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DISRUPTIVE
CHANGE
IS THE
NEW CHANCE:
ว�กฤตพลิก โอกาสใหม
ของอุตสาหกรรมไทย

I N D U S T R I A L  E C O N O M I C S  J O U R N A L



C O N T E N T S
บร รณาธิิ ก า ร แถล ง
	 สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	วัารสารเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	ฉบัับัท่ี�	70	
ประจำเดีือ่นตุลาคม	–	ธัันวัาคม	2565	นำเสนอ่สาระจากงานประจำปี	สศอ่.	
(OIE	Forum)	พ.ศ.	2565	ภายใต�แนวัคิดี “Disruptive Change is the 
New Chance: วิิกฤตพลิิก โอกาสใหม่่ของอุตสาหกรรม่ไทย” 
	 ต่อ่ดี�วัยบัท่ควัามพิเศษ	“มรสุมวักิฤตท่ี�ถาโถม	กบัั	อ่นาคตอุ่ตสาหกรรมไท่ย”	 
“ถอ่ดีบัท่เรียน	SEZ	:	ประเดี็นท่�าท่ายขอ่งการพัฒนาระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ”	
“มอ่งสงครามรัสเซีีย-ย้เครน	:	โอ่กาสในการสร�างเครือ่ข่ายผู้้�จัดีหาวััตถุดีิบั/
สินค�า	และผู้้�ประกอ่บัการ”	และ	“บัท่บัาท่ขอ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม 
ในโอ่กาสการเป็นเจ�าภาพจัดีการประชุุมเอ่เปคขอ่งไท่ย	ปี	2565”	
	 สัมภาษณ์์พิเศษพบักับั	นางวัรวัรรณ์	ชุิตอ่รุณ์	ผู้้�อ่ำนวัยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	
	 ต่อ่ดี�วัย	นานาสาระ	“CBAM	:	มาตรการดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มขอ่งสหภาพ
ยุโรป”	และเกร็ดีควัามร้�ค้่อุ่ตสาหกรรม	“กฎหมายคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	
(Personal	Data	Protection	Act	:	PDPA	:	โอ่กาสและผู้ลกระท่บัในบัริบัท่
ขอ่งภาคธัุรกิจและอุ่ตสาหกรรม

	 แล�วัพบักันใหม่ในวัารสารฯ	ฉบัับัหน�าค่ะ
         
                ด้้วิยควิาม่ปรารถนาด้ี

           บรรณาธิิการ

 3	 เรื่่�องเด่่นปรื่ะจำวััน
	 	 สรุุปภาพรุวมงาน	OIE	Forum	2022

	 9	 บทควัามพิิเศษ	สศอ.
  	 	มรุสุมวิกฤตที่่�ถาโถม	กับ	อนาคต

อุตสาหกรุรุมไที่ย	
  	 	ถอดบที่เรุ่ยนการุพัฒนา	SEZ:
	 	 	 ปรุะเด็นที่้าที่ายของการุพัฒนา
	 	 	 รุะเบ่ยงเศรุษฐกิจพิเศษ
  	 	มองสงครุามรุัสเซี่ย-ยูเครุน	:	โอกาส

ในการุสรุ้างเครุือข่ายผูู้้จัดหาวัตถุดิบ/
สินค้าและผูู้้ปรุะกอบการุอุตสาหกรุรุม	
(Supplier	and	Manufacturer	Network)	
โดยการุใช้้	Logistic	Park

  	 	บที่บาที่ของสำนักงานเศรุษฐกิจ
อุตสาหกรุรุมในโอกาสการุเป็นเจ้าภาพ
จัดการุปรุะชุ้มเอเปคของไที่ย	ปี	2565

	24	 สัมภาษณ์์พิิเศษ
	 	 	นางวรุวรุรุณ	ช้ิตอรุุณ
	 	 ผูู้้อำนวยการุ
	 	 สำนักงานเศรุษฐกิจอุตสาหกรุรุม

	30	 	ภาวัะแนวัโน้ม 
เศรื่ษฐกิิจอุตสาหกิรื่รื่ม

	 	 	สรุุปดัช้น่อุตสาหกรุรุมไที่ย
	 	 ไตรุมาส	3/2565	และการุคาดการุณ์

	34	 นานาสารื่ะ
	 	 	CBAM	:	มาตรุการุด้านสิ�งแวดล้อม
	 	 ของสหภาพยุโรุป

	38	 เกิรื่็ด่ควัามรื่้้ค้่อุตสาหกิรื่รื่ม
	 	 	กฎหมายคุ้มครุองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 (Personal	Data	Protection	Act	:	PDPA)	: 
	 	 โอกาสและผู้ลกรุะที่บในบรุิบที่
	 	 ของภาคธุุรุกิจและอุตสาหกรุรุม	

	42	 รื่อบรื่ั�วัอุตสาหกิรื่รื่ม
	 	 ภาพกิจกรุรุมการุดำเนินงานที่่�ผู้่านมา	

 43 OIE Business Indicator
  	 	การุส่งออก	–	นำเข้า	สินค้า

อุตสาหกรุรุมไที่ย
  	 	The	Early	Warning	System	of	

Industrial	Economic	
  	 	ดัช้น่ช้่�นำเศรุษฐกิจอุตสาหกรุรุม	(MPI)

ปีีที่่� 18 ฉบัับัที่่� 70 ปีระจำำ�เดืือนตุุล�คม – ธัันว�คม 2565

ท่�ปรื่ึกิษา
วิรวิรรณ ชิิตอรุณ
ผู้้�อ่ำนวัยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
ศิิริเพ็ญ เกียรติเฟื่่�องฟืู่
รอ่งผู้้�อ่ำนวัยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
กฤศิ จัันทร์สุวิรรณ
รอ่งผู้้�อ่ำนวัยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
อนุวิัตร จัุลิินทร
ผู้้�เชุี�ยวัชุาญดี�านเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ

บรื่รื่ณ์าธิิกิารื่บรื่ิหารื่
รวิีวิรรณ อุตรนคร
เลขานุการกรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

กิองบรื่รื่ณ์าธิิกิารื่
วัรนารถ	มีภ้มิร้�
กฤษฎา	นุรักษ์
ศิรินาถ	ปรีชุา
จันท่ิมา	ยาเกิ�น
พิชุิตพล	แก�วังาม
อ่ัมพร	สุวัรรณ์รัตน์
สุจิรภา	หาญสวััสดีิ�
ภ้ริตา	มณ์ียม
บัุญอ่นันต์	เศวัตสิท่ธัิ�
เท่พยุดีา	วังศ์วัิรัติ
พิมพ์กมล	ไชุยสมภาร
ปฏิิญญา	มั�งคั�ง



	 สำนัักงานัเศรษฐกิจอุุตสาหกรรม	(สศอุ.)	กระทรวง
อุุตสาหกรรม	จัดงานัประจำปี	สศอุ.	(OIE	Forum)	พ.ศ.	2565	
โดยจัดขึ้้�นัเป็นัปีท่�	14	ภายใต้ชื่่�อุงานั “Disruptive Change 
is	the	New	Chance	:	วิักิฤตพิลิิกิ	โอกิาสใหม่ 
ของอุตสาหกิรื่รื่มไทย”	 เม่�อุวันัท่�	26	ตุลาคม	2565 
ณ	ห้อุงแกรนัด์ฮอุลล์	 202	 (GH	202)	ศูนัย์นัิทรรศการ 
และการประชืุ่มไบเทค	บางนัา	และรับชื่มผ่่านัระบบอุอุนัไลนั์	
( โปรแกรม	Zoom	Webinar) 	 โดยได ้ รับเก่ยรติจาก 
นัายวันัชื่ัย	พนัมชัื่ย	รอุงปลัดกระทรวงอุุตสาหกรรม 
เป็นัประธานัเปิดงานั	และนัางวรวรรณ	ชื่ิตอุรุณ	ผู่้อุำนัวยการ 
สำนัักงานัเศรษฐกิจอุุตสาหกรรม	 กล่าวรายงานั	 โดยม่
วัตถุุประสงค์เพ่�อุนัำเสนัอุมุมมอุงและแนัวคิดการปรับตัวขึ้อุง

เรื่่�องเด่่น
ปรื่ะจำฉบัับั 

Disruptive Change
is the New Chance
วิกฤตุพลิก โอก�สใหม่ของอุตุส�หกรรมไที่ย

คณ์ะท่ำงานฝ่่ายวัิชุาการ	OIE	Forum	2022
สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

อุุตสาหกรรมไทยให้สอุดรับกับสถุานัการณ์	การเปล่�ยนัแปลง
ท่� เกิดขึ้้�นัในัปัจจุบันั	รวมถุ้งเป็นัเวท่แลกเปล่�ยนัเร่ยนัรู ้ 
การพัฒนัาศักยภาพอุุตสาหกรรมไทยให้แขึ้็งแกร่ง	 
พร้อุมก้าวสู่โครงสร้างการผ่ลิตไปสู่เศรษฐกิจฐานันัวัตกรรม	
โดยม่ผู่้ประกอุบการภาคอุุตสาหกรรม	หนั่วยงานัภาครัฐ 
ภาคเอุกชื่นั	ภาคประชื่าสังคม	สมาคม	มูลนิัธิ	สถุาบันั 
นัักวิชื่าการ	ผู่้ทรงวคุณวุฒิ	ส่�อุมวลชื่นั	ตลอุดจนัผู่้สนัใจ 
เขึ้้าร่วมงานักว่า	1,000	คนั
	 คอุลัมนั์	“เร่�อุงเด่นั”	วารสารฯ	ฉบับนั่�จ้งขึ้อุนัำเนั่�อุหา
จากงานัประจำปี	สศอุ.	(OIE	Forum)	พ.ศ.	2565	เพ่�อุให้
ท่านัผู่้อุ่านัได้ติดตามประเด็นัความเป็นัไปด้านัเศรษฐกิจ
อุุตสาหกรรมได้อุย่างไม่ตกหล่นั

  ว�รส�ร
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	 ปัจจุบัันเกิดีสถานการณ์์ที่�ท่ำให�เกิดีการเปลี�ยนแปลงท่ี�
รวัดีเร็วัและซีับัซี�อ่นมากข้�น	ส่งผู้ลให�ภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ย 
ต�อ่งเผู้ชุิญกับัควัามท่�าท่ายใหม่	ๆ 	มากมาย	ไม่วั่าจะเป็นการแพร่ระบัาดี 
ขอ่งโรคโควิัดี-19	ควัามขัดีแย�งระหวั่างประเท่ศ	ภาวัะโลกรวัน	
วัิกฤตควัามมั�นคงท่างอ่าหารและพลังงาน	สถานการณ์์เงินเฟ้้อ่โลก 
การข้�นอ่ัตราดีอ่กเบัี�ย	 และภาวัะการชุะลอ่ตัวัขอ่งเศรษฐกิจ
ค้่ค�าในหลายประเท่ศ	ซี้�งควัามท่�าท่ายเหล่านี�	ล�วันเป็น
โจท่ย์ท่ี�ภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ยต�อ่งเตรียมพร�อ่ม 
รับัมือ่	อ่ย่างไรก็ดีี	ท่่ามกลางควัามท่�าท่ายข�างต�น 
ภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ยยังคงมีทุ่นท่าง
เศรษฐกิจท่ี�มีศักยภาพ	มีท่รัพยากรท่ี�ดีี	มีโครงสร�าง
พื�นฐานท่ี�ไดี�รับัการพัฒนาให�มีควัามก�าวัหน�า 
ไดี�มาตรฐานสากล	อ่ีกท่ั�งยังมีควัามเชุี�ยวัชุาญ 
ในการผู้ลิตสินค�าและบัริการตามควัามต�อ่งการ
ขอ่งตลาดีโลก	ซี้�งเป็นปัจจัยสนับัสนุนท่ี�เอ่ื�อ่ต่อ่
การปรับัตัวัเพื�อ่สร�างประโยชุน์ให�กับัประเท่ศ	
จากโอ่กาสท่ี�มาพร�อ่มกับักระแสการเปลี�ยนแปลง
ในระดีับัโลก	อ่าท่ิ	

	 กิารื่เปลิ่�ยนผ่่านไปส้่ยุคด่ิจิทัลิ ท่ำให� 
มีเท่คโนโลยีท่ี�ท่ันสมัยท่ี�สามารถนำมาใชุ�ในการยกระดีับัการผู้ลิต 
และเพิ�มม้ลค่าสินค�าเพื�อ่ตอ่บัสนอ่งควัามต�อ่งการขอ่งตลาดี 
ไดี�อ่ย่างมีประสิท่ธัิภาพ	ขณ์ะเดีียวักัน	การเข�าส้่ยุคดีิจิท่ัลจะเป็น 
ตัวัเร่งให�เกิดีธัุรกิจใหม่	ๆ	ท่ี�สร�างม้ลค่าเพิ�มมหาศาล	อ่ีกท่ั�งยัง
สร�างงานใหม่	ๆ	ท่ี�ต �อ่งการท่ักษะดี�านเท่คโนโลยีและเพิ�ม 
ควัามต�อ่งการสินค�าอ่ิเล็กท่รอ่นิกส์อ่ัจฉริยะมากข้�นดี�วัย	

	 กิารื่เข้าส้่สังคมส้งวััย	ส่งผู้ลให�สินค�าและ
บัริการในอุ่ตสาหกรรมการแพท่ย์และสุขภาพเป็นที่�ต�อ่งการ 
เพิ�มข้�นท่ั�วัโลก	อ่ีกท่ั�งกระแสควัามตระหนักดี�านสุขภาพท่ี�มา 
พร�อ่มกับัสังคมส้งวััย	ยังกระตุ �นให�อุ่ปสงค์ต่อ่สินค�าเกษตร 
ปลอ่ดีภัย	และผู้ลิตภัณ์ฑ์์อ่าหารเพื�อ่สุขภาพเพิ�มข้�นดี�วัย	

4 ว�รส�ร
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	 ควัามใส่ใจสิ�งแวัด่ลิ้อม	จะเพิ�มควัามต�อ่งการ
ใชุ�พลังงานสะอ่าดี	ยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	รวัมถ้งสินค�าและบัริการท่ี�เป็น
มิตรต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่ม	รวัมท่ั�งเป็นแรงผู้ลักดีันให�ภาคธัุรกิจเข�าส้่ระบับั
เศรษฐกิจหมุนเวัียนและใส่ใจกับัควัามยั�งยืนมากข้�น	

	 ควัามย่ด่หยุ่น	หรื่่อ	Resilience 
จะเป็นแนวัคิดีหลักท่ี�ทุ่กภาคส่วันต�อ่งให�ควัามสำคัญ	ไม่วั่าจะเป็น
ควัามยืดีหยุ่นในการบัริหารจัดีการห่วังโซี่อุ่ปท่าน	โดียลดีการพ้�งพิง 
การผู้ลิตสินค�าและการนำเข�าจากแหล่งใดีแหล่งหน้�ง	และหัน
มาส่งเสริมการผู้ลิตท่ี�สามารถสร�างสายการผู้ลิตและม้ลค่าเพิ�ม 
ให�เกิดีข้�นภายในประเท่ศ	 รวัมถ้งการเชุื�อ่มโยงห่วังโซี่การผู้ลิต 
และการสร�างพันธัมิตรท่างการค�ากับัประเท่ศภายในภ้มิภาค 
ให�มากข้�นดี�วัย

	 การเคลื�อ่นตัวัขอ่งบัริบัท่โลกดีังกล่าวั	จะเป็นโอ่กาส 
อ่ันดีี	สำหรับัภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ยในการปรับัตัวั 
เพื�อ่ใชุ�ประโยชุน์จากการเปลี�ยนแปลงท่ี�เกิดีข้�น	โดียการโยกย�าย
ท่รัพยากรจากฐานการผู้ลิตเดีิม	ไปส้่การขับัเคลื�อ่นภาคการผู้ลิต
และบัริการแห่งอ่นาคตท่ี�สร�างม้ลค่าเพิ�มส้ง	และให�ควัามสำคัญ 
กับัการพัฒนาท่ี�ยั�งยืน	เพื�อ่พลิกฟ้้ �นจากวิักฤต	และผู้ลักดัีน 
การพัฒนาสาขาการผู้ลิตท่ี�จะมีบัท่บัาท่สำคัญในการขับัเคลื�อ่น
การเจริญเติบัโตขอ่งประเท่ศในระยะต่อ่ไป	รวัมท่ั�งเป็นการสร�าง
ภ้มิคุ�มกันท่ี�ดีีในการรับัมือ่กับัการเปลี�ยนแปลง	และภาวัะวัิกฤต 
ท่ี�อ่าจเกิดีข้�นอ่ีกและท่วัีควัามรุนแรงยิ�งข้�นในอ่นาคต
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	 ในส่วันกระท่รวังอุ่ตสาหกรรมในฐานะหน่วัยงานท่ี� 
ท่ำหน�าท่ี�ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุ่ตสาหกรรม	เล็งเห็นถ้ง 
ควัามสำคัญและพร�อ่มขับัเคลื�อ่นการดีำเนินงานตามนโยบัายสำคัญ
อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	เพื�อ่ตอ่บัโจท่ย์การพัฒนาในยุค	New	Normal 
และสร�างควัามเข�มแข็งให�ภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ย 
สามารถใชุ�ประโยชุน์จากโอ่กาสท่ี�เกิดีข้�นจากการเปลี�ยนแปลง
บัริบัท่โลกไดี�อ่ย่างเต็มท่ี�	อ่าท่ิ
	 การส่่งเส่ริมเกษตรอุุตส่าหกรรมอัุจฉริยะ 
โดียสนับัสนุนการใชุ�วัิท่ยาศาสตร์	 เท่คโนโลยี	 และนวััตกรรม 
ในภาคเกษตรเพื�อ่สร�างม้ลค่าเพิ�ม	พัฒนาการแปรร้ปสินค�าเกษตร
และยกระดีับัไปส้่ผู้ลิตภัณ์ฑ์์นวััตกรรมเกษตรแปรร้ป	รวัมท่ั�งนำ	
Internet	of	Things	(IoT)	มาประยุกต์ใชุ�ในการบัริหารจัดีการ
การผู้ลิต

 การพััฒนาอุุตส่าหกรรมเป้้าหมายท่ี่�ม่
ศัักยภาพัสู่ง	ซ้ี�งจะเป็นกลไกขับัเคลื�อ่นการเจริญเติบัโต 
ขอ่งประเท่ศในอ่นาคต	ภายใต�มาตรการ	/	แผู้นปฏิิบััติการดี�าน 
การพัฒนาอุ่ตสาหกรรมท่ี�สอ่ดีคล�อ่งกับันโยบัายรัฐบัาลและ
แผู้นระดีับัชุาติ	เชุ่น	ยานยนต์สมัยใหม่	อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์อ่ัจฉริยะ	
อุ่ตสาหกรรมชุีวัภาพ	แปรร้ปอ่าหาร	หุ่นยนต์และระบับัอ่ัตโนมัติ	
การแพท่ย์ครบัวังจร	ผู้่านกลไกคณ์ะกรรมการพัฒนาอุ่ตสาหกรรม
แห่งชุาติ	หรือ่	กอ่ชุ.	ท่ี�มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธัาน

 การพััฒนาผูู้�ป้ระกอุบการและภาคการผู้ลิต 
ไป้สู่่	4.0	พร�อ่มรบัักบััโลกยคุ	4.0	โดียสร�างและพฒันาผู้้�ประกอ่บัการ 
อ่ัจฉริยะ	ส่งเสริม	SMEs	และวัิสาหกิจชุุมชุนให�มีผู้ลิตภาพ 
เพิ�มม้ลค่าผู้ลิตภัณ์ฑ์์อ่ย่างสร�างสรรค์ดี�วัยเท่คโนโลยี	นวััตกรรม 
และดีิจิท่ัล	รวัมท่ั�งพัฒนาปัจจัยเอื่�อ่ต่อ่การประกอ่บัธัุรกิจ
อุ่ตสาหกรรมยุคใหม่	เชุ่น	การวัิจัยและพัฒนา	(R&D)	การยกระดีับั
คุณ์ภาพมาตรฐาน	รวัมถ้งการอ่ำนวัยควัามสะดีวักในการดีำเนิน
ธัุรกิจ	(Ease	of	Doing	Business)	เพื�อ่ลดีปัญหาอุ่ปสรรคแก่ 
ผู้้ �ประกอ่บัการ	ควับัค้ ่ไปกับัการเพิ�มโอ่กาสท่างการตลาดี	 
และการเข�าถ้งแหล่งเงินทุ่นขอ่งผู้้�ประกอ่บัการทุ่กระดีับั
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จััด้ทำโด้ย :
คณ์ะท่ำงานฝ่่ายวัิชุาการ	OIE	Forum	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง :
งานประจำปี	สศอ่.	(OIE	Forum)	พ.ศ.	2565	วัันท่ี�	26	ตุลาคม	2565

	 การพััฒนาอุุตส่าหกรรมอุย่างยั�งยืน  
สอ่ดีรับักับัเป้าหมายการพัฒนาท่ี�ยั�งยืนขอ่งประชุาคมโลก 
ผู้่านการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมตามโมเดีลเศรษฐกิจ	BCG	ส่งเสริม 
การใชุ�เท่คโนโลยีและนวััตกรรมเพื�อ่ลดีมลพิษและบัรรเท่า 
ผู้ลกระท่บัต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่มและชุุมชุน	 พัฒนาระบับัการจัดีการ 
กากอุ่ตสาหกรรม	รวัมถ้งพัฒนาและยกระดีับัเมือ่งอุ่ตสาหกรรม
เชุิงนิเวัศ	

	 การพััฒนาอุุตส่าหกรรมในมิติพัื�นที่่�	เพื�อ่กระจาย
ผู้ลประโยชุน์จากการพัฒนาให�ท่ั�วัถ้งและครอ่บัคลุม	โดียพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมในพื�นท่ี�พัฒนาพิเศษตามนโยบัายรัฐบัาล	รวัมถ้งพื�นท่ี�
อุ่ตสาหกรรมและนิคมอุ่ตสาหกรรม	บันพื�นฐานแนวัคิดีการพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมท่ี�ย้ดีโยงกับับัริบัท่และศักยภาพขอ่งพื�นท่ี�	

	 การยกระดัับการให�บริการดั�วยเที่คโนโลย่
ดัิจิที่ัล	รวัมถ้งการพัฒนาปัจจัยสนับัสนุน	(Enabling	Factors) 
เพื�อ่เพิ�มโอ่กาสการเข�าถ้งบัริการท่ี�สะดีวักและรวัดีเร็วั	บั้รณ์าการ 
และเชืุ�อ่มโยงฐานข�อ่ม้ลกับัหน่วัยงานที่�เกี�ยวัข�อ่ง	 พัฒนา 
ควัามร่วัมมือ่ดี�านอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ	รวัมท่ั�งปรับัปรุง/	
แก�ไขกฎหมาย	กฎระเบัียบัท่ี�เป็นอุ่ปสรรคต่อ่การพัฒนา
อุ่ตสาหกรรม

  ท่ั�งนี�โมเดีลการพัฒนาท่ี�ดีี	และการขับัเคลื�อ่นส้ ่
การปฏิิบััติอ่ย่างต่อ่เนื�อ่งและจริงจัง	ภายใต�การบั้รณ์าการ 
ควัามร่วัมมือ่ขอ่งทุ่กฝ่่าย	เมื�อ่ผู้นวักกับัศักยภาพขอ่ง
ประเท่ศไท่ยในการเป็นฐานการผู้ลิตอุ่ตสาหกรรมท่ี�มี
ศกัยภาพสง้	ควัามพร�อ่มขอ่งปัจจัยพื�นฐานต่าง	ๆ	ซี้�งไดี�มกีาร 
วัางรากฐานการพัฒนามาอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	และการผู้น้กกำลัง 
ขอ่งทุ่กภาคส่วันท่ี�พร�อ่มใจกันขับัเคลื�อ่นการดีำเนินงาน 
ตามภารกิจขอ่งตนเอ่ง	ภายใต�นโยบัายรัฐบัาลและ 
ยุท่ธัศาสตร์ชุาติที่�เป็นเป้าหมายร่วัมกัน	ย่อ่มส่งผู้ลให� 
ภาคเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมไท่ย	ไดี�ใชุ�ศักยภาพท่ี�มีอ่ย้่ใน 
การพลิกวัิกฤตและสร�างสรรค์โอ่กาสจากกระแส 
การเปลี�ยนแปลงไดี�อ่ย่างท่ันท่่วังท่ี	เพื�อ่การเติบัโตอ่ย่างมี
คณุ์ภาพ	และนำไปส้่การพัฒนาขีดีควัามสามารถในการแข่งขัน
ขอ่งประเท่ศในระยะยาวั

  ว�รส�ร

เศรื่ษฐกิจอุตสาหกรื่รื่ม
 7



	 คงไม่ม่ใครปฏิิเสธว่าในัชื่่วงท่�ผ่่านัมาไม่ได้รับ 
ผ่ลกระทบจากมรสุมวิกฤตท่�พัดกระหนั�ำมาอุย่างต่อุเนั่�อุง	
ตั�งแต่มรสุมโรคระบาดท่�คร่าชื่่วิตและสร้างความหายนัะ 
ให้กับทุกวงการทุกพ่�นัท่�บนัโลก	จนัถุ้งมรสุมเศรษฐกิจ 
ลูกใหม่	หร่อุท่�หลายคนัเร่ยกว่า	Perfect Storm	ซึ่้�งกำลัง 
ก่อุตัวและสร้างความปั�นัป่วนัซึ่�ำเติมให้สถุานัการณ์ท่� 
แย่อุยู่แล้วกลับแย่ยิ�งขึ้้�นัไปอุ่ก	สิ�งท่�ต้อุงคิดต่อุไป	ก็ค่อุ 
โลกขึ้อุง เราจะรับม่อุ กับมรสุม เหล่ านั่� อุย่ าง ไร 
แล้วภาคอุุตสาหกรรมไทยจะปรับเปล่�ยนัไปทิศทางไหนั 
จะสามารถุสร้างโอุกาสใหม่จากวิกฤตต่าง	ๆ	ท่�ท้าทาย
มากขึ้้�นัได้หร่อุไม่

มรื่สุมวิิกฤตที่่�ถาโถม
กับอุนาคตอุุตส่าหกรรมไที่ย
กอ่งนโยบัายอุ่ตสาหกรรมรายสาขา	2

บัที่ควิามพิิเศษ
สศอ.

Perfect Storm:
มรสุ่มวิกฤตที่่�ต�อุงรับมือุ
	 จากจุดีเริ�มต�นขอ่งการเกิดีโรคระบัาดี	“โควัิดี-19” 
ท่ี�ประเท่ศจีนเมื�อ่	3	ปีก่อ่น	และไดี�แพร่กระจายไปท่ั�วัโลก 
จนอ่งค์การอ่นามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	
ประกาศให�โรคโควัิดี-19	เป็นภาวัะฉุกเฉินดี�านสาธัารณ์สุข 
ระหวั่างประเท่ศ	ส่งผู้ลกระท่บัต่อ่ทุ่กภาคส่วันบันโลกอ่ย่างที่� 
ไม่มีใครคาดีคิดีมาก่อ่น	ท่ั�งจากควัามรุนแรงขอ่งโรคระบัาดีท่ี�ท่ำให�
เกิดีการเสียชุีวัิตจำนวันมหาศาล	และจากมาตรการล็อ่กดีาวัน ์
เพื�อ่ป้อ่งกันและควับัคุมการแพร่ระบัาดีท่ี�สร�างควัามเสียหาย 
ให�แก่ภาคธัุรกิจและควัามเดีือ่ดีร�อ่นในการใชุ�ชุีวัิตประจำวัันขอ่ง
ผู้้�คนจำนวันมาก	รวัมถ้งมาตรการ	Zero	Covid	ท่ี�เข�มงวัดีขอ่งจีน 
ซ้ี�งประเท่ศไท่ยก็ไม่สามารถหลีกหนีมรสุมวิักฤตสาธัารณ์สุขนี� 
ไดี�พ�นเชุ่นเดีียวักับัทุ่กประเท่ศ	โดียตรวัจพบัการแพร่ระบัาดีขอ่ง
โรคโควัิดี-19	ในประเท่ศหลายระลอ่ก	ตั�งแต่ปลายปี	2562	ท่ำให�
เศรษฐกิจขอ่งไท่ยต�อ่งตกอ่ย้่ในสถานการณ์์ภาวัะชุะลอ่ตัวัไม่ต่างกับั 
เศรษฐกิจโลก	แต่ดี�วัยมาตรการฟ้้ �นฟ้้ชุ่วัยเหลือ่จากภาครัฐ 
และควัามพยายามในการปรับัตัวัขอ่งภาคเอ่กชุน	ส่งผู้ลให�เศรษฐกิจ
ขอ่งประเท่ศโดียเฉพาะในส่วันขอ่งภาคอุ่ตสาหกรรมการผู้ลิต
สามารถฟ้้�นตัวักลับัข้�นมาไดี�ในระดีับัหน้�ง	แม�จะยังไม่ส้งมากนัก
เมื�อ่เท่ียบักับัชุ่วังก่อ่นเกิดีวัิกฤตโรคระบัาดีก็ตาม	

	 อ่ย่างไรก็ดีี	หากมอ่งผู้ลกระท่บัขอ่งโรคโควัิดี-19	ท่ี�เกิดีข้�น 
กับัภาคบัริการขอ่งไท่ยอ่าจจะเห็นไดี�วั่ามีควัามรุนแรงมากกวั่า 
ภาคการผู้ลิต	เนื�อ่งจากผู้้�บัริโภคมีการปรับัเปลี�ยนพฤติกรรมและ 
วัิถีการใชุ�ชุีวัิตร้ปแบับัใหม่	 ซี้�งในชุ่วังนั�นทุ่กคนต่างพ้ดีถ้งคำวั่า	
“New	Normal”	กันบั่อ่ยมาก	เกิดีการย�ายควัามต�อ่งการบัริโภค
จากธัุรกิจบัริการไปส้่อุ่ตสาหกรรมการผู้ลิตมากข้�น	เชุ่น	จากท่ี�
เคยไปใชุ�บัริการฟ้ิตเนสก็เปลี�ยนเป็นซีื�อ่อุ่ปกรณ์์มาอ่อ่กกำลังกาย 
ท่ี�บั�าน	จากท่ี�เคยอ่อ่กไปรับัประท่านอ่าหารตามร�านก็เปลี�ยนเป็น 
สั�งอ่าหารให�ไรเดีอ่ร์มาส่งท่ี�บั �าน	หรือ่จากท่ี�เคยนั�งท่ำงาน 
ในอ่อ่ฟ้ฟ้ิศก็เปลี�ยนเป็นท่ำงานอ่ย้่ท่ี�บั�าน	ท่ำให�ผู้้�บัริโภคจำนวันมาก 
ต�อ่งซีื�อ่หาสินค�าท่ี�จะชุ่วัยให�พวักเขาสามารถดีำเนินกิจกรรมใน 
ชุีวัิตประจำวัันแนวัใหม่ไดี�อ่ย่างปกติ	แต่ปัญหาท่ี�เกิดีข้�น	ก็คือ่ 
ภาวัะหนี�ครัวัเรือ่นและหนี�ภาคธัุรกิจ	โดียเฉพาะกลุ่ม	SMEs	ท่ี�เพิ�ม 
ส้งข้�น	ซ้ี�งเป็นปัญหาท่ี�สะสมเป็นวััฏิจักรเศรษฐกิจ	(Economic 
Cycle)	จากภาวัะเศรษฐกจิโลกท่ี�ถดีถอ่ยมาระยะหน้�งแล�วัก่อ่นหน�านี� 
ผู้นวักกับัผู้ลกระท่บัต่อ่เนื�อ่งหลังจากวัิกฤตโรคระบัาดีครั�งใหญ่ 
ท่ี�ผู่้านมา	ท่ำให�ประเท่ศผู้้�นำท่างเศรษฐกิจ	ไม่ว่ัาจะเป็นสหรฐัอ่เมริกา 
ยุโรป	และญี�ปุ่น	ต่างใชุ�มาตรการ	QE	(QuantitativeEasing) 
เพื�อ่กระตุ�นเศรษฐกิจดี�วัยการอ่ัดีฉีดีเงินจำนวันมากเข�าส้่ระบับั 
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แต่จากการประเมินสถานการณ์์ท่ี�คลาดีเคลื�อ่นขอ่งธันาคารกลาง 
แห่งสหรัฐอ่เมริกา	หรือ่	FED	 (Federal	Reserve	System)	 
ท่ำให�เศรษฐกิจขอ่งสหรัฐอ่เมริกาฟ้้�นตัวัรวัดีเร็วัเกินไป 
จนเกิดีภาวัะเงินเฟ้้อ่ส้ง	และต�อ่งแก�ปัญหาดี�วัยมาตรการ	QT 
(Quantitative	Tightening)	หรือ่การปรับัข้�นดีอ่กเบัี�ยนโยบัาย
เพื�อ่ดี้งเงินอ่อ่กจากระบับั	ซี้�งสร�างแรงกระเพื�อ่มให�หลายประเท่ศ
ต�อ่งปรับัดีอ่กเบัี�ยข้�นตาม	และจากอ่ัตราดีอ่กเบัี�ยท่ี�ปรับัตัวัส้งข้�น 
ไดี�ส่งผู้ลให�เงินดีอ่ลลาร์สหรัฐฯ	แข็งค่า	ขณ์ะท่ี�เงินสกุลอ่ื�นรวัมถ้ง
เงินบัาท่ขอ่งไท่ยอ่่อ่นค่าลง
	 บัาดีแผู้ลจากเหตุการณ์์โรคระบัาดียังไม่ทั่นจางหาย 
โลกก็ต�อ่งเผู้ชิุญกับัมรสุมควัามขัดีแย�งท่างภ้มิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitics)	 จากค้่กรณ์ีระหวั่างรัสเซีียกับัย้เครน	 ส่งผู้ลให� 
ชุาติตะวัันตกรวัมตัวักันประท่�วังดี�วัยการหยุดีนำเข�าน�ำมันจาก
รัสเซีีย	ท่ำให�ราคาน�ำมันในตลาดีโลกพุ่งส้งข้�น	จนกลายเป็นวัิกฤต
พลังงาน	รวัมถ้งการขาดีแคลนปุ�ยเคมีท่ี�เป็นปัจจัยการผู้ลิตใน 
ภาคการเกษตร	ท่ำให�ต�นทุ่นสินค�าเกษตรเพิ�มข้�น	และบัางประเท่ศ 
มีมาตรการจำกัดีการส่งอ่อ่กวััตถุดีิบัอ่าหารเพื�อ่สำรอ่งไวั�บัริโภค
ในประเท่ศ	 เชุ่น	อ่ินเดีียห�ามส่งข�าวัอ่อ่กนอ่กประเท่ศ	ซี้�งอ่าจ 
นำไปส้่การเกิดีวัิกฤตอ่าหารโลก	ส่วันค้่กรณ์ีระหวั่างสหรัฐอ่เมริกา
กับัจีนก็เป็นอ่ีกหน้�งประเดี็นควัามขัดีแย�งท่ี�ก่อ่ชุนวันปัญหาให�
กับัภาคอุ่ตสาหกรรมการผู้ลิต	โดียเฉพาะการหยุดีชุะงักขอ่ง 
ห่วังโซี่อุ่ปท่านโลก	(Global	Supply	Chain	Disruption)	ซี้�งปัญหา
ท่ี�เห็นไดี�ชุัดีเจนท่ี�สุดี	คือ่	การขาดีแคลนชุิ�นส่วันอ่ิเล็กท่รอ่นิกส ์
อ่ย่าง	ชุิปส์	(Chips)	ท่ี�ใชุ�เท่คโนโลยีการผู้ลิตล�ำสมัยและใชุ�กับัระบับั
ท่ี�มีควัามซีับัซี�อ่นส้ง	เนื�อ่งจากผู้้�ผู้ลิตชุิปส์เหล่านี�ในสหรัฐอ่เมริกา
ถ้กสั�งห�ามจำหน่ายสินค�าให�จีน	ขณ์ะท่ี�ชุิปส์ท่ี�ไท่ยใชุ�ในการผู้ลิต
ส่วันใหญ่เป็นชิุปส์พื�นฐานทั่�วัไปซ้ี�งไม่ไดี�รับัผู้ลกระท่บัโดียตรง 
จากกรณ์ีควัามขัดีแย�งดีังกล่าวั	แต่จะเป็นผู้ลกระท่บัท่างอ่�อ่มต่อ่
บัริษัท่ผู้้�ผู้ลิตรถยนต์ท่ี�ไม่สามารถจัดีหาชุิปส์มาเป็นส่วันประกอ่บั
รถยนต์ไดี�	ท่ำให�ยอ่ดีการผู้ลิตรถยนต์ไม่ถ้งตามเป้าหมายท่ี�กำหนดี	
อ่ย่างไรก็ดีี	มีแนวัโน�มท่ี�ชุิปส์จะมีปริมาณ์ล�นตลาดี	เนื�อ่งจากจีนหนัมา 

พัฒนาและผู้ลิตชุิปส์เอ่งเพื�อ่พ้�งพาตนเอ่งมากข้�น	(Localization)	
และลดีปัญหาการขาดีแคลนวััตถุดีิบั	(Supply	Shock)	ในอ่นาคต
	 แม�วั่าประเท่ศไท่ยจะไม่ไดี�รับัผู้ลกระท่บัจากมรสุมวัิกฤต
เหล่านี�หนักเท่่ากับัประเท่ศท่ี�มีเศรษฐกิจขนาดีใหญ่ท่ี�ตกอ่ย้่ในภาวัะ
ชุะลอ่ตัวัอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	ไม่วั่าจะเป็นสหรัฐอ่เมริกา	จีน	ญี�ปุ่น	และ
ยุโรป	แต่ก็ถือ่วั่าเราโดีนหางเลขจากมรสุมล้กใหญ่นี�ดี�วัยเชุ่นกัน 
ท่ั�งเรื�อ่งภาวัะเงินเฟ้้อ่ส้ง	การปรับัข้�นอั่ตราดีอ่กเบัี�ย	ต�นทุ่น 
ค่าพลังงานและค่าขนส่งเพิ�มข้�น	การขาดีแคลนวััตถุดีิบัหรือ่สินค�า
บัางอ่ย่างท่ี�จำเป็นต�อ่งนำเข�าเพื�อ่ผู้ลิตหรือ่จำหน่ายในประเท่ศ	และ
การปรับัข้�นค่าแรงขั�นต�ำ	รวัมถ้งการอ่่อ่นค่าขอ่งเงินบัาท่ซี้�งอ่าจ 
เป็นปัจจัยบัวักให�ผู้้�ประกอ่บัการท่ี�ผู้ลิตเพื�อ่การส่งอ่อ่กไดี�รับั
อ่านิสงส์อ่ย้่บั�าง	แต่ผู้้�ประกอ่บัการท่ี�พ้�งพาการนำเข�าวััตถุดีิบัจาก 
ต่างประเท่ศกลับัต�อ่งเผู้ชุิญกับัราคาวััตถุดีิบัท่ี�ส้งข้�น	ส่งผู้ลให�
ปัจจุบัันดีัชุนีราคาผู้้�ผู้ลิต	(Producer	Price	Index:	PPI)	ส้งกวั่า
ดีัชุนีราคาผู้้�บัริโภค	(Consumer	Price	Index:	CPI)	หรือ่อ่ธัิบัาย
ให�เข�าใจง่ายข้�นวั่า	ผู้้�ผู้ลิตในประเท่ศ	มีต�นทุ่นการผู้ลิตส้งข้�น	แต่ไม่ 
สามารถปรับัเพิ�มราคาสินค�าให�สอ่ดีคล�อ่งกับัต�นทุ่น	และต�อ่งแบักรับั 
ภาระต�นทุ่นนี�ไวั�เอ่งแท่นการผู้ลักภาระไปให�ผู้้�บัริโภค	ซี้�งภาวัะ 
ค่าเงินบัาท่ท่ี�อ่่อ่นค่าเกินไปหรือ่การเกิดีควัามไม่สมดีุลขอ่งค่าเงิน
ส่งผู้ลให�เงินเดีินสะพัดีขอ่งประเท่ศเกิดีการขาดีดีุล

ท่ี�มาภาพ:	นายเกรียงไกร	เธีัยรนุกุล	ประธัานสภาอุ่ตสาหกรรมแห่ง
ประเท่ศไท่ย

  ว�รส�ร

เศรื่ษฐกิจอุตสาหกรื่รื่ม
 9



	 สิ�งท่ี�ผู้้�ประกอ่บัการไท่ยต�อ่งเตรียมตัวัรับัมือ่ในระยะสั�น	
คือ่	การติดีตามและเฝ่้าระวัังสถานการณ์์เศรษฐกิจโลกท่ี�ยังอ่ย้่ใน
ภาวัะวัิกฤต	โดียเฉพาะเศรษฐกิจจีนท่ี�เป็นแรงขับัเคลื�อ่นสำคัญ 
ต่อ่เศรษฐกิจโลก	ซี้�งหากตัวัแปรใดีตัวัแปรหน้�งในวััฏิจักรเศรษฐกิจ
ถ้กจัดีการไม่ดีีพอ่	ก็จะยิ�งตอ่กย�ำให�	Perfect	Storm	ล้กนี� 
ท่วัคีวัามรนุแรงยิ�งข้�น	ขณ์ะที่�ในระยะยาวั	ประเด็ีนภ้มิศาสตร์การเมอื่งโลก 
อ่าจกลายเป็นโอ่กาสให�ผู้้�ประกอ่บัการไท่ยหยิบัฉวัยมาไดี�	ท่ั�งใน
เรื�อ่งขอ่งการแย่งชุิงส่วันแบั่งตลาดีในห่วังโซี่อุ่ปท่านโลก	การเป็น
ผู้้�นำดี�านการผู้ลิตพลังงานท่ดีแท่นเพื�อ่แก�ปัญหาราคาน�ำมันแพง	
หรือ่การเป็นผู้้�ผู้ลิตอ่าหารขอ่งโลกจากควัามพร�อ่มขอ่งวััตถุดีิบั
อ่าหารในประเท่ศ	ท่ั�งนี�	จำเป็นต�อ่งอ่าศัยมาตรการชุ่วัยเหลือ่จาก
ภาครัฐเพื�อ่เสริมควัามสามารถในการแข่งขันขอ่งไท่ยให�เพิ�มส้งข้�น	
โดียเฉพาะปัญหาดี�านต�นทุ่นพลังงานท่ี�ส้งกวั่าประเท่ศค้่แข่ง	เชุ่น	
เวัียดีนามซี้�งมีโครงสร�างการนำเข�าพลังงานเหมือ่นกันและเป็นฐาน
การผู้ลิตสินค�าประเภท่เดีียวักันกับัไท่ย	

Next Gen Industries:
อุนาคตอุุตส่าหกรรมไที่ยยุคต่อุไป้
	 จากมรสุมล้กแล�วัล้กเล่าท่ี�มาพร�อ่มกับัควัามท่�าท่ายใหม่
ท่ี�เกิดีข้�น	(Disruption)	ไดี�ท่ำลายกำแพงธัุรกิจร้ปแบับัเดีิมให� 
ปรับัเปลี�ยนส้่อุ่ตสาหกรรม	4.0	ขณ์ะท่ี�ปัจจุบัันอุ่ตสาหกรรมไท่ย 
โดียเฉลี�ยอ่ย้่ท่ี�ระดีับั	2.0-2.5	เท่่านั�น	ซี้�งการเปลี�ยนโฉมอุ่ตสาหกรรม	
(Industrial	Transformation)	ต�อ่งอ่าศัยระยะเวัลาและข้�นอ่ย้่กับั
ศักยภาพขอ่งแต่ละอุ่ตสาหกรรม	ผู้้�ประกอ่บัการไท่ยจ้งจำเป็น
อ่ย่างยิ�งท่ี�ต�อ่งเร่งปรับัตัวัเพื�อ่ไม่ให�ถ้ก	Disrupted	จากบัริบัท่โลก 
ท่ี�เปลี�ยนแปลงไปในยุคที่�เรียกวั่า	VUCA	World	หรือ่ยุคท่ี� 
ไม่สามารถคาดีเดีาเหตุการณ์์ท่ี�จะเกิดีข้�นในอ่นาคตไดี�	เนื�อ่งจากโลก 
มคีวัามผัู้นผู้วัน	(Volatility)	ควัามไม่แน่นอ่น	(Uncertainty)	ควัามสลบัั 
ซีับัซี�อ่น	(Complexity)	และควัามคลุมเครือ่	(Ambiguity)	ส้ง	
โดียท่ี�ผู้่านมาแม�ผู้้�ประกอ่บัการจะพยายามเร่งพัฒนาตนเอ่งให�
เข�มแข็งข้�นดี�วัยการสร�างนวััตกรรมลีน	 (Lean)	 เพื�อ่ลดีต�นทุ่น 
การผู้ลิตและเพิ�มผู้ลิตภาพการผู้ลิต	รวัมถ้งการสร�างแบัรนดี์ขอ่ง
ตนเอ่ง	แต่ก็ยังไม่สามารถท่ำให�ก�าวัข�ามผู้่าน	Disruptive	Change	ไดี� 

	 ดีังนั�น	ภาคอุ่ตสาหกรรมไท่ยจำเป็นต�อ่งปรับัโครงสร�างส้่	
Next	Generation	Industries	นั�นคือ่	การพัฒนาอุ่ตสาหกรรม 
เป้าหมาย	S-Curve	ท่ี�เน�นการใชุ�เท่คโนโลยีและนวััตกรรมสมัยใหม่	
โดียเฉพาะอุ่ตสาหกรรมยานยนต์และชุิ�นส่วันท่ี�ต�อ่งยกระดีับัไปส้่
ยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	หรือ่	EV	และก�าวัเป็นผู้้�นำ	EV	ในภ้มิภาคนี�ให�ไดี�ก่อ่น
ท่ี�จะถ้กค้่แข่ง	เชุ่น	อ่ินโดีนีเซีีย	เวัียดีนาม	แย่งชุิงตำแหน่งไป	รวัมถ้ง 
อุ่ตสาหกรรมเป้าหมายอ่ื�นท่ี�ต�อ่งเร่งผู้ลักดีัน	เชุ่น	ดีิจิท่ัล	หุ่นยนต์
และระบับัอ่ัตโนมัติ	การแพท่ย์ครบัวังจร	ชุีวัภาพ	อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์
อ่ัจฉริยะ	สำหรับัการพัฒนาประเท่ศส้่เศรษฐกิจใหม่	หรือ่	BCG	 
ก็เป็นอ่ีกท่ิศท่างในอ่นาคตท่ี�ภาคอุ่ตสาหกรรมไท่ยต�อ่งให� 
ควัามสำคัญ	 ไม่วั่าจะเป็นเศรษฐกิจชุีวัภาพ	 (Bio	Economy)	
เศรษฐกิจหมุนเวัียน	(Circular	Economy)	และเศรษฐกิจสีเขียวั	
(Green	Economy)	ซี้�งจะชุ่วัยสร�างระบับัเศรษฐกิจขอ่งประเท่ศ
ให�เกิดีควัามมั�นคง	ควับัค้่กับัพัฒนาสังคมและรักษาสิ�งแวัดีล�อ่ม
อ่ย่างสมดีุลและยั�งยืนไปพร�อ่มกัน	

10 ว�รส�ร

เศรื่ษฐกิจอุตสาหกรื่รื่ม



ท่ี�มาภาพ:	นายเกรียงไกร	เธัียรนุกุล	ประธัานสภาอุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย

		 ในส่วันขอ่งการเปลี�ยนแปลงภ้มิอ่ากาศ	(Climate	
Change)	ถือ่เป็นประเดี็นปัญหาท่ี�ท่ั�วัโลกให�ควัามสนใจอ่ย่างมาก
เชุ่นกัน	จะเห็นไดี�จากการประกาศเป้าหมายมุ่งส้่ควัามเป็นกลาง 
ท่างคาร์บัอ่น	(Carbon	Neutrality)	ภายในปี	2593	(ค.ศ.	2050) 
และการปล่อ่ยก๊าซีเรอื่นกระจกสุท่ธัเิป็นศน้ย์	(Net	Zero	Emissions)	
ภายในปี	2608	(ค.ศ.	2065)	ขอ่งนานาประเท่ศรวัมถ้งประเท่ศไท่ย	
ซี้�งการท่ี�จะบัรรลุเป้าหมายดีังกล่าวัไดี�	ทุ่กภาคส่วันจำเป็นต�อ่ง 
ร่วัมมือ่กันในการลดีการปล่อ่ยคาร์บัอ่นและก๊าซีเรือ่นกระจก 
เข�าส้่ชุั�นบัรรยากาศ	โดียเปลี�ยนมาใชุ�เท่คโนโลยีและพลังงานสะอ่าดี	
เชุ่น	โซีลาร์เซีลล์	แบัตเตอ่รี�ไฟ้ฟ้้า	แท่นการใชุ�เชุื�อ่เพลิงฟ้อ่สซีิล	 
รวัมถ้งการชุดีเชุย	(Offset)	คาร์บัอ่น	และการกำจดัีก๊าซีเรอื่นกระจก	
โดียการปล้กป่า	การซีื�อ่คาร์บัอ่นเครดีิต	การใชุ�พลังงานหมุนเวัียน	
เชุ่น	พลังงานแสงอ่าท่ิตย์	พลังงานลม	การปล้กพืชุคลุมดีินเพื�อ่
เพิ�มการตร้งคาร์บัอ่นในดีิน	ซี้�งจากควัามตื�นตัวัในการลดีปัญหา
ภาวัะโลกร�อ่นไดี�นำไปส่้การอ่อ่กกฎหมายและมาตรการดี�าน 
สิ�งแวัดีล�อ่มขอ่งประเท่ศพัฒนาแล�วั	โดียเฉพาะสหภาพยุโรป 
ท่ี�ประกาศมาตรการปรับัราคาคาร์บัอ่นก่อ่นข�ามพรมแดีน 
หรือ่	CBAM	(Carbon	Border	Adjustment	Mechanism)	
โดียจะเริ�มบัังคับัใชุ�กับักลุ่มสินค�าท่ี�ปล่อ่ยก๊าซีเรือ่นกระจกส้ง 
ในกระบัวันการผู้ลิต	ไดี�แก่	ป้นซีีเมนต์	ปุ�ย	เหล็กและเหล็กกล�า 
อ่ล้มิเนียม	และกระแสไฟ้ฟ้้า	ซี้�งสหภาพยุโรป	อ่ย้ ่ระหวั่าง 
การพิจารณ์าขยายกลุ่มสินค�าเป้าหมายเพิ�มเติม	เชุ่น	เคมีอ่ินท่รีย์	
ไฮโดีรเจน	แอ่มโมเนีย	พลาสติกโพลิเมอ่ร์	และผู้ลิตภัณ์ฑ์์จาก 
การกลั�นน�ำมัน	
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	 นอ่กจากนี�การลงทุ่นขอ่งภาคธัุรกิจในอ่นาคตจะ 
ให�ควัามสำคัญกับัการประกอ่บัการท่ี�ยั�งยืนมากข้�นตามแนวัคิดี	
ESG	ท่ี�คำน้งถ้งควัามรับัผู้ิดีชุอ่บั	3	ดี�านหลัก	ไดี�แก่	สิ�งแวัดีล�อ่ม 
(Environmental)	สังคม	(Social)	และธัรรมาภบิัาล	(Governance)	
ซี้�งมาตรการและแนวัคิดีเหล่านี�จะเป็นแรงกดีดีันท่างอ่�อ่มให� 
ผู้้�ประกอ่บัการอุ่ตสาหกรรมไท่ยหันมาปรับัปรุงกระบัวันการผู้ลิต
ท่ี�เป็นมิตรกับัสิ�งแวัดีล�อ่มตลอ่ดีห่วังโซี่อุ่ปท่าน	ลดีการปล่อ่ย
คาร์บัอ่นและก๊าซีเรือ่นกระจก	รวัมถ้งลงทุ่นในพลังงานท่ดีแท่น
หรือ่พลังงานสะอ่าดีมากข้�น	เพื�อ่สร�างควัามสามารถในการแข่งขัน 
และโอ่กาสใหม่ในการเข�าส้่ตลาดี	
	 นอ่กจากการปฏิิร้ปอุ่ตสาหกรรมและการปรับัตัวั 
ขอ่งผู้้�ประกอ่บัการส้่อุ่ตสาหกรรมในยุคต่อ่ไปแล�วั	 การเตรียม 
ควัามพร�อ่มขอ่งโครงสร�างพื�นฐานก็เป็นสิ�งท่ี�จำเป็นเชุ่นกัน 
โดียเฉพาะการพัฒนาเชุิงพื�นท่ี�	เพื�อ่รอ่งรับัการขยายตัวัขอ่ง
อุ่ตสาหกรรมอ่นาคต	ซี้�งท่ี�ผู้่านมารัฐบัาลไท่ยไดี�ส่งเสริมพื�นท่ี�พัฒนา
พิเศษซี้�งกระจายอ่ย้่ท่ั�วัทุ่กภ้มิภาคขอ่งประเท่ศ	อ่าท่ิ	เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชุายแดีน	(Special	Economic	Zone:	SEZ) 
10	จังหวััดี	และระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัันอ่อ่ก	(Eastern 
Economic	Corridor:	EEC)	ซี้�งเป็นต�นแบับัการพัฒนาเชุิงพื�นท่ี�
ท่ี�เชุื�อ่มโยงกับัการค�าการลงทุ่นในอุ่ตสาหกรรมเป้าหมายตาม
ศักยภาพในแต่ละพื�นท่ี�	โดียรัฐบัาลมีแผู้นการขยายผู้ลการพัฒนา
พื�นท่ี�ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษให�ครอ่บัคลุมท่ั�ง	4	ภาค	คือ่	ภาคใต�	
ภาคกลาง–ตะวัันตก	ภาคตะวัันอ่อ่กเฉียงเหนือ่	และภาคเหนือ่ 
ซี้�งจะชุ่วัยสร�างโอ่กาสให�แก่ประเท่ศไท่ยในการดี้งดี้ดีนักลงทุ่น 
จากต่างประเท่ศ	กระตุ�นเศรษฐกิจ	และกระจายควัามเจริญส้่
ภ้มิภาค

จััด้ทำโด้ย :
นางสาวัขัตติยา	วัิสารัตน์

แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง :
การเสวันาหัวัข�อ่	“วัิกฤตพลิก	โอ่กาสใหม่ขอ่งอุ่ตสาหกรรมไท่ย”	ภายใน
งานประจำปี	สศอ่.	ครั�งท่ี�	14	(OIE	Forum	2022)	Disruptive	Change	

is	the	New	Chance	เมื�อ่วัันท่ี�	26	ตุลาคม	2565	
ณ์	ห�อ่งแกรนดี์ฮอ่ลล์	202	ศ้นย์นิท่รรศการและการประชุุมไบัเท่ค	บัางนา

ผูู้้ร่วิม่เสวินา :
1.	นายเกรียงไกร	เธัียรนุกุล

ประธัานสภาอุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย
2.	นายสนั�น	อ่ังอุ่บัลกุล

ประธัานกรรมการหอ่การค�าไท่ยและสภาหอ่การค�าแห่งประเท่ศไท่ย
3.	ดีร.สมเกียรต	ิตั�งกจิวัานชิุย์

ประธัานสถาบันัวิัจยัเพื�อ่การพฒันาประเท่ศไท่ย	(TDRI)
4.	นางวัรวัรรณ์	ชุิตอ่รุณ์

ผู้้ �อ่ำนวัยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

ท่ี�มาภาพ:	https://www.pier.or.th/blog/2022/0301/

	 แม�ว่ัามรสุมวิักฤตจะโหมกระหน�ำมาล้กแล�วัล้กเล่า 
หากเราร้�เท่่าท่ัน	รับัมือ่ไดี�เร็วั	สร�างป้อ่มปราการท่ี�แข็งแกร่ง
เราก็จะฝ่่ามรสุมเหล่านั�นไปไดี�	เชุ่นเดีียวักับัภาคอุ่ตสาหกรรม
ไท่ยท่ี�ต�อ่งปรับัตัวัและเตรียมพร�อ่มรับัวัิกฤตสถานการณ์์ 
ทุ่กร้ปแบับัในยุค	VUCA	World	ท่ี�เต็มไปดี�วัยควัามผัู้นผู้วัน	 
ไม่แน่นอ่นซีับัซี�อ่น	และคลุมเครือ่	ท่วั่าโลกขอ่งเรายังคงหมุนอ่ย้่
ตลอ่ดีเวัลาและปรับัเปลี�ยนอ่ย่างรวัดีเร็วั	ซี้�งยุคต่อ่ไปในอ่นาคต	 
จะเปลี�ยนจาก	VUCA	World	เป็นโลกแบับัไหนเราต�อ่งติดีตามกัน 
ต่อ่ไป	
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บัที่ควิามพิิเศษ
สศอ.

ถอดบทเรีียน

การื่พิัฒนา SEZ:
ปีระเดื็นที่้�ที่�ยของก�รพัฒน�

รื่ะเบั่ยงเศรื่ษฐกิจพิิเศษ
กอ่งนโยบัายอุ่ตสาหกรรมมหภาค

	 ระเบีัยบัสำนักนายกรัฐมนตรี	วั ่าดี�วัยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ	พ.ศ.	2564	ไดี�ประกาศในราชุกิจจานุเบักษา	
เมื�อ่วัันท่ี�	4	กุมภาพันธั์	2564	โดียภายใต�ระเบัียบัดีังกล่าวัไดี�กำหนดี
เขตเศรษฐกิจพิเศษซี้�งครอ่บัคลุมท่ั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชุายแดีน	10	แห่ง	(Special	Economic	Zone:	SEZ)	ไดี�แก ่
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก�วั	
เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษมกุดีาหาร	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนอ่งคาย	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิัวัาส	เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชุียงราย	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบัุรี	รวัมท่ั�งระเบัียงเศรษฐกิจ
พิเศษในภาคต่าง	ๆ	ขอ่งประเท่ศ	ซี้�งมติท่ี�ประชุุมคณ์ะกรรมการ
นโยบัายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(กพศ.)	ครั�งท่ี�	1/2565 
เมื�อ่วัันท่ี�	5	พฤษภาคม	2565	ไดี�มีมติเห็นชุอ่บัการกำหนดีพื�นท่ี�

ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษใน	4	ภาค	ไดี�แก่	ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ่	ระเบีัยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัันอ่อ่กเฉียงเหนือ่	
ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวัันตก	และระเบัียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต�	ซี้�งนอ่กจากจะมุ่งพัฒนาดี�านโครงสร�างพื�นฐานแล�วั	
ยังมุ่งดี้งเอ่าอ่ัตลักษณ์์ควัามโดีดีเดี่นหรือ่จุดีแข็งขอ่งแต่ละพื�นท่ี�
มาต่อ่ยอ่ดีการพัฒนาเพื�อ่ขยายโอ่กาสท่างเศรษฐกิจและกระจาย 
การเติบัโตท่างเศรษฐกิจส้่ภ้มิภาคดี�วัย
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		 สำห รับับัท่บัาท่ขอ่งระเบัียง เศรษฐกิจพิ เศษ 
ในแต่ละภาค	มีดีังนี�

ระเบ่ยงเศัรษฐกิจพัิเศัษภาคเหนือุ	หรือุ	Northern	
Economic Corridor: NEC-Creative LANNA

	 ไดี�แก่	จังหวััดีเชุียงราย	จังหวััดีเชุียงใหม่	จังหวััดีลำพ้น	
และจังหวััดีลำปาง	จะยกระดีับัให�เป็นพื�นท่ี�ลงทุ่นดี�านการพัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจสร�างสรรค์หลักขอ่งประเท่ศอ่ย่างยั�งยืน	โดียการ
พัฒนา	Creative	Ecosystem	ให�เอ่ื�อ่ต่อ่การเป็นเมือ่งสร�างสรรค์	
การพัฒนาสินค�าและบัริการสร�างสรรค์	การสร�างแบัรนดี์และ 
การส่งเสริมการตลาดีและประชุาสัมพันธั์	รวัมท่ั�งการพัฒนาดี�าน
การศ้กษาและวัิจัย	และบัุคลากรดี�านสร�างสรรค์

ระเบ่ยงเศัรษฐกิจพัิเศัษภาคตะวันอุอุกเฉ่ยงเหนือุ	
หรือุ	Northeastern	Economic	Corridor:	
NeEC-Bioeconomy

	 ไดี�แก่	จังหวััดีนครราชุสีมา	จังหวััดีขอ่นแก่น	จังหวััดี
อุ่ดีรธัานี	และจังหวััดีหนอ่งคาย	จะพัฒนาให�เป็นฐานอุ่ตสาหกรรม
ชุีวัภาพแห่งใหม่ขอ่งประเท่ศดี�วัยเท่คโนโลยีสมัยใหม่ตลอ่ดี 
ห่วังโซี่การผู้ลิต	 เชุื�อ่มโยงการเกษตรและอุ่ตสาหกรรมชุีวัภาพ 
โดียการพัฒนาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ชุีวัภาพให�มีควัามหลากหลาย	เป็นมิตรกับั 
สิ�งแวัดีล�อ่มและปลอ่ดีภัยต่อ่ผู้้�บัริโภค	ส่งเสริมให�เกิดีการลงทุ่น 
ในดี�านการเกษตร	อุ่ตสาหกรรมชุวีัภาพและอุ่ตสาหกรรมเกี�ยวัเนื�อ่ง
ท่ี�ใชุ�เท่คโนโลยีสมัยใหม่	ส่งเสริมการพัฒนาดี�านการตลาดีและ 
การประชุาสัมพันธั์	พัฒนาบัุคลากรดี�านเกษตรและอุ่ตสาหกรรม
ชุีวัภาพ	โดียอ่าศัยควัามร่วัมมือ่ระหวั่างสถาบัันการศ้กษาในพื�นท่ี�
กับัภาคเอ่กชุน	พัฒนาและส่งเสริมการถ่ายท่อ่ดีเท่คโนโลยีจาก
อ่งค์กรและสถาบัันการศ้กษาให�กับัผู้้�ประกอ่บัการ	SMEs	และ
วัิสาหกิจชุุมชุน	และเพิ�มม้ลค่าสินค�าเกษตรไปส้่อุ่ตสาหกรรมอ่าหาร
ในมิติเศรษฐกิจชุีวัภาพตามแนวัคิดีเศรษฐกิจชุีวัภาพ	เศรษฐกิจ
หมุนเวัียน	และเศรษฐกิจสีเขียวั	(Bio-Circular-Green	Economy:	
BCG	Model)	

ระเบ่ยงเศัรษฐกิจพัิเศัษภาคกลาง-ตะวันตก	
หรือุ	Central-Western	Economic	Corridor:	
CWEC

	 ไดี�แก่	จังหวััดีพระนครศรีอ่ยุธัยา	จังหวััดีนครปฐม	จังหวััดี
สุพรรณ์บัุรี	และจังหวััดีกาญจนบัุรี	จะพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ 
ชุั�นนำขอ่งภาคกลาง-ตะวัันตก	ในดี�านอุ่ตสาหกรรมเกษตร 
การท่่อ่งเท่ี�ยวั	และอุ่ตสาหกรรมไฮเท่คม้ลค่าส้งระดีับัมาตรฐาน
สากล	เชุื�อ่มโยงกับักรุงเท่พฯ	และพื�นท่ี�โดียรอ่บั	และพื�นท่ี�เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวัันอ่อ่ก	(Eastern	Economic	Corridor:	
EEC)	โดียเพิ�มศักยภาพการเป็นฐานการผู้ลิตสินค�าเกษตร/	อ่าหาร
คุณ์ภาพ	และเกษตรแปรร้ปม้ลค่าส้ง	เพิ�มขีดีควัามสามารถ 
ในการแข่งขันขอ่งฐานอุ่ตสาหกรรมเดีิมและส่งเสริมการพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมแห่งอ่นาคตให�เป็นฐานรายไดี�ใหม่และเป็นมิตร
กับัสิ�งแวัดีล�อ่ม	รวัมท่ั�งพัฒนาเขตการท่่อ่งเท่ี�ยวัเชุิงมรดีกโลก	
ประวััติศาสตร์และการอ่นุรักษ์

ระเบ่ยงเศัรษฐกิจพัิเศัษภาคใต�	หรือุ	Southern	
Economic Corridor: SEC

	 ไดี�แก่	จังหวััดีชุุมพร	จังหวััดีระนอ่ง	จังหวััดีสุราษฎร์ธัานี	
และจังหวััดีนครศรีธัรรมราชุ	จะพัฒนาให�เป็นศ้นย์กลางขอ่ง 
ภาคใต�ในการเชุื�อ่มโยงการค�าและโลจิสติกส์กับัพื�นท่ี�เศรษฐกิจ
หลักขอ่งประเท่ศไท่ยและประเท่ศในภ้มิภาคฝ่ั�งท่ะเลอ่ันดีามัน	
และเป็นฐานการพัฒนาอุ่ตสาหกรรรมชุีวัภาพและการแปรร้ป
การเกษตรม้ลค่าส้ง	รวัมท่ั�งเพื�อ่ยกระดีับัคุณ์ภาพและมาตรฐาน
การท่่อ่งเท่ี�ยวัส้่นานาชุาติ
	 แม�วั่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขอ่งไท่ยในปัจจุบััน	
ไม่วั่าจะเป็นพื�นท่ี�	EEC	และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีน
จะมีควัามคืบัหน�าในดี�านต่าง	ๆ	ไปมากพอ่สมควัร	ท่ั�งในดี�าน
โครงสร�างพื�นฐาน	ดี�านสิท่ธัิประโยชุน์	และดี�านการบัริหารจัดีการ
ท่ี�ดีิน	อ่ย่างไรก็ตาม	ยังพบัวั่า	มีประเดี็นปัญหา/	อุ่ปสรรคสำคัญ
ท่ี�คนในพื�นท่ี�ไดี�สะท่�อ่นควัามต�อ่งการให�ภาครัฐชุ่วัยผู้ลักดีัน/ 

ท่ี�มา:	https://www.bangkokbiznews.com/business/883087
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แก�ไขปัญหา	โดียเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีน	10	แห่ง 
ซี้�งเสียงสะท่�อ่นเหล่านี�ถือ่เป็นบัท่เรียนสำคัญท่ี�จะกลายเป็นประเดี็น
ท่�าท่ายเชุิงพื�นท่ี�ท่ี�รอ่การแก�ไข/	การพัฒนาในอ่นาคต	ในท่ี�นี�จะ
ขอ่ยกตัวัอ่ย่างประเดี็นท่�าท่ายท่ี�น่าสนใจและควัรให�ควัามสำคัญ
ท่ีละประเดี็น	ดีังนี�	

สิทธิิปรื่ะโยชน์กิารื่ลิงทุนในเขตพัิฒนาเศรื่ษฐกิิจ
พิิเศษชายแด่น	ยังไม่จ้งใจนักิลิงทุนเท่าท่�ควัรื่
 เนื�อ่งจากปัจจุบัันนักลงทุ่นมักจะเปรียบัเที่ยบักับั 
สิท่ธัิประโยชุน์ท่ี�ไดี�รับัจากสำนักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุ่น	(Thailand	Board	of	Investment:	BOI)	สำหรับั 
การลงทุ่นในพื�นท่ี�	EEC	ท่ี�ให�สิท่ธัิประโยชุน์ท่ี�จ้งใจมากกวั่า	เชุ่น	
สิท่ธัิประโยชุน์การลงทุ่นในพื�นท่ี�	EEC	กำหนดีไวั�สำหรับักลุ่มกิจการ
พัฒนาเท่คโนโลยี	(หมวัดี	8)	และกิจการสนับัสนุน	ให�สิท่ธัิและ
ประโยชุน์พื�นฐาน	ยกเวั�นภาษีเงินไดี�นิติบัุคคล	10	ปี	นอ่กจากนี�
ยังไดี�กำหนดีสิท่ธัิและประโยชุน์เพิ�มเติม	อ่าท่ิ	กรณ์ีท่ี�มีการพัฒนา
ท่รัพยากรมนุษย์มีการยกเวั�นภาษีเงินไดี�นิติบัุคคลเพิ�มเติม	2	ปี	
และหากตั�งอ่ย้่ในพื�นท่ี�เฉพาะ	เชุ่น	เขตส่งเสริมอุ่ตสาหกรรมและ
นวััตกรรมดีิจิท่ัล	(Digital	Park	Thailand:	EECd)	เขตนวััตกรรม
ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัันอ่อ่ก	(Eastern	Economic 
Corridor	of	Innovation:	EECi)	นิคม/	เขตอุ่ตสาหกรรม	ยังไดี�รับั

ยกเวั�นภาษีเงินไดี�นิติบัุคคลเพิ�มเติม	1	ปี	เป็นต�น	เมื�อ่เท่ียบักับัสิท่ธัิ
ประโยชุน์ท่ี�ไดี�รับัจากการลงทุ่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีน	
หากเป็นการลงทุ่นในกิจการเป้าหมาย	(14	กลุ่มอุ่ตสาหกรรม)	
จะไดี�รับัยกเวั�นภาษีเงินไดี�นิติบัุคคลส้งสุดี	8	ปี	และไดี�รับัการ 
ลดีหย่อ่นภาษีเงินไดี�นิติบัุคคลร�อ่ยละ	50	เพิ�มอ่ีก	5	ปีซี้�งนักลงทุ่น
ส่วันใหญ่อ่ยากจะไดี�รับัสิท่ธัิประโยชุน์ส้งสุดีเหมือ่นกับัท่ี�	BOI	ให�กับั
นักลงทุ่นท่ี�ลงทุ่นในพื�นท่ี�	EEC	ดีังนั�น	การกำหนดีสิท่ธัิประโยชุน์
การลงทุ่น	ตลอ่ดีจนการกำหนดีประเภท่กิจการเป้าหมายในระเบัียง
เศรษฐกิจพิเศษ	จ้งเป็นอ่ีกหน้�งโจท่ย์สำคัญและเป็นประเดี็นท่�าท่าย
วั่าจะสามารถจ้งใจนักลงทุ่นให�มาลงทุ่นในพื�นท่ี�ไดี�ตามเป้าหมาย
ท่ี�วัางไวั�หรือ่ไม่

รื่าคาท่�ด่ินในพิ่�นท่�เขตพิัฒนาเศรื่ษฐกิิจพิิเศษ 
ปรื่ับส้งขึ�นอย่างมากิ
	 ซี้�งนับัวั่าเป็นอุ่ปสรรคประการสำคัญต่อ่การลงทุ่นขอ่ง 
ภาคเอ่กชุน	นอ่กจากนี�	อ่ัตราค่าเชุ่าท่ี�ดีินในนิคมอุ่ตสาหกรรม
มีอ่ัตราค่อ่นข�างส้ง	เนื�อ่งจากต�นทุ่นค่าเชุ่าท่ี�ดีินขอ่งการนิคม
อุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย	(กนอ่.)	ท่ี�เชุ่าจากกรมธันารักษ ์
มอัี่ตราสง้	ซี้�งเป็นปัจจยัท่ี�ท่ำให�อั่ตราค่าเชุ่าท่ี�ดีนิในนคิมอ่ตุสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีนแพงกวั่าการเชุ่าหรือ่ซีื�อ่ท่ี�ดีิน
นอ่กพื�นท่ี�นิคมอุ่ตสาหกรรมในพื�นท่ี�เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชุายแดีน	ซี้�งปัจจุบััน	กนอ่.	อ่ย้่ระหวั่างการผู้ลักดีันให�มีการปรับั
ราคาค่าเชุ่าท่ี�ดีินในนิคมอุ่ตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก�วั	สงขลา	และตากเพื�อ่เป็นกลไกในการขับัเคลื�อ่นเศรษฐกิจ	
และผู้ลักดีันให�เกิดีการลงทุ่นในพื�นท่ี�เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชุายแดีนในอ่นาคต	ซี้�งแน่นอ่นวั่าปัญหาราคาท่ี�ดีินนี�อ่าจจะเกิดีข้�น 
กับัพื�นท่ี�ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษในอ่นาคตอ่ันใกล�

ยังไม่ม่กิฎหมายเฉพิาะรื่องรื่ับเหม่อนพิ่�นท่�	EEC
 ส่งผู้ลให�การบัริหารจัดีการในพื�นท่ี�ยังไม่มีประสิท่ธัิภาพ
เท่่าท่ี�ควัร	เนื�อ่งจากปัจจุบัันกฎหมายท่ี�รอ่งรับัเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ่ย้่ในระดีับัระเบัียบัสำนักนายกรัฐมนตรีเท่่านั�น	ซี้�งนักลงทุ่นอ่าจ 
ยังไม่เกิดีควัามเชุื�อ่มั�นและมอ่งว่ัาไม่มีควัามมั�นคงในแง่ขอ่ง 
กฎหมาย	ดีังนั�น	ส่วันหน้�งขอ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ให�ประสบัผู้ลสำเร็จอ่ย่างเป็นร้ปธัรรมในอ่นาคต	ภาครัฐควัรเร่ง 
ผู้ลักดีันให�มีกฎหมายในลำดีับัศักดีิ�1	ท่ี�มากกวั่าระเบัียบัสำนักนายก 
รัฐมนตรีข้�นมารอ่งรับัการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื�อ่ให�ม ี
เจ�าภาพหรือ่ผู้้�ดี้แลรับัผู้ิดีชุอ่บัหลักท่ี�ชุัดีเจน	ตลอ่ดีจนให�การบัริหาร
จัดีการดี�านงบัประมาณ์และดี�านอ่ื�น	ๆ	เป็นไปอ่ย่างมีเอ่กภาพ	
คล่อ่งตัวั	เกิดีประสิท่ธัิภาพและประสิท่ธัิผู้ลยิ�งข้�น

ท่ี�มา:	https://www.posttoday.com/economy/news/481930

1ลำดีับัศักดีิ�ขอ่งกฎหมาย	เป็นแนวัควัามคิดีท่างกฎหมายขอ่งฝ่รั�งเศส	ซี้�งกำหนดีลำดีับัชุั�นระหวั่างกฎหมายประเภท่ต่าง	ๆ	ซี้�งท่ำให�ผู้้�มีอ่ำนาจในการตรา
กฎหมายท่ี�มีศักดีิ�ดี�อ่ยกวั่าต�อ่งเคารพและไม่สามารถตรากฎหมายท่ี�ละเมิดีกฎหมายท่ี�มีศักดีิ�ส้งกวั่าไดี�
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ข้อจำกิัด่ด่้านกิารื่แกิ้ ไขกิฎหมายผ่ังเม่อง
 ซี้�งต�อ่งอ่าศัยการดีำเนินงานตามกระบัวันการผู้ังเมือ่ง	
จ้งใชุ�ระยะเวัลาค่อ่นข�างนาน	ถ้งแม�ปัจจุบัันการวัางผู้ังเมือ่ง 
จะมีควัามยืดีหยุ่นมากข้�น	เห็นไดี�จากควัามพยายามขอ่งรัฐบัาล
ในการแก�ปัญหาผู้ังเมือ่งท่ี�ส่งผู้ลต่อ่การพัฒนาอุ่ตสาหกรรม	อ่าท่ิ	
การแก�ไขพระราชุบััญญัติการผู้ังเมือ่ง	พ.ศ.	2562	ท่ี�มีสาระสำคัญ	
เชุ่น	ให�กรมโยธัาธัิการและผู้ังเมือ่งจัดีให�มีการท่บัท่วันผู้ังนโยบัาย
การใชุ�ประโยชุน์พื�นท่ี�ทุ่ก	5	ปีหรือ่ในกรณ์ีท่ี�มีควัามจำเป็น	เพื�อ่ให�
สอ่ดีคล�อ่งกับัแนวันโยบัายแห่งรัฐ	ยุท่ธัศาสตร์ชุาติ	แผู้นพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชุาติ	แผู้นและขั�นตอ่นการดีำเนินการปฏิิร้ป
ประเท่ศ	สภาพเศรษฐกิจและสังคม	รวัมถ้งท่รัพยากรธัรรมชุาติ
และสิ�งแวัดีล�อ่มท่ี�เปลี�ยนแปลงไป	โดียจะจัดีให�มีการท่บัท่วัน 
ผู้ังนโยบัายการใชุ�ประโยชุน์พื�นท่ี�ก่อ่นระยะเวัลาดัีงกล่าวัก็ไดี�	
เป็นต�น	ดีังนั�น	ปัญหาดี�านผัู้งเมือ่งจ้งเป็นอ่ีกหน้�งโจท่ย์ใหญ่ 
สำหรับัการลงทุ่นภาคอุ่ตสาหกรรมในพื�นท่ี�ระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ี�จำเป็นต�อ่งคำน้งถ้งอ่ย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดี�

โครื่งสรื่้างพิ่�นฐานยังไม่พิรื่้อมเท่าท่�ควัรื่
 เนื�อ่งจากหลาย	ๆ	โครงการพัฒนาท่ี�สำคัญ	เชุ่น	ถนน 
ดี่านศุลกากร	นิคมอุ่ตสาหกรรมขอ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชุายแดีนยังอ่ย้ ่ระหวั่างดีำเนินการ	ซี้�งอ่ย่างท่ี�ท่ราบักันดีีวั ่า 
โครงสร�างพื�นฐานคือ่ปัจจัยสำคัญขอ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ	
โครงสร�างพื�นฐานท่ี�เพียบัพร�อ่ม	เชุ่น	การมีระบับัคมนาคมท่ี�ดีี
ย่อ่มเป็นประโยชุน์ต่อ่การขนส่งรวัมท่ั�งการกระจายสินค�า	ท่ำให�
การขนส่งสินค�าท่ำไดี�สะดีวัก	รวัดีเร็วั	อ่ีกท่ั�งยังชุ่วัยลดีระยะเวัลา
และต�นทุ่นในการขนส่งสินค�าไดี�อ่ีกดี�วัย	สำหรับัประเดี็นดี�าน 
การพัฒนาโครงสร�างพื�นฐาน	ภาครัฐคงต�อ่งเร่งวัางแผู้นเพื�อ่ 
ผู้ลักดีันการดีำเนินโครงการลงทุ่นโครงสร�างพื�นฐานขนาดีใหญ่ 
ท่ี�สำคัญในพื�นท่ี�ระเบีัยงเศรษฐกิจพิเศษให�มีควัามพร�อ่มส้งสุดี 
เพื�อ่ให�เกิดีการลงทุ่นและรอ่งรับัการขยายตัวัขอ่งกิจกรรม 
ท่างเศรษฐกิจในพื�นท่ี�ท่ี�จะมีข้�นในอ่นาคต

		 การถอ่ดีบัท่เรียนจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีน
ส้่ประเดี็นท่�าท่ายขอ่งการพัฒนาระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษข�างต�น 
จะมีส่วันชุ่วัยให�มอ่งเห็นจุดีอ่่อ่นหรือ่สิ�งท่ี�ควัรต�อ่งเร่งเติมเต็ม
และให�ควัามสำคัญเพื�อ่ให�การพัฒนาระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ี�จะเกิดีข้�นอ่ย่างเต็มร้ปแบับัในอ่นาคตขับัเคลื�อ่นไปไดี�อ่ย่าง
มีประสิท่ธัิภาพและประสบัผู้ลสำเร็จตามเป้าหมายท่ี�วัางไวั� 
ในส่วันขอ่งกระท่รวังอุ่ตสาหกรรม	 (อ่ก.)	 ไดี�มีส่วันร่วัมในการ
ดีำเนินการเพื�อ่ผู้ลักดีันและขับัเคลื�อ่นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	ไม่วั่าจะเป็นการดีำเนินงานดี�านการตลาดี
และประชุาสัมพันธั์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	โดียสำนักงานเศรษฐกิจ
อุ่ตสาหกรรม	(สศอ่.)	ในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณ์ะอ่นุกรรมการ
ดี�านการตลาดีและประชุาสัมพันธั์	ภายใต�คณ์ะกรรมการนโยบัาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(กพศ.)	ไดี�จัดีท่ำแผู้นและผู้ลักดีัน
การดีำเนินงานดี�านการตลาดีและประชุาสัมพันธั์ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	ผู้่านกลไกขับัเคลื�อ่นท่ี�มีประสิท่ธัิภาพและ 
บั้รณ์าการ	 โดียหน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัข�อ่งท่ั�งในส่วันกลางและส่วัน
ภ้มิภาค	การนิคมอุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย	ไดี�ดีำเนินการ 
จัดีตั�งนิคมอุ่ตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชุายแดีนรวัม 
3	จังหวััดี	ไดี�แก่	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา	และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก�วั	นอ่กจากนี� 
ท่ี�ประชุุม	กพศ.	ครั�งท่ี�	1/2565	ท่ี�ผู้่านมา	ยังมีมติในประเดี็นเรื�อ่ง	
การขับัเคลื�อ่นการพัฒนาระเบัียงเศรษฐกิจ	โดียมอ่บัหมายให�	อ่ก. 
เป็นหน่วัยงานรับัผู้ิดีชุอ่บัหลักในการจัดีท่ำ	“แผู้นขับัเคลื�อ่น 
การพัฒนาระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ	ดี�านการพัฒนาห่วังโซี่การผู้ลิต 
และบัริการ”	ร่วัมกับัหน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	ซี้�งปัจจุบัันอ่ย้่ระหวั่าง
การพิจารณ์า	 ศ้กษาข�อ่ม้ลท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	 เพื�อ่กำหนดีแนวัท่าง 
การดีำเนินการต่อ่ไป	ซี้�งการดีำเนินการท่ั�งหมดีขอ่ง	อ่ก.	ดีังกล่าวั 
จะเป็นอ่ีกหน้�งแรงผู้ลักดีันท่ี�จะชุ่วัยรับัมือ่กับัประเดี็นท่�าท่าย 
และขับัเคลื�อ่นการดีำเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขอ่งไท่ย
ให�ประสบัผู้ลสำเร็จอ่ย่างเป็นร้ปธัรรมโดียเร็วัต่อ่ไป

จััด้ทำโด้ย :
นางสาวัเรวัดีี		แก�วัมณ์ี
แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง : 

	 -	ค้่มือ่การขอ่รับัการส่งเสริมดี�านการลงทุ่น	2565,	
สำนักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุ่น,	มิถุนายน	2565.

	 -	ข�อ่ม้ลระเบัียงเศรษฐกิจพิเศษ	จากเอ่กสารประกอ่บัการ
ประชุุมคณ์ะกรรมการนโยบัายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(กพศ.) 

ครั�งท่ี�	1/2565	เมื�อ่วัันท่ี�	5	พฤษภาคม	2565,	สำนักงานคณ์ะกรรมการ
พัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชุาติ,	พฤษภาคม	2565.

	 -	ข�อ่ม้ลประเดี็นท่ี�ต�อ่งการให�ภาครัฐชุ่วัยผู้ลักดีัน/	แก�ไขปัญหา
ขอ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ปี	2565	ประมวัลจากการจัดีท่ำรายงาน 

ผู้ลการดีำเนินงานดี�านการตลาดีและประชุาสัมพันธั์	ปี	2565 
ขอ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม,	พฤษภาคม	2565.
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มองสงคร�มรัสเซี่ย-ยูเครน:

โอกาสในการสร้างเครือข่่าย
ผู้้้จััดหาวััตถุดิบ/สินค้า
และผู้้้ประกอบการอุตสาหกรรม
(Supplier and Manufacturer Network)

โดืยก�รใช้้ Logistic Park
กอ่งเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ

บัที่ควิามพิิเศษ
สศอ.“

”
	 ปัจจุบันเป็นที่่�รุับรุู้โดยที่ั�วไปว่านอกเหนือจากผู้ลกรุะที่บ
ของการุรุะบาดของโรุคไวรุัสโคโรุน่า	(COVID-19)	ที่่�ได้กรุะตุ้นให ้
ผูู้้ปรุะกอบการุแที่บทุี่กกลุ่มอุตสาหกรุรุมต้องหันกลับมา 
ปรุับเปล่�ยนการุบรุิหารุจัดการุห่วงโซี่การุผู้ลิตจากเดิมที่่�เคยใช้้
ห่วงโซี่อุปที่านการุผู้ลิตรุะดับโลก	(Global	Supply	Chain)	ที่่�ม่ 
การุใช้้ช้ิ�นส่วนและวัตถุดิบจากที่ั�วทุี่กมุมโลก	มาเป็นห่วงโซี ่
การุผู้ลิตรุะดับภูมิภาค	(Regional	Supply	Chain)	เพื�อเพิ�ม
ความคล่องตัวและสรุ้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่ีการุผู้ลิต 
ของสถานปรุะกอบการุของตนเองเพื�อให้สามารุถดำรุงธุุรุกิจ 
ได้ต่อไปเนื�องจากยังไม่สามารุถที่่�จะคาดการุณ์ได้ว่าการุรุะบาด
ของโรุคติดเช้ื�อไวรุัสโคโรุนา	2019	จะม่จุดสิ�นสุดลง	เมื�อใดแล้ว 
ภายหลังการุเกิดข้�นของสงครุามรุัสเซี่ย-ยูเครุนที่่�เรุื�มยืดเยื�อ
มากว่า	1	เดอืนแล้ว	ได้กลายเป็น	“วกิฤตซ้ีอนวกิฤต”	ที่่�ซี�ำเตมิ
สถานการุณ์เศรุษฐกิจของไที่ยและที่ั�วโลกจนแที่บนก้ภาพไม่ออกว่า 
จะต้องใช้้เวลาอ่กก่�ปีกว่าการุฟื้้�นตัวที่างเศรุษฐกิจจะกลับคืนมา
ได้อย่างช้ัดเจน		ในส่วนของภาคอุตสาหกรุรุมของไที่ยนั�น	ได้รุับ
ผู้ลกรุะที่บหนักในด้านรุาคาต้นทีุ่นและวัตถุดิบที่่�เพิ�มข้�นเนื�องจาก
ที่ั�งรุัสเซี่ยและยูเครุน	เป็นแหล่งผู้ลิตที่รุัพยากรุสำคัญของยุโรุป 
และของโลก	เช้่น	น�ำมัน	ก๊าซีธุรุรุมช้าติ	ปุ�ย	ข้าวสาล่	ธุัญพืช้	รุวมที่ั�ง 
เหล็กซี้�งเป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคเกษตรุและภาคอุตสาหกรุรุม
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	 -	 ต�อ่งมีีท่ี��ดีิินไม่่น� �อ่ยกวั่่า	200	ไร่่	และมีีการลงทุุ่น	
ก่่อ่สร��างคลัังสิินค��าให��เชุ่่า	หรืือ่ขายโดียมีีพื�นท่ี��	รวัมกัันไม่่น��อ่ยกวั่่า	
50,000	ตารางเมตร	
	 -	 ต�อ่งตั�งในพื�นท่ี��รัศมีไม่่เกิิน	50	กิิโลเมตรจาก	บัริิเวัณ์ 
ท่่่าเรืือ่	ท่่่าอ่ากาศยาน	ดี่่านชุายแดีน	ศุุลกากร	สถานีตรวัจปล่่อ่ย
และบัรรจุุสิินค�าเข�าต้�คอ่นเท่นเนอ่ร์์	(Inland	Container	Depot:	
ICD)	หรือ่อ่ย้่่ในเขตประกอ่บัการเสรีีหรืือ่เขตปลอ่ดีอ่ากร	(Free	
Zone)
	 -	 ต��อ่งจััดีให�� มีีพื�นที่��บัางส่่วันหรืือ่ทั่�งหมดีเป็นเขต 
ประกอ่บัการเสรีีหรืือ่เขตปลอ่ดีอ่ากร	(Free	Zone)	
	 -	 ต��อ่งจััดีให��มีีสถานีีเปลี��ยนถ่่ายข้�น-ลงต้��คอ่นเท่นเนอ่ร์์	
หรืือ่สถานีีรถบัรรทุุ่กและสถานีีเก็็บั	และรัับัฝ่ากต้��คอ่นเท่นเนอ่ร์์
ไม่่น��อ่ยกวั่่า	50	ต้�
	 -	 ต��อ่งมีีผู้้��มีีสััญชุาติิไท่ยถืือ่หุ��นไม่่น��อ่ยกวั่่าร��อ่ยละ	51	
ขอ่งทุุ่นจดีท่ะเบัีียน
	 ดีังนั�น	จากเงื�อ่นไขต่าง	ๆ	ท่ี�กล่าวัมาแล�วัส่งผู้ลให� 
ในปัจจุบัันผู้้�พัฒนานิคมอุ่ตสาหกรรมในไท่ยจ้งมุ่งเน�นไปท่ี� 
การจัดีตั�ง	Logistic	Park	ให�เป็นไปตามเงื�อ่นไขดีังกล่าวั	เชุ่น	

	 -	 ดีับับัลิวัเอ่ชุเอ่	โลจิสติกส์พาร์ค	1	(WHA	Industrial	
Park	1)	และดีับับัลิวัเอ่ชุเอ่โลจิสติกส์พาร์ค	2	(WHA	Industrial	
Park	2)	ขอ่งกลุ่ม	WHA	Industrial	Development
	 -	 โครงการ	Logistics	Park	ขอ่งบัริษัท่	ปิ �นท่อ่ง 
อ่ินดีัสเตรียล	ปาร์ค	จำกัดี	(มหาชุน)	ซี้�งอ่ย้่ระหวั่างดีำเนินการ
ก่อ่สร�าง	โดียเป็นการพัฒนาท่ี�ดีินให�เชุ่าในระยะยาวัและก่อ่สร�าง
อ่าคารโรงงานและคลังสินค�าให�เชุ่า	
	 -	 โครงการบัางนา	2	โลจิสติกส์	พาร์ค	(Bang	Na	2	
Logistics	Park)	ซี้�งเป็นการร่วัมทุ่นกันระหวั่างบัริษัท่	เฟ้รเซีอ่ร์ส	
พร็อ่พเพอ่ร์ตี�	อ่ินดีัสเท่รียล	(ประเท่ศไท่ย)	และกลุ่มบัริษัท่มิตซีุย	
ฟุ้โดีซีัง	ผู้้�นำธัุรกิจพัฒนาอ่สังหาริมท่รัพย์รายใหญ่จากประเท่ศ
ญี�ปุ่น
	 แม�วั่าในปัจจุบัันประเท่ศไท่ยมีเพียงการจัดีตั�ง	Industrial	
Park	เท่่านั�น	แต่ก็มีควัามเป็นไปไดี�ท่ี�ประเท่ศไท่ยจะสามารถใชุ� 
Logistic	 Park	 ท่ี�มีอ่ย้่ในปัจจุบัันเพื�อ่เพิ�มบัท่บัาท่ในการสร�าง
เครือ่ข่ายผู้้�จัดีหาวััตถุดีิบั/สินค�าและผู้้�ประกอ่บัการอุ่ตสาหกรรม	
(Supplier	 and	Manufacturing	Network)	 ในแต่ละสาขา
อุ่ตสาหกรรมขอ่งไท่ย	เพื�อ่ลดีควัามเสี�ยงดี�านการขาดีแคลน
วััตถุดีิบัและท่รัพยากรในการผู้ลิตและตอ่บัสนอ่งต่อ่สถานการณ์ ์
ท่ั�งภายในและภายนอ่กประเท่ศท่ี�มีการเปลี�ยนแปลงอ่ย้่ตลอ่ดีเวัลา 
ในบัท่ควัามนี�	จ้งขอ่ยกตัวัอ่ย่างขอ่ง	Verdion	Logistic	Park 
ซี้�งประสบัควัามสำเร็จในการสนับัสนุนการสร�างเครือ่ข่าย 
ซีัพพลายเอ่อ่ร์ให�กับัผู้้�ประกอ่บัการอุ่ตสาหกรรมในสวัีเดีน			
	 Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	ตั�งอ่ย้ใ่นเขตเมือ่งเลก็	ๆ  
ชุื�อ่วั่า	สตาฟ้ฟ้านสตอ่ร์ป	(Staffanstorp)	ชุานเมือ่งมัลเมอ่	(Malmö) 
เมือ่งเอ่กแห่งแควั�นสเกน	(Skåne)	ท่ี�อ่ย้่ท่างใต�สุดีขอ่งสวีัเดีน
และตรงข�ามกับักรุงโคเปนเฮเกนซี้�งเป็นเมือ่งหลวังขอ่งเดีนมาร์ก	
Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	จัดีตั�งข้�นในปี	2559	โดียกลุ่ม 
บัริษัท่	 Verdion	 ซี้�งเป็นผู้้�พัฒนาอ่สังหาริมท่รัพย์ขอ่งอ่ังกฤษ 
โดียมีสำนักงานใหญ่ตั�งอ่ย้่ท่ี�กรุงลอ่นดีอ่นและมีควัามเชุี�ยวัชุาญใน
ดี�านการจัดีตั�ง	Logistic	Park	คลังสินค�า	และสิ�งอ่ำนวัยควัามสะดีวัก 
ต่าง	ๆ 	ท่ี�มีการใชุ�เท่คโนโลยีและนวััตกรรมสำหรับัผู้้�ประกอ่บัการ 
อุ่ตสาหกรรมเพื�อ่สร�างควัามมั�นคงดี�านห่วังโซี่อุ่ปท่านการผู้ลิต
และสร�างม้ลค่าเพิ�มในการผู้ลิตไดี�อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง	 นอ่กจากนั�น 
กลุ่มบัริษัท่	 Verdion	 ยังเป็นผู้้�แท่นจำหน่ายสินค�าขอ่งบัริษัท่ 
รายใหญ่	(Major	Retail)	และบัริษัท่ท่ี�ท่ำหน�าท่ี�	ให�บัริการท่าง
โลจิสติกส์ในร้ปแบับัต่าง	ๆ	ตามท่ี�ล้กค�าต�อ่งการ	(Third	Party 
Logistics:	 3PL)	 ซี้�งนอ่กเหนือ่จากการจัดีตั�ง	 Logistic	 Park 
Logistic	 Park	 (Malmö)	ท่ี�สวัีเดีนแล�วั	 ท่ี�ผู้่านมากลุ่มบัริษัท่ 
Verdion	ไดี�ประสบัผู้ลสำเร็จในการดีำเนินธัุรกิจดี�าน	Logistic	
Park	สำหรับัภาคอุ่ตสาหกรรมไปแล�วัในหลายแห่งในย้โรป	เชุ่น	
Verdion	Airpark	(เยอ่รมนี)	Xylem	(เยอ่รมนี)	iPort	Doncaster	
(อ่ังกฤษ)	E20	Park	(เดีนมาร์ก)	เป็นต�น

 นอ่กจากนั�น	ผู้ลขอ่งสงครามรัสเซีีย-ย้เครนยังก่อ่ให�เกิดี
การหยุดีชุะงักในซีัพพลายเชุนหรือ่ห่วังโซี่อุ่ปท่าน	(Supply	Chain	
Disruption)	ขอ่งประเท่ศค้่ค�าและภาคการผู้ลิตท่ี�สำคัญในไท่ย 
ซี้�งเป็นควัามท่�าท่ายใหม่ท่ี�สำคัญสำหรับัภาคเอ่กชุนโดียเฉพาะ
สภาอุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย	(สอ่ท่.)	ไดี �มีการศ้กษา 
แผู้นการสร�างควัามมั�นคงขอ่งห่วังโซ่ีอ่ปุท่าน	(Supply	Chain	Security)	
เนื�อ่งจากหลายอุ่ตสาหกรรมมีการนำเข�าชุิ�นส่วัน	โดียเฉพาะจาก
ประเท่ศจีนประมาณ์ร�อ่ยละ	30	ในแต่ละอุ่ตสาหกรรม	ซี้�งจากการ
ศ้กษาขอ่ง	สอ่ท่.	พบัวั่าหลายอุ่ตสาหกรรมสามารถเป็นซีัพพลายเชุน 
ในประเท่ศไดี�	แต่จะมีปัญหาดี�านราคา	เกี�ยวักับัเรื�อ่งนี�	สอ่ท่. 
จ้งไดี�ขอ่ให�การนิคมอุ่ตสาหกรรมแห่งประเท่ศไท่ย	(กนอ่.)	เสนอ่ต่อ่ 
สำนักงานคณ์ะกรรมการนโยบัายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัันอ่อ่ก	
(สกพอ่.)	เพื�อ่ขอ่ให�สำนักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุ่น 
ไดี�มีการพิจารณ์ากำหนดีให�นิคมอุ่ตสาหกรรมดี�านซีัพพลายเชุน
ไดี�รับัสิท่ธัิประโยชุน์ดี�านภาษีและการลงทุ่น	เนื�อ่งจากในปัจจุบััน
ประเท่ศไท่ย		ยังไม่ไดี�กำหนดีให�นิคมอุ่ตสาหกรรมดี�านซีัพพลายเชุน 
เป็นหน้�งในกิจการท่ี�จะไดี�รับัสิท่ธิัประโยชุน์ดี�านภาษีและ 
การลงทุ่นจากสำนักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุ่น	คงมีเพียง 
การกำหนดีให�สิิท่ธัิประโยชุน์์กับักิจการนิิคมอุ่ตสาหกรรมหรืือ่ 
เขตอุุ่ตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์	(Logistics	Park)	ภายใต�ประเภท่ 
กิิจการ	7.9:	กิจการพััฒนาพื�นท่ี�สำหรัับักิิจการอุุ่ตสาหกรรม	 
ซี้�งไดี�กำหนดีเงื�อ่นไขท่ี�สำคัญ	ดีังนี�
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	 สำหรับัแนวัคิดีหลักในการจัดีตั�ง	Verdion	Logistic	Park	
(Malmö)	ขอ่งกลุ่มบัริษัท่	Verdion	ถือ่เป็นประเภท่	Multimodal 
Logistics	Park		ซี้�งสามารถรอ่งรับัการขนส่งต่อ่เนื�อ่งหลายร้ปแบับั 
และรอ่งรับัการขนถ่ายและจัดีเก็บัสินค�าและวััตถุดีิบัเพื�อ่ใชุ�ในการ
ผู้ลิตหรือ่สร�างม้ลค่าเพิ�ม	และเมื�อ่พิจารณ์าถ้งตำแหน่งท่ี�ตั�งขอ่ง
เมือ่งสตาฟ้ฟ้านสตอ่ร์ป	(ภาพท่ี�	1)	ซี้�งตั�งอ่ย้่บันถนนท่างหลวัง
หมายเลข	11	(Highway	11)	ท่ี�เชุื�อ่มต่อ่ไปยังเมือ่งมัลเมอ่และ 
กรุงโคเปนเฮเกน	จ้งมีควัามพร�อ่มในดี�านการเป็นจุดีเชุื�อ่มโยง 
ดี�านขนส่งต่อ่เนื�อ่งหลายร้ปแบับั	(Multimodal	Transport	City) 
ซี้�งมีท่ั�งท่่าเรือ่	สนามบัิน	ท่างรถไฟ้	โรงงานอุ่ตสาหกรรม	สถาบััน
การเงิน	สถาบัันการศ้กษา	อุ่ท่ยานวัิท่ยาศาสตร์	(Science	Parks) 
กลุ่มคลัสเตอ่ร์	ICT	(ICT	Clusters)	และยังใกล�กับัสะพาน	Oresund 
ท่ี�เชุื�อ่มระหวั่างสวัีเดีนและเดีนมาร์กและเมือ่งอ่ื�น	ๆ	ในยุโรปไดี�	
จ้งไดี�รับัเลือ่กให�เป็นท่ี�ตั�งขอ่ง	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)		
และถือ่เป็น	Logistic	Park	แห่งแรกขอ่งกลุ่มบัริษัท่	Verdion 
ในสวัีเดีน	(ขณ์ะนี�	กลุ่มบัริษัท่	Verdion	ไดี�ร่วัมลงทุ่นกับักลุ่มบัริษัท่	
Tritax	EuroBox	เพื�อ่การจัดีตั�ง	Logistic	Park	แห่งใหม่ท่ี�เมือ่ง	
Rosersberg	ชุานกรุงสตอ่กโฮม	(Stockholm)	ขอ่งสวัีเดีน)

	 สำหรับัพื�นท่ี�ภายใน	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	
ประมาณ์	35,000	ตารางเมตร	แบั่งอ่อ่กเป็น	2	ส่วันหลัก	(ภาพท่ี�	2) 
คือ่	คลังสินค�าให�เชุ่า	(34,770	ตารางเมตร)	และพื�นท่ี�สำนักงาน/
โรงงานให�เชุ่า	(1,920	ตารางเมตร)	นอ่กจากนั�น	ยังไดี�มีการติดีตั�ง 
อุ่ปกรณ์์และสิ�งอ่ำนวัยควัามสะดีวักต่าง	ๆ	สำหรับัการขนถ่าย 
สินค�า	จัดีเก็บั	และการกระจายสินค�าท่ี�ท่ันสมัยท่ำให�คลังสินค�า 
ขอ่ง	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	มีลักษณ์ะเป็น	Smart 
Warehouse	ท่ี�มีกระบัวันการวัางแผู้น	เพื�อ่ปฏิิบััติการและควับัคุม
การเคลื�อ่นย�าย	จัดีเก็บัสินค�าภายในคลังสินค�าดี�วัยระบับัอ่ัตโนมัติ	 
ซี้�งเป็นปัจจัยท่ี�ชุ่วัยดี้งดี้ดีควัามสนใจให�กับัล้กค�าที่�เป็นบัริษัท่ 

ภาพท่ี�	1	สถานท่ี�ตั�งขอ่ง	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	ณ์	เมือ่ง 
สตาฟ้ฟ้านสตอ่ร์ป	(Staffanstorp)	สวัีเดีน
ท่ี�มา:	www.verdion.com

ภาพท่ี�	3	คลังสินค�าขอ่งบัริษัท่	BMW	ใน	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)
ท่ี�มา:	www.verdion.com

รายใหญ่ให�เข�ามาใชุ�บัริการไดี�เป็นอ่ย่างดีี	ตัวัอ่ย่างเชุ่น	ในปี	2560	
กลุ่มบัริษัท่ยานยนต์	BMW	จากเยอ่รมนีไดี�ติดีต่อ่เพื�อ่ขอ่เชุ่า 
พื�นท่ี�ภายใน	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	จำนวัน	27,000	
ตารางเมตร	 เพื�อ่ใชุ�เป็นคลังสินค�าแห่งใหม่สำหรับัจัดีเก็บัและ
กระจายรถยนต์	BMW	จักรยานยนต์	BMW	เพื�อ่จำหน่ายไปท่ั�วั
ท่ั�งกลุ่มประเท่ศสแกนดีิเนเวัีย	(Scandinavia)	และประเท่ศใน
คาบัสมุท่รบัอ่ลติก	รวัมท่ั�งใชุ�เป็นสถานท่ี�สร�างเครือ่ข่ายผู้้�จัดีหา
วััตถุดีิบั/สินค�ากับับัริษัท่	BMW	เพื�อ่รักษาควัามมั�นคงดี�าน 
ชุัพพลายเชุนขอ่งกลุ่มบัริษัท่	BMW	โดียกลุ่มบัริษัท่ยานยนต์	BMW	
ไดี�เริ�มดีำเนินธัุรกิจภายใน	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	
ตั�งแต่เดีือ่นพฤษภาคม	2560	(ภาพท่ี�	3)		

ภาพท่ี�	2	แผู้นผู้ังภายใน	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)
ท่ี�มา:	www.verdion.com
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	 	เมื�อ่พิจารณ์าจากแนวัท่างการดีำเนินธัุรกิจขอ่ง	Verdion	
Logistic	Park	(Malmö)	แล�วั	จะเห็นไดี�วั่าการท่ื�	Verdion	Logistic	
Park	(Malmö)	ประสบัผู้ลสำเร็จในการดี้งดี้ดีให�	BMW	ซี้�งเป็น 
ผู้้�ประกอ่บัการอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอ่รมนี 
ให�เข�ามาลงทุ่นภายใน	 Verdion	 Logistic	 Park	 (Malmö) 
ภายหลังมีการเปิดีให�บัริการขอ่ง	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	
ไดี�ไม่นานนั�น	มีปัจจัยแห่งควัามสำเร็จ	(Key	Success	Factors)	
ขอ่ง	Verdion	Logistic	Park	(Malmö)	ท่ี�สำคัญและน่าสนใจ 
ซี้�งหน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัข�อ่งขอ่งไท่ยสามารถนำมาใชุ�ประกอ่บัการวัาง
แนวัท่างในการส่งเสริมและพัฒนา	Logistic	Park	ในไท่ย	สรุปไดี� 
ดีังนี�
	 1)	เน�นการเลือ่กท่ำเลท่ี�ตั�งท่ี�อ่ย้่ใกล�โครงข่ายขนส่งท่ี�
สามารถรอ่งรับัการขนส่งต่อ่เนื�อ่งหลายร้ปแบับั	(Multimodal	
Transport)	ท่ั�งท่่าเรือ่	สนามบัิน	ถนน	รางรถไฟ้	และ	ICD
	 2)	มีการจัดีเตรียมพื�นท่ี�	 โครงสร�างพื�นฐาน	 อุ่ปกรณ์์ 
อ่ำนวัยควัามสะดีวักที่�ใชุ�เท่คโนโลยีที่�ทั่นสมัยและตรงกับั 
ควัามต�อ่งการขอ่งล้กต�าในอุ่ตสาหกรรมแต่ละสาขา	เพื�อ่ให�ล้กค�า
หรือ่ผู้้�เชุ่าสามารถดีำเนินกิจกรรมท่ี�เกี�ยวักับัการขนส่ง	การขนถ่าย
สินค�า	การเก็บัรักษา	การรวับัรวัม	และการกระจายสินค�าท่ั�งภายใน
และระหวั่างประเท่ศแบับัครบัวังจรไวั�ในบัริเวัณ์เดีียวักัน
	 3)	บั้รณ์าการควัามร่วัมมือ่ระหว่ัางหน่วัยงานภาครัฐ 
และภาคเอ่กชุนท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	เชุ่น	สำนกังานเท่ศบัาล	สถาบันัการศ้กษา	
อุ่ท่ยานวัิท่ยาศาสตร์	(Science	Parks)	กลุ่มคลัสเตอ่ร์	ICT	เป็นต�น
	 4)	ใชุ�ประโยชุน์จากหน่วัยงานเครือ่ข่ายเพื�อ่เชุื�อ่มโยง
กับัธัุรกิจภายในและต่างประเท่ศท่ี�เป็นผู้้�พัฒนาเขตอุ่ตสาหกรรม 
โลจิสติกส์	(Logistic	Park	Developer)	ผู้้�ให�บัริการดี�านธัุรกิจ 
โลจิสติกส์	(Logistic	Provider)	และผู้้�ประกอ่บัการอุ่ตสาหกรรม
รายสาขาต่าง	ๆ	
	 5)	เข�าร่วัมงานแสดีงสินค�าและบัริการดี�านโลจิสติกส์ 
ท่ั�งในประเท่ศและต่างประเท่ศ
	 ดีังนั�น	หน่วัยงานท่ี�เกี�ยวัท่ี�ข�อ่งในไท่ยสามารถท่ี�จะนำ
ปัจจัยแห่งควัามสำเร็จ	(Key	Success	Factors)	ขอ่ง	Verdion	
Logistic	Park	(Malmö)	ดีังกล่าวัข�างต�นไปใชุ�เป็นข�อ่ม้ลประกอ่บั
การวัางแนวัท่างในการส่งเสริมและพัฒนา	Logistic	Park	ในไท่ยไดี� 
ในเบัื�อ่งต�น	โดียเฉพาะ	กนอ่.	ซี้�งเป็นหน่วัยงานภาครัฐท่ี�มีหน�าท่ี� 
เกี�ยวัข�อ่งโดียตรง	 ซี้�งขณ์ะนี�	 กนอ่.	 มีนโยบัายท่ี�จะส่งเสริมให�

นักลงทุ่นและผู้้�ประกอ่บัการร่วัมการจัดีตั�ง	“นิคมอุ่ตสาหกรรม
บัริการ”	ท่ี�ถือ่เป็นนวััตกรรมใหม่ขอ่งการพัฒนานิคมอุ่ตสาหกรรม
ดี�วัยลักษณ์ะเฉพาะในการเป็นนิคมอุ่ตสาหกรรมท่ี�มีการจัดีสรร
พื�นท่ื�เพื�อ่รอ่งรับัการประกอ่บัธัุรกิจบัริการท่ี�	กนอ่.	กำหนดี 
โดียผู้้�ลงทุ่นในนิคมอุ่ตสาหกรรมบัริการและผู้้�ประกอ่บัธุัรกิจ 
บัริการในนิคมอุ่ตสาหกรรมจะไดี�รับัสิท่ธัิประโยชุน์เชุ่นเดีียวักับั 
ผู้้�ประกอ่บัการดี�านการผู้ลิตในนิคมอุ่ตสาหกรรม	โดียเฉพาะ 
ในเรื�อ่งขอ่งสิท่ธัิประโยชุน์ท่างดี�านภาษีและการบัริการ 
สิ�งอ่ำนวัยควัามสะดีวักต่าง	ๆ 	เพื�อ่ผู้ลักดีันให�อุ่ตสาหกรรมบัริการ
เติบัโตอ่ย่างยั�งยืน	สามารถแข่งขันไดี�ในระดีับัภ้มิภาคและระดีับัโลก 
รวัมท่ั�งรอ่งรับักระแส	Supply	Chain	Disruption	ท่ี�กำลังเกิดีข้�น 
อ่ย่างรุนแรงและต่อ่เนื�อ่งท่ั�งท่ี�มาจากสาเหตุสงครามการค�า 
ระหวั่างจีนและสหรัฐอ่เมริกา	การแพร่ระบัาดีขอ่งโรคไวัรัสโคโรน่า 
(COVID-19)	และล่าสุดีสงครามรัสเซีีย-ย้เครนท่ี�ยังคงจะส่งผู้ล 
กระท่บัต่อ่ภาคอุ่ตสาหกรรมท่ั�งในปัจจุบัันและอ่นาคต	ซี้�งหาก
ประเท่ศไท่ยไม่มีการปรับัตัวัและเร่งสร�างศักยภาพในการแข่งขัน
ใหม่	ๆ	ก็อ่าจจะเสียโอ่กาสจนส่งผู้ลเสียหายต่อ่ภาคอุ่ตสาหกรรม
และภาพรวัมเศรษฐกิจขอ่งประเท่ศอ่ย่างแน่นอ่น									
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	 ในปี	2565	ประเท่ศไท่ยรับัหน�าท่ี�เป็นเจ�าภาพจัดีการประชุุมควัามร่วัมมือ่ท่างเศรษฐกิจในภ้มิภาคเอ่เชุีย-แปซีิฟ้ิก	หรือ่เอ่เปค 
ภายใต�หัวัข�อ่หลัก	(Theme)	คือ่	APEC	THAILAND	2022	:	OPEN	CONNECT	BALANCE	ท่ี�สอ่ดีคล�อ่งกับัประเดี็นสำคัญ	(Priorities) 
3	ดี�าน	ไดี�แก่	1) OPEN to ALL Opportunities ผู้่านการอำนวิยควิาม่สะด้วิกด้้านการค้าแลิะการลิงทุน	โดียมุ่งขับัเคลื�อ่น
การจัดีท่ำควัามตกลงการค�าเสรีเอ่เปค	(FTAAP)	แบับัประชุาชุนเป็นศ้นย์กลางในร้ปแบับัใหม่ท่ี�เป็นไปไดี�ในท่างปฏิิบััติท่ี�มี
คุณ์ภาพส้ง	ครอ่บัคลุมประเดี็นการค�าในอ่นาคต	เปิดีกวั�างส้่เท่คโนโลยีและนวััตกรรมใหม่	และเปิดีกวั�างต่อ่การเข�าถ้งไดี�จาก 
ทุ่กภาคส่วัน	2) CONNECT in ALL Dimensions ผู้่านการฟื่่�นฟืู่ควิาม่เชิ่�อม่โยง	โดียเฉพาะการเดีินท่างและการท่่อ่งเท่ี�ยวั 
ผู้่านแนวัคิดี	APEC	Safe	Passage	คือ่	การอ่ำนวัยควัามสะดีวักในการเดีินท่างข�ามพรมแดีนภายในเอ่เปคในชุ่วังโควัิดี-19และการขยาย 
ขอ่บัเขตบััตรเดีินท่างสำหรับันักธัุรกิจเอ่เปค	(APEC	Business	Travel	Card:	ABTC)	เพื�อ่ให�ภ้มิภาคเอ่เปคเปิดีกวั�าง	เร่งการฟ้้�นฟ้้
การเจริญเติบัโต	รวัมท่ั�งการขยายวังกวั�างไปส้่ประชุาคมโลกอ่ย่างยั�งยืน	และ 3) BALANCE in ALL Aspects โด้ยการส่งเสริม่
การเจัริญเติบโตที�สม่ดุ้ลิ ยั�งย่น แลิะครอบคลิุม่ในทุกม่ิติ	ผู้่านการจัดีท่ำ	Bangkok	Goals	on	BCG	ท่ี�เชุื�อ่มโยงกับัแนวัคิดี	BCG	
Economy	แบับัอ่งค์รวัม	โดียอ่าศัยการมีส่วันร่วัมขอ่งทุ่กภาคส่วัน	(รัฐ/	เอ่กชุน/	เยาวัชุน)	เป็นปัจจัยในการขับัเคลื�อ่น	เพื�อ่นำไปส้ ่
โลกท่ี�สมบั้รณ์์และสมดีุลยิ�งข้�น	ในยุคหลังโควัิดี-19
	 ตลอ่ดีระยะเวัลาการเป็นเจ�าภาพจัดีการประชุุมเอ่เปคขอ่งไท่ยในปี	2565	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	(สศอ่.) 
ไดี�มีส่วันร่วัมในการขับัเคลื�อ่นกิจกรรมควัามร่วัมมือ่ดี�านอุ่ตสาหกรรมในภ้มิภาคเอ่เชุีย-แปซีิฟ้ิก	ท่ี�มีควัามสอ่ดีคล�อ่งกับัแนวัคิดีหลัก	
OPEN	CONNECT	BALANCE	หรือ่	เปิดีกวั�างสร�างสัมพันธั์	เชุื�อ่มโยงกัน	ส้่สมดีุล	ดีังนี�

บทบาทของสำนักิงาน
เศรื่ษฐกิิจอุตสาหกิรื่รื่ม
ในโอุกาส่การเป้็นเจ�าภาพั
จัดัการป้ระชุุมเอุเป้คขอุงไที่ย
ป้ี	2565
กอ่งเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ

ความร่วมมือุดั�านการแบ่งป้ัน
ข�อุมูลเศัรษฐกิจผู้่านฐานข�อุมูลขนาดัใหญ่่	
Big Data
	 การจัดีการสัมมนา	 Online	Webinar “Pathway 
towards Economic Data Governance in APEC”	เมื�อ่วัันท่ี�	6 
พฤษภาคม	2565	ผู่้านระบับัอ่อ่นไลน์	มวีัตัถปุระสงค์	(1)	เพื�อ่นำเสนอ่ 
นโยบัายและการดีำเนินงานการจัดีการข�อ่ม้ลดี�านเศรษฐกิจ 
โดียการรวับัรวัม	วัิเคราะห์	และรายงานภาวัะเศรษฐกิจท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	
(2)	เพื�อ่แลกเปลี�ยนประสบัการณ์์	การดีำเนินงานท่ี�ผู้่านมา	และ
แนวัปฏิิบััติท่ี�ดีีสำหรับัการจัดีการข�อ่ม้ลดี�านเศรษฐกิจดี�วัยดีิจิท่ัล	
รวัมท่ั�งควัามท่�าท่ายท่างธัุรกิจ	(3)	เพื�อ่แสวังหาและส่งเสริม 

บัที่ควิามพิิเศษ
สศอ.
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ความร่วมมือุดั�านการยกระดัับที่ักษะ 
ภาคอุุตส่าหกรรม
 การจัดีการประชุุมเครือ่ข่ายดี�านการเสริมสร�างสมรรถนะ
ท่รัพยากรมนุษย์	(Capacity	Building	Network:	CBN) 
ภายใต�คณ์ะท่ำงานดี�านการพัฒนาท่รัพยากรมนุษย์	(APEC	Human 
Resources	Development	Working	Group:	HRDWG)	ครั�งท่ี�	47 
ระหวั่างวัันท่ี�	11-12	พฤษภาคม	2565	ณ์	โรงแรมแชุงกรี-ลา	
กรุงเท่พฯ	มีวััตถุประสงค์	เพื�อ่เป็นเวัท่ีในการแลกเปลี�ยนนโยบัาย
ในการสนับัสนุนการพัฒนาท่รัพยากรมนุษย์ที่�สอ่ดีคล�อ่งกับั 
ควัามต�อ่งการขอ่งภาคอุ่ตสาหกรรม	แนวัท่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
และควัามร่วัมมือ่ผู้่านการดีำเนินโครงการขอ่งสมาชุิกเอ่เปค 
โดียมุ่งยกระดีับัท่ักษะบัุคลากรในภาคอุ่ตสาหกรรมภายใต�แนวัคิดี	
Shaping	Smart	Citizen	with	Digitalization	and	Eco	friendly 

ควัามร่วัมมือ่การจัดีการข�อ่ม้ลดี�านเศรษฐกิจ	และการใชุ�ประโยชุน์
ร่วัมกันขอ่งสมาชุิกเขตเศรษฐกิจเอ่เปค	และ	(4)	เพื�อ่ส่งเสริม
บัท่บัาท่ขอ่ง	สศอ่.	ดี�านการพัฒนาอุ่ตสาหกรรม	ในโอ่กาสการเป็น
เจ�าภาพจัดีการประชุุมเอ่เปค	ปี	2565	ขอ่งไท่ย	โดียผู้ลลัพธั์สำคัญ	
คือ่	ข�อ่เสนอ่แนะในการจัดีท่ำกรอ่บัควัามร่วัมมือ่และมาตรฐาน
ดี�านการจัดีการข�อ่ม้ลเศรษฐกิจเพื�อ่นำไปส้่การใชุ�ประโยชุน์ 
จากฐานข�อ่ม้ลขนาดีใหญ่หรือ่	Big	Data	รวัมถ้งการพัฒนา 
ควัามร่วัมมือ่ดี�านการแบั่งปันและแลกเปลี�ยนข�อ่ม้ลท่ี�ต�อ่ง 
ดีำเนินการดี�วัยระบับัรักษาควัามปลอ่ดีภัยเพื�อ่สร�างเครือ่ข่าย 
ดี�านข�อ่ม้ลเศรษฐกิจในภ้มิภาคเอ่เปค	ท่ั�งนี�	จำเป็นต�อ่งยกระดีับั
ท่ักษะแรงงานดี�านเท่คโนโลยีและนวััตกรรมผู้่านเครือ่ข่ายโครงการ
ควัามร่วัมมือ่เสริมสร�างสมรรถนะในร้ปแบับักิจกรรมการฝ่ึกอ่บัรม
เชุิงปฏิิบััติการการแลกเปลี�ยนบัุคลากรและชุ่างเท่คนิค	รวัมถ้ง 
การสนับัสนุนโครงสร�างพื�นฐานท่ี�จำเป็น	โดียเฉพาะการเปลี�ยนผู้่าน 
ส้่ระบับัดีิจิท่ัลและการบัริหารจัดีการ	โดียมุ่งหวัังให�ภ้มิภาคเอ่เปค 
มีแนวัท่างร่วัมกันในการกำหนดีกรอ่บันโยบัาย	วัิธัีการ	ตัวัชุี�วััดี 
ดี�านเศรษฐกิจ	และการรายงานสภาวัะเศรษฐกิจให�เป็นไปในร้ปแบับั 
และท่ิศท่างเดีียวักัน

Awareness	เพื�อ่รับัมือ่กับัสถานการณ์์โควัิดี-19	รวัมถ้งการ 
เปลี�ยนผู้่านไปส้ ่เศรษฐกิจดีิจิท่ัล	การเปลี�ยนผู้่านขอ่งภาค
อุ่ตสาหกรรมและการจ�างงานท่ี�คำน้งถ้งประเดี็นดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม	
และการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืน	ท่ั�งนี�	ไดี�เชุิญผู้้�แท่นจากอ่งค์การระหวั่าง
ประเท่ศ	ไดี�แก่	อ่งค์การแรงงานระหวั่างประเท่ศ	(ILO)	อ่งค์การ
พัฒนาอุ่ตสาหกรรมแห่งสหประชุาชุาติ	(UNIDO)	อ่งค์การเพื�อ่ 
ควัามร่วัมมอื่และการพัฒนาท่างเศรษฐกจิ	(OECD)		ศน้ย์ระหว่ัาง
ประเท่ศดี�านเท่คนิคและอ่าชุวีัศ้กษาและการฝึ่กอ่บัรมขอ่ง	UNESCO 
รวัมถ้งผู้้�บัริหารสถาบัันการศ้กษาชุั�นนำขอ่งไท่ย	มาร่วัมแลกเปลี�ยน 
ท่ัศนะและประสบัการณ์์ต่อ่สถานการณ์์	และท่ักษะควัามต�อ่งการ
ขอ่งแรงงานภาคอุ่ตสาหกรรมในการพัฒนาท่รัพยากรมนุษย์ 
เพื�อ่รอ่งรับัอุ่ตสาหกรรมเป้าหมาย	โดียเฉพาะอุ่ตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	โดียมีผู้ลลัพธั์สำคัญ	ประกอ่บัดี�วัย
	 -	 CBN	Roadmap	2022-2025	ประกอ่บัดี�วัย	4	แนวัท่าง 
ไดี�แก่	(1)	การสร�างสภาพแวัดีล�อ่มสำหรับัการปล้กฝ่ังแนวัคิดีใหม่ 
ต่อ่การเพิ�มขีดีควัามสามารถขอ่งบัุคลากร	 (2)	 การส่งเสริมให� 
แต่ละเขตเศรษฐกจิให�ควัามสำคญักบััการเสรมิสร�างขดีีควัามสามารถ 
ดี�านดิีจทิ่ลั	(3)	การปรบััปรุงและเพิ�มท่กัษะบัคุลากรเพื�อ่ตอ่บัสนอ่งต่อ่
การฟ้้�นตวััขอ่งเศรษฐกิจหลงัสถานการณ์์โควัดิี-19	และ	(4)	การปรบัั 
ระบับั	ร้ปแบับั	กระบัวันการ	และขั�นตอ่นต่าง	ๆ	ในการสร�าง 
ขีดีควัามสามารถขอ่งบัุคลากร
	 -	 การนำเสนอ่นโยบัายการพัฒนาแรงงานภาค
อุ่ตสาหกรรมขอ่งไท่ย	กรณ์ีศ้กษาอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	
(Thailand	Human	Resource	Capacity	Development	in	
targeted	industry:	Electrical	Vehicle-Thailand)
	 -	 การแลกเปลี�ยนข�อ่คิดีเห็นและประสบัการณ์์	จากผู้้�แท่น 
อ่งค์การระหวั่างประเท่ศในการเพิ�มขีดีควัามสามารถและพัฒนา
ท่ักษะบัุคลากรตามควัามต�อ่งการขอ่งตลาดีแรงงานเพื�อ่รอ่งรับั
การฟ้้�นตัวัขอ่งเศรษฐกิจหลังสถานการณ์์โควัิดี-19
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ณ์	โรงแรมพ้ลแมน	คิงเพาเวัอ่ร์	กรุงเท่พฯ	มีวััตถุประสงค์เพื�อ่ 
ติดีตามสภาวัะอุ่ตสาหกรรมยานยนต์	และนโยบัายการพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมยานยนต์ขอ่งสมาชุิกเอ่เปค	รวัมท่ั�งการแลกเปลี�ยน
ข�อ่ม้ลท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับัระบับันิเวัศ	(ECO	System)	ในการพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมยานยนต์ไปส้่ควัามยั�งยืน	นอ่กจากนี�	ยังมีการนำเสนอ่ 
แนวัท่างการขนส่งสาธัารณ์ะสเีขยีวั	(Green	Public	Transportation)	
ในประเท่ศไท่ย	เพื�อ่ให�สอ่ดีคล�อ่งกับัเป้าหมายหลักขอ่งไท่ย 
ในการเป็นเจ�าภาพเอ่เปค	ผู้่านแนวัคิดีเศรษฐกิจชุีวัภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวัียน-เศรษฐกิจสีเขียวั	หรือ่	BCG	Economy	โดียผู้ลลัพธั์
สำคัญ	ประกอ่บัดี�วัย
	 -	 ข�อ่เสนอ่แนะเชุิงนโยบัายในการพัฒนาอุ่ตสาหกรรม
ยานยนต์สำหรับัเขตเศรษฐกิจเอ่เปคท่ี�ควัรผู้ลักดีัน	 ไดี�แก่	 (1) 
การสนับัสนุนให�เกิดีการใชุ�ยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	ผู้่านนโยบัายการสร�าง 
แรงจ้งใจและกำหนดีมาตรฐานท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	(2)	การสนับัสนุน
อุ่ตสาหกรรมแบัตเตอ่รี�อ่ย่างยั�งยืนผู่้านการวิัจัยและพัฒนา
เท่คโนโลยเีพื�อ่สร�างสรรค์นวััตกรรมในการผู้ลิตแบัตเตอ่รี�ท่ี�ปลอ่ดีภัย 
และนำกลับัมาใชุ�ใหม่ไดี�	เพื�อ่ลดีการใชุ�คาร์บัอ่นในกระบัวันการผู้ลิต 
และใชุ�ท่รัพยากรให�เกิดีประสิท่ธัิภาพส้งสุดี	(3)	การจัดีท่ำกรอ่บั
นโยบัายสำหรับัยานยนต์อ่ัตโนมัติ	 ผู้่านการศ้กษาในประเดี็น 
การปกป้อ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	กฎระเบัียบัท่ี�เป็นอุ่ปสรรค	และการ
พัฒนานวััตกรรมและเท่คโนโลยี	และ	(4)	การผู้ลักดีันนโยบัาย
การใชุ�ยานพาหนะร่วัมกัน	การใชุ�ยานพาหนะขนาดีเล็ก	และใชุ� 
การขนส่งสาธัารณ์ะ	เพื�อ่ลดีปัญหาการจราจร	อุ่บััติเหตุ	และมลพิษ
ท่างอ่ากาศ
	 -	 การดีำเนินกิจกรรมขอ่ง	APEC	AD	สอ่ดีคล�อ่งกับั
นโยบัายการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมและแนวัคิดีหลักขอ่งไท่ยในฐานะ
เจ�าภาพจัดีการประชุุมเอ่เปคปี	2565	รวัมท่ั�งแนวัท่างการผู้ลักดีัน
นโยบัายควัามเป็นกลางท่างคาร์บัอ่น	หรือ่	Carbon	Neutrality 
ภายใต�คณ์ะกรรมการนโยบัายยานยนต์ไฟ้ฟ้้าแห่งชุาติ	ท่ี�ให� 
ควัามสำคัญในการขับัเคลื�อ่นอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ไปส้่การเป็น
ฐานการผู้ลิตยานยนต์ท่ี�ขับัเคลื�อ่นดี�วัยพลังงานไฟ้ฟ้้าและพลังงาน
สะอ่าดี	เพื�อ่ลดีการปล่อ่ยคาร์บัอ่นตามท่ิศท่างการพัฒนาเท่คโนโลยี
ยานยนต์และควัามต�อ่งการขอ่งตลาดีโลก

ความร่วมมือุ
ดั�านการพััฒนาอุุตส่าหกรรมยานยนต์
 การจดัีการประชุมุกลุ่มการหารอื่สาขายานยนต์ภายใต� 
การประชุมุเอ่เปค	ครั�งท่ี�	35	(APEC	Automotive	Dialogue)	ในวันัท่ี� 
12-13	พฤษภาคม	2565	ณ์	โรงแรมเลอ่บัวัั	แอ่ท่	สเตท่ท่าวัเวัอ่ร์	
กรุงเท่พฯ	มีวััตถุประสงค์	เพื�อ่นำเสนอ่เป้าหมายหลักขอ่งไท่ย 
ในการเป็นเจ�าภาพเอ่เปค	“เปิดีกวั�างสร�างสมัพนัธ์ั	เชุื�อ่มโยงกนั 
ส้ส่มดุีล”	ผู่้านแนวัคิดีเศรษฐกจิชีุวัภาพ-เศรษฐกจิหมุนเวัยีน-เศรษฐกิจ
สเีขยีวั	หรือ่	BCG	Economy	โดียผู้ลลพัธ์ัสำคญั	ประกอ่บัดี�วัย
	 -	 การนำเสนอ่สภาวัะอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ขอ่ง 
สมาชุิกเอ่เปค	ไดี�แก่	ข�อ่ม้ลการผู้ลิต-การจำหน่ายขอ่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์	และนโยบัายการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ 
ล่าสุดีขอ่งภาครัฐ	รวัมถ้งการจัดีเสวันา	เรื�อ่ง	“บัท่บัาท่ขอ่ง
อุ่ตสาหกรรมยานยนต์ในการลดีผู้ลกระท่บัจากภาวัะโลกร�อ่น” 
ผู้้�ร่วัมเสวันาจากภาครัฐและเอ่กชุนขอ่งอ่อ่สเตรเลีย	ญี�ปุ่น	และไท่ย	
โดียมีผู้้�แท่นจากสมาคมอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ไท่ย	และสมาคม 
ยานยนต์ไฟ้ฟ้้าไท่ย	ร่วัมแลกเปลี�ยนควัามร้�และประสบัการณ์์
	 -	 การแลกเปลี�ยนข�อ่ม้ลท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับัระบับันิเวัศ	(ECO	
System)	ในการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมยานยนต์	ไปส้่ควัามยั�งยืน	
ไดี�แก่	ระบับัรับัรอ่งมาตรฐาน	การพัฒนาห่วังโซี่อุ่ปท่านและท่ักษะ
ฝ่ีมือ่แรงงานเพื�อ่การเปลี�ยนผู้่านไปส้่ยานยนต์ไฟ้ฟ้้า	และการบัริหาร
จัดีการรถยนต์และแบัตเตอ่รี�ใชุ�แล�วัท่ี�หมดีอ่ายุ	เป็นต�น
	 -	 การเยี�ยมชุมโรงงาน	(Site	Visit)	ผู้ลิตแบัตเตอ่รี�ขอ่ง
บัริษัท่	อ่มิตา	เท่คโนโลยี	(ประเท่ศไท่ย)	จำกัดี	ณ์	จังหวััดีฉะเชุิงเท่รา	
ซี้�งเป็นโรงงานผู้ลิตแบัตเตอ่รี�ลิเท่ียมไอ่อ่อ่นในระดีับั	Cell	แห่งแรก
ในประเท่ศไท่ยและอ่าเซีียน	และการเข�าชุมสถานท่ี�	(Sightseeing)	
วััดีอ่รุณ์ราชุวัรารามและวัิถีชุีวัิตควัามเป็นอ่ย้่บัริเวัณ์สอ่งฝ่ั�งแม่น�ำ
เจ�าพระยา	โดียในการเดีินท่างนำคณ์ะผู้้�แท่นสมาชุิกเขตเศรษฐกิจ
เอ่เปคไปชุมโรงงานแบัตเตอ่รี�	และการล่อ่งแม่น�ำเจ�าพระยาไดี�ใชุ�
พาหนะรถโดียสารไฟ้ฟ้้า	และเรือ่โดียสารไฟ้ฟ้้าซี้�งผู้ลิตโดียบัริษัท่	
พลังงานบัริสุท่ธัิ�	จำกัดี	(มหาชุน)	ผู้้�ผู้ลิตสัญชุาติไท่ย	เพื�อ่แสดีง 
ให�เห็นถ้งศักยภาพในการเป็นฐานการผู้ลิตยานยนต์ไฟ้ฟ้้าขอ่งไท่ย 
ต่อ่มาไดี�จัดีการประชุุมฯ	ครั�งท่ี�	36	ในวัันท่ี�	12-13	กันยายน	2565 
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ความร่วมมือุ
ดั�านการพััฒนาอุุตส่าหกรรมเคม่
 การจัดีการประชุุมกลุ่มการหารือ่อุ่ตสาหกรรมเคม ี
ครั�งท่ี�	28	(APEC	Chemical	Dialogue:	CD)	ในวัันท่ี�	18-19	
กุมภาพันธั์	2565	ผู้่านระบับัอ่อ่นไลน์	มีวััตถุประสงค์	เพื�อ่นำเสนอ่
รายงานควัามก�าวัหน�าในการส่งเสริมควัามควัามร่วัมมือ่ในดี�าน 
การกำหนดีกฎระเบัยีบั	การดีำเนินการตาม	GHS	Implementation	
และการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมเคมีอ่ย่างยั�งยืน	โดียผู้ลลัพธั์สำคัญ	
ประกอ่บัดี�วัย
	 -	 การรายงานการจัดีท่ำค้่มือ่ควัามร่วัมมือ่ดี�าน 
กฎระเบัียบัขอ่ง	APEC-OECD	และแนวัปฏิิบััติท่ี�ดีี	การนำเสนอ่	
Good	Regulatory	Practice	(GRPs)	การจัดีสัมมนาอ่อ่นไลน์
เพื�อ่ส่งเสริมควัามเข�าใจในการประเมินควัามเสี�ยง	และการจัดีท่ำ 
Chemical	Inventory	เพื�อ่การเชุื�อ่มโยงข�อ่ม้ลระหวั่างกัน
	 -	 การจัดีท่ำ	GHS	โดียการท่ำฉลากและการแบั่งประเภท่
เคมี	แนวัท่างการจัดีการขยะในมหาสมุท่รและการพัฒนาท่ี�ยั�งยืน	
อ่าท่ิ	การพัฒนากลยุท่ธั์ในการจัดีการรีไซีเคิลโดียสหรัฐ	การจัดีการ
ขยะในมหาสมุท่ร	 และควัามยั�งยืนโดียญี�ปุ่น	 การรีไซีเคิลขยะ 
ในมหาสมุท่รโดียไต�หวััน	
	 -	 การนำเสนอ่อุ่ตสาหกรรมเคมีท่ี�ยั�งยืนตาม	SDG	12	
เรื�อ่งการบัริโภคและการผู้ลิตท่ี�ยั�งยืน	โดียภาคอุ่ตสาหกรรมเคมี
ต�อ่งเข�ามามีส่วันร่วัมมากข้�น	โดียเฉพาะการกำหนดีกฎระเบัียบั
ท่ี�นำไปปฏิิบััติไดี�ในดี�านการแสดีงควัามอั่นตราย	ท่ี�มากกวั่า 
ควัามเสี�ยงท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับัขยะและควัามเป็นอ่ันตราย
	 ต่อ่มาไดี�จัดีการประชุุมครั�งท่ี�	29	เมื�อ่วัันท่ี�	21-23	สิงหาคม	
2565	ณ์	โรงแรมแชุง-กรีลา	จังหวััดีเชุียงใหม่	มีวััตถุประสงค์ 
เพื�อ่หารือ่การใชุ�ระบับัการจำแนกควัามเป็นอ่ันตรายและ 
การติดีฉลากสารเคมีท่ี�เป็นระบับัเดีียวักันท่ั�วัโลก	(The	Globally 
Harmonized	System	of	Classification	and	Labeling	of	
Chemicals	:	GHS)	และร่วัมกันสร�างมาตรฐานบันฉลากสารเคม ี
ให�ไดี�มาตรฐานเดีียวักันเพื�อ่ร่วัมกันอ่ำนวัยควัามสะดีวักและ 
เพิ�มประสิท่ธัิภาพท่างการค�าระหวั่างประเท่ศ	และแลกเปลี�ยน

นโยบัาย	ประสบัการณ์์และแนวัปฏิิบััติท่ี�ดีี	รวัมถ้ง	แผู้นการ
ปรับัปรุงฐานข�อ่ม้ลกฎระเบัียบัท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับัอุ่ตสาหกรรมเคมี	
ตลอ่ดีจนกิจกรรมควัามร่วัมมือ่โครงการต่าง	ๆ 	เพื�อ่ให�ภาคส่วันต่าง	ๆ  
ไดี�เชุื�อ่มโยงกันอ่ย่างราบัรื�น	โดียผู้ลลัพธั์สำคัญ	ประกอ่บัดี�วัย	
	 -	 การใชุ�ระบับัการจำแนกควัามเป็นอ่ันตรายและ 
การติดีฉลากสารเคมีท่ี�เป็นระบับัเดีียวักันท่ั�วัโลก	(The	Globally 
Harmonized	System	of	Classification	and	Labeling	of	
Chemicals	:	GHS)	และร่วัมกันสร�างมาตรฐานบันฉลากสารเคม ี
ให�ไดี�มาตรฐานเดีียวักันเพื�อ่ร่วัมกันอ่ำนวัยควัามสะดีวักและ 
เพิ�มประสิท่ธัิภาพท่างการค�าระหวั่างประเท่ศ	โดียเสนอ่การนำ	
OECD	 Mutual	 Acceptance	 of	 Data	 หรือ่ระบับั	 MAD 
ซี้�งเป็นข�อ่ตกลงในระบับั	การยอ่มรับัข�อ่ม้ลร่วัมกันมาเป็นเครื�อ่งมือ่ 
เพื�อ่เป็นแนวัท่างในการดีำเนินการภาครัฐขอ่ง	OECD	โดียเขต
เศรษฐกิจเอ่เปค	ไดี�นำมาประยุกต์ใชุ�กับัอุ่ตสาหกรรมเคมีภัณ์ฑ์์
เพื�อ่ส่งเสริมและลดีอุ่ปสรรคท่างการค�า
	 -	 การแลกเปลี�ยนนโยบัาย	ประสบัการณ์์และแนวัปฏิิบััติ
ท่ี�ดีี	รวัมถ้งแผู้นการปรับัปรุงฐานข�อ่ม้ลกฎระเบัียบัท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับั
อุ่ตสาหกรรมเคมี	ตลอ่ดีจนกิจกรรมควัามร่วัมมือ่โครงการต่าง	ๆ	
เพื�อ่ให�ภาคส่วันต่าง	ๆ	สามารถเชุื�อ่มโยงกันไดี�อ่ย่างราบัรื�น
	 -	 การนำเสนอ่แนวัปฏิิบััติท่ี�ดีีผู้่านการขับัเคลื�อ่น 
การพัฒนาอุ่ตสาหกรรมเคมีภัณ์ฑ์์	 จากผู้ลการดีำเนินงานขอ่ง 
คณ์ะกรรมการ	Responsible	Care	ดี้แลดี�วัยควัามรับัผู้ิดีชุอ่บั 
ขอ่งกลุ่มอุ่ตสาหกรรมเคมี	ตามนโยบัาย	BCG	Economy 
เพื�อ่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขอ่งไท่ยไปส้่การพัฒนาท่ี�ยั�งยืน
	 -	 การนำเสนอ่ตัวัอ่ย่างผู้ลการดีำเนินงานท่ี�สำคัญ	เชุ่น	
การจัดีการขยะพลาสติกในเขตคลอ่งเตย	กรุงเท่พฯ	และจังหวััดี
ระยอ่ง	ซี้�งผู้ลการดีำเนินการในการลดีปริมาณ์ขยะพลาสติก	
สามารถดีำเนินการไดี�กวั่าร�อ่ยละ	50	โดียผู้่าน	ควัามร่วัมมือ่ขอ่ง
อ่งค์กรภาครัฐและเอ่กชุนหรือ่	PPP	Plastics	เพื�อ่ดีำเนินการสร�าง
ระบับัฐานข�อ่ม้ล	การรวับัรวัม	การแยก	การจัดีการ	การนำกลับัมา
ใชุ�ใหม่	รวัมถ้งการกำจัดีขยะ	เพื�อ่เตรียมควัามพร�อ่มในการจัดีการ
เคมีท่ี�ถ้กต�อ่ง	เพื�อ่นำไปส้่ควัามร่วัมมือ่ขอ่งเอ่เปค

24 ว�รส�ร

เศรื่ษฐกิจอุตสาหกรื่รื่ม



ความร่วมมือุภายใต�คณะกรรมการ
ดั�านการค�าและการลงทีุ่น	(Committee	on	
Trade	and	Investment:	CTI)	ขอุงเอุเป้ค
	 โดียการเข�าร่วัมการประชุุมกลุ่มการเปิดีตลาดี	(Market	
Access	Group:	MAG)	ครั�งท่ี�	63	มีประเดี็นท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	ไดี�แก่	
การดีำเนินการดี�านรายการสินค�าสิ�งแวัดีล�อ่ม	(Environmental	
Goods:	EGs)	ซี้�งรวัมถ้งบัริการท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับัสิ�งแวัดีล�อ่มดี�วัย	
สถานะปัจจุบััน	ไท่ยดีำเนินการไดี�ครบัถ�วันตามเจตนารมณ์์ขอ่ง 
เอ่เปค	และอ่ย้่ระหวั่างการร่วัมกันพิจารณ์าร่างแผู้นปฏิิบััติการ
สินค�าสิ�งแวัดีล�อ่มภายใต�กรอ่บัเอ่เปค	(APEC	Environmental	
Goods	Action	Plan:	EGAP)	มีวััตถุประสงค์เพื�อ่จัดีท่ำกรอ่บั
แนวัท่างการดีำเนินงานสำหรับัรายการสินค�าสิ�งแวัดีล�อ่มขอ่ง 
เอ่เปคในอ่นาคต	ประกอ่บัดี�วัย	3	เสาหลัก	ไดี�แก่	(1)	แนวัท่าง 
เพื�อ่จัดีท่ำรายการสินค�าใหม่โดียสมัครใจ	(Pathway	to	a 
potential	voluntary	reference	list	of	new	and	emerging 
environmental	goods)	(2)	การพัฒนาดี�านวิัชุาการและ 
เสริมสร�างศักยภาพ	(Technical	and	Capacity-Building)	และ	
(3)	มาตรการ	ท่ี�ไม่ใชุ่ภาษี	และกฎระเบัียบั	(Non-tariff	Measures	
and	Regulatory	Issues)	โดียแต่ละเสาไดี�วัางแผู้นการดีำเนินงาน
ในเชุิงกวั�าง	ประกอ่บัดี�วัย	ผู้ลการดีำเนินการท่ี�ผู้่านมา	และกิจกรรม
ในอ่นาคต	สำหรับัสินค�าเป้าหมายมุ่งเน�นไปท่ี�	3	กลุ่มสินค�าหลัก	
รวัมถ้งวััตถุดีิบั	แร่ธัาตุ	และเคมีภัณ์ฑ์์	ไดี�แก่	
	 -	 แหล่งพลังงานท่ี�นำกลับัมาใชุ�ใหม่	 อ่าท่ิ	 พลังงาน 
แสงอ่าท่ิตย์	ลม	ไฮโดีรเจน	ก๊าซีธัรรมชุาติเหลวั	และแอ่มโมเนีย	
	 -	 อุ่ปกรณ์์รวับัรวัมและเก็บัพลังงาน	อ่าท่ิ	แบัตเตอ่รี�	
ลิเท่ียม	ตะกั�วั	และนิเกิล	
	 -	 ยานพาหนะ	อ่าท่ิ	ยานยนต์โดียสารพลังงานไฟ้ฟ้้า	
และเครื�อ่งยนต์พลังงานไฮโดีรเจน	เป็นต�น
	 นอ่กจากนี�	สศอ่.	ไดี�มีส่วันร่วัมในการให�ควัามเห็นท่ี� 
สอ่ดีคล�อ่งกับัแนวัคิดีเศรษฐกิจ	BCG	ในโครงการควัามร่วัมมือ่
จากเขตเศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 อ่าท่ิ	 โครงการเศรษฐกิจหมุนเวัียน:	 
ควัามสำคัญขอ่งขยะอ่ิเล็กท่รอ่นิกส์ในภ้มิภาคเอ่เปค	โดียสหรัฐ 
อ่เมริกา	การตอ่บัแบับัสอ่บัถาม	เรื�อ่ง	การส่งเสริมการใชุ�พลาสติก 
ชุวีัภาพแบับัย่อ่ยสลายไดี�ในภมิ้ภาคเอ่เชุยี-แปซีฟิิ้ก	โดียสหรฐัอ่เมรกิา	
การเข�าร่วัมประชุุมการหารือ่เชุิงนโยบัายการค�า	เพื�อ่ส่งเสริม 
ควัามเข�าใจร่วัมกันขอ่งเขตเศรษฐกิจเอ่เปคในประเด็ีนสินค�า 

สิ�งแวัดีล�อ่ม	โดียอ่อ่สเตรเลีย	เป็นต�น	รวัมถ้งการให�ควัามเหน็ต่อ่
ร่างเอ่กสารผู้ลลพัธ์ัการประชุมุ	“ร่างเป้าหมายกรงุเท่พฯ	ว่ัาดี�วัย
เศรษฐกจิชุวีัภาพ-เศรษฐกจิหมนุเวัยีน-เศรษฐกจิสเีขยีวั”	เพื�อ่ส่งเสริม 
บัท่บัาท่การผู้ลิตภาคอุ่ตสาหกรรม	ไดี�แก่	การส่งเสริมควัามยั�งยืน
ขอ่งห่วังโซี่อุ่ปท่าน	ข�อ่ริเริ�มการดีำเนินธัุรกิจอ่ย่างมีควัามรับัผู้ิดีชุอ่บั 
ต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่มและสังคม	(EGS)	ดี�านการพัฒนาอ่ย่างยั�งยืนใน
สาขาการท่่อ่งเท่ี�ยวั	การผู้ลิต	การเกษตร	การขนส่ง	และโลจิสติกส ์
รวัมถ้งสาขาเท่คโนโลยีและดีิจิท่ัลท่ี�ลดีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น	
อ่ำนวัยควัามสะดีวักการค�าสินค�าและบัริการดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม 
รวัมถ้งการจัดีท่ำรายการสินค�าดี�านสิ�งแวัดีล�อ่มขอ่งเอ่เปค	ส่งเสริม
การมีส่วันร่วัมขอ่งสตรีในระบับัเศรษฐกิจ	และส่งเสริมบัท่บัาท่ 
ขอ่งวัิสาหกิจขนาดีกลาง	 ขนาดีย่อ่ม	 และรายย่อ่ย	 (MSMEs) 
บันพื�นฐานขอ่งควัามสร�างสรรค์	มีควัามเป็นมิตรต่อ่สิ�งแวัดีล�อ่ม	
และยั�งยืน
	 จากท่ี�กล่าวัมา	จะเห็นไดี�วั่าปัจจุบัันเอ่เปคให�ควัามสำคัญ
กับัการฟ้้�นตัวัท่างเศรษฐกิจหลังวัิกฤตโควัิดี-19	โดียมุ่งเน�นการ
สร�างการเจริญเติบัโตท่างเศรษฐกิจผู้่านการสร�างสภาพแวัดีล�อ่ม
ท่ี�อ่ำนวัยควัามสะดีวักท่างการค�าและการลงทุ่นท่ี�เสรี	เป็นธัรรม	
เปิดีกวั�าง	 ครอ่บัคลุม	 คาดีการณ์์ไดี�	 และมีควัามยั�งยืน	 โดียท่ี� 
การดีำเนินงานขอ่ง	สศอ่.	ถือ่เป็นฟ้ันเฟ้้อ่งสำคัญท่ี�มีส่วันสนับัสนุน
การฟ้้�นตัวัท่างเศรษฐกิจในภ้มิภาคให�มีควัามยั�งยืนในระยะยาวั	
ซี้�งสอ่ดีคล�อ่งกับัแนวัคิดีการจัดีประชุุมเอ่เปคท่ี�ให�ควัามสำคัญกับั
การนำ	BCG	Economy	Model	มาเป็นเครื�อ่งมือ่ในการพลิกฟ้้�น 
เศรษฐกิจหลังภาวัะวัิกฤตขอ่งภ้มิภาคเอ่เปค	ให�ดีำเนินไปอ่ย่างม ี
ประสิท่ธัิภาพ	ครอ่บัคลุม	และยั�งยืน	อ่ันจะส่งผู้ลให�บัรรลุเป้าหมาย
ในการเป็นเจ�าภาพจัดีการประชุุมเอ่เปคขอ่งไท่ยในปี	2565	หัวัข�อ่	
“OPEN	CONNECT	BALANCE”	ไดี�ต่อ่ไป

จััด้ทำโด้ย :
นายเมธัี	ลายประดีิษฐ์
แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง :

การดีำเนินงานดี�านเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศขอ่ง
กอ่งเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ

สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
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สัมภาษณ์์
พิิเศษ 

วัรื่วัรื่รื่ณ์	ชิตอรืุ่ณ์วัรื่วัรื่รื่ณ์	ชิตอรืุ่ณ์
ผูู้�อุำนวยการส่ำนักงานเศัรษฐกิจอุุตส่าหกรรมผูู้�อุำนวยการส่ำนักงานเศัรษฐกิจอุุตส่าหกรรม

ป้ระส่บการณ์ที่่�เข�ามารับราชุการในแวดัวง
กระที่รวงอุุตส่าหกรรม	
	 เริ�มเข�ามารับัราชุการท่ี�กระท่รวังอุ่ตสาหกรรมเมื�อ่ปี	2532	
ในตำแหน่งนักวัิชุาการอุ่ตสาหกรรมในตอ่นนั�นสำนักงานปลัดี 
กระท่รวังอุ่ตสาหกรรมในสำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีมีสายงาน 
อ่ย้่	2	กลุ่ม	คือ่	สายวัิศวักรเป็นหลัก	และสายสนับัสนุน	 เชุ่น 
กลุ่มงานธัุรการ	การเงิน	ปี	2532	เป็นชุ่วังเริ�มมีการปรับัโครงสร�าง
สำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดี	(สอ่จ.)	เพิ�มฝ่่ายส่งเสริมอุ่ตสาหกรรม	
เริ�มรับันักวัิชุาการอุ่ตสาหกรรม	ซี้�งเป็นสายงานบัริหารธัุรกิจ	
เศรษฐศาสตร์	โดียไดี�เป็นรุ่นแรก	ๆ	ขอ่งสำนักงานอุ่ตสาหกรรม
จังหวััดีและบัรรจุครั�งแรกในตำแหน่งนักวัิชุาการอุ่ตสาหกรรม	
ระดีับั	3	ท่ี�สำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีอุ่ท่ัยธัานี	ท่ำงานตรงนั�น 
ไดี�ประมาณ์	6	เดีือ่น	ท่างสำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีกลาง
ต�อ่งการเจ�าหน�าท่ี�สำหรับัเป็นมือ่เขียน/คิดีโครงการต่าง	ๆ 	เพื�อ่ขอ่
งบัประมาณ์	จ้งไดี�ย�ายมาเป็นนักวัิชุาการสำนักงานอุ่ตสาหกรรม
จังหวััดีกลาง	ท่ำงานท่ี�นี�จนถ้งประมาณ์	ระดีับั	5	รับัผู้ิดีชุอ่บังาน

ท่างดี�านเขียนแผู้นงานโครงการและบัริหารแผู้นงานโครงการ 
ให�กับัสำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีท่ั�วัประเท่ศ	 ตอ่นนั�นเป็น 
คนคิดีริเริ�มโครงการส่งเสริมการรับัชุ่วังการผู้ลิตส้่ชุุมชุน 
เป็นโครงการสร�างอ่าชุีพรับังานจากโรงงาน	ให�ชุาวับั�านไปท่ำต่อ่
ท่ี�บั�าน	ซี้�งโครงการนี�ถือ่เป็นหน้�งในงานท่ี�ภาคภ้มิใจ	เพราะเป็น
โครงการท่ี�ประสบัผู้ลตามเป้าหมายอ่ย่างดีี	
	 ต่อ่มาสำนักงานปลัดีกระท่รวังไดี�เพิ�มหน่วัยงานข้�นใหม่	
โดียตั�งสำนักงานผู้้�ตรวัจราชุการ	เป็นหน่วัยงานภายใน	หัวัหน�า
งานเป็นระดีับั	6	ก็ไดี�มารับัตำแหน่งหัวัหน�าสำนักงานผู้้�ตรวัจ 
ไดี�ใชุ�ประสบัการณ์์ท่ี�สั�งสมมาจากสำนักงานอุ่ตสาหกรรม 
จงัหวัดัีกลาง	เพราะท่ำงานสำนกังานผู้้�ตรวัจต�อ่งท่ำงานกบััผู้้�ตรวัจ	
และสำนักงานอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีเป็นหลัก	ชุ่วังนั�นนับัวั่าไดี�
ประสบัการณ์์เพิ�มเติมเรื�อ่งขอ่งการวัางระบับังาน	เพราะเราเป็น	
ดี้แลจัดีการแผู้นการตรวัจราชุการขอ่งผู้้�ตรวัจราชุการ	เริ�มเรียนร้� 

วารส่ารฉบับน่�จะพัาทุี่กที่่านไป้
ที่ำความรู�จักกับผูู้�บริหารหญ่ิง 
แถวหน�าที่่�มากความรู�ความส่ามารถ 
ซึ่่�งเป้็นกำลังส่ำคัญ่ในการขับเคลื�อุน 
และพััฒนาอุุตส่าหกรรมขอุง
กระที่รวงอุุตส่าหกรรมมายาวนาน
คุณวรวรรณ	ชุิตอุรุณ	กับบที่บาที่
ผูู้�อุำนวยการส่ำนักงานเศัรษฐกิจ
อุุตส่าหกรรม
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การบัริหารคน	บัริหารงาน	บัริหารเงิน	มีงบัประมาณ์เป็นขอ่ง 
ตัวัเอ่ง	 ต�อ่งจัดีสรรตามแผู้นให�ท่่านผู้้�ตรวัจแต่ละสาย	 จัดีสรร 
งบัประมาณ์ท่ี�ไดี�รับัมา	ท่ำในตำแหน่งนี�อ่ย้่ประมาณ์	2	ปี	ก็ไดี� 
มาท่ำงานท่ี�สำนักงานคณ์ะกรรมการอ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย 
(สอ่น.)	ในตำแหน่งหัวัหน�าบัริหารงานท่ั�วัไป	7	ซี้�งถือ่วั่าเป็น
จุดีเปลี�ยนขอ่งชุีวัิต	เพราะเราเป็นนักวัิชุาการอุ่ตสาหกรรมเป็น	
Knowledge	worker	 มาตลอ่ดี	พอ่มาเป็นสายบัริหารท่ั�วัไป 
ร้�ส้กวั่าต่างสายงาน	ประกอ่บักับัขณ์ะนั�นเป็นชุ่วังกำลังปรับั
โครงสร�างในกระท่รวังอุ่ตสาหกรรