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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 105 เดือนธันวาคม 
เดือนสุดท ายของป เตรียมตัวเข าสู  เทศกาลแหงการเฉลิมฉลอง 
ทางบรรณาธิการขอสงคําอวยพรใหคุณผู อ านมีความสุขกับเทศกาล 
สงทายปเกาตอนรบัปใหมกนัถวนหนา และอยาลมืดแูลสขุภาพกนัดวยนะคะ
 จุลสารฉบับนี้มีบทความสาระดีมาฝากคุณผู อ านอีกเชนเคย
มาเริม่กนัที ่คอลมัน Econ Focus เรือ่ง Check Up ภาคอตุสาหกรรมไทย 
หลังผานวิกฤตโควิด-19 ยกแรก คอลัมน Sharing เรื่อง ผลกระทบ
จากการตัดสิทธิ์  GSP ของสหรัฐอเมริกาตออุตสาหกรรมไทย 
และปดทายดวย เรือ่ง แบงปนประสบการณการปฏบิตังิานดานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 13 
(HiPPS 13) ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผู อ านที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด 
แลวพบกันใหมปหนา 2021 นะคะ 

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
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ดุสิต อนันตรักษ

ผูเชี่ยวชาญดานการชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
สุนิสา ตามไท

ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
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สมจิตต เอี่ยมวรชัย
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กฤษฎา นุรักษ
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บุรินทร พุทธโชติ
ชุติมา ชุติเนตร

ชาญชัย โฉลกคงถาวร
วรรณพร บุณยรัตพันธุ
 บุญอนันต เศวตสิทธิ์

ภคอร ประสิทธิ์สุข
 เทพยุดา วงศวิรัติ

 พิมพกมล ไชยสมภาร

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ

 



3

วิ     กฤตการณโรคระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
     ที่ยังคงดําเนินอยูอยางตอเนื่องในเวลานี้ มีการกลาวกันวา
เหตุการณครั้งนี้อาจเปน ‘Black Swan Events’ โดย Black Swan 
หรือ หงสดํา ถูกนํามาเปรียบกับเหตุการณที่ผิดปกติอยางมาก 
มีผลกระทบรุนแรงแบบคาดไมถึงและหาสาเหตุมาอธิบายไมได
ในชวงแรก เชน เหตุการณ 911 เปนเหตุการณที่มีความไมแนนอนมาก
และไมสามารถใชประสบการณในอดีตมาแกไขปญหาที่กําลังเกิดได 
แตเมื่อมองยอนกลับไปในภายหลัง ก็อาจจะพิจารณาหาคําตอบ
และหาทางคาดการณตอไปได โดยทฤษฎี Black Swan ถูกคิดคน
โดย Nassim Nicholas Taleb นักคณิตศาสตร และนักซื้อขายหุน
ชาวเลบานอน ซึ่งโลกกอนหนานี้เชื่อวา หงสทุกตัวเปนสีขาว หรือ 
All Swans Are White แตความเชือ่นีก้ถ็กูมาทาํลายทหีลงั เพราะหงสดาํ
มีจริงในทวีปออสเตรเลีย ทั้งนี้ในสวนของประเทศไทยเองมีการควบคุม
การระบาดของโควิด-19 ไดคอนขางดีตั้งแตชวงที่มีการระบาดมาก
ในชวงเดอืนมนีาคม – เมษายน 2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลายประเทศ 
สงผลใหตั้งแตชวงไตรมาสที่ 3/2563 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
กลับมาเปดดําเนินการแลวเกือบทั้งหมด และจากเครื่องชี้วัดในหลาย
ภาคเศรษฐกิจสะทอนวา หลายภาคเศรษฐกิจไดผานพนจุดตํ่าสุดและ
กําลังทยอยฟนตัวขึ้นสูระดับปกติในชวงกอนโควิด หนึ่งในนั้นก็รวมถึง
ภาคอตุสาหกรรม แตการฟนตวัจะเปนอยางไรครอบคลมุหรอืกระจกุตวั
ในสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ หรือมีบริบทอื่นที่นาสนใจอยางไร เราลอง
มาหาคําตอบและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน จากบทวิเคราะหนี้

 สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ดาํเนนิอยูในประเทศไทย ตัง้แตวนัที ่13 มกราคม 2563 โดยเปนประเทศ
ที่มีผูปวยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน มีการคัดกรองผูเดินทางเขา
ประเทศพบผูปวยประปรายตลอดเดือนมกราคม การแพรเชื้อทองถิ่น
ที่มีรายงานรายแรกมีการยืนยัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม จํานวนผูปวย
ยงัมนีอยตลอดเดอืนกมุภาพนัธ โดยมผีูปวยยนืยนั 40 ราย เมือ่สิน้เดอืน 
แตจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม ซึ่งมีการระบุสาเหตุ
จากกลุมการแพรเชื้อหลายกลุม ซึ่งกลุมใหญสุดเกิดที่สนามมวยเวที
ลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม การตอบสนองของรัฐบาลตอการระบาด
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1 th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาในประเทศไทย_พ.ศ._2563

เริ่มจากการคัดกรองและการติดตามการสัมผัส มีการคัดกรองโควิด
ตามทาอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โรงพยาบาลสําหรับผูปวย
ที่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัส มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ ม
การระบาด ชวงปลายเดอืนมนีาคม สถานทีส่าธารณะและธรุกจิหางราน
ไดรบัคาํสัง่ใหปดในกรงุเทพมหานคร และอกีหลายจงัหวดัมกีารประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคม และมีประกาศหามออกนอก
เคหะสถานยามวิกาล ตั้งแตคืนวันที่ 3 เมษายน โดยพระราชกําหนด
สถานการณฉกุเฉนิยงัสัง่งดจาํหนายสรุาชัว่คราวและใหประชาชนชะลอ
การเดินทางขามจังหวัด วันที่ 13 พฤษภาคม ประเทศไทยไมพบผูปวย
รายใหมเปนวันแรก1 อยางไรก็ดี รัฐบาลยังไมยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน 
และเริ่มใชมาตรการผอนปรนใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนิน
การไดปกติ ทีละกลุมตามประเภทของกิจการ จนถึงปจจุบันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาเปดดําเนินการแลวเกือบทั้งหมด
 ในมุมของภาคอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing 
Production Index (MPI) เริ่มตั้งแตตนป 2563 ในเดือนมกราคม 
ซึ่งถือวาเปนชวงกอนที่โควิด-19 มีการระบาดมากในประเทศไทย 
ผานเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งถือเปนชวง peak ของการระบาด
ในรอบแรก ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมหลายโรงมกีารปดดาํเนนิการชัว่คราว
เพือ่ควบคมุการระบาดรวมถงึบางอตุสาหกรรมมกีารขาดแคลนชิน้สวน
ตาง ๆ  ในการผลติ อาท ิอตุสาหกรรมรถยนต อตัราการใชกาํลงัการผลติ
เดือนเมษายนลดลงคอนขางมากอยูที่เพียงรอยละ 12.61 จากคาเฉลี่ย
ในป 2562 ซึ่งอยูที่รอยละ 80.32 เรื่อยมาจนถึงขอมูลเดือนลาสุด 
คือเดือนสิงหาคม 2563 ในสวนของดัชนีภาพรวม หรือ MPI รวม ดัชนี
เดือนเมษายนอยูที่ระดับ 78.08 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 

ถึงรอยละ 24.69 ซึ่งถือเปนจุดตํ่าสุดของภาคอุตสาหกรรมไทย 
แตหลงัจากนัน้ตัง้แตเดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนสงิหาคม ดชันทียอย
ปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอด จนมาอยูที่ระดับ 91.43 ในเดือนสิงหาคม 
ซึ่งอาจจะเรียกการฟนตัว ณ ขณะนี้ของดัชนีภาพรวมของภาค
อุตสาหกรรมไทยวาเปนการฟนตัวแบบ “Nike-shaped” ที่เปน
ลกัษณะการฟนตวัของเศรษฐกจิทีอ่ดตีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
(ดร.วิรไท สันติประภพ) กลาวถึง มีชื่อเรียกอีกอยางวา “Swoosh-
shaped” ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับเครื่องหมายถูกหางยาว คือเปน 
V-shaped ในชวงแรก และคอย ๆ ฟนตัวอยางชา ๆ ในชวงทาย 
หรอืเศรษฐกจิไดรบัผลกระทบรนุแรงไถลลงลกึอยางรวดเรว็ อยูทีก่นเหว
ชวงสั้น ๆ  จากนั้นคอย ๆ  ฟนตัว ตามการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน
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 เมื่อพิจารณาในรายสาขาอุตสาหกรรม
สําคัญ กลุมอุตสาหกรรมอาหารไมคอยไดรับ
ผลกระทบจากโควิด-19 สินคาหลายรายการ
ยังได รับอานิสงสจากความกังวลของการ
ระบาด ทําใหคําสั่งซื้ออาหารเพิ่มขึ้น จากการ
เรงสํารองสินคาโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
อาทิ ไก สดแชเย็นแชแข็ง ทูน ากระปอง 
ซารดีน กระปอง ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑ
ขนมอบ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑอาหาร
สัตวสําเร็จรูป อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไดรับ
ผลกระทบคอนขางมาก จากความตองการ
บริโภคในประเทศชะลอตัวจากมาตรการ
หามจําหนายสุราในร านอาหารและการ
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ปดสถานบันเทิง สงผลใหปริมาณการผลิตสุราผสม เบียร โซดา 
นํ้าอัดลม และนํ้าดื่ม บรรจุขวดลดลง ประกอบกับความตองการบริโภค
ในตลาดตางประเทศอยาง CLMV ชะลอตวัจากมาตรการจาํกดัการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงที่มีการล็อกดาวนเชนกัน แตหลังจากนั้น
กลับมาฟนตัวดี โดยระดับดัชนีกลับมาใกลเคียงกับชวงกอนโควิดแลว 
ซึ่งปจจัยสําคัญมาจากมาตรการผอนคลายใหเปดสถานบันเทิงตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดแก สิ่งทอ 
เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง ทั้ง 3 สาขา ไดรับผลกระทบคอนขางมาก 
และการฟนตัวยังเปนแบบคอยเปนคอยไป อยางไรก็ตามสถานการณ
ดังกลาว เปนโอกาสสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะการผลิต

เสนใยสังเคราะห และผาผืน ทั้งชนิดผาทอ
และผาไมถัก  ไมทอ (Nonwoven) เพื่อนําไปใช
ในการผลิตหน ากากอนามัย ชุดคลุม PPE 
ของบุคลากรทางการแพทย ซึ่งรัฐบาลใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานทางการแพทยในระดับสูง เพื่อใหเปน
สินคาทดแทนการนําเข า และสงออกตอไป 
สาํหรบัอตุสาหกรรมเครือ่งนุงหม มผีูประกอบการ
ปรับตัวไปผลิตหนากากผา หมวกแบบ Face 
shield และเสื้อผ าที่ เข าชุดกับหนากากผา
และหมวก เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค
ในประเทศที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ 
 อตุสาหกรรมเภสชัภณัฑ เปนอกีหนึง่สาขา
ที่ ไม  ได รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึง
ไดรับอานิสงส สงผลใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ตามความตองการใชยาที่สูงขึ้นจากสถานการณ
การระบาดของทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออก โดยในชวง 8 เดือนแรกของป 2563 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑขยายตัวรอยละ 
13.74 จากป 2562 ที่ขยายตัวรอยละ 6.81 ทั้งนี้
ในปจจบุนัองคการเภสชักรรมอยูระหวางเรงพฒันา
ยาฟาวพิริาเวยีร (Favipiravir) ซึง่เปนยาตานไวรสั
ทีใ่ชในการรกัษาโรคโควดิ-19 ใหพรอมขึน้ทะเบยีน
ไดในกลางป 2564 และในขณะเดียวกันก็ได
ร  วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พัฒนาวัตถุดิบ
ยาฟาวพิริาเวยีร เพือ่เตรยีมความพรอมในการผลติ
ออกสูตลาดชวงตนป 2565 ในอตุสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส แบงออกไดเปน 2 กลุมตาม
รูปแบบการฟนตัวหลังการระบาดในรอบแรก คือ 
กลุ มแรกได รับผลกระทบแต กลับมาฟ  นตัว
อยูในระดับใกลเคียงกับชวงกอนโควิดแลว ไดแก 
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ใชงานจริงไดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหุนยนต และระบบ
อตัโนมตั ิจะกลายเปน New Normal ของอตุสาหกรรม
การผลิตหลังสิ้นสุดโควิด ทําใหเชื่อวา อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสหลังโควิดจะมีแนวโนมของการเติบโต
ไดคอนขางดี อีกหนึ่งกลุ มในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส คอืกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบคอนขาง
มากแตการฟ นตัวดําเนินไปอยางช า ๆ ได แก  
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ จากปญหาการ
ขาดชิ้นสวนสําหรับการผลิตสินคา รวมถึงอุปสงคจาก
ภายนอกบางประเทศยงักระทอนกระแทน โดยเฉพาะ
ญี่ปุนซึ่งถือเปนประเทศคูคาที่สําคัญ ที่สถานการณ
การแพรระบาดยังไมสูดี ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ญี่ปุนยังไมฟนตัวเทาที่ควร 

 อุตสาหกรรมที่สําคัญ กลุมสุดทาย คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับยานพาหนะและการเดินทาง ไดแก อุตสาหกรรมรถยนต
รถจักรยานยนต ยางลอ และการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ทั้งหมด
มีรูปแบบของการฟ นตัวที่คลายกัน คือ ดัชนีผลผลิตปรับลดลง
อยางรวดเร็วในชวงเดือนเมษายน แตก็กลับมาฟนตัวไดคอนขางเร็ว
เชนกัน บางผลิตภัณฑการผลิตอยู ในระดับใกลเคียงกับชวงกอน
โควิดแลว โดยในอุตสาหกรรมรถยนต จํานวนรถยนตทั้งหมดที่ผลิตได
ในเดือนสิงหาคม 2563 มีทั้งสิ้น 117,253 คัน ซึ่ง เปนเดือนแรก
ที ่การผลติ รถยนต ได กลบัมา ผลติ เกนิหนึง่ แสนคนั หลงัจากเดอืนเมษายน
ที่มีการผลิตเพียง 24,711 คัน (ชวงไตรมาสแรก 2563 ยอดผลติรถยนต
มจีาํนวนประมาณ 150,000 คนัตอเดือน) แตทั้งนี้การที่ไทยเปนผูเลน
ที่สําคัญในตลาดยานยนตโลก ทําใหไทยไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากโควิด-19 ตามมาเปนโดมิโน โรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่อยู
ในหวงโซอุปทานเดียวกับไทย อยางโรงงานในจีน ญี่ปุน อินโดนีเซีย 
หรือสหรัฐอเมริกา ลวนแตไดรับผลกระทบ มากนอยแตกตางกันไป 
จึงเปนการยากที่อุตสาหกรรมยานยนตไทยจะไมไดรับผลกระทบ
ตามไปดวย อย างไรก็ตาม การแพร ระบาดของโรคโควิด-19 
ก็มีผลเรงใหหวงโซอุปทานรถยนตของโลกมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปควบคู ไปกับการสรางความยืดหยุ นในการดําเนินงานมากขึ้น 

สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสส วนใหญเกือบทั้งหมด 
โดยในสวนของประเทศจีนไดทยอยกลับมาเปดสายการผลิต ทําให
มีการนําเข า-ส งออกสินคาไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
หลายประเทศก็เริ่มมีการปรับตัวและมีมาตรการผอนคลายล็อกดาวน 
สงผลใหเศรษฐกิจเริ่มมีการขับเคลื่อนทําใหมีความตองการสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากวิกฤตครั้งนี้ 
จะผลักดันใหมีความตองการผลิตภัณฑดาน IT เพิ่มขึ้นจากการทํางาน
ทางไกล  (Remote Working) การทํางานจากบาน (Work From 
Home) รวมกับโครงขาย 5G ที่จะไดรับการสนับสนุนใหสามารถ
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หลงัการตองหยดุเดนิสายการผลติชิน้สวนรถยนตในจนีทาํใหหลายฝาย
ไดเห็นถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงฐานการผลิตเดียวมากขึ้น โดยมี
ผลการศึกษาของอังคถัด (United Nations Conference on Trade 
and Development : UNCTAD) ระบุวา อุตสาหกรรมรถยนต
มีแนวโนมการปรับหวงโซคุณคาหรือ Global Value Chains (GVC) 
ใหสั้นลงและแยกสวนนอยลง และจะมีการ Reshoring หรือการกลับ
ไปผลิตยังประเทศพัฒนาแลวที่เปนประเทศแม เนื่องดวยจะมีการ
พึ่งพาระบบอัตโนมัติและหุนยนตมากขึ้น ทําใหไมตองพึ่งพิงแรงงาน
ราคาถูกในประเทศกําลังพัฒนาอีกตอไป
 กลาวโดยสรุป เราสามารถจัดกลุมอุตสาหกรรมตามสถานะ
การฟนตวัของภาคอตุสาหกรรมไทยหลงัผานวกิฤตโควดิ-19 ยกแรก 
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกอนและหลังการระบาด     
ของโควิด-19 รอบแรกในไทย โดยหากเปรียบเทียบวาวิกฤตโควิด-19 
ยกแรก ในครัง้นีท้าํใหอตุสาหกรรมสวนใหญเกดิการชะงกังนัไปชัว่ขณะ
มากนอยแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม แตประเทศไทยมีการ
ควบคุมการระบาดไดคอนขางดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมา
เปดดําเนินการแลวเกือบทั้งหมด รวมถึงภาคอุตสาหกรรม โดยหลัง
การหยุดชะงักชั่วคราวจากโควิดแลว สามารถแบงกลุมอุตสาหกรรมได
ดังนี้ กลุมที่ 1 เปนกลุมที่เตรียมออกวิ่งเพื่อเริ่มทําการผลิตใหม 
ระดับการผลิตคอย ๆ ทยอยฟนตัว ไดแก สิ่งทอ เครื่องนุงหม 
เครื่องหนัง เครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศ การฟนตัวหลังโควิด
ในกลุมนี้ยังเปนแบบคอยเปนคอยไป กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ออกวิ่ง
หลังโควิดมาไดสักระยะแลว และกําลังทําความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ไดแก 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระดาษ การกลั่นปโตรเลียม ผลิตภัณฑยาง 
ปูนซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องใชไฟฟายกเวน
เครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส รถยนต รถจักรยานยนต และ
เครือ่งมอืแพทย ในกลุมนีร้ะดบัการผลติในปจจบุนัใกลเคยีงกบัชวงกอน
โควิด บางอุตสาหกรรมอยู ในระดับเดียวกับชวงกอนโควิดแลว 
อาท ิเครือ่งใชไฟฟา และกลุมที ่3 กลุมสดุทาย เปนกลุมทีอ่าจจะกลาว
ไดวาไมไดหยุดวิ่งในชวงโควิด อาจจะมีการชะลอตัวบางเล็กนอย 

แตการผลิตยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
เคมีภัณฑ เภสัชภัณฑ และเฟอรนิเจอร ทั้งนี้หากไมมีการระบาด
ในรอบที่ 2 หรืออาจมีการระบาดรอบที่ 2 แตมีการควบคุมไดดีไมมี
การล็อกดาวนเหมือนกับการระบาดในรอบแรก เศรษฐกิจและ
ภาคอตุสาหกรรมจะทยอยกลบัเขาสูระดบัปกตไิดในไมชา อยางไรกต็าม 
อุตสาหกรรมไทย หลายอุตสาหกรรมอยู ในหวงโซการผลิตโลก
และคาขายกบัตางประเทศเปนหลกั ดงันัน้ ปจจยัของการฟนตวัทีส่าํคญั
ยิ่งคงหนีไมพนเศรษฐกิจในตางประเทศ การฟนตัวของอุตสาหกรรม
เหลานี้จึงอาจจะดําเนินไปตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
เปนสําคัญ

จัดทําโดย : 
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory 

https://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาใน
ประเทศไทย_พ.ศ._2563

https://www.nwm.com
http://www.oie.go.th

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_overview_en.pdf
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  ■ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
  ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 6.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
  ของปกอน จากการผลติและจาํหนายเพิม่ขึน้ตามความตองการ
  ใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ยังคงมีความไมแนนอนจากการระบาดของโควิด-19 สงผลใหยังมีการเรงผลิต
และสงมอบหลังชวงโควิด-19 โดยชวงแรกของการระบาดมีการสงมอบได
ไมเต็มที่
  ■ อุตสาหกรรมแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก
  ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 19.98 เมื่อเทียบกับเดอืนเดยีวกนั
  ของปกอน ภาวะการผลติและการจาํหนายเพิ่มขึ้น จากสับปะรด
  กระปอง กะท ิและขาวโพดหวานเปนหลกั เนือ่งจากปนีม้ผีลผลติ
สับปะรดมากจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาปกอน รวมถึง
ลูกคายังมีความตองการตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศ และตลาดสงออก

ECON REVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ป 2563
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวเล็กนอยรอยละ 0.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย และ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้าสดแชเย็นหรือแชแข็ง อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนตุลาคมอยูที่รอยละ 63.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2563 หดตัวเล็กน อย
รอยละ 0.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สาํคญัทีห่ดตวั อาท ิอตุสาหกรรมการผลติยานยนต อตุสาหกรรมการผลติเสือ้ผา
เครือ่งแตงกาย และอตุสาหกรรมการผลติสตัวนํา้ และผลติภณัฑสตัวนํา้สดแชเยน็
หรือแชแข็ง
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
  ร อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป ก อน 
  สถานการณการผลิตหดตัวจากรถยนต นั่ งขนาดกลาง 
  และเครื่องยนตดีเซลเปนหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
คูคายังคงชะลอตัวจากผลกระทบโควิด-19 ทําใหการสงออกรวมยังคงลดลง 
อยางไรก็ตามตลาดในประเทศเริ่มฟนตัวดีจากรถบรรทุกปคอัพ เครื่องยนต 
และรถยนตนั่งขนาดเล็ก
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
  ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
  17.21 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนซึง่สาเหตหุลกัมาจากตลาด
ในประเทศ และสงออกที่ลดลงจากผลกระทบ
ของโควิด-19 ทําให เศรษฐกิจในประเทศ
และประเทศคูคา เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
และญีปุ่นชะลอตวั ผูผลติบางรายยงัคงหยดุผลติ
ชั่วคราว
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  สัตว นํ้าและผลิตภัณฑ
  สัตวนํ้าสด แชเย็นหรือ
  แชแข็ง ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 14.14 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน จากกุ งแชแข็งและปลาแชแข็ง 
จากการลดปริมาณการเลี้ยงกุงของเกษตรกร 
และการนําปลาทูนาแชแข็งไปแปรรูปเปนทูนา
กระปองแทน
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ ที่ ได จากการกลั่นป โตรเลียม 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและแผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการแปรรูป
และการถนอมผลไมและผัก
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  ผลติภณัฑที่ ไดจาการกลัน่
  ป โตรเลียม ดัชนีผลผลิต
  ขยายตัวร อยละ 8.45 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน เนือ่งจาก
มีโรงกลั่นจํานวน 2 ราย หยุดซอมบํารุงใหญ
ในชวงปกอน แต ในปนี้การซอมบํารุงเพียง
บางหนวยและเริ่มกลับมาผลิตตามปกติแลว
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GSP คืออะไร และสําคัญอยางไร?
 GSP (Generalized System of Preference) คือ สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรที่ประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศ เชน สหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป ใหกับประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนา โดยไมตอง
เสยีภาษสีนิคาศลุกากร หรอืภาษนีาํเขาบางรายการเมือ่สงสนิคาไปขาย
ในประเทศผู ใหสิทธิเพื่อใหประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนา 
สามารถสงออกสินคาไปแขงกับสินคาจากประเทศที่พัฒนาแลว 
หรือแขงกับประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินคาไดราคาถูก
และมีประสิทธิภาพ
 การใหสิทธิ GSP เปนการใหแบบฝายเดียว (Unilateral) คือ
ประเทศทีใ่หสทิธิ ์GSP ไมไดเรยีกรองผลประโยชนตอบแทนจากประเทศ
ผูรับ แตกําหนดเงื่อนไขกับประเทศที่จะไดรับสิทธิ เชน กรณีสหรัฐฯ 
กําหนดใหประเทศผูมีสิทธิไดรับ GSP ตองมีรายไดของประชากรตอหัว 
(GNP per Capita) ไมเกิน 12,735 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอป 
ซึ่งประเทศไทยมี GNP per capita ประมาณ 7,792 อยูอันดับ 80 
ของโลก หรือประมาณ 240,000 บาท จึงเขาเงื่อนไขดังกลาว 
นอกจากนี้ต องเปนประเทศที่ไม สนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการ
กอการรายระหวางประเทศ ตองมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ในระดับที่ดีพอสมควร มีการคุมครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล 
และมเีงือ่นไขอืน่ ๆ ในดานการคาและการปฏบิตัติอสหรฐัฯ อยางเทาเทยีม
กบัประเทศอืน่ เปนตน นอกจากสหรฐัฯ แลว ประเทศไทยเคยไดรบัสทิธฺิ์ 
GSP จากหลายประเทศแตปจจุบันไมไดรับสิทธิ์แลว ไดแก ญี่ปุ น 
สหภาพยุโรป ตุรกี แคนาดา
 อยางไรก็ตาม การใหสิทธิ GSP เปนกลไกสําคัญอยางหนึ่ง
ที่สงเสริมศักยภาพดานการสงออกใหกับผู ประกอบการไทยไปยัง
ประเทศที่พัฒนาแลวในการไดรับสิทธิประโยชนดานศุลกากร

ประเทศไทยกับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐ ฯ
 สหรัฐฯ ไดเริ่มโครงการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
แกประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา ทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยดวย 
ตั้งแตป 2519 เปนตนมา เพื่อเปดโอกาสใหสินคาจากประเทศที่ไดรับ
สิทธิ GSP สามารถเขาไปแขงขันในตลาดสหรัฐฯ ได ทั้งนี้ สินคาไทย
ใชสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ประมาณ 1,100 รายการ 
 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ 
(The Office of the United States Trade Representative: USTR) 
ไดประกาศยกเลกิการใหสทิธพิเิศษทางภาษภีายใตระบบ Generalized 
System of Preferences (GSP) กบัไทย จาํนวน 573 รายการ (รอบแรก) 
จากการที่ไทยไมดําเนินการเรื่องสิทธิแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งมีผลบังคับใชอยางเปนทางการในวันที่ 25 เมษายน 2563  
โดยในป 2562 ไทยสงออกไปสหรัฐฯ ในรายการสินคาที่ใชสิทธิ์ GSP 
มูลคา 149,556 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.4 ของการสงออก
สินคาไปสหรัฐฯ ทั้งหมด ขณะที่สินคาถูกตัดสิทธิ์จํานวน 573 รายการ 
คิดเปนมูลคา 67,279 ลานบาท และเปนสินคาที่ไทยใชสิทธิ์และ
ถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้จํานวน 321 รายการ มีมูลคา 40,982 ลานบาท 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.9 ของการสงออกไปสหรัฐฯ ทั้งหมด 
และคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของไทย 
ทั้งนี้ พบวาสินคาสงออกสําคัญที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก ไดแก 
เครื่องสุขภัณฑ เม็ดพลาสติก อาหาร และเครื่องประดับ อยางไรก็ตาม 
สินคาที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP จะมีภาระตนทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 3.9 ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดขายไมมากนัก

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผลกระทบจาก
การตดัสทิธิ ์GSP

ของสหรัฐอเมริกา
ตออุตสาหกรรมไทย

Shar ing
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 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ 
(USTR) ไดประกาศตัดสิทธิ์ GSP (รอบใหม) กับสินคาไทยจํานวน 
231 รายการ คิดเปนมูลคาสงออกของสินคา 25,367 ลานบาท โดยจะ
มีผลบังคับใชในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เปนตนไป โดยอางการเปด
ตลาดเนือ้สกุรของไทยทีไ่มเปนธรรมและไมสมเหตสุมผล เนือ่งจากไทย
มีความกังวลดานการปนเปอนสารเรงเนื้อแดงแรคโตพามีนทําใหมี
มาตรการกดีกนัการนาํเขาเนือ้สกุรและผลติภณัฑจากสหรฐัฯ ในป 2562 
พบวา รอยละ 14.4 ของมลูคาสงออกสนิคาไทยไปสหรฐัฯ ยงัคงใชสทิธิ์ 
GSP อยู  แตสินคาที่ไทยใชสิทธิ์และถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้จํานวน 
147 รายการ มีมูลคา 18,675 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.8 
ของการสงออกไปสหรัฐฯ ทั้งหมด และคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.2 
ของการสงออกสนิคาทัง้หมดของไทย อยางไรกต็าม สนิคาทีโ่ดนตดัสทิธิ์ 
GSP จะมีภาระตนทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.1 หรือคิดเปน 
586.8 ลานบาท ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดขายไมมากนัก ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 
 การตดัสทิธิ ์GSP ในรอบนี ้จะกระทบกบัผูประกอบการบางสวน 
ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบจะแตกตางกันตามสัดสวนการใชสิทธิ์ 
GSP และระดับภาษี (MFN) ของสหรัฐฯ โดยพิจารณาจากมูลคา

รอบที่ 1 รอบที่ 2

บังคับใช 25 เม.ย. 2563 บังคับใช 30 ธ.ค. 2563

ประเด็นดานสิทธิแรงงาน ประเด็นการเปดตลาดสินคา

และบริการ

สินคาถูกตัดสิทธิ์ 573 รายการ สินคาถูกตัดสิทธิ์ 231 รายการ

สินคาที่ไทยใชสิทธิ์และถูกตัดสิทธิ์ สินคาที่ไทยใชสิทธิ์และถูกตัดสิทธิ์ 

315 รายการ 147 รายการ

รูปที่ 1 สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP สินคาไทย
ที่มา: The United States International Trade Commission (USITC) และกระทรวงพาณิชย

ตารางที่ 1 สถานการณการใชสิทธิ์ GSP ของไทย 

ขอมูลป 2562 และคาดการณป 2563

การสงออกไปสหรัฐฯ มูลคา สัดสวนตอการสงออก สัดสวนตอการสงออก 

    (ลานบาท) ของไทยไปสหรัฐฯ (%) ของไทยทั้งหมด (%)

สินคาที่ใชสิทธิ์ GSP 149,556 14.4 2.0

สินคาที่ใชและยังไดรับสิทธิ์ GSP 89,899 8.7 1.2

สินคาที่ใชและถูกตัดสิทธิ์ GSP 40,982 3.9 0.5

รอบ เม.ย. 2563

สินคาที่ใชและถูกตัดสิทธิ์ GSP 18,675 1.8 0.2

รอบ ธ.ค. 2563

ที่มา: The United States International Trade Commission (USITC)

การสงออกจากไทยไปสหรัฐฯ 5 อันดับแรก ในพิกัดศุลกากรระดับ 
8 หลัก ของป 2562  แสดงดังตารางที่ 2 
 สนิคาทีจ่ะไดรบัผลกระทบมากทีส่ดุ คอื “กลุมทีม่กีารใชสทิธิส์งู+
ภาษีสูง” (พื้นที่สีแดง) อาทิ ซิลิคอน ตัวยึดอุปกรณที่ทําดวยเหล็กหรือ
เหลก็กลา อลมูเินยีมหรอืสงักะส ีปโตรเรซนิ ทีน่อนทาํดวยยางเซลลลูาร
หรอืพลาสตกิหรอืผาฝาย อะลมูเินยีมคาสก ดรมั และภาชนะทีค่ลายกนั
 สนิคาทีจ่ะไดรบัผลกระทบรองลงมา คอื “กลุมทีม่กีารใชสทิธิส์งู+
ภาษตีํา่” และมมีลูคาการสงออกสงู (พืน้ทีส่เีหลอืง)  อาท ิสวนประกอบ
และอุปกรณของยานยนตพวกแกนพวงมาลัย แผน แผนบางและแถบ 
ทําดวยอะลูมิเนียมอัลลอยด ที่นอนทําดวยยางเซลลูลารหรือพลาสติก 
จะหุมหรือไมก็ตาม ซิลิโคนในลักษณะขั้นปฐม
 สนิคาทีไ่ดรบัผลกระทบนอยทีส่ดุ คอื “กลุมทีใ่ชสทิธิต์ํา่+ภาษตีํา่ 
กับกลุมที่ใชสิทธิ์ตํ่า+ภาษีสูง” และมีมูลคาการสงออกไมสูง (พื้นที่
สีเขียว) อาทิ สวนประกอบและอุปกรณของยานยนต มะเขือเทศแหง
เปนผง แทป กอก วาลว และเครื่องใชที่คลายกัน สําหรับใชักับหลอด
หรือทอเปลือกบอยเลอร แท็งก แวต หรือใชกับของที่คลายกัน มะมวง
แชแข็ง เปนตน
 อยางไรก็ตาม ป 2562 สินคาอุตสาหกรรมสําคัญที่ไทยสงออก

ไปสหรฐัฯ และใชสทิธิ ์GSP ในพกิดัศลุกากรระดบั 8 หลกั 
เรียงตามมูลคา 5 อันดับแรก ไดแก 
 1) สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ (HS: 
8415.90.80) มีมูลคา 7,872.9 ลานบาท  สัดสวนการใช
สิทธิ์ GSP รอยละ 57.4  อัตราภาษีรอยละ 1.4 
 2) ถุงมือทําดวยยางวัลคาไนซชนิดไมมีรอยตอ 
(นอกจากยางแข็งนอกและถุงมือผาตัดหรือถุงมือแพทย) 
(HS: 4015.19.10) มมีลูคา 7,158.6 ลานบาท สดัสวนการ
ใชสิทธิ์ GSP รอยละ 94.9 อัตราภาษีรอยละ 3.0

สินคาที่ถูกตัดสิทธิ์
เม.ย. 63รอยละ 3.9

สินคาที่ถูกตัดสิทธิ์
ธ.ค. 63

สินคาที่ยัง
ไดรับสิทธิ์

รอยละ 1.8

รอยละ 8.7

สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP สินคาไทยป 2563

สัดสวนมูลคาสงออกสินคาไทยไปสหรัฐฯ ที่ใชสิทธิ์ GSP
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ตารางที่ 2 รายการสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP รอบลาสุด ป 2563

สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP < 50%
และระดับภาษี (MFN) < 5%

สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP < 50%
และระดับภาษี (MFN) > 5%

สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP > 50%
และระดับภาษี (MFN) < 5%

สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP > 50%
และระดับภาษี (MFN) > 5%

1) สวนประกอบและอุปกรณ 1) มะเขือเทศแหงเปนผง 1) สวนประกอบและอุปกรณ 1) ซิลิคอน (Silicon) ที่มีนํ้าหนักนอยกวา

ของยานยนต (HS: 8708.50.89) (HS: 0712.90.74) ของยานยนตพวกแกนพวงมาลัย 99.99 เปอรเซ็นต แตไมนอยกวา 

(HS: 8708.94.75) 99 เปอรเซ็นต (HS: 2804.69.10)  

2) แทป กอก วาลว และเครื่องใช 2) มะมวงแชแข็ง (นึ่งหรือตม 2) แผน แผนบางและแถบ ทําดวย 2) ตัวยึดอุปกรณที่ทําดวยเหล็ก

ที่คลายกัน สําหรับใชักับหลอด กอนหนานี้) (HS: 0811.90.52) อะลูมิเนียมอัลลอยด หรือเหล็กกลา อลูมิเนียมหรือสังกะสี 

หรือทอเปลือกบอยเลอร แท็งก แวต (HS: 7606.12.30) (HS: 8302.49.60) 

หรือใชกับของที่คลายกัน 

(HSC: 8481.80.50) 

3) แมเหล็กไฟฟาและชิ้นสวนอื่น ๆ 3) เมลอนแชแข็งในนํ้าหรือมีสาร 3) ที่นอนทําดวยยางเซลลูลาร 3) ปโตรเรซิน (HS: 3911.10.00)

HS: 8505.90.75) เพิ่มความหวาน (HS: 0811.90.55) หรือพลาสติก จะหุมหรือไมก็ตาม

(HS: 9404.21.00) 

4) หัวจับสําหรับเครื่องมือเครื่องจักร 4) นํ้าเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแหง 4) สวนประกอบและอุปกรณ 4) ที่นอนทําดวยยางเซลลูลาร

อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ใชใน Cutting ตั้งแตรอยละ 20-50 โดยนํ้าหนัก ของยานยนต (HS: 8708.70.45) หรือพลาสติกหรือผาฝาย  

gears (HS: 8466.20.80) (HS: 1702.40.22) (HS: 9404.29.90) 

5) เตาเผาและเตาเผาชนิดที่ใช 5) Capers เตรียมหรือเก็บรักษา 5) ซิลิโคนในลักษณะขั้นปฐม 5) อะลูมิเนียมคาสก ดรัม และภาชนะ

ในอุตสาหกรรมหรือหองปฏิบัติการ โดยนํ้าสมสายชูหรือกรดอะซิติก (HS: 3910.00.00) ที่คลายกัน (HS: 7612.90.10) 

รวมถึงเตาเผาขยะ ไมใชไฟฟา ในภาชนะบรรจุที่มีนํ้าหนักมากกวา 

(HS: 8417.90.00) 3.4 กิโลกรัม (HS: 2001.90.10)  

ที่มา : The United States International Trade Commission (USITC), 2019
     : อัตราคาเงินบาทเฉลี่ยป 2562 ประมาณ 31.047 บาทตอ USD

(Non-Tariff Barriers) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟ นตัว 
เปนความเสี่ยงตอการฟนตัวของการสงออกของไทยในระยะตอไป 
และทําใหผูประกอบการไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขัน
ในตลาดโลก เชน การกระจายตลาด การหาตลาดใหม ยกระดบัคณุภาพ
สินคา การพัฒนาการขายสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกระแสโลกและความตองการ
ของผูบริโภค เปนตน

จัดทําโดย :
นางสาวศิระประภา เอื้อวิวัฒนสกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
https://dataweb.usitc.gov/trade/search/GenImp/HTS

 https://thaipublica.org/2019/10/gsp-thai-usa-workers-rights/
 https://thaipublica.org/2019/11/gsp-usa-wichan/

 https://waymagazine.org/gsp-us-thai/
 https://kmc.exim.go.th/detail/hot-issues/20201106123649

 https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.
aspx?reportID=123&language=th

 https://workpointtoday.com/what-is-gsp/

 3) อาหารปรุงแตงสําหรับการผลิตเครื่องดื่ม ครีมเทียม 
ชาสมนุไพรและนํา้ผึง้ปรงุแตง (HS: 2106.90.98) มมีลูคา 5,615.7 ลานบาท 
สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP รอยละ 98.8 อัตราภาษีรอยละ 6.4
 4)  นํ้าผลไมชนิดเขมขนหรือไมเขมขน (HS: 2009.89.70) 
มีมูลคา 4,028.6 ลานบาท สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP รอยละ 98.6
อัตราภาษี 0.5 cents/liter
 5) เลนสแวนตาของวัสดุอื่นที่ไมใชแกว (HS: 9001.50.00) 
มีมูลคา 3,515.8 ลานบาท สัดสวนการใชสิทธิ์ GSP รอยละ 66.1
อัตราภาษีรอยละ 2.0
 เมื่อพิจารณาสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกไปสหรัฐฯ และใชสิทธิ์ 
GSP 5 อนัดบัแรกไมอยูในสนิคาทีไ่ดรบัผลกระทบจากการตดัสทิธิ ์GSP 
เทียบกับการคาดการณของป 2563 ดังตารางที่ 2 ในครั้งนี้ แมวา
ผลกระทบจากการโดนตัดสิทธิ์  GSP รอบลาสุดจะมีไมมากนัก 
แตผลกระทบสะสมของการตัดสิทธิ์ GSP ในรอบกอนหนา ผลกระทบ
จาก Covid-19 ผลกระทบคาเงินบาทแข็งและนโยบายกีดกันทางการ
คาที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะการออกมาตรการทางการคา
ทีไ่มใชภาษ ี(Non-Tariff Measure) และอปุสรรคทางการคาทีไ่มใชภาษี 
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เก็บมาเลา

 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

     ะบบขาราชการผูมผีลสมัฤทธิส์งู หรอื High Performance 
     and Potential System (HiPPS) เปนระบบบริหารกําลัง
คุณภาพของบุคลากรภาครัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน หรือ สํานักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความพรอม
ใหกับขาราชการผู มีศักยภาพสูงอยางเปนระบบ เนนการเรียนรู 
ผานการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมดวยกลไก
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู จาก
การฝกอบรม โดยวางเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 
ผานการสั่งสมประสบการณ เพื่อใหขาราชการไดรับการพัฒนาอยาง
เตม็ศกัยภาพและเตรยีมความพรอมสูขาราชการระดบัสงูทีม่คีณุภาพสงู
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบ
ขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ได แก  
1) สวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก HiPPS 
โดยการสมัภาษณ สอบขอเขยีน หรอืวธิอีืน่ทีเ่หน็สมควร และหนวยงาน
แจงผลการพิจารณาใหผู ไดรับการคัดเลือกทราบพรอมสงรายชื่อ
ผูที่ผานการคัดเลือกไปยังสํานักงาน ก.พ. และ 2) สํานักงาน ก.พ. 
รวมกับหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการทดสอบและคัดเลือก
โดยใชแนวทาง Assessment Center ซึ่งเปนเทคนิคการคัดเลือก
ที่ประกอบดวยหลายวิธีการ ไดแก การประเมินสมรรถนะ การจําลอง
สถานการณ การแสดงบทบาทสมมติ และการสัมภาษณ เพื่อคัดเลือก 
HiPPS ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน และสํานักงาน ก.พ. 
จะแจงผลการประเมนิและคดัเลอืกใหสวนราชการทราบเพือ่ดาํเนนิการ
ตอไป
 ในปงบประมาณ 2560 ผูเขียนซึ่งปฏิบัติหนาที่นักวิเคราะห
นโยบายและแผน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กลุ ม
อตุสาหกรรมหุนยนตและอเิลก็ทรอนกิสอจัฉรยิะ ไดผานการคดัเลอืกให
เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงรุนที่ 13 หรือ HiPPS 13 ของ
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) ตามแผนงานหมนุเวยีนปฏบิตัิ

แบงปนประสบการณการปฏิบัติงาน

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

รุนที่ 13 (HiPPS 13)

ที่มา: https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/hipps-
2550-manual-recruit-selection.pdf

ราชการที่มีลักษณะงานแตกตางกันตามกรอบการสั่งสมประสบการณ 
รวมระยะเวลา 4 ป (2561-2564) โดยผูเขียนไดเลือกปฏิบัติราชการ ณ 
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (กท.) ระยะเวลา 2 ป 
(2561-2562) และไดขอปรับแผนเพื่อปฏิบัติราชการที่ กท. ตออีก 1 ป 
จนถงึป 2563 และจะปฏบิตัริาชการทีก่องนโยบายอตุสาหกรรมมหภาค 
(กม.) ระยะเวลา 1 ป (2564) เพื่อเรียนรูงานจากผูสอนงาน (Mentor) 
ผานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและการดําเนินโครงการ

ภาพขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกขาราชการ
เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
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 ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ผูเขียนไดเรียนรูภารกิจหลัก
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศประกอบดวย 1) การเสนอ
แนะนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดทาทีความรวมมือทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี 2) การดําเนินโครงการพัฒนาความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมและความตกลงระหวางประเทศ และ 3) การเปน
หนวยงานใหบริการข อมูล และจัดทําบทความดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ เพื่อเผยแพรในชองทางตาง ๆ ทําให
ผูเขียนเขาใจบริบทงานดานตางประเทศในหลากหลายมิติ ในโอกาสนี้ 
จึงขอแบงปนประสบการณและองคความรู ที่ไดรับ แบงออกเปน 
5 ประเด็น โดยมีผูสอนงานคือ นายชาลี ขันศิริ นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชาํนาญการพเิศษ หวัหนากลุมเอเชยี ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา 
และลาตินอเมริกา ที่ไดวางแผนการถายทอดองคความรู ซึ่งแนะนํา
และใหคําปรึกษาผานหลักวิชาการที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไว 
สําหรับผู ฝกสอนงานหรือพี่เลี้ยง (Mentor) ตามหลักสูตร Being 
& Good Mentor ดังนี้ 

การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และกําหนดทาทีความ

รวมมือระหวางประเทศ  
● การจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกระทรวง

การคาอุตสาหกรรมและพลังงานแหงสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวง
อุตสาหกรรมแหงราชอาณาจักรไทย ดานความรวมมืออุตสาหกรรม
เพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรม 4.0 
โดยผูเขียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทําร าง การหารือกับฝ ายเกาหลี 
และการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และอนุมัติใหรัฐมนตรี
ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป น
ผู ลงนามใน MOU รวมกับรัฐมนตรี
วาการดานการคา กระทรวงการคา 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ พ ลั ง ง า น ข อ ง
สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งไดเขารวมพิธี
ลงนามบนัทกึความเขาใจฯ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2562 ณ ตกึสนัตไิมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม และนายมนุ แช-อนิ ประธานาธบิดี
สาธารณรัฐเกาหลี รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม ในโอกาสเดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เพื่อเปนเครื่องมือในการยกระดับ
ความรวมมือดานอุตสาหกรรมเปาหมาย การสงเสริมการลงทุน
การพฒันาทรพัยากรมนษุย และการสงเสรมิความสามารถในการแขงขนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายของไทยที่สอดคลองกับความกาวหนาทางอุตสาหกรรมของ
เกาหล ีไดแก หุนยนตและระบบอตัโนมตั ิเศรษฐกจิชวีภาพ (เคมชีวีภาพ 
ชวีเภสชัภณัฑ) อเิลก็ทรอนกิสอจัฉรยิะและเครือ่งใชไฟฟา และยานยนต
สมัยใหม

การดําเนินโครงการศึกษาความรวมมือทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ตลอดจนการใชประโยชนจากความตกลงระหวาง

ประเทศ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก HiPPS ของ สศอ. กําหนด
ให  HiPPS จัดทําผลงาน/โครงการพร อมทั้งนําเสนอรายงาน
ความคบืหนาการดาํเนนิงานตลอดปงบประมาณ อยางนอยปละ 1 เรือ่ง 

โดยที่ผานมา ผู เขียนไดจัดทําผลงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ ไดแก
 ●  ป 2561 โครงการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย
กับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง” ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ดานการจัดทํานโยบาย เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ โดยผู เขียนไดศึกษาบทบาท ทาที 
นโยบายดานเศรษฐกิจ และขอเสนอกลไกในการดําเนินงานใหเปนไป
ตามนโยบายของไทย จัดทํารายงานการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนิน
นโยบายของประเทศไทยกบัประเทศทีเ่ปนกรณศีกึษา คอื สหรฐัอาหรบั
เอมิเรตสและอิหราน 
 ●  ป 2562 บทวิเคราะหเรื่อง “การวิเคราะหโอกาสของสินคา
อตุสาหกรรมไทยดานการคาสนิคา (Trade in Goods) ภายใตการเจรจา
ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน (Pakistan-Thailand FTA: 
PATHFTA)” เพื่อจัดทําขอเสนอแนะและทาทีดานการเจรจาการ
ลดภาษีศุลกากรสําหรับสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพันธกรณีระหวาง
ประเทศ โดยผู เขียนไดศึกษาขอบท (Text) ความตกลงการคา
เสรีไทย-ปากีสถาน เพื่อจัดทํารายงานผลกระทบทางบวกและลบ 
พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานสําหรับการเจรจาที่กําลัง
อยูระหวางการดําเนินงานของไทย
 ●  ป 2563 โครงการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหแนวทางการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี” 
เพื่อจัดทําแนวทางการบริหารจัดการโครงการความรวมมือดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การระดับภูมิภาค :  การจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส ระหว าง
อาเซยีน-เกาหล ี(Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue for 
E-Waste Management)  ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) โดยผูเขียนไดศึกษาความรวมมือระหวาง
ประเทศทีส่าํคญั เพือ่จดัทาํรายงานผลการวเิคราะหแนวทางการพฒันา
ความรวมมือระหวางประเทศ และการบริหารจัดการในภาพรวม 

 การเขารวมการประชุมเจรจาระหวางประเทศ โดยผูเขียน
ไดรบัการแตงตัง้รวมเปนผูแทนหนวยงานเขารวมการประชมุนานาชาติ 
ประกอบดวย  
 ●  การประชุมคณะทํางานรวมสาขาความรวมมือดานศักยภาพ
ในการผลิตภายใตกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง (Lancang-
Mekong Cooperation : LMC) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีเจรจาแลกเปลี่ยนขอมูลและความเห็น
ในประเด็นเพื่อการสงเสริมการพัฒนา อาทิ นโยบายสงเสริมความ
รวมมือดานศักยภาพในการผลิต การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
โครงสรางพืน้ฐาน และการจดัหาเงนิทนุเพือ่การดาํเนนิโครงการ รวมทัง้
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การศึกษาดูงานดานการวางแผนและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เซิน่เจิน้ (Experience Exchanges and Field Research on Planning 
and Construction in Shenzhen Special Economic Zone) 
ณ เมืองเซิ่นเจิ้น เพื่อใหประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือ
แมโขง-ลานชางไดเห็นถึงประโยชนในการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางประเทศในกรอบอนุภูมิภาค
ที่ครอบคลุมความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก ความเชื่อมโยงและ
เศรษฐกิจขามพรมแดน การจัดการทรัพยากรนํ้า ศักยภาพในการผลิต 
และการเกษตร 

●  การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 17 (AKFTA - Implementing Committee : 
AKFTA-IC) ระหวางวันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2562 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภายใตขอปฏิบัติ
ของความตกลง AKFTA การดําเนินงานตามพิธีสารแกไขความตกลง
การคาสินคา ฉบับที่ 3 และผลการประชุมคณะทํางานดานตาง ๆ อาทิ 
คณะทํางานดานความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
(AKFTA-WGEC) ครั้งที่ 20 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติขอเสนอ
โครงการ “Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue 
on Roadmap for E-Waste  Management” ของไทย จัดทําโดย 
สศอ. รวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในวงเงิน 100,000 
เหรียญสหรัฐฯ 

การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูงานพิธีการและฝกอบรม

นานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศในประเด็นการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยที่ผานมา ผูเขียนไดมีโอกาส
เขารวมฝกอบรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภาครัฐ (Capacity 
Building) และงานพิธีการ ดังนี้

●  หลักสูตร Economic Corridor Development for 
Competitive and Inclusive จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561 
ระยะเวลา 2 สัปดาห โดยแบงเปน 2 หลักสูตรยอยตอเนื่องกัน ไดแก 
หลกัสตูรที ่1 เรือ่ง Economic Corridors concepts, characteristics 
and Models ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และหลักสูตรที่ 2 
เรื่อง Drivers of Economic Corridors Development ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
1) การบรรยาย เพื่อสรางความรูความเขาใจดานแนวคิด และรูปแบบ
ลักษณะของการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ซึ่งมุ งเนนความรวมมือตามยุทธศาสตร 3Cs ไดแก 
การเชื่อมโยง (Connectivity) การพัฒนาขีดความสามารถ 
(Competitiveness) และประชาคม (Community) ซึง่เปนการพฒันา
แบบองครวมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามแนวเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง

หลกัของอนภุมูภิาค ทาํใหเกดิการกระจายประโยชนและความเจรญิไป
ถึงยังพื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนาตามแนวเสนทางคมนาคม 2) การศึกษา
ดูงาน และสํารวจเสนทางตามแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนดาน
ตะวันออก (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN 
Growth Area : BIMP-EAGA) บนเกาะบอรเนียว และ 3) การประชุม
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ เพื่อรวมกันจัดทําขอเสนอของอนุภูมิภาค 
 ●  หลกัสตูร G20 Global Leadership Program ณ สาธารณรฐั
เกาหลี จัดโดยมีสถาบันพัฒนาแหงเกาหลี (Korea Development 
Institute: KDI) ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยและจัดทํานโยบายดานเศรษฐกิจ 
ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในชวงเดือนมิถุนายน 2562 ระยะ
เวลา 3 สัปดาห ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 1)  การบรรยาย
เพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นปญหา อุปสรรค และความ
ทาทายตอการพัฒนาระดับโลก เชน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
(4IR) โครงสรางพื้นฐาน สุขภาพ สังคมผูสูงอายุการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ การพฒันาเพือ่การเตบิโตอยางยัง่ยนื และนโยบายการพฒันา
เศรษฐกจิของเกาหล ี2) การศกึษาดงูานในหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และองคกรที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจน
การศึกษาประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของเกาหลี เพื่อสราง
การรับรูและเขาใจแนวคิดตอการพัฒนาประเทศ และ 3) การนําเสนอ
ผลงานกลุ มและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

 ประสบการณการปฏิบัติงานที่ผานมา ผู เขียนไดเรียนรูและ
มีส วนร วมในการดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเวที
ระดบันานาชาต ิจงึนบัเปนโอกาสทีด่ใีนการเรยีนรูการดาํเนนิการพฒันา
ดานอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วของกบัการจดัทาํนโยบาย ขอเสนอแนะ
และทาที และแนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
ตลอดจนการมีสวนรวมในงานพิธีการตาง ๆ สงผลใหเขาใจมิติงาน
ด านต างประเทศครบถวนทั้งด านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวฒันธรรม ในมมุมองทีม่คีวามละเอยีดออนและบรบิททีแ่ตกตางกนั 
ถอืเปนการสัง่สมประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการวางแผน วเิคราะห 
และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายของภาคอุตสาหกรรมตอระดับ
มหภาคและรายสาขา ซึ่งจะเปนกาวตอไปของการสั่งสมประสบการณ
ในปที่ 4 ของ HiPPS รุนที่ 13 ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดอยางสมบูรณ                      

จัดทําโดย :
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด

แหลงขอมูลอางอิง :
การปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 13 (HiPPS 13)
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MOVEMENT

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนา “Bio Innovation Linkage - The New chapter 
of sustainability ขยับโฟกัส สูพิกัดความยั่งยืน” ภายใตโครงการพัฒนาศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
เดอะเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพฯ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดสิ่งทอเครื่องนุงหม...รับเศรษฐกิจป 2564 Next is Now...
Textile and Clothing Market Insights in the 2021 Economy” เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพฯ

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานเสวนา Morning Talk ในหัวขอ
เรื่อง “AI ทางรอดอุตสาหกรรมไทย ภายใตวิกฤต COVID-19” 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมใบหยกสกาย โฮเทล 
กรุงเทพฯ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ป 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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HAPPY NEW YEAR

สวัสดสีุข�วันปใหม 2564

ขออวยพรใหทุกทานมีสุขสมหวัง

สุขภาพที่ดี และพบเจอแตสิ่งดี ๆ 

ตลอดป และตลอดไป

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
The Office of Industrial Economics


