หามนําเขา
เครือ่งยนต (เครือ่งยนตสาํหรบัรถจกัรยานยนต ทีม่คีวามจปุรมิาตร

4 คูมือการขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย กรณีเครื่องมือแพทยทั่วไป : เครื่องมือแพทยที่ไมเขาขายตามที่ประกาศในพระราชบัญญัติ
 เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1) (2) จัดทําโดยกองเคร่ืองมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559

นําเขา Core จากตางประเทศ
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุ
อันตรายเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประกาศกระทรวงพาณิชย

การจัดตั้งโรงงานผลิตสินคา Reman อาทิ 
บริษัท Fuji - Serox Eco Manufacturing 
และ บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) 
จํากัด
- พ.ร.บ. โรงงาน

จําหนายในประเทศ
- การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
 (มาตรฐานเฉพาะสินคา Reman?)
- ใบรับประกันสินคา

ใช Core ในประเทศ

2.  การนําเขา Core (หรือชิ้นสวนหลัก) สําหรับใชในการผลิตสินคา Remanufactured Goods

 ทั้งน้ี ในสวนของการนําเขาชิ้นสวนหลัก (Core) มาผลิต
สินคา Remanufacturing นั้น จะประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
  2.1 การนาํเขาช้ินสวนหลกั (Core) จากตางประเทศ
และใช Core จากในประเทศ 
  ในสวนของการใช Core ในประเทศมาผลิตสินคา 
Remanufactured คงไมมีปญหาดานกฎระเบียบ แตมีปญหา
ที่พบ คือ Core ที่ เป นชิ้นส วนหลัก ที่จะนําไปผลิตสินค า 

ชวงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต 50 ลูกบาศกเซนติเมตรลงมา 
พิกัด 8407.31) สวนประกอบ (โครงรถ ตะเกียบรถ และวงลอ 
ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 10 นิ้วลงมา พิกัด 8714.19)
และอุปกรณประกอบท่ีใชแลวของรถจักรยานยนต
   -  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดให
รถยนตใชแลวเปนสินคาท่ีตองหามหรือตองขออนุญาตในการ
นําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
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  2.2  การจดัตัง้โรงงานผลิตสนิคา Remanufactured 
Goods  
  ในสวนของการจัดต้ังโรงงาน Remanufacturing นั้น 
ป  จ จุ บั น ยั ง ไ ม  มี ก า ร จั ดป ร ะ เภทห รื อช นิ ดขอ ง โ ร ง ง าน 
Remanufacturing ไวอยางชัดเจนวาอยูในประเภทหรือลําดับใด 
โดยมีความใกลเคียงกับโรงงานลําดับที่ 106 ขอ (13) โรงงาน
ทําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม จากวัสดุที่ไมใชแลวท่ีมิไดระบุไว
ในลําดับใด ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเร่ือง
รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
ซึ่งหากโรงงานที่มีฐานะเปนโรงงาน Remanufacturing จะตอง
มีการดําเนินงานต าง  ๆ  เพิ่ม เ ติมตามท่ีกฎหมายกําหนด
เก่ียวกับการกําจัดและดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ตาง ๆ เพื่อกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินกิจกรรมของโรงงาน 
Remanufacturing5 
  2.3 การรบัรองมาตรฐานสนิคา Remanufactured 
Goods
  การรับรองมาตรฐานสินคา Remanufactured 
Goods ถือเปนประเด็นหน่ึงที่มีความสําคัญ กลาวคือ ถึงแมวา
สินคา Remanufactured Goods เปนสินคาที่มีราคาถูกกวา
สินคาใหม แตการมีใบรับรองมาตรฐานสินคาถือเปนเรื่องหนึ่ง
ที่สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค ซึ่งในขอบทที่ 1 ของความตกลง
ที่ครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ระบุใหสินคา 
Remanufactured Goods จะตองมีใบรับประกันสินคาจาก
ผูผลิต (a factory warranty) เชนเดียวกับสินคาใหม อยางไรก็ดี 
ยังมีประเด็นที่ไมชัดเจนวาใบรับประกันสินคา Remanufactured 
Goods นั้นจะตองมีระดับความคุมครอง (ท้ังในเรื่องของระยะ
เวลาการรับประกัน และการชดเชยหากสินคาเกิดความชํารุด
เสียหาย) ในระดับเดียวกับสินคาใหมหรือไมอยางไร

สินคา Remanufactured Goods 
ในเวทีการคาโลก
 การประกอบธุรกิจและกิจกรรมเกี่ยวกับการคาสินคา 
Remanufactured Goods ในตางประเทศไดเกิดขึ้นมานานแลว 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา 

สหภาพยุโรป และญี่ปุน ซึ่งกลุมประเทศดังกลาวไดมีการผลักดัน
ใหมีการเจรจาการเปดตลาดสินคา Remanufactured Goods 
ทั้งในกรอบ WTO และ APEC อันเนื่องมาจากปญหาดาน
สิ่งแวดลอม แตก็ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร ซึ่งตอมาพบวา
ปจจุบันประเด็นการเปดตลาดสินคา Remanufactured Goods 
ไดถูกบรรจุอยูในความตกลงการเสรียุคใหม (FTA) อยูหลายฉบับ 
โดยเฉพาะความตกลงที่ CPTPP ซึ่งระบุเรื่องขอบเขตของการ
เปดตลาดสินคา Remanufactured Goods ซึ่งครอบคลุม

เฉพาะสินคาในพิกัด 84-90 (HS Chapters 84 - 90)5 ความตกลง 
The United States – Mexico – Canada Agreement (USMCA) 
หรือความตกลง NAFTA เดิม รวมทั้งความตกลง FTA US-Korea 
ก็มีการระบุถึงเรื่องการเปดตลาดสินคา Remanufactured 
Goods ไว  เช นเดียวกัน การเตรียมความพร อมของภาค
อุตสาหกรรมไทยหากมีการเปดตลาดสินคา Remanufactured 
Goods ในอนาคต
 ปจจุบัน นอกจากกระแสของ Circular Economy ที่เปน
แนวโนมผลักดันใหผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหันมาให
ความสําคัญกับการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แลวยังมี
ปจจัยภายนอกท่ีเปนตัวเรงใหภาคอุตสาหกรรมไทยตองมีการ
เตรียมความพร อมหากประเทศไทยมีการเป ดตลาดสินค า 
Remanufactured Goods ในอนาคต ไดแก ความตกลง CPTPP 
ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมในกลุม อาทิ เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนตและช้ินสวน และเครื่องมือ
แพทย โดยหากไทยเขารวมเปนสมาชิกความตกลง CPTPP ก็จะ
ตองดําเนินการตามพันธกรณีภายใตความตกลงในหลาย ๆ ดาน 

5 HS Chapters 84 ถึง 90 ครอบคลุม ไดแก สินคาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรไฟฟาและเคร่ืองอุปกรณไฟฟา (มอเตอร) ยกเวน
 ตูเย็น (84.18) พัดลม (8414.51) เครื่องจักรอัตโนมัติ  (8450.11) เคร่ืองซักผาแบบปนแหง (8450.12) เคร่ืองบดอาหารและเคร่ืองคั้นนํ้าผลไม (8509.40) 
 เครื่องโกนหนวด ปตตาเล่ียน และเคร่ืองขจัดขน (85.10) เครื่องทํานํ้ารอน (85.16) เคร่ืองดูดฝุนที่มีกําลังไมเกิน 1,500 วัตต (8508.11) เครื่องโทรศัพท
 แบบไรสาย (8507.11)  
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จัดทําโดย : 
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร

แหลงขอมูลอางอิง : 
1. คูมือความรูเบื้องตนเก่ียวกับสินคา Remanufacturing จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
2. บทความ Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2555 

3. รายงานการศึกษาโครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ ระยะที่ 2 และ3 
จัดทําโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. รายงานวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 30 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่อง Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย   

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ซึ่งเปนขอจํากัดดานการนําเขาสินคาใชแลวนั้น
จะหามนํามาใชกับสินคา Remanufacturing ดังน้ัน หนวยงาน
ภาครัฐตาง ๆ ของไทย ควรมีการจัดทําแนวทางการเตรียมความ
พรอมและการรับมือหากตองเปดรับสินคา Remanufacturing 
Goods ในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอมของผูประกอบการไทย ทั้งใน
ดานทักษะฝมือ (skills labour) โดยเฉพาะ แรงงานท่ีมีทักษะฝมือ
ดานการบํารุงรักษา (maintenance and repair technicians) 
ซึ่ ง มีความจํ า เป นอย  าง ย่ิ งต อการดํ า เ นินกิจกรรม/ธุ รกิจ 
Remanufacturing โดยเฉพาะชิ้นสวนที่เปน remanufacture 
par ts  รวมถึงการหาชิ้ นส  วนหลักที่ จะนํ ามาผลิตสินค  า 
Remanufacturing (core available) และความสามารถ
ในการประกอบกิจกรรม Remanufacturing ซึ่งผูประกอบการ
ไทยสวนใหญมีศักยภาพทําไดแค Semi-Remanufacturing 
ในขณะที่บริษัทขามชาติสามารถทํา Full-Remanufactured
 2. การปรับปรุงแกไขกฎหมายในประเทศใหสอดคลอง
กับพันธกรณีภายใตความตกลง CPTPP หากไทยเขารวมความ
ตกลงฯ ในอนาคต 
 3. การจัดทําพิกัดศุลกากรในการแยกพิกัดสินค า 
Remanufacturing Goods กับสินคาใหม
 4. การปรับปรุงแกไขระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภท
หรือชนิดของโรงงาน ในการกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
Remanufacturing ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมและกํากับดูแล

การประกอบกิจการโรงงาน Remanufacturing ไมใหสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
 5. การจัดทําประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ที่เปนการเฉพาะสําหรับสินคาในกลุม Remanufactured Goods 
เพือ่เปนการแยกตราสินคาระหวางสนิคา/ชิน้สวน Remanufacturing 
กับสินคาใหม เชน Bosch จะใชตรา Bosch สําหรับสินคา
ชิ้นสวนใหม แตจะใชตราสินคา Bosch Exchange กับช้ินสวน 
Remanufacturing เพ่ือปองกันปญหาความสับสนของผูบริโภค 
รวมถึงการจัดเตรียมหองปฏิบัติการทดสอบและหนวยตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสินคาในกลุม Remanufactured Goods 
 6. การจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลและควบคุม core 
และ waste ที่เกิดจากการซอมแซม core เพื่อใหแนใจวา core
ที่หมุนเวียนในตลาดไมสูญหาย เพ่ือเปนการปองกันปญหา
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส
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 ในชวงไมกี่ปมานี้ เรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” เปนประเด็นที่ไดรับการกลาวถึง
และอยูในกระแสความสนใจของนานาประเทศ โดยมีการนําไปประยุกตใชในประเทศตาง ๆ อยางกวางขวาง ไมวาจะเปนประเทศ
ผูนําอยางกลุมประเทศสหภาพยุโรป ที่ริเริ่มจัดทํา Circular Economy Package มาตั้งแตป ค.ศ. 2015 ประเทศในทวีปเอเชีย
อยางจีน ญี่ปุน หรือแมกระทั่งประเทศในกลุมอาเซียนก็เริ่มมีการพัฒนาตามแนวคิด Circular Economy ที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศ ดวยความคิดท่ีตรงกันวา เศรษฐกิจหมุนเวียนจะเปนคําตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศและโลกของเรา
ใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนตอไปในอนาคต ประเด็นการพัฒนาเรื่องนี้จึงถูกนําเสนอในเวทีการพิจารณา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในระดับสากลอยูบอยคร้ัง เชน การประชุมผูนําเศรษฐกิจของโลก (The World Economic Forum) การประชุม
เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก หรือ World Circular Economy ซึ่งจัดข้ึนเป นประจําทุกป ตั้งแตป  ค .ศ . 2017 
โดยการริเริ่มของประเทศฟนแลนดผาน Sitra ซึ่งเปนกองทุนนวัตกรรมอิสระในฟนแลนด หรือเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 
ที่ผานมา ที่มีการสัมมนา/การประชุมคูขนาน ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 35 ณ ประเทศไทย ประเด็นเร่ือง
เศรษฐกิจหมุนเวียนก็ถูกนํามาเปนหัวขอหลักในการประชุมดังกลาวดวย

 แนนอนวา เมื่อเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนเรื่องที่อยู
ในกระแสโลก ธุรกิจที่จะเติบโตตอไปในอนาคต จึงจําเปนตอง
ปรับรูปแบบธุรกิจจากเดิมสูรูปแบบธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Business Model) เชน Circular Design
มุงเนนการออกแบบผลิตภัณฑหรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ
ใหมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น Circular Supplies คือการนําวัสดุ
จากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Bio-based Materials) และวัสดุ
ที่สามารถรีไซเคิลไดมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต เพ่ือลด
การใชทรัพยากรและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใชพลังงาน
หมุนเวียนในกระบวนการผลิต Product as a service คือโมเดล
ธุรกิจที่ใหบริการในรูปแบบการเชา หรือการจายเม่ือใชงาน
(pay-for-use) แทนการซ้ือขาด Sharing Platform มุงเนน
การใชและแบงปนทรัพยากรรวมกันเพื่อใชผลิตภัณฑใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด Resource Recovery คือ ธุรกิจที่มี
การออกแบบใหมีระบบนํากลับ (Take-Back System) เพ่ือนํา
วัตถุดิบเหลือใช ผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีถูกกําจัดซึ่งยังสามารถ
ใชงานไดกลับเขาสู กระบวนการใหม ซึ่งบทความนี้จะนําเสนอ
ตัวอยางธุรกิจท่ีนํา Circular Business Model มาประยุกตใช 
และ The World Economic Forum and The Forum 
of Young Global Leaders รวมกับบริษัท Accenture ซึ่งเปน
บริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก ดานแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ไดคัดเลือกใหเปน 12 บริษัทที่ดีที่สุด ที่มีการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากนวัตกรรม 450 รายการ ใน 45 ประเทศ
ทั่วโลก…เรามาทําความรูจักกับบริษัทเหลานี้กันคะ...

ธุรกิจรักษโลกธุรกิจรักษโลก  เทรนดใหมเทรนดใหม
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

บทความพิเศษ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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รูปภาพ: https://www.winnowsolutions.com/en/product

รูปภาพ: https://www.closetheloop.com.au/tonerplas/

Close the LoopClose the Loop
 บริษัทจากออสเตรเลียแหงน้ีใช  เวลากว าทศวรรษ
ในการฟนฟูคุณคาจากตลับหมึกเกาและพลาสติกออน โดยนําวัสดุ
เหล านี้มาผสมกับยางมะตอยและแก วรีไซเคิล แล วนํามา
สรางถนนท่ีมีพื้นผิวคุณภาพสูง และมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน

Winnow
 Winnow เปนบริษัท Startup จากประเทศอังกฤษ ซึ่งพัฒนามิเตอรอัจฉริยะ
ที่ใชในการวิเคราะหขยะ เนนการใชงานในครัวพาณิชยเพื่อวัดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง
และนํามาวิเคราะหวิธีการลดของเสีย โดยมิเตอรอัจฉริยะดังกลาวชวยลดปญหาอาหาร
เหลือทิ้งไดกวาคร่ึงใน 40 ประเทศ คิดเปนมูลคาที่ประหยัดไดกวา 25 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป โดยนวัตกรรมน้ีไดรับรางวัล The Circular Economy Tech Disruptor 
Award ดวย

DyeCoo
 อุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมท่ีใชนํ้าและสารเคมี
ในปริมาณมาก และกอใหเกิดขยะที่เปนพิษ ซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ในหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม รวมถึง
ประเทศไทยดวย แตบริษัทสัญชาติดัตช อยาง DyeCoo ไดพัฒนา
กระบวนการยอมผาที่ไมใชนํ้าและไมมีสารเคมีอื่นนอกจากสียอม 
ดวยการใช คาร บอนไดออกไซดที่มีความเข มข นแรงดันสูง 
ซึ่งจะละลายสียอมเขาไปในเนื้อผา จากนั้นคารบอนไดออกไซด
จะระเหยและถูกนํากลับมาใชใหมได โดย 98% ของสียอม
จะถูกดูดซับลงไปในเน้ือผา ทําใหผาสีสดใส และเน่ืองจากไมมี

รูปภาพ: http://www.dyecoo.com/news-events/

การใชนํ้าในกระบวนการ จึงไมจําเปนตองใชเวลาในการตากแหง สงผลใหเวลาในการผลิตลดลงคร่ึงหน่ึง ใชพลังงานนอยลงและมีตนทุน
ที่ถูกลง ทั้งนี้ บริษัท DyeCoo ไดรวมเปนพันธมิตรกับแบรนดดังอยาง Nike และ IKEA ดวย

ถึง 65% เมื่อเทียบกับถนนทั่วไปที่ปูดวยยางมะตอย โดยถนน 1 กิโลเมตร จะใชถุงพลาสติก 530,000 ใบ ขวดแกว 168,000 ขวด 
และผงหมึกเหลือใชจากตลับหมึกพิมพ 12,500 ตลับ จึงเปนการนําขยะท่ีจะถูกท้ิงในหลุมฝงกลบมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางคุมคา

Enerkem
 Enerkem เปนบริษัทจากแคนาดา ที่ใชเทคโนโลยีในการสกัดคารบอนจากขยะ
ที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยใชเวลาเพียง 5 นาที ในการเปล่ียนคารบอนใหเปนกาซ
ที่สามารถนํามาใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยางเมทานอลและเอทานอล รวมถึง
สารเคมีที่สามารถนําไปใชในผลิตภัณฑหลายพันรายการตอวัน ในเมืองตาง ๆ ของแคนาดา 
เชน เมือง Edmonton ประเทศแคนาดา มีการนําของเสียกลับมาใชใหมถึง 90% ทําให
สามารถลดการฝงกลบได คิดเปนปริมาณ 100,000 เมตริกตันตอปรูปภาพ: https://enerkem.com/products/

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 20 วารสาร



รูปภาพ: https://download.schneider-electric.com/
files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=998-
20436547_GMA-S_A4_web.pdf&p_Doc_Ref=sd_

report

รูปภาพ: https://cambrianinnovation.com/industries-we-serve/

รูปภาพ: http://lehightechnologies.com/what_we_do/
the_business_we_are_in/

รูปภาพ: https://www.hylamobile.com/#content1

Schneider Electric
 Schneider Electric เปนบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่มีความเช่ียวชาญ
ดานการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ ทําใหไดรับรางวัล Award for the 
Circular Economy Multinational บริษัท Schneider Electric มีพนักงาน 
142,000 คน ในกวา 100 ประเทศ โดยมีการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ดวยการใชชิ้นสวนและวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ ยืดอายุการใชงาน
ผลิตภัณฑผานการเชาและการจายเปนครั้งตอการใชงาน (pay-per-use) รวมถึง
มีบริการนําสินคาท่ีหมดอายุการใชงานกลับมารีไซเคิล ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เหลานี้มีสัดสวนคิดเปน 12% ของรายไดของบริษัท และคาดวาบริษัทจะสามารถ
ประหยัดทรัพยากรข้ันปฐมภูมิ (Primary Resource) ไดถึง 100,000 เมตริกตัน 
ในระหวางป ค.ศ. 2018 - 2020

Cambrian Innovation
 เปนบริษัทจากสหรัฐอเมริกา ที่มีเทคโนโลยี EcoVolt 
ในการบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม โดยไมเพียงแต
เปลี่ยนน้ําเสียที่มีการปนเปอนเปนนํ้าสะอาดเทาน้ัน แตยังสามารถ
ผลิตกาซชีวภาพท่ีนํามาใชในการผลิตพลังงานสะอาดไดอีกดวย 
ทั้งนี้ Cambrian Innovation มีโรงงาน 9 แหง ทั่วสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งสามารถรองรับนํ้าจากกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อทําการ
บําบัดไดกวา 300 ลานลิตร

Lehigh Technology
 อีกหนึ่งบริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีในการเปล่ียนยาง
รถยนตเกาและขยะยางอื่น ๆ ใหกลายเปน Micronized Rubber Powder 
ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย ตั้งแตยางรถยนต ไปจนถึงพลาสติก 
ยางมะตอย และวัสดุกอสรางยางใหมกวา 500 ลานเสน ถูกผลิตขึ้นโดยใช
วัตถุดิบท่ีแปรรูปจาก Lehigh Technology สงผลใหบริษัทฯ ไดรับรางวัล 
Award for Circular Economy SME ดวย

HYLA Mobile 
 ทุกวันนี้ สมารทโฟนและแท็บเล็ตไดเขามามีบทบาท
อยางมากตอการใชชีวิตและการทํางานของเรา ความตองการ
ที่จะเปนเจาของเครื่องมือสื่อสารที่มีเทคโนโลยีลํ้าสมัยใหมลาสุด
อยูตลอดเวลา ทําใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก HYLA 
Mobile บริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่ก อตั้ งขึ้นโดยผู นําและ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและคาปลีกขนาดใหญ
แห ง น้ี  จึงได ทํางานร วมกับผู ผลิตและผู  ให บ ริการ ช้ันนํา
ของโลกหลายรายในการจัดหาและนําอุปกรณ/ชิ้นสวนของ

เคร่ืองมือเหลาน้ีกลับมาใชซํ้าอีกคร้ัง โดยมีการประมาณการวา จะมีอุปกรณมากกวา 50 ลานช้ินถูกนํากลับมาใชใหม และสรางรายได
ใหกับบริษัทฯ กวา 4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งยังลดจํานวนขยะอิเล็กทรอนิกสที่ตองถูกนําไปฝงกลบไดถึง 6,500 ตัน
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รูปภาพ: https://triciclos.net/en/recycling-station/

รูปภาพ: https://trashpresso.com/

TriCiclos 
 เปนบริษัทผูชนะรางวัล People’s Choice บริษัทนี้
ไดเริ่มธุรกิจในประเทศชิลี ในป ค.ศ. 2009 ภายใตแนวคิด
ในการเปลี่ยนโลกใหเปนโลกท่ีปราศจากขยะ ปจจุบัน บริษัทฯ 
มีเครือขายสถานีรีไซเคิลท่ีใหญที่สุดในอเมริกาใต โดยสามารถ
รีไซเคิลวัสดุ 33,000 เมตริกตันจากหลุมฝงกลบ และชวยลด
การปลอยคารบอนไดกวา 140,000 เมตริกตัน

Miniwiz 
 ดวยแนวคิด “ไมมีสิ่งใดท่ีเปนขยะ” ของ Arthur Huang 
ผูกอตั้งบริษัทสัญชาติไตหวันแหงนี้ ทําใหเขาริเริ่มกอตั้งบริษัทฯ 
เพื่อตอยอดแนวคิดดังกลาวใหเปนความจริง ดวยการสรางคุณคา
จากของเหลือใช  โดยเปลี่ยนให  เป นสิ่ งใหม  (Upcycling)
แมแนวคิดน้ีจะไมใชเรื่องใหม แต Arthur Huang ไดยกระดับ
แนวคิดใหลํ้าสมัย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึน

โดยนักวิทยาศาสตรและวิศวกรใน “Miniwiz Trash Lab” รวมกันคิดคนวัสดุที่ยั่งยืนและแอปพลิเคช่ันใหม ๆ กวา 1,000 รายการ 
นอกจากน้ี ยังมีเคร่ือง Trashpresso ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงาน Upcycling เคล่ือนท่ี ที่สามารถขนสงการบริการไปใหแกลูกคา
ไดถงึทีด่วยรถบรรทกุทีม่ขีนาดเพยีง 2 ตูคอนเทนเนอร โดยเครือ่งนีส้ามารถเปลี่ยนขวดพลาสติก 50 กิโลกรัมตอชั่วโมง ใหกลายเปนวัสดุ
กอสรางที่มีตนทุนตํ่าโดยไมตองใชนํ้า แตใชเพียงพลังงานแสงอาทิตยเทานั้น

AB InBev 
 ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท AB InBev บริษัทขามชาติ ผูผลิตเบียรรายใหญที่สุด
ของโลก ที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศเบลเย่ียม นับเปนเคร่ืองพิสูจนใหเห็นไดวา นวัตกรรมดานเศรษฐกิจหมุนเวียนไมไดจํากัด
อยูที่การเริ่มตนเทคโนโลยีโดยบริษัท Startup ขนาดเล็กเสมอไป บริษัท AB InBev มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดตั้งเปาใหผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดอยูในบรรจุภัณฑที่สามารถสงคนืได หรอืผลิตจากวสัดหุลักท่ีเปนวสัดุ
รไีซเคลิภายในป ค.ศ. 2025 ซึ่งปจจุบันเกือบครึ่งหน่ึงของเครื่องดื่ม AB InBev ที่วางขายในทองตลาดอยูในรูปแบบขวดแกวที่สงคืนได 
โดยรวมมือกับซัพพลายเออรและลูกคา และจะขยายผลใหครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวตอไป นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังใชนวัตกรรมเพ่ือสรางคุณคาใหผลิตภัณฑจากวัตถุดิบที่ไดในกระบวนการผลิต โดยไดเปดตัวเคร่ืองดื่มโปรตีนที่ผลิตจากธัญพืช
ที่ไดจากกระบวนการผลิตเบียร ซึ่งกอนหนาน้ีถูกจําหนายเปนอาหารสัตวเทานั้น

รูปภาพ: https://www.ab-inbev.com/sustainability/2025-sustainability-goals.html
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จัดทําโดย : 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
บทความเร่ือง “These 11 companies are leading the way to a circular economy” Written by Alex Thornton, 

World Economic Forum, 26 February 2019   
สืบคนจาก https://www.weforum.org/agenda/2019/02/companies-leading-way-to-circular-economy/

Moreloop: ตัวกลางขายผาเหลือคุณภาพดีจากโรงงานเพ่ือสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน, 8 พฤศจิกายน 2561
สืบคนจาก https://adaymagazine.com/moreloop-circular-economy/

เอาขยะมาแลวเอาเงินไป ‘GEPP Sa-Ard’ สตารทอัพท่ีจับคูคนอยากขายขยะกับคนอยากซ้ือขยะ, 1 กันยายน 2562 
สืบคนจาก https://adaymagazine.com/gepp-sa-ard/ 

 จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาธุรกิจท่ีสามารถเติบโต
ไดอยางสมดุลและยั่งยืน นอกจากจะตองใหความสําคัญกับ
การปรบัปรงุกระบวนการผลิตตามแนวคิด Circular Economy แลว 
ยังต องมีโมเดลธุรกิจใหมที่คิดต างจากเดิม โดยผสมผสาน
นวัตกรรม ความคิดสร างสรรคและเทคโนโลยีเข าด วยกัน 
ผู ประกอบการตองรู จักเรียนรู ที่จะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกตใชเพื่อสรางธุรกิจใหม เชน Startup ที่ใชประโยชน
จากอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนในการทําธุรกิจ
ในรูปแบบ Sharing Economy ธุรกิจ Recycle ขยะมูลคาสูง 
ธุรกิจทําแอปพลิเคช่ันเพ่ือชวยในการบริหารจัดการทรัพยากร
และของเสีย ซึ่งปจจุบัน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยก็เริ่มตระหนัก
ถึงความสําคัญและปรับตัวสูการดําเนินธุรกิจตามแนวคิด Circular 
Economy มากขึ้น ตั้งแตวิสาหกิจขนาดใหญไปจนถึงวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือธุรกิจ Startup ยกตัวอยางเชน 
Moreloop ธุรกิจสรางแพลตฟอรมออนไลนที่นําผาสวนเกิน
จากโรงงานสงถึงมือลูกคา เพ่ือตอบโจทยโรงงานที่มีสต็อกผา
คางในโกดังและคนซื้ออยางนักออกแบบรุนใหมที่ตองการผา
คุณภาพดีในปริมาณไมมาก GEPP Sa-Ard (เก็บสะอาด) ธุรกิจ
สรางแพลตฟอรมเชื่อมโยงระหวางคนอยากขายขยะกับคนอยาก
ซื้อขยะใหมาเจอกันไดงายขึ้น คนที่ตั้งใจแยกขยะและยังไมรูจะ
เอาไปขายท่ีไหนก็เพียงแคยกหูโทรศัพท ทักไลนไปหา หรือใช
นิ้วจิ้มผานแอปพลิเคชั่น GEPP ก็จะมีคนรับซื้อขยะไปหาคุณถึงท่ี 

หรือ แบรนดรองเทา ทะเลจร (Tlejourn) จากปตตานี ที่นําขยะ
จากทะเลมาผลิตเปนรองเทา และตั้งราคาขายโดยไมหวังผลกําไร 
เปนตน 
 การดําเนิน “ธุรกิจรักษโลก” เหลานี้ไมเพียงแตจะ
สรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหกับผู ประกอบการเทานั้น 
แตยังกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ 
เริ่มจากหนวยยอยที่สุดของสังคม คือประชาชน จะไดรับประโยชน
จากการมีทางเลือกในการบริโภคเพ่ิมข้ึน ไดอาศัยอยูในสังคม
สีเขียวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในดานสังคม โมเดลธุรกิจใหม
เหลานี้จะมีสวนชวยใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งบางสวนเปนการ
สรางงานในชุมชน/ภูมิภาค จึงเปนการกระจายการเติบโตสูระดับ
ฐานรากอยางครอบคลุม และในสวนของภาคเศรษฐกิจ แนนอนวา 
เมื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถพัฒนายกระดับใหมีการ
ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดผลเปนรูปธรรม 
ก็ยอมสงผลใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยพ่ึงพาทรัพยากรนอยลง อีกทั้ง
ยังสงผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ทําใหประเทศมีการเติบโตท่ีสมดุลและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สุดทายแลว ผลประโยชนที่เกิดข้ึนกับทุกหนวยของสังคมจนถึง
ในระดับภาพรวมของประเทศยอมสงผลใหเกิดการพัฒนา
ที่สอดคลองกับบริบทโลกตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ที่ประชาคมโลกรวมกันกําหนดไวในที่สุด
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สัมภาษณพิเศษ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
กับบทบาทผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับบทบาทผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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“...ในภาวะท่ีเกิดสถานการณไมคาดคิด
ไมวาเรื่องเล็กหรือใหญก็ตาม การขามผาน
ไปดวยสติ และพรอมใหความรวมมือท่ีดี
กับทุกภาคสวนเปนเรื่องสําคัญ ในภาค
ของการทํางานท่ี สศอ. ก็เชนกัน ท่ีตอง
อาศัยความร วมมือร วมใจจากทุกคน
เพื่อรวมกันคิด รวมสรางส่ิงท่ีดี โดยให
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
และแน นอนวาการพัฒนาท่ีจะทําให  เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูง น่ันคือ
ก าร เ ริ่ มต  นจ ากก ารพัฒนาบุ คล ากร
ของ สศอ. เอง...”
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อยากใหเลาประสบการณท่ีเขามา
 รับราชการในแวดวงกระทรวง
 อุตสาหกรรมพอสังเขป
 ผมเติบโตมาจากสายงานต างจังหวัด  เส นทางการ
รับราชการของผมอยู  ในแวดวงของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมาโดยตลอด ตั้งแตสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน 
ลําปาง เชียงราย และสมุทรปราการ ระหวางน้ันผมไดเรียนรู
และเพ่ิมพูนประสบการณมากมายในทุกจังหวัดที่ไดมีโอกาส
ไปรับตําแหนง ไดทํางานรวมกับผู ประกอบการอุตสาหกรรม
และชาวบานในแตละพ้ืนท่ี เขาไปดูแลแกปญหาใหกับโรงงาน
จํานวนมาก จากนั้นเริ่มเขาสูตําแหนงบริหารในป พ.ศ. 2558 
ในตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
ผู ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนจะมารับ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หลักคิดหรือวิธีการทํางานในแบบฉบับ
 ของทาน
 สไตลการทํางานของผมไมมีอะไรซับซอน ผมเปนคนทํางาน
ตามขั้นตอน ตามกฎระเบียบ ผมจึงยึดหลักแหงความถูกตอง

ในการทํางานมาโดยตลอด การที่ผมไดเขามารับราชการ ไดทํางาน
ใหกับแผนดินนั้น สิ่งท่ีผมใชเปนหลักยึดมั่นคือการทําตามหลัก
คําสอนของสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลที่ 9 ดังความตอนหนึ่ง
จากพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 
ปพุทธศักราช 2539 พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน “…การยึดมั่น
ในผลประโยชน ของแผ นดิน และความถูกต องเป นธรรม 
เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติหนาท่ีของราชการ เพราะการยึดมั่น
ดังกลาวจะทําใหมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติ
หนาท่ีใหจนบรรลุผลสําเร็จ และสามารถปองกันความผิดพลาด
เสียหายอันจะเกิดแกตนแกงานไดอยางแทจริง…” ซึ่งผมระลึก
อยูเสมอวาอะไรก็ตาม งานทุกอยางท่ีทํา ขอใหเปนไปตามหลัก
ความถูกตองที่สุด ยิ่งเราทํางานเพื่อการขับเคล่ือนพัฒนาดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชนแลว
ความถูกตองจึงเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญท่ีสุด 
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ในมุมมองของทานคิดวาภาพของ สศอ. 
 ในปจจุบันเปนอยางไรบาง  
 สศอ. เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทํานโยบาย 
และให ข อเสนอแนะในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและภาค

อุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเปนอยางมาก จากท่ีผมไดมี
โอกาสทํางานทําขอมูลในชวงหลายเดือนที่ผานมา ขอมูลของ 
สศอ. นับวามีความสําคัญและเปนประโยชนตอหลายภาคสวน
เปนอยางมาก เชน ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) เรามีการทําและ
วิเคราะหขอมูลกันอยูตลอดเวลา ทั้งดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน 
รายไตรมาส การคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
แตอยางท่ีทุกคนทราบขอมูลที่นํามาวิเคราะหนั้นก็จะมีการผันแปร
ไปตามสถานการณทั้งในภาคระดับประเทศหรือระดับโลก 
ยิ่งลาสุดที่พวกเราทุกคนตองประสบปญหากับสถานการณโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 (COVID-19) นอกจาก
สงผลกระทบตอดานสุขภาพโดยตรงแลว ก็ยังสงผลตอเศรษฐกิจ
ตอภาคอุตสาหกรรมดวยเชนกัน ขอมูลของเราจึงมีสวนสําคัญ
และมีประโยชนตอภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

ในดานของการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง
แก ป ญหา เ พ่ื อนํ า ไปประกอบการวางแผน
วางกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการ
ไดอยางเหมาะสมทันทวงที นอกจากนี้ สศอ. 
ยังมีการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในรายสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ
ทั้งที่ สศอ. จัดทําเองและรวมมือกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงาน
ภาค รัฐ  สถาบันการ ศึกษาและภาคเอกชน
อีกเป นจํานวนมาก เพื่อนําผลการศึกษาที่ ได 
นํ า เ สนอต  อ รั ฐ บ าล ในก า ร ขับ เ คลื่ อ นภาค
อุตสาหกรรมใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมตอไป 
ตัวอยางเชน มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม เปนตน ดังนั้นชวงนี้จึงนับเปน
ช วงท่ีพวกเราชาว สศอ .  จะต องรับมือหนัก 
ผมขอเรียกวาเปนชวง Golden time ที่ถึงแมวา
จะไมใชสถานการณในเชิงบวกมากนัก แตผมเชื่อวา
เจาหนาที่ สศอ. ทุกคนทํางานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและจะผ านนาทีสําคัญเหล านี้
ไปไดอยางภาคภูมิ



ความทาทายท่ีสําคัญของ สศอ. คืออะไร
 เปาหมายของ สศอ. คือการเปนองคกรชี้นําการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสูความย่ังยืน ดังนั้นความทาทายท่ีมี
คือ ทําอยางไรที่ เราจะสามารถทําหนาที่ตรงนี้ให ได อยางมี
ประสิทธิภาพและเป นที่ ยอมรับ  จึงจํ า เป นที่ จะต องเ พ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับองคกรใหมีศักยภาพในการช้ีนํา เสนอแนะ
นโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ให เกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน ในฐานะที่เขามา
เปนผูบริหารที่ สศอ. ถือไดวาเปนความทาทายเปนอยางมาก 
เนื่องจาก สศอ. เปรียบเสมือนคลังสมอง เปนเสนาธิการของ
กระทรวงอุตสาหกรรม งานดานวิชาการ ดานขอมูลคอนขางมี
ความละเอียด เพราะในทุกนโยบายที่เรารวมกันคิดออกไปนั้น
มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสุดทายผูไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน ดังน้ันในแตละนโยบายที่เรา
ตองดําเนินการ สศอ. เองไมสามารถท่ีจะคิดเพียงคนเดียวได 
ตองอาศัยภาคีเครือขายในการทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในภายนอกกระทรวง การประสานงานเพื่อใหไดขอมูล
ในการทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้งการคิดวิเคราะหขอมูล
ก็เปนเรื่องที่ทาง สศอ. ใหความสําคัญโดยเฉพาะในยุค 4.0
การพัฒนาขอมูลเพื่อใหประชาชนและผู ประกอบการไดใช 
ประโยชน เกิดความสะดวกสบายในการใชงานก็ถือเปนเรื่องสําคัญ 
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ที่ผานมา สศอ. ไดเขารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในงาน “Digital 
Government Awards 2019” จากพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) ซึ่ง สศอ. ไดใหความสําคัญกับเรือ่งการปรับเปล่ียนองคกร
ไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เพราะน่ันคือการอํานวยความสะดวก
และประโยชน แก ประชาชนและผู  ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรม สศอ. จึงไดพัฒนาระบบ Big Data และแบบฟอรม

ดิจิทัลเดียว (Single Form) ยกระดับการบริการใหกับประชาชน
และผูประกอบการ ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ลดตนทุนใหแกผูประกอบการ ลดความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น ลดการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปน ลดความยุงยากจาก
การเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน รวมทั้งอํานวยความสะดวก
ใหแกผู ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู
อุตสาหกรรม 4.0 โดยระบบแบบฟอรมดิจิทัลเดียว (Single Form) 
จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ ในการทําหนาที่
รายงานขอมูลการประกอบกิจการตามท่ีกฎหมายกําหนดไดใน
แบบฟอร มเดียว ผ านคอมพิวเตอร หรืออุปกรณโทรศัพท 
ในแบบตาง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบ Single Form นี้จะชวย

ลดความซํ้าซอนในการแจงขอมูลของผูประกอบการที่ตองทําลงไป
ไดสูงสุดถึงรอยละ 50 ซึ่งงานดานขอมูลถือวาเปนงานที่มีความ
ทาทายในยุคปจจุบันเปนอยางมาก และ สศอ. เองในปนี้ก็มีงาน
สําคัญท่ีจะตองดําเนินการพัฒนานอกเหนือจากงานขอมูลอ่ืน ๆ 
ซึ่งก็ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนมากท่ีสุด
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อุปสรรคในการทํางาน
 และวิธีการจัดการปญหา
 แนนอนวาทุกการทํางานยอมพบเจอปญหาหรืออุปสรรค
บางเปนธรรมดา เราไมสามารถหลีกหนีความจริงในเรื่องนี้ได 
สําหรับผมมองวาทุกปญหาท่ีเขามาเปนแคทางผานท่ีทําใหเราไปสู
เปาหมาย เปรียบเหมือนบททดสอบใหเราแกรงขึ้น เกงขึ้น 
สิ่งสําคัญอยางหนึ่งเวลาที่ผมเจอปญหาคือ ผมจะไมโฟกัสในสิ่ง
ที่ผมทําไมได แตผมจะมุงทําในสิ่งที่ผมคิดวาทําได ควบคุมได 
รับมือไดมากกวา ขณะเดียวกันการควบคุมสติและมีทัศนคติ
ที่ดีตอการทํางานกับทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญ เพราะเวลาที่เกิด
ปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันจะประกอบดวยสถานการณหลาย ๆ 
อยาง เชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคน งบประมาณ สิ่งของ ยิ่งผมอยู
ในบทบาทผู บริหารองคกรตองมองภาพรวมใหไดเร็ว ชัดเจน 
และจัดการแกปญหาใหตรงจุด เพื่อใหปญหาท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลายลง 

และนําไปสูสถานการณที่ดีขึ้น บางเรื่องแกไดไว บางเรื่องตองใช
เวลา แตทั้งหมดอยูภายใตความถูกตองโปรงใส เชื่อมั่นในตัวเอง 
ถาเราม่ันใจวาเราทําได ชัดเจนในเปาหมาย เช่ือในการวางแผน
แกปญหาท่ีเราไดวางไว สิ่งท่ีเราต้ังใจก็จะประสบความสําเร็จ
เกิดดอกออกผลที่ดีตามมา

สิ่งท่ีอยากจะพัฒนาหรือ
 เปล่ียนแปลง สศอ. ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 สศอ. เปนองคกรที่ถือไดวามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลาอยูแลว และในทุกการเปล่ียนแปลงมีการเรียนถูกเรียนผิด 
แตสิ่งหนึ่งท่ีเราใหความสําคัญคือ Work-Life Balance การสราง
สมดุลในชีวิตและการทํางานหนักไปพรอม ๆ กัน เพราะ สศอ. 
เปนองคกรท่ีมีบุคลากรคอนขางเปนคนรุ นใหม มีความรอบรู 
ในแตละดานทํางานดี และทํางานเกง แทบจะเรียกไดวาเปน
องคกรท่ีมีความพรอมอยู แลว ดังนั้นการทํางานใหเต็มที่และ
ใชชีวิตใหมีความสุขไปดวยจึงเปนสิ่งท่ีคิดวาไมวาองคกรไหน ๆ 
ก็อยากท่ีจะใหเปนอยางนั้น และขอดีของการ Work-Life 
Balance ไดนั้น จะทําใหทุกคนมีพลังที่เขมแข็งในการทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมายใหออกมาไดเปนอยางดี
 ในปนี้มีสถานการณไมปกติเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปน
เรื่องการทํางานซ่ึงอยู ในสถานการณฉุกเฉินจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซึ่งเรา สศอ. เอง
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ก็มีการทํางานเชิงรุกในการออกมาตรการตาง ๆ เพื่อแกปญหา
ใหกับผู ประกอบการและประชาชน พรอมกันนี้ ได ติดตาม
สถานการณ อย างใกล ชิด เพื่ อพร อมรับกับสถานการณ ที่
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเห็นไดชัดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไมใชแค
ชาว สศอ. ที่เกิดความตระหนักและพรอมเฝาระวัง ประชาชน
ทั่วไปก็เกิดการต่ืนตัวเปนอยางยิ่ง ในภาวะท่ีเกิดสถานการณ
ไมคาดคิดไมวาเร่ืองเล็กหรือใหญก็ตาม การขามผานไปดวยสติ 
และพรอมใหความรวมมือที่ดีกับทุกภาคสวนเปนเรื่องสําคัญ 
ในภาคของการทํางานที่ สศอ. ก็เชนกัน ที่ตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจจากทุกคนเพื่อรวมกันคิด รวมสรางสิ่งที่ดี โดยใหคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ และแนนอนวาการพัฒนาที่จะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูง นั่นคือการเร่ิมตน
จากการพัฒนาบุคลากรของ สศอ .  เองให มีทักษะท่ีดีขึ้น 
มีความรอบรูทันตอสถานการณและโลกปจจุบัน เมื่อบุคคลากร
มีความสามารถ เชี่ยวชาญในงานน้ัน ๆ ก็จะสามารถทําใหองคกร
เปนองคกรที่มีบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ สรางใหภาพรวม

องคกรเปนองคกรท่ีสามารถทํางานไดตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว 
นั่นคือเราจะเปน “เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศสูความย่ังยืน” เพื่อประโยชนของประเทศชาติตอไป

อยากใหทานวาดภาพอุตสาหกรรมไทย 
 ป 2563 วาจะเปนอยางไร 
 และควรปรับตัวอยางไร
 ภาพอุตสาหกรรมในปนี้นับวาเปนปแหงการเปล่ียนแปลง
ครั้งสําคัญ เราเปดศักราชตนปดวยสถานการณที่หนักหนวง 
ไมมีใครคาดคิดถึงระดับความรุนแรง และเกิดผลกระทบเปนลูกโซ
ในวงกวางเชนนี้มากอน เรียกไดว าเกือบทุกประเทศในโลก
ไดรับผลกระทบ และในทุกภาคสวนโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ตางไดรับผลจากสถานการณโรคติดเชื้อ COVID-19 
มากนอยแตกตางกันไป และสงผลกระทบตอการใชชีวิตของเรา
ทุกคนท่ีตางกําลังเผชิญกับสถานการณวิกฤตน้ี ดังน้ันจึงเปนเร่ือง
ที่หนวยงานภาครัฐตองหาวิธีการชวยเหลือบรรเทาและแกปญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรมที่ตางก็พยายามเดินหนา
รับมือและปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันอยูรอดได ผมมองวา
ที่ผ านมาประเทศไทยเราฝาฟนผานวิกฤตท่ีสงผลกระทบมา
หลากหลายรูปแบบ ทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ และสังคม จนกระทั่งลาสุดโรคระบาด ผมเชื่อวาเรา
ก็จะผานไปไดเชนเดียวกัน เพียงแตเปนชวงเวลาที่ทุกคนทุกฝาย
ตองสามัคคีกัน และเปลี่ยนชวงเวลาวิกฤตนี้ใหพลิกฟนกลับมา
เปนโอกาสใหได
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ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาสุ

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงรอยละ 6.87 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวลง จากอุตสาหกรรม
ยานยนต การกลั่นปโตรเลียม การผลิตนํ้าตาล ผลิตภัณฑเหล็ก และนํ้ามันปาลม อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ยังคง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ Hard Disk Drive 
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าสด แชเย็นหรือแชแข็ง การผลิตเบียร และผลิตภัณฑสัตวปกและเนื้อสัตวปกสด แชเย็นและแชแข็ง 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
       ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 4/2562  

ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 4/2562 
1.  อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลง รอยละ 21.39 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยกลุมผลิตภัณฑ

ที่ปรับตัวลดลง คือ กลุมเคร่ืองยนต กลุมรถยนตนั่งขนาดเล็ก และรถบรรทุกปคอัพ ตามการชะลอตัวของตลาดในประเทศ กําลังซื้อ
ที่ออนตัวจากภาระหน้ีครัวเรือนและราคาสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา รวมท้ังสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือมากขึ้น 
เชนเดียวกับการสงออกรถยนตที่หดตัวตอเนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

2.  อุตสาหกรรมปโตรเลียม ปรับตัวลดลง รอยละ 15.21 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิต
ลดลง เน่ืองจากโรงกล่ันไดหยุดซอมบํารุงครั้งใหญตั้งแตเดือนกรกฎาคมตอเนื่องถึงเดือนธันวาคม สงผลใหปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูป
มีปริมาณการผลิตลดลงมาก รวมทั้งการจําหนายในประเทศมีผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจน
การคมนาคมขนสงลดปรมิาณลง

3.  อุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย ปรับตัวลดลง รอยละ 22.06 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิต
ปรับตัวลดลงเน่ืองจากปนี้เปดหีบชากวาปกอน (ปกอนเปดหีบวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ปนี้วันท่ี 1 ธันวาคม 2562) และไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง สงผลใหคาความหวานและปริมาณออยเขาหีบนอยกวาปกอน รวมทั้งมีบางพื้นที่ประสบปญหาอุทกภัย

4.  อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลง รอยละ 10.23 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิตปรับตัว
ลดลงเนื่องจากสินคาเหล็กแผนชนิดตาง ๆ เปนหลัก จากผลกระทบจากเหล็กนําเขาราคาถูกที่ผูผลิตภายในประเทศไมสามารถแขงขัน
ดานราคาได สงผลใหลูกคาปรับลดคําสั่งซื้อและเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากแหลงอื่นท่ีราคาถูกกวา โดยการผลิตเหล็กทรงแบน ปรับตัวลดลง
รอยละ 17.43 ในขณะที่เหล็กทรงยาว ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กเสนกลม เหล็กเสนขอออย และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดเย็น 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทอเหล็กกลา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.55 
 5.  อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม ปรับตัวลดลง รอยละ 23.63 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิต
ปรับตัวลดลงจากนํ้ามันปาลมดิบและบริสุทธิ์ เนื่องจากผลปาลมออกสู ตลาดนอยจากสภาพอากาศแปรปรวน และผลกระทบ
จากการรณรงคเลิกใชนํ้ามันปาลมเพ่ือการบริโภคและน้ํามันเช้ือเพลิงของกลุม EU การกําหนดอัตราภาษีนําเขาเพ่ิมข้ึนของอินเดีย 
และกําลังซ้ือของผูบริโภคในประเทศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 4/2562 ไดแก
 อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวลดลง รอยละ 5.34 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวลดลงในสินคา
การแปรรูปการถนอมผลไมและผัก เชน สับปะรดกระปอง และขาวโพดหวานกระปอง ปรับตัวลดลง รอยละ 14.01 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาพอากาศที่แลงกวาปกอนทําใหผลผลิตนอยลง และการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก 
ทําใหความเช่ือมั่นของผูบริโภคลดลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ในขณะท่ีการผลิตบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น
รอยละ 8.32 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการของตลาดภายในประเทศเพิ่มข้ึน และการผลิต
ผลิตภัณฑนมภาวะการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 8.32 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากปริมาณนํ้านมดิบเพิ่มขึ้น รวมถึง
การเปดชองทางใหม ๆ ในการจําหนายสินคาและขยายตลาดตางประเทศเพ่ิมขึ้น (เชน เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา)
 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ปรับตัวลดลง รอยละ 6.53 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ภาวะการผลิตปรับตัว
ลดลงจากการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล นํ้าแรและนํ้าดื่ม บรรจุขวดประเภทอ่ืน ๆ โดยปรับตัวลดลงรอยละ 2.03 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกับของปกอน เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศลดลงประกอบกับผลกระทบจากภัยแลง ในขณะที่การผลิตเบียร
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.54 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการที่ผู ผลิตออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มี
ความหลากหลายและตอบสนองความตองการของตลาด รวมถึงการขยายตลาดสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานมากข้ึน (เชน เมียนมา
กัมพูชา และเวียดนาม) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง รอยละ 9.61 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ภาวะการผลิตลดลงทั้งการเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ และการทอผาดวยเสนใยธรรมชาติ เนื่องจากผูผลิตในไทย
สูญเสียความสามารถในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศกับประเทศคูแขง จากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะท่ี
การปนดายจากเสนใยประดิษฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.29  สวนกลุมเสื้อผาเครื่องแตงกาย ปรับตัวลดลงเชนเดียวกันท่ีรอยละ
11.87 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากคําสั่งซ้ือของประเทศคู ค าที่ลดลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก
ที่คอนขางผันผวน รวมถึงความตองการบริโภคในประเทศที่หันไปนิยมเสื้อผาแฟชั่น (Fast Fashion) ราคาถูกจากจีน
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ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

รูปท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 1/2559 – 3/2562

 ทัง้น้ี สามารถสบืคนขอมลูรายละเอยีดดัชนอีตุสาหกรรม ไดทีเ่วบ็ไซตของสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th 

ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล
                   อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น    อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับตัวลดลง      
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นานาสาระ

 “แมนํ้าโขง” เปนแมนํ้านานาชาติที่มีความยาวเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากแมนํ้าไนล1 มีความยาวท้ังส้ิน 4,880 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่กวา 795,000 ตารางกิโลเมตร มีตนกําเนิดบริเวณท่ีราบสูงทิเบต ไหลผาน 6 ประเทศ ประกอบดวย
สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยชวงที่ไหลผานประเทศจีน ชาวจีนเรียกแมนํ้าสายนี้วา 
“หลานชางเจียง (Lancang Jiang)” แมนํ้าโขง เปนลุมนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีชนิดพืช
มากกวา 20,000 สายพันธุ นก 1,200 ชนิด และปลา มากกวา 1,100 สายพันธุ  ซึ่งถือเปนหนึ่งในแหลงประมงนํ้าจืด
ที่ใหญที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังเปนเสนทางการขนสงและการเดินทางทางนํ้าที่สําคัญของภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีป 
(ASEAN Mainland) กับจีนตอนใตอีกดวย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค

แมโขง – ลานชางแมโขง – ลานชาง  
(Mekong – Lancang Cooperation : MLC)(Mekong – Lancang Cooperation : MLC)

 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในลุมนํา้โขง 
ทําใหมีการใชทรัพยากรนํ้าทั้งดานการเกษตรกรรม การประมง 
การขนสง และอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง ทําใหมีแนวโนม
ไปสูการใชทรัพยากรน้ําอยางไมยั่งยืนและเทาเทียม อันอาจนําไป
สู ความขัดแยงระหวางประเทศ ซึ่งมีตั้งแตต นนํ้า กลางนํ้า
และปลายน้ํา ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว ในป พ.ศ. 2555 
ประเทศไทย ไดเสนอขอริเริ่มที่จะจัดการประชุมระหวางประเทศ 

วาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าลานชาง -
แมนํ้าโขง ซ่ึงเปนกาวแรกท่ีนําไปสูการจัดต้ังกรอบความรวมมือ
แมโขง - ลานชาง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC)2

ในป พ.ศ. 2558 โดยมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบดวย 
ไทย จนี สปป.ลาว เมยีนมา กมัพชูา และเวยีดนาม โดยความรวมมอื
ดั งกล าวนอกเหนือจากการมุ  ง เน นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํารวมกันแลว ยังมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน
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1 แมนํ้าไนล มีความยาว 6,650 กิโลเมตร อยูในทวีปแอฟริกา ถือเปนแมนํ้าที่มีความยาวที่สุดในโลกและเปนแมนํ้านานาชาติ ทั้งนี้ แมนํ้าโขง มีความยาว
 เปนอันดับที่ 12 ของโลก แตยาวเปนอันดับ 
2  ในรูปแบบของแมนํ้านานาชาติ สําหรับการเรียกช่ือกรอบความรวมมือดังกลาว ฝายอาเซียนจะใช “Mekong – Lancang Cooperation (MLC)”              
 ฝายจีนจะใช “Lancang – Mekong Cooperation (LMC)”



 ทั้งนี้ เพื่อให การดําเนินงานเปนไปอยางเป น
รู ป ธ ร รม  MLC  ไ ด  กํ า หนดกรอบความร  ว มมื อ 
(Cooperation Framework) “Three plus Five”
 (3 Pillars + 5 Priority Areas) เพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการความรวมมือและกิจกรรมตาง ๆ 
ภายใต MLC โดย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ 3 เสาหลัก
ของอาเซียน ประกอบดวย 1) การเมืองและความมั่นคง
2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน และ 3) สังคม 
วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธระหวางประชาชน สําหรับ
5 สาขาหลกัสาํคญั (Priority Areas) ไดแก 1) ความรวมมอื
ด านศักยภาพการผลิต (Production Capacity) 
2) ความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน (Cross Border 
Economic Cooperat ion)  3 )  ความเ ช่ือมโยง 
(Connectivity) 4) ทรัพยากรน้ํา (Water Resources) 
และ 5) เกษตรกรรมและการลดความยากจน (Agriculture 

and Poverty Reduction) ซึง่ในสาขาหลักท่ี 1 - 4 ไดมกีารจัดตัง้
คณะทํางานรวม (Joint Working Groups in Priority Areas) 
สาขาละ 1 คณะ ยกเวนสาขาที่ 5 ที่มีการขยายเปน 2 คณะ 
คือ คณะทํางานดานเกษตรกรรม และคณะทํางานดานการลด
ความยากจน รวมแลว MLC มีคณะทํางานรวมเปนกลไกขับเคลื่อน
การดําเนินงานรวมจํานวน 6 คณะ

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มุงลดความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนา และ
สงเสรมิกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
 ที่ผ านมา ประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ
แมโขง - ลานชาง (MLC) ไดรวมมือผลักดันการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยไดมีการประชุมระดับผูนําไปแลวจํานวน 2 ครั้ง 
โดยจะจัดทุก 2 ป ซึ่งเปนกลไกการกําหนดทิศทางท่ีสําคัญ
ของกรอบความรวมมือ MLC โดยในการประชุมครั้งที่ 1 จัดข้ึน
เมื่อป พ.ศ. 2559 ณ เมืองซานยา มณฑลไหหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ซึง่ไดมกีารออกปฏญิญาซานยา (Sanya Declaration) 
เพื่อเปนพิมพเขียวในการวางแนวทาง หลักการ และเจตนารมณ
รวมกันของประเทศสมาชิก โดยใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการนํ้าอยางยั่งยืน และมุงลดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนา
ระหวางประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการภายใต
กรอบ MLC จีนไดประกาศจัดตั้งกองทุนแมโขง - ลานชาง 
(Mekong - Lancang Fund) จํานวนวงเงิน 300 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  และการประชุมผู นํ าครั้ งที่  2 จัดขึ้นในป   2561
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดมีการออกประกาศ
ปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) โดยขยาย
กรอบแนวทางจากปฏิญญาซานยาใหครอบคลุมมากข้ึน มุงเนน
ผลักดัน MLC ใหเปนกรอบอนุภูมิภาคที่ทันสมัยและมีนวัตกรรม 
รวมท้ังเช่ือมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจตามแนว Belt and Road 
Initiatives (BRIs) ของจีน
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บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง
 กระทรวงอุตสาหกรรมใหความสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในทุกระดับความรวมมือ ทั้งในระดับ
พหุภาคี ทวิภาคี และอนุภูมิภาคมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ความรวมมือในพื้นที่ลุมแมนํ้าโขง ซึ่งเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ
ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป และขยาย
ไปสูจีนตอนใต ซึ่งเปนประตู (Gateway) ที่สําคัญทั้งดานการคา 
การลงทุน และการขนสงของอาเซียนและจีน ที่ผานมาสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหนวยงานชี้นําการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ ไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกลไก
ที่เกี่ยวของหลายชองทาง อาทิ กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และยุทธศาสตร
ความรวมมอืทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : 
ACMECS) และความรวมมือลุ มนํ้าโขงกับตางประเทศ อาทิ 
เกาหลีใต ญี่ปุ น อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน สําหรับ
ในกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง สศอ. ไดมีสวนรวมเปน
องคประกอบในคณะทํางานฝายไทย 2 คณะ คือ คณะทํางาน
สาขาความรวมมือดานศักยภาพการผลิต (Production Capacity) 
และคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจข ามพรมแดน
(Cross Border Economic Cooperation) โดยไดผลักดัน

ความรวมมือดานการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวางประเทศไทย
กับประเทศสมาชิก MLC อยางตอเนื่อง
 ทั้ งนี้  การพัฒนาความร  วมมือทางด  านการพัฒนา
อุตสาหกรรมระหวางกัน จําเปนตองไดรับขอมูลดานนโยบาย
เปาหมาย และการประสานงาน โดยเฉพาะเครือขายความรวมมือ 
(Connection) ของหนวยงาน ดานการจัดทาํนโยบายอุตสาหกรรม
ของประเทศสมาชิก ซึ่งในป พ.ศ. 2562 สศอ. ไดรับการจัดสรร
วงเงินงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง -
ลานชาง (MLC Special Fund) เพื่อดําเนินความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจภายใต “โครงการฝกอบรมการยกระดับการพัฒนา
นโยบายอุตสาหกรรมสําหรับประเทศในกรอบความรวมมือ
แมโขง – ลานชาง” (Training on Enhancement of Industrial 
Policy Development for Lancang – Mekong Countries) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาองคความรูดานการวางแผน
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จัดทําโดย :
นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
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เอกสารคณะทํางานสาขาความรวมมือดานศักยภาพการผลิต (Production Capacity) 
เอกสารคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน (Cross Border Economic Cooperation) 

Lancang Mekong Cooperation: http://www.lmcchina.org/
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF Thailand).
ขอมูลทั่วไปของแมนํ้าโขง: https://www.wwf.or.th/

การพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับเจ าหนาที่หรือข าราชการ
ระดับกลางของประเทศสมาชิก MLC โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 
6 เดือน เริ่มตนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ 
การฝกอบรมจะมีระยะเวลา 9 วัน ณ ประเทศไทย โดยมี
รางกําหนดการประกอบดวยรูปแบบกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
การถายทอดองคความรูและประสบการณ แนวทางการยกระดับ
การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมของไทยและจีน  การประชุมเชิ งปฏิบัติการ 
(Workshop) การจัดทํา Group Country Report และการศึกษา
ดูงานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
และแสดงบทบาทของไทยในการเปนศูนยกลางการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค 

 การดําเนินโครงการความรวมมือดังกลาว ถือเปนกาว
สําคัญในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการของกรอบความรวมมือ
แมโขง - ลานชางในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ผานรูปแบบ
กิจกรรมการฝกอบรมเพื่อยกระดับ องคความรูดานการพัฒนา
นโยบายอุตสาหกรรมใหกับหนวยงานท่ีมีภารกิจในการกําหนด
นโยบายใหมีความเขาใจและแลกเปล่ียนเรียนรูทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระหวางไทย จีน และประเทศสมาชิก อาทิ นโยบาย    
Made in China 2025 แนวทางการพัฒนาภายใต Belt and 
Road Initiative และอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 เปนตน รวมทั้งเปนการเสริมสรางความสัมพันธ
และเครือข ายของหนวยงานกําหนดนโยบายภายใต กรอบ
ความรวมมือแมโขง - ลานชาง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ความเชื่อมโยงดานอุตสาหกรรมภายใตอนุภูมิภาคและจีนตอนใต
ตอไปในอนาคต
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

เสริมพลังเทคโนโลยี 
   Up Speed 
ขีดความสามารถ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 เทคโนโลยีนับเปนหนึ่งปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
ที่ถูกพัฒนามาเพื่ออํานวยความสะดวกให กับมนุษย 
ในหลากหลายดาน ไมวาจะเปนดานคมนาคมขนสง เชน 
การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การสงของดวยโดรน 
การเช็คอินออนไลนของสายการบิน ดานการแพทยที่มี
การพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหโรคตาง ๆ ไดอยาง
แมนยํา รวมถึงการนําหุ นยนตมาใชในหองผาตัด ซึ่งจะ
ชวยใหผู ปวยเจ็บนอยลง ดานการจัดการการเงิน เชน 
การทําธุรกรรมผานระบบออนไลน ซึ่งจะทําใหโลกเขาสู 
การเป นสังคมไร  เงินสดเข าไปทุกที ดานดิจิทัลที่มีการ
เชื่อมโยงขอมูลและเครือขายสังคมผานระบบออนไลน 
การใชเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ที่เปนการ
สรางความกลมกลืนระหวางโลกความเปนจริงกับโลกเสมือน
หรือโลกดิจิทัล การเช่ือมตอความรู สึกของมนุษยกับ
รถยนตและส่ือสารกับคนภายนอกของ Mercedes-Benz 
V i s ion AVTR ตลอดจนด าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ประเทศไทยกําลังจะกาวเข าสู ยุค 5G 
หรือเจเนอเรชั่นที่ 5 ของการสื่อสารผานอุปกรณไรสาย
ดวยสัญญาณความเร็วสูง ที่จะชวยเรงใหการพัฒนา
สูความเปนอัจฉริยะในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเมืองอัจฉริยะ 
ยานพาหนะอัจฉริยะ อุปกรณอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ 
มีบทบาทสําคัญและกลายเป นความจริงในโลกอนาคต
ไดมากย่ิงขึ้น ซึ่งการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชในดานตาง ๆ 
จะมีส วนช วยให  เกิดการพัฒนาต อยอดที่ส  งผลต อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนการสรางความ
พึงพอใจและประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภค และสรางโอกาส
ใหมทางธุรกิจใหเกิดข้ึนอีกมากมาย

 สําหรับการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมน้ัน หลาย ๆ 
อุตสาหกรรมมีการใชเทคโนโลยีอยางแพรหลายอยูแลว ตั้งแต
การนําเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักรมาใชในกระบวนการผลิต 
เพื่อลดตนทุน เพิ่มผลิตภาพ คงคุณภาพผลิตภัณฑ และลดปญหา
ความผิดพลาด เสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น ไปจนถึงการนํา
เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมีความซับซอนและเปนนวัตกรรมใหมมาใชใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคต โดยปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะทําใหการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสงผลใหเกิดการยกระดับ
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ศักยภาพการผลิตใหก าวทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในยุคดิจิทัลก็คือ ความรวมมือกันอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ
ของภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ในสังคม (Helix Collaborations) 
ซึ่ งจะเป นการเสริมพลังให  เ กิดการประยุกต ใช  เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรมและสงผลตอการเพิ่มข้ึน
ของขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรม 
และในระดับภาพรวมของประเทศ ภายใตบทบาทหนาท่ีหลัก
ของแตละภาคสวน ดังนี้

1. ผูประกอบการ ควรมีบทบาทหลักในการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนากลไกการเรียนรู ระหวางคนกับเคร่ืองจักร
ในกระบวนการผลิต ดวยการปรับเปลี่ยนจากการใชมาเปน
การควบคุมเคร่ืองจักรใหสามารถส่ือสารและทํางานรวมกันได 
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหกาวทันความกาวหนา
ดานเทคโนโลยี/เคร่ืองจักร และการนําผลท่ีไดจากการเก็บขอมูล

ของเครื่องจักร มาประมวลผลแบบ Real-time เพื่อวิเคราะห 
คาดการณสําหรับตัดสินใจในการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และแกไขปญหาที่ซับซอนไดอยางรวดเร็วและแมนยํา รวมถึง
การส ง เสริมให  เ กิดระบบอัตโนมัติ  (Robot ic Process 
Automation) จากการผสมผสานระหวาง Machine Learning, 
Packaged Software, Automation Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยกลุมอุตสาหกรรม
ที่นิยมนําระบบอัตโนมัติมาใช เชน กลุมอุตสาหกรรมยานยนต
และกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการนําระบบอัตโนมัติ
มาใช จะเปนการชวยเพิ่มศักยภาพผูประกอบการในดานมาตรฐาน
และความปลอดภัยในกระบวนการผลิตท่ีมีความซับซอนไดเปน
อยางดี ทั้งนี้ การปรับใชเทคโนโลยี ไมไดถูกจํากัดแตเพียง
อุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้น แตในปจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็ก
อยาง SMEs และ Startups ตางก็มีการปรับใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให สามารถเติมเต็ม
ความตองการของผูบริโภค และยกระดับศักยภาพใหทัดเทียม
หรือสามารถเช่ือมโยงหวงโซการผลิตกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ได โดยเฉพาะธุรกิจ Startups ซึ่งสวนใหญจะเปนธุรกิจใหมที่มี
โมเดลธุรกิจแตกตางไปจากเดิม และมักจะมีการใชเทคโนโลยี
นวัตกรรมในการสรางธุรกิจ ทําใหมีการเติบโตอยางกาวกระโดด



2. ภาครัฐ ควรมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการสราง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ Eco-System ของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให เอื้ออํานวยและสามารถรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยี เชน การปรับแกกฎหมาย กฎระเบียบท่ีลาหลัง 
หรือเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบใหมเพื่อลดอุปสรรคในการ
ประกอบการ การค า การลงทุนให  เป นไปได โดยสะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การกําหนดมาตรการการเงิน
การคลังเพ่ือสงเสริมใหเกิดการผลิต/การลงทุนในสินคาและ
บริการดานเทคโนโลยี การปรับปรุงมาตรการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐเพ่ือสรางความตองการใช ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุนของ
ผูประกอบการใหสามารถผลิตสินคา/บริการในราคาที่แขงขันได 
รวมถึงการสงเสริม สนับสนุนการสรางแพลตฟอรมผานระบบ
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการใหบริการและอํานวยความสะดวกแก
ภาคธรุกจิอตุสาหกรรม ซึง่จะมสีวนชวยลดภาระของผูประกอบการ
และยังเปนการลดความซ้ําซอนในการเก็บขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐอีกดวย ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการขับเคล่ือน
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาว อาทิ การดําเนินมาตรการสงเสริม
สนับสนุนการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม 
เชน การจัดตั้ง Center of Robotics Excellence (CoRE)
เพื่อพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนองคความรูในการปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมใหกับผู ประกอบการ
การพัฒนา Industrial Transformation Platform (ITP)
ซึ่งเปนดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจ 
แกไขกระบวนการท่ีเปนปญหาของผูประกอบการในปจจุบัน
และเช่ือมโยงการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยาง
ครบวงจร รวมท้ังการสงเสริมความรวมมือในการถายทอด

เทคโนโลยีหุ นยนตและระบบอัตโนมัติขั้นสูงกับตางประเทศ
เพื่อให ผู ประกอบการสามารถนําองค ความรู มาปรับใช กับ
อุตสาหกรรมไทยไดดวย

3.  ภาคการศึกษาและวิจัย  ควรมีบทบาทหลัก
ในการสงเสริมการเขาถึงการใช
งานเทคโนโลยีที่มีความซับซอน 
จากองคความรู ดานวิศวกรรม
และการจัดการดานสารสนเทศ
ที่ริเร่ิมดําเนินการโดยภาคการ
ศึกษาวิจัย  เพื่อให ผู  ใช  งาน
สามารถนําไปใช ได ง ายและ
สะดวกมากข้ึน อันจะกอใหเกิด
การพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจรและนําไปสูการผลิต
เชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมตอไป การสงเสริมองคความรูดาน
เทคโนโลยีของนักเรียนต้ังแต ชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเ ช่ือมต อ
สูระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการสงเสริมการนํางานศึกษาวิจัยตาง ๆ 
มาถายทอดและเผยแพรเพื่อใหผู ประกอบการสามารถนําไป
ประยุกตใช ได  และกอใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ
ไดอยางแทจรงิและเปนรูปธรรม
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 ซึ่งการขับเคล่ือนการดําเนินการขางตนจะประสบความ
สําเร็จได จําเปนตองอาศัยการเสริมพลังรวมกันจากทุกภาคสวน 
ดวยการรวบรวมขอมูล ประมวลผล วิเคราะหขอมูล ผสานเขากับ
การนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม จนสามารถระบุปญหา 
โอกาส แนวทางการแกไข/ปรับตัวเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยภาคเอกชน การลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวก
ในการนําเทคโนโลยีมาใชโดยภาครัฐ และการสงเสริมใหเกิด
การนําองคความรู นวัตกรรมดานเทคโนโลยีจากภาคการศึกษา
วิจัย มาสู การผลิตจนเกิดผลเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม
โดยภาคการศึกษาวิจัย ซึ่งพลังขับเคลื่อนนี้ย อมสงผลใหเกิด
การ เ พ่ิมขี ดความสามารถในการแข  งขันของภาค ธุรกิ จ
อุตสาหกรรม และสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในระดับภาพรวมของประเทศในที่สุด
 ทั้งน้ี นอกเหนือจากสถานการณในภาวะปกติแลว ปจจุบัน
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก 

จัดทําโดย :
นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล

แหลงขอมูลอางอิง :
1. งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Thailand Competitiveness: How to turn challenges into success? 

รับมือความทาทาย เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของไทย ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 จัดโดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2. https://blog.pttexpresso.com/disruptive-technology/
3. https://www.salika.co/2018/11/06/10-trends-technology-change-world-2019/

4. https://techsauce.co/tech-and-biz/the-digital-entrepreneurial-ecosystems

ซึ่งเปนความทาทายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
เชน การมีวิกฤติเชิงซอนจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน อาทิ ปญหาสงครามการคา ภัยแลง ฝุนขนาดเล็ก 
PM2.5 ไวรัส COVID-19 การกอวินาศกรรมในท่ีสาธารณะ 
เมื่อผนวกกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี
ใหม (Disruptive Technology) อยางเชนการพัฒนาเทคโนโลยี
โทรศัพทมือถือ ทําใหความสําคัญ/ความจําเปนของโทรศัพทบาน
ลดลง การพัฒนา Smart Phone ที่เปลี่ยนรูปแบบการใชมือถือ
จากเดิมที่มีไวสําหรับโทรเปนหลัก มาเปนการเชื่อมตอกิจกรรม
ที่หลากหลาย ทําให  เ กิดการเปล่ียนแปลงไปอย างสิ้นเชิง
และสงผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ซึ่งผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนนี้จะเปนปจจัยเรงใหผู ประกอบการจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น ปรับตัวใหเทาทันตอสถานการณ
ที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดี 
ใหพรอมแขงขันกับคู แขงและรับมือกับความทาทายตาง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้น ภายใตการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันนั้น ไมเพียงแตจะตอง
ให ความสํ าคัญกับการปรับใช นวัตกรรมด  านเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนไปใหไดมากที่สุด 
หรือเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑเทานั้น 
แตยังตองมีการพัฒนานวัตกรรมดานสังคมควบคู กันไปดวย 
โดยการใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหเกิดการเรียนรู
และการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด เพื่อใหมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพ พรอมที่จะปรับตัวอยางฉับไวใหเทาทันกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเปดรับโอกาสใหมที่มาพรอมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุก ๆ ดาน อันจะเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีส วนชวยใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสามารถกาวผาน
อุปสรรคตาง ๆ ไปได และนําไปสู การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม

นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผูอํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เปนประธานการประชุมรวมกับ Mr. Tomoya HASUI, Director,
Metal Industries Division, METI ในการประชุมคณะกรรมการรวมดานอุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุน (Thailand-Japan Steel Dialogue) ครั้งที่ 17 
ประเทศไทยเปนเจาภาพ และเปนเวทีสําคัญในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร สถานการณเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเหล็ก หารือประเด็นอุปสรรคทางการคา
ที่เกี่ยวของกับเหล็ก รวมทั้งเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยและญี่ปุ นในระยะยาว โดยมีผู แทนจากหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทยและญี่ปุนเขารวมดวย ในวันที่ 4 ก.พ. 63 ณ โรงแรม เซ็นจูรี พารค กรุงเทพฯ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พรอมดวยคณะผูบริหาร สศอ. เขารวม
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ 
คร้ังที่ 1-1/2563 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ  
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ในวันท่ี 11 มี.ค. 63 
ณ หองประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม
ยุคใหม รวดเร็ว โปรงใส” พรอมประกาศเจตนารมณ “เจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงาน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายทองชัย 
ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายธีรทัศน 
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู อํานวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สศอ. รวมอภิปรายในหัวขอ การรายงานขอมูลการประกอบ
กิจการโรงงาน (Single Form)  ในวันที่ 18 ก.พ. 63  ณ โรงแรมเดอะ 
เบอรเคลีย กรุงเทพฯ

นายจลุพงษ ทวศีร ีรองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดงาน 
“Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue for E-waste 
Management” (การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาค : การจดัการขยะ
อิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) โดยมีนายอิทธิชัย ยศศรี 
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวรายงาน จัดโดย 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในวันที่ 12 ก.พ. 63 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล กรุงเทพฯ 
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 4 ป 2562

ไตรมาส 4 ป 2562 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการหดตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบประเภทรถปคอัพ 
รถบัส และรถบรรทุก เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล
และสวนประกอบของเครื่องจักรกล ประเภทกังหันไอพน ตามลําดับ ดานตลาด
สงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ในไตรมาสท่ี 4 ป 2562 ตลาดหลัก
หดตัวในหลายตลาด อาทิ ออสเตรเลีย จีน อาเซียน (5) CLMV ญี่ปุน

ไตรมาส 4 ป 2562 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงหดตัวรอยละ 27.6 สินคาทุน
หดตัวรอยละ 2.0 จากการนําเขา เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบประเภท
เคร่ืองรับ-สงสัญญาณและอุปกรณ (โทรศัพทวิทยุและโทรทัศน) เคร่ืองจักรกล
และสวนประกอบที่ใช ในอุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองยนต เพลาสงกําลัง
สวนสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 6.8 จากการ
หดตัวของการนําเขาเคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ รวมทั้งอุปกรณ
สวนประกอบเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสประเภทแผงวงจรไฟฟา

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 4 ป 2562

-  อัญมณีและ
 เครื่องประดับ 
   (หักทองคํา) (+5.3%)
-  เครื่องสําอาง สบู 
 และผลิตภณัฑรกัษาผวิ
 (9.2%)
-  เครื่องใชไฟฟา
 และสวนประกอบ
 (1.0%)
  

- เครื่องคอมพิวเตอร
 อุปกรณและ
 สวนประกอบ  (+1.6%)
-  รถจักรยานยนต 
 และสวนประกอบ  
 (+69.5%)
- เครื่องปรับอากาศ
 และสวนประกอบ
 (+21.2%)

- เครื่องคอมพิวเตอร
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ  
 (+16.5%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (+14.7%)
- เครือ่งรบัวทิย ุโทรทัศน
 และสวนประกอบ
 (+12.4%)
 

-  แผงวงจรไฟฟา
   (+2.4%)
-  เครื่องใชไฟฟา
 และสวนประกอบ
   (+3.5%) 
-  ผลิตภัณฑอลูมิเนียม
   (+3.7%) 

-  เม็ดพลาสติก 
   (+3.1%)
-  ผลิตภัณฑยาง
   (+4.7%)
-  เครื่องคอมพิวเตอร
 อุปกรณ
 และสวนประกอบ 
   (+11.1%)

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 Q2 Q3 Q4

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
-1.7% -4.5% 2.7% 3.2% 6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 14.6% 10.7% 5.2% 0.6% -1.9% -5.3% -3.8% -2.9%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน -2.3% -11.1% 2.7% -0.1% 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.2% 7.9% 0.0% 1.5% -9.1% -5.5% 0.8% -2.0%

นําเขาวัตถุดิบฯ
-11.4% -3.3% 1.2% 12.0% 14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 7.0% -2.3% -2.7% -2.9% -6.8%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 4/2562 MPI หดตัวรอยละ 6.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2561 อาทิ รถยนต การกลั่นปโตรเลียม นํ้าตาล สวนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว อาทิ เครื่องปรับอากาศ Hard Disk Drive

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

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2561 Oct 5.8

Nov 1.1
Dec 1.2
Q4 2.6

2562 Jan 0.4
Feb -1.4
Mar -2.5
Q1 -1.2
Apr 1.5
May -3.2
Jun -5.1
Q2 -2.4
Jul -3.2
Aug -4.4
Sep -5.0
Q3 -4.2
Oct -8.0
Nov -8.0
Dec -4.4
Q4 -6.8

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
จะแสดง สัญญาณไฟสีเขียวสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดง สัญญาณไฟสีเหลืองสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดง สัญญาณไฟสีแดงสัญญาณไฟสีแดง
EWS-IE เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 สงสัญญาณเตือนระยะตน โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
ของสหรัฐฯ ดัชนีผู จัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ น ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน
ดัชนีความเช่ือมั่นภาคบริโภคของจีน และตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติ ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อทั้งหมดของไทย

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนมกราคม 2563

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


