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 สวัสดีปใหม 2564 ขอใหเปนการเริ่มตนที่ดีสําหรับคุณผูอาน
จุลสาร OIE SHARE นะคะ และตองขอขอบคุณที่อยูรวมกันมาตลอด 
สําหรับจุลสาร OIE SHARE ฉบับนี้กาวเขาสูปที่ 10 ที่ยังคงมีสาระ
ความรูคูอุตสาหกรรมมาฝากคุณผูอานเชนเคยคะ 
 มาเริ่มกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง เปดมุมมองการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเวทีการ
ประชุมเอเชีย-ยุโรป คอลัมน Sharing เรื่อง ผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ตอภาคการผลิต
อุตสาหกรรมของไทย และปดทายดวย เรื่อง แนะนํา ทําความรูจัก 
อากรศุลกากร Regulatory Duty และ Additional Custom Duty 
ภายใตการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี ไทย-ปากีสถาน
ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอดคะ

ดวยความปรารถนาดี
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OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com

ขอความที่ปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน
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หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ
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มู     ลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation) ไดจัด
     การประชุม Asia-Europe Foundation ENVforum 
Annual Conference 2020 ผานระบบการประชุมออนไลน 
เมือ่วนัที ่9-11 พฤศจกิายน 2563 ทีผ่านมา การประชมุครัง้นีม้เีปาหมาย
ใหเกิดความเขาใจและการประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการบริโภค
และการผลิตอย  างยั่ งยืน  (Susta inable Consumpt ion 
and Production ; SCP) ในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคใหเพิ่ม

มากขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุมประเทศ
สมาชกิกรอบการประชมุเอเชยี-ยโุรป (Asia-Europe Meeting; ASEM) 
และการสนับสนุนเวทีเสวนาหารือความรวมมือระหวางภูมิภาค
ใน 3 หัวขอ ไดแก พลาสติกใชครั้งเดียว (Single-use Plastic) เสื้อผา
เครื่องนุงหมแบบยั่งยืน (Sustainable Garment) และการเปลี่ยนผาน
หวงโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหารไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

ECONECONECON
F  CUS

เปดมุมมอง
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในเวทีการประชุมเอเชีย-ยุโรป
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1 กก. CO2-eq หมายถึง หนวยวัดกาซเรือนกระจกชนิดอื่น ไดแก กาซมีเทน กาซไนตรัสออกไซด และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด ที่นําไปแปลงคาเทียบกับ
 กาซคารบอนไดออกไซดในหนวยกิโลกรัม
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 ผู เขียนไดเขารวมรับฟงการเสวนาในหัวขอ “Sustainable 
Garment” ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
และผูแทนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก Ministry of Development 
Funds and Regional Policy of Poland, European Environment 
Agency, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights 
and Humanitarian Law, SWITCH-Asia SCP Facil ity, 
University of Geneva, LPP Co.,Ltd และ Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
มาหารือแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นการทําความเขาใจรวมกัน 
และรวมกนักาํหนดมาตรการทีจ่ะสรางการเปลีย่นแปลงตออตุสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซ
อุปทานมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้จึงขอนําความรู และขอมูลที่นาสนใจ
จากการเสวนามาแชรใหผูอานทุกทานทราบ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกับผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนหนึ่งในสินคาอุปโภค
ที่มีสัดสวนตลาดขนาดใหญมีการใชทรัพยากรในการผลิตจํานวนมาก 
และถูกมองวาเปนแหลงปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม รวมถึงการบริหาร
จัดการโรงงานยังไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา
หลายแหง ซึ่งสะทอนจากขอมูลปริมาณการบริโภคเสนใยสําหรับ
ผลิตเสื้อผ าเครื่องนุ  งห มของทั่วโลกในป  2018 ที่มีประมาณ 
103 ลานตัน หรือหากเปรียบเทียบเปนการผลิตเสื้อยืดจะสามารถ
ผลิตไดมากถึง 515,000 ลานตัว สวนในสหภาพยุโรป (EU-28) 
มีการบริโภคเสื้อผา เครื่องนุงหม รองเทา และเคหะสิ่งทอประมาณ 
26 กิโลกรัม/คน/ป หรือคิดเปนการบริโภคเสื้อยืด 130 ตัว/คน/ป 
สงผลใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดหวงโซการผลิตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเฉลี่ย 654 กก. CO2-eq/คน/ป1 
คิดเปนอุตสาหกรรมอันดับ 4 ที่มีการสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
รองจากอตุสาหกรรมอาหาร การบรกิารสาธาณปูโภค และการคมนาคม 
นอกจากการปลอยกาซเรือนกระจกแลวในกระบวนการผลิตเสนใย
ธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห ไปจนถึงเสื้อผาเครื่องแตงกายยังมีการใช
ทรัพยากรอื่น ๆ เชน เชื้อเพลิง นํ้า และสารเคมีอีกหลายชนิด
ซึ่งกอใหเกิดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศ
 นอกจากนี้ป จจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหการผลิตเสื้อผ า
เครื่องแตงกายมีปริมาณมากและอาจกลาวไดวามากเกินความจําเปน

ตอการดํารงชีวิต คือ สินคาประเภท  Fast Fashion ซึ่งเปนเสื้อผา
ที่มีการวางจําหนายคอลเลคชั่นใหมในทุกเดือน เน นจําหนาย
ปริมาณมาก ราคาถูก ตอบโจทยผูบริโภคยุคใหมที่แตงกายตามกระแส
นิยมทําใหเสื้อผาถูกใชงานในระยะเวลาที่เร็วและสั้นลง และถูกทิ้ง
จํานวนมากขึ้น มีการสํารวจแบรนดเสื้อผา Fast Fashion ชื่อดังทั่วโลก 
พบวา ในชวง 10 ปที่ผานมามียอดการจําหนายเพิ่มขึ้นถึง 60% 
ในขณะที่ราคาสินคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ยิ่งเปนการตอกยํ้าถึง
ความนิยมและการขยายตัวของสินคา Fast Fashion
 ดังนั้นการจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหเกิด
ความยั่งยืนจะประสบผลสําเร็จไดตองมีมาตรการสําหรับภาคการผลิต 
ควบคู กับการสรางความตระหนักของผู บริโภคทั่วโลกใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน

แนวคิดการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่ยั่งยืน
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุงหม เปนหนึ่งในแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมใหเกิดความ
ยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับใช ได กับกิจกรรมที่
หลากหลายตลอดหวงโซอุปทาน แตการยกระดับดังกลาวตองอาศัย
การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายอยางเปนระบบตลอดหวงโซ โดยมี
ตัวอย างการวางนโยบายส งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ดังนี้
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●  มาตรการสําหรับภาคการผลิต เชน มีการสงเสริมนวัตกรรม
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเก็บภาษีการใชทรัพยากร
ภาษีผลกระทบสิ่งแวดลอม การหามใชสารเคมีอันตราย การใหสิทธิ
ลดหยอนภาษีสําหรับเสื้อผาที่ผลิตจากเสนใยรีไซเคิลและการเก็บภาษี
สําหรับเสนใยผลิตใหม สงเสริมเทคโนโลยี
 รีไซเคิลเสนใยจากเสื้อผาเก า ส งเสริมความรู และทักษะ
การออกแบบที่เปน Eco-design กําหนดมาตรฐานและความทนทาน
ของผลิตภัณฑ 

●  มาตรการสําหรับภาคการบริโภค เชน ลดหยอนภาษีสําหรับ
ธุรกิจบริการใหเชาเสื้อผา รานเสื้อผามือสอง ธุรกิจบริการซอมแซม
เสื้อผา ลดภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการใชบริการซอมแซมเสื้อผา เสื้อผา
มอืสอง หรอืสนิคาทีไ่ดฉลาก eco-design สนบัสนนุ Sharing Platform 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิดการแลกเปลี่ยนหรือเชาสินคาแทน
การซื้อใหม (Shared use) การออกแบบใหสินคาสามารถใชไดนานขึ้น 
(Longer use) และใชผลิตภัณฑซํ้า (Reuse as product) 

●  มาตรการจัดการ (ขยะ) เสื้อผาใชแลว เชน ยกเลิกการ
กําจัดเสื้อผาดวยวิธีการเผาขยะหรือนําไปฝงกลบ กําหนดมาตรการ
รวบรวมเสื้อผาที่ตองการทิ้งโดยแยกออกจากขยะอื่น มีการรณรงค
และประชาสัมพันธใหผูบริโภคแยกทิ้งเสื้อผา

แลกเปลี่ยน เรียนรู สูการรวมมือปฏิบัติ
 หลายประเทศไดดําเนินนโยบายจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แตการ
ดําเนินการมีทั้งสิ่งที่ประสบผลสําเร็จและลมเหลวดวยปจจัยที่
แตกตางกันในแตละประเทศ ในการเสวนาครั้งนี้ผูเชี่ยวชาญไดรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดกลุมนโยบาย มาตรการ และกิจกรรม
ตาง ๆ เปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุม Keep (สิ่งที่ควรคงไว) 2) กลุม 
Scale-up (สิ่งที่ควรขยายผล) 3) กลุม Improve (สิ่งที่ควรพัฒนา)
และ 4) กลุม Discard (สิ่งที่ควรหยุด) ซึ่งในแตละกลุมมีประเด็น
ที่นาสนใจ ดังนี้

รูปภาพ แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

Source: EEA and ETC/WMGE, adapted from EEA (2016)
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กลุ ม Keep เปนนโยบาย มาตรการ กิจกรรมที่ไดผลดี
และควรคงไว เชน
  ●  กระตุ นการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อเปลี่ยนไปสู 
ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน
  ●  สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ เป นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการรีไซเคิลเสนใย  
  ●  สงเสริมรานเสื้อผามือสองในประเทศและบริการใหเชา
  ●  สงเสริมวัตถุดิบธรรมชาติในทองถิ่น (เชน ใยสับปะรด
ใยกลวย) เขาสูตลาดสิ่งทอและเครื่องนุงหม กรณีที่ขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐควรให  เอกชนเข ามาร วมเป นพันธมิตรกับท องถิ่น
เพื่อการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตเสนใยธรรมชาติ

กลุม Scale-up เปนนโยบาย มาตรการ กิจกรรมที่ควร
ขยายผล เชน
  ●  สรางความตระหนกัและการรบัรูเกีย่วกบัประโยชนของการ
ยดือายกุารใชงานเสือ้ผา การใชงานเสือ้ผามอืสอง รวมถงึสรางเครอืขาย
การแลกเปลี่ยนเสื้อผา เพื่อลดการซื้อเสื้อผา Fast Fashion
  ●  รวบรวมและแยกจัดเก็บขยะประเภทเสื้อผาของจากขยะ
ประเภทอื่น เพื่อนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล  
  ●  สนับสนุนเสื้อผ าที่ผลิตจากเส นใยธรรมชาติชนิดอื่น
ที่นอกเหนือจากฝาย 
  ●  เพิ่มชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑที่ยั่งยืนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมถึงยกระดับใหเปนที่นิยมในระดับสากล 

 กลุม Improve เปนนโยบาย มาตรการ กจิกรรมทีค่วรพฒันา 
เชน
  ●  นาํแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนไปประยกุตในแตอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมอยางเปนรูปธรรม ควบคูกับการสรางความ
ตระหนักใหเกิดตลอดหวงโซอุปทาน
  ●  สรางการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยี เพือ่ใหเกดิการปฏบิตัิ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  ●  ตรวจสอบโรงงานแบบไมกําหนดวันเวลา เพื่อตรวจสอบ
การผลติทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ตลอดจนการใชแรงงานตามกฎหมาย 
  ●  สรางฉลากเสื้อผาเพื่อสิ่งแวดลอม ภายใตขอกําหนด
ที่เปนสากล

 กลุม Discard เปนนโยบาย มาตรการ กิจกรรมที่ควรหยุด
  ●  ลดการบริโภคเสื้อผา Fast Fashion โดยสงเสริมกิจกรรม
ที่จะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมเสื้อผา Fast Fashion กลับไป
สูเสื้อผาตามฤดูกาลแบบที่ผานมา
  ●  หยุดการใชสารเคมีที่ไมปลอดภัย และการใชผลิตภัณฑ
จากสัตวในการผลิตเสื้อผา
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยกับ 
Circular economy
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยมีการนําแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกตใชแลว
ทั้งในสวนที่เปนอุตสาหกรรมการผลิต และการดําเนินธุรกิจการคา
ที่เนนหลักความยั่งยืน แตนับวายังไมเปนที่แพรหลายมากนักเนื่องจาก
ผูบริโภคในประเทศมีความนิยมสินคาแฟชั่น มากกวาการพิจารณา
เลือกซื้อเสื้อผาจากความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ตัวอยางผูประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยที่ใชแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เชน

PTTGC (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ขยายผลการดําเนินธุรกิจไปสูแนวคิด GC Circular Living โดยมี
การสรางความรวมมอืดานการจดัการขยะพลาสตกิอยางมปีระสทิธภิาพ
กับชุมชนและนําขยะพลาสติกเหลานั้นเขาสู กระบวนการรีไซเคิล
เปนเสนใยรีไซเคิล ทอเปนผาผืน และใชหลักการ Upcycling 
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑเสื้อยืด กระเปา รองเทา ออกจําหนาย
ภายใตแบรนด Upcycling by GC 

SC GRAND (บริษัท แสงเจริญแกรนด จํากัด) ผูผลิตในระดับ
ตนนํ้าที่มีการนําเสื้อผาใชแลว มาแปรสภาพและรีไซเคิลเปนเสนใย
รีไซเคิล และผาผืนซึ่งสามารถรีไซเคิลไดทั้งฝายและโพลีเอสเตอร 
นําไปใชสําหรับการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป และเคหะสิ่งทอ เชน ผามาน 
เฟอรนิเจอรผา 

 CIRCULAR OEM (บริษัท เซอรคูลาร อินดัสทรี้ จํากัด)
ผูประกอบการรับจางผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ที่เนนการเลือกใชวัตถุดิบ
รีไซเคิล วัตถุดิบที่ยั่งยืน เชน ใชทรัพยากรนํ้านอย ไมใชสารเคมี
หรอืสยีอมผาทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอมและผูบรโิภค เพือ่ตอบสนอง
กลุ มผู ส งออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปยังประเทศที่มีขอกําหนดเฉพาะ
ดานสิ่งแวดลอม
 Moreloop เปนผู ประกอบการที่รวบรวมและคัดเลือกผา
จากหลากหลายโรงงานคุณภาพมาจําหนายใหแกผู ผลิตรายยอย
ไดเขาถึงวัตถุดิบที่ราคาเหมาะสม รวมถึงรับผลิตเสื้อผาและสินคา
ปลายนํ้า โดยใชแนวคิด Upcycle 
 นอกจากคานิยมตอการเลือกซื้อเสื้อผาของคนไทยที่ควรมีการ
รณรงคสงเสริมใหลดการบริโภคสินคา Fast Fashion เพิ่มการบริโภค
เสื้อผาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว การจัดการระบบคัดแยกและ
รวบรวมขยะหรือของเสียที่จะนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิลซึ่งไมใช
เฉพาะเสื้อผาใชแลวแตยังมีขยะพลาสติก กระดาษ แกว โลหะ 
และยาง ยังเปนอีกหนึ่งอุปสรรคตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่รอการจัดการเพื่อจะเปนตัวเชื่อมโยงขยะเหลานั้นเข าสู วงจร
ของ Circular economy ตอไป

จัดทําโดย :
นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. การประชุม Asia-Europe Foundation ENV forum Annual 

Conference 2020 
ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563.

2. GC Circular Living, เว็บไซต https://gccircularliving.
pttgcgroup.com/th/home.

3. SC GRAND, www.sc-grand.com.
4. CIRCULAR OEM, www.circularoem.com.
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  ■ การผลิตนํ้าดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดัชนีผลผลิต
  หดตัวรอยละ 17.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
  ลดลงเกือบทุกรายการสินคายกเวนเครื่องดื่มกาแฟสําเร็จรูป 
  โดยเฉพาะเครื่องดื่มใหพลังงาน จากการหยุดซอมบํารุง
เครือ่งจกัรของผูผลติ และการลดการผลติจากสถานการณ Covid-19 ทีย่งัรนุแรง
ในประเทศเพื่อนบาน (เมียนมา) ซึ่งเปนลูกคาหลักชะลอคําสั่งซื้อลง
  ■ อุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรพลอยแท ดัชนีผลผลิต
  หดตัวรอยละ 21.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
  จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ กระทบต อ เศรษฐกิจ
  และการคาโลก ลูกคายังคงชะลอคําสั่งซื้อเนื่องจากเปนสินคา
  ฟุมเฟอย การเดินทางทองเที่ยวยังไมสามารถทําไดความ
ตองการและกําลังซื้อในสวนนี้หายไป โดยลดลงทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออก

ECON REVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ป 2563
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กนอยรอยละ 0.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกลั่นปโตเลียม อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  อัตรากําลังการผลิตในเดือนพฤศจิกายนอยูที่รอยละ 64.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวเล็กนอย
รอยละ 0.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต
ผลติภณัฑที่ ไดจากการกลัน่ปโตรเลยีม อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนและแผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  ร อยละ 10.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป ก อน 
  สถานการณการผลิตขยายตัวจากรถปคอัพ รถยนตนั่ง
  ขนาดเล็ก และเครื่องยนต ที่ขยายตัวทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดส งออก โดยมีป จจัยหลักจากกําลังซื้อในประเทศฟ  นตัวได ดีขึ้น 
ราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูง การเปดตัวรถยนตรุ นใหมเพื่อกระติ้นตลาด
ในชวงงาน Motor Expo 2020 (2-13 ธ.ค. 63) รวมถึงคําสั่งซื้อของประเทศ
คูคาตาง ๆ ที่เริ่มมีมากขึ้น
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  ผลิตภัณฑที่ ไดจากการ
  กลั่ นป  โ ต เลี ยม  ดั ชนี
  ผลผลิตขยายตัวร อยละ 
  14.95 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว และแกสโซฮอล 95 
เนือ่งจากปกอนโรงกลัน่บางรายหยดุซอมบาํรงุ
โรงกลั่น
  ■ อุ ตสาหกรรมผลิ ต
  ชิ้นส วนและแผนวงจร
  อิ เ ล็ กทรอนิ กส   ดั ชนี
  ผลผลิตขยายตัวร อยละ 
  7.71 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ตามความตองการชิ้นสวน
อเิลก็ทรอนกิสของโลกทีม่แีนวโนมดขีึน้ตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะสินค าประเภทหนวยความจํา 
sensors และ Integrated Circuit เปนตน
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
เม็ดพลาสติก การผลิตนํ้าดื่มและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล การผลิตเครื่องประดับเพชร
พลอยแท
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  เมด็พลาสตกิ ดชันผีลผลติ
  หดตั ว ร  อ ยละ  1 4 . 1 9 
  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
  ของป ก อนการผลิตของ 
Ethylene, Polyethylene resin (PE), 
Propylene, Polypropylene resin (PP) และ 
Benzene หดตัวจากการหยุดซอมบํารุง
เครื่องจักรของผูผลิตหลายราย
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   นื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
   ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก 
หลายประเทศเริ่มกลับมาบังคับใชมาตรการล็อกดาวน เชน เบลเยียม 
ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี สเปน เปนตน ปจจุบันทั่วโลกมีผูติดเชื้อ
จํานวนมากกวา 79 ลานคน และเสียชีวิตประมาณ 1.7 ลานคน 
สาํหรบัประเทศไทยถอืวาประสบความสาํเรจ็ในการควบคมุและปองกนั
การแพรระบาดจากมาตรการล็อกดาวนที่เขมขนในรอบแรก สงผลถึง
จํานวนผูติดเชื้อที่อยูในระดับไมสูงมากนัก อยางไรก็ตาม หลังจาก
ประเทศไทยมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแรงงาน
ตางดาวประเทศเมียนมาจํานวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2563 ที่ผานมา สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็วจาก 4,209  คน เปน 5,910 คน (ขอมูลจากกรมควบคุม
โรคเมื่อวันที่ 14 และ 28 ธ.ค. 2563) 
 ปจจัยที่สงผลตอการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 
ในประเทศไทย ไดแก การพบจํานวนผู ติดเชื้อจากการเดินทาง
ในประเทศ การทํากิจกรรมในกลุ มคนที่หนาแนน การเดินทาง
จากตางประเทศเขามาในประเทศ การผอนคลายมาตรการกักตัว 
การเวนระยะหางทางสงัคม (Social Distancing) ลดลง การละเลยการ
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะ รวมทั้งการเขามา
ของแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ผลกระทบตอภาคการผลติอตุสาหกรรมของไทย

 การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 จะสงผลให
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 2.0-3.0 เมื่อเทียบกับ
ป 2563 จากเดิมที่ไดประมาณการจะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 โดยมี

ป จจัยจากการลดลงของการบริโภคภาคเอกชนและครัวเรือน
ภายในประเทศ ภาคการสงออก ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
โดยที่ MPI ในไตรมาสที่ 1 ของป 2564 จะหดตัวรอยละ 10-15 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (การระบาดรอบแรกในชวง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2563 MPI ลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ
ช วงเดียวกันของปก อน) ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการระบาดฯ 
รอบที่ 2 จะนอยกวาการระบาดฯ ในรอบแรก เนื่องจากทุกภาคสวน
มปีระสบการณและเตรยีมรบัมอืกบัการระบาดฯ รอบที ่2 ในระดบัหนึง่ 
นอกจากนี้รัฐบาลจะใชมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่ผอนปรน
กวาการระบาดฯ ในรอบแรก เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
มากจนเกินไป เชน การล็อกดาวนในบางพื้นที่ ทําใหภาคเศรษฐกิจ
ไมหยุดชะงักเหมือนการแพรระบาดฯ รอบแรก และเศรษฐกิจ
ยังคงดําเนินตอไปได แตอาจจะชะลอตัวลงในพื้นที่มีการล็อกดาวน
เปนหลัก สําหรับกลุ มอุตสาหกรรมที่จะไดรับอานิสงสและไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดฯ รอบที่ 2 ป 2564 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Shar ing

เ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 
ตอภาคการผลิตอุตสาหกรรมของไทย
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 1)  อุตสาหกรรมที่ยังคงไดรับอานิสงสและมีการผลิตขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง โดยจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1-4 เมื่อเทียบกับป
กอน เนื่องจากความจําเปนในการอุปโภคและบริโภค และความกังวล
ของระยะเวลาการระบาดฯ ในรอบที่ 2 ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
เชน เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น ผักผลไมแชแข็ง ผลไมและผักบรรจุ
กระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑนม อาหารสัตวสําเร็จรูป 
ปลากระปอง เปนตน อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟาในครัวเรือน ไดแก ตูเย็น ไมโครเวฟ สําหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ไดแก วงจรรวม (IC) เนื่องจากการสงออกฟนตัว 
สวน Hard Disk Drive (HDD) มีปจจัยบวกจาก Work from home 
ซึ่งนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ นอกจากนี้ อุตสาหกรรม
เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
คาดวาจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจาก
ยังคงมีความตองการใชทางการแพทยและในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
ทั้งในประเทศและสงออก 
 2)  อุตสาหกรรมที่ได รับผลกระทบไมมากนัก และมีการ
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยจะมีการผลิตขยายตัวเล็กนอยเพียง
รอยละ 0.5-1.0 เมื่อเทียบกับปกอน ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหลก็กลาจะมกีารฟนตวัของอตุสาหกรรมตอเนือ่ง เชน อตุสาหกรรม
กอสรางจากโครงการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานของภาครฐั อตุสาหกรรม
อาหารกระปอง เปนตน สาํหรบัอตุสาหกรรมทีค่าดวาจะมกีารผลติขยาย
ตัวรอยละ 0.5-3 เมื่อเทียบกับปกอน ไดแก อุตสาหกรรมแฟชั่น 
(สิง่ทอ เครือ่งแตงกาย เครือ่งประดบั เครือ่งหนงั) เริม่กลบัมาฟนตวัตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่นํ้ามันเตาจะมีการผลิตขยายตัวจาก
การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟนตัว สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนคาดวาจะมีการผลิตขยายตัวรอยละ 10.0-15.0 เมื่อเทียบ
กับปกอน เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดในรอบแรกและ
มีการฟนตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การผลิตยังไมเขาสูภาวะปกติ
เมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 3)  อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก โดยคาดวา
จะมีการผลิตหดตัวรอยละ 10.0-15.0 เมื่อเทียบกับปกอน ไดแก 
อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันเครื่องบินยังคงมีขอจํากัดจากการเดินทาง
ทางอากาศ
 อยางไรก็ตาม จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ของแรงงานตางด าวเมียนมาจํานวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผานมา ในพื้นที่ดังกลาวสวนใหญเปนโรงงาน
ผลติอาหารทะเลแชแขง็และแปรรปู เชน ปลาทนูากระปอง ปลาซารดนี
กระปอง ปลาแชแข็ง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และกระดาษลูกฟูก 
ซึ่งประเมินผลกระทบในกรณีหากมีการปดโรงงาน (ล็อกดาวน) 
ทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ภาคการผลิตอุตสาหกรรมจะไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดสมุทรสาคร (GPP อุตสาหกรรม) เทียบกับผลิตภัณฑมวลรวม 
(GDP อุตสาหกรรม) ภาคอุตสาหกรรมของทั้งประเทศอยูที่รอยละ 6.8 
และเมือ่เทยีบกบั GDP ของทัง้ประเทศ คดิเปนสดัสวนเพยีงรอยละ 1.9

เศรษฐกิจไทยหลังเกิดการแพรระบาดฯ รอบที่ 2

 เศรษฐกิจไทยหลังเกิดการแพรระบาดฯ รอบที่ 2 คาดวา 
จะหดตัวแตไมมากนักเมื่อเทียบกับการระบาดฯ รอบแรก โดยการ
สงออกจะกลับมาหดตัวแตไมรุนแรงเทาการระบาดฯ รอบแรก 
เนือ่งจากทกุภาคสวนมปีระสบการณและเตรยีมความพรอมในการรบัมอื
ในระดับหนึ่งแลว จึงสงผลตอการไหลเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีด่กีวาทีเ่กดิการระบาดฯ ในรอบแรก ทัง้นี ้ปจจยัสาํคญัทีเ่ปนขอจาํกดั
สําคัญของการฟนตัวของเศรษฐกิจ ไดแก การที่ภาคการทองเที่ยว
จะยังคงหดตัวอย างต อเนื่อง ป จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทย
มีความเปราะบางจากการลงทุนในประเทศที่อยูในระดับตํ่าตอเนื่อง 
ธุรกิจ SMEs และแรงงานสวนใหญไมสามารถแขงขันได ปญหา
หนี้ครัวเรือนสูง และปจจัยการวางงาน 
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แนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ

 แนวทางการเตรียมความพรอมรับมือการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 สําหรับประชาชนควรสวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะ รักษาระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) ลางมอืสมํา่เสมอ หรอืใชเจลแอลกอฮอล และหากเดนิทาง
กลับจากตางประเทศหรือในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพรระบาดควรกักตัว
อยูที่บานหรือสถานที่ที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดไวใหอยางนอย 
14 วนั เพือ่เฝาระวงัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และประชาชนควรสาํรอง
เงินในการใชจายเพื่อดํารงชีวิต นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีมาตรการ
ปองกันผูประกอบการบางรายที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินคาที่จําเปน 
เชน หนากากอนามยั แอลกอฮอล อาหาร เปนตน อยางไรกต็าม รฐับาล
ควรมกีารสนบัสนนุใหเกดิการผลติสนิคาดงักลาว ซึง่เปนสนิคาทีจ่าํเปน
ตอการอุปโภคและบริโภค และประเทศไทยมีความไดเปรียบในดาน
วัตถุดิบที่ใชในประเทศ
 สวนภาคผูประกอบการ จากการแพรระบาดฯ รอบที ่2 มโีอกาส
ที่จะสรางผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกับการเกิดการ
ระบาดฯ ในรอบแรก เชน ขาดวัตถุดิบ/ชิ้นสวนนําเขา ขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้น เปนตน ซึ่งผูประกอบการบางสวน
มีการเตรียมความพรอม วางแผนทางการเงินและการผลิตไวบางแลว 
สาํหรบัในระยะยาวควรตระหนกัและใหความสาํคญักบัการเปลีย่นแปลง
ดานเทคโนโลยี หวงโซการผลิต สิ่งแวดลอม และแรงงาน รวมถึง
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค พัฒนาสินคาเพื่อรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ความออนไหวในทุกสถานการณ เพื่อใหสามารถ
รักษาฐานการผลิตได
 ในขณะที่ภาครัฐอาจพิจารณานํามาตรการบรรเทาผลกระทบ
และฟ นฟูผู ประกอบการที่ เคยใชในการแพรระบาดฯ รอบแรก
กลับมาใช ไดแก การลดภาระตนทุน เชน ลดคาบํารุงรักษาแกผูใชที่ดิน 
ลดหยอนคาใชที่ดินและอาคาร การเพิ่มสภาพคลองธุรกิจ เชน ขยาย
เวลาชําระคาธรรมเนียม/คาเชาที่ดินในนิคม มาตรการพักชําระหนี้
และมาตรการชวยเหลือดานสินเชื่อ (กองทุนพัฒนา SME ตามแนว
ประชารัฐ) ลดภาระคาใชจาย เชน ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
ผูประกอบการ ยกเวนคาธรรมเนยีมดานมาตรฐาน สาํนกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) ยกเวนคาบรกิารอนญุาตประกอบกจิการ
ในนิคม และลดหยอนคากํากับบริการ การยกเวน/ลดคาธรรมเนียม
รายป และคาธรรมเนียมการตออายุประทานบัตรใหกับผูที่ประสบเหตุ 
การปรบัเปลีย่นการขอใบอนญุาต มอก. ผาน e-License และราน มอก. 
จาก 3 ป เปน 5 ป การสงเสรมิความเขมแขง็อตุสาหกรรม เชน มาตรการ
ฟนฟูอุตสาหกรรมไทย ดีพรอมทันที 90 วัน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) และการปรับเปลี่ยนการแจงขอมูล ร.ง.8 และ ร.ง.9 ผานระบบ 

จัดทําโดย :
นางสาวศิระประภา เอื้อวิวัฒนสกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
ขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กองสารสนเทศ

และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
      : คาดการณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กองนโยบายอุตสาหกรรม

รายสาขา
      : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

iSingleform จะไดรับสิทธิประโยชนในการเขาถึงบริการสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินในเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนตน
 นอกจากมาตรการข างต นที่ช วยบรรเทาผลกระทบต อ
ผูประกอบการแลว ภาครัฐอาจพิจารณาขอเสนอเรื่องการเรงเบิกจาย
งบประมาณผานโครงการลงทนุภาครฐั ทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาค 
เพื่อชวยกระตุ นเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs โดยใหเงินสามารถเขาสูระบบได
อยางแทจริง การสนับสนุนใหภาครัฐจัดซื้อจัดจางสินคาที่ผลิตจาก
ผูประกอบการในประเทศตามขอเสนอของภาคเอกชน นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม ภาคการผลิตไทยควรลดการพึ่งพาเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ โดยการสงเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศหรือภายใน
ภูมิภาค เชน อาเซียน รวมถึงสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรม
การผลิตผานการพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาดวยนวัตกรรม ทําการตลาด
ออนไลน อยางไรก็ตาม หากมีการนําวัคซีนมาใชในเชิงพาณิชย
ในชวงครึ่งปหลัง 2564 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟนตัวได ทั้งนี้ 
การคนพบวัคซีนถึงแมจะยังไมสามารถนํามาใชไดอยางแพรหลาย 
แตจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น และสงผลตอกิจกรรมการผลิต การคา 
และการลงทุนไดในระดับหนึ่ง
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 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

    าษอีากร (Tax) จดัเปนเครือ่งมอืทางการคลงัและเปนรายได
    ของรัฐ ทําหน าที่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) ภาษีทางตรง เชน 
ภาษเีงนิไดนติบิคุคล (CIT : Corporate Income Tax) ภาษเีงนิไดบคุคล
ธรรมดา (PIT : Personal Income Tax) ภาษีเงินไดปโตรเลียม 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ และ 2) ภาษีทางออม เชน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT : Value Added Tax) ภาษีสรรพสามิต 
(สําหรับสินคา นํ้ามัน ยาสูบ สุรา เบียรและรถยนต) ภาษีศุลกากร 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป  สําหรับประเทศไทย กระทรวง
การคลังเปนหนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมายหนาที่ในการจัดเก็บภาษี
อากร
 สําหรับภาษีศุลกากร (Custom Duty) จัดเปนภาษีทางออม
ระหวางประเทศ (International Indirect Tax) มีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อตั้งเปนกําแพงภาษี รักษาการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
โดยเปนแหลงรายไดของรัฐ เปนมาตรการตอรองทางการคาหรือใช

ในการตอบโตเมื่อมีการละเมิดความตกลงทางการคา และสงเสริม
การผลิตสินคาบางประเภทใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือใช
จาํกดัการบรโิภคสนิคาทีไ่มจาํเปน แกปญหาดลุการคา ดลุการชาํระเงนิ
ใหมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ภาษีศุลกากร จะดําเนินการจัดเก็บบนฐาน
การบริโภคสินคาที่นําเขา เรียกวา อากรศุลกากรขาเขา (Import 
Custom Duty) หรือสินคาที่สงออก เรียกวา อากรศุลกากรขาออก 
(Export Custom Duty) สําหรับประเทศไทย โครงสรางอัตราอากร
ศุลกากร ประกอบดวย 1) อัตราอากรศุลกากรขาออก สําหรับสินคา
จํานวน 9 ประเภท ในกรณีการสงออกสินคา โดยทั่วไปจะไดรับการ
ยกเวนอากร ยกเวนเพียงสินคาสงออกจํานวน 2 ชนิดที่ยังคงตองเสีย
อากรขาออก คือ หนังสัตวและไม และ 2) ของที่ไดรับการยกเวน
อากรศุลกากรขาเขา โดยมีจํานวน 18 ประเภท เชน สุรา หรือบุหรี่ 
สําหรับผูเดินทางจากตางประเทศนําเขามาพรอมกับตนเองในปริมาณ
ที่ไดกําหนดไว และ 3) อัตราศุลกากรอากรขาเขา ซึ่งแบงออกเปน 
อัตราทั่วไป อัตราอากรขาเขาภายใตกรอบการปฏิบัติตามขอผูกพัน
ตามความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการการคาโลก (WTO : World 
Trade Organization) และอัตราอากรขาเขาเพื่อปฏิบัติตามขอผูกพัน
ในการใหสิทธิประโยชนดานอากรตามความตกลงการคาเสรีระหวาง
ประเทศ (FTA)
 ในสวนของการดําเนินงานดานภาษีศุลกากรของประเทศไทย 
เมื่อมีการจัดเก็บอากรศุลกากรขาเขากับสินคานําเขาจากตางประเทศ 
จะมีการจัดเก็บภาษีชนิดอื่น ๆ ภายในประเทศควบคูกันไป โดยมี
หนวยงาน คอื กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั ทาํหนาทีเ่ปนผูจดัเกบ็แทน 

เก็บมาเลา

แนะนํา ทําความรูจัก 

อากรศุลกากร Regulatory Duty  
และ Additional Custom Duty
ภายใตการเจรจาจัดทําความตกลง

การคาเสรี ไทย-ปากีสถาน
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รวมถึงอากรนําเขา โดยปากีสถานแจงวา ทั้งอัตราอากร RD และ ACD 
จัดเปนประเภทเดียวกับอากรศุลกากร เนื่องจากเปนอากรที่จัดเก็บ
กับสินคานําเขา ซึ่งอากรทั้งหมด 3 ประเภทนั้น เมื่อนับรวมกันแลว
จะไมเกินไปกวาอัตราภาษีผูกพัน (WTO Bound Rate) ของปากีสถาน
ตามที่ไดแจงไวกับองคการการคาโลก ทั้งนี้ จากการสืบคนขอมูล
จากแหลงอางอิงของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย และหนวยงานของปากีสถาน สามารถสรุปนิยามของ RD 
และ ACD ดังนี้ 

Regulatory Duty (RD) : อากรตามกฎหมาย หมายถึง 
ภาษทีีร่ฐับาลกลางของปากสีถานมอีาํนาจตามประกาศของรฐับาลกลาง 
(Official Gazette) ในการกาํหนดเงือ่นไขหรอืขอจาํกดัในการประกาศ
ใชหรือขึ้นภาษีกับสินคานําเขาหรือสินคาสงออก โดยจะถูกกําหนด
อัตราไวไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาสินคา ซึ่งโดยสวนใหญรัฐบาล
ปากสีถานจะออกประกาศขึน้อตัรา RD กบัสนิคานาํเขา โดยมเีปาหมาย
เพื่อปกปองภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ในขณะที่หากมีการกําหนดอัตรา RD กับสินคาสงออกจะมีเปาหมาย
เพื่อควบคุมการสงออกสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งไปยังประเทศอื่น 
และตองการใหเนนใชบริโภคภายในประเทศเปนหลักโดยอากร
ตามกฎหมาย ประกาศฉบับลาสุดของปากีสถาน โดยหนวยงาน
Ministry of Finance, Economic Affairs, Revenue and Statistics 
ฉบับที่ FBR S.R.O 640(I)2018 ณ เดือนพฤษภาคม 2561 พบวา 
ไดมีการเรียกเก็บอากร RD กับสินคานําเขาจากตางประเทศ จํานวน  
480 รายการ ครอบคลุมรายการสินค าเกษตร พิกัดศุลกากร 
ตอนที ่01-24 จาํนวน 70 รายการ และสนิคาอตุสาหกรรม พกิดัศลุกากร 
ตอนที่ 27-96 จํานวน 410 รายการ อัตราอากร RD อยูระหวาง
รอยละ 10-60 และ รอยละ 5-80 โดยชวงเรียกเก็บอัตราอากร RD 
ระดับสูงมากกวารอยละ 40 ไดแก กลุ มสินคา องุ นสดหรือแหง 
ขาวสาลี นํ้าตาลจากออย สับปะรด นํ้าผลไม ซอสปรุงรส เครื่องสําอาง 
สวนประกอบเครือ่งหนงั เซรามกิ เครือ่งประดบัเทยีม ชิน้สวนยานยนต 
และรถยนตสําเร็จรูป เปนตน  

Additional Customs Duty (ACD) : อากรศุลกากรเพิ่ม 
หมายถงึ ภาษนีาํเขาทีร่ฐับาลปากสีถานกาํหนดใหเกบ็เพิม่เตมิกบัสนิคา
นาํเขา ซึง่มกีาํหนดไมเกนิรอยละ 35 ของมลูคาสนิคา โดยอากรศลุกากร
เพิ่ม ประกาศฉบับลาสุดของปากีสถานโดย Federal Board 
of Revenue ฉบบัที ่FBR S.R.O 572(I)2020 ณ เดอืนกรกฎาคม 2563 
จะถูกเรียกเก็บที่อัตรารอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 7 สําหรับสินคา
นําเขาที่เก็บอัตราอากรศุลกากรขาเขารอยละ 0-11 รอยละ 16 
และมากกวารอยละ 20 ตามลําดับ1 

 อัตราอากร RD และ ACD จึงจัดเปนประเภทหนึ่งของภาษี
ศุลกากรนําเขา ดังปรากฏใน Chapter 5 ของ The Customs Act, 
1969 ของปากีสถาน ซึ่งเปนขอบทที่วาดวยสินคาที่สามารถเรียกเก็บ
ภาษีได (Goods Dutiable) โดยรัฐบาลปากีสถานมีอํานาจเรียกเก็บ
อัตรา Custom Duty, Regulatory Duty และ Additional Custom 
Duty กับสินคานําเขาไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม ทั้ง 3 อัตราภาษี 
เมื่อเรียกเก็บรวมกันแลว จะไมเกินอัตราที่ปากีสถานไดผูกพันไว
ในความตกลงการคาพหภุาค ี(Multilateral Trade Agreement)2 ทัง้นี้ 
การประกาศเพิ่มหรือลดอัตรา RD และ ACD จะมีผลบังคับใช
กับทุกประเทศเหมือนกับอัตราศุลกากร ภายใตหลักการ MFN 
ของปากีสถาน 
 ที่ผานมา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเคยดําเนินการ
ศึกษาถึงโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทย3 ภายใตความตกลงการคา
เสรีไทย-ปากีสถาน เพื่อรองรับการจัดทําขอเสนอสินคาเรียกรอง
กบัฝายปากสีถาน โดยผลการศกึษาพบวา สนิคาอตุสาหกรรมไทยทีค่าด
วาจะไดรับประโยชนเบื้องตนดานภาษีศุลกากรนําเขาของปากีสถาน 
ประกอบดวย ยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักรกล พลาสติก 
เคมีและเคมีภัณฑ เครื่องสําอาง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณไฟฟา 
อาหารและเกษตรแปรรูป อาทิ นํ้าผลไม และของปรุงแตงจากสัตวนํ้า 
กระดาษ ไมอัดและวัสดุแผน เสนใย สิ่งทอและเครื่องนุงหม เหล็ก
และผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี โดยที่กลุ มสินคาดังกลาว ปากีสถาน
ไดออกกฎหมายการจัดเก็บ Regulatory Duty ในอัตราสูงถึงรอยละ 
20-80 และ Additional Customs Duty ในอัตรารอยละ  2-7 
เพือ่รกัษาการคุมครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ ดงันัน้ ในการเจรจา
จัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน นอกจาก ปจจัยดานอากร
ศุลกากรขาเขาแลว อาจตองคํานึงถึงความคุ มคาของปจจัยดาน 
Regulatory Duty (RD) และ Additional Customs Duty (ACD) 
ของฝายปากีสถานควบคูกันไปดวย ซึ่งเมื่อนับรวมกันแลว แมอาจจะ
ไมเกนิไปกวาอตัราภาษผีกูพนั (WTO Bound Rate) แตอาจไมไดมกีาร
ลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรไดอยางแทจริงตามเจตนารมณในการจัด
ทําความตกลงการคาเสรี ดังนั้น จึงถือเปนความทาทายในการแสวงหา
จุดสมดุลในการเจรจาและการแสวงหาผลประโยชนรวมกันของทั้งสอง
ฝายตอไป

จัดทําโดย :
นายชาลี  ขันศิริ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

1 S.R.O 572 (I)/2020 สืบคนจาก www.fbr.gov.pk/SRO
2 Pakistan Customs Act, 1969 Chapter V
3  บทวิเคราะหโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทยดานการคาสินคา ภายใตการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน
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MOVEMENT

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป พ.ศ. 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

นางสาวพะเยาว คํามุข รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานการประชุมชี้แจงผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ประจําปงบประมาณ 2563 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรเนซองส กรุงเทพฯ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ป 2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดงานสัมมนาระบบบริการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานทางอิเล็กทรอนิกส 
iSingleForm วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ




