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Editor’s Note
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 สวัสดีคุณผู อ านจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 107
เดือนกุมภาพันธ ที่มาพรอมกับบทความสาระนารูอีกเชนเคย 
เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง ผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโควิด-19 ตอทิศทางและพัฒนาการของ
นโยบายดานการลงทุนระดับโลก ตอกันที่คอลัมน Sharing 
เรื่อง Blockchain กับภาครัฐ (ไทย) และปดทายเรื่อง
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 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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ก   ารประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 
   (Un i ted Nat ions Conference on Trade 
and Development: UNCTAD) เปนองคกรภายใตองคการ
สหประชาชาต ิ(United Nations : UN) ทาํหนาทีเ่ปนศนูยประสานงาน
ของ UN เพื่อสรางความเจริญในดานการคาและการพัฒนา สนับสนุน
การดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี 
การพัฒนาองคกรธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) โดยมีภารกิจหลักในการสงเสริมให ประเทศ
กําลังพัฒนารวมกันสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหสามารถ
ยกระดับการพัฒนาของประเทศให ทันกับภาวะเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนี้ UNCTAD ยังไดมีการจัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับการลงทุน
ของโลกเปนประจําทุกป โดยในป 2020 UNCTAD ไดจัดทํารายงาน
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการลงทุนของโลกในป 2020 (World 
Investment Report 2020 : WIR 2020) ในมิติตาง ๆ ภายใต
หัวขอหลัก “ทิศทางการผลิตโลกภายหลังการแพรระบาดใหญ” 
(International Production Beyond The Pandemic) ประกอบดวย
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณดานการลงทุนของโลก
ในช วงป   2020 ที่ผ  านมา โดยมีประเด็นที่ รายงานเกี่ยวกับ
ทิศทางและพัฒนาการของนโยบายดานการลงทุนระดับโลก 
(Investment Policy Developments) ในป 2020 ซึ่งผูเขียน

มองวามีความนาสนใจ และเปนประโยชนตอการจัดทํานโยบาย
ดานการลงทุนของประเทศ ทั้งในชวงการแพรระบาดและภายหลัง
การยุติการแพรระบาดของโควิด-19 ของไทย 

รายงาน WIR 2020 ของ UNCTAD ภายใตหัวขอ
ทิศทางและพัฒนาการของนโยบายดานการลงทุน
ระดับโลก (Investment Policy Developments) 
ในป 2020 
 UNCTAD รายงานวา จากสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 ทั่วโลกนั้น กลุ มประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ G20 
ไดมีการจัดทําปฎิญญา (Declarations) เพื่อสงเสริมและกระตุน
ใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศอยางตอเนื่องในชวงการแพรระบาด
ของโควิด-19 นอกจากนี้ ประเทศตาง ๆ จํานวนมากกวา 70 ประเทศ 
ไดมีการออก/จัดทํามาตรการเพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบจาก
การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
ที่ลดลง ในขณะเดียวกันก็มีบางประเทศที่ออกมาตรการเพื่อปกปอง
อุตสาหกรรมในประเทศไมใหถูกควบรวมกิจการจากนักลงทุนตางชาติ 
โดยที่มาตรการดานการลงทุนที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเรงดําเนินการ
ในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 ประกอบดวย 1) การอํานวย
ความสะดวกดานการลงทนุ โดยการรบั/สงเอกสารทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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ผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โควิด-19 ตอทิศทาง

และพัฒนาการของนโยบายดาน

การลงทุนระดับโลก
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ผ านทางระบบออนไลน  (e-Submission) รวมถึงการจัดทํา 
E-Government Platforms ตาง ๆ ขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ดานการลงทุนใหกับนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งตางชาติและในประเทศ 
2) การรักษาการลงทุนของนักลงทุนตางชาติใหอยูในประเทศ และ 
3) การออกมาตรการเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น  

ทิศทางการจัดทํานโยบายดานการลงทุนเพื่อรองรับ
และตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
 การแพรระบาดของโควิด-19 สงผลใหหลายประเทศมีการ
ปรับแนวทาง รวมถึงมาตรการส งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับ
และตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
อยูทัว่โลก ซึง่หลายประเทศมกีารออกมาตรการในการใหสทิธปิระโยชน
แกผู ประกอบการที่มีการผลิตและพัฒนายาและวัคซีน รวมถึง
มีการขยายหรือปรับเปลี่ยนการผลิตไปผลิตอุปกรณทางการแพทย 
การออกมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบ
จากมาตรการปองกันการแพรระบาดของโควิค-19 ที่สงผลกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจ ใหสามารถรักษาหวงโซการผลิตได นอกจากนี้ 
การแพรระบาดของโควิด-19 ยังสงผลใหหลายประเทศมีการคัดกรอง
การลงทุนจากตางประเทศที่ เข มงวดขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน
ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพ การแพทย และสาขาอตุสาหกรรม
ที่เปนเปาหมายดานยุทธศาสตรของประเทศ เพื่อปกปองและรักษา

เสถียรภาพความมั่นคงดานสาธารณสุขภายในประเทศ รวมถึง
หลายประเทศไดมีการชะลอและยกเลิกการเจรจาและการจัดทํา
ความตกลงด านการลงทุนระหว างประเทศ ( International 
Investment Agreements : IIAs) ทั้งในระดับทวิภาคี ไดแก 
ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุ มครองการลงทุน (Bilateral 
Investment Treaties : BITs) และขอบทที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ตาง ๆ (Treaties with Investment Provision : TIPs) ซึง่หลายประเทศ
เห็นวาการจัดทําความตกลง BITs และ TIPs จะสงผลใหการออก
นโยบายหรือมาตรการของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพรระบาด
ของโควิด-19 แลวไปสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของนักลงทุน
ตางชาติ จะนําไปสูการฟองรองของนักลงทุนตางชาติภายใตขอบท
การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ-เอกชน (Investor-State Dispute 
Settlement: ISDS) ที่บรรจุอยูในความตกลง BITs และ TIPs 
 โดยรายงานของ UNCTAD ระบุว าประเทศพัฒนาแลว 
(Developed Countries) สวนใหญจะมีแนวทางการจัดทํานโยบาย
ดานการลงทุนในการคัดกรองการลงทุนจากตางประเทศที่มีความ
เขมงวดมากยิ่งขึ้น โดยเนนไปที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ของประเทศ และอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศตนเปนหลัก 
ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) และ
เขตเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนา (Emerging Economies) สวนใหญ
จะมีแนวทางการจัดทํานโยบายดานการลงทุนที่ให ความสําคัญ
กับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) การเปดเสรีดานการลงทุน โดยการเปดเสรี
ดานการลงทุนในสาขาตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ไดแก สาขาเหมืองแร 
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พลังงาน การเงิน คมนาคมขนสง และโทรคมนาคม 2) การสงเสริม
การลงทุน โดยการใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนในดานตาง ๆ 
เพิ่มมากขึ้น และ 3) การอํานวยความสะดวกดานการลงทุน โดยการ
ปรบัลดขัน้ตอนของกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการลงทนุใหเกดิความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ดานการลงทุนใหมีความทันสมัยและอํานวยความสะดวกใหแก
นักลงทุนและผูประกอบการมากยิ่งขึ้น 

ทิศทางการจัดทํานโยบายดานการลงทุนเพื่อรองรับ
และตอบสนองตอสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 ของประเทศไทย  
 ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทและหนาที่ในการ
สงเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในตางประเทศ 
ไดมกีารออกมาตรการสงเสรมิการลงทนุในหลาย ๆ ดาน เพือ่ขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทยในป 2564 รวมถึงมาตรการกระตุนการลงทุนป 2564    
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(บอรดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผานมาประกอบดวย
มาตรการตาง ๆ ไดแก 

1) มาตรการกระตุนการลงทุนป 2564 เพื่อเปนการ
กระตุ นใหเกิดการลงทุนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการลงทุน
ขนาดใหญในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งจะสงผลตอการฟ นตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโควิด-19 โดยการใหสิทธิประโยชนลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 50 เปนระยะเวลา 5 ป เพิ่มเติมจากเกณฑปกติหากมีเงิน
ลงทนุจรงิอยางนอย 1,000 ลานบาท ภายใน 12 เดอืนหลงัการออกบตัร
สงเสริม และไมอนุญาตใหขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับใหการ
สงเสรมิและการออกบตัรสงเสรมิ ทัง้นี ้ผูประกอบการสามารถยืน่ขอรบั
การสงเสริมไดตั้งแตวันแรกของป 2564 ถึงวันสุดทายของป 2564
 2) มาตรการสงเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) ใน 10 จังหวัดและ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 
  2.1 การขยายเวลารับคําขอสงเสริมการลงทุนใน SEZ
10 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส 
มุกดาหาร สงขลา สระแกว และหนองคาย ออกไปอีก 2 ป จนถึง
วันสุดทายของป 2565 ครอบคลุมทุกประเภทกิจการที่เปดใหการ
สงเสรมิกวา 300 กจิการ และการใหสทิธปิระโยชน โดยการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล 8 ปและลดหยอนรอยละ 50 อีก 5 ป สําหรับกิจการ
ที่อยูใน 14 กลุมกิจการเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมเกษตร ประมง 
สิง่ทอ เครือ่งนุงหมและเครือ่งหนงั เครือ่งเรอืน อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
เครื่องมือแพทย พลาสติก กิจการทองเที่ยว เปนตน 
  2.2 การขยายเวลารับคําขอสําหรับมาตรการสงเสริมการ
ลงทนุในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ออกไปอกี 2 ป ประกอบดวย 
1) การลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ไดแก จงัหวดัยะลา ปตตานี 
นราธวิาส สตลู และ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแก อาํเภอจะนะ นาทวี 
สะบายอย และเทพา และ 2) การลงทุนภายใตโครงการเมืองตนแบบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน 4 พื้นที่ ไดแก อําเภอหนองจิก 
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จังหวัดปตตานี อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส และอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  2.3  กําหนดใหกิจการจํานวน 5 ประเภท ที่เปดใหการ
สงเสริมการลงทุนในเฉพาะพื้นที่ SEZ และ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก 1) กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค 2) กิจการผลิตสิ่งปรุงแตง
สําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน เครื่องสําอาง
3) กจิการผลติผลติภณัฑพลาสตกิสาํหรบัสนิคาอปุโภค เชน บรรจภุณัฑ
พลาสตกิ 4) กจิการผลติสิง่ของจากเยือ่หรอืกระดาษ เชน กลองกระดาษ 
และ 5) กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/
หรือคลังสินคา โดยสามารถยื่นขอรับการสงเสริมไดถึงวันสุดทาย
ของป 2565 (Eastern Economic Corridor of Aviation: EECa) เขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation : EECi) เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of Digital 
Park : EECd) และศูนยการแพทยครบวงจรธรรมศาสตร (พัทยา) 
(Eastern Economic Corridor of Medical Center : EECmd) 
โดยหากเปนกิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตั้งแต 5-8 ปขึ้นไป จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50
เพิ่มเติมอีก 2 ป แตหากเปนกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเปาหมาย
และกิจการสนับสนุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 ปอยูแลว       
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ป
 4)  มาตรการยกระดับกิจการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยการออกมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพดานการใชเทคโนโลยดีจิทิลั
แกกจิการทีด่าํเนนิการอยูเดมิ ไมวาจะเคยไดรบัการสงเสรมิหรอืไมกต็าม 
สําหรับโครงการที่จะขอรับการสงเสริมภายใตมาตรการดังกลาว 
จะตองเปนโครงการที่มีขนาดการลงทุนไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ สําหรับผูประกอบการ SMEs 
จะกําหนดวงเงินลงทุนเพียง 500,000 บาท โดยตองเสนอแผนลงทุน   
การนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชยกระดบักระบวนการทาํงาน โดยจะไดรบั
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป ในสัดสวนรอยละ 50 
ของเงินลงทุน โดยยื่นขอรับการสงเสริมไดถึงวันทําการสุดทาย
ของป 2565 
 นอกจากมาตรการดานการลงทุนที่เปนภาพรวมของประเทศ
ของบีโอไอแลว หนวยงานตาง ๆ ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดมีการออกมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแพรระบาด
ของโควิด-19 ใหแกภาคอุตสาหกรรม ในการเพิ่มสภาพคลองทางธุรกิจ 
รวมถึงลดภาระคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนการผอนคลายกฎระเบียบ 
ใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะในกลุม SMEs ประกอบดวย 

