


 ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 69 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565
 สวสัดท่ีานผูอ่้านทุกท่าน วารสารเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
ฉบบัที ่69 ประจ�าเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 น�าเสนอ 
เรื่องเด่น เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย 
ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ
บทความพิเศษเรื่อง “ภาวะเงินเฟ้อ : กับดักเศรษฐกิจ
และอตุสาหกรรมไทย” “สินค้าอตุสาหกรรมไทยจ�าเป็น
หรอืไม่ในการใช้กฎการสะสมถิน่ก�าเนดิสนิค้าในรปูแบบ
การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค ้าแบบเต็มส ่วน (Full  
Cumulation : FC)” และ “ผลกระทบสงครามรัสเซยี-
ยเูครน ต่อภาคอตุสาหกรรมไทย” สัมภาษณ์พิเศษพบกบั
นางสาวณริดา วสุิทธชิาตธิาดา กบับทบาทผูอ้�านวยการ 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 ต่อด้วย นานาสาระ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและความร ่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทย เกร็ดความรู ้คู ่
อุตสาหกรรม “ผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปไทยจากกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศ
รัสเซีย-ยูเครน” แล้วพบกันใหม่อีกครั้งกับวารสารฯ  
ฉบับหน้า ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ

	 	บรรณาธกิารแถลง

ข้อความท่ีปรากฏในวารสารเป็นทัศนะส่วนตวัของผู้เขียน
หากต้องการน�าข้อเขยีนหรือบทความในฉบับ ไปตีพมิพ์ เผยแพร่

หรือเพือ่ประโยชน์อืน่ใดกรุณาตดิต่อกองบรรณาธกิาร

เรือ่งเด่นประจ�ำฉบบั  
 3	 เพิม่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมไทย	
	 	 ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอตุสาหกรรมแห่งชาติ

บทควำมพเิศษ สศอ.
 9 ภาวะเงนิเฟ้อ	:	กับดกัเศรษฐกิจ
	 	 และอตุสาหกรรมไทย
 14 สนิค้าอตุสาหกรรมไทยจ�าเป็นหรอืไม่ในการใช้กฎการสะสม
	 	 ถ่ินก�าเนดิสนิค้าในรปูแบบการสะสมถ่ินก�าเนดิสนิค้าแบบเต็มส่วน	
	 	 (Full	Cumulation	:	FC)
 20 	ผลกระทบสงครามรัสเซยี-ยูเครน	ต่อภาคอตุสาหกรรมไทย

สัมภำษณ์พเิศษ 
 24 นางสาวณิรดา	วิสทุธิชาติธาดา	
	 	 ผูอ้�านวยการกองสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจอตุสาหกรรม

ภำวะแนวโน้มเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
   30 สรปุดชันอีตุสาหกรรมไทย	ไตรมาส	2/2565	
	 	 และการคาดการณ์

นำนำสำระ
    34 พฒันาการด้านเศรษฐกิจของสาธารณรฐัประชาชนจนี
	 	 และความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรมกับไทย	

เกรด็ควำมรูคู้อ่ตุสำหกรรม
    38 ผลกระทบของอตุสาหกรรมอาหารแปรรปูไทย
	 	 จากกรณีความขดัแย้งระหว่างประเทศรสัเซีย-ยูเครน	

รอบรัว้อตุสำหกรรม
    42 ภาพกิจกรรมการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	

OIE Business Indicator
    43 l	การส่งออก	–	น�าเข้า	สนิค้าอตุสาหกรรมไทย
  l The Early Warning System of Industrial Economic 
  l	ดชันชีีน้�าเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	(MPI)
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	 	บรรณาธกิารแถลง

 ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 

ความทา้ทายต่อการพฒันาความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎกติกา

ทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ โครงสร้างประชากรท่ี 

เข้าสูสั่งคมสูงวยั เทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ภาค

เศรษฐกิจต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู ้บริโภค 

และรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง

เชิงนโยบายด้านการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ประกอบกับ 

อุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังเป็น

ปัจจัยเร่งให้แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน

แนวทาง วธีิการ และกลไกการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศในระยะต่อไป เพื่อให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

สามารถรับมือกับความท้าทายและแสวงหาประโยชน์จากโอกาส 

ที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยค�านึงถึงการพัฒนาที่สมดุลท้ังใน

มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานศักยภาพและ 

ความได้เปรียบของประเทศ เน้นการพึง่พาตนเองเพือ่สร้างภมูคิุม้กนั

ที่ดีต่อความผันผวนของโลก

 ในบริบทของประเทศไทยก็เช่นกัน ประเด็นเร่ืองการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ถูกก�าหนดเป็นหนึ่งในประเด็น

ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

โดยมุ ่ งพัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ 

บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองที ่

รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

จุดเด ่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมทั้งความ 

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น�ามาประยุกต์

ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท 

ของเศรษฐกจิและสงัคมโลกสมยัใหม่ (2) “ปรบัปัจจบุนั” เพือ่ปทูาง 

สู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 

และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และบรกิารอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิม่ 

ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดล

ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ

ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีต 

และปรับปัจจุบัน ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  

ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ไปพร้อมกับ 

การยกระดบัรายได้และความกินดีอยูด่ขีองประชาชนในคราวเดยีวกัน 

 ส�าหรบัแนวทางการพฒันาภายใต้ประเดน็ยทุธศาสตร์ด้านการ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจะให้ความส�าคญักบัการพฒันา

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

ท้ังในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บรกิารและการท่องเท่ียว โดยมุ่งหวังให้ 

ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า 

ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ภำคอุตสำหกรรมไทย

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน 
สืบค้นจาก http://nscr.nesdb.go.th
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ให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของ

การท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกัน จ�าเป็นต้องพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพด้าน

โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ

เคลือ่นย้ายสินค้า บริการ เงนิทนุ บคุลากร และเชือ่มโยงประเทศไทย

กับประชาคมโลกให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าวได้ถูกผลักดันสู่การปฏิบัติผ่านการ

ด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ยทุธศาสตร์

ชาติมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2561

 ผลการด�าเนินงานด้านการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน

ตามประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาข้างต้น ส่วนหนึ่ง

สามารถสะท้อนให้เหน็ได้จากผลการจัดอนัดบั ความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ ซึง่ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา อนัดับความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศไทย ท่ีจัดโดยสถาบันจัดอนัดับท่ีส�าคญั ได้แก่ 

International Institute for Management Development (IMD) 

และ World Economic Forum (WEF) ในภาพรวมยังเกาะกลุ่ม  

อยูท่ีร่ะดบักลางและมกีารปรบัตัวดีขึน้เลก็น้อย ในขณะท่ีกลุม่ตวัช้ีวดั 

Doing Business ของธนาคารโลกมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จากความพยายามของภาครัฐในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการค้าการลงทุน ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขนั โดยเฉพาะเม่ือพจิารณาในระดบัตวัช้ีวดัทีเ่ป็นปัจจยั

ย่อย และข้อค้นพบส�าคญัท่ีได้จากการรวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ข้อมูล

ของสถาบันจัดอันดับ จะช่วยชี้ให้เห็นประเด็นเชิงนโยบายท่ี

ประเทศไทยต้องให้ความส�าคญัและตดิตามการขบัเคล่ือนอย่างใกล้ชดิ 

ยกตัวอย่างเช่น

 จากผลการจดัอนัดบัของ IMD ปีล่าสดุ (2564) ประเทศไทยได้

รบัการจดัอนัดบัดขีึน้จากปีท่ีแล้ว 1 อนัดบั มาอยูใ่นอนัดบัที ่28 จาก

ทั้งหมด 64 เขตเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณาผลในแต่ละปัจจัย พบว่า 

ปัจจยัหลกัด้านสมรรถนะทางเศรษฐกจิ มีอนัดบัเลือ่นลงถงึ 7 อนัดบั 

ซึง่เป็นอนัดบัทีต่�า่สดุในรอบ 10 ปี โดยสาเหตหุลกัมาจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวลดลง 

ของปัจจัยย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านระดับราคา  

และด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ส่วนปัจจัยหลักด้านอื่น ๆ  ได้แก่ 

ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้จะมีอันดับท่ีดีข้ึน แต่ปัจจัยย่อยบางตัวมี

อันดับลดลง เช่น ปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสังคม โดยมี

สาเหตุมาจากตัวชี้วัดเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 

ประเดน็เรือ่งความเท่าเทยีมทางเพศ และอสิระในการด�าเนนิการของ

สื่อมวลชน ปัจจัยย่อยด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแปร 

ทีส่ะท้อนด้านความพร้อมในการปรบัตวัของภาคธรุกจิให้ทนัต่อพลวตั

หรอืค่านยิมท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัย่อยด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี 

ที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 3 อันดับ และปัจจัยย่อยด้านการ

ศกึษา ซึง่อยูใ่นอนัดับท่ี 56 เป็นอนัดบัต�า่สดุในกลุ่มปัจจยัย่อยทัง้หมด 

โดยมสีาเหตหุลกัจากความไม่เพยีงพอของบคุลากรในภาคการศึกษา 

อีกท้ังยังมีปัจจัยย่อยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการ 

จัดอันดับคงที่ในอันดับที่ 49 ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต�่ามาก จึงต้อง

ติดตามและพัฒนาเรื่องสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขต่อ GDP 

และต่อประชากรของไทย ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย์ท่ีประเทศไทยได้รับการจัดอันดับรั้งท้าย รวมถึงตัวชี้วัดเรื่อง

การบ�าบัดน�้าเสียและการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกเพิ่มเติม

เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

และประเทศไทยยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต�่ามากในท้ัง 2 

ประเด็น
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 ข้อค้นพบในการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของ IMD 

ข้างต้น สะท้อนให้เห็นประเด็นเชิงนโยบายที่ประเทศไทยต้องเร่ง

ด�าเนนิการเพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ปรบัตวัดขีึน้

ในอนาคต อาทิ

 l การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ

และส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมใหม่ การส่งเสริม SME  

Startups, E-Commerce และวสิาหกจิชมุชน การรกัษาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

 l การเพ่ิมประสทิธภิาพของภาครฐั เช่น การพฒันาสูร่ฐับาล

ดิจิทัล การท�ากิโยตินกฎหมาย (Regulatory Guillotine) การปรับ

ระเบยีบขัน้ตอนการอ�านวยความสะดวกภาคธรุกจิตามกรอบ Doing 

Business การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 

 l การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เช่น การพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและจ�านวนแรงงานทักษะ  

การก�าหนดมาตรการเพื่อดึงดูดกลุ ่มผู ้มีศักยภาพสูง (Talent)  

จากต่างประเทศให้เข้ามาท�างานในประเทศไทยและจูงใจกลุ่มผู้มี

ศักยภาพสูงชาวไทยให้ท�างานในประเทศ การส่งเสริมศักยภาพ 

การด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย

 l การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อ

อ�านวยในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน/ คมนาคม  

โดยเร่งรัดการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ภาคธุรกิจกับสถาบันวิจัย และการให้แรงจูงใจในการลงทุนของ 

ภาคเอกชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ด้านสาธารณสุข โดยการเพิ่ม

จ�านวนแพทย์และพยาบาล ด้านการศึกษา โดยการปรบัปรงุหลกัสตูร

การเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาของโลก 

ยุคปัจจุบัน เป็นต้น

 ส�าหรับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ีจัดโดย 

WEF ล่าสุด จากรายงาน Global Competitiveness Report  

Special Edition 2020 ถงึแม้ว่าจะไม่มกีารจัดอนัดับขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศอย่างเช่นปีก่อน ๆ แต่รายงานดังกล่าว 

ได้แสดงถึงผลการประเมนิความพร้อมของแต่ละประเทศในการฟ้ืนตวั 

จากวิกฤติและการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่งผลการศึกษา 

ที่ส�าคัญ (Key Findings) พบว่า ประเทศที่สามารถบริหารจัดการ

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ต้องมีปัจจัยท่ีเอื้ออ�านวย ประกอบด้วย 1) เศรษฐกิจดิจิทัลขั้นสูง 

(Advanced Digital Economies) 2) ระบบสวัสดิการทางสังคม 

ทีแ่ขง็แกร่ง (Strong Social Safety Nets) และ 3) ระบบสาธารณสขุ

ที่ดี (Robust Healthcare Systems) โดย 4 มิติส�าคัญที่จะช่วย 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได ้แก ่  

1) Enabling Environment 2) Human Capital 3) Markets 4)  

Innovation Ecosystem ซึ่งน�าไปสู ่ข ้อเสนอเชิงนโยบาย 

เพื่อการพื้นฟูประเทศและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

อย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว สนับสนุนด้านการศึกษา 

การพฒันาทกัษะ และดแูลประชาชนอย่างทัว่ถงึ ส่งเสริมการปรับตวั

ให้เท่าทันกับตลาดในอนาคตที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงไป และ

สดุท้ายต้องสร้างปัจจยัเอือ้ทีส่่งเสรมิให้เกดินวตักรรมส�าหรบัอนาคต

 แน่นอนว่า ประเดน็เชงินโยบายข้างต้นจะเกดิผลในทางปฏบิตัิ 

และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมต้องอาศัยการผลักดันและขับเคลื่อน 
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การพฒันาผ่านกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ในบรบิทของภาคอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรมมกีลไกระดับชาติเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรม

ทั้งในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน นั่นคือ คณะกรรมการพัฒนา

อตุสาหกรรมแห่งชาต ิหรอื กอช. ซึง่เป็นคณะกรรมการตามระเบยีบ

ส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งชาต ิโดยจัดตัง้ 

ข้ึนเป็นคร้ังแรกตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 ธนัวาคม 2536 และ

มกีารปรบัเปลีย่นองค์ประกอบ รวมถงึอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ 

จ�านวน 4 ครั้ง ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2551 และล่าสุด คือ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของ 

กอช. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมและมีอ�านาจหน้าท่ี 

ที่ชัดเจนขึ้น เ พ่ือให ้ เกิดการบูรณาการระหว ่างหน ่วยงาน/  

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

อย่างรอบด้าน ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่าในทุกมิติ  กอช. จึงเป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ครบถ้วน 

ตามกระบวนการของนโยบายสาธารณะทั้งในระดับภาพรวม  

รายสาขา และรายประเด็น ตั้งแต่การก่อตัวของนโยบาย (Policy  

Formation) การก�าหนดนโยบาย (Policy Formulation) การกลัน่กรอง 

ข้อเสนอเพื่อน�าไปสู ่การตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

(Policy Decision) การประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy 

Implementation) ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการด�าเนิน

นโยบาย (Policy Evaluation) ด้วยการบรูณาการแนวคดิ มาตรการ 

และการด�าเนินงาน เพื่อให้การท�างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง

  กอช. จะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการด�าเนินการด้าน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการของคณะกรรมการ/  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการพิจารณาและส่ังการของ

รฐัมนตร/ี ผูบ้รหิารทีเ่ป็นองค์ประกอบของ กอช. โดยเฉพาะประเดน็

ท่ีจ�าเป็น เร่งด่วน และมคีวามส�าคญัสงูต่อการพฒันาอตุสาหกรรมไทย 

อย่างเป็นองค์รวม จากการมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  

ท่ีครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 

เป็นรองประธาน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวง 

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารส่วนราชการ/ องค์กร 

ในก�ากับของส่วนราชการ ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ผูบ้ริหารองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ ประธาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย 

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ�านวน 3 ท่าน ร่วมเป็น

กรรมการฯ โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมท�าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการฯ 

(ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ) โดยมีอ�านาจหน้าท่ีหลักในการก�าหนดทิศทาง
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นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนและ

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขา

อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางนโยบาย

การพัฒนาอตุสาหกรรมทีก่�าหนด โดยบรูณาการกบั คณะกรรมการ/ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้กอช. ยงัมหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและ

สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ

ผลิต มีการสร้างและประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 ทัง้น้ี ทีผ่่านมา กอช. ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกส�าคัญในการก�าหนด

ทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีผลการด�าเนิน

งานที่ส�าคัญ อาทิ

 l การพิจารณา กลั่นกรองและจัดท�าแผนพัฒนา แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการพิจารณา 

แผนงาน/ โครงการ และจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนแม่บทการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงการและสินเชื่อ 

เพ่ืออตุสาหกรรมภายใต้แผนปรบัโครงสร้างฯ แผนแม่บทการพฒันา

อุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2555-2574) แผนแม่บท/ ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร 

อุ ตสาหกรรม เครื่ อ ง ใช ้ ไฟฟ ้ าและ เทคโนโลยี สารสนเทศ  

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ แผนพัฒนาแร่เศรษฐกิจ

ทีส่�าคญั การจดัตัง้สถาบันพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม/ 

สถาบันพลาสติก

 l การก�าหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เชิงพื้นที่ เช่น มาตรการจูงใจและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในภูมิภาค การจัดตั้งเขตแรงงานเสรีในพื้นที่จังหวัดชายแดน  

 l การพิจารณามาตรการ แนวทางเพิม่ศกัยภาพอุตสาหกรรม

ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และมาตรการที่ไม่ใช่

ภาษี (NTB) เช่น มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย 

ในการแข่งขนัภายใต้กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป (EU White Paper) 

 l การผลกัดนัมาตรการส�าคญัเร่งด่วนเพือ่แก้ไขปัญหาในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้มาตรการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เอ้ือต่อการลงทุน 

การพฒันาฝีมอืแรงงาน ตลอดจนสนบัสนนุให้มกีารพฒันาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

การแก้ปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

 l การส่งเสริมและผลักดันการจัดการการผลิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน เช่น มาตรการจดัการการผลิตด้วยเทคโนโลยี 

สะอาด มาตรการจัดการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น 

 ส�าหรับการประชุม กอช. ครั้งแรก ภายใต้ระเบียบส�านัก 

นายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 คาดว่าจะจดัข้ึนภายในปี 2565  

โดยมีประเดน็เชงินโยบายทีค่าดว่าจะน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ 

กอช. อาทิ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมส�าคัญ

ท่ีจะน�าเสนอเป็นแผนระดับ 3 ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อจัฉรยิะ (Smart Electronics) และอตุสาหกรรมพชืกัญชง การส่งเสรมิ 

และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
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รวมทั้งกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ กอช. ในรูปแบบของ 

คณะอนุกรรมการภายใต้ กอช. เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นประเด็นส�าคัญที่

ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสิ้น และคาดหวัง

ว่าประเด็นเชิงนโยบายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในมติขิองการพฒันาภาคอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ 

การส่งเสริมผู ้ประกอบการและภาคการผลิตสู ่ 4.0 การพัฒนา  

Enabling Factor ที่เอื้ออ�านวย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง 

การป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาที่ เป ็นอุปสรรคต ่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ จะถูกผลักดันและขับเคล่ือนผ่านกลไก 

กอช. อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเกิด

ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การบูรณาการของ 

ทุกภาคส่วน น�าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้

ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

จัดท�าโดย : 

นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล

  
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มกราคม 2562

 2. https://www.facebook.com/th.competitiveness/

 3. สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD ปี 2564 โดยส�านักงานสภาพัฒนาการ 

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มิถุนายน 2564 สืบค้นจาก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_403979_1.pdf
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 การเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือการทยอยเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า 

ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ในหลายกลุ่ม

โดยเฉพาะในกลุม่อาหารและกลุม่พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร 

ท�าให้ประเด็นเรื่องภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นกลายเป็น

ประเดน็เศรษฐกจิทีไ่ด้รบัความสนใจในปี 2565 ราคาสนิค้าทีเ่พ่ิมขึน้

ในหลากหลายหมวดหมู่ดังกล่าว ท�าให้เกิดความกังวลว่าอาจก่อให้

เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้บริโภคและกลายเป็นกับดักการฟื้นตัว

ของเศรษฐกจิและภาคอตุสาหกรรมของไทย โดยหากราคาสนิค้าปรบั

ตัวเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคของประชาชน 

และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ในมุมของผู้ผลิต

หรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เงินเฟ้อจะท�าให้ต้นทุน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น โดยผลกระทบต่อผู ้ประกอบการ 

ในแต่ละอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ 

ความสามารถในการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ไม่ว่า

จะเป็นการปรบัเปลีย่นการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การลดขัน้ตอน

การผลิต หรือการปรับใช้วัตถุดิบท่ีมีราคาถูกลง รวมถึงสัดส่วน 

ของต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวมในแต่ละอุตสาหกรรม และหาก 

ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงขึ้นนี้ได้ ก็จะ 

ผลกัภาระไปยงัราคาสนิค้าทีข่ายให้กบัผูบ้รโิภค ส่งผลต่อเงนิเฟ้อและ

ยอดขาย ซึง่จะรวมไปถงึกรณขีองสนิค้าส่งออกของประเทศ ท่ีจะสูญเสยี 

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับสินค้าของประเทศอื่น 

อย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อาจไม่สามารถปรบัราคาได้ภายใต้ 

ภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะท�าให้มีรายรับสุทธิลดลงเช่นกัน ในที่สุด 

ผูป้ระกอบการบางรายอาจตดัสนิใจชะลอการผลติ และลดการจ้างงานลง 

ส่งผลต่อเนื่องไปยังรายได้ของประชาชนและการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิของประเทศได้เช่นกนั ทัง้นี ้การพจิารณาระดบัราคาสนิค้า 

จะวิเคราะห์ผ่านเครื่องชี้เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับระดับราคาสินค้า 

ซึ่งมีหลายตัว หนึ่งในนั้น ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ

 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลง

ของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (Consumer Price Index) ในปัจจุบนั เปรยีบ

เทยีบดชันรีาคาผูบ้รโิภคในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่จะสะท้อน

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยรวมในตะกร้าสินค้า อัตรา

เงินเฟ้อในแต่ละเดือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินค้าและบริการในตะกร้าสินค้า โดยจะเปลี่ยนแปลงมากหาก

ราคาสนิค้าท่ีมนี�า้หนกัมากในตะกร้าสนิค้ามรีาคาเปล่ียนแปลงไปมาก 

และหากระดับราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ภำวะเงินเฟ้อ :ภำวะเงินเฟ้อ :  
กับดักเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย

บทความพิเศษ สศอ.

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ผลจากปัจจยัช่ัวคราว (Transitory Factors) อืน่ ๆ  ได้แก่ อปุสงค์หรอื 

การใช้จ่ายที่เร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยได้รับปัจจัย

สนบัสนนุจากความคืบหน้าในการฉดีวคัซนี การกระตุน้เศรษฐกจิของ

ภาครฐั และการใช้จ่ายของประชาชนทีห่ยดุรอมานานจากการระบาด

ของโควดิหรอืความต้องการซ้ือทีร่อการระบาย (pent-up demand) 

ท้ังหมดท�าให้ความต้องการสินค้าและบริการในเศรษฐกิจโลกขยาย

ตวัมาก กดดนัให้ราคาสนิค้าปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนีปั้ญหาข้อจ�ากดั

ในการผลิตที่ท�าให ้การผลิตเพิ่มขึ้นไม ่ทันกับการเร ่งตัวของ 

ความต้องการ ท้ังจากปัญหา Supply Disruption ท�าให้สนิค้าขัน้กลาง  

หรือวัตถุดิบบางประเภทขาดแคลน และน�าไปสู่การปรับเพิ่มขึ้นของ

ราคาวัตถุดิบและสินค้า โดยปริมาณสินค้าที่ยังไม่สามารถผลิตได้ทัน

นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวท่ีไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มประเทศ

พฒันาแล้วและกลุม่ประเทศตลาดเกดิใหม่ อนัเป็นผลจากการกระจาย 

วัคซีนที่แตกต่างกัน ประกอบกับค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นเพราะ 

ผูป้ระกอบการปรบัตวัไม่ทนักบัความต้องการขนถ่ายสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้

มาก เป็นปัจจยัซ�า้เตมิให้ปัญหาการขาดแคลนสนิค้าอาจยดืเยือ้ไปอกี

ระยะหนึ่ง  อย่างไรก็ดี คาดว่าผลของปัจจัยชั่วคราวจะเริ่มคลี่คลาย

และอัตราเงินเฟ้อน่าจะชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จะเรียกว่าเกิด “ภาวะเงินเฟ้อ” 

ซึง่สาเหตขุองการเกดิภาวะเงนิเฟ้อสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุ

หลักด้วยกัน สาเหตุแรก คืออุปสงค์หรือความต้องการในระบบ

เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ความต้องการสินค้าและบริการของ

ประชาชนอยู่ในระดับที่สูงกว่าความสามารถในการผลิตสินค้าหรือ

จ�านวนสินค้าที่มีขายอยู่ในขณะนั้น ส่งผลให้สินค้าขาดแคลน ซึ่งเอื้อ

ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้ เงินเฟ้อท่ีเกิด

จากสาเหตน้ีุ จงึอาจเรียกได้ว่าเป็น Demand-pull inflation สาเหตุ

ที่สอง คือการที่ต้นทุนวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต

สินค้าและบริการปรับสูงข้ึนท�าให้ผู้ประกอบการต้องปรับข้ึนราคา

สนิค้า และส่งผ่านภาระดังกล่าวไปยงัผูบ้รโิภค ท�าให้ระดับราคาสนิค้า

และบริการโดยทัว่ไปปรับสูงข้ึน เกดิเงินเฟ้อทีเ่รียกกันว่า Cost-push 

inflation

 เมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ ของไทยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา 

พบว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ต่อเนื่องมาในปี 2565 อัตรา

เงนิเฟ้อทัว่ไป (Headline Inflation) ทยอยปรับตัวสงูขึน้มาโดยตลอด 

โดยเดือนมกราคม 2565 อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.23 

เป็นการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 2 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน 

โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของราคาในกลุม่อาหารสดและพลงังานเป็นหลกั 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงในช่วงไตรมาส 

ที ่2 ของปี 2564 มาจากฐานทีต่�า่ในปี 2563 ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารระบาด 

สงูทีส่ดุในการระบาดระลอกแรก และเป็นช่วงทีส่ิน้สดุมาตรการช่วย

เหลือของภาครัฐในการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน�้าประปา รวมถึง

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับฐานราคาที่ต�่าใน

ปี 2563 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อถือเป็นประเด็นทาง

เศรษฐกิจที่ถูกคาดการณ์ไว้ว ่าจะเกิดขึ้นในช่วงการฟื ้นตัวของ

เศรษฐกิจทั่วโลก ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

(Normalization) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มสูงขึ้น หรือที่เรียก

กันว่า ภาวะ Reflation นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงยังเป็น

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังและส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยผู้เขียน



1110
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วารสาร วารสาร

 ในมิติของผู ้ผลิตหรือผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  

จากที่กล่าวไปในข้างต้นว่า เงินเฟ้อจะท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช ้

ในการผลติสงูขึน้ โดยผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม 

จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการ

ปรับตัวเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ การปรับเปลี่ยน การผลิต

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการผลิต หรือการปรับใช้

วัตถุดบิทีม่รีาคาถกูลง รวมถงึสดัส่วนของต้นทนุวตัถุดิบต่อต้นทุนรวม

ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวม

ในภาคอุตสาหกรรมไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 74.25 ของต้นทุน

รวม และเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ที่มีสัดส่วนของ

ต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวมสูงที่สุด พบว่า อันดับแรก ได้แก่ 

อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์มสีดัส่วนของต้นทนุวตัถดุบิต่อต้นทุนรวม 

ร้อยละ 79.38 รองลงมา ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 79.13 

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 78.58 อตุสาหกรรม

เครือ่งจกัรและเคร่ืองมอือืน่ ๆ  (เคร่ืองปรับอากาศ) ร้อยละ 77.02 และ

อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน ร้อยละ 76.96 ทั้งนี้อุตสาหกรรมใดที่

สัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวมมีค่าสูงมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

ผลกระทบมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหากมีการบริหารจัดการ อาทิ 

การจดัการกระบวนการผลติให้มขีองเสยีทีล่ดลง หรอืมกีารใช้วัตถดุบิ

เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ก็จะท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงหรือไม่

ได้เพิ่มขึ้นมากในสถานการณ์ที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น

ส�าคญัในภาคอตุสาหกรรมไทย อาท ิเคมภีณัฑ์ (สดัส่วนร้อยละ 7.71 

ของการน�าเข้าทั้งหมด) เหล็กและเหล็กกล้า (ร้อยละ 6.13) อุปกรณ์ 

ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.54) 

และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส�าหรับยานยนต์ (ร้อยละ 4.23)  

ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ราคาวัตถุดิบน�าเข้า 

ซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีราคาน�าเข้ากลุ่มสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป  

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีขยายตัวค่อนข้างมากในช่วงปี 2564  

โดยขยายตัวร้อยละ 4.28 ในเดือนมกราคม 2564 จากนั้นทยอย 

เร่งตวัข้ึนมาโดยตลอด และในเดอืนธนัวาคมอตัราการขยายตวัเร่งขึน้มา 

อยู่ที่ร้อยละ 6.48 โดยสินค้าวัตถุดิบที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 

2564 อาทิ เคมีภัณฑ์และสินค้าในกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า 

 นอกจากนี้หากสถานการณ์ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอยู่ในทิศทาง

ท่ีอ่อนตัวดังเช่นในสถานการณ์ปัจจุบัน การอ่อนค่าของเงินบาท  

อาจเป็นปัจจยัทีท่�าให้ต้นทนุการน�าเข้าสงูมากยิง่ข้ึนอกี ซึง่แน่นอนว่า

จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ โดยมีรายงาน 

การศึกษา1 พบว่า ผลกระทบของเงินบาททีอ่่อนค่าต่อราคาสนิค้า 

น�าเข้าข้ึนอยูก่บัชนดิของสนิค้า และอ�านาจตลาดของผูน้�าเขา้เปน็ส�าคัญ  

โดยการส่งผา่นของอัตราแลกเปลีย่นมายังราคาสินคา้น�าเขา้แตกต่าง

กนัมากในแต่ละกลุม่สินค้า โดยราคาของสินค้าบางกลุม่อ่อนไหวมาก

ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแร่และสินค้า

จ�าพวกเคมีภัณฑ์ สาเหตุส�าคัญอาจเป็นเพราะสินค้าในกลุ่มนี้ 

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (homogenous goods) และมกัมรีาคา 

ทีใ่ช้อ้างอิงอยู่แล้วในตลาดโลก จงึท�าให้ผูน้�าเข้าต่อรองขอปรับราคา

เพื่ อลดทอนผลกระทบที่ เ กิดขึ้ นจากการ เคลื่ อน ไหวของ 

อัตราแลกเปลี่ยนได้ยากขึ้น ดังนั้น ผู้น�าเข้าสินค้าในกลุ่มดังกล่าว 

จึงอาจต้องเผชิญกับต้นทุนการน�าเข้าที่ เร่ งขึ้นมากในช่วง ท่ี 

เงินบาทอ่อนค่า ขณะเดียวกัน สินค้าบางกลุ่มเผชิญกับผลกระทบ 

จากการเปลี่ ยนแปลงของค่า เ งินที่ น้อยก ว่า  อาทิ  สิน ค้า 

ในกลุ่ มยานพาหนะและ ช้ินส่ วน  รวมถึ ง เครื่ อ งจั กรและ 

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าในกลุ่มเหล่านี้มักจะมีความแตกต่างกัน  

 การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนวัตถุดิบ 

ท่ีใช้ในการผลิตในอกีหนึง่ส่วน ได้แก่ ต้นทุนทีส่งูขึน้จากราคาวตัถดุบิ

น�าเข้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการผลิตสินค้าในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ

ของห่วงโซ่มลูค่าโลกมากขึน้ การผลติสนิค้าชิน้หนึง่จ�าเป็นต้องอาศยั

ชิ้ นส ่ วนห รือส ่ วนประกอบที่ ผลิตขึ้ น ในหลายๆ ประเทศ  

ภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการพึ่งพา

การน�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อการส่งออก โดยสินค้าวัตถุดิบน�าเข้าที่

1 Apaitan et al.(2021)

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยผู้เขียน
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(Differentiated Goods) จงึท�าให้ผูน้�าเข้าสามารถต่อรองขอปรบัราคา 

น�าเข้าได้มากกว่า และท�าให้การเปลีย่นแปลงของค่าเงนิส่งผ่านไปยงั

ราคาสนิค้าน�าเข้าของตนน้อยลง นอกจากนี ้คณุลกัษณะของผูน้�าเข้า

ยังเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อขนาดการส่งผ่านของค่าเงิน โดย

เฉพาะในมิติของอ�านาจตลาดหรืออ�านาจต่อรองของผูน้�าเข้า โดยผล

การศึกษาพบว่าผูน้�าเข้าทีม่อี�านาจตลาดสงูกล่าวคือ มีสัดส่วนการน�า

เข้าจากตลาดสินค้าหนึ่ง ๆ ในปริมาณมาก จะสามารถเจรจาต่อรอง

ราคาได้ง่ายและสุดท้ายจะได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ

ค่าเงนิน้อยกว่าผู้น�าเข้าทีม่อี�านาจตลาดต�า่ อย่างไรกต็าม ในกรณขีอง

ไทย พบว่า ผู้น�าเข้าไทยส่วนใหญ่มีอ�านาจตลาดค่อนข้างต�่า ซึ่งอาจ

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้ส่งออกจากต่างประเทศสามารถผลักภาระ

ให้ผูน้�าเข้าไทยต้องเป็นฝ่ายแบกรบัผลกระทบจากต้นทนุสนิค้าน�าเข้า

ที่สูงขึ้นในช่วงเงินบาทอ่อนค่าได้

ราคาผู้ผลิต หรือ Producer Price Index (PPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัด

การเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าทีผู่ผ้ลติในประเทศได้รบั ณ เวลาใดเวลา

หนึ่ง เปรียบเทียบกับระยะเวลา ณ ปีฐาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่

สามารถใช้ตัวช้ีวัดดังกล่าวในการพิจารณาต้นทุนในการผลิต แม้จะ

ไม่ใช่ตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนต้นทุนการผลติได้ดดีงัท่ีกล่าวแล้วในข้างต้นกต็าม 

โดยหากพจิารณาการเปลีย่นแปลงของ PPI (สะท้อนต้นทนุการผลติ) 

ร่วมกับอัตราเงินเฟ้อ (สะทอ้นระดับราคาในประเทศ) และอตัราการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป 

(สะท้อนระดับราคาสินค้าวัตถุดิบน�าเข้า) พบว่าในปี 2564 อัตรา

เงินเฟ้อท่ีขยายตัวร้อยละ 1.23 และดัชนีราคาน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ  

ท่ีขยายตัวร้อยละ 5.82 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตท่ีสะท้อนจาก PPI 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.87 โดยมีการเร่งตัวขึ้น

มากในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม 

ส่วนใหญ่ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี สะท้อนผ่านการ

เปลี่ยนแปลงของ PPI ที่ค่อนข้างทรงตัวในหลายอุตสาหกรรม อาทิ 

อุตสาหกรรรมเครื่องดื่ม เครื่องนุ ่งห่ม เครื่องหนัง เภสัชภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ อปุกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรและเครือ่งมอือืน่ ๆ  

(เคร่ืองปรบัอากาศ) ยานยนต์ จักรยายนต์ เฟอร์นเิจอร์ หรือในหลาย

อตุสาหกรรม PPI เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เลก็น้อยไม่เกนิร้อยละ 5 อาทิ 

อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษ 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องประดับ ยกเว้นเพียง 

ใน 2 อุตสาหกรรมท่ี PPI ขยายตัวค่อนข้างมากในปี 2564 ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งทั้ง 

2 อุตสาหกรรมพึ่งพาวัตถุดิบน�าเข้าเป็นหลัก และได้รับผลกระทบ

จากการทีร่าคาวตัถดุบิน�าเข้าปรบัตวัขึน้ค่อนข้างมากดงัทีไ่ด้กล่าวไป

แล้วในข้างต้น

 หากจะพิจารณาตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนต้นทุนการผลิตใน

ปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีตัวชี้วัดที่มีการเผยแพร่เป็นประจ�าท่ีสามารถ

สะท้อนต้นทนุการผลติในภาคอตุสาหกรรม แต่ทัง้น้ีการพจิารณาดัชนี

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยผู้เขียน



1312
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วารสาร วารสาร

 กล่าวโดยสรุป การทยอยเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ตั้งแต่ช่วง 

คร่ึงหลังของปี 2564 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2565 ในหลายกลุ่มสินค้า  

เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในช่วงการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ

ทัว่โลก ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงยังเป็น

ผลจากปัจจยัช่ัวคราว อาท ิความต้องการซ้ือทีค่ัง่ค้างไว้จากสถานการณ์โควดิ 

และปัญหา supply disruption อย่างไรก็ดีคาดว่าสถานการณ ์

จะเร่ิมคลีค่ลายและอัตราเงนิเฟ้อน่าจะชะลอลงในช่วงครึง่หลงัของปี 

2565 ในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

เงินเฟ้อจะท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น กระทบต่อ

อุตสาหกรรมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว 

รวมถงึสดัส่วนของต้นทนุวตัถุดิบต่อต้นทนุรวมในแต่ละอตุสาหกรรม 

โดยสัดส่วนของต้นทนุวตัถดุบิต่อต้นทนุรวมในภาคอตุสาหกรรมไทย 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 74.25 ของต้นทุนรวม โดยมีอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยางและพลาสติก เป็น 3 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบ 

ต่อต้นทุนรวมสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก นอกจากนี้การปรับเพ่ิมขึ้น 

ของราคาสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัต้นทนุวตัถดิุบทีใ่ช้ในการผลติในอกีหนึง่

ส่วน ได้แก่ ต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบน�าเข้า โดยราคาวัตถุดิบ

น�าเข้าซึ่งสะท้อนผ่านดัชนีราคาน�าเข้ากลุ ่มสินค้าวัตถุดิบและ 

กึง่ส�าเร็จรูปปี 2564 ขยายตัวต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยสนิค้าวตัถุดบิ

น�าเข้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2564 อาทิ เคมีภัณฑ์และสินค้า

ในกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า และเมื่อพิจารณาการส่งผ่านจากราคา

วัตถุดิบไปสู่การปรับเพ่ิมต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม พบว่า 

ต้นทุนการผลิตทีส่ะท้อนจากดัชนรีาคาผูผ้ลติ อตุสาหกรรมส่วนใหญ่

ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลง

ของดัชนีราคาผู้ผลิตท่ีค่อนข้างทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากใน

หลายอตุสาหกรรม ยกเว้นเพยีงใน 2 อตุสาหกรรมทีด่ชันรีาคาผูผ้ลติ

ขยายตัวค่อนข้างมากในปี 2564 ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และ

อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า ซึง่ทัง้ 2 อตุสาหกรรมพึง่พาวตัถดุบิ

น�าเข้าเป็นหลักและได้รับผลกระทบจากการที่ราคาวัตถุดิบน�าเข้า 

ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก 

 ท้ายที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่า หากประเมินการปรับเพิ่มขึ้นของ

ราคาสินค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยโดยส่วนใหญ่

ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2564 

ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 6 สูงที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ที่ไม่มี

อานสิงส์ของฐานต�า่เข้ามาเกีย่วข้อง อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเร่ืองของการ

ปรบัเพิม่ขึน้ของราคาสนิค้ายงัคงเป็นปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการยงัคงต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเคมีภัณฑ์ รวมถึงกลุ่ม

เหล็กและเหล็กกล้า ซ่ึงท้ัง 2 อุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบส�าหรับ

อุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้โจทย์

ส�าคัญมิใช่การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ปรับสูงข้ึน เน่ืองจากอยู่นอก

เหนือการควบคุม แต่โจทย์ส�าคัญท่ีแท้จริงในปัจจุบันซึ่งผู้ประกอบ

การส่วนใหญ่ท�าได้ค่อนข้างดี นั่นก็คือ การบริหารจัดการ การผลิต

ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยภาครัฐอาจจะ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต 

(Productivity) โดยเฉพาะในกลุม่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น  น�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพ 

น�าการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) มาประยกุต์ใช้ในสถาน

ประกอบการ ซึ่งนอกจากจะท�าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุน

การผลิตท่ีต�่าลงแล้ว ยังช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ในระดับธุรกิจและระดับประเทศอีกด้วย 

จัดท�าโดย :
นายอภิยุกต์ อ�านวยกาญจนสิน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
http://www.price.moc.go.th

https://www.fpo.go.th
http://www.nso.go.th

https://www.pier.or.th/abridged/2021/22/ 
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สนิค้าอตุสาหกรรมไทยจ�าเป็นหรอืไม่ 
ในการใช้กฎการสะสมถ่ินก�าเนดิสนิค้าในรูปแบบการสะสม
ถ่ินก�าเนดิสนิค้าแบบเตม็ส่วน	(Full	Cumulation:	FC)

 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)  

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ถือเป็นกลไกส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิด

การเปิดตลาด (Market Access) ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้า

เกษตร และน�าไปสู่การเพิม่โอกาสทางการค้า รวมถงึดึงดูดการลงทนุ

จากประเทศภาคีความตกลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ 

และผู้ประกอบการในประเทศ กล่าวคือ ภายใต้ FTA ประเทศภาค ี

ความตกลงจะมกีารลดหรอืยกเลกิภาษีศลุกากรระหว่างกนั ส่งผลให้

ผู้ประกอบการของประเทศภาคีสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ 

FTA ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ภายใต้ FTA จะมกีารก�าหนดเงือ่นไขด้านกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้า (Rules 

of Origin: ROO) ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ส�าคัญที่ก�าหนดข้ึนเพื่อใช้ระบุ

สัญชาติของสินค้าและแหล่งก�าเนิดของสินค้า ส�าหรับใช้เป็นเงื่อนไข

เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงสามารถใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลงนัน้ได้ หากผ่านเกณฑ์ถ่ินก�าเนดิ

ตามที่ระบุภายใต้ FTA

 โดยกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า (ROO) สามารถจ�าแนกได้ตามแหล่ง

ที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 

 1) กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: 

WO) ส�าหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดหรือ

สินค้าที่ทั้งหมดได้จากประเทศผู้ส่งออก

 2) กฎการแปรสภาพอย ่ าง เ พียงพอ (Substant ia l  

Transformation : ST) ส�าหรับสินค้าไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศ

ท้ังหมด โดยสินค้าท่ีจะได้แหล่งก�าเนิดของสินค้าจะต้องผ่าน

กระบวนการผลติภายในประเทศท่ีท�าให้สนิค้านัน้มกีารเปลีย่นแปลง

สภาพอย่างเพียงพอใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1) การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff  

Classification: CTC) โดยก�าหนดให้ต้องมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 

(Harmonized System: HS) ในระดับ 2 หลัก (CC) 4 หลัก (CTH) 

หรือ 6 หลัก (CTSH)

 2.2) เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิต (Specific Manufacturing  

Process: SP) 

 2.3) การใช้สดัส่วนมลูค่าการผลติในภมูภิาค (Regional Value 

Content: RVC) (ในบางความตกลงจะใช้ค�าอื่น เช่น Qualifying 

Value Content (QVC) ในความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย – ญ่ีปุน่ 

(JTEPA) หรือ Local Value Added Content ในความตกลงการ

ค้าเสรไีทย - อนิเดยี (TIFTA)) พร้อมทัง้อาจมกีารก�าหนดรูปแบบการ

สะสมถิน่ก�าเนิดสนิค้า (Cumulation) ทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละความ

ตกลงการค้าเสรี

 ปัจจุบัน เครือข่ายการผลิตสินค้า (Production Network) 

ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นกระบวนการผลติท่ีเกดิขึน้ทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่ 

บทความพิเศษ สศอ.

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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โดยเฉพาะสินค้ากลางน�้าและสินค้าปลายน�้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใช้

วัตถุดิบหรือสินค้ากลางน�้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

เชื่อมโยงห่วงโซ่ (Supply Chain) และสร้างเครือข่ายการผลิต ทั้งใน

ระดับภมูภิาคและโลก ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าปัจจบุนั FTA ยคุใหม่หลาย

ฉบับ โดยเฉพาะ FTA ในระดับพหุภาคีและภูมิภาค ได้มีการน�าหรือ

เสนอให้มกีารใช้กฎการสะสมถิน่ก�าเนิดสนิค้าในรปูแบบการสะสมถิน่

ก� า เนิ ด สินค ้ าแบบเต็มส ่ วน  (Fu l l  Cumulat ion :  FC )  

ภายใต้ข้อบทกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) กล่าวคือ 

หลักการ FC จะยินยอมให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถสะสมมูลค่า

วัตถุดบิและมลูค่าการผลติหรอืมขีัน้ตอนหรอืกระบวนการผลิตต่าง ๆ  

จากประเทศภาคอ่ืีนภายใต้ความตกลงการค้าเสรเีดยีวกนัมาสะสม

ถิ่นก�าเนิดสินค้าได้ตามจริง ถึงแม้ว่าวัตถุดิบนั้นจะไม่ผ่านเกณฑ์ 

ถิ่นก�าเนิดสินค ้าขั้นต�่าและขาดคุณสมบัติถิ่นก�าเนิดสินค ้า  

(Originating) เพื่อให้สามารถน�ามูลค่าของวัตถุดิบ (ที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์ถิน่ก�าเนิดขัน้ต�า่) ดงักล่าวไปใช้สะสมต่อในการผลติเป็นสินค้า

กลางน�า้หรอืสนิค้าส�าเรจ็รปู เพือ่ให้สนิค้านัน้ผ่านเกณฑ์ถิน่ก�าเนดิ

สินค้าและได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ FTA นั้น

รูปแบบการสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้ามีกี่รูปแบบ
 ถึงแม้ว่าในข้อบทกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า (ROO) ภายใต้ FTA  

ฉบับต่าง ๆ  ไม่ได้มกีารระบคุ�านิยามรปูแบบการสะสมถิน่ก�าเนิดสนิค้า 

(Accumulation/ Cumulation) ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม  

กรมศุลกากรโลก (WCO,2017) ได้มีการจ�าแนกรูปแบบการสะสม 

ถิน่ก�าเนิดสนิค้า โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  ของการสะสม

ถิ่นก�าเนิดสินค้า ได้แก่ 1) วัตถุดิบ 2) กระบวนการผลิต 3)  

ผู ้ที่จะได้รับประโยชน์จากการสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้า กล่าวคือ  

เป็นประเทศสมาชิกภายใต้การค้าเสรี (Parties to Free Trade  

Agreement) หรือ เป็นประเทศอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับเขตสิทธิ

พิเศษทางการค้า (Other countries with other preferential  

trade links) โดยมีการรูปแบบการสะสมถิ่นก�าเนิดสินค ้า  

(Accumulation/ Cumulation) ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

 1. การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค ้าแบบทวิภาคี/ ภูมิภาค  

(Bilateral/Regional Accumulation/ Cumulation) คือ 

การน�าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�าเนิดจากประเทศสมาชิกหนึ่ง 

ภายใต้ความตกลงการค้ามาสะสมถ่ินก�าเนิดสินค้าร่วมกันระหว่าง

สมาชกิในเขตการค้าเดยีวกนั โดยสนิค้าหรอืวตัถดิุบทีจ่ะน�ามาสะสม

ต่อจะต้องได้มีเอกสารรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (ถึงแม้จะไม่ถึงเกณฑ์

ขัน้ต�า่) จากหน่วยงานผูม้อี�านาจในการออกหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิ

สินค้า ท้ังนี้ หากเป็นการสะสมถ่ินก�าเนิดสินค้าของภายใต้ FTA 

ระหว่าง 2 ประเทศ จะเรียกว่า Bilateral Accumulation/  

Cumulation โดยหากเป็นการสะสมถ่ินก�าเนิดสินค้าภายใต้ FTA  

ท่ีมีประเทศสมาชิกท่ีมากกว่า 2 ประเทศ จะเรียกว่า Regional 

Accumulation/ Cumulation

 2. การสะสมถิ่นก�า เนิดสินค ้าแบบเต็มส ่วน (Full  

Accumulation/Cumulation) คือ มูลค่าเพิ่มทุกขั้นตอนในการ

ผลิตสินค้าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกของความตกลง FTA สามารถ

น�ามาสะสมถิ่นก�าเนิดได้ โดยไม่ต้องค�านึงถึงกระบวนการผลิตที่เกิด

ข้ึนนัน้จะเป็นกระบวนการท่ีเพียงพอในการได้ถ่ินก�าเนดิสนิค้าหรอืไม่

 3. การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบเส้นทแยงมุม (Diagonal 

Accumulation/Cumulation) คือ สินค้าหรือวัตถุดิบที่ได้ถิ่น

ก�าเนดิของประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกอยูใ่นความตกลงการค้าเสร ีแต่

เป็นประเทศท่ีมีความเช่ือมโยงกับเขตสิทธิพิเศษทางการค้าร่วมกับ

ประเทศสมาชิกที่น�าเข้าสุดท้าย สามารถน�ามาสะสมถิ่นก�าเนิดได้

 4. การสะสมถิ่นก�า เนิดสินค ้าแบบขยาย (Cross/ 

Extended Accumulation/Cumulation) คือ ทุกขั้นตอนใน

การผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในความตกลง 

การค้าเสรี แต่เป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับเขตสิทธิพิเศษ

ทางการค้าร่วมกับประเทศสมาชิกท่ีน�าเข้าเป็นประเทศสุดท้าย 
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สามารถน�ามาสะสมถิ่นก�าเนิดได้ โดยไม่ได้ค�านึงถึงว่ากระบวนการ

ผลิตที่เกิดขึ้นน้ันจะเป็นกระบวนการที่เพียงพอในการได้ถิ่นก�าเนิด

สินค้าหรือไม่

เกณฑ์การได้ถิน่ก�าเนิดสนิค้าภายใต้ความตกลง
การค้าเสร ี(FTA) ของไทยกับประเทศคูค้่าส�าคญั
 ปัจจุบัน ไทยได้จัดท�าความตกลง FTA กับประเทศคู่ค้าส�าคัญ 

ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว จ�านวน 14 ฉบับ  

โดยพบว่า สินค้าที่จะได้ถิ่นก�าเนิด (Originating good) ภายใต้ 

กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าของ FTA จะต้องผ่านเกณฑ์การได้ถิ่น

ก�าเนิดสินค้าต่าง ๆ ที่ถูกก�าหนดไว้ในเกณฑ์ทั่วไป (General Rule) 

หรือกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules :PSR)  

สามารถสรุปกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้ FTA ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. ส�าหรับสินค้าท่ีได้มาท้ังหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน

ประเทศภาคี (Goods Wholly Obtained or Produced) จะใช ้

กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO)

 2. สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตท้ังหมดในประเทศภาคี 

(Goods Not Wholly Obtained or Produced) จะใช้กฎการ 

แปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ได้แก่ 

  2.1 การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff  

Classification: CTC) โดยก�าหนดให้ต้องมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 

(Harmonized System: HS) ในระดับ 2 หลัก (CC) 4 หลัก (CTH) 

หรือ 6 หลัก (CTSH)

  2.2 การใช้สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional 

Value Content: RVC) โดย RVC มต้ัีงแต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 - 70 

แล้วแต่รายการสนิค้าและประเทศคู่ภาคี แต่ส่วนใหญ่จะมกีารก�าหนด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

  2.3 เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิตเฉพาะ (Specific  

Manufacturing Process: SP) อืน่ ๆ  เช่น สนิค้าเคมภีณัฑ์ (Chemical 

reaction) ภายใต้ความตกลง RCEP กระบวนการผลิตสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ ภายใต้ความตกลง ACFTA สินค้าเหล็กและ

ผลติภณัฑ์จากเหลก็ (Rerolling) ภายใต้ความตกลง TNZCEP เป็นต้น

  2.4 กฎการผลิตภายในประเทศทั้งหมด (Produced  

Entirely: PE) เกณฑ์ถิน่ก�าเนดิสนิค้าทีข่องนัน้ผลติขึน้ทัง้หมดในภาคี

โดยใช้วัสดุเฉพาะที่ได้ถิ่นก�าเนิดของคู่ภาคีเท่านั้น

  2.5  เกณฑ์แบบผสม (Combination Rule) การน�าเกณฑ ์

ถิ่นก�าเนิดสินค้าหลายชนิดมาผสมกัน เช่น CTSH + 35% ภายใต้

ความตกลง AIFTA

  2.6  เกณฑ์ของที่จัดเป็นชุดหรือคละกันได้ถิ่นก�าเนิด (Set 

or assortment of Goods : SET) ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายใต้ความตกลง 

TPCEP

แนวทางในการศึกษาวิ เคราะห ์การใช ้กฎ 
การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้าในรูปแบบการสะสม 
ถิน่ก�าเนิดสนิค้าแบบเตม็ส่วน (Full Cumulation: 
FC) กับสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
 ปัจจุบัน แนวโน้มการจัดท�าความตกลงการค้าเสรียุคใหม่  

รวมถึงการปรบัปรุงเพ่ือยกระดบั FTA ท่ีมกีารใช้อยูใ่นปัจจบุนัจ�านวน

หลายฉบับ จะมีการใช้หรือเสนอให้ใช้กฎการสะสมถ่ินก�าเนิดสินค้า

ในรูปแบบ FC ดังนั้น จากเกณฑ์การได้ถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้กรอบ 

FTA ต่าง ๆ ของไทยท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษา

วิเคราะห์เกณฑ์การได้ถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้ FTA เพื่อประเมินว่า 

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของไทยมีความจ�าเป็นหรือไม่ท่ีจะต้อง

พึ่งพาวัตถุดิบหรือสินค้าข้ันกลางจากต่างประเทศมาผลิต เพื่อให้

สามารถผ่านเกณฑ์ ROO ขั้นต�่าหรือสามารถปฏิบัติได้ตามกฎถิ่น

ก�าเนดิสนิค้าในรปูแบบ FC เพือ่ประเมนิผลประโยชน์และผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อภาคอุตสาหกรรม หากในอนาคตมีการน�าหลักการ 

FC มาประยุกต์ใช้ในความตกลง FTA ทั้งในส่วนของ FTA ที่จะมีการ

จัดท�าในอนาคต รวมถึง FTA ที่จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
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 โดยที่การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบฯ ยังมีข้อจ�ากัด

ในเรือ่งของจ�านวนและความหลากหลายของสนิค้าอตุสาหกรรมและ

กระบวนการผลติ ดงัน้ัน ในการศกึษานี ้จะใช้แนวทางในการประเมนิ

ในภาพรวมของรายอุตสาหกรรม โดยการน�าตารางปัจจัยการผลิต

และผลผลิต (Input-Output Table: IO)  ซึ่งเป็นตารางที่แสดงถึง 

ความสัมพันธ์ของการผลิตและการกระจายตัวของสินค้าและบริการ

ในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ (สศช, 2563) มาประยุกต์ใช ้

ในการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มในประเทศภาพรวมของรายอุตสาหกรรม 

เพ่ือประเมินว่าประเทศไทยมีการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ Local 

Value Content เท่าใด จงึจะผ่านเกณฑ์ถิน่ก�าเนดิสนิค้าภายใต้ FTA 

ซึ่งจะชี้ให้เห็นขีดความสามารถโดยรวมของแต่ละอุตสาหกรรม  

โดยมีการตั้งสมมติฐาน ดังนี้

 1) บทความน้ี จะเลอืกสดัส่วนมลูค่าการผลติในภมูภิาค (RVC) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มาเป็นตัวเลขอ้างองิในการพจิารณา เนือ่งจาก

เป็นมูลค่าการผลิตที่นิยมใช้ก�าหนดในเกณฑ์การได้ถิ่นก�าเนิดสินค้า

ภายใต้ FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้าส�าคัญ 

 2) หากในอุตสาหกรรมของไทยสามารถมีสัดส่วนมูลค่า 

การผลติในประเทศได้สงูถึงค่าอ้างองิในข้อที ่1 หรอืมากกว่าร้อยละ 40 

สามารถประเมินได้ว่า ไทยสามารถผลิตสินค้าได้เป็นไปตามกฎ 

ถิ่นก�าเนิดสินค้าและสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีน�าเข้า 

โดยไม่มคีวามจ�าเป็นต้องน�ามลูค่าการผลติของภมูภิาคอืน่ ๆ  มาสะสม 

และไม่มีความจ�าเป็นใช้การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบ FC

 บทความนี้ จะมีการศึกษาใน 2 มิติ ได้แก่ 1) การใช้สัดส่วน

วัตถุดิบภายในประเทศ และ 2) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในประเทศ   

เฉพาะในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมตามการแบ่งสาขาอุตสาหกรรม 

ที่ละเอียดที่สุด คือ 180 สาขา (สาขาเหมืองแร่และอุตสาหกรรม  

ตามรหัส 30-134 ไม่รวมการผลิตไฟฟ้า น�้าประปา และขนส่งก๊าซ) 

จ�านวนรวม 105 สาขาการผลติ จากการศกึษาสดัส่วนการใช้วตัถดุบิ

ภายในประเทศและมูลค่าเพิ่มในประเทศในภาพรวม (ในภาพที่ 1) 

พบว่า สินค้าอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่ มีการพึ่งพาวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศค่อนข้างต�า่และสามารถผลติท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมในประเทศ

ได้สูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ จะเป็นตัวชี้วัดว่ามีการใช้

วัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางภายในประเทศในการผลิต หรือมีการ

พึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศมากน้อยเพียงใด โดยเมื่อพิจารณา

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศในรายสาขาอุตสาหกรรมย่อย 

พบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีการใช้วัตถุดิบหรือสินค้า 

ขัน้กลางภายในประเทศค่อนข้างสงู เฉลีย่ร้อยละ 69.30 โดยอตุสาหกรรม 

ทีมี่มลูค่าเพิม่ในประเทศทีต่�า่สุด คอื การฟอกหนงัและการแต่งส�าเรจ็หนงั 

(075) ที่มีการใช้วัตถุในประเทศที่สัดส่วนเพียงร้อยละ 17.27 

เนื่องจากต้องมีการพึ่งพาการน�าเข้าหนังสัตว์จากต่างประเทศ  

และอตุสาหกรรมย่อยทีใ่ช้วตัถดุบิภายในประเทศต�า่กว่าเลขอ้างองิที่ 

ร้อยละ 40 พบว่ามเีพยีง 12 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตน�า้มนัสตัว์ 

ไขสัตว์ น�้ามันพืช และผลพลอยได้ (048) การฟอกหนังและ 

การแต่งส�าเร็จหนัง (075) การกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม (093) การผลิต

ผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  จากน�า้มนัปิโตรเลยีม (094) การผลติผลิตภณัฑ์โลหะ

อื่น ๆ (111) การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ (115) การผลิต

เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าส�าหรับงานอุตสาหกรรม (117)  

การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม 

(118) การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน (120) การผลิต

เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ (122) การผลิตยานยนต์ (125) และ

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (129)
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ภาพที่ 1 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและมูลค่าเพิ่มในประเทศในภาพรวม

ที่มา : สศช., 2563 ประมวลโดยกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2565

 2. มูลค่าเพ่ิมภายในประเทศ สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในประเทศ  

จะเป็นตัวชี้วัดว่าในการผลิตสินค้ามีความจ�าเป็นต้องน�าสินค้าจาก

ประเทศสมาชิกอื่น ๆ มาสะสมหรือไม่ โดยเมื่อมีการน�ามูลค่าเพิ่ม 

อืน่ๆ ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเสือ่มราคา ภาษทีางอ้อมสุทธ ิ

จากมูลค่าสินค้าขั้นกลางมาค�านวณแล้ว พบว่า สัดส่วนมูลค่าเพ่ิม

ภายในประเทศของภาคอตุสาหกรรม มค่ีาเฉลีย่ที ่77.69% ซึง่สงูกว่า

ตัวเลขอ้างอิงท่ี ร้อยละ 40 มาก และพบว่า สินค้าเกือบทุกสาขา

อตุสาหกรรมของไทยมสีดัส่วนมลูค่าภายในประเทศมากกว่า ร้อยละ 

40 โดยมีเพียง 4 สาขาที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศ ไม่ถึงร้อยละ 

40 ได้แก่ การผลติน�า้มนัสตัว์ ไขสตัว์ น�า้มนัพืช และผลพลอยได้ (048) 

การฟอกหนงัและการแต่งส�าเร็จหนงั (075) การกลัน่น�า้มนัปิโตรเลยีม 

(093) และการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางวทิย ุโทรทศัน์ และการ

คมนาคม (118) โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มในประเทศท่ีต�่าสุด 

คอื การผลิตน�า้มนัสตัว์ ไขสตัว์ น�า้มนัพชื และผลพลอยได้ (048) และ

มีการสัดส่วนการใช้สินค้าขั้นกลางภายในประเทศเพียง 18.86 และ

มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศเพียงร้อยละ 36.81 เนื่องจากต้องมี

การพึ่งพาการน�าเข้าเมล็ดถั่ว (Beans and nuts) จากต่างประเทศ 

และมีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ ไม่สูงมากนัก

 

ความจ�าเป็นในการใช้กฎการสะสมถิ่นก�าเนิด 
สินค้าในรูปแบบการสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบ
เต็มส่วน (Full cumulation: FC) ต่อสินค้า
อุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความตกลง FTA 
 จากผลการศึกษาสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและมูลค่าเพิ่มภายใน

ประเทศข้างต้น สรุปได้ ดังนี้

 1. หากไทยมีการเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีในอนาคต

และมีการให้ใช้กฎถ่ินก�าเนิดสินค้าแบบการใช้สัดส่วนมูลค่าการผลิต

ในภมูภิาค (RVC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในภาพรวมภาคอตุสาหกรรม

ไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตามเกณฑ์ถ่ินก�าเนิดสินค้าและสามารถได้

รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษนี�าเข้าดงักล่าวได้ โดยไม่มคีวามจ�าเป็นต้อง

น�าสนิค้าจากประเทศอืน่ๆ มาสะสมเพิม่เตมิ และไม่มคีวามจ�าเป็นใช้

การสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบ FC อาทิ เหมืองแร่ อาหารและ 

เครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์

ที่มิได้ท�าจากโลหะ

 2. อตุสาหกรรมทีอ่าจได้รบัประโยชน์จากการสะสมในรูปแบบ 

FC จะมีเพียง 4 สาขาเท่านั้น คือ 1) การผลิตน�้ามันสัตว์ ไขสัตว์  

น�า้มนัพชื และผลพลอยได้ 2) การฟอกหนังและการแต่งส�าเรจ็หนงั 3)  
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การกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม และ 4) การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ 

ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม อย่างไรก็ตาม จากการจัดท�า 

FTA ของไทยที่ผ่านมา สินค้าอุตสาหกรรมในสาขาข้างต้นมักใช้ 

กฎถิ่นก�าเนิดสินค้าอื่น ๆ อาทิ การเปล่ียนพิกัดอัตราศุลกากร 

 (Change in Tariff Classification: CTC) หรือ Process Rule เช่น 

Chemical Reaction ซึ่งเป็นวิธีการยากในการพิสูจน์รูปแบบ 

การสะสมเหมือนเกณฑ์ RVC ดังนั้น จึงอาจไม่มีความจ�าเป็น 

ที่จะพิจารณาใช้การสะสมแบบ FC

 ดังนั้น การน�าหลักการสะสมแบบ FC มาใช้ จึงไม่น่าจะเกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศในภาพรวม รวมถงึ

อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้นน�้าและกลางน�้า

ในประเทศที่ต้องเผชิญภาวะการแข่งขันที่สูงข้ึนจากการที่ผู ้ผลิต 

ปลายน�้าเลือกที่จะน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคมาใช้

สะสม รวมถงึมโีอกาสทีจ่ะเกิดการย้ายฐานการผลติไปยังประเทศภาคี

ความตกลงอื่นๆ ในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีส่่งผลให้เกดิการ

หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption)  

ท้ังในระดบัภมูภิาคและโลก จากการทีป่ระเทศต่าง ๆ  มกีารออกมาตรการ 

ควบคุมการส่งออกสินค้าหลายรายการนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้

วัตถุดิบหรือสินค้าข้ันกลางในประเทศ (Domestic Supplier)  

ถือเป็นกลไกส�าคัญยิ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ท้ังในเรื่องต้นทุน 

การผลิต ความรวมเร็วในการผลิตและการจัดส่งสินค้า รวมทั้ง 

ยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศในช่วง

วิกฤตดังกล่าว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในประเทศในการยกระดับภาคการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ให้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ เป็นการค�านวณมูลค่าสินค้าเฉลี่ย

รวมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมเท่านั้น เนื่องจากข้อจ�ากัดของข้อมูล

จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: IO) 

โดยไม่ได้หมายความว่า สินค้าทุกชนิดหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่ง 

จะสามารถปฏิบตัติามและสามารถมมีลูค่าเพิม่ภายในประเทศเท่ากบั

ค่าเฉลีย่ของสาขาอตุสาหกรรมนัน้เสมอไป ดงันัน้ ในอนาคต หากไทย

มีการเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีและต้องก�าหนดกฎว่าด้วย 

ถิ่นก�าเนิดสินค้า ยังจ�าเป็นต้องศึกษาในรายสินค้าหรือผลิตภัณฑ ์

เ พ่ิมเติม ร ่วมกับผู ้ เชี่ยวชาญหรือผู ้ประกอบการในแต่สาขา

อุตสาหกรรมนั้น ๆ ต่อไป  

จัดท�าโดย : 

นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพงษ์

แหล่งข้อมูล :

World Customs Organization (WCO), 2017, WCO ORIGIN COMPENDIUM

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/origin_compendium.pdf?db=web 

World Customs Organization (WCO), Rules of Origin – Handbook

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/overview/origin-handbook/rules-of-origin-handbook.pdf?db=web

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560, คู่มือองค์ความรู้ด้านกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า, ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

https://www.oie.go.th/

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564, สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย (ฉบับเผยแพร่), กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

https://www.dtn.go.th 

กรมมศุลกากร, 2564, เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO), กรมศุลกากร

https://www.customs.go.th 

กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557, คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 

และอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTAs ของอาเซียนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ใน เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) 

หรือ (http://fta.dft.go.th), หจก. อรุณการพิมพ์.

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , 2563, ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2558, 

กองบัญชีประชาชาติ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=io_page
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ผลกระทบของสงครำมระหว่ำงรัสเซียและยูเครน
ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างไร

 จากสถานการณ์สงครามระหว่างรสัเซยีและยเูครนเริม่ปะทขุึน้

เมือ่ช่วงปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา เป็นการซ�า้เตมิเศรษฐกจิโลก

ให้แย่ลง ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก�าลังฟื ้นตัวจากสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโควิด ภาวะเงินเฟ้อก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นตามการฟื้นตัว

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเน่ืองจากความต้องการสินค้าท่ีมากข้ึน 

ในช่วงปลายปี 2564 ลากยาวมาถึงช่วงต้นปี 2565 เงินเฟ้อสูง 

เป็นประวตักิารณ์ในประเทศพฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป 

รวมทัง้ประเทศไทย และราคาพลงังาน เช่น ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ และ

ก๊าซธรรมชาต ิปรับตวัเพิม่สงูขึน้สอดคล้องกบัทศิทางการเพิม่ขึน้ของ

น�้ามันโลกด้วย ราคาพลังงานจึงเป็นตัวแปรหลักส�าคัญของการเพิ่ม

ข้ึนของอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้น สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็น

หนึง่ในปัจจยัสัน่คลอนเสถยีรภาพเศรษฐกิจโลก และเร่งภาวะเงนิเฟ้อ

ให้เกิดรุนแรงเร็วยิ่งขึ้น กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยัง

คงเปราะบางมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิทีย่งัไม่คลีค่ลาย 

 ความส�าคัญของรัสเซียและยูเครนต่อเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทยมีมากน้อยเพียงใด จากข้อมูลในปี 2564 พบว่า 

เศรษฐกิจรัสเซียเป็นอันดับที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 2 ของเศรษฐกิจโลก 

ซึ่งถือว่าไม่มากนัก แต่ส่งผลกระทบรุนแรงในภาพรวมเนื่องมาจาก

รัสเซียมีความส�าคัญในฐานะเป็นผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของโลก และ

ส่งออกพลังงานเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยส่งออกน�้ามันดิบอันดับ  

1 ของโลก สัดส่วนร้อยละ 22.7 ของส่งออกน�้ามันดิบท่ัวโลก  

จึงส่งกระทบต่อราคาน�้ามันโลกค่อนข้างมาก และกระทบต่อเนื่อง 

เป ็นห ่วงโซ ่จากการที่น�้ามันเป ็นต ้นทุนวัตถุดิบของการผลิต  

การขนส่ง ซึ่งปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการใช ้และ 

ปริมาณน�้ามันในตลาดโลก โดยราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้นไปที่ราคา 

130 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2565  

จากนั้นปรับลดลงมาอยู่ท่ี 115 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล  

ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 ซ่ึงท่ีผ่านมาราคาน�้ามันปรับเพิ่มข้ึนถึง 

ร้อยะ 25 ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

 เมื่อพิจารณาการค้าของไทยกับรัสเซียและยูเครน พบว่า 

ประเทศไทยมีการน�าเข้าสินค้าจากรัสเซีย มีสัดส่วนร้อยละ 0.66  

ของมูลค่าน�าเข้าทั้งหมดของไทย ส่วนสินค้าที่ไทยน�าเข้าจากยูเครน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการน�าเข้าทั้งหมดของไทย  

ซึ่งการน�าเข้าสินค้าจากท้ังสองประเทศเป็นสัดส่วนไม่มีนัยส�าคัญ  

แม้สินค้าน�าเข้าหลักจากรัสเซีย ได้แก่ ปิโตรเลียม ปุ๋ยและยาก�าจัด

ศัตรูพืช เหล็กและเหล็กกล้า และอลูมิเนียม และสินค้าน�าเข้าจาก

ยูเครน ได้แก่ ซีเรียล เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ใช้ท�า

อาหารสัตว์ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้ากับไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ด้านการส่งออกก็ไม่มีผลกระทบที่รุนแรงมากนักจากการที่สินค้า 

ทีส่่งออกไปรสัเซยีและยเูครน สนิค้าส่งออกหลกั ได้แก่ ยานยนต์และ

ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลไม้

กระป๋องและแปรรูป พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น  

มสีดัส่วนส่งออกร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.05 ของการส่งออกทัง้หมด

ของไทย ดังน้ัน สงครามรัสเซียกับยูเครนจึงไม่มีผลกระทบทางตรง

กับการค้าของไทยมากนักเนื่องด้วยสัดส่วนทางการค้าของไทยกับ

ประเทศท้ังสองนั้นมีสัดส่วนท่ีน้อย ประเทศไทยได้รับผลกระทบ 

บทความพิเศษ สศอ.

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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	 l	อุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตร มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

จากราคาของปุ๋ยเคมขีองตลาดโลกสงูข้ึน รสัเซยีเป็นประเทศทีส่่งออก

ปุ๋ยเคมีมากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณ 50 ล้านตัน/ปี หรือสัดส่วน

ร้อยละ 12.8 ของมูลค่าส่งออกปุ๋ยเคมีทั้งโลก แต่ประเทศไทยน�าเข้า

ปุ๋ยจากจีนและอินเดียเป็นหลักก็ช่วยบรรเทาความรุนแรงของภาวะ

การราคาปุ๋ยในประเทศได้บ้าง ส่วนข้าวสาลีก็เป็นอีกสินค้าที่มีราคา

เพ่ิมสูงข้ึนจากการรัสเซียมีสัดส่วนข้าวสาลีในตลาดโลกร้อยละ 15 

หากรวมสัดส่วนข้าวสาลีที่ยูเครนส่งออกไปด้วยจะท�าให้มีสัดส่วน

ประมาณ 1 ใน 4 ของข้าวสาลีทั่วโลก เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญ

กับราคาวัตุดิบเพ่ิมสูงขึ้น หรืออาจจะต้องใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน 

ข้าวสาลี 

	 l	อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ได้จาก

น�้ามันดิบ เช่น เม็ดพลาสติก (Plastic resins) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

การน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากท่ีสุด เช่น  

บรรจภุณัฑ์ ยานยนต์ วสัดกุ่อสร้าง และเครือ่งอปุโภคบริโภค เป็นต้น 

เส้นใยสงัเคราะห์ (Synthetic fibers) ใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม

สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ และยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber/ 

Elastomers) ใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมต่อเนือ่งการผลติชิน้ส่วน

ยานยนต์ ยางรถยนต์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

	 l	อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์ต้นทุนค่าขนส่งแพงขึ้นในทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยราคาน�้ามันเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยใช้น�้ามัน

ดเีซลร้อยละ 70 ของการใช้น�า้มนัท้ังหมด การท่ีราคาน�า้มนัในตลาดโลก 

ปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการปรับราคาน�้ามัน

เพิม่ขึน้ 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ทีส่่งผลให้ราคาน�า้มนัของไทย

ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร และคาดว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้อ 

ทางอ้อมจากสงครามรัสเซียกับยูเครนมากกว่าผลกระทบทางตรง 

เนื่องจากเมื่อรัสเซียไม่ส่งพลังงานให้สหภาพยุโรป และสหภาพยุโรป

เกดิการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ ไทยจะได้รบัผลกระทบเนือ่งจากไทย

ส่งออกไปสหภาพยโุรปร้อยละ 10 ของการส่งออกทัง้หมด การส่งออก 

ของไทยไปสหภาพยุโรปจะชะลอตัว ผลกระทบทางอ้อมที่ไทยจะได้

รบันัน้มาจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาน�า้มนัของตลาดโลกทีย่งัคง

เพิม่สงูขึน้ต่อเนือ่ง นอกจากราคาน�า้มนัทีเ่พ่ิมสงูขึน้กย็งัมอีตุสาหกรรม

ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วย ดังนี้ 

	 l	อุตสาหกรรมเหลก็ ราคาเหลก็ทีข่ยบัตวัสงูขึน้และมแีนวโน้ม 

ว่าอาจจะขาดตลาด ไม่เพียงพอ เหล็กยังใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ส�าคัญอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ อตุสาหกรรมอาหารกระป๋อง การก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ใช้วัสดุที่ท�าจากเหล็กเป็น 

ส่วนประกอบทัง้สิน้กอ็าจมส่ีวนให้การผลติของอตุสาหกรรมดงักล่าว

ชะลอตัวได้ 

	 l	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้รับผลกระทบจากการใช้

วัตถุดิบเป็นอาหารเล้ียงสัตว์จากการใช้ข้าวโพดและกากถั่วเหลือง 

ที่ราคาแพงขึ้น

	 l	อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รัสเซียเป็น 

ผู้ผลิตแร่ PALLADIUM ใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 

ของตลาดโลก โดยแร่ PALLADIUM ถูกใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต ์

ร้อยละ 80 ปัจจุบันราคาแร่ PALLADIUM ได้ปรับราคาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 21 และรัสเซียยังเป็นแหล่งแร่ NICKLE ใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของโลก โดยเป็นแร่ส�าคัญท่ีใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
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เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.1 

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต 

(I-O TABLE) พบผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 -  ผลกระทบทางตรงต ่ออุตสาหกรรมที่ ใช ้น�้ ามันและ 

ก๊าซธรรมชาต ิได้แก่ อตุสาหกรรมเมด็พลาสติก มสีดัส่วนการใช้น�า้มนั

ในการผลิต ประมาณร้อยละ 17 ของวตัถดุบิท้ังหมด และใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ในการผลิต ประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมด 

 - ผลกระทบทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมท่ีใช้ไฟฟ้า ได้แก่ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม มสีดัส่วนการใช้ไฟฟ้าในการผลติ ประมาณ

ร้อยละ 8 6 และ 5 ตามล�าดับ

 - ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก

และเหล็กกล้า มีสัดส่วนการใช้น�้ามันและไฟฟ้าในการผลิต อย่างละ

ประมาณร้อยละ 10 ของวัตถุดิบทั้งหมด  อุตสาหกรรมยางรถยนต์ 

มีสัดส่วนการใช้น�้ามันและไฟฟ้าในการผลิต ประมาณร้อยละ 3 และ 

4 ของวัตถุดิบทั้งหมด ตามล�าดับ

 ผลกระทบท่ีกล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัว 

เพิ่ม ข้ึน อันจะก ่อให ้ เ กิดภาวะเงินเฟ ้อรุนแรงในอนาคตได ้  

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวสูงขึ้น 

ร้อยละ 5.28 ซึ่งเป็นการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 2 เป็นเดือนที่ 5 

ติดต่อกัน ในหลายกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหาร  

กลุม่พาหนะ การขนส่ง และการสือ่สาร โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของราคา

ในกลุม่อาหารสดและพลงังานเป็นหลกั โดยปัจจบุนัเศรษฐกจิภายใน

ประเทศยังคงชะลอตัวอยู่ในระดับต�่า ก�าลังซ้ือของคนในประเทศ

เบาบาง ซึง่หากราคาน�า้มนัยงัคงเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จะส่งผลให้

เกดิภาวะเศรษฐกจิชะงักงนั หรือทีเ่รยีกว่า Stagflation ประกอบกบั

ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นตัวทวีคูณให้ภาวะเงินเฟ้อเร่งขึ้น

จากเดิม อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและไทยชะลอตัวลง อย่างไร

ก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์เงินเฟ้อของไทยปี 2565 

อยู่ที่ร้อยละ 1-3 ท�าให้มองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อคงไม่ยืดเยื้อ

ยาวนาน ทัง้นี ้ยงัคงต้องตดิตามสถานการณ์สงครามรสัเซยีและยเูครน

ต่อไป 

ระยะสั้น

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ได้รวบรวมข้อมูลและมีข้อเสนอแนะในกำรแก้ ไขปัญหำ ดังนี้

 1. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

 2. พยุงราคาพลังงานให้คงที่ โดยเฉพาะราคาน�้ามันดีเซล ผ่านกลไกของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

 3. กระตุ้นก�าลังซื้อของประชาชน ผ่านโครงการช่วยเหลือภาครัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน คนละครึ่ง โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่

  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

 4. ขอความร่วมมือผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ อย่ากักตุนสินค้า
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ระยะยาว 

 ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงข้ึนในแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ  

ความสามารถในการปรับตวัเพือ่ลดต้นทนุของผูป้ระกอบการ การปรบั/เปลีย่นการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การลดขัน้ตอนการผลิต 

หรือการปรับใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกลง รวมถึงสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวมในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้น ธุรกิจควรปรับ

องค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน อาทิเช่น

 1. ปรับธุรกิจตามกระแสเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกสู ่ Green Economy ท่ีประเทศไทยให้ความส�าคัญกับนโยบาย BCG 

  (Bio-Circular-Green) Economy ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หลายอุตสาหกรรมมีการปรับตัวแล้ว  

  เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

 2. เร่งน�าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น Cloud computing Big Data และ  

  Internet of things 

 3. พัฒนาทุนมนุษย์ในกรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance :  

  ESG) บุคลากรในธุรกิจเป็นทุนที่ส�าคัญที่ควรให้ความส�าคัญไม่ควรมองข้ามในการพัฒนาศักยภาพ

 4. การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานมากข้ึน เพื่อให้เป็นแรงงานท่ีเข้มแข็ง โดยการพัฒนาทักษะให้กับ 

  แรงงานท้ังในรูปแบบการปรับทักษะ (Reskill labor) ส�าหรับแรงงานท่ีมีทักษะเดิม แต่เริ่มมีความต้องการลดลงและ 

  แรงงานอาจสูญหายไปจากการถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี และในรูปแบบการเพิ่มทักษะ (Upskill labor) เป็นการ 

  ต่อยอดทักษะเดิมให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงขึ้น

 

 จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบทางตรงกับการค้าของไทยมากนัก 

เนื่องด้วยสัดส่วนทางการค้าของไทยกับประเทศทั้งสองนั้นมีสัดส่วนท่ีน้อย ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย

กับยูเครนมากกว่าผลกระทบทางตรง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปสงค์วัตถุดิบของโลกท่ีรัสเซียส่งออกสินค้า เช่น เหล็ก  

อาหารสัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยน�าเข้าสินค้าเหล็ก อาหารสัตว์ และปุ๋ยจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่รัสเซีย แต่ตลาดโลก 

ต้องเผชิญกับภาวะตึงตัวจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่มาจากประเทศรัสเซียเช่นกัน ในปัจจุบันสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ยังคงยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่หกแล้วก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของสงครามต่อไป และประเทศไทยควรมีการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ 

จากหลาย ๆ ประเทศทีเ่ป็นแหล่งวัตถดิุบ การใช้วตัถุดบิอืน่ทดแทนสนิค้าท่ีขาดแคลน รวมถึงการประหยดัใช้พลงังานในรปูแบบต่าง ๆ  

ก็มีส่วนช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนสินค้า สินค้าน�าเข้าที่มีราคาแพงเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้

จัดท�าโดย :

นางสาวชุติมา ชุติเนตร

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
GTA Global Trade Atlas

ไทยออยล์ www.thaioilgroup.com
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สัมภาษณ์พิเศษ

นำงสำวณิรดำ วิสุทธิชำติธำดำ
ผู้อ�านวยการกองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วารสารฉบับนี้
จะพาทุกท่านไปท�าความรู้จัก
กับผู้บริหารมากความสามารถ 
ผอ.ณิรดำ วิสุทธิชำติธำดำ
กับบทบาทผู้อ�านวยการกองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อยำกให ้ เล ่ำ ชีวิตประสบกำรณ ์
ทีเ่ข้ำมำรับรำชกำรในแวดวงกระทรวง
อุตสำหกรรม พอสังเขป
 เข้ารับราชการ เมือ่ปี 2540 ในต�าแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซี3 ศูนย์ข้อมูล

อตุสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

ตอนนั้นมี ผอ.สุกิจ เป็นคนสัมภาษณ์ และ 

ต่อมาก็กลายมาเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งท่านก็

เป็นคนแรกที่สอนงาน โดยเฉพาะการท�า

บนัทกึข้อความ การจดัประชมุ การท�ารายงาน

การประชุม ซึ่งตัวเองมองว่า เป็นงานเอกสาร

ทีส่�าคญัมาก ๆ  และจากการสอนงานในวนันัน้

ก็เป็นทักษะองค์ความรู้ที่ติดตัวมาจนทุกวันนี้ 

 ในส่วนของงานด้าน IT ก็ท�าด้านระบบ

ฐานข ้ อ มูล  พัฒนาระบบสารสน เทศ 

พัฒนาเว็บไซต์มาโดยตลอด ต่อมาก็ได้มี

โอกาสท�างานด ้านการวิ เคราะห ์ข ้อมูล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การชี้น�าเตือนภัย

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม ทีส่�านกัวจัิยเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมในขณะนั้น จากนั้นก็กลับมา

ท�างานทีศ่นูย์สารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

เพื่อจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรม

 ในปี 2560 ก็ไปเป็นผู้อ�านวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 

ส� านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

งานหลกั ๆ  จะเกีย่วข้องกบังานด้านเทคโนโลยี

ดจิทิลัภาพรวมของกระทรวงและส�านกังานปลดั 

ทั้งงานเครือข ่าย อินเตอร ์ เน็ต Cloud  

งานพฒันาระบบทะเบียนลกูค้าของกระทรวง

อุตสาหกรรม (i-Industry) ระบบรับช�าระค่า

ธรรมเนียมรายปีและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

ของส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 

หรือ D-Payment การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐั หรือ i-Gateway 

และงานด้านนโยบายรวมถึงแผนปฏิบัติการ

ด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ 

ก อ ง ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อุตสาหกรรม ภารกิจหลักคือ การจัดท�า 

พฒันา และเผยแพร่ ท้ังดชันอีตุสาหกรรมภาพ

รวม รายสาขา และเชิงพื้นที่ การจัดท�า

รายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อตุสาหกรรม รวมถึงการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านเทคโนโลยดีจิทิลัให้มีความเหมาะสมและ

รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศอ.  

การบรหิารจดัการระบบสารสนเทศ ความมัน่คง 

ปลอดภยัไซเบอร์ ตลอดจนการเป็นศูนย์ข้อมลู

ด ้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท�าหน ้าที่  

บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ บูรณาการ

และแลกเปลี่ ยนข ้อมู ลด ้ าน เศรษฐกิ จ

อุตสาหกรรมตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

รวมทั้ งการก�าหนดและวางแนวปฏิบัติ

นโยบายด้านดิจิทัล
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ภำรกิจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 
ในบทบำทผู้อ�ำนวยกำรกอง
 โดยภาพรวมของกอง มองว่า เป็นการ

อ�านวยการความสะดวกในการท�างาน การให้

ค�าปรึกษาแนะน�า และแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติ

งานได้ส�าเร็จลุล่วง เพ่ือให้การขับเคลื่อน

ภารกิจทั้งหมดของกองเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งส่งผล 

ต่อไปยงัภาพรวมของ สศอ. ตลอดจนหน่วยงาน 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 จากภารกิจหลักของ กส. มีทั้งงานด้าน

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และงานด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงทั้งสองมีความส�าคัญ 

และมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมาก แต่กม็คีวาม

แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้งาน 

ทัง้สองฝ่ายเกดิการเชือ่มต่อร้อยเรยีงเข้าด้วยกัน 

อย่างสอดคล้องเหมาะสม เราต้องคิดว่า  

เราจะอ�านวยความสะดวกในการท�างาน

อย่างไรได ้บ ้าง เช ่น ประสานขอความ

อนเุคราะห์เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานอืน่ หลาย

ครั้งที่สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้เราท�า

อะไรให้เค้าบ้าง เราต้องท�าความเข้าใจเนือ้งาน

เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการท�างานให้แก่

เจ้าหน้าที่ แต่หากเกิดปัญหา ส่วนใหญ่ก็พูด

คยุสอบถามกนัก่อน แล้วจงึตดัสนิใจ ซ่ึงกม็ทีัง้

ทีเ่จ้าหน้าทีส่ามารถแก้ไขปัญหาได้เอง การให้

ค�าแนะน�าปรกึษาส�าหรบัแก้ไขปัญหา และการ

แก้ไขปัญหาเอง อย่างไรก็ตามก็มีงานที่ได้รับ 

มอบหมายท่ีเราต้องวางแผนก�าหนดทิศทาง 

ขอบเขต และวิธีการด�าเนินการเอง เมื่อเรา

และเจ้าหน้าท่ีร่วมกันท�างาน สิง่ท่ีต้องมก็ีต้องมี  

สิ่งใดที่ต้องปรับก็ต้องเปลี่ยน เพื่อผลสัมฤทธิ์

ของงาน

 งานอีกส่วนหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายคือ 

การประชมุทัง้ทีป่ระชมุภายในหน่วยงาน เป็น

ตัวแทนเข ้าร ่วมประชุม ท้ัง ท่ี เป ็นคณะ

กรรมการหรือเป็นประธาน บทบาทเราก็

เปลีย่นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ  บางครัง้การ

ไปประชมุช่วยให้การประสานสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเข้าใจอันดี แต่มี

อย่างหนึง่ท่ีเราต้องค�านงึถึงเสมอคือ การเสนอ

ความเห็นที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อการประชุม รวมถึงการน�าเรียน

ประเด็นส�าคัญต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องเพ่ือให้การปฏบิตังิานสามารถท�างาน

กันได้อย่างต่อเนื่อง

 โดยส่วนตัวนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ให้

ความส�าคัญมาโดยตลอดคือ การสอนงาน 

ทศันคตทิีด่ ีและการตัง้ใจเรยีนรูพ้ฒันาตนเอง 

หากมีควบคู ่กันไปจะเป็นการสร้างคนท่ีมี 

ขดีความสามารถเกินไปกว่าทีเ่ค้าคดิว่าตวัเอง

เป็นอยู่ เป็นการดึงเอาศักยภาพในตัวบุคคล

ออกมา จงึจะท�าให้เกดิบคุลากรท่ีดมีคีณุภาพ  

การพัฒนางานเป ็นไปได ้อย ่างต ่อเนื่อง  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นโยบำยและแนวทำงด�ำเนินงำน 
ของ กส. กับกำรรองรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น
 ในภาพรวมองค์กรในการน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ กส. ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เช่น 

การปรับปรุงสายสัญญาณ Firewall, Core 

Switch การวางโครงสร้าง Public Zone/ 

Private Zone การให ้ความส�าคัญกับ 

ความปลอดภยัไซเบอร์อย่างมาก การน�านโยบาย  

แนวปฏิ บั ติ และกฎหมาย ซ่ึ ง เป ็ นภาพ 

การด�าเนินงานของประเทศมาก�าหนด 

เป็นแนวปฏิบัติด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 

การด�าเนนิงานของ สศอ. รวมถงึการวางระบบ 

คลงัข้อมลูและการบรหิารจัดการข้อมลูเพือ่ให้

สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว  

ไม่เป็นไซโล สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

ในทุกช่วงเวลาอย่างปลอดภัย การเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้

เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้

เกดิมลูค่าทางเศรษฐกิจ และการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่ อ ให ้บริการหรืออ� านวย 

ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ง่ายต่อการ 

ใช้งานหรือเข้าถึง และสามารถใช้ข ้อมูล 

ได้อย่างรวดเรว็ ปลอดภยั ตลอดทัง้การพฒันา

เจ้าหน้าท่ีให้มีทักษะความรู ้ความเข้าใจ  

และการตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ถูกต้อง

  ในภาพของ กส. เราจะหารือพูดคุยกัน

ในกอง เพื่อปรับปรุงกระบวนงานของ กส. 

โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ให้

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่เอง

ก็ต้องปรับกระบวนทัศน์และเปลี่ยนวิธีการ

ท�างานให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่น�าเข้ามา

ใช้ด้วยเช่นกนั เพือ่ให้เกิดความลงตวัในการใช้ 

Digital Transformation ส�าหรับท�างานได้

อย่างแท้จริง ซ่ึงในตอนแรกทีมี่การด�าเนนิการ

ปรับเปลีย่นหรอืลงมอืท�าสิง่ใหม่ ๆ  กเ็ป็นเรือ่ง

ปกติทีต้่องมกีารสอบถามชีแ้จงท�าความเข้าใจ

กนับ่อย ๆ  แต่เมือ่ด�าเนนิการไปได้สกัระยะ จะ

มีคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้สามารถ

ท�าได้ไปพร้อมกัน อนันีถื้อเป็นสิง่ท่ีดมีาก ๆ  ใน 

กส. ทีท่กุคนยอมรบั ปรบัเปลีย่นวธิกีารท�างาน

และความคุ ้นชิน พร้อมเดินไปด้วยกันใน

แนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ 

 โดยกระบวนงานท่ี กส. ได้ด�าเนนิการในกอง 

คือ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

ที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการลงนามใน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมการมอบหมาย

งานรายบุคคล หรอืการเสนอบนัทกึทีเ่ป็นไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ การด�าเนินการนี้ส่งผลให้ กส. 

	 	 	 โดยส่วนตัวนั้น	 มีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ ให้ความ
ส�าคัญมาโดยตลอดคือ	การสอนงาน ทัศนคตท่ีิดี และการ
ตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตนเอง หากมีควบคู่กันไปจะเป็นการ
สร้างคนท่ีมีขีดความสามารถเกินไปกว่าท่ีเค้าคิดว่า 
ตวัเองเป็นอยู่ เป็นการดึงเอาศกัยภาพในตวับุคคลออกมา  
จึงจะท�าให้เกิดบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ	 การพัฒนางาน
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ลดการใช้กระดาษได้เยอะมาก รวมถงึการให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมในการน�าส่งแบบรายงานผลการประกอบกจิการรายเดอืน 

และรายปีในรปูแบบออนไลน์ ผ่านระบบ iSingleForm กช่็วยลดข้ันตอน 

การสแกนแบบฟอร์ม ลดกระดาษทีใ่ช้ในการรบัแฟ็กซ์ ลดพืน้ท่ีในการ

จัดเก็บเอกสาร ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการเดินทาง

ที่ต้องมาส่งแบบ ร.ง.8 และ ร.ง.9

บทบำทของ กส. ท่ีมีต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม
 การพัฒนาและจัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ท่ีสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้ังในภาพรวม  

รายสาขา และเชงิพืน้ที ่เป็นหนึง่ในการขบัเคลือ่นนโยบายทางเศรษฐกจิ 

ส่งผลต่อความเช่ือมั่นและการลงทุนของผู้ประกอบการ การเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและลู่ทางในธุรกิจ 

ซึ่งปัจจุบัน กส. ได้ด�าเนินการจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรมอันเป็นเครื่อง

ชีภ้าวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมรายเดือน ทัง้ในภาพรวมและรายสาขา 

ครอบคลุม 21 สาขาอุตสาหกรรม 70 กลุ่มอุตสาหกรรม 256 

ผลิตภณัฑ์หรือสินค้าโดยดัชนีอตุสาหกรรมนีไ้ด้มกีารประชุมหารือกนั

ในคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรมเป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งมีผู้แทน

ของหน่วยงานทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นองค์ประกอบ เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงแรงงาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร 

 นอกจากนั้นยังได้จัดท�ารายงานผลิตภาพและผลประกอบการ

อุตสาหกรรมรายปี ครอบคลุม 21 สาขาอุตสาหกรรม 7 ภูมิภาค  

(รวมกรงุเทพและปรมิณฑล) ซึง่แสดงถงึโครงสร้างอตุสาหกรรม เช่น 

การผลติ การตลาด การเงนิ แรงงาน นวตักรรม เป็นต้น และยงัแสดง

ถึงผลิตภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพการผลิต 

ในภาพรวมระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพ

ในการผลิตและสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ภาคอุตสาหกรรม

 ซึ่งเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวท้ังดัชนี

อตุสาหกรรมและรายงานผลติภาพและผลประกอบการอตุสาหกรรม

ได้ด�าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Open 

Data)เพื่อให้บริการข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศแก่นักลงทุน  

ผูป้ระกอบการ และนกัวชิาการ เพ่ือให้เกดิการใช้ประโยชน์จากข้อมลู 

และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อไป

 ในปัจจุบัน กส. ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็น

หน่วยงานทางเศรษฐกจิ ผ่านกลไกคณะอนกุรรมการพัฒนาและวิจยั

ดัชนีอุตสาหกรรมในการด�าเนินการจัดท�าเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมระดับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการจัดท�าดัชนี

อตุสาหกรรมรายภมูภิาค (น�าร่อง) ประกอบด้วย ภาคเหนอื ภาคอสีาน 

และภาคใต ้  คาดว ่าจะสามารถให ้บริการและเผยแพร ่ ได  ้

ในปีงบประมาณ 2566 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 ทีผ่่านมาการน�าข้อมลูดชันอีตุสาหกรรมและสถติอิตุสาหกรรม

ไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้ใช้บริการข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักวิเคราะห์ 

นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ซึ่งผู้ใช้บริการข้อมูลในกลุ่มของ 

ผู้ประกอบการยังมีไม่มากนัก โดยจากการส�ารวจข้อคิดเห็นของ 

ผู้ใช้บริการข้อมูลพบว่า สาเหตุที่การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกลุ่ม

ของผู้ประกอบการยังไม่แพร่หลายมากนัก เน่ืองจากการน�าเสนอ

ข้อมูลยังเข้าใจได้ยาก ประกอบกับรูปแบบการน�าเสนอยังขาด 

ความน่าสนใจ ดังนั้นจึงขอแนะน�าข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติ

อุตสาหกรรมโดยสงัเขป ส�าหรับข้อมลูดัชนีอตุสาหกรรมจะเป็นตวัเลข

ที่สามารถสะท้อนสถานการณ์การผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

ในแต่ละเดอืนทัง้ในภาพรวมและในรายสาขาอตุสาหกรรมซึง่จะมรีาย

ละเอียดของการน�าข้อมูลไปใช้ท่ีแตกต่างกันตามประเภทของข้อมูล

ซึ่งมีทั้งหมด 7 ข ้อมูล ได ้แก ่ 1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(Manufacturing Production Index) เป็นค่าทีแ่สดงทิศทางปรมิาณ

ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ ่มผลิตภัณฑ์ 2) ดัชนี 

การส่งสนิค้า (Shipment Index) เป็นค่าดชันทีีว่ดัปรมิาณการส่งสนิค้า 

อตุสาหกรรม หรอืยอดการจ�าหน่ายสนิค้าอตุสาหกรรมในแต่ละกลุม่

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสะท้อนความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 

ในตลาด และแนวโน้มการขยายตวัของธรุกจิ 3) ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปู

คงคลงั (Finished Goods Inventory Index) เป็นค่าดชันทีีว่ดัแนวโน้ม 

ของระดับสินค้าส�าเร็จรูปคงคลังของโรงงาน โดยการพิจารณาดัชนี

สินค้าส�าเร็จรูปคงคลังควบคูก่บัดชันผีลผลติอตุสาหกรรมจะสามารถ

สะท้อนภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ชัดเจนมากข้ึน 4) ดัชนี

อัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) เป็น 

ค่าดัชนีที่ได้จากการค�านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้า

ส�าเร็จรูปคงคลังและปริมาณการส่งสินค้า ซ่ึงสามารถสะท้อน 

ความสามารถในการปรบัปรมิาณผลผลติให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของตลาดได้อย่างเหมาะสม 5) ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

(Labor Input Index) เป็นการวดัจ�านวนช่ัวโมงการท�างานเปรยีบเทยีบ 

กับปีฐาน สะท้อนการใช้ปัจจัยแรงงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรม

แต่ละช่วงเวลา 6) ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity 

Index) เป็นค่าดชันขีองอตัราส่วนระหว่างผลผลิตสนิค้าอตุสาหกรรม

กับจ�านวนชั่วโมงการท�างาน ซึ่งสะท้อนความสามารถของแรงงาน 

ในภาคการผลติว่าได้จ�านวนผลผลติทีม่ากขึน้หรอืลดลงในระยะเวลา

การท�างานที่เท่ากัน และ 7) อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Capacity 

Utilization Ratio) เป็นเครือ่งชีร้ะดบัการผลติของภาคอตุสาหกรรม 

โดยเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตจริงกับก�าลังการผลิตสูงสุดหรือ

ปริมาณผลผลิตที่ได้เมื่อเต็มศักยภาพของเครื่องจักร

 นอกจากน้ี ยงัได้ปรบัปรุงรปูแบบการน�าเสนอให้น่าสนใจยิง่ขึน้ 

โดยปรับปรุงจากการเผยแพร่ในรูปแบบตารางข้อมูลทางสถิต ิ

เป็นการเผยแพร่ในรปูแบบรายงานอจัฉรยิะ (Business Intelligence)  

ซึง่ผูใ้ช้บรกิารข้อมลูสามารถเลอืกข้อมลูทีต้่องการแสดงได้ด้วยตนเอง 

พร้อมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากการเลือกดูข้อมูล 

ในเชงิสถติแิล้วรายงานอจัฉรยิะยงัมส่ีวนของการสรุปรายงานสถานการณ์ 

การผลิตภาคอตุสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาท่ีผูป้ระกอบการ

สนใจ ท้ังนี้ยังมีแผนงานท่ีจะได้ด�าเนินการปรับปรุงรูปแบบรายงาน

อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะสามารถน�าข้อมูล

ดชันอีตุสาหกรรมและสถติอิตุสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจ 

ด�าเนินธุรกิจ หรือการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
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 ส�าหรับอตุสาหกรรมทีม่กีารปรบัตัวลดลง เช่น คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง พลาสตกิและยางสงัเคราะห์ข้ันต้น เหลก็และเหลก็กล้า

ขั้นมูลฐาน เฟอร์นิเจอร์ และน�้ามันปาล์ม เป็นต้น 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ฐานเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล

 ดชันีอุตสาหกรรม	 ไตรมาส	 ไตรมาส	 ไตรมาส	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	
	 	 2/2564	 1/2565	 2/2565	 เมือ่เทยีบกับ	 เมือ่เทยีบกับไตรมาส
	 	 (เม.ย.-ม.ิย.)	 (ม.ค.-ม.ีค.)	 (เม.ย.-ม.ิย.)	 ไตรมาสก่อน	(%MoM)	 เดยีวกันของปีก่อน	(%YoY) 

ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม 

(ถ่วงน�า้หนกัมลูคา่เพ่ิม) 96.52 105.36 95.79 -9.09 -0.76

ดชันีการสง่สนิคา้ 97.75 103.81 97.79 -5.80 0.04

ดชันีสนิคา้ส�าเรจ็รูปคงคลงั 135.87 138.86 134.29 -3.29 -1.16

ดชันีอตัราสว่นสนิคา้ส�าเรจ็รูปคงคลงั 152.70 138.09 148.77 7.74 -2.58

ดชันีแรงงานอตุสาหกรรม 92.08 98.10 94.29 -3.88 2.40

ดชันีผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรม  107.92 109.71 106.95 -2.52 -0.90

อตัราการใชก้�าลงัการผลติ 62.65 66.53 61.10 - -

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (70 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 2/2565

 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ไตรมาส 2 ของปี 2565 (เมษายนถึง มิถนุายน) 
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.76 เช่นเดียวกับดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง  
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.16 2.58 และ 0.90 
ตามล�าดับ ในขณะท่ีดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.04 และ 2.40 ตามล�าดับ 
 โดยอัตราการใช้ก�าลังการผลิต อยู่ท่ีร้อยละ 61.10 (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1) อย่างไรก็ดี ในไตรมาสน้ี 
มีอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนและแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และเครื่องประดับเพชรพลอยแท้ เป็นต้น

ภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมส�าคัญ 5 อันดับแรกท่ีมีการปรับตัว 
เ พ่ิ ม ข้ึ น ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 มีดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

14.61 เม่ือเปรียบเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ภาวะการผลติ

และจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 

โรคโควดิ-19 และการเปิดประเทศรับนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิท�าให้ระดบั 

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูปในประเทศเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาน�้ามัน

เชื้อเพลิงจะปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงไตรมาสน้ีจาสถานการณ ์

ความไม่สงบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

 ผลติภณัฑ์ยาง ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 12.55 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ภาวะการผลิตและจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น

จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งเป็นหลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่

ภาวะปกต ิและปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควดิ-19 เริม่คลีค่ลาย

ในต่างประเทศ ท�าให้ประเทศคู่ค้ามีความต้องการสินค้าเพ่ิมขึ้น  

รวมถึงปัญหาเรื่องการขนส่งที่คลี่คลายลง ส่งผลให้สามารถส่งสินค้า

ได้มากขึ้น

 ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 4.80 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ภาวะ

การผลิตเพิ่มขึ้น จากสินค้า Integrated Circuits (IC) และ PWB 

เป็นหลัก เนื่องจากเป็นไปตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง

 เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ ใช ้รักษาโรค ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 22.48 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ภาวการณ์ผลิตและจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น จากสินค้ายาเม็ด ยาน�้า  

ยาแคปซูล และยาครีม โดยเฉพาะยาเม็ด และยาน�้า ซึ่งเป็น 

ยาแก้ปวดลดไข้ส�าหรับใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมถึงยาฆ่าเช้ือ  

และยาแก้อักเสบ

 เครื่องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ปรับตัว

เพิม่ข้ึนร้อยละ 16.68 เมือ่เปรียบเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ภาวการณ์ผลติและการจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ จากสนิค้าจ้ี สร้อย และก�าไล 

เนือ่งจากมคี�าสัง่ซ้ือท่ีเริม่กลบัเข้ามาหลงัจากหลายประเทศผ่อนคลาย

มาตรการควบคมุโรคโควิด-19 มากขึน้ ท�าให้ผูบ้รโิภคในตลาดส่งออก 

ส�าคญักลบัมาใช้จ่ายซือ้สนิค้าอกีครัง้ ในขณะทีปี่ก่อนตลาดโลกยงัคง

ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่กระทบต่อก�าลงั

ซื้อและความต้องการของลูกค้า

อุตสาหกรรมส�าคัญ 5 อันดับแรกท่ีมีการปรับตัวลด
ลง
ส่งผลต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาส 2  
ของปี 2565 มีดังนี้
 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 29.57 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดย

ภาวะการผลติลดลงจากสินค้า Hard Disk Drive เป็นหลกั เนือ่งจาก

การขาดแคลนวัตถุดิบส�าหรับการผลิตจากประเทศจีน และปัญหา

ด้านโลจิสติกส์ของจีน อันเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์ในเมือง

ส�าคัญตามนโยบาย Zero Covid ประกอบกับการทยอยยกเลิก 

การผลิตสินค ้ าบางประ เภท ท่ีมี ความต ้องการลดลงจาก 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น ปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 11.68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

โดยภาวะการผลติและการจ�าหน่ายลดลงจากสนิค้า Polyethylene 

resin เนื่องจากผู้ผลิตบางรายปรับแผนกลยุทธ์ใหม่หลังจากต้นทุน

การผลิตปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มสินค้า Ethylene  

Propylene และ Benzene ลดลงจากการ Shut down ต่อเนื่อง
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รูปที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ของผู้ผลิตบางราย

 เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.80 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยภาวะการผลิต

และการจ�าหน่ายลดลงเนื่องจากความต้องการบริโภคท่ีชะลอตัว 

จากราคาสนิค้าในหมวดวสัดุก่อสร้างปรับตัวสงูขึน้ตามต้นทนุการผลิต 

ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งลูกค้าชะลอค�าสั่งซื้อ 

เพื่อติดตามสถานการณ์และทิศทางของราคาเหล็กในตลาดโลก 

 เฟอร์นิเจอร์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.58 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยภาวะการผลิตและการจ�าหน่าย 

ลดลงจากสินค้าเครื่องเรือนท�าด้วยไม้เป็นหลัก เนื่องจากปีนี้

สถานการณ์ของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การด�าเนินชีวิตเริ่มเข้าสู่

ภาวะปกติ ความต้องการสินค้าที่ใช้ในกรณี Work From Home  

จึงชะลอตัวลดลง รวมท้ังผู้ซื้อจากประเทศคู่ค้า (สหรัฐอเมริกา)  

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ฐานเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
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ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาพรายสาขาส�าคัญ

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ฐานเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรม
ได้ที่เว็บไซต์ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) http://www.oie.go.th

ชะลอค�าสั่งซื้อบางส่วน

 น�้ามันปาล์ม ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.68 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยภาวะการผลติลดลงจากสนิค้าน�า้มนั

ปาล์มดบิ และน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์เนือ่งจากปีนีพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูปาล์ม

ทางภาคใต้เกิดฝนตกหนักและมีน�้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ท�าให้

ผลปาล์มได้รับความเสียหายเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์ม

ได้ ส�าหรบัการจ�าหน่ายปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกัน โดยลดลงจากตลาด

ในประเทศ สาเหตจุากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อเนือ่งทีต้่องการ

ใช้น�้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าลดลง เช่น อุตสาหกรรม

ไบโอดีเซลปรับลดส่วนผสมจาก B7 ให้เหลือเพียง B5 รวมถึง

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องส�าอางที่ชะลอการส่ังซ้ือสินค้า 

เนือ่งจากกระแสข่าวการยกเลกิค�าสัง่ห้ามการส่งออกน�า้มนัปาล์มของ
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 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากรัสเซีย

และแคนาดา และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 

รองจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประชากร 1.4 พันล้านคน โดยมี

ประชากรที่มีรายได้ปานกลางราว 400 ล้านคน เมืองหลวงคือ  

กรุงปักกิ่ง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 34 แห่ง ประกอบด้วย  

23 มณฑล (อาทิ กวางตุ้ง เสฉวน ยูนนาน ไหหล�า) 4 เทศบาลนคร 

(ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง และเทียนจิน) 5 เขตปกครองตนเอง (อาทิ  

กว่างซจ้ีวง ทเิบต) และ 2 เขตบรหิารพเิศษ (ฮ่องกง และมาเก๊า) ทัง้น้ี 

ไทยและจีนได้สถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูตเมือ่วันที ่1 กรกฎาคม 

2518 โดยปัจจุบันความสัมพันธ์ครบรอบ 47 ปี

 ในอดีตจีนพัฒนาเศรษฐกิจโดยระบบสังคมนิยมและปรับการ

พัฒนาเข้าสู่สากลโดยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) 

เมื่อปี 2544 ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาประเทศของจีนอยู่ภายใต้แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี 2564 – 2568) 

และวางเป้าหมายระยะยาวถึงปี 2578 โดยการเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูง สาระ

ส�าคัญกล่าวถึง “ความใหม่” 3 ประการ ได้แก่ (1) การเข้าสู่ช่วง 

การพฒันาใหม่ หลงัจากจีนประกาศความส�าเร็จในภารกจิการบรรเทา 

ความยากจนและก�าลังจะประกาศการบรรลุเป้าหมาย “สังคมกินดี

อยู่ดี” และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่เป้าหมาย “ประเทศ

สังคมนิยมที่มีความทันสมัย” (2) แนวคิดการพัฒนาใหม่ คือ 

“นวัตกรรมการประสานงาน เทคโนโลยีสีเขียว การเปิดกว้างและ 

ร่วมแบ่งปัน” ของประธานาธิบดสี ีจิน้ผิง และ (3) รปูแบบการพฒันาใหม่ 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจวงจรคู ่ (Dual circulation) ทั้งนี้  

แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 14 ก�าหนดตวัช้ีวดัหลกั 5 ด้าน ได้แก่ การพฒันา

เศรษฐกจิ การขบัเคลือ่นการพฒันาด้วยนวตักรรม ชวีติความเป็นอยู่

ของประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และความ

มัน่คงทางอาหารและพลงังาน โดยไม่ก�าหนดเป้าหมายการเตบิโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยระบุเพียงให้มีอัตราการ

เติบโตของเศรษฐกิจอยู ่ในระดับท่ีเหมาะสม และเป็นไปตาม

สถานการณ์ความเป็นจริงในแต่ละปี พร้อมทั้งยังค�านึงถึงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย และ

เป็นครั้งแรกท่ีจีนก�าหนดบทเฉพาะเรื่องความมั่นคงของการพัฒนา 

(Safe Development) เพื่อสะท้อนว่ารัฐบาลจีนให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาอย่างมั่นคง เน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

โครงสร้างหลกัของประเทศ ได้แก่ ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คง

ทางพลังงาน และความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังคง

เผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งจากสถานการณ์การเมืองโลกและ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19

พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจ
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทย

นานาสาระ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจ
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับไทย

 ด้านการพัฒนาด้วยนวตักรรม ในปี 2564 จีนได้ด�าเนนินโยบาย

การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี (National Economic and Technological  

Development Zones) มากกว่า 200 แห่ง ในพืน้ที ่31 มณฑลและ 

เขตปกครองตนเองครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ เพ่ือรองรับ 

การน�าเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศ โดยม ี

เป้าหมายหลกัเพือ่ส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิแบบเสร ีสามารถพึง่พาตนเอง  

และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมทีท่นัสมยั รวมทัง้พฒันาแนวทางความ

ร่วมมอืทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ จีนยังมีนโยบายการพัฒนาโดยมุ่งปฏิรูป

โครงสร้างด้านอุปทาน (supply-side structural reform)  

ของประเทศ เพื่อเพ่ิมการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนกับ 

ต่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศควบคู่ไปกับการเปิด

รับการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตและ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับโลกตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

นวัตกรรมและการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิ เทคโนโลยี 

5G ศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ (cloud computing) เทคโนโลยีดิจิทัล 

และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ

ประเทศ รวมถึงมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดิจิทัลน�าร่องขึ้น โดยให้

ความส�าคัญกับการเสริมสร้างผู้ประกอบการ (Start-ups) ในสาขา 

ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ตลอดจนอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์สาธิต

ด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ

 ด้านเศรษฐกิจและการค้ากบัต่างประเทศ จีนให้ความส�าคญักบั

การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศผ่านการเข้าร่วมในการ 

จัดท�าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)  

ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันจีนได้มีความตกลง FTA จ�านวน 19 ฉบับ กับ 26 ประเทศ

ทั่วโลก โดยล่าสุดจีนได้ลงนามในความตกลง FTA ระดับทวิภาคี 

กบัมอรเิชยีส ซึง่เป็นประเทศแรกของภมูภิาคแอฟริกา และกับกมัพชูา 

รวมถึงมีการยกระดับมาตรฐานความตกลง FTA ที่มีอยู ่แล้วกับ

สงิคโปร์และนวิซแีลนด์ ตลอดจนอยูร่ะหว่างการเจรจากบัปากสีถาน 

ในส่วนของความตกลง FTA ระดับพหุภาคี จีนได้ร่วมลงนาม 

ในความตกลงหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีสมาชิกจ�านวน 15 ประเทศ รวมถึง

อยู ่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมในความตกลงที่ครอบคลุมและ

ก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  

ซึ่งทั้งสองความตกลงฯ เป็นความตกลงที่ครอบคลุมประเด็น 

ด้านการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร และการลงทนุ โดยมกีารสร้างมาตรฐาน 

และกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศภาคี ทั้งในประเด็น 

การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิง่แวดล้อม 

รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ

 นอกจากนี้ จีนยังมีบทบาทส�าคัญในกรอบความร่วมมือระดับ

นานาชาติ อาทิ APEC, G20, BRICS, WTO ตลอดจนความร่วมมือ

ในกรอบภมูภิาคและอนภุมูภิาค รวมถงึการมุง่สูเ่ป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื (SDGs) ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ และการแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 

โควิด-19 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ผ่านการแลกเปล่ียน

ข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกและประเทศต่าง ๆ รวมถึงการผลักดัน

นโยบายข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: 

BRI) ซึง่เป็นนโยบายในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงการ

ค้าระหว่างประเทศของจีนกับประเทศต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งเส้น

ทางทางบกและทางทะเลรวม 171 ประเทศ รวมถึงได้ขยายแนวคิด

ไปสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล (Digital Silk Road) ซึ่งเป็นเส้นทางการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนไปสู่โลกยุคไซเบอร์ ตลอดจนอยู่ระหว่าง

การพฒันา Health Silk Road และ Green Silk Road ให้ครอบคลมุ

ความร่วมมือที่หลากหลายกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 จนีให้ความส�าคญักบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและรอบด้านควบคู่

ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิ จากการมปีระชากรจ�านวนมากในขณะที่

ทรัพยากรของโลกมีอยู่อย่างจ�ากัดและต้องบริหารจัดการร่วมกับ 

ประเทศอื่น ๆ จึงเป็นแรงผลักดันให้จีนเกิดการพัฒนานวัตกรรม 

ด้านต่าง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต รวมถึง

การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ ปัจจุบันไทยและจีนมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมในหลายมิติ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 

ครอบคลมุระดบัมหภาค อนภุมูภิาคไปจนถงึรายมณฑล ทีส่�าคญั ดงันี้

	 l	ด้านการค้าและการลงทุน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2560 

– 2564) การค้ารวมระหว่างไทยและจีนมีมูลค่าเฉลี่ย 83,354 ล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ โดยแบ่งออกเป็นการส่งออกมลูค่าเฉลีย่ 31,202 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ และน�าเข้ามูลค่าเฉลี่ย 52,152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ท้ังนี้ จีนยังคงความส�าคัญในฐานะคู่ค้าและนักลงทุนหลักของไทย 
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ส�าหรับข้อมูลล่าสุดในปี 2564 จีนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย 

โดยเป็นตลาดส่งออกอนัดับ 2 และน�าเข้าอนัดับ 1 ของไทย ซ่ึงมมีลูค่า

การค้ารวม 103,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 

37,204 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และน�าเข้ามลูค่า 66,546 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

สินค ้าส ่งออกของไทยที่ส�าคัญ ได ้แก ่ ผลไม ้สดและแปรรูป  

เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง เคมีภัณฑ์ ยางพารา รถยนต์

และส่วนประกอบ ส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากจีนที่ส�าคัญ ได้แก่ 

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งจกัรกลและ

ส ่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์และ 

ส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็กและ

ผลติภณัฑ์ สนิแร่โลหะ พลาสตกิ ทีผ่่านมา แม้ไทยจะเป็นฝ่ายขาดดลุ 

การค้ากับจีน แต่ส่วนใหญ่เป็นการขาดดุลเนื่องจากไทยน�าเข้าสินค้า

ประเภททนุของจนีเป็นหลกั ส�าหรบัด้านการลงทนุ จนีเป็นนกัลงทนุ

ต่างชาติอันดับ 4 ของไทย รองจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ 

จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

พบว่า จีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมในไทยระหว่างปี 2560-2564 

ประมาณ 11,960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี2564 นักลงทุนจาก

จีนได้แสดงความจ�านงขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จ�านวน 

117 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 1,423 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ซึ่งพบว่าปัจจุบันจีนมีแนวโน้มปรับโครงสร้างการลงทุนจากเดิม 

ที่ใช้เงินลงทุนสูงมาสู่การลงทุนท่ีมีขนาดเล็กลงและใช้เทคโนโลยี 

เพิ่มมากขึ้น

	 l	ความร่วมมอือนภุมูภิาคแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang 

Cooperation: MLC) ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ ได้แก่ 

กัมพูชา สปป.ลาว เมยีนมา เวยีดนาม ไทย และจนี มุง่เน้นการพฒันา

อย่างย่ังยืนในอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง ลดความเหลือ่มล�า้ด้านการพฒันา

ระหว่างประเทศสมาชิก ผ่านการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน

พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund) ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี โดยในปี 2562 กระทรวงอตุสาหกรรมได้รบัการอนมุตัิ

งบประมาณเพื่อด�าเนิน “โครงการอบรมการยกระดับการพัฒนา

นโยบายอุตสาหกรรมส�าหรับประเทศในกรอบความร ่วมมือ 

แม่โขง-ล้านช้าง” เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกลยุทธ์

การพฒันาอุตสาหกรรมระหว่างไทบกบัประเทศสมาชกิแม่โขง-ล้านช้าง 

โดยได้จัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

รวมถึงได้จดัท�าข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

จากกองทุนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกรอบ

	 l	ความร่วมมือระดับรายมณฑล ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น

ประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมระดับสูงระหว่างไทย-มณฑล

กวางตุง้ ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2564 ร่วมกบัผูว่้าการมณฑล

กวางตุ้งฝ่ายจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบต่อการก�าหนดนโยบาย

และทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง รวมถึงการ

ส่งเสริมความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของท้ังสองฝ่ายจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 การระบุสาขาความร่วมมือและอุตสาหกรรมที่

ควรด�าเนนิการให้เกดิผลเป็นรปูธรรม ได้แก่ หุน่ยนต์อจัฉริยะ ปัญญา

ประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการแพทย์  

รวมถึง Start-up และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการน�าเสนอ

ศักยภาพของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) กับนครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ 

อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao 

Greater Bay Area: GBA)

	 l	ด้านอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด�าเนินงาน 

ภายใต้แผนปฏบัิตกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอืเชิงยทุธศาสตร์ไทย-จนี 

พ.ศ. 2560-2564 ในสาขาเศรษฐกิจและการค้า ด้านการอ�านวย 
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ความสะดวกทางการค้า โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 กระทรวง

อุตสาหกรรมได้รับข้อเสนอจาก The State Administration for 

Market Regulation (SAMR) ของจีน ในการพัฒนาความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมโดยการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการ

มาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง และการตรวจสอบคุณภาพร่วมกัน 

โดยปัจจบุนั ทัง้สองฝ่ายอยูร่ะหว่างการติดต่อประสานงานเพือ่จดัท�า

ร่างโต้ตอบ MOU ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีสาขาอุตสาหกรรม  

ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย โดยกระทรวงอตุสาหกรรมอยูร่ะหว่างด�าเนนิการกระบวน

การภายในประเทศในการพิจารณาข้อเสนอการจัดต้ังส�านักงานท่ี

ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในประเทศจีน เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุน 

การพัฒนาอตุสาหกรรมระหว่างไทย-จนี ในการให้บรกิารข้อมลูเชงิลกึ 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต มาตรฐาน  

รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและ SMEs

 ขณะเดียวกันไทยด�าเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ 

สีเขียว (BCG Model) เพื่อขับเคล่ือนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับนโยบายของจีน และ

สามารถพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในสาขาเป้าหมาย 

ที่มีศักยภาพร่วมกันภายใต้กลไกการด�าเนินงานของท้ังสองฝ่าย 

ให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนได้ต่อไป 

จัดท�าโดย :

นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

รายงานการทบทวนนโยบายการค้าภายใต้ WTO ของจีน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ผลกระทบของอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปไทย
					จากความขัดแย้งระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน
 ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน เริ่มข้ึน 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 หลังจากที่สภาสูงของรัสเซียเห็นชอบ

ให้ประธานาธิบดีสามารถส่งกองทัพไปต่างประเทศได้ หลังจากนั้น

รสัเซียได้บกุเข้าโจมตยีเูครน ขณะทีก่ารเจรจายงัไม่มท่ีาทว่ีาจะคบืหน้า 

วิกฤตรัสเซียและยูเครนก็กลับมาสร้างความตึงเครียดทางภูมิภาค 

อีกคร้ัง ท�าให้ชาติตะวันตกและประเทศอื่น ๆ ประกาศมาตรการ 

คว�า่บาตรรสัเซยีในด้านต่าง ๆ  เช่น ห้ามส่งออกสนิค้าเทคโนโลยไีปรสัเซีย 

ห้ามรัฐวิสาหกิจและบริษัทของรัสเซียขอสินเชื่อและเข้าถึงเงินสกุล

ต่างประเทศ ควบคมุการส่งออกและห้ามการด�าเนนิธรุกรรมทางการเงนิ 

อายัดสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับรัฐบาลรัสเซีย เป็นต้น  

จากความขัดแย ้งดังกล ่าวได ้ส ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

อาหารแปรรูป ดังนี้

สถานการณ์โลก
 

 จากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อราคา

พลงังานและราคาสนิค้าเกษตรโลก ให้ปรบัตวัสงูขึน้โดยเฉพาะข้าวสาลี 

ที่ราคามีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 37.1% เนื่องจากรัสเซียและ

ยูเครนเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก สอดคล้องกับราคา

น�้ามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นกว่า 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน นับเป็นราคาทีส่งูสุดในรอบหลายปี และเมือ่เทยีบสดัส่วน

การส่งออกข้าวสาลีโลก พบว่าในปี 2564 ประเทศรัสเซียมีปริมาณ

การส่งออกข้าวสาลี จ�านวนกว่า 27 ล้านตนั คดิเป็นสดัส่วน 16.06% 

ในขณะทีป่ระเทศยเูครนมปีริมาณการส่งออก จ�านวนกว่า 20 ล้านตนั 

คิดเป็นสัดส่วน 11.76% จะเห็นได้ว่าสัดส่วนทั้งสองประเทศรวมกัน

มีปริมาณมากกว่า 25% ของโลก ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวได้ส่ง 

ผลกระทบต่อราคาข้าวสาลีโลกที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา

 เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2

ทีม่า : MARKET INSIDER และ TRADE MAP รวบรวมโดยศูนยว์จิยักสกิรไทย
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สถานการณ์ไทย

  ด้านการน�าเข้า
    

 

 ประเทศรัสเซียถือเป็นคู่ค้าล�าดับที่ 30 ของไทย ในภาพรวม

ประเทศไทยน�าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศรัสเซียมีมูลค่า 2,440 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.51% ของมูลค่าน�าเข้าอาหารโดย

รวม โดยสินค้าหลักที่น�าเข้า ได้แก่ ปลาซาร์ดีนแช่แข็ง 52.1%  

ปลาแซลมอนแช่แข็ง 36.1% กุ้งน�้าเย็น 3% และอื่น ๆ  เมื่อพิจารณา

จากสดัส่วนการน�าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศรสัเซยีพบว่าในเบือ้งต้น 

ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากนัก

     

 ส�าหรับประเทศยูเครนถือว่าเป็นคู่ค้าล�าดับที่ 22 ของไทย 

การน�าเข้าสินค้าอาหารของประเทศไทยจากประเทศยูเครนมีมูลค่า 

4,007 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.84% ของมูลค่าน�าเข้าอาหาร 

โดยรวม สินค้าหลักที่น�าเข้า ได้แก่ ข้าวสาลี 87.7% น�้ามันเมล็ด 

ดอกทานตะวัน 9.4% ข้าวบักวีต 1.7% และอื่น ๆ

 โดยไทยมีปริมาณการน�าเข้าข้าวสาลีจากยูเครนมากเป็น 

อันดับ 3 รองจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วน 

12.87% ของการน�าเข้าข้าวสาลีทั้งหมดของไทย จึงอาจจะได้รับ 

ผลกระทบในส่วนน้ีทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อรัสเซียและยูเครน 

ซ่ึงเป็นสองประเทศรายใหญ่ไม่สามารถส่งออกได้แล้ว ซึง่จะส่งผลกบั

ปรมิาณแป้งสาลทีีม่จี�านวนไม่พอกบัความต้องการตลาดโลก เกดิการ

แย่งชิงสินค้ากันในตลาด ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ส�าหรับข ้าวสาลีส ่งผลต ่อไทยในแง ่ต ้นทุนวัตถุดิบของ

อตุสาหกรรมการผลติท่ีใช้ข้าวสาลเีป็นวัตถดิุบ เช่น บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 

 อันดบั		 สินค้าน�าเข้าจาก		 มูลค่า		 ปริมาณการน�าเข้า
	 	 ประเทศรัสเซยี	 (ล้านบาท)	 (กโิลกรัม)

 1  ปลาซารดี์นแชแ่ข็ง  1,271,328,663  58,301,358

 2  ปลาแซลมอนแชแ่ข็ง  880,926,085  6,796,601

 3  กุง้น�า้เยน็  73,714,030  146,124

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมือจากกรมศลุกากร ปี 64

 อันดบั		 สินค้าน�าเข้าจาก		 มูลค่า		 ปริมาณการน�าเข้า
	 	 ประเทศยูเคน	 (ล้านบาท)	 (กโิลกรัม)

 1  ขา้วสาลี  3,417,612,344  349,599,209

 2  น�า้มนัเมลด็ทานตะวนั  377,801,582  9,330,852

 3  ขา้วบกัวีต  815,148  69,200

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมือจากกรมศลุกากร ปี 64

ท่ีมา : Global Trade Atlas คน้หาเม่ือวนัท่ี 20 มี.ค. 65

 Rank		 Trade	Partner		 United	States		 %	Share
	 	 	 (Dollars)	 (กโิลกรัม)
   2564 2564

 1  Australia  311,663,814  38.90

 2  United States  208,851,446  26.07

 3  Ukraine  103,115,984  12.87

 4 Argentina 51,458,375 6.42

 5 Cananda 51,194,461 6.39

 20 Russia  -  -
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ขนมปัง ผลติภัณฑ์เบเกอรี ่และอาหารสตัว์ ให้มต้ีนทนุการผลติสงูข้ึน 

โดยวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นสินค้าทดแทน เช่น ข้าวโพดก็มี

ปริมาณผลผลิตทีน้่อยตามฤดกูาล จงึส่งผลให้ราคาข้าวโพดดบิสูงขึน้

กว่า 24.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งผู้เขียนมองว่าหากการรบยังคง

ยดืเยือ้ต่อไป ผูป้ระกอบการจะประสบปัญหาอปุทานขาดแคลน หรอื

ถ้าไทยสามารถน�าเข้าจากประเทศอื่นได้ ก็ยังคงต้องเผชิญกับราคา

น�าเข้าที่สูง เนื่องจากการแย่งวัตถุดิบกันในตลาดโลกท่ีภาวะราคา

สินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง 

	 l	อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาจต้องเผชิญการขาดแคลน

วัตถุดิบ รวมถึงราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงซึ่งอาจใช้สินค้าเกษตรอื่น

ทดแทนได้ยาก เน่ืองจากในแต่ละสถานประกอบการมีสูตรในการ

ผลติทีใ่ช้แป้งสาลเีป็นหลกั นอกจากจะทดลองสตูรใหม่ซึง่ต้องใช้เวลา

ในการวจิยัและพัฒนา เช่น บะหมีก่ึง่ส�าเร็จรปู ขนมปัง ผลติภณัฑ์เบเกอรี ่

เส้นก๋วยเตี๋ยว 

	 l	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เน่ืองจากข้าวสาลีเป็นหนึ่งใน

วัตถดิุบอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ อาจกระทบต่อการผลติและการส่งออก 

ในบางภาคส่วน รวมถงึพชืทดแทนอืน่อย่างมนัส�าปะหลงัและข้าวโพด

เลีย้งสตัว์มรีาคาปรับตวัสงูขึน้ เนือ่งจากอปุทานขาดแคลน และยงัไม่

รวมถงึการแย่งชงิมนัส�าปะหลงัมาจากในภาคพลงังานทดแทนอกีด้วย 

ส่งผลไปถึงราคาปลายทางที่ต ้องปรับตัวสูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์  

ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้รับภาระจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น
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และยเูครนอาจต้องหาแหล่งน�าเข้าใหม่ เช่น ประเทศอนิเดีย (ปัจจบุนั

ไทยน�าเข้าข้าวสาลีจากอินเดียปริมาณ 4.2 ล้านกิโลกรัม คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 2.2 ของปริมาณการน�าเข้าทั้งหมด) โดยในแต่ละปี

อินเดียผลิตข้าวสาลีได้กว่า 100 ล้านตัน คิดเป็นราว 14% ของการ

ผลิตข้าวสาลทีัว่โลก โดยคาดว่าในปี 2565 อนิเดยีจะสามารถส่งออก

ข้าวสาลีได้มาก 7 ถึง 8 ล้านตัน ขณะเดียวกันผู้ผลิตอาหารแปรรูป 

เช่น อาหารสัตว์ อาจจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาปรับสูตรการผลิต

ใหม่เพื่อลดการใช้ข้าวสาลี แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดิม 

อย่างไรกต็าม ภาครฐัได้มมีาตรการช่วยเหลือผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์ดงักล่าว เช่น ลดอัตราเงนิสมทบของนายจ้างและลกูจ้าง

ท่ีอยูใ่นระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 เพ่ือให้มกี�าลงัในการใช้จ่ายและ

ผู้ประกอบการยังมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการด�าเนินกิจการ ก�ากับ

ดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มไม่ให้สูงเกินไป เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่

ผู้ที่ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมน้อยที่สุด 

  ด้านการส่งออก
 จากการวิเคราะห์พบว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ได ้รับ 

ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 

มากนัก เนื่องจากมูลค่าการส่งออกปี 2564 สินค้าอาหารจากไทย 

ไปยังรัสเซีย 4,035 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.37% โดยสินค้าหลัก 

ท่ีไทยส่งออก ประกอบด้วย ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง 

เป็นต้น ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนัก ในส่วนของประเทศยูเครน

ในปี 2564 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหาร 1,118 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วน 0.10% โดยสินค้าหลักส่วนใหญ่เป็นพวกสินค้า

กระป๋องเช่นเดียวกับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของ 

ผู้เขียนคิดว่าหากสงครามยืดเยื้ออาจท�าให้รายได้จากการส่งออก

อาหารของไทยไปยังประเทศรัสเซีย-ยูเครนลดลงกว่า 5 พันล้าน  

ใน 1 ปี

 โดยสรปุแล้ว ผู้เขยีนมองว่าความขดัแย้งของ 2 ประเทศนีม้ท่ีาที

จะยืดเยื้อ และกินระยะเวลานาน ในด้านการน�าเข้าข้าวสาลี 

ซ่ึงประเทศรัสเซียและยูเครนถือเป็นรายใหญ่ของโลก แม้ว่าตลาด

หลักในการน�าเข้าข้าวสาลีของไทยคือประเทศออสเตรเลียและ

อเมริกา แต่ผูป้ระกอบการทีต้่องพึง่พาการน�าเข้าจากประเทศรสัเซยี

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย โดยครวามรวมมือจากกรมศุลกากร ป 64

ไทยสงออกอาหารไปยังรัสเซีย
จำนวน 4,035 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 0.37%

ผลไม�กระป�อง
25.10%

อื่น ๆ
32.90%

ปลาทูน�ากระป�อง
13.80%

ผลไม�อบแห�ง
11.60%

เครื่องปรุงรส
9.30%

เนื้อปลาบด
7.30%

ไทยสงออกอาหารไปยังยูเครน
จำนวน 1,118 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 0.1%

ผลไม�กระป�อง
31.90%

อื่น ๆ
15.50%

ปลาทูน�ากระป�อง
24.20%

ผลไม�อบแห�ง
20.60%

น้ำผลไม� 3.40%ข�าว 4.40%

จัดท�าโดย :
นางสาวบัณฑิตา เกียรติมณีรัตน์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/wheat-Ukraine-z3310.aspx : ศูนย์วิจัยกสิกร

http://www2.ops3.moc.go.th/ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
http://fic.nfi.or.th/hot_issue_detail.php?smid=2495 : สถาบันอาหาร

connect.ihsmarkit.com : Global Trade Atlas
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 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวง

องค์พระนารายณ์ และพระภูมิเจ้าท่ี ประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในวันคล้าย 

วันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 6 กันยายน 2565 

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 นางศริเิพญ็ เกียรติเฟ่ืองฟ ูรองผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เป็นประธานการประชมุพจิารณากระบวนการผลิต 

ที่เป็นสาระส�าคัญตามประกาศส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องกระบวนการผลิตท่ีเป็นสาระส�าคัญของของในเขตปลอดอากร

ตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรหรอืในเขตประกอบการเสรตีามกฎหมายว่าด้วยการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรับผลติภณัฑ์ 

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด หลอดพลาสติก และก้านจับหลอดเก็บตัวอย่างเลือด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 203

 นายทองชัย ชวลติพิเชฐ ผู้อ�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม พรอ้ม

ด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมพิธีลงนาม 

ถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ประจ�าปี 2565 เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เม่ือวนั 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุม 601 อาคารส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รอบรั้วอุตสาหกรรม
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การส่งออก – น�าเข้า สินค้าอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 2 ปี 2565

ไตรมาส 2 ปี 2565 การส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรม (ไม่รวมทองค�า) ขยายตวัร้อยละ 6.5 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของสินค้าส�าคัญ อาทิ อัญมณี
ประเภทพลอย เครื่องประดับแท้ท�าด้วยทอง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
อลมูเินยีม เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ ตามล�าดบั ส่วนตลาดส่งออกส่วนใหญ่ขยาย
ตัว เช่น สหรัฐอเมริกา อาเซียน (5) อินเดีย ตะวันออกกลาง (15) สหภาพยุโรป (27) 
ญี่ปุ่น และ CLMV ในขณะที่ประเทศจีนและออสเตรเลียหดตัว

ไตรมาส 2 ปี 2565 การน�าเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยการน�าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 95.7 สินค้าทุนขยายตัวร้อย
ละ 8.1 จากการน�าเข้าผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินค้าวตัถดุบิ
และกึ่งส�าเร็จรูป (ไม่รวมทองค�า) ขยายตัวร้อยละ 12.5 จากการน�าเข้าอุปกรณ์ส่วน
ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผงวงจรไฟฟ้า) ปุ๋ย เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก

หมายเหตุ :  อาเซียน (5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน   
 CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

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

 ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม -1.9%  -5.3% -3.8% -2.8% -3.3% -21.8% -10.5% 0.2% 9.1% 45.1% 22.4% 20.7% 8.8% 6.5%
 (ไม่รวมทองค�า)

 น�าเข้าสินค้า -9.1%  -5.5% 0.6% -2.0% -2.4% -16.2% -14.6% -4.0% 6.9% 27.3% 23.0% 13.2% 12.0% 8.1%

 น�าเข้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป -2.3%  -2.4% -2.8% -6.8% -2.8% -15.9% -16.5% 2.9% 17.2% 50.5% 53.1% 31.7% 17.6% 12.5%
 (ไม่รวมทองค�า)
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  ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์ประมวลผล โดยส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 

-  รถยนต์ อุปกรณ์
 และส่วนประกอบ 
  (-15.1%) 

-  เคมีภัณฑ์
  (-5.3%)

-  เครื่องจักรกลและ
   ส่วนประกอบ
   (-9.1%)

-  เครื่องคอมพิวเตอร์
   และส่วนประกอบ 
   (-4.5%)

-  อัญมณีและ 
   เครื่องประดับ 
   (+28.6%)

- ผลิตภัณฑ์ยาง
 (-10.3%)

-  เครื่องคอมพิวเตอร์
   และส่วนประกอบ 
   (+17.7)

-  ผลิตภัณฑ์ยาง
   (-4.4%)

-  เครื่องโทรสารและ
   ส่วนประกอบ
   (+144.4%)

- รถยนต์ อุปกรณ์
 และส่วนประกอบ     
   (+1.0%)

-  เคมีภัณฑ์
   (+7.2%) 

-  เม็ดพลาสติก
   (+8.0%) 

-  ผลิตภัณฑ์ยาง
   (+26.3%)

-  เม็ดพลาสติก
  (-0.5%) 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์
   และส่วนประกอบ
   (-18.3%) 

สินค้าอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดส่งออกส�าคัญของไทย ไตรมาส 2 ปี 2565
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