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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ปจจุบันยานยนตไฟฟา (EVs) แบงออกเปน 3 ประเภท
หลัก ๆ ไดแก รถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบ หรือ Battery EVs (BEVs) 
รถยนตไฟฟาแบบผสม (Hybrids) และรถยนตไฟฟาแบบผสม
เสียบปล๊ัก หรือ  Plug-in Hybrid EVs (PHEVs) จากผลการสํารวจ
เชิงลึกจากกลุมตัวอยางกวา 1,800 ราย3 พบวา ความตองการ
รถยนตไฟฟาในตลาดหลักของรถยนตอาเซียน 6 ประเทศ ไดแก 
สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และไทย 

กลุมตัวอยาง รอยละ 37 เห็นวา รถยนต EVs เปนทางเลือก
ในการซื้อรถยนตคันตอไปโดยยินดีที่จะจายเงินซ้ือรถยนต EVs 
ที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากราคารถยนตประเภทเดียวกันที่ไมใช EVs 
ไดถึงร อยละ 20-30 ทั้งนี้ ผู บริโภคใหความสําคัญกับเรื่อง
ภาพลักษณความทันสมัย หรูหรา และความปลอดภัยของ
แบตเตอร่ี ความพรอมของสถานีบริการอัดประจุรถยนตไฟฟา 
คาใชจายในการใชงาน และการปลอยมลพิษ 
 เปนที่ทราบกันวา ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต 
ICE ที่สําคัญของโลก จากขอมูลการจัดอันดับของ OICA ในป 
2562 ประเทศไทยถูกจัดอยูอันดับท่ี 10 ดวยกําลังการผลิตทั้งสิ้น 

การเปลี่ยนแปลงของตลาดยานยนตโลกการเปลี่ยนแปลงของตลาดยานยนตโลก
        มาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

ยานยนตไฟฟาของไทยยานยนตไฟฟาของไทย
 ในขณะที่ป 2562 ยอดรวมการขายรถยนต 
ทั่วโลก 91,538,640 คัน1 ลดลงประมาณ 6.2 ลานคัน 
เม่ือเทียบกับป 2560 ที่ผลิตทั้งหมด 97,302,534 คัน 
แตยานยนตไฟฟามีทิศทางการเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมี
ยอดขายในป 2562 อยูที่ 2.264 ลานคัน2  เพ่ิมขึ้น
จากป 2561 รอยละ 9 ทั้งน้ี ในป 2562 ตลาดหลัก
ของรถยนตเดิม หรือรถยนต ICE ติดลบทุกตลาด 
ไดแก ภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป ติดลบ
รอยละ 1 ถึง 8 ในขณะท่ียอดขายยานยนตไฟฟา
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เช น ตลาดเอเชียเติบโต
รอยละ 7 และตลาดยุโรปเติบโตสูงขึ้นรอยละ 74 ขอมูล
ขางตนสะทอนใหเห็นถึงความตองการของตลาด
ยานยนตที่เปลี่ยนไปจากปญหามลภาวะ และส่ิงแวดลอม 
ทําให ประเทศตาง ๆ ได กําหนดเป าหมายในการ
ปรับเปล่ียนไปสูการใชยานยนตไฟฟา โดยใหมีสัดสวน
รอยละ 30 ในป 2573 และมีบางประเทศเร่ิมกําหนด
มาตรการหามใชรถ ICE โดยเฉพาะประเทศในกลุมยุโรป 
และบางประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ไดแก สิงคโปร 
ซึ่งไดกําหนดหามใชรถยนตไฟฟาในป 2583

1 สถิติการขายรถยนต, องคกรยานยนตสากล OICA 2019 (http://www.oica.net/category/sales-statistics/)
2 Roland Irle, EV-volumes.com (https://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/)
3 ผลการสํารวจความตองการผูซื้อรถยนตไฟฟาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, Frost & Sullivan : 2561 (http://frost-apac.com/BDS/whitepaper/
 Nissan_whitepaper.pdf)
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2,013,710 คัน แบงเปนรถยนตสวนบุคคล 795,254 คัน 
และรถเพ่ือการพาณิชย 1,218,456 คัน หากพิจารณาประเทศ
ในอาเซียน4 ประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปรและมาเลเซีย 
มีมูลค าการส งออกยานยนตและช้ินส วนป 2561 คิดเป น
มูลคา 26,479 ลานเหรียญสหรัฐ 5,606 ลานเหรียญสหรัฐ 
2,413 ลานเหรียญสหรัฐ และ 1,371 ลานเหรียญสหรัฐ 
เปนอันดับที่ 1 2 3 และ 4 ตามลําดับ แมวาอาเซียนถือเปน
ฐานการผลิต และสงออกที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยานยนต 
แตในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา อาเซียนถือวายังอยู ในชวง
เริ่มตน โดยมีปจจัยสําคัญในชวงการเปลี่ยนผาน คือ การพัฒนา
เทคโนโลยี มาตรฐานความปลอดภัย การลดตนทุนการผลิต 
และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
 จากที่กลาวขางตน ประเทศไทยไดกําหนดแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต (พ.ศ.2561-2580) แผนยอยอุตสาหกรรมตอเน่ือง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม กําหนดใหมีการผลักดันการเปลี่ยน
ผานอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อต อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต
ที่ประเทศไทยเป นฐานการผลิตรถยนต  ท่ีสํ าคัญของโลก 
และเตรียมความพรอมผู ประกอบการในหวงโซอุตสาหกรรม
ให สามารถปรับตัวพร อมรับการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี
ยานยนต และยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผูประกอบการ
ที่จะสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียน 
อยางไรก็ตาม ที่ผ านมาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวน
ที่เกี่ยวของมีความพยายามผลักดันใหปริมาณการใชรถยนตไฟฟา

ในประเทศมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดการผลิตขึ้น แตพบวา
มีปญหาอุปสรรคสําคัญ คือ รถยนตไฟฟามีราคาสูงประชาชน
ไมสามารถเข าถึง และจํานวนสถานีประจุไฟฟาไม รองรับ
การเดินทางในระยะไกล รวมถึงคาใชจายในการเปล่ียนแบตเตอร่ี 
จึงทําใหผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจ ดังนั้น เพื่อแกปญหาอุปสรรค
ดังกลาว พรอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน เพื่อหวังใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นายกรัฐมนตรีจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ และมอบหมาย
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธาน 
โดยมี รัฐมนตรี และผู บริหารระดับสูงของภาครัฐ เอกชน 

4 มูลคาการสงออกสินคาของประเทศสมาชิกอาเซียนไปตลาดโลก, จากการฐานขอมูลสถิติของอาเซียน ป 2561 (https://data.aseanstats.org/
 trade-annually) และคํานวณของ สศอ. 
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และผู ทรงคุณวุฒิ ในสาขายานยนต  ไฟฟ า  เป นกรรมการ 

และมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนเลขานุการ เพื่อเปนกลไก
บูรณาการนโยบาย และขับเคลื่อนการพัฒนายานยนตไฟฟา
ใหการเติบโต และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ 

มาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
 คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ ไดมี
การประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธาน 
ที่ประชุมมีความเห็นวา การขับเคล่ือนใหเกิดอุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟาเปนสวนสําคัญที่จะชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
(PM2.5) อีกท้ัง เปนแนวโนมของเทคโนโลยียานยนตในอนาคต 
จึงมีมติเรงรัดใหเกิดการผลิตรถไฟฟา BEV ในประเทศไทยภายใน 
5 ป โดยมีมาตรการที่สําคัญ ดังนี้



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 วารสาร

✦ การลงทุนผลิตแบตเตอ ร่ี ไฟฟ  า  และสถา นี
อัดประจุไฟฟา เพ่ือสงเสริมการลงทุนผลิตแบตเตอร่ี ซึ่งเปน
ชิ้นสวนหลักของยานยนตไฟฟา ปจจุบันมีปริมาณการผลิต
แบตเตอร่ีไมมาก ไมเกิดการผลิตในระดับ Economy of Scale 
จึงทําใหแบตเตอร่ีและยานยนตไฟฟามีราคาแพง ที่ประชุม
จึงมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
พิจารณามาตรการจูงใจเพ่ิมเติม เพื่อสงเสริมใหประเทศไทย
เปนฐานการผลิตแบตเตอรี่ ควบคูไปกับยานยนตไฟฟา โดยการให
สิทธิประโยชน การผลิตแบตเตอรี่ ตามกระบวนการผลิต
ที่แตกตางกัน เชน การผลิตแบตเตอรี่ในระดับ Cell ควรได
สิทธิประโยชนมากกวาการผลิตในระดับ Packing เปนตน 

✦ การผลิตยานยนตไฟฟา BEV โดยมุงเนนผลักดัน
ใหเกิดยานยนตกลุมท่ีเปน Mass Production ใหไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีสําหรับยานยนตแตละประเภท ไดแก HEV 
PHEV และ BEV ที่มีความเหมาะสม และเอ้ือใหเกิดการผลิต
ยานยนตไฟฟาประเภท BEV ที่คลอบคลุมรถยนต จักรยานยนต 
และรถบัส โดยที่ประชุมได มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ไปหารือรายละเอียดการสงเสริมใหเกิดการผลิต พรอมกับกําหนด
มาตรการกระตุนใหเกิดการใชยานยนตไฟฟาในประเทศเพ่ิมขึ้น 
นอกจากน้ี ที่ประชุมยังเห็นชอบใหฝ ายเลขานุการประสาน

หนวยงานที่ เกี่ยวข องเร งขจัดอุปสรรค เสริมอาวุธให ภาค
อุตสาหกรรม  โดยการจัดทําแผนส ง เส ริมการใช รถยนต 
ที่ปลอยมลพิษตํ่า และออกมาตรการกระตุนตลาด สรางแรงจูงใจ
ในการเปลี่ยนมาใช ยานยนตไฟฟาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ รวมไปถึง
การจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน มาตรฐานความปลอดภัย
ของแบตเตอร่ี (UN R100) และมาตรฐานระบบประจุไฟฟา
ผานตัวนําของยานยนตไฟฟา เปนตน ตลอดจนการสนับสนุน
สนามทดสอบและจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อทดสอบสมรรถนะ

ของรถไฟฟาและแบตเตอร่ี ณ ศูนยทดสอบยางลอและยานยนต
แหงชาติ (ATTRIC) จ.ฉะเชิงเทรา

TAXTAX



✦ การบริหารจัดการซากรถ และแบตเตอร่ีใชแลว
เพื่อการบริหารจัดการรถยนตที่ปล อยมลพิษเกินมาตรฐาน 
และเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการแบตเตอร่ีจากรถยนต 
EVs ที่ใชงานแลว เชน การนํากลับไปใชใหม (Recycle) หรือ
นําไปใชเปนอุปกรณเก็บพลังงาน Energy Storage เพื่อให
ผูบริโภคมีทางเลือกในการใชงานแบตเตอร่ีที่มีราคาถูก ปลอดภัย 
และไดมาตรฐาน รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่ม และลดปญหามลพิษ
จากขยะอันตราย
 เ น่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต ของประเทศไทย
อยูในชวงของการเปลี่ยนผานไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 
โดยการตอยอดการเปนฐานการผลิตรถยนตของอาเซียนไปสูการ
ผลิตรถยนต EVs คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ 
จึงเปนกลไกสําคัญที่จะเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน 
พรอมกับพัฒนาตอยอดศักยภาพเพ่ือกาวไปสู การเปนฐาน
การผลิตรถยนต EVs ซึ่งนอกจากมาตรการทางดานอุปสงค
และอุปทานตาง ๆ ขางตนแลว การประชาสัมพันธสรางการรับรู
และความเขาใจเก่ียวกับรถยนต EVs ก็เปนสิ่งสําคัญที่จะชวย
เสริมภาพลักษณของความทันสมัย ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง นอกเหนือจากการกําหนดมาตรการ
สงเสริม และอัตราภาษีที่เหมาะสมสําหรับยานยนต EVs จะเปน

รูปภาพ แผนการพัฒนาอุตสาหกรมยานยนตไฟฟาระยะ 10 ป (พ.ศ.2563-2573)

จัดทําโดย : 
นายอุษิณ วิโรจนเตชะ

แหลงขอมูลอางอิง : 
1. สถิติการขายรถยนต, องคกรยานยนตสากล OICA 2019 

(http://www.oica.net/category/sales-statistics/)
2. Roland Irle, EV-volumes.com (https://www.ev-volumes.

com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/)
3. ผลการสํารวจความตองการผูซื้อรถยนตไฟฟาในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต , Frost & Sullivan : 2561 (http://
frost-apac.com/BDS/whitepaper/Nissan_whitepaper.pdf)

4. มูลคาการสงออกสินคาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ไปตลาดโลก ,จากการฐานขอมูลสถิติของอาเซียน ป 2561 

(https://data.aseanstats.org/trade-annually) และ คํานวณ
ของ สศอ.
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ปจจัยในการกระตุ นการซ้ือ และผลักดันให เกิดการลงทุน
และพัฒนารถยนต EVs รวมไปถึงการพัฒนาช้ินสวนรถยนต EVs 
และการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐานให ครอบคลุมการใช งาน 
สามารถรองรับความตองการของตลาดยานยนต EVs ที่เติบโต
อยางตอเนื่อง



บทความพิเศษ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) เป นธุรกรรมการลงทุน
ที่ผูลงทุนท่ีมีถิ่นฐานจากตางประเทศมีตอธุรกิจที่มีถิ่นฐานในประเทศ1 ประกอบดวย เงินลงทุนในทุนเรือนหุน (Equity Capital) 
ซึ่งหมายถึง การลงทุนดวยการถือหุนที่มีสิทธิ์รวมในการบริหารกิจการต้ังแตรอยละ10 ขึ้นไป ถือเปนเคร่ืองยนตที่มีผล
ตอการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยคอนขางมาก โดยในชวงแรก FDI ในภาคอุตสาหกรรมไทย
จะเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ตอมาจึงลงทุนในอุตสาหกรรมการสงออก เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริม
การสงออกและใหสิทธิพิเศษแกผูสงออก และ FDI เริ่มเปลี่ยนโครงสรางจากการผลิตสินคาสําเร็จรูปมาเปนการผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณในประเทศไทยมากข้ึนตามลําดับ โดยการเขามาของบรรษัทขามชาติ ในรูปแบบ FDI มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อแสวงหาฐานการผลิตท่ีมีความได  เปรียบในด านต าง ๆ รวมถึงภาครัฐได อํานวยความสะดวกในการลงทุน
สรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ แหลงทุน
ที่สําคัญ อาทิ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา รวมถึง ญี่ปุน ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศท่ีเขามาลงทุนในไทย
มากเปนลําดับตน ๆ มาโดยตลอดในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา

นักลงทุนญี่ปุนนักลงทุนญี่ปุน
      มองอยางไร      มองอยางไร  
อนาคตเศรษฐกิจอนาคตเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมไทย 2563และอุตสาหกรรมไทย 2563

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 วารสาร

 ในชวงตนปและกลางปของทุกป องคการสงเสริมการคา
ตางประเทศของญี่ปุ น (เจโทร กรุงเทพฯ) จะทําการเผยแพร
ผลการสํารวจแนวโนมทางเศรษฐกิจของบริษัทรวมทุนญี่ปุ น
ในประเทศไทย (Survey of Business Circumstances 
on Japanese Corporations in Thailand) โดยการสํารวจ
แนวโนมทางเศรษฐกิจของบริษัทรวมทุนญี่ปุ นในประเทศไทย
ไดจัดทําขึ้นปละสองครั้ง โดยคณะสํารวจเศรษฐกิจ หอการคา
ญี่ปุน-กรุงเทพฯ หรือ Japanese Chamber of Commerce, 
Bangkok (JCC) ซึ่งเปนหนึ่งในหอการคาญี่ปุนในตางประเทศที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยสมาชิก 1,772 บริษัท 
โดยการสํารวจในคร้ังนี้ เป นผลการสํารวจแนวโน มทาง
เศรษฐกิจของบริษัทรวมทุนญี่ปุ นในประเทศไทย ประจํา
ครึ่งปหลัง พ.ศ. 2562 มีจํานวนแบบสํารวจที่สงใหบริษัท
ที่เปนสมาชิกของหอการคาญ่ีปุ น จํานวน 1,750 บริษัท 
(ไมรวมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับรัฐบาล จํานวน 12 องคกร) 
และมีจํานวนบริษัทที่ตอบกลับ 595 บริษัท คิดเปนอัตรา
การตอบกลับรอยละ 34.0 โดยครอบคลุมท้ังภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ สําหรับภาคอุตสาหกรรม ประกอบด วย 

1 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 



อุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ อาหาร สิ่งทอ เคมีภัณฑ เหล็ก/โลหะอื่น
ที่ไมใชเหล็ก เครื่องจักรทั่วไป เครื่องจักรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
เคร่ืองจักรท่ีใชในการขนสง สวนภาคบริการ อาทิ บริษัทการคา 
การคาปลีก การเงิน ประกันภัยและหลักทรัพย การกอสราง
และงานวิศวกรรม การขนสงและการสื่อสาร

การสํารวจของหอการคาญี่ปุ นฯ จะใชดัชนีการ
กระจาย (Diffusion Index : DI) เปนดัชนีที่สะทอนแนวโนม
เศรษฐกิจ โดย Diffusion Index เปนการจัดทําดัชนีเชิงคุณภาพ
รูปแบบหนึ่ง เปนเครื่องมือที่ปจจุบันถูกนํามาใชอยางแพรหลาย
ในการวัดระดับความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจหรือหรือความเช่ือมั่น
ภาคธุรกิจ โดยมีตัวอยาง ไดแก ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ ในการจัดทํา DI ระยะเวลา
ในการเปรียบเทียบจะเปล่ียนไปตลอดเวลา หรือท่ีเรียกว า 
“ฐานเคล่ือน” เพราะการถามคําถามสถานการณเปรียบเทียบวา
ดีขึ้นหรือแยลงมักจะถามเทียบกับเดือนท่ีผานมาหรือไตรมาส
ที่ผานมา ไมไดถามเทียบกับจุดเดียวกันของเวลาในอดีต เชน 
ถามภาวะเศรษฐกิจของเดือนปจจุบันเทียบกับปฐาน 2560 
เพราะการใช ระยะเวลาท่ีเปรียบเทียบนานเกินไปจะทําให 
ผู ตอบแบบสอบถามไมสามารถจําเหตุการณได ขอมูลที่ตอบ
ก็จะขาดความถูกตอง ขอดีอีกประการของดัชนีประเภทน้ีก็คือ 
ทันกาลและมีความรวดเร็ว สามารถให ข อมูลแก นักธุรกิจ
และผูประกอบการไดทันเวลา อีกท้ังคาใชจ ายในการจัดทํา
มสูงนักเม่ือเทียบกับดัชนีเชิงปริมาณ และผูตอบมักจะใหความ
รวมมือเน่ืองจากถามเพียงทิศทางไมได ถามตัวเลขที่แทจริง 
ซึ่งผู ประกอบการบางสวนอาจมีความกังวลวา การใหตัวเลข
ที่แทจริงอาจจะสงผลในเรื่องของภาษีหรือคู แขงขันทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ DI มักจะใชประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณอื่น ๆ 
ที่มีความลาชากวา หรือกรณีที่ไมมีขอมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวของ
ใหใชเลย แตยังมีขอดอยคือ ในกรณีที่สถานการณมีความผันผวน
หรือเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดัชนีนี้อาจจะใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนได 

 คา DI จะเทากับ รอยละของผูที่ตอบวาสภาพธุรกิจดีขึ้น 
ลบดวยรอยละของผูที่ตอบวาสภาพธุรกิจแยลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะกอนหนานั้นและปดเศษใหเปนจํานวนเต็ม กรณีที่คา DI 
มีคาเปนบวก แสดงวาจํานวนบริษัทท่ีระบุวาสภาพธุรกิจปรับตัว
ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับระยะกอนหนามีจํานวนมากกวา สวนใน
กรณีที่ค า DI เปนลบ แสดงวา บริษัทท่ีระบุว าสภาพธุรกิจ

จํานวนบริษัทท่ีตอบแบบสํารวจ

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน

อาหาร 14

สิ่งทอ 13

เคมีภัณฑ 48

เหล็ก/โลหะอ่ืนท่ีไมใชเหล็ก 46

เครื่องจักรทั่วไป 19

เครื่องจักรไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 50

เครื่องจักรที่ใชในการขนสง 75

อ่ืน ๆ 42

รวมอุตสาหกรรมการผลิต 307

บริษัทการคา 100

คาปลีก 9

การเงิน/ประกันภัย/หลักทรัพย 26

กอสราง/งานวิศวกรรม 33

การขนสง/การสื่อสาร 40

อ่ืน ๆ 80

รวมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 288

รวมท้ังส้ิน 595

  

อุต
สา
หก
รร
มก
าร
ผ
ลิต

อุต
สา
หก
รร
มอื่
น 
ๆ
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ปรับตัวแยลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนหนามีจํานวนมากกวา 
โดยผลการสํารวจในสภาพธุรกิจภาพรวมในประเทศไทย 
นักลงทุนญี่ปุนมองวาแนวโนมในระยะตอไปในป 2563 จะปรับ
ตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากครึ่งปหลังป 2562 แมคาดัชนี DI ยังคง
อยูในแดนลบอยางตอเนื่องตั้งแตชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562 
แตในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 คาดัชนี DI มีแนวโนม
ติดลบนอยลง โดยในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 ดัชนี DI 
มีค า -18 จากชวงครึ่งหลังป 2562 ที่ดัชนี DI มีค า -38 
โดยผู ประกอบการยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะความ
ไม แน นอนของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค าของเงินบาท 
นอกจากนี้ การสํารวจคร้ังนี้เกิดขึ้นกอนการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือ “โควิด-ไนนทีน” (Covid-19) 
ทําใหยังไมมีการใชขอมูลดังกลาวมาเปนสวนหน่ึงในการ
คาดการณแนวโนมดัชนี DI ในชวงครึ่งปแรก พ.ศ. 2563 
อยางไรก็ตาม เจโทรระบุวา สถานการณไวรัสจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยอยางแนนอน ทั้งในแง ลบอยางจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลงและการสงออกที่อาจจะไดรับผลกระทบ 
สวนในแงบวกอาจทําใหเกิดการออนคาของเงินบาท แตทั้งนี้
สถานการณดังกลาวยังคงไมแนนอน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จึงจะขึ้นอยูกับความรุนแรงและระยะเวลาของการแพรระบาด

หมายเหตุ :  กรณีที่ DI มีคาเปนบวก แสดงวา จํานวนบริษัทที่ระบุวาสภาพธุรกิจปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนหนามีจํานวนมากกวา    
  กรณีที่ DI มีคาเปนลบ แสดงวา จํานวนบริษัทที่ระบุวาสภาพธุรกิจปรับตัวแยลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนหนามีจํานวนมากกวา
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 เมื่อพิจารณาภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม ดัชนี DI 
เปนไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ 
กลาวคือ นักลงทุนญ่ีปุ นมองวาแนวโนมในระยะตอไปในป 
พ.ศ. 2563 ภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
จากคร่ึงปหลังป พ.ศ. 2562 แมคาดัชนี DI ยังคงอยูในแดนลบ
อยางตอเน่ืองตั้งแตชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562 แตในชวง
คร่ึงแรกของป พ.ศ. 2563 คาดัชนี DI มีแนวโนมติดลบนอยลง 
โดยในชวงคร่ึงแรกของป พ.ศ. 2563 ดัชนี DI ภาคอุตสาหกรรม
มีคา -23 จากชวงครึ่งหลังป พ.ศ. 2562 ที่ดัชนี DI มีคา -49 
และเมื่อพิจารณาลึกลงไปในแตละสาขาอุตสาหกรรม จะพบวา 
ในป พ.ศ. 2563 ภาพที่นักลงทุนญี่ปุนมองเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
โดยคา DI ในหลายอุตสาหกรรมแมจะยังคงติดลบแตติดลบนอยลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมี 3 อุตสาหกรรมที่คา DI กลับมาเปนบวก 
ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรทั่วไป สะทอนความเชื่อมั่นที่ชัดเจนของนักลงทุนญี่ปุน
ใน 3 อุตสาหกรรมดังกลาวที่มีตอเศรษฐกิจไทย สําหรับในธุรกิจ
อื่น ๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรมการผลิตนั้น นักลงทุนญี่ปุ นมองวา
ในป พ.ศ. 2563 จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากครึ่งปหลัง
ป พ.ศ. 2562 เชนกัน ยกเวนในธุรกิจ คาปลีกที่นักลงทุนญี่ปุน
เห็นวา แนวโนมยังไมสูดีนักโดยคา DI ในธุรกิจคาปลีกกลับติดลบ 
โดยมีคา -11 จากเดิมท่ีมีคาเปน 0 ในชวงครึ่งปหลังของป 
พ.ศ. 2562

ตลาดสงออกจากไทยท่ีบริษัทรวมทุนญี่ปุนในประเทศไทยมองวามีศักยภาพในอนาคต 10 อันดับแรก

 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นอื่น ๆ  ที่นาสนใจ อาทิ การสํารวจ
เก่ียวกับการลงทุนดานโรงงานและเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม
การผลิต มูลคาการลงทุนที่วางแผนไวสําหรับรอบป พ.ศ. 2563 
ที่คาดว าจะลดลงร อยละ 10.7 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบป
พ.ศ. 2562 (บริษัทท่ีตอบแบบสํารวจมีจํานวน 299 บริษัท) 
อยางไรก็ตาม มีบริษัทท่ีคาดวาจะ “ลงทุนเพิ่ม” คิดเป น
รอยละ 20 โดยสวนใหญจะเปนการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรใหม

ทดแทนเครื่องเดิม รองลงมาเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร การลงทุนใหม และการขยายกําลังเคร่ืองจักร 
ตามลํ าดับ  ในมิติ ของการส  งออก  บริษัทร  วม ทุนญี่ ปุ  น
ในประเทศไทยรอยละ 73 มองวาป พ.ศ. 2563 การสงออก
จะไมแยไปกวาป พ.ศ. 2562 โดยตลาดสงออกจากประเทศไทย
ที่มีศักยภาพในอนาคตในสายตาผูประกอบการญี่ปุน 5 อันดับแรก 
ไดแก เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา และญี่ปุน ในสวน
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีใชในการวางแผนธุรกิจ
ในครึ่งปแรก พ.ศ. 2563 อยูที่ 30.5-31.0 บาท/ดอลลารสหรัฐ 
ซึ่งแข็งคากวาเมื่อเทียบกับการสํารวจครั้งก อนหนาที่บริษัท
สวนใหญระบุวาใชอัตราแลกเปล่ียนฯ 32.5-33.0 บาท/ดอลลาร
สหรัฐ สะทอนใหเห็นว า ผู ประกอบการสวนหน่ึงได มีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ใชในการ
วางแผนธุรกิจบางแลว ทั้งนี้ คาเงินบาทในเดือนมกราคม 2563 
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มีคาเฉล่ียอยู ที่ 30.44 บาท/ดอลลารสหรัฐ ออนคาลงจาก
คาเฉล่ียในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งอยูที่ 30.22 บาท/ดอลลาร
สหรัฐ
 การสํารวจในครั้งน้ี บริษัทญี่ปุนในไทยยังไดแสดงความ
กังวลในหลายดานตอการดําเนินธุรกิจ โดยประเด็นปญหา
ที่ยังคงมีความกังวล 5 อันดับแรก ไดแก การแขงขันกับ
บริษัทอื่นที่รุนแรง คาใชจายดานบุคลากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น อุปสงค
ภายในประเทศของไทยท่ีซบเซา ความเปล่ียนแปลงดานความ
ตองการสินคาและความตองการของผูใช และการขาดแคลน
วิศวกร สวนปจจัยเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนอยู ในอันดับท่ี 6
ซึ่งจากขอกังวลตาง ๆ สงผลใหบริษัทญี่ปุ นในไทยสวนใหญ
เรียกรองใหรัฐบาลไทยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ 
ซึ่งเปนขอเรียกรองตอรัฐบาลไทยท่ีมีบริษัทเลือกตอบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อยากใหภาครัฐพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พัฒนา
ปรับปรุงระบบและการบังคับใช ระบบศุลกากรและพิธีการ
ศุลกากร รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึง
ยกระดับการศึกษาและองคกรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอุดมศึกษาและการสนับสนุนการจัดการฝกอบรม
และการพัฒนาทักษะภายนอกบริษัท นอกจากน้ี มุมมอง
ตอนโยบายเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย อาทิ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) นั้น มีบริษัทผู ตอบแบบสอบถาม จํานวน
129 บริษัท (23%) ระบุว า สนใจท่ีจะลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
และมีจํานวน 219 บริษัท (38%) ระบุวา ไมสนใจ อีกสวนหน่ึง
จํานวน 222 บริษัท (39%) ระบุวา ยังไมมีการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ 
ความสนใจของบริษัทญี่ปุนในไทยท่ีมีตอการลงทุนภายในพ้ืนที่ 

EEC ที่ยังไม ชัดเจน เนื่องจากบริษัทญี่ปุ นต องการให มี
การปรับปรุงนโยบาย  EEC ในหลายด าน  อาทิ  เรื่ อง
สิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งเปนประเด็นที่มีบริษัทเลือกตอบ
มากที่สุด หรือการเพ่ิมความรวดเร็วในกระบวนการนําเขา/สงออก 
และการผอนปรนกฎระเบียบตาง ๆ
 ในประเด็นสุดทายเรื่องสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน 
นักลงทุนญี่ปุ นยังคงมีความกังวลในสวนของการเจรจาของ
ทั้งสองฝาย สะทอนไดจากสัดสวนของบริษัทที่ระบุวาไดรับ
หรือคาดหวัง “ผลกระทบเชิงบวก” คิดเปน 11% สวนบริษัท
ที่ระบุวาไดรับหรือคาดหวัง “ผลกระทบเชิงลบ” มีอยู  56% 
อยางไรก็ดี มีจํานวน 21% ที่ระบุวา “ไมมีผลกระทบ” และ 12% 
ระบุวา “ไมแนใจ” ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจครั้งกอน 
(ชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562) พบวาจํานวนบริษัทที่ตอบวา 
ไดรับหรือคาดหวัง “ผลกระทบเชิงบวก” นั้นลดลง แตจํานวน
บริษัทท่ีระบุวาไดรับหรือคาดหวัง “ผลกระทบเชิงลบ” นั้นเพิ่มขึ้น 
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 กล าวโดยสรุป  นักลงทุนญี่ปุ นที่ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยมองวา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยในป พ.ศ. 
2563 จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากครึ่งปหลังป พ.ศ. 2562 
โดยเฉพาะผูประกอบการใน 3 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วไป 
ที่มีความเช่ือมั่นที่ชัดเจนตอเศรษฐกิจไทย โดยนักลงทุนญี่ปุ น

มองวาป พ.ศ. 2563 การสงออกจะไมแยไปกวาป พ.ศ. 2562 
โดยตลาดสงออกจากประเทศไทยท่ีมีศักยภาพในอนาคตในสายตา
ผู ประกอบการญี่ปุ น 5 อันดับแรก ไดแก เวียดนาม อินเดีย 
อินโดนีเซีย เมียนมา และญี่ปุน อยางไรก็ตาม การสํารวจครั้งนี้
เกิดขึ้นกอนการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ทําให
ยังไมมีการใชขอมูลดังกลาวมาเปนสวนหน่ึงในการคาดการณ
แนวโนมดัชนี DI ในชวงครึ่งปแรก พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ บริษัท
ญี่ปุนในไทยยังไดแสดงความกังวลในหลายดานในการดําเนินธุรกิจ 
โดยประเด็นปญหาท่ียังคงมีความกังวลตามท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน สงผลใหบริษัทญี่ปุนในไทยสวนใหญเรียกรองใหรัฐบาล
ไทยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ รวมถึงตองการใหมี
การปรับปรุงนโยบาย EEC ในหลายดาน อาทิ เรื่องสิทธิประโยชน
ทางภาษี ซึ่งในปจจุบันภาครัฐก็ไดมีการปรับปรุงมาตรการสงเสรมิ
การลงทุนใน EEC ใหดึงดูดมากย่ิงขึ้น โดยเพ่ิมประเภทกิจการ
เปาหมายใหครอบคลุมกวางขึ้น และดานภาษีเงินไดนิติบุคคล

กิจการเปาหมาย
(ตั้งโครงการในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

เง่ือนไขในการไดรับสิทธิฯ ดานภาษีเงินไดนติิบุคคลเพิ่มเติม

เกณฑการพัฒนาบุคคลากร
(ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

เกณฑที่ตั้ง

EECi*, EECa, EECd,
EECmd

นคิมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรม

A1, A2
(สิทธิพื้นฐาน ยกเวน CIT 8 ป) 

+ ลดหยอน CIT
รอยละ 50 เปนเวลา 3 ป

+ ลดหยอน CIT
รอยละ 50 เปนเวลา 2 ป

-

A3
(สิทธิพื้นฐาน ยกเวน CIT 5 ป)

+ ลดหยอน CIT
รอยละ 50 เปนเวลา 3 ป 

+ ลดหยอน CIT
รอยละ 50 เปนเวลา 2 ป

+ ยกเวน CIT 1 ป

หมวด 8 และกิจการ
สนับสนุนหมวด 8

(สิทธิพื้นฐาน ยกเวน CIT 10 ป)
+ ยกเวน CIT 2 ป + ยกเวน CIT 1 ป + ยกเวน CIT 1 ป

สรุปสิทธิและประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมตามมาตรการ
สงเสริมการลงทุน

หมายเหตุ CIT คือ ภาษีเงินไดนติิบุคคล
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

จัดทําโดย : 
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/

thai/pdf/jccaut19tha.pdf
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_

releases_detail&topic_id=124497

มีการกําหนดเกณฑการใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม ซึ่งมาตรการนี้
ใหมีผลบังคับใชสําหรับคําขอรับการสงเสริมท่ียื่นตั้งแตวันที่
2 มกราคม 2563 จนถึงสิ้นป 2564 ยกเวนโครงการที่จะตั้ง
ในเขตส งเสริมเพื่อกิจการพิ เศษ 4 แห ง ( เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) 

และ เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษการแพทย
ครบวงจร (EECmd)) สามารถยื่นขอรับสงเสริมการลงทุน
ตามมาตรการนี้ไดโดยไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการยื่นคําขอ 
ทั้งหมดนี้เพื่อใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุน/
ขยายการลงทุนในประเทศไทยในอนาคตตอไป



บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 อนาคตของการทํางาน หรือทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในอนาคตเปนสิ่งที่แรงงานทั่วไปมักจะมีความกังวล 
เปนผลเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วหรือเปลี่ยนแบบ Disruptive2 ในทุกมิติในปจจุบัน เปนผลใหมี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจ กระบวนการผลิต ตลอดจนชนิดของสินคาและบริการ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหลานี้ กอใหเกิด
ความตองการทกัษะใหม ๆ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัวทิยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) หรือการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร
ที่แรงงานในปจจุบันยังไมมีความรูหรือทักษะ ทําใหเกิดความกังวลวา มีเพียงแรงงานจํานวนไมมากนักที่จะมีโอกาสในการพัฒนา
อาชพีของตนในบรษิทัเดมิได บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่นาํเสนอผลการสาํรวจการคาดการณการเปลีย่นแปลงการทาํงาน
ในอนาคต จากนักวชิาการหรือสถาบนัตาง ๆ ทีน่าสนใจ เพ่ือใหทราบเปนแนวทางและสามารถปรับตวักาวทนัการเปลีย่นแปลงเหลานี้

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 วารสาร

 ในดานการเปล่ียนแปลงการทํางาน Dr. Jai Joon Hur 
จากสถาบันแรงงานแหงเกาหลี (The Korea Labor Institution) 
ไดใหความเห็นวา ในเร่ืองรูปแบบการจางงานในอนาคตจะมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยรูปแบบของการจางประจํา (Permanent 
Contact )  การจ  างแบบชั่ วคราวที่ มี ระยะเวลาแน นอน
(Fixed-term Temporary) และการจ างงานตนเองหรือ
มีธุรกิจของตนเอง (Self-employed) จะลดจํานวนลง ในขณะท่ี
การทํางานแบบรับเหมาอิสระหรือการทํางานตามคําสั่ ง 
(Independent Contractor, On-demand) จะเพิ่มมากขึ้น 

อนาคตของการทํางาน : อนาคตของการทํางาน : 

The Future The Future of Workof Work11

 ในขณะท่ี Dr. Chao-Chiun Liang จากสถาบันเทคโนโลยี
และการวิจัยอุตสาหกรรม (Industrial Technology and 
Research Institute: ITRI) ของไตหวันเห็นวา ในอนาคต
ภาคการผลิ ต จะมี ก า ร เปลี่ ย นแปลง ไป สู  ก า รผ ลิ ตแบบ 
“อุตสาหกรรม 4.0” ที่เปนการผลิตโดยมีขอมูลในการผลิต 
มีการสรางโครงขายของอุปกรณการผลิตของทั้งหวงโซคุณคา 
(Value Added Chain) ขั้นตอนการผลิตจะมีความยืดหยุ น
กับสถานการณ โดยมนุษยจะมีความสําคัญในการวางแผนท่ี
สรางสรรค การกํากับดูแลและตัดสินใจ ทั้งนี้ อุตสาหกรรม 4.0 

1 เนื้อหาบทความนี้สวนหนึ่งไดมาจากการเขารวมโครงการเอพีโอ  Conference on the Future of Work ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน 2562 
 ณ เมืองไทเป ไตหวัน 
2 Disruptive Technology หมายถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สรางขึ้น แตสงผลกระทบใหผลิตภัณฑเดิมเกิดความเสียหาย และไมสามารถอยูรอดได
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จะตั้งอยู บนพื้นฐานของการบูรณาการของระบบงานที่รวม
การทํางานในโลกไซเบอร Cyber Physical Systems (CPS) 
ในการผลิตและกระจายสินคา มีการประยุกตใชอุปกรณตาง ๆ 
สิ่งตาง ๆ ไดถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอยางสูโลกอินเทอรเน็ต ทําให
สามารถส่ังการควบคุมการใชอุปกรณตาง ๆ ผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต Internet of Things (IoT) and Services  ในขั้นตอน
การผลิตการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความตองการทักษะของแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนต อากาศยาน และการขนสง คาดวา ประเภท
ของงานที่คาดวาจะลดความสําคัญลง ไดแก งานดานการประกอบ
ชิ้นสวนในโรงงาน งานดานการปอนขอมูล งานการใหบริการลูกคา 
งานดานบัญชี งานผูจัดการท่ัวไป งานผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
ในขณะที่งานที่จะมีความตองการเพิ่มขึ้น ได แก  งานดาน
การวิเคราะห ข อมูล งานผู  เชี่ยวชาญดาน AI (Art ificial
Intelligent) งานผูเช่ียวชาญดานระบบอัตโนมัติ (Automation) 
งานดานการพัฒนา Software และ Application งานผูจัดการ
ดานนวัตกรรม และงานวิศวกรอุตสาหกรรมและการผลิต
 ประเ ด็นสําคัญที่ต องมีการพิจารณาอีกด านหนึ่ ง
ของการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคตอีกประการหนึ่ง คือ ปจจัย
ในดานประชากรศาสตร โดยในเรื่องดังกลาว Dr. Yen-Hsin
Alice Cheng จาก Academia Sinica หนวยงานวิชาการ
และการวิจัยของไตหวันเห็นวา ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
ดานประชากรศาสตรในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
การเปล่ียนแปลงเหลานี้ส งผลระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก จากเดิมภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปนภูมิภาคท่ีไดรับ
ประโยชนจากการท่ีมีแรงงานงานเปนจํานวนมาก และแรงงาน
จํานวนมากเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางครอบครัวท่ีทําใหมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร
ลดลง เปนผลใหหลายประเทศเร่ิมประสบปญหาชองวางดานอายุ 
(Aging Gap) ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวประเทศตาง ๆ 

จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากจํานวนแรงงาน
ที่ลดลง ซึ่งสามารถทําไดในสองวิธี คือ 1) การเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) เพื่อชดเชยจํานวนแรงงานท่ีลดลง 2) เพิ่มการใช
แรงงานสตรีในกรณีที่บางประเทศยังมีสตรีเขาสูตลาดแรงงานนอย 
รวมถึงการใหความสําคัญกับการยายถ่ินฐานของแรงงานจาก
ประเทศที่มีแรงงานจํานวนมากมาทํางานในประเทศที่ขาดแคลน
แรงงานเพิ่มมากขึ้น
 โดยปกติแลวในภาคอุตสาหกรรม จะมีการเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
เหลานี้จะทําใหเกิดลักษณะของธุรกิจ กระบวนการผลิต และวิธี
เรียนรู ที่มีความเฉพาะตัวใหม ๆ เป นผลใหความตองการ
ของทักษะและการเรียนรู จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
ในแตละชวงของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ โดยในประเด็นน้ี 
Dr. Soon Joo Gog จาก Skills Future Singapore ไดอธิบาย
วิวัฒนาการรูปแบบหรือเทคโนโลยีในการผลิตออกมาเปน 6 ชนิด 
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โดยในแตละชวงจําเปนตองใชการเรียนรู และแหลงของทักษะ
ที่แตกตางกัน เรียงตามชวงเวลาจากในอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้

1)  การผลิตแบบ Craft เปนการทําการผลิต
แบบรายบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในงานงานน้ัน ๆ ความรูที่ใช
ในการผลิตจึงเปน ความรูเฉพาะตัว หรือความรูที่ฝงอยูในคน 
(Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือ สัญชาตญาณของแต ละบุคคลในการทําความเข าใจ
ในสิ่งตาง ๆ ความรูเหลาน้ีจึงไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด
หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย การถายทอดความรูสวนใหญ 
จึงผานการฝกจากการทํางานจริง (On the Job Training)

2)  การผลิตแบบ Mass Production
เปนการผลิตสินคาจํานวนมากแบบมีมาตรฐานทําใหสินคามีราคา
ถูกลง ความรูที่ใชในการผลิตเปนความรูที่จําเพาะ (Confined 
Knowledge) และตองการการเรียนรูโดยการฝกอบรมทั่วไป

3)  การผลติแบบ Process Enhancement
เป นการผลิตที่ เน นการพัฒนากระบวนการผลิตใหได สินคา
ที่มีคุณภาพดีขึ้นหรือตนทุนลดลง โดยมีการบริหารจัดการแบงปน
ขอมูลอยางเขมขนภายในองคกร ความรู ที่ไดจะมาจากการ
ปฏิบัติงานจริง (Practical Knowledge) 

4)  การผลิตแบบ Mass Customization
เปนการผลิตสินคาที่มีปริมาณมาก แตสามารถ จัดกลุมเฉพาะ 
และสามารถตอบสนองตอรสนิยมและความตองการเฉพาะ
บุคคลได โดยการผลิตแบบน้ีจะเนนการบริหารความเช่ือมโยง
หวงโซคุณภาพที่สามารถแบงสวนได (Modularized Linkage 
of Value Chain) ความรู ที่ตองการจึงเปนความรูในรูปแบบ
โครงสร างของความเ ช่ือมโยงท่ี เ รียกว า  Architectural 
Knowledge และความรู  ในการปรับเปล่ียนการผลิตให มี
ความหยืดหยุน (Flexible Configuration) 

5)  การผลิตแบบ Co-configuration
เปนการผลิตในอนาคตที่สามารถสนองความตองการของลูกคา
อย างรวดเร็วและล้ําลึก ( Immersive3 and Adaptive
to Customer Need)  การผลิตในแบบน้ี จําเปนตองมีเครือขาย
ที่ เป นพลวัตรระดับโลก (Global Dynamic Network)
ของผูเชี่ยวชาญ ระบบโลจิสติกส และขอมูล ดังนั้นความรูที่ใช
ในการผลิตลักษณะน้ีจะเปนความรูในการวิเคราะหปฏิสัมพันธ
กับลูกคาแบบ Real Time ที่มีการใช AI ในการชวยตัดสินใจ

 Dr. Soon Joo Gog ระบุวา ตัวขับเคลื่อนที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง คือ ความตองการของมนุษย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การลดความขัดแยง และการเพ่ิมขึ้น
ของการบริโภค โดยกลไกท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําคัญ
อีกประการหน่ึงคือ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Disruptive 
Technology ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น 
โดยการเปล่ียนแปลงจะกอใหเกิดรูปแบบของธุรกิจและอุปสงค
ใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น สําหรับการเปลี่ยนแปลงของงานที่จะเกิดขึ้น 
ยกตัวอยางเชน การเพ่ิมขึ้นของงานแบบ Turn-key ทําให Jobs 
เปล่ียนเปน Tasks, มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดของการจางงาน
และรายได มีรูปแบบใหม ๆ ของผูประกอบการ อาทิ การทําธุรกิจ
แบบ Dropship Model ที่ผูทําธุรกิจเปนคนกลางคิดคานายหนา 
ในขณะที่สินคามีการสงตรงจากผูผลิตถึงลูกคา รวมถึงมีการเรียน
การสอนในระบบใหม ๆ เชน PLURASIGHT, Corporate 
University เปนตน ประเด็นสําคัญตอมาคือ แนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงทักษะใหเหมาะสมจากภาครัฐ Dr. Soon Joo Gog 
ไดยกตัวอยางแนวทางการพัฒนาทักษะสําหรับอนาคตของ
สิงคโปร ที่เรียกวา Skills Future Singapore ที่เปนหนวยงาน
ที่ตั้งข้ึนในป 2016 และมีพันธกิจท่ีจะทําใหทุกคนมีการเรียนรู   
ตลอดชีพ มีการพัฒนาทักษะสําหรับอาชีพเพื่อให ประเทศ
สิงคโปร ที่มีความพร อมต ออนาคต โดยมีแรงผลักดันหลัก
ของการเตรียมพรอม 4 ดาน ไดแก 1) เพื่อชวยใหบุคคลตาง ๆ 
ไดรับขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณในเรื่องทางเลือกดานการศึกษา 
การฝ  กอบรม  และอา ชีพ  2 )  พัฒนาระบบการ ศึกษา
และฝกอบรมแบบบูรณาการที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3) สงเสริมใหมี

3 Immersive ตามปกติจะแปลวา ดื่มด่ํา หรือ จมดิ่ง แตในปจจุบันมีการใชในความหมายของ Immersive Technology ที่จะหมายถึงเทคโนโลยี
 ที่สรางความกลมกลืมระหวางโลกในความจริง (Physical World) กับ โลกจําลองแบบดิจิตอล (Digital World) ซึ่งเปนการสราง “ความรูสึกจมด่ิง” 
 (immersion) ลงไปในโลกเสมือนน้ันจนคลายกับอยูในโลกความเปนจริง
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ความตระหนักของนายจ างและการพัฒนาท่ีขึ้นอยู ทักษะ
และความเชี่ยวชาญ และ 4) สงเสริมวัฒนธรรมและเรงใหเกิด
การเรียนรู แบบตลอดชีพ โดยแนวทางการดําเนินงานของ 
Skills Future จะอยู บนพื้นฐานของการทํางานในปจจุบัน
และจะดํ า เนินการเสริมสร  างความเชี่ ยวชาญของทักษะ
และการเรียนรูแบบตลอดชีพ โดยจะมีการดําเนินงานรวมกับ
ทั้ง 3 ภาคสวน ไดแก 

(1)  ภาคบริษัท โดย Skills Future จะมีการ
ชวยเหลือบริษัทในการเปลี่ยนแปลง โดยการฝกอบรม และทํางาน
รวมกับบริษัทหลักที่จะทําหนาที่เปนนางพญาผ้ึง (Queen Bee) 
ที่จะชวยฝกอบรมแกบริษัทอ่ืน ๆ ในสาขาธุรกิจนั้น ๆ มีการ
ชวยเหลือนายจางใหมีการปรับเปลี่ยนการจางงานจากระบบ 
Qualification Based เปนระบบ Skill-Based 
 (2)  ภาคบคุคล Skills Future จะชวยใหทิศทาง
ที่ชัดเจนขึ้น (Better Signaling) ในดานงานและทักษะ มีการให
เงินอุดหนุนในสาขาที่สําคัญเรงดวน และเพิ่มการเขาถึงการศึกษา 
ตลอดจนการใหคําแนะนําดานอาชีพ
 (3)  ภาคผูใหบรกิารฝกอบรม Skills Future 
จะชวยกระชับความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมและ
การฝ กอบรมโดยโปรแกรมด านการศึกษาและการทํางาน 
และการยกระดับมาตรฐานของผูใหบริการฝกอบรม
 ในประเทศไทยเองไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ
แรงงานเพ่ืออนาคตเปนอยางมาก โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ไดมีการทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “Skill Set for the Future 
Workforce in Thailand”4 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ และผูบริหาร รวมทั้งจากการวิเคราะห
ปจจัยที่สําคัญตาง ๆ อาทิ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
ซึ่งจากรายงานการวิจัยดังกลาวสรุปไดวามี 10 ทักษะ/ความรู
ที่แรงงานไทยในอนาคตจําเปนตองมี ไดแก 1) ความคิดสรางสรรค 
(Creativity) โดยแรงงานจําเปนตองมีความคิดสรางสรรค
มากพอที่จะเขาใจถึงเทคโนโลยี มีความสรางสรรคในการนําขอมูล
ไปประยุกตใชในงานใหเกิดประโยชน 2) ทักษะดานดิจิทัล
(Digital Skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณทางดานดิจิทัลไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 3) ทักษะ

การวิเคราะห ข อมูลเชิงปริมาณและสถิติ (Quantitative 
Analytical and Statistical Skills) เนื่องจากในอนาคต
คาดการณวาจะมีการใช AI เพิ่มมากขึ้น และการใช AI ดังกลาว
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องขอมูลและ Big Data จึงมีความ
จําเปนตองมีความรูหรือทักษะในการนําขอมูลที่มีอยูจํานวนมาก
และมีความหลากหลายมาใชในการวิเคราะห ใหเกิดประโยชน 
4) กรอบความคิด (Mind Set) แรงงานหรือผู ประกอบการ
ในอนาคต ตองมีการปรับเปล่ียนกรอบความคิด ใหมีความพรอม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมการทํางานและการเรียนรู
ตลอดเวลา (Lifelong Learning) โดยตองทําความเขาใจวา
ในแตละชวงอายุของคนจะมีการปรับปรุงทักษะการทํางาน
ทั้งในรูปแบบของ Upskill และการ Reskill ที่แตกตางกัน 

4 ดวงจันทร วรคามินม, ไพรินทร ชลไพศาล, พณชิต กิติปญญางาม, “ทักษะในอนาคต” ดาวนโหลดจาก https://dpux.dpu.ac.th/research/
 SkillSet for Future Work forcein Thailand/ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
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5) ทักษะดานการบริหารจัดการคน (People Management 
Skill) เน่ืองจากปจจุบันและอนาคตตองมีการทํางานเปนทีม
มากข้ึน ดังนั้น การทํางานรวมกันกับผูอื่นจึงเปนทักษะท่ีสําคัญ
6) Coding ในดานคําจํากัดความ ผู วิจัยไดใหคําอธิบายวา
Coding เปนทักษะดานการมีเหตุผลในการคิด โดยระบบการคิด
หรือกระบวนการคิดนี้ควรจะเริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต 
ในระดับประถมจนสามารถพัฒนาเป นการเขียนโปรแกรม
ไดเม่ือบุคลากรเขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา 7) Biotech 
Literacy ซึ่งจะหมายถึงความรูและความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดมาจากการเคลื่อนไหวของมนุษย ความรูทางชีวภาพ 
ขอมูลในระดับยีนส ขอมูลในระดับ DNA ซึ่งจะสามารถนํามา
พัฒนาต อยอดและนํามาประยุกต ใช ในอนาคต 8) ทักษะ
ดานขอมูล (Data Skill) ไดแก การใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
ความเขาใจการวางโครงสรางขอมูล Data Science/Data miner 
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะหและ ตอยอดเช่ือมโยงขอมูล 
(Data Architect) 9) ความเปนสากล (Internationalization) 
ซึ่ ง เป นทักษะในการมองโลกและการทําความเข าใจโลก
ซึ่งตองฝกฝนผานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีมีความหลากหลายในแหลงเรียนรูที่มีอยูในรูปของ 
Online Digital 10) Digital Footprint ซึ่งเปนการปลูกฝง
การใชชีวิตบนดิจิทัลและตระหนักถึงความสําคัญในการบันทึก
สิ่งตาง ๆ  ไวในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากส่ิงที่บันทึกไว AI จะสามารถ
วิเคราะหพฤติกรรมการเขาถึงขอมูลบางอยางของผูใชได   
 ปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กะทันหัน การเปล่ียนแปลงเหลานี้สงผลใหรูปแบบของธุรกิจ 
กระบวนการผลิต ชนิดของสินคาและบริการ มีการเปล่ียนแปลง 
การทํางาน (Work) ซึ่งรวมถึงประเภทของงานและทักษะที่จําเปน

ในการทํางานจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงตามอยางหลีกเล่ียง
ไมได ประกอบกับทักษะใหม ๆ ที่เก่ียวของกับ Data Sciences 
มีความตองการเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีทักษะในการผลิต อาทิ
การประกอบสินคาในแบบเดิมโดยมนุษยอาจเปล่ียนเปนการผลิต
แบบอัตโนมัติที่ตัดสินใจโดย AI ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปน
ตองมีการเตรียมความพรอมท้ังในดานการปรับปรุงระบบการ
ศึกษาใหมีการสรางแรงงานใหมีความรู และทักษะที่สอดคลอง
กับความตองการในอนาคต ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานดานการ Re-skill และ Up-skill ดวยระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อใหแรงงานในปจจุบันสามารถปรับตัวเพื่อรองรับ
กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางเหมาะสม 
ภาครัฐยังควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ รวมท้ัง
ตองเปนผูนําในการช้ีนําหรือใหสัญญานกับภาคเอกชนถึงแนวทาง
การเปล่ียนแปลง เพื่อใหภาคเอกชนสามารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสมและเพ่ือใหการพัฒนาของประเทศเปนไปไดอยาง
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 ชวงเดือนเมษายนป 2562 ที่ผานมาองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดตีพิมพเผยแพร
รายงานประจาํปเรือ่ง “หวงโซมลูคาโลก 2019 วาดวยเทคโนโลยนีวัตกรรม หวงโซการผลติโลก และแรงงานในยคุโลกาภวิตัน” 
(Global Value Chain Development Report 2019 on Technical Innovation, Supply Chain Trade, and Workers 
in a Globalized World) ซึ่งรายงานดังกลาวพูดถึงบทบาทของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) อาทิ Internet of Thing (IoT), Big Data Analytics, 3D printing, Advanced (autonomous) 
Robotics, Cloud Computing และ Artificial Intelligence (AI) มาผสมผสานและประยุกตใชในหวงโซการผลิต (Supply Chain) 
เพ่ือมุงไปสูการเปน Supply Chain 4.0 นอกจากนี้ รายงานดังกลาวยังไดกลาวถึงผลกระทบจาก Supply Chain 4.0 ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นตอ การประกอบธุรกิจของบริษัท โรงงานผลิต ระบบขนสงและโลจิสติกส และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบ
ตอระบบหวงโซมูลคาโลก (Global Value Chains) 

บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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 กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบเปน
อยางมากตอโครงสรางหวงโซมูลคาโลก (Global Value Chains: 
GVCs) และนําไปสูการเปล่ียนแปลงรูปแบบเครือขายการผลิต 
(Production Network) เพื่อใหสามารถตอบสนองตอกระแส
โลกาภิภัตนที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งนี้ นอกจากกระแส
โลกาภิวัตนแลว การจัดทําความตกลงการคาเสรีในระดับภูมิภาค 
(Regional Free Trade Agreement) ที่เพิ่มมากขึ้นถือเปนอีก
ปจจัยที่สงผลกระทบตอ GVCs ซึ่งประเทศสมาชิก FTA จะตองมี

การนําเขาวัตถุดิบท้ังข้ันตนและข้ันกลางจากประเทศภาคีเพ่ือให
สินคาของตนเองผานเกณฑถิ่นกําเนิดสินคาอันจะนําไปสูการไดรับ
สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรจากการนําไปผลิตเปนสินคา
สําเร็จรูปแลวสงออกไปยังประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งในบทความนี้
ผู เขียนจะนําประเด็นเร่ืองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปน 
Supply Chain 4.0 ที่มีตอ GVCs ซึ่งอาจนําไปสูการยายฐาน
การผลิตของนักลงทุนตางชาติของประเทศพัฒนาแลว ออกจาก
ประเทศกําลังพัฒนาโดยจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

Supply Supply 
   Chain 4.0 :   Chain 4.0 :
สูการยายฐานการผลิตกลับประเทศสูการยายฐานการผลิตกลับประเทศ  
(The Reshoring of Production)(The Reshoring of Production)
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Supply Chain 4.0 คือ อะไร 
 รายงาน Global Value Chain Development Report 2019
ไดนิยามความหมายของคําวา Supply Chain 4.0 วาเปนการปรับโครงสราง
หวงโซการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Supply Chain) (Figure 5.5)
ที่เปนแบบแนวราบเสนตรง ซึ่งเริ่มจาก Supplier จัดหาวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน
เพือ่ผลติเปนสนิคาสาํเร็จรปู แลวมกีารขนสงสนิคาและจําหนายไปยังรานคาปลีก
หรือลูกคา ซ่ึงโครงสรางหวงโซการผลิตแบบดั้งเดิมนั้น หากเปนเครือขาย
การผลิตแบบทั่วไปที่ไมมีความซับซอนดังเชนการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิต
ที่กําลังเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตนนั้น การใชแนวทางการบริหารจัดการหวงโซ
การผลิตแบบดั้งเดิมคงไมสงผลกระทบตอการบริหารงานของภาคธุรกิจ รวมถึง
โรงงานผู ผลิตมากนัก ซึ่งรายงานดังกลาว ไดนําตัวอยางการดําเนินงาน
ดานหวงโซ การผลิตแบบดั้งเดิมของบริษัท Walmart วากรณีที่บริษัท
มีการวางแผนงานในการผลิตเสื้อสําหรับวางจําหนายในชวงฤดูใบไมผลินั้น 
หากบริษัทนําแนวทางหวงโซการผลิตแบบด้ังเดิมมาใชก็จะไมสามารถรับรู 
ขอมูลกระดุมและซิปท่ีบริษัทจะจัดซื้อ (Sourcing) มาจากโรงงานในบังกลาเทศ
วามีการผลิตอยูในขั้นตอนใดและสามารถทําการขนสงสินคาไดเมื่อใด นอกจากนี้ 
รายงานดังกลาวยังไดกลาวถึงกรณีที่บริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร Laptop ในจีน

ที่มีการนําเขา Hard Disk Drives จากประเทศไทย แลวสงออก Computers ไปยังรานขายปลีก Best Buy ในสหรัฐฯ หากบริษัท
ใชแนวทางการบริหารหวงโซการผลิตแบบด้ังเดิม บริษัทก็จะไมสามารถทราบถึงความตองการและรสนิยมการใช คอมพิวเตอร Laptop 
ของคนอเมริกัน เปนตน
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 จะเห็นได ว  าแนวทางการบริหารห วงโซ การผลิต
แบบดั้งเดิม บริษัทผูผลิตหลัก (lead firm) จะไมสามารถมีบทบาท
ในการเปน a network of firms ในการรับรู ขอมูลทั้งหมด
ของบริษัทเครือขายการผลิตสินคาที่เกิดขึ้นในหวงโซการผลิต
สินคา ดังเช นกรณีของบริษัท Walmart และบริษัทผู ผลิต
คอมพิวเตอร laptop ของจีนไปยังราน Best Buy ในสหรัฐฯ 
ที่กลาวถึงขางตน ดังน้ัน หากบริษัท lead firms มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
อาท ิInternet of Thing (IoT), Big Data Analytics, 3D printing, 
Advanced (autonomous) Robotics, Cloud Computing 
และ Artificial Intelligence (AI) มาใชในการบริหารจัดการ
หวงโซการผลิตสินคาของตนก็จะสงผลใหบริษัทสามารถบริหาร
จัดการหวงโซการผลิตสินคาของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมุงสูการเปน Supply Chain 4.0 ไดในอนาคต 
 ทั้งน้ี Supply Chain 4.0 เปนรูปแบบในการบูรณาการ
ระบบนิเวศของหวงโซการผลิต (Integrated Supply Chain 
Ecosystem) เพ่ือใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลไปในทุกทิศทาง
ของหวงโซการผลิต ซึ่งจะสงผลใหบริษัท lead firms สามารถ

ทําการวิเคราะหและประเมินผลเกี่ยวกับความตองการของลูกคา/
ผูบริโภค รวมถึงติดตามและตรวจสอบการผลิตวัตถุดิบ รวมถึง
การขนสงสินคาจากโรงงาน ผานการใช Sensing Technologies, 
IoT รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ GSM (Global System 
for Mobile Communication) เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
หวงโซการผลิตของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
(Figure 5.6)
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การเปน Supply Chain 4.0 
กับการยายฐานการผลิตกลับประเทศ 
(The reshoring of production)
 อยางไรก็ดี ถึงแมวาการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มาใชในการยกระดับ
หวงโซการผลิตเพ่ือมุงสูการเปน Supply Chain 4.0 อาจสงผล
กระทบตอ GVCs ทั้งในมิติที่เปน เชิงบวกและเชิงลบ กลาวคือ 
Supply Chain 4.0 สามารถที่จะลดตนทุนในเร่ืองของการติดตาม
และตรวจสอบ การผลิตวัตถุดิบ รวมถึงการขนสงสินคา ซึ่งรายงาน
ดังกลาวไดอางอิงผลการสํารวจความเห็นของบริษัทยักษใหญ 
ในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน อากาศยาน รวมถึง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของเยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐฯ พบวา
การนําเทคโนโลยี Cloud Computing มาใชสามารถลดตนทุน
ดานการขนสงของบริษัทไดเปนจํานวนมาก รวมถึงสามารถ
ตอบสนองตอความตองการดานธุรกิจของบริษัทไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใตเงื่อนไขที่วาบริษัทจะตองมี
ความพรอมในเรื่องของการเขาถึง Internet ความเร็วสูง รวมถึง
มีความพรอมในเรื่องของทักษะดาน Digital Entrepreneurs 
ของผูประกอบการเครือขายภายในประเทศ ก็จะสงผลใหบริษัท
สามารถมุงสูการเปน Supply Chain 4.0 ไดสมบูรณแบบยิ่งข้ึน 
 ขณะเดียวกัน Supply Chain 4.0 อาจสงผลกระทบ
เชิงลบตอนโยบายดึงดูดการลงทุนและการรับการถายทอด
เทคโนโลยีของประเทศกําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงไทย 
กลาวคือ ในกรณีที่ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งเปนเจาของเทคโนโลยี
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 มาใชในการดําเนินงานเร่ือง Supply Chain 4.0 
เพื่อใหบริษัทสามารถที่จะบริหารงานการผลิตสินคาของตนได
ตลอดทั้ง Supply Chain ไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ
ในอนาคต ประเทศพัฒนาแลวอาจจะมีการนาํนโยบาย การยายฐาน
การผลิตกลับประเทศ หรือท่ีเรียกวา The Reshoring of 
Production มาใช เพื่อแกไขปญหาคาแรง ที่เกิดขึ้นในประเทศ
กําลังพัฒนาหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน นอกจากนี้ หากประเทศ
พัฒนาแลวสามารถพัฒนาทักษะแรงงานของตน รวมถึงมีการ
นําหุ นยนตเขามาทดแทนแรงงานไดดีขึ้น ประเทศพัฒนาแลว
ก็อาจพิจารณายายฐานการผลิตกลับไปยังประเทศของตน
ซึ่งนอกจากเหตุผลขางตนแลว การยายฐานการผลิตกลับไปยัง
ประเทศของตนยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผู บริโภค

จากการที่สินค าถูกผลิตขึ้นในประเทศตน ภายใต แบรนด 
“Made in German” หรือ “Made in Japan” มากกวา 
“Made in China” ซึ่งปจจุบันรัฐบาลของประเทศพัฒนาแลว
หลายประเทศเร่ิมมีการ นํานโยบาย  The Reshor ing 
of Productionมาดําเนินการ อาทิ นโยบาย Abenomics 
ของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ของประเทศญี่ปุ นซึ่งเริ่มมี
การพิจารณาเรื่องของ The Reshoring of Production 
ตามปจจัยตาง ๆ เชน การนําหุนยนตมาใชในภาคการผลิต
แทนแรงงานคนมากขึ้น เนื่องจากเห็นวาแรงงานในตางแดน 
มีความตองการสูงแตมีวินัยตํ่า ตลอดจนความเช่ือมั่นของผูบริโภค
ภายใตแบรนด “Made in Japan” ที่นาจะมีมากกวาสินคา
ที่ผลิตในจีน รวมถึงนโยบาย Buy American and Hire 
American ของประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ในการสงเสริม
ใหมีการใชวัตถุดิบ รวมถึงสินคาท่ีผลิตข้ึนในสหรัฐฯ และการ
จางงานคนอเมริกัน ตลอดจนสงเสริมใหผูประกอบการสหรัฐฯ 
ยายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐฯ ซึ่งประธานาธิบดี โดนัลด 
ทรัมป ไดใชนโยบาย Buy American and Hire American 
ในการลดการขาดดุลการคากบัตางประเทศ

แนวทางการรับมือหากกระแส 
The Reshoring of Production
เกิดขึ้นจริง 
 กระแสดังกลาว ถือเปนเร่ืองท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทและหนาท่ีในการส งเสริมและดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศควรที่จะตองจับตามอง รวมถึงพิจาณาแนวทาง
ในการรอง รับการย ายฐานการผลิตของบริษัทยักษ  ใหญ 
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ของประเทศดังกลาวที่นอกเหนือไปจากการใหสิทธิประโยชน
ดานภาษีตาง ๆ ซึ่งผูเขียนเห็นวา นอกจากการปฏิรูปกฎหมาย 
กฎระเ บียบ  รวมถึ งข อบั งคับ  เพื่ ออํ านวยความสะดวก
ด านการประกอบ/ขยายธุรกิจของนักลงทุนต างชาติแล ว 
การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและศักยภาพทางการแขงขัน 
ทั้งในสวนของการพัฒนาทักษะที่มีอยู  (Reskilling) และการ
เสริมสรางทักษะใหม (Upskilling) ที่สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของบริษัทนักลงทุน รวมถึง
การสงเสริมการสรางโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพ
ทางการแขงขันใหแกผูประกอบการไทยในการเขาถึงเทคโนโลยี
และนวตักรรมเพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นธรุกจิไปสูอตุสาหกรรม 4.0 
ซึ่งจะสงผลใหผู ประกอบการของไทยสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในหวงโซการผลิตในระดับภูมิภาคและระดับโลกไดอยางย่ังยืน 

ถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่นักลงทุนตางชาติใชในการพิจารณา
วาควรยายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยหรือไม กลาวคือ 
หากนักลงทุนตางชาติพิจารณาแลวเห็นวา การประกอบธุรกิจ
ในไทยซึ่งมีคลัสเตอรหรือเครือขายการผลิตที่มีความพรอม
ทั้งในดานวัตถุดิบและทักษะฝมือแรงงานที่มีความพรอมอยูแลว
ก็ยากท่ีจะตัดสินใจย ายฐานการผลิตกลับประเทศของตน
ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ี การจัดทําความตกลง
การคาเสรีระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตกลง RCEP 
ที่รัฐบาลไดเจรจาสําเร็จเปนบางสวนแลว ถือเปนอีกปจจัย
ที่มีความสําคัญตอการพิจารณายายฐานการผลิตกลับประเทศ
ของนักลงทุนตางชาติดวยเชนกัน



สัมภาษณพิเศษ
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“ . . .อุ ต ส า ห กรรม ไท ย ใ น ยุ ค 
New Normal นับเปนความทาทาย
สําหรับประเทศไทยในการเปล่ียนวิกฤต
ใหเปนโอกาส โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ซึ่งทําใหเราตองปรับตัว
เพราะไมสามารถจะดําเนนิชีวิตเฉกเชน
ภาวะปกติได

...แตหากพิจารณามองในเชิงบวก 
เราจะพบวาเป นโอกาสอันดีที่ทําให 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด  แ ส ด ง ศั ก ยภ าพ
และผลักดันอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(New S-Curve) ใหเกิดข้ึนในยุค 
New Normal ซึ่งที่ผานมา สศอ. 
ไดมีแผนงานและผลักดันอุตสาหกรรม
ที่สําคัญ ตั้งแตกอนเกิดสถานการณ
โรคโควิด-19 อยูแลวเพียงแตเม่ือเกิด
โรคระบาดจึงเปนตัวเรงใหการทํางาน
เร็วขึ้นเขมขนยิ่งขึ้น...”

รศอ.พะเยาว คํามุขรศอ.พะเยาว คํามุข
กบับทบาทรองผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมกบับทบาทรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
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 วารสารฯ ฉบับน้ีจะพาทุกทานไปรู จักผู บริหาร
คนใหมของ สศอ. กับเสนทางและบทบาทในตําแหนง
รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ท่ีจะมาเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเราใหเติบโตและกาวหนา
อยางย่ังยืน กับ นางสาวพะเยาว คํามุข รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคนลาสุด

อยากใหทานแนะนําตัวและเลาประสบการณ  
 ที่เขามารับราชการในแวดวง
 กระทรวงอุตสาหกรรมพอสังเขป

 เริ่มรับราชการคร้ังแรกตั้งแตป พ.ศ.2528 ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อยูในฝายอุตสาหกรรม
เคมีและอาหาร กองตรวจโรงงาน ในตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
3 หลงัจากน้ันไดรบัทุนไทยออยล (กองทุนนํา้มนั) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ไปศึกษาตอปริญญาโททางดานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดนําความรู 
มาตอยอดและพัฒนางานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
โครงการสําคัญ ๆ หลายโครงการ เชน โครงการ Research 

Cooperation on Air Pollution Monitoring  at Industrial 
Estate Model ระหวาง DIW กับ NEDO และ JEMAI 
ประเทศญี่ปุ น โครงการ Research  Cooperation 
on Air Pollution and Protection Technology 
ระหวาง DIW และ GTZ เปนตน ตอมาป พ.ศ.2554 ไดรับ
การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมโรงงาน และในป พ.ศ.2560 ไดดํารงตําแหนง
ผู  อํ า น วยก า รกอ ง วิ จั ย และ เ ตื อนภั ย มลพิ ษ โ ร ง ง าน 
และผูอํานวยการกองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน 
ตามลําดับ กอนจะมารับตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ ปจจุบัน

ภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ

 บทบาทรองผูอํานวยการฯ เปนอีกกาวหน่ึงของชีวิต
การทํางานที่ถือไดวาทาทายและเปดประสบการณใหมดาน
สายเศรษฐศาสตร ผนวกกับการท่ีจะตองปรับเปล่ียนสายงาน 
จากเดิมที่เคยปฏิบัติงานในเชิงลึกที่เก่ียวกับงานตรวจโรงงาน
ควบคู กับสายวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
ตองขอบคุณกับการตอนรับอยางอบอุนจากพี่นองชาว สศอ. 
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ที่ใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีในการปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนง รศอ. เพื่อให สศอ. กาวไปขางหนาและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งไว
 ปจจุบันไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ 4 กอง และ 
1 กลุม ไดแก 1. สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) โดยจะ
คอยดูแลและกํากับงานกลุมประชาสัมพันธ 2. กองนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค (กม.) 3. กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(กว.) 4. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กท.) 
และกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ซึ่งจากท่ีไดรวมงาน
กับทุกฝาย ไดเห็นถึงศักยภาพ องคความรูของบุคลากร สศอ. 
ซึ่งจะใชคําวาเปนคนคุณภาพนาจะเหมาะสม รวมทั้งไดเห็นถึง 
ความรวมมือรวมใจ การทํางานเปนทีม และเปนเรื่องนายินดี
มากที่บอยครั้ง สศอ. ไดรับคําชื่นชมจากหนวยงานภายนอก
ถึงความรวดเร็วและคุณภาพในการทํางาน มีทีมเวิร ค
ที่แข็งแกรงและเปนมืออาชีพ ตรงนี้ก็ถือวาเปนเรื่องราวดี ๆ 
ที่นาประทับใจ เพราะเรายึดหลักการทํางานตามแนวทาง
ทาน ผศอ. คือการทํางานแบบมีองครวมเดียวกัน ทํางาน
แบบชวยกัน ชวยงานกันเพื่อใหงานของหนวยงานออกมา
ดีที่ สุ ด  สุดท  ายแล  วผล ท่ี ได  ง านก็ จะมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล

อะไรคือความทาทายของอุตสาหกรรมไทย  
 ในยุคความปกติใหม (New Normal)

 เปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้ทั่วโลกตองเผชิญกับวิกฤต
คร้ังใหญกับโรคระบาดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ COVID-19 ที่เรียกไดวาทําใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง
เกือบทุกดาน ไมวาจะเปนดานสุขภาพ สังคม การศึกษา 
การค าการลงทุน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
การทองเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจากผลกระทบที่ เกิดขึ้นนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ แตเปนการปรับเปลี่ยนในรูปแบบ
ความปกติใหม วิถีชีวิตใหมที่เรียกวา New Normal
 สําหรับอุตสาหกรรมในยุค New Normal นับวา
เปนความทาทายสําหรับประเทศไทยในการเปลี่ยนวิกฤต
ใหเปนโอกาส แนนอนวาการระบาดของโรคโควิด-19 ทําให
เราสูญเสียทรัพยากรมากมายหลากหลายดาน โดยเฉพาะ
ด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ซึ่ ง ทําให  เราต องปรับตัว
เพราะไม สามารถจะดําเนินชีวิตเฉกเช นภาวะปกติได  
แตอยางไรก็ตามหากพิจารณามองในเชิงบวกเราจะพบวา
เป นโอกาสอันดีที่ทําให ประเทศไทยได แสดงศักยภาพ
และผลักดันอุตสาหกรรมเป าหมาย (New S-Curve) 
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ใหเกิดข้ึนใหไดในยุค New Normal ซึ่งท่ีผานมา สศอ. 
ไดมีแผนงานและผลักดันอุตสาหกรรมที่สําคัญตั้งแตกอนเกิด
สถานการณโรคโควิด-19 อยูแลว เพียงแตเมื่อเกิดโรคระบาด
จึงเปนตัวเรงใหการทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมายเร็วขึ้น
เขมขนยิ่งขึ้น สําหรบัอุตสาหกรรมที่โดดเดนที่ตองพูดถึง
 ลํ าดับแรก  คื ออุ ตสาหกรรมดิ จิ ทั ล  (D i g i t a l )
ซึง่จะเก่ียวของกบัอิเลก็ทรอนกิส ปญญาประดษิฐ และหุนยนต 
เป นผลมาจากการ  lockdown ทั้ งภายในประเทศ
และตางประเทศ ทําใหภาครัฐกําหนดมาตรการตาง ๆ ออกมา 
ไมวาจะเปน Work from home การประชุมออนไลน
ผานแอพพลิเคชั่น ซึ่ง สศอ. ก็ไดนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เหลานี้มาใชงาน ไมวาจะเปนระบบการลงนามลายเซ็นดิจิทัล 
(Digital Signature) ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส หรือระบบ
จัดเก็บและแลกเปล่ียนขอมูลองคกร (OIE Cloud Storage) 
นอกจากนี้ภาครัฐกําลังเรงดําเนินการระบบอนุมัติ อนุญาต 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสควบคูไปกับการแกไขกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ในสวนของภาคเอกชนหรือ
ผู ประกอบการไดเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (Smart technology) มาใชในการประกอบกจิการ
ในระบบการผลิต การบรหิารธุรกิจ การจําหนาย ผานชองทาง 
Digital Platform ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมของผูบริโภค
ทีเ่ปลีย่นไป รวมทัง้การซือ้สนิคาออนไลนมากข้ึน การสัง่อาหาร
ผาน Delivery หรือการเขาสู สังคมไรเงินสด ทั้งนี้ภาครัฐ
ควรมีการเช่ือมโยงฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ 

ใหผูประกอบการไดรบัการสงเสรมิศกัยภาพ และนาํเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชอยางเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดน้ีเรียกไดวาเปน Digital 
Transformation ในยุค New Normal
 อุตสาหกรรมต อมา คืออุตสาหกรรมการแพทย 
ครบวงจร (Medical Hub) ชวงท่ีผานมา ในการเขาพบ
รัฐมนตรีว  าการกระทรวงอุตสาหกรรม  อัครราชฑูต
นานาประเทศ  ต างแสดงความชื่นชมเป นอย างมาก
ถึงความเขมแข็งของการสาธารณสุขไทย และเปนที่น า
ภาคภูมิ ใจของประเทศไทยที่แสดงให  เห็นถึงศักยภาพ
ที่แข็งแกรงของประเทศอีกดานหน่ึง โดยองคกรในประเทศ
มาเลเซียและองคกรอนามัยโลก Global Covid - 19 Index 
ไดจัดใหประเทศไทยเปนประเทศอันดับ 2 จาก 184 ประเทศ 
ที่มีการฟนตัวจากโควิด-19 ที่ดีที่สุดของโลก รองจากประเทศ
ออสเตรเลีย และเปนอันดับ 1 ของประเทศเอเชีย จากจุดแข็ง
ดังกลาว จึงเปนชวงเวลาสําคัญที่ทําใหประเทศของเรา
ต องมีการพัฒนาต อยอดด านอุตสาหกรรมการแพทย 
ที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรมากย่ิงขึ้น โดยยกระดับความ
สามารถของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยและอุตสาหกรรม
เกี่ยวของใหมีความเขมแข็ง ไดแก Medical Service Robot 
หรือหุ นยนต บริการทางการแพทย เคร่ืองช วยหายใจ 
ระบบตรวจติดตามและรักษาผูปวยทางไกล (Telemedicine) 
รวมท้ังกลุมส่ิงทอทางการแพทย (หนากากอนามัย, ชุด PPE) 
ซึ่งในช วงสถานการณโควิด จะเห็นการทํางานร วมกัน
อยางใกลชิดของผูประกอบการไทย และศูนยนวัตกรรม
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ทางการแพทยของโรงพยาบาลหลายแหงในการพัฒนา
วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือทางการแพทยอันจะนําไปสู 
การพัฒนาเชิงพาณิชยตอไป 
 นอกจากน้ีอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ไมพูดถึงไมไดคือ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมปจจัย 
4 ที่สําคัญและจําเปนตอทุกคน จากขอมูลภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมพบวากลุมอุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมนํ้าตาล) 
เชน ไกสดแชแข็ง ทูนา กระปอง ผลไมแชเย็น แชแข็ง 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรืออาหาร Ready to Eat มีการเติบโต
กลับมาขยายตัวสอดรับกับการปรับตัวตามพฤติกรรมใหม
ทั้งของคนไทยและตลาดในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น
เพื่อสร างความเชื่อมั่นในสินคาอาหารของประเทศไทย 
จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย และคุณภาพอาหารตลอดจนบรรจุภัณฑตาง ๆ 
เพ่ือลดการสูญเสียระหวางการขนสง ซึ่งท่ีผานมากระทรวง
อุตสาหกรรมไดนําเสนอแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562-2570 และ 
ครม. เห็นชอบเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 ที่ผ านมา 
โดยตั้งเปาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร

ของภูมิภาคอาเซียน และต้ังเปาหมายท่ีจะเปน 1 ใน 10 
ของประเทศผูสงออกอาหารของโลก

ในมุมมองของทาน อยากใหทานสะทอน
 ภาพเศรษฐกิจหลังชวงสถานการณ
 โควิด-19 

 หลังจากท่ีเราผานวิกฤตจากสถานการณโควิด-19 
มาไดซักระยะหนึ่ง สิ่งหนึ่งท่ีสะทอนมุมมองเศรษฐกิจไดชัด
นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
เมื่อเกิดสถานการณโรคโควิด-19 ยิ่งกลับทําใหหลายประเทศ
มองวาการหันกลับมาพ่ึงพาหวงโซอุปทานในประเทศตนเอง 
และกระจายความเสี่ยงดานการผลิตและขายสินคาโดย
ไมพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น และไมมุ งพึ่งพิง
จากรายรับของประเทศทางใดทางหนึ่งเพียงอยางเดียว 
หากแตให ความสําคัญตลอดหวงโช อุปทานและบริหาร
กําลังการผลิต การตลาด การบริโภคภายในประเทศ
ใหเสถียรภาพย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามอีกมุมหน่ึงมองวาขณะท่ี
โลกกํา ลัง เปลี่ ยนนั้น  เราก็กํ า ลังหมุนตามโลกเช นกัน 
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ทุกสิ่งกําลังเขาสู ระยะฟ นฟูและปรับทิศทางใหเหมาะสม
กับสถานการณ ปรับตัวเพ่ือเขาสู  เศรษฐกิจรูปแบบใหม 
โดยมุงเรื่องของการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรเปนสําคัญ 
เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร
คน เงินทุน วัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย และเกิด
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาทดแทน คนในสังคมกําลัง
ปรับตัวเขาสู ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้นเศรษฐกิจ
หลังชวงโควิด-19 จึงเปนการเรงปรับตัวใหทันโลกมากที่สุด 
เพราะหากดําเนินการล าช าจะส งผลต อความสามารถ
การแขงขันในระยะยาว โดยการปรับตัวนั้นตองเริ่มตั้งแต
การวางแผนพัฒนาและจัดการระบบแรงงาน จะตองสงเสริม
ยกระดับทักษะแรงงาน (Reskill) เพิ่มทักษะแรงงาน
ใหทันยุคดิจิทัล โดยคน ๆ  หนึ่ง สามารถมีความรูความสามารถ
ไดหลายทักษะแบบ Multi skill โดยการสรางทักษะใหม
ที่สอดคลองกับงานในอนาคตท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อรองรับ
อาชีพที่ตรงกับความตองการของสังคมยุคใหม เชน การทํา
การตลาด Marketing หรือการขายของผ านช องทาง
Online เป นต น  รวมไปถึงการบริหารกําลั งคนภาค
อุตสาหกรรม ใหมีความเทาทันกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากย่ิงขึ้น
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แนวทางของ สศอ. ในการพัฒนา
 และสงเสริมผูประกอบการ
 หลังสถานการณโควิด-19

 กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
เร งดําเนินการหาแนวทางที่จะชวยเหลือผู ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีได  รับผลกระทบจากสถานการณ 
โรค COVID-19 โดย สศอ. ไดจัดประชุมหารือรวมกับ
ผู แทนกลุ มอุตสาหกรรมตาง ๆ จากสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับฟงขอเสนอความตองการ
ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ COVID-19 มาจัดทํา
มาตรการแนวทางการใหความชวยเหลือผู ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีได  รับผลกระทบจากสถานการณ  
COVID-19 ในภาพรวม  โดยแบ ง เป น  2 ระยะ  คือ 

1. มาตรการบรรเทาผลกระทบ ในระยะ 3 - 6 เดือน และ 
2. มาตรการฟนฟู ในระยะ 6 - 18 เดือน ครอบคลุม 6 กลุม
มาตรการ ไดแก 1) การลดภาระการแบกรับตนทุนที่เกิดจาก
ผลกระทบ COVID-19 เพ่ือการคงอยูของธุรกิจหรือการ
ชะลอการเลิกจาง 2) การเพ่ิมสภาพคลองธุรกิจ โดยเฉพาะ
กลุ ม SMEs 3) การลดภาระคาใชจ าย 4) การยกเลิก
กฎระเบียบที่ เป นอุปสรรค และผอนคลายกฎระเบียบ
บางดานเปนการชั่วคราว เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการผลิต 
การนําเขา-สงออก 5) การเรงรัดนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนา 
สรางความเขมแข็ง เพิ่มยอดขาย และ 6) การปรับโครงสราง
เร งส งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งแนวทาง
และมาตรการดังกลาว คาดวาจะชวยใหพี่นองผูประกอบการ
สามารถกลับมาฟนตัวธุรกิจไดในเร็ววันที่สุดคะ



ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ตารางท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1/2563 (มกราคม - มีนาคม) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงรอยละ 6.36 สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีชะลอตัวลง จากอุตสาหกรรม
ยานยนต การผลิตนํ้าตาลทราย การกลั่นปโตรเลียม การผลิตนํ้ามันปาลม และผลิตภัณฑยาง อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ Hard Disk 
Drive เภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ ใชรักษาโรค ผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร และการผลิตชิ้นสวน
และแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 และ 2)

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
        ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2563 

ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร



สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 1/2563 
1. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 18.79 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวการณ

ผลิตปรับตัวลดลง โดยเฉพาะรถกระบะ และรถยนตนั่งขนาดกลาง (ระหวาง 1,801-2,400 cc) ลดลง เนื่องจากความตองการทั้งตลาด
ในประเทศและสงออกท่ีชะลอตัวลง จากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 และการเล่ือนงานมอเตอรโชว นอกจากน้ี ชิ้นสวน
ที่นําเขาเพ่ือใชในการผลิตรถยนตขาดแคลน เน่ืองจากโรงงานประเทศตนทางหยุดการผลิต โดยเฉพาะโรงงานในประเทศจีน
ซึ่งผูประกอบการตองนําเขาจากประเทศอื่นเขามาทดแทนทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน หรือตองหยุดการผลิตชั่วคราว
 2. อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย ปรับตัวลดลงรอยละ 38.49 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิต
ปรับตัวลดลงเน่ืองจากปนี้ปดหีบเร็วกวาปกอน (ปนี้ปดหีบวันที่ 29 มีนาคม 2563 แตปกอนปดหีบวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) จากปญหา
ภัยแลงทําใหผลผลิตออยลดลงคอนขางมาก โดยเฉล่ียมีปริมาณผลผลิตอยูที่ 130 ลานตัน/ป แตปนี้มีปริมาณผลผลิต 74.89 ลานตัน 
ลดลงรอยละ 42.8 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยตอป

3. อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม ปรับตัวลดลงรอยละ 4.36 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
ภาวะการผลิตลดลงโดยเฉพาะในกลุมสินคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชในการเดินทางขนสง (นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่องบิน) เปนผลมาจาก
สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ที่เริ่มสงผลกระทบตอการเดินทางทองเที่ยวตั้งแตเดือนกุมภาพันธ รวมถึงความตองการ
ภายในประเทศชะลอตัวลง และการคมนาคมขนสงลดลงจากมาตรการ Lock down

4.  อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาลม ปรับตัวลดลงรอยละ 28.29 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
โดยภาวะการผลิตปรับตัวลดลงจากนํ้ามันปาลมดิบและบริสุทธิ์ เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทําใหมีผลผลิตลดลงจากปกอน 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงสงผลใหความตองการลดลงไปดวย ทั้งตลาดสงออก และตลาดในประเทศท่ีมีการลดการใช
เปนวัตถุดบิในการทําไบโอดีเซล B 100

5.  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ปรับตัวลดลงรอยละ 6.38 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
โดยภาวะการผลิตปรับตัวลดลงในกลุ มสินคายางแผนและยางแทง สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณระบาด
ของโรค COVID-19 ทําใหจีนซึ่งเปนตลาดหลักชะลอคําส่ังซื้อ
 นอกจากน้ี สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในไตรมาส 1/2563 ไดแก

อุตสาหกรรมอาหาร ในภาพรวมปรับตัวลดลง รอยละ 12.74 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวลดลง
เนื่องจากสินคาน้ําตาลทรายและน้ํามันปาลมท่ีกลาวไปแลวขางตน ในขณะท่ีสินคาท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ไดแก การผลิตมะกะโรนี 
เสนกวยเต๋ียว และผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปง (บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป) การผลิตสัตวนํ้าบรรจุกระปอง และการผลิตเน้ือสัตวปกสด 
แชเย็นหรือแชแข็ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.73 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับอานิสงสจากสถานการณ
ระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหสินคากลุมอาหารแหงและอาหารสําเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และทูนากระปอง) ขยายตัว
ตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศ ที่เรงผลิตเพื่อรองรับความตองการในชวงการระบาดของโรค COVID-19 รวมท้ัง
ตลาดตางประเทศที่ตองการสตอกสินคาจากความกังวลตอสถานการณการระบาดดังกลาว

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ในภาพรวมปรับตัวลดลง รอยละ 1.62 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
โดยปรับตัวลดลงจากการผลิตสุราและเบียร ปรับตัวลดลงรอยละ 13.65 และ 2.08 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยภาวะการผลิตสุราลดลงจากการหยุดซอมบํารุงเคร่ืองจักรของผูผลิตบางราย และราคาสินคาเกษตรท่ีอยูในระดับตํ่า
ทําใหผู บริโภคมีกําลังซื้อลดลง สวนการผลิตเบียร ลดลงจากจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลตอการทองเท่ียว
ที่ชะลอตัว กิจกรรมเพื่อการบันเทิงตาง ๆ ตองหยุดชะงักทําใหชองทางการจําหนายสําคัญ เชน รานอาหาร ผับ บาร หยุดใหบริการ
ตั้งแตชวงกลางเดือนมีนาคม รวมถึงการงดการเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานตตามประกาศคําสั่งของรัฐ ในขณะที่สินคาที่มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล นํ้าแรและนํ้าดื่ม บรรจุขวดประเภทอ่ืน ๆ  ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.80 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากสินคาไดรับความนิยมจากลูกคาในประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน อาทิ นํ้าดื่มใหกําลังงาน
แบบกระปอง นํ้าชา และเครื่องดื่มกาแฟสําเร็จรูปกระปอง รวมถึงผลของอากาศรอนขึ้นและผลของการระบาดของโรค COVID-19 
ทําใหผูบริโภคมีความตองการนํ้าด่ืมแบบขวดเพิ่มขึ้นเพื่อบริโภคและกักตุนสํารองไว

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง รอยละ 6.68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ภาวะการผลิตลดลงจากการทอผาเปนหลัก ทั้งผาทอจากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ และเสนใยอื่น ๆ เนื่องจาก
ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและสถานการณระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับประเทศคูคาหลายรายท่ีสําคัญ เชน 
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ชะลอคําสั่งซื้อ สวนกลุมเสื้อผาเครื่องแตงกาย ปรับตัวลดลงเชนเดียวกันที่รอยละ 2.64 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคาเสื้อผาชั้นนอกเปนหลัก เนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและสถานการณ
ระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหผูบริโภคชะลอการซื้อ รวมทั้งมีการปดสถานที่จัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ
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หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

รูปท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 1/2559 ถึง 1/2563 

 ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรม ไดที่ เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
http://www.oie.go.th 

ตารางท่ี 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
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                  อัตราการเปล่ียนแปลงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น    อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับตัวลดลง         อัต  อัต



นานาสาระ
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   นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ 
   สํานักงาน ก .พ .ร .  ได ดําเนินโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม หรือ นปร. โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูมีความรู ความสามารถ เขารับ
ราชการเพ่ือพัฒนาให  เป นข าราชการรุ นใหม ที่มีศักยภาพ 
ซึ่งขาราชการในโครงการฯ หรือ นปร. จะไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของการเปนขาราชการท่ีดี 
มีระยะเวลาในการเขารวมโครงการ 22 เดือน โดยมีภารกิจ
แบงออกเปน 1. การปฏิบัติราชการดานวิชาการเพื่อเปนการปรับ
ฐานความรูดานตาง ๆ ที่สําคัญของระบบราชการ โดยมีวิทยากร 
ผูบริหารจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในดานตาง ๆ บรรยายใหความรู และการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 
นอกจากน้ีผู เขารวมโครงการตองปฏิบัติราชการดานวิชาการ
ภายใตการดูแลของที่ปรึกษาโครงการ (Coach) 2. การปฏิบัติ
ราชการดานการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
โดย นปร. จะไดรับโอกาสเขาไปปฏิบัติราชการภายใตการสอนงาน
ของผู ฝกสอนงาน (Mentor) 4 หนวยงาน ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐสวนภูมิภาค ภายใตการสอนงานโดยผูวาราชการจังหวัด  
หนวยงานภาครัฐสวนกลาง ภายใตการสอนงานของปลัดกระทรวง 
หรืออธิบดีกรม  สถานทูตไทยหรือสถานกงสุญใหญในตางประเทศ 
ภายใตการสอนงานของเอกอัครราชทูต และหนวยงานภาคเอกชน 
ภายใตการสอนงานของผูบริหารองคกร ทั้งน้ีเมื่อจบโครงการ 
นปร. จะถูกจัดสรรไปบรรจุยังหนวยงานภาครัฐท่ีมีความสําคัญ
เชิงยุทธศาสตรของประเทศ 

เสนทางการพัฒนา นปร. รุนท่ี 13 

แบงปนประสบการณของขาราชการแบงปนประสบการณของขาราชการ
โครงการพัฒนานักบริหารการโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) รุนที่ 13เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) รุนท่ี 13
ประสบการณของขาราชการในโครงการ นปร. 
รุนท่ี 13
 ขาพเจาในฐานะขาราชการในโครงการ นปร. รุ นที่ 13
ขอแบงปนประสบการณในระหวางการเขารวมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ นใหม ซึ่งมีสมาชิกรวม จํานวน
30 คน โดย ณ เดือนกุมภาพันธ 2563 กําลังอยู ในระหวาง
การปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ
สวนกลาง
 ภายหลังจากที่ ได สอบผ านการคัดเลือกเข ามาเป น
ขาราชการในโครงการ ขาพเจามีโอกาสเรียนรูทั้งดานวิชาการ 
และการปฏิบัติราชการ ตามวัตถุประสงค นปร. ที่จะบมเพาะ
ขาราชการเปนระยะเวลา 22 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เพื่อใหมีความพรอมสําหรับการเปนขาราชการที่สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ โดยมีสมรรถนะหลัก
ของ นปร. คือ นักคิดที่มีวิสัยทัศน (Visionary Thinker) นักพัฒนา
และวางแผน (Developer and Planner)  นักประสานงาน
และปฏิบัติ (Operator)
 ดานวิชาการ (Academic) นปร. จะไดรับการถายทอด
องคความรูดวยการบรรยาย ในหัวขอตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติราชการ เชน ความรูพื้นฐานดานการบริหารภาครัฐ 
การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร การบริหารงานแบบเครือขาย 
การเปนผู นําและการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยวิทยากร
ผู ทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีประสบการณ
ทั้งนี้ระหวางกิจกรรมการบรรยาย นปร. จะตองแลกเปลี่ยน

สํา
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ความคิดเห็นทุกคร้ังนอกจากน้ี ในระหวางการเรียนรูดานวิชาการ 
นปร. จะตองลงพ้ืนภาคสนามเพ่ือที่ เรียนรู วิถีชุมชน ศึกษา
ปญหาและความตองการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ เพื่อที่จะนําขอมูลมาประกอบ
เปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา โดย นปร. 
รุ นที่ 13 ไดเรียนรู วิถีชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน เปนเวลา 
2 สัปดาห ซึ่งแบงเปน 3 อําเภอ อําเภอละ 10 คน ไดแก 
อําเภอบานธิ อําเภอแมทา และอําเภอปาซาง ภายหลังจาก
ที่ลงพื้นที่เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนแลว ผลการศกึษาพบวาทั้ง 3 อําเภอ 
มีโอกาสและประเด็นการพัฒนารวมกัน เชน การมีพื้นฐานทาง
สังคมท่ีเปนชุมชนเขมแข็ง การมีอัตลักษณ และวัฒนธรรม
ที่มีมายาวนาน ตลอดจนการมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และบุคลากร ที่สามารถนําไปตอยอดสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน

 ดานปฏิบัติราชการ (Apprenticeship) ภายใตการฝกสอน
งานของผูบริหาร (Mentorship) นปร. จะไดมีโอกาสปฏิบัติงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารหนวยงานเพื่อเรียนรูระบบงาน 
และการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน อีกทั้งภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ซึ่ง นปร.ในรุน 13 จํานวน 30 คน ไดผานการปฏิบัติ
ราชการดานการบริหารจัดการภาครัฐสวนภูมิภาค และกําลัง
อยู ในระหวางการปฏิบัติราชการสวนกลาง สําหรับขาพเจา
ได  ไปปฏิบัติราชการส วนภูมิภาคท่ีจังหวัดสระบุรี ภายใต 
การฝกสอนงานของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ทําใหไดพัฒนา

และเพิ่มพูนประสบการณ สรางความเขาใจบริบทการบริหาร
จัดการภาครัฐสวนภูมิภาคชัดเจนมากข้ึน โดยจังหวัดสระบุรี
เปนจังหวัดขนาดกลางท่ีเปนศูนยกลางในการเช่ือมตอระหวาง
ภาคกลางไปสูภาคอื่น ๆ จุดเดนของจังหวัด คือ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตรภาคการท อง เที่ ยว  โดยเฉพาะอย  างยิ่ ง 
ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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ของจังหวัด ซึ่งคิดเป นร อยละ 48 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ของจังหวัดสระบุรี โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ เช น 
การกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมดาวเดน และการแปรรูปอาหาร 
นอกจากนี้ ขาพเจายังไดรับความอนุเคราะหจากผู วาราชการ
จังหวัดสระบุรีปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลาอันจํากัด โดยไดแบงเปน
ดานการเรียนรูหนวยงานตามยุทธศาสตรที่สนใจ ทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และศึกษาดูงาน
กับบริษัทเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของจังหวัด ดานการติดตามการปฏิบัติตามภารกิจของผู ว า
ราชการจังหวัด และดานงานท่ีไดรับมอบหมาย
 สําหรับการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการภาครัฐ
สวนกลาง มลีกัษณะการปฏิบตัริาชการเชนเดียวกันกบัสวนภูมภิาค 
ในชวงเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563 นปร. รุนที่ 13 
จํานวน 30 คน จะไปปฏิบัติราชการในสวนราชการระดับกระทรวง
หรือระดับกรม  โดยข าพเจ าได  เลือกสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานรัฐ
ที่ สํ า คัญในการกําหนดนโยบายเ พ่ือขับเค ล่ือนการพัฒนา
อตุสาหกรรมของไทย โดยไดรบัความอนเุคราะหจากรองผูอาํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (นายอดิทัต  วะสีนนท  
และนายอิทธิชัย ยศศรี) ในการเปนผู ฝกสอนงาน (Mentor) 
ตามแผนการปฏิบัติราชการ ขาพเจาไดแบงภารกิจออกเปน 
การติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรูภารกิจงาน
ของ 4 กอง ไดแก 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.) มีบทบาท
หนาที่เสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับมหภาค 
ภูมิภาค และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนที่จําเป นต อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ เชน แรงงาน เคร่ืองจักร และทักษะ ติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  แผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพดานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปน
หน วยงานหลักงบประมาณบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต 
 กองสารสนเทศและดัชนีอุตสาหกรรม (กส.) มีหนาที่ 
กําหนดนโยบาย และระเบียบในการสํารวจ การเก็บรักษา
และการใชขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อนํามา
จัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรรมทั้งในอุตสาหกรรมภาพรวม
และรายสาขา อีกทั้ง พัฒนาและเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศ
ทั้งภายใน สศอ. และเช่ือมโยงระหวางหนวยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร. 2)
มีหนาที่เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา ศึกษา วิเคราะห และติดตามสถานการณ
ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อีกทั้ง
ดําเนินการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม
รายสาขา ซึ่งจะดูแลอุตสาหกรรมเบา เชน เกษตรและแปรรูป
อาหาร แฟชั่นสรางสรรค ชวีภาพและเกษตรที่ไมใชอาหาร อโลหะ
และวัสดุศาสตร 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กท.)
มีหนาที่ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดทาที
ความร วมมือด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว างประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี องคการระหวางประเทศดําเนินการ
สรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับตางประเทศ ตามพันธกรณี 
ความตกลงระหวางประเทศ และเปนศูนยใหบริการขอมูล
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความรวมมือระหวางประเทศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 ในระหวางท่ีได เรียนรู การปฏิบัติงานตามกองตาง ๆ 
ขาพเจาไดมีโอกาสศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

1.  การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ Zero 
Wasted วังหวา Model ซึ่งเปนการบริหารจัดการขยะ
ของชุมชนตนแบบ ณ โครงการบานเอื้ออาทรระยอง (วังหวา) 
โดยคณะกรรมการชุมชน ผูอยูอาศัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และภาคีเครือข ายร วมกันพัฒนาชุมชนมาอย างต อเนื่อง
ร วมมือกันทํากิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน มีกลยุทธ 
ในการบริการจัดการขยะ คือการใหอาสาสมัครดูแลรับผิดชอบ 
1 คน ตอ 1 ซอย ซึ่งมีทั้งหมด 19 คน โดยใชกฎเกณฑ คือ 
1. แยกขยะ 2. ไมมีถังขยะโดยการทําพิธีคืนถังขยะสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3. ไมใชโฟม 4. สรางจิตสํานึกใหม 
 2.  การศึกษาดูงาน Rayong Model โครงการ 
PPP Plast ic (Publ ic Pr ivate Partnership 
for Sustainable Plastic and Waste Management)
เ กิดขึ้นจากความร วมมือขององค กรธุร กิจเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน โดยการริเร่ิมจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(สอท.) ที่ไดนําหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาสรางโมเดลที่เปนรูปธรรมในการนําขยะพลาสติกกลับมาใชซํ้า
อีกหลายคร้ัง เริ่มตั้งแตขั้นการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหพลาสติก
สามารถรีไซเคิลได 100% สวนผู บริโภคตองรู จักวิธีการท้ิง
และคัดแยกขยะอยางถูกวิธีเพื่อปองกันการหลุดรอดสูสิ่งแวดลอม 
อีกทั้งยังสรางธุรกิจใหมที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะเพ่ือสราง
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มูลคาเพ่ิม จนเกิดเปนหวงโซคุณคา (Value Chain) ของ
การจัดการขยะอยางเปนระบบ    
 3. การศึกษาดูงาน Recycling Technology  
Research and Development Centre ซึ่งเป น
ศูนย Industry Transformation Centre (ITC) ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 27,200 ตร.ม. ภายใตการกํากับ
ดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) 
มีภารกิจในการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบในการสนับสนุน
อุตสาหกรรม โดยจะแบงเป น วัตถุดิบ 3 ประเภท ได แก  
1. Primary Material เชน หิน ดิน แร 2. Second  Material 
คือ  การนํา  Waste มา  Recycle และ  3. Advanced 
raw material เปนการนํา Technology Recycle มาใช
ในการจัดการ Waste ซึ่ง กพร. มีบทบาทท่ีสนันสนุน Circular 
Economy คือการนําของเสียจากภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช
เปนวัตถุดิบใหม (Waste = Resource)  โดยที่ใชศูนยแหงนี้
เป นกลไกในการถ ายทอดเทคโนโลยีด  านการ  Recycle 
(Recycling Technology R&D Centre) ใหกับผูประกอบการ
 4.  การเขารวมจัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การระดับภูมิภาค : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวาง
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Regional Workshop : 
ASEAN-Korea Dialogue for E-Waste Management)
จัดโดย สศอ. รวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมกรณีศึกษาและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ที่ดี การแลกเปล่ียนองค ความรู 
ประสบการณและสรางเครือขายความรวมมือระดับภูมิภาค 
และระหวางอาเซียนและเกาหลีในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม
 นอกจากน้ี ขาพเจายังมีโอกาสเขาสังเกตการณการประชุม
ที่สําคัญ เช น การประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม 
ผูวาราชการจังหวัด Ehime ประเทศญ่ีปุน และคณะขอเขาเย่ียม
คาราวะ รวอ .  การสัมมนาเพื่อเผยแพร ผลการศึกษาและ
รับฟงความคิดเห็นโครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาค

อุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สู อุตสาหกรรม 4.0 การประชุม Thailand-Japan Policy 
Dialogue on Promotion of Circular Economy และจัดทํา
ราง Record Of Discussion ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของการไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของ สศอ.

จัดทําโดย : 
นางสาววุฒิณี ทองแกว

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ณ เดือนกุมภาพันธ  2563 นปร . รุ นท่ี 13 ได มาถึง
ครึ่งทางของการบมเพาะการเปน นปร. ที่สมบูรณกอนที่จะไป
ปฏิบัติราชการตางประเทศและภาคเอกชน โดยขาพเจาเห็นวา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปในโครงการ นปร. ถือเปนชวงเวลา
ที่มีคุณคาอยางมาก ทําใหได มองเห็นมุมมองท่ีหลากหลาย 
โดยประสบการณในการปฏิบัติราชการดานการบริหารหนวยงาน
ภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหขาพเจาในฐานะ นปร. 
เขาใจบริบทที่แตกตางของการบริหารงานเชิงพื้นที่ซึ่งเปนผูรับ
นโยบายจากสวนกลางนําไปปฏิบัติ การบริหารงานของราชการ
สวนกลางในบทบาทของผูเสนอแนะนโยบาย โดยในอนาคต
ที่ นปร. จะตองเปนกลไกท่ีมีสวนในการจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังนั้นการเขาใจบริบทของการดําเนินการภาครัฐ
ดังกล าวจึงเป นสิ่ ง ท่ีมีความจําเป นอย างยิ่ งต อการพัฒนา
ประเทศไทย



เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 ปจจุบันการเดินทางตางประเทศ ไมวาจะเปนไปเพ่ือการทําธุรกิจหรือทองเที่ยว เปนเร่ืองธรรมดาไปเสียแลว ซึ่งการใชชีวิต
ในตางประเทศ แนนอนวาจะตองมีคาใชจายตาง ๆ และมีความจําเปนตองนําเงินไปใชในตางประเทศ แตการนําเงินตราเขา/ออก
นอกประเทศน้ันมีขอจํากัดซึ่งหลายทานอาจไมทราบหรือหลงลืมไป สําหรับไทยมีมาตรการกําหนดใหการนําเงินตราไทย
เขา/ออกนอกประเทศเกิน 50,000 บาท จะตองแจงใหเจาหนาที่กรมศุลกากรทราบทุกคร้ัง แตถาเปนประเทศท่ีมีพรมแดน
ติดกับไทยจะสามารถนําเงินตราไทยออกไปได 2,000,000 บาท/คร้ัง มาตรการนี้ ยังครอบคลุมถึงเงินตราตางประเทศดวย 
รายละเอียดตามตารางดานลาง
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การนําเงินตราการนําเงินตรา  
 (Cash) เขา/ออกประเทศ (Cash) เขา/ออกประเทศ  

เพื่อการเดินทางระหวางประเทศเพื่อการเดินทางระหวางประเทศ
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 ทั้งน้ี ประเทศตาง ๆ ไดออกมาตรการตรวจสอบการนําเงินตราเขา/ออกของแตละประเทศ ซึ่งมูลคาของเงินตราที่นําเขา/ออก
ของแตละประเทศที่ตองขอแจงใหเจาหนาที่ทราบ ตัวอยางเชน

ประเทศ/กลุมประเทศ มูลคาเงินตราในการนําเขา/ออกนอกประเทศ (ตอครั้ง)

เวียดนาม 15,000,000 ดอง (VND) หรือ 5,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

มาเลเซีย 30,000 ริงกิต (MYR) หรือ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

จีน 20,000 หยวน (CNY) หรือ 5,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

ญี่ปุน 1,000,000 เยน (JPY) หรือเทียบเทา 

เกาหลีใต 8,000,000 วอน (KRW) หรือ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

ไตหวัน 60,000 ดอลลารไตหวัน (TWD) หรือ 20,000 หยวน (CNY) 

หรือ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

อินเดีย 25,000 รูป (INR) หรือ 5,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

ออสเตรเลีย 10,000 ดอลลารออสเตรเลีย (AUD) หรือเทียบเทา

แอฟริกาใต 25,000 แรนด หรือ 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

รัสเซีย การนําเงินตราเขาประเทศ : ไมจํากัด 

การนําเงินตราออกนอกประเทศ : 3,000 รูเบิล (RUB)

สหภาพยุโรป (EU) 10,000 ยูโร (EUR) หรือเทียบเทา

สหรัฐอเมริกา 10,000 ดอลลารสหรัฐฯ (USD) หรือเทียบเทา

ที่มา : International Air Transport Association

ตรวจสอบการนําเงินตราเขา/ออกนอกประเทศน้ีเปนมาตรการ
หนึ่งตามขอเสนอแนะนี้ ทั้งนี้ แตละประเทศมีความเขมงวด
ที่แตกตางกันจึงควรทําการศึกษารายละเอียดใหเขาใจกอน
การเดินทาง

 แลวสงสัยหรือไมวาทําไมประเทศตาง ๆ รวมถึงไทยจึงตอง
จํากัดการเคลื่อนยายเงินตรา
 สาเหตุหลัก นั่นคือ ไทยมีความจําเปนตองไดรับการยอมรับ
จากนานาประเทศในดานการเงิน การธนาคาร และการคา
ระหว  างประเทศ  เพื่ อสร  า งความ ม่ันใจให กับนักลง ทุน
และการทําการคา ดังน้ัน ไทยจึงไดเขาเปนสมาชิกขององคกร
ตอตานการฟอกเงินเอเชียแปซิฟก (APG) และมีพันธกรณี
ที่ต องเข า รับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (INTERNATIONAL 
STANDARD ON COMBATING MONEY LAUNDERING 
AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION, 
The FATF Recommendations) ตามขอเสนอแนะที่ 32
เพื่อใหมั่นใจวาผู กอการราย อาชญากรและอื่น ๆ ไมสามารถ
หา เ งินทุน ในการ ทํากิ จกรรมห รือฟอกเ งินที่ ไ ด  จากการ
กออาชญากรรมของกลุมคนเหลานั้นผานทางการขนสงขามแดน
ทางกายภาพของสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งการ
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 สําหรับไทย หากนักเดินทางท่ีมีความจําเปนตองพกพาเงินตราติดตัวเกินกวาท่ีกําหนดสามารถแจงเจาหนาท่ีกรมศุลกากรได 
โดยมีรายละเอียดดังแบบแจงรายการเงินตราไทย หรือเงินตราตางประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ ดังรูป

 ทั้งนี้ นอกจากจะตองแจงเจาหนาที่กรมศุลกากร
ของไทย (ประเทศตนทาง) แลว ยังตองแจงเจาหนาท่ี
ของประเทศปลายทางดวย โดยอาจตองกรอกแบบฟอรม
ของประเทศน้ัน ๆ รวมถึงแสดงหลักฐานแหลงที่มาของ
เงินตรานั้นอีกดวย
 สําหรับนักเดินทางท่ีไม ปฏิบัติตามมาตรการของ
ประเทศตนทางหรือประเทศปลายทางแลว ทานอาจจะถูก
ยึดเงินตราจํานวนดังกลาวหากไมผานการตรวจสอบและ
ยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาอีกดวย โดยข้ึนกับกฎหมายของ  
แตละประเทศ 
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 ขอยกตัวอยางเหตุการณเพื่อเตือนใจนักเดินทางทุกทาน 
เชน คณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังท่ี ย.136/2561 ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2561 ยึดเงินสดนายธนากร พลแดง กับพวก จํานวน 
1,500,000 หยวน คิดเปนเงินไทย จํานวน 7,665,750 บาท 
โดยบุคคลดังกลาวถูกเจาหนาที่ด านศุลกากรเชียงของจับกุม
ไดพรอมเงินสดของกลางซึ่งบรรจุอยู ในกลองภายในรถยนต
ของนายธนากรขณะเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเขาสูประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงยึดเงินจํานวนดังกลาวไว
ชั่วคราวไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่พนักงานไดรับมอบทรัพยสิน 
(สํานักขาวอิศรา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561) เปนตน จะเห็นไดวา 
จากเหตุการณดังกลาว ทําใหเกิดความไมสะดวก ในการเดินทาง 
และยังอาจถูกดําเนินคดีอีกดวย

 ทั้งนี้ หากเราทราบแลววาแตละประเทศมีมาตรการอยางไร
ในการนําเงินตราเข า/ออกนอกประเทศจึงควรปฏิบัติตาม
เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกสบายราบร่ืนและมีความสุขกับการ
เดินทางในครั้งนั้น ๆ

จัดทําโดย :
นายนรา สวนแกว

แหลงขอมูลอางอิง :
www.iatatravelcentre.com (International Air Transport 

Association) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
www.isranews.org/isranews-news/70264-news-70264.

html สํานักขาวอิศรา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561
https://www.fatf-gafi.org (Financial Action 

Task Force (FATF))



รอบรั้ว อุตสาหกรรม

นางสาวพะเยาว คํามุข รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยเจาหนาที่กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค และกองนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2 เขารวมสัมมนาใหความรูเบื้องตนการเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0 เร่ือง “Value-Based Economy เพ่ือการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมอาหาร
สู Industry 4.0”  ในรูปแบบ Zoom cloud Meeting โครงการเตรียมความพรอมอุตสาหกรรมอาหารสูอุตสาหกรรม 4.0 ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานในกระบวนการผลิต ภายใตโครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 2563
โดยวิทยากร ประกอบดวย ผศ.ดร.พงษธนา วณิชยกอบจินดา ดร.สรร รัตนสัญญา และวาที่ ร.ต.ชินวุฒิ ประภาทรงสิทธิ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
ณ สถาบันอาหาร

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา
สุ ทิ ด า  พั ช ร สุ ธ าพิ ม ลลั กษณ  พระบรม ร าชิ นี  เ น่ื อ ง ใ น โ อก าส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวยผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ร วมในพิธี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายไฟฟาแหงชาติ เป นประธาน
การประชุมหารือเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายไฟฟาแหงชาติ ครั้งที่ 1-1/2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเรงขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมการใชและการผลิตยานยนตไฟฟา
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยนายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมหารือ ในวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธานในพิธีถวายพระพรเน่ืองในวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2563 โดยนายทองชัย ชวลิตพิ เชฐ 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวย
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมในพิธี 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ หองโถง ชั้น 1 อาคาร
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 1 ป 2563
ไตรมาส 1 ป 2563 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการหดตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบประเภทรถปคอัพ 
รถบัสและรถบรรทุก อัญมณีและเครื่องประดับ (หักทอง) เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ 
และสิ่งทอ ตามลําดับ ดานตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) 
ในไตรมาสท่ี 1 ป 2563 ตลาดหลักหดตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ น 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) และ CLMV มีเพียงประเทศจีน
ที่การสงออกยังขยายตัวเล็กนอย

ไตรมาส 1 ป 2563 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 5.5
สินคาทุนหดตัวรอยละ 2.4 จากการนําเขา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ประเภทเครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณ
ติดตั้ง สวนสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) หดตัวรอยละ 3.0 
จากการหดตัวของการนําเขาเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ปุยและยากําจัด
ศัตรูพืชสัตว และเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง เปนตน

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 1 ป 2563

-  เครื่องปรับอากาศ
 และสวนประกอบ
 (+12.9%)
-  ผลิตภัณฑพลาสติก
 (+1.7%)
-  เครื่องสําอาง สบู 
 และผลิตภณัฑรกัษาผิว
 (+8.0%)

-  เครื่องปรับอากาศ
 และสวนประกอบ 
 (+3.2%)
-  รถจักรยานยนต
 และสวนประกอบ
 (+47.1%)
-  เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ
 (+20.0%)

-  เครื่องคอมพิวเตอร
 และสวนประกอบ 
 (+33.1%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (+10.7%)
- อุปกรณกึ่งตัวนํา 
 ทรานซิสเตอร 
 และไดโอด 
 (+528.5%)

-  ผลิตภัณฑยาง
 (+18.0%)
-  เครื่องคอมพิวเตอร 
 และสวนประกอบ 
 (+47.3%)
- เครื่องยนตสันดาป
 ภายในแบบลูกสูบ
 และสวนประกอบ 
 (+129.0%) 

-  รถยนต อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+4.6%) 
-  แผงวงจรไฟฟา 
 (+8.4%) 
-  เคมีภัณฑ 
 (+30.1%) 

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

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2560 2561 2562 2563

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

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 14.6% 10.7% 5.2% 0.6% -1.9% -5.3% -3.8% -2.9% -3.5%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.2% 7.9% 0.0% 1.5% -9.1% -5.5% 0.8% -2.0% -2.4%

นําเขาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป
14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 7.0% -2.3% -2.7% -2.9% -6.8% -3.0%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1/2563 MPI หดตัวรอยละ 6.4 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2562 อาทิ รถยนต นํ้าตาล การกลั่นปโตรเลียม 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)
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

2563 Jan -4.0
Feb -4.2
Mar -10.5
Q1 -6.4

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE  

หลักการพิจารณา EWS - IE สัญญาณไฟ 
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือท่ีมีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา
2 - 4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดง สัญญาณไฟสีเขียว สัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดง สัญญาณไฟสีเหลืองสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดง สัญญาณไฟสีแดงสัญญาณไฟสีแดง 
EWS-IE เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 สงสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณไมปกติในเบื้องตน ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย และตัวแปรองคประกอบที่สงสัญญาณ
ไมปกติ ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําส่ังซื้อ
ทั้งหมดของไทย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริโภคของจีน ดัชนีผูจัดการ
ฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน และดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนเมษายน 2563

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