3) หนุนเขตสงเสริมพิเศษการแพทยจีโนมิกส โดย บอรด
บีโอไอ มีมติเห็นชอบใหเขตสงเสริมการแพทยจีโนมิกส มหาวิทยาลัย
บูรพา (บางแสน) เปนพื้นที่เขตสงเสริมเพื่อกิจการพิเศษ โดยใหไดรับ
สิทธิประโยชนเชนเดียวกับโครงการที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก 
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1) มาตรการพักและมาตรการเติมทุนดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเพิ่ม

สภาพคลอง ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) 
 2) มาตรการพกัชาํระหนี ้และมาตรการชวยเหลอืดานสนิเชือ่ 

ภายใตกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 
 3) การยกเวนคาธรรมเนียมในการดําเนินธุรกิจ ไดแก 
(1) การยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผู ประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2563 (โรงงานจําพวกที่ 2 และ 3 ทุกขนาด) ของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (กรอ.) (2) การยกเวนการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการบรกิาร
ดานมาตรฐาน ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
(3) การยกเวนคาบรกิารอนญุาตการประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) (4) การยกเวน
คาธรรมเนยีมรายปแกผูประกอบการทีป่ระสบเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
อบุตัภิยั หรอืโรคระบาด โรคตดิตอ และยกเวนคาธรรมเนยีมการตออายุ
ประทานบัตรหรือใบอนุญาต ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร (กพร.)
 4)  การผอนคลายกฎระเบียบและขั้นตอนที่เปนอุปสรรค

ตอการประกอบกิจการ ไดแก (1) การผอนผันใหสามารถตรวจสอบ
ภายในหมอนํ้า กรณี 3 ปตอครั้ง ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 
ของ กรอ. (2) การปรับเปลี่ยนระบบการขอใบอนุญาตแสดง ทํา นําเขา 

มอก. ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-License) การตรวจติดตามผล
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Surveillance) โดยวิธีการ Self-declare 
ทดแทนการออกไปตรวจติดตามผลโดยเจาหนาที่ และการขยายอายุ
ใบรับรองและใบอนุญาตของ สมอ. เปนตน 
 โดยสรุป จะเห็นไดวามาตรการสงเสริมและกระตุนการลงทุน 
รวมถึงมาตรการเฉพาะดานอุตสาหกรรมของไทยป 2564 ถือไดวา
มีความสอดคลองกับนโยบายดานการสงเสริมและกระตุนการลงทุน
ของหลายประเทศตามที่ระบุในรายงานของ UNCTAD ขางตน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองตอบและรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการแพรระบาดของโควดิ-19 ในภาพรวมดานเศรษฐกจิของประเทศ
ใหสามารถกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็ว ซึ่งนอกจากมาตรการที่เปน
การกระตุนเศรษฐกิจแลว หนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังมีการออกมาตรการที่เปนการเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขัน
ใหแกผู ประกอบการ SMEs ทั้งในเรื่องของการเสริมสภาพคลอง 
การลดภาระคาใชจายตาง ๆ และการผอนคลายกฎระเบียบ เพื่อให
ผู ประกอบการ SMEs สามารถปรับตัวและอยู รอดไดทามกลาง
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โดยในสวนของการลงทุน 
บโีอไอ มกีารออกมาตรการสงเสรมิและใหสทิธปิระโยชนสาํหรบักจิการ
ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวของกับ
ดานการแพทยและสาธารณสุข ในการกําหนดใหเขตสงเสริมพิเศษ
การแพทยจโีนมกิส มหาวทิยาลยับรูพา (บางแสน) เปนพืน้ทีเ่ขตสงเสรมิ
เพื่อกิจการพิเศษ และไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับโครงการตาง ๆ 
ที่อยูในเขต EEC ซึ่งมาตรการดังกลาวจะสงผลดีตอการพัฒนากิจการ
ทางการแพทยและการดําเนินงานดานสาธาณสุขของไทยในการแกไข
และรองรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้น
อยูในปจจุบัน รวมถึงโรคอุบัติใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จัดทําโดย :
ชาญชัย โฉลกคงถาวร 

แหลงขอมูลอางอิง :
1) รายงาน World Investment Report 2020 

“International Production Beyond The Pandemic” 
                  2) เอกสาร Press Release “บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนป 64 

กระตุนโครงการใหญ-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟนตัว”  
ของศูนยบริการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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  ■  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  รอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
  ตลาดในประเทศมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้น ผู บริ โภคมี
  ความเชื่อมั่นมากขึ้นหลังจากการระบาดของโควิดรอบแรก
ลดนอยลง รวมถึงการจัดงาน Motor Expo 2020 ชวงตนเดือนธันวาคม
ที่ผานมา ซึ่งผูผลิตไดออกรถยนตรุนใหมและการจัดแคมเปญพิเศษตาง ๆ 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหลอ
  ดอกยาง และการซอมสรางยาง ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  รอยละ 16.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
  ผูผลิตไดรับคําสั่งผลิตเพิ่มขึ้น และมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา
ประเทศคูแขงในชวงนี ้รวมถงึมกีารขยายสาขาศนูยยางรถยนต ใหมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การจัดงาน Motor Expo 2020 มีผลทําใหอุตสาหกรรม
ยางรถยนตไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นดวย

ECON REVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ป 2563
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผล
มาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนธันวาคม 2563 อยูที่รอยละ 63.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2563 หดตัวรอยละ 2.4
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 50.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
  โรงงานเปดหีบชาและมีจํานวนโรงงานที่เริ่มเปดหีบนอยกวา
  ปกอน (ป 63 เปดหีบ 44 โรงงาน ป 62 เปดหีบ 57 โรงงาน) 
รวมถึงสภาพอากาศที่แหงแลงตอเนื่องยาวนานทําใหปริมาณนํ้าไมเพียงพอ                
ตอการเพาะปลูก
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ ไดจากการกลั่น
  ป โตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของปก อน 
  เปนผลมาจากการลดลง
ของปริมาณการใชนํ้ามันเครื่องบิน เนื่องจาก
สถานการณ การแพรระบาดของไวรสัโควดิ-19 
ตั้งแตตนป 63 ทําใหการเดินทางทางอากาศ
ยังคงมีแนวโนมลดลง 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ดัชนี
  ผลผลิตหดตัวรอยละ 16.7 
  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 
ทําใหเศรษฐกิจคูคาชะลอตัว และคําสั่งซื้อ
มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะยางแทงและยาง
แผน รวมถึงปญหานํ้าทวมในภาคใตทําให
เกษตรกรไมสามารถกรดียางได ผูผลติบางราย
จึงเปลี่ยนแผน เปนการผลิตตามคําสั่งซื้อ
แทนการผลิตเก็บเป นสต อก เนื่ องจาก
สถานการณปจจบุนัซึง่มคีวามตองการซือ้ลดลง 
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้ นส  ว นและแผ  น วงจรอิ เ ล็ กทรอนิ กส  
อุ ตสาหกรรมการผลิตยานยนต   และ
อุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน 
การหลอดอกยาง
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  ชิ้นส วนและแผนวงจร
  อิ เ ล็ กทรอนิ กส   ดั ชนี
  ผลผลิตขยายตัวร อยละ 
12.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนือ่งจากความตองการในตลาดโลกทีม่แีนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สาํหรบัอปุกรณทางการแพทย ชิน้สวนอปุกรณ
โทรคมนาคม และชิ้นสวนคอมพิวเตอรตาง ๆ 
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   มื่อกลาวถึงคําวา เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ที่เปนรูปแบบใหม
   ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย างแพร หลายในป จจุบัน
ยอมหมายถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมตาง ๆ เขามา
ประยุกตใชในระบบเศรษฐกิจ อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความเร็ว
และคณุภาพสงูมาก (New Communication Technology) เทคโนโลยี
การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) เทคโนโลยี
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) เทคโนโลยี
การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ
สามมิติ (3D printing) เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
(Cyber Security) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเงิน การธนาคาร 
และการลงทุน (fintech) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)  
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เทคโนโลยี
การเรยีนรูของ AI (Machine Learning) และเทคโนโลยทีีม่คีวามสาํคญั
ที่จะกล าวถึงในบทความนี้  คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข อมูล
(Blockchain) 

Blockchain คืออะไร?
  Blockchain เป นเทคโนโลยีการจัดเก็บข อมูลแบบ 
Shared Database หรือที่ เรียกว า “Distributed Ledger 
Technology (DLT) ซึ่งมีความปลอดภัยในดานขอมูลที่ไดถูกบันทึก
ไวแลว จะไมสามารถเปลีย่นแปลง/แกไขได โดยผูใชงานทกุคนจะไดเหน็
ขอมูลที่เปนชุดเดียวกันทั้งหมด โดยมีการนําหลักการ Cryptography 
หรือที่เรียกวาสกุลเงินดิจิทัล และความสามารถของ Distributed 
Computing มาใชเพื่อสรางเปนกลไกใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 องคประกอบของ Blockchain ประกอบดวย 4 องคประกอบ
สําคัญ ไดแก 1) Block 2) Chain 3) Consensus 4) Validation 
โดยแตละองคประกอบมีความสําคัญ ดังนี้
 1)  Block คือ ชุดบรรจุข อมูล แบ งออกเป น 2 ส วน 
ประกอบดวย Block Header เพื่อใชบอกใหทราบวาภายในชุดบรรจุ
ขอมูลมีการบรรจุขอมูลอะไรไว และ Block Data เปนสวนประกอบ
เพื่อใชในการบรรจุขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูล จํานวนเงิน การโอนเงิน 
ขอมูลประวัติการรักษาพยาบาล และอื่น ๆ เปนตน
 2) Chain คือ หลักการจดจําทุก ๆ ธุรกรรมของทุก ๆ คน
ในระบบและบันทึกขอมูลพรอมจัดทําเปนสําเนาบัญชี Ledger 
และแจกจายใหกับทุกคนที่อยูในระบบ และกระจายสงตอไปใหทุก ๆ 
Node ในระบบเพื่อใหทุกคนรับทราบวามีธุรกรรมอะไรเกิดขึ้นบาง
ตั้งแตเปดระบบ Blockchain นั้น
 3)  Consensus คือ การกําหนดขอตกลงและความเห็นชอบ
รวมกนัระหวางสมาชกิในเครอืขาย Blockchain ซึง่สมาชกิตองยอมรบั
กฎระเบียบรวมกันโดยใชกลไกในการควบคุมความถูกตองของขอมูล
ในทุก Node ผาน algorithm หรือชุดของคําสั่งที่สรางไวตามขั้นตอน
ตาง ๆ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองเที่ยงตรง และเปนขอมูลชุดเดียวกัน 
รวมทั้งมีการจัดเก็บที่สอดคลองและมีลําดับการจัดเก็บที่ตรงกัน
 4)  Validation คือ การตรวจสอบความถูกตองแบบทบทวน
ทั้งระบบและทุก Node ในระบบ Blockchain เพื่อใหแนใจวา
จะไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เ

Blockchain 

    กับภาครัฐ (ไทย)

Shar ing
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 ประเภทของ Blockchain จําแนกออกไดเปน 3 ประเภท 
โดยพิจารณาจากขอกําหนดในการเขารวมเปนสมาชิกของเครือขาย 
ไดแก 
 1) แบบเปดสาธารณะ (Public Blockchain) เปดใหทุกคน
สามารถเขาใชงานไมวาจะเปนการอาน หรือการทําธุรกรรมตาง ๆ 
ไดอยางอิสระ โดยไมตองขออนุญาต
 2) แบบปด (Private Blockchain) เปดใหใชไดเฉพาะผูที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งสวนใหญถูกสรางขึ้นเพื่อใชงานภายในองคกร ดังนั้น
ขอมูลการทําธุรกรรมตาง ๆ จะถูกจํากัดอยูเฉพาะภายในเครือขาย
ที่ประกอบดวยสมาชิกที่ไดรับอนุญาตเทานั้น  และ
 3) แบบเฉพาะกลุม (Consortium Blockchain) เปดใหใชงาน
ไดเฉพาะกลุมเทานั้น โดยเปนการผสมผสานแนวคิดระหวาง Public 
Blockchain และ Private Blockchain สวนใหญเปนการรวมตัวกัน
ขององคกรทีม่ลีกัษณะธรุกจิเหมอืนกนั และตองมกีารแลกเปลีย่นขอมลู
ระหวางกันอยางสมํ่าเสมออยูแลว ทั้งนี้ ขอมูลธุรกรรม/ขอมูลที่จัดเก็บ              
เปนความลับหรือขอมูลสวนตัวภายในองคกรไมสามารถเปดเผย
แกสาธารณชนได ผูที่เขารวมจําเปนตองไดรับการอนุญาตจากตัวแทน
กอนจึงเขาใชงานได
 หลักเกณฑในการพิจารณาเลือกใชประเภทของเทคโนโลยี 
Blockchain โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชภายในองคกร
ไดอยางเหมาะสม และแกปญหาการทาํงาน รวมทัง้กอใหเกดิประโยชน           
ตอการวางแผนการทํางานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
ควรมีการพิจารณาถึงความตองการที่จะนําไปใชในมิติตาง ๆ ไดแก 
ความตองการแบงปนขอมูลชุดเดียวกันใหกับผู เกี่ยวของทั้งระบบ 
ความตองการสรางรายการขอมูลมีผู  เกี่ยวของมากกวา 1 ราย 
ความตองการบนัทกึขอมลูแบบถาวร (ไมแกไข ลบไมได แตเพิม่รายการ
ขอมูลใหมได) ขอมูลที่ตองการบันทึกไมมีความละเอียดออนหรือ 
ไมสามารถระบุตัวบุคคลได ความตองการระบบที่สามารถสรางความ
เชื่อใจระหวางผู เกี่ยวของในการสรางขอมูลโดยไมตองมีคนกลาง
คอยควบคุมความตองการการหลักประกันวาขอมูลที่ผานการอนุมัติ
รวมกันแลวจะไมถูกปลอมแปลง ดังนั้น หากองคกรใด ๆ พิจารณาแลว
วามีความตองการในมิติตาง ๆ ดังที่กลาวไวขางตน องคกรนั้น ๆ 
จึงควรนําเทคโนโลยี Blockchain ไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น

การใชเทคโนโลย ีBlockchain ในภาคสวนตาง ๆ  
  ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี Blockchain ไปใชงาน
ในภาคสวนตาง ๆ มากขึ้น ซึ่งไมถูกจํากัดอยู เฉพาะภาคการเงิน 
การธนาคาร และธรุกจิการคา แตขยายไปยงัภาคธรุกจิ Supply Chain 
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ สถาบันการศึกษา ธุรกิจ
เพลงออนไลน/สื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจการกีฬา ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
การใหเชารถ การออกเสียงใหคะแนนในกิจกรรมตาง ๆ (Voting) 

รวมทั้งการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้นจากที่กลาวไวขางตน จึงสามารถ
จาํแนกการพฒันา Application ตาม Blockchain ไดเปน 4 กลุม ไดแก 
เงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) บรกิารพสิจูนทราบ (Proof of Services) 
สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และระบบ/บริการอัตโนมัติ 
(Decentralized Autonomous Systems/Services) 

การใชเทคโนโลยี Blockchain ในภาครัฐ 
(ประเทศตาง ๆ) และเพื่อวัตถุประสงคใด 
 ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใชในงานบริการ
ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ แคนาดา บราซิล จีน ญี่ปุน อินเดีย และเอสโตเนีย โดยพบวา
หนวยงานภาครัฐไดมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการ
นําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชงาน รวมทั้งอยูระหวางการศึกษาความ
เปนไปได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ใหความชวยเหลือและการบริการ
ประชาชน (Social Welfare) ในการเขาถึงสวัสดิการ และบริการ
ตาง ๆ ของภาครัฐ ไดโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ หรือที่เรียกกันวา
e-Government เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดอยาง      
เปนรูปธรรมในอนาคต 3) สรางความโปรงใส (Transparency) ใหกับ
การดําเนินงานของภาครัฐ รวมถึงการตรวจสอบการใชจายเงินของ
ภาครัฐ และ 4) รักษาความมั่นคงของประเทศ (National Security) 
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรที่ส งผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศ โดยเฉพาะความปลอดภยัระบบโครงสรางพืน้ฐานทีส่าํคญั
ของประเทศ

เมื่อมีประโยชนก็ยอมมีขอจํากัด 
  เทคโนโลยี Blockchain มีประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก 
1) การจัดเก็บขอมูลที่สรางความโปรงใส ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชน
มีสิทธิเปนเจาของขอมูลของตนเองอยางแทจริง และการเขาถึงขอมูล
ภาครัฐตาง ๆ ไดงายขึ้น รวมทั้งลดภาระคาใชจายของหนวยงานตาง ๆ 
ของภาครัฐในการบันทึก/จัดเก็บขอมูลหลาย ๆ ครั้ง  2) การปองกัน
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การปลอมแปลง (Tamper-Proof) โดยขอมูลหรือเอกสารที่ถูกบันทึก
เขาสูระบบ Blockchain จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงและแกไขได
 อยางไรกต็าม ยงัมขีอควรระวงัในการนาํเทคโนโลย ีBlockchain 
มาใชในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1) สิทธิส วนบุคคล (The Right 
to Privacy) เนื่องจากขอมูลที่ถูกบันทึกในระบบดังกลาวตองการ
ใหมีความถูกตองสูงและไมสามารถแกไข/ลบออกจากระบบได 
แตประชาชนมีสิทธิร องขอใหลบมูลของตนเองออกจากระบบได 
(Right to be Forgotten) จึงอาจเปนประเด็นที่ตองพิจารณาตอไป 
และ 2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) ควรคํานึงถึงใน 2 มุมมอง ไดแก 
เจาของลิขสิทธิ์ และผูละเมิดลิขสิทธิ์ ตองมีการพิจารณาในกรณีที่มี
การเผยแพร ข อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เข าสู ระบบ Blockchain 
3) การเซ็นเซอรขอมูล (Censorship) ของหนวยงานภาครัฐที่ทําการ
กํากับดูแลเรื่องตาง ๆ และการกระทําผิดกฎหมาย จะทําไดยากขึ้น 
ซึ่งสงผลตอความมั่นคงของประเทศ

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของภาครัฐ
ในการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช 
 ปจจยัทีส่งผลใหเกดิความสาํเรจ็ในการนาํเทคโนโลย ีBlockchain 
มาประยุกตใช ในงานบริการของภาครัฐจําเป นตองมีการสราง
องคประกอบหรือปจจัยสําคัญในดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมีการใช
เทคโนโลยี Blockchain ในงานบริการของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ไดแก การจัดตั้งคณะทํางานแหงชาติ (The National 
Blockchain Council) การสรางการกํากับดูแลการใชงานเทคโนโลยี 
Blockchain (Blockchain Governance) การพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี Blockchain (Capacity Building) การสรางระบบ
นิเวศนของเทคโนโลยี Blockchain (Blockchain Ecosystem) 
และการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งปจจัยที่
กลาวมาลวนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนงานบริการ

ของภาครัฐ ดังนั้นหากขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งไปจะทําใหการใช
เทคโนโลยี Blockchain ลดประสิทธิภาพลง โดยในอนาคตเทคโนโลยี
ดังกลาวจะทวีความสําคัญมากขึ้น จึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยากที่
รฐับาลจะไมนาํเทคโนโลย ีBlockchain มาใชเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ดําเนินงานดานบริการเพื่อมุงไปสูการเปนรัฐบาลยุคดิจิทัล

แนวคิดกับภาครัฐไทย
 ที่ผานมาภาครัฐมีการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใชไดระยะ
หนึ่งแลวอันเนื่องมาจากแนวคิดที่ตองการใหรัฐบาลไทยพัฒนาไปสู
รัฐบาลดิจิทัล โดยมีการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานดวย
ระบบอัจฉริยะเพื่อใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางและนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม

ขอคิดและมุมมอง
 การจะนําเทคโนโลยี Blockchain มาใชเพื่อจัดเก็บขอมูล
ในสวนของภาครัฐในขณะนี้ยังนับวาเปนการลงทุนที่สูงกวาการจัดเก็บ
ขอมูลแบบรวมศูนย (Centralized Database System) ที่มีเพียง
แคเครื่องเซิรฟเวอร และเครื่องแบ็กอัพหรือเครื่องสํารองขอมูลเทานั้น 
แตในระบบ Blockchain จะมีตนทุนทั้งในเรื่อง Hardware การให
ผลตอบแทนกับ Miner ในการตรวจสอบ (Validation) เพื่อใหระบบ
ทาํงานตอไปได รวมถงึคาใชจายในการบรหิารจดัการระบบจดัเกบ็ขอมลู 
ตลอดจนการใชพลังงานจํานวนมากใน Blockchain ทั้งระบบ
 ดังนั้น การจะนําเทคโนโลยี Blockchain มาใชในการจัดเก็บ
ขอมลูภาครฐั ควรมกีารคาํนงึถงึความคุมคาและเหมาะสมในดานตนทนุ/
การบริหารจัดการ ควบคูไปกับดานความปลอดภัยของขอมูลภาครัฐ 
รวมทัง้ควรมกีารนาํเทคโนโลย ีBlockchain มาประยกุตใชในระบบการ
ดําเนินงานของภาครัฐเพื่อเปนชองทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทยในดานตาง ๆ ใหมีความหลากหลายและทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณโลก เพือ่ใหสมกบัคาํวารฐับาลยคุดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด

จัดทําโดย : 
สุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน

แหลงขอมูลอางอิง :
1. “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. “Blockchain for Government Services” การใชเทคโนโลยีบล็อกเชน
สําหรับภาครัฐ เวอรชัน 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562) 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 
(Digital Government Development Agency 

(Public Organization) (DGA)
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 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI : Social Return On Investment)
 ในปจจุบันการจัดทําโครงการหรือการดําเนินงานของธุรกิจ
ต าง ๆ ส งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมอยางมาก แตผลกระทบบางอยางตีคาเปนตัวเลข
ทางการเงินไดยาก เปนผลใหผูคนจํานวนมากใหความสําคัญกับมูลคา
ทางการเงนิทีส่ามารถจบัตองไดมากกวา และละเลยทีจ่ะใหความสาํคญั
กับผลกระทบหรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน ดังนั้น 
ในการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ จึงทําใหไมทราบถึงผลกระทบ
ที่สังคมจะไดรับแทจริงวามีมากนอยเพียงใด และคุมคากับทรัพยากร
ที่ใชไปหรือไม เนื่องจากผลตอบแทนทางสังคมในบางครั้ง ไมได
เปนตัวเลขทางการเงินเสมอไป เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของโครงการ
ตาง ๆ อยางครบถวน จึงมีความพยายามในการคํานวณหรือแปลง
ผลตอบแทนทางสังคมใหเปนตัวเลขทางการเงิน เพื่อใชในการเปรียบ
เทียบกับตนทุนหรือทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน ในรูปของ
ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return) ตอหนวยของเงินลงทุน 
(Investment) จึงเปนที่มาของเครื่องมือที่เรียกวา Social Return 
on Investment (SROI)

 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เปนการวิเคราะห
ทางเทคนิคที่พัฒามาจากการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน (Return 
on Investment : ROI) โดยการนําผลลัพธทางสังคมในดานตาง ๆ 
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการสรางมาคํานวณหรือแปลงคา
เปนตัวเงินแลวเปรียบเทียบกับมูลคาทางการเงินของตนทุนที่ใชไปใน
การดาํเนนิกจิการเพือ่พจิารณาวากจิการสรางผลลพัธทางสงัคมคดิเปน
มูลคาเทาไรตอเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป โดยมีสูตรการคํานวณ SROI*

เก็บมาเลา

ผลตอบแทน ทางสังคม

   จากการ ลงทุน คืออะไร

SROI (%) = มูลคาทางการเงินของผลลัพธ-มูลคาผลลัพธที่กิจการไมไดกอ X 100
ตนทุนในการลงทุน

 SROI เปนกรอบแนวคิด เพื่อการประเมินมูลคาที่เกิดขึ้นแลว 
หรอืคาดวาจะเกดิขึน้จากโครงการทีไ่ดดาํเนนิการ เพือ่ใชในการคาํนวณ
ผลตอบแทนทางสังคมที่ไดรับ โดยใชตัวแทนคาทางการเงิน เพื่อแปลง
ผลตอบแทนทางสังคมจากโครงการใหเปนตัวเลข โดยตัวแทนคา
ทางการเงินที่เลือกมาคํานวณ จะขึ้นอยู กับดุลพินิจของผู ประเมิน 
ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในการประเมินโครงการเดียวกัน ดวยเหตุนี้ 
การใชเครือ่งมอื SROI ในการประเมนิโครงการเดยีวกนั มคีวามเปนไปได
ที่จะใหผลตอบแทนทางสังคมที่ตางกัน ขึ้นอยูกับการเลือกตัวแทน
คาทางการเงิน และคาของตัวแปรที่ใชในการระบุผลกระทบนั้น ๆ

* ที่มา: - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
  - คูมือประเมินผลลัพธทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
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หลักการเบื้องตนในการคํานวณ SROI ที่สําคัญ 7 ประการ* 
ไดแก

1. การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและดึงใหเขามามีสวนรวม
มากที่สุด 

 ผู มีส วนไดส วนเสียจะหมายถึง บุคคล หรือองคกรที่ เกิด
การเปลีย่นแปลง อนัเปนผลมาจากการดาํเนนิงานของกจิการ/โครงการ 
ซึง่ประเภทหรอืจาํนวนของผูมสีวนไดสวนเสยีอาจจะมคีวามแตกตางกนั
ไปในแตละกิจการ/โครงการ เชน ภาครัฐ ชุมชน สื่อสารมวลชน 
พนกังาน ลกูคา คูคา ผูถอืหุน นกัลงทนุ คูแขง ระบบนเิวศ ผูรบัประโยชน 
และผูเสียประโยชน โดยควรดึงใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ตั้งแตตนและเขารวมในทุกขั้นตอนที่ทําไดตลอดการประเมิน รวมทั้ง
หาวิธีสื่อสารผลการประเมินตามบริบทที่ตรงกับผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุ ม เพื่อใหการสื่อสารเรื่องมูลคาและการประเมินผลลัพธ
ทางสังคมที่จัดทําขึ้นเปนไปอยางเที่ยงตรงและรอบดาน

2. เขาใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 การประเมิน SROI คือ การวัดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาใด
เวลาหนึง่ โดยตองมกีารบนัทกึสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง และตองใหความสาํคญั
กับการเก็บขอมูลหลักฐาน บันทึกสิ่งต าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งใจและไมตั้งใจ 
 3. ใช “คาแทนทางการเงิน” ตีคาผลสําคัญ (เฉพาะการคํานวณ 
SROI)
 คาแทนทางการเงิน (Financial Proxy) คือ คาประมาณ
เพื่อแทนมูลคาทางการเงินของผลลัพธทางสังคม ในกรณีที่เราไมทราบ
คาเงินที่แนนอน การพยายามหาคาแทนทางการเงินสําหรับผลลัพธ
ทางสังคมที่ไมใชตัวเงินนั้น เปนการเสริมใหการวิเคราะหเปนไปอยาง
ครบถวนและรอบดาน รวมถงึผลลพัธทีเ่กดิขึน้นอกระบบตลาดและไมมี
มูลคาทางการเงินโดยตรง สําหรับประเด็นที่พึงระวังของการใชคาแทน
ทางการเงิน คือ ตองมั่นใจไดว าสามารถแทนผลลัพธทางสังคม
ที่ตองการวัดไดจริงหรืออยางนอยก็เปนสวนหนึ่งของผลลัพธทั้งหมด 
รวมทั้งไมเกินเลยหรือตองเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ดวย 

4. รวมเฉพาะสิง่ทีเ่ปนสาระสาํคญั และเชือ่มโยงกบักจิกรรมหลกั
 ในการคํานวณ SROI จะรวมเฉพาะสิ่งที่เปนสาระสําคัญ คือ 
เลือกเฉพาะผลลัพธทางสังคมที่สําคัญมาคํานวณ โดยมีการแยกแยะ
ระหวางขอมลูและหลกัฐานทีส่าํคญัและไมสาํคญัเพือ่ใหผลการประเมนิ
มีความถูกตองและเปนธรรมและสามารถทําใหผู มีสวนไดสวนเสีย

สามารถหาขอสรุปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้ 
การตัดสินว าผลลัพธ อะไรบางสําคัญนั้น ต องอาศัยการอางอิง
จากพันธกิจขององคกร และการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
โดยเนนกลุมเปาหมายหลักที่ตองการสรางประโยชนให
 5. หลีกเลี่ยงการกลาวอางเกินจริง
 การหลกีเลีย่งการกลาวอางเกนิจรงิ คอื ควรระบถุงึเฉพาะคณุคา
ที่องคกรมีสวนรวมในการสรางขึ้นเทานั้น ซึ่งบางครั้งเปนการยากที่จะ
คํานวณไดวาผลลัพธทางสังคมที่กิจการหรือองคกรมีสวนสรางขึ้น
คิดเปนสัดสวนเทาใดของผลลัพธทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีที่ไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดจากหนวยงานอื่น ๆ โดยตรง จึงอาจตองมี
การอางองิจากผลกระทบทีท่ราบในอดตี งานวจิยัทีเ่กีย่วของ และ/หรอื
ตัวชี้วัดมาตรฐาน เพื่อช วยประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
จากกิจกรรม โดยเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ และคํานึงถึงสิ่ง
ที่นาจะเกิดขึ้น 
 เนื่องจากผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากตัวโครงการเอง หรือเกิด
ขึ้นจากสวนรวมขององคกรอื่นก็ได ดังนั้น เพื่อใหผลของการประเมิน
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดจะใชวิธี เรียกวา “กรณีฐาน” 
(Base Case Scenario) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของการประเมิน
เพือ่สะทอนผลลพัธทีเ่กดิขึน้จรงิจากกจิการเทานัน้ การประเมนิดงักลาว
จะตั้งอยูบนหลักการ ดังตอไปนี้
 1. คํานึงถึงความเปนไปไดที่วา องคกรอื่น ๆ อาจมีสวนสราง
ผลลัพธที่คลายคลึงกันได (Attribution) : สัดสวนผลลัพธที่เกิดจาก
องคกรอื่นมีสวนสราง ใหหักออกตามสัดสวน
 2. คํานึงถึงความเปนไปไดที่วา ผลลัพธบางสวนอาจเกิดขึ้นได
เองแมวาจะไมมีองคกรไหนทําขึ้น (Deadweight) : ผลลัพธสวนเกิน 
ใหหักผลกระทบสวนที่อาจเกิดขึ้นไดเองตอใหไมมีโครงการนี้
 3. คํานึงถึงความเปนไปไดที่วา ผลลัพธบางสวนอาจไมใชสวน
เพิม่ แตเปนการทดแทนผลลพัธอืน่ (Displacement) : ผลลพัธทดแทน 
ใหหักสัดสวนที่เปนการทดแทนผลกระทบอื่น
 4. ในกรณทีีป่ระมาณการผลลพัธทางสงัคมในอนาคตตลอดชวง
เวลามากกวาหนึง่ป โดยทีก่จิการไมมกีารลงทนุเพิม่เตมิระหวางชวงเวลา
ดังกลาว ควรทําประมาณการอัตราการลดของผลลัพธทางสังคมดวย 
(Drop Off) : หากเปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นในอนาคต ตองมี
การคํานวณอัตราคิดลด (Discount Rate) เพื่อแปลงคาเงินในอนาคต
กลับมาเปนมูลคาในปจจุบัน (Present Value) แลวนํามูลคาปจจุบัน
ดังกลาวมาใชคํานวณ SROI

ผลกระทบทางสังคม
ขององคกร
Impact

ผลลัพธทั้งหมด
Outcome

ผลลัพธสวนเกิน
Deadweight

ผลลัพธทดแทน
Displacement

ผลลัพธองกรอื่น
มีสวนสราง

Attribution

ปรับลดสวนเสื่อมคลายของผลกระทบ (Drop off)
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 6. เนนความโปรงใสทุกขั้นตอน
 เนนความโปรงใสทกุขัน้ตอน โดยแสดงใหเหน็ถงึหลกัการพืน้ฐาน
ของการวิเคราะหที่ถูกตองและซื่อสัตย ควรจัดทําเอกสารประกอบการ
ตัดสินใจทุกครั้ง โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
บันทึกผลลัพธ ตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ใช แหลงที่มา วิธีการเก็บขอมูล 
และวิธีการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการประเมิน และเมื่อการ
ประเมินเสร็จเรียบรอยแลวควรสื่อสารผลการประเมินใหผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบและแสดงความคิดเห็น 

7. พรอมรับการตรวจสอบ
 พรอมรับผลการตรวจสอบประเมินจากบุคคลภายนอกที่มี
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การแสดงความพรอมที่จะรับการตรวจสอบ
และการแสดงความเหน็ของผูประเมนิอสิระจะชวยใหผูมสีวนไดสวนเสยี
สามารถตัดสินใจไดวา การประเมินนั้นจัดทําขึ้นอยางตรงไปตรงมา
และสมเหตุสมผลหรือไม รวมทั้งจะทําใหทุกฝายตองการแสดงความ
คดิเหน็และขอเสนอแนะทีจ่ะเปนประโยชนตอการประเมนิในครัง้ตอไป

ประโยชนในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
มีประโยชนคลายกับการวิเคราะหประเมินโครงการทางการเงิน
ของธุรกิจ/บริษัททั่วไป ซึ่งการประเมินถือเปนเครื่องมือในการทบทวน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ โดยสามารถนํามาพัฒนา 
ปรับปรุงกลยุทธ กระบวนการดําเนินโครงการในอนาคต อีกทั้ง
การประเมินผลเปนตัวเลขสามารถนําไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอื่น ๆ 
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน/ดําเนินโครงการตาง ๆ 
ดงันัน้ SROI จงึเปนเครือ่งมอืในการวางแผนกลยทุธและปรบัปรงุองคกร 
ตลอดจนสื่อสารผลลัพธและดึงดูดนักลงทุน นอกจากนี้ การประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนยังสามารถชวยประเมินองคกร
ในดานการดําเนินงานและความยั่งยืนขององคกร อาทิ ทําใหมีการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม ทําใหทราบถึงมูลคาของผลลัพธทางสังคม
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน ทําใหสามารถบริหาร
จัดการกับผลลัพธที่ไมไดคาดหวังทั้งทางบวกและทางลบ ตลอดจน
เปนการสรางกลไกการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการ
ยกระดับการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน รวมถึงเปน
กระบวนการตรวจสอบภายในองคกรที่ครบถวน เปนตน

ขอจํากัดของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
ไมใชมาตรวัดที่เหมาะสมสําหรับการเปรียบเทียบโครงการที่มีลักษณะ
แตกตางกัน การใช SROI ในการเปรียบเทียบจะมีประโยชนก็ตอเมื่อ
ใชเปรียบเทียบองคกรที่มีขอบเขตการทํางาน และขอมูลเชิงบริบท
ที่คลายคลึงกัน
 การวเิคราะห SROI ถอืเปนแนวทางหนึง่สาํหรบัผูจดัทาํโครงการ 
และผูทีท่าํหนาทีป่ระเมนิและอนมุตัโิครงการสามารถนาํมาใชในการคดิ
พิจารณาโครงการไดอยางรอบคอบและทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งเมื่อได
ดําเนินโครงการแลวผลที่ไดจากการวิเคราะหเหลานี้จะเปนเครื่องมือ
หรือแนวทางในการบริหารจัดการโครงการใหประสบความสําเร็จ 
ชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสรางความยั่งยืนใหกับ
องคกร รวมทั้งทําใหทราบถึงสิ่งที่สังคมจะไดรับวามีมากนอยเพียงใด 
และคุมคากบัทรพัยากรทีใ่ชไปหรอืไม ผลตอบแทน/ประโยชนทางสงัคม
ที่ไมสามารถวัดเปนคาเงินไดจะเปนเทาไร ทั้งนี้ ผู จัดทําโครงการ
หรือผู ที่เกี่ยวของควรพิจารณานํากรอบแนวคิด SROI ซึ่งถือเปน
เครื่องมือในการประเมินโครงการที่มีประโยชนมาใชในการวิเคราะห
โครงการ รวมถึงปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงาน 
เพื่อเปนการวางกลยุทธและปรับปรุงองคกรตอไป 

จัดทําโดย :
วรนาถ ดานผดุงทรัพย

แหลงขอมูลอางอิง :
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลตอบแทน

ทางสังคมจากการลงทุน” จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
คูมือประเมินผลลัพธทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

http://www.thaicsr.com/2017/07/sroi-1.html
https://forbesthailand.com/commentaries/insights/

ผลตอบแทนทางสังคม-เรื่อง.html
การแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวคิดการบริหารเครือขายกิจการเพื่อสังคม 

“แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม” จัดโดยสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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MOVEMENT

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษทะเลยิ่งชีพ” ซึ่งเปนเครื่องหมายที่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบใหเพื่อเชิดชูเกียรติสําหรับผูที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะบากบั่น
อดทนและเสียสละอยางสูง จนบังเกิดผลดีตอสวนรวม ในงานดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เปนผูแทนในการมอบ วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวพะเยาว คํามุข รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
กลาวเปดการฝกอบรมนานาชาติ ผานระบบออนไลน หลักสูตร “Training to Enhance 
Manufacturing Technology and Green Productivity in Rice Mill Factory” 
ระหวางวันที่ 26-29 มกราคม 2564 โดยมีผู เขารับการอบรมจากนานาชาติเขารวม 
จํานวน 91 ราย จาก 29 ประเทศของทุกภูมิภาคทั่วโลก วันที่ 26 มกราคม 2564
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นายทองชัย ชวลิตพิ เชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม ผานระบบ Video Conference วันที่ 27 มกราคม 
2564 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 4 และภาพรวมป 2563 วันที่ 27 มกราคม 
2564 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม




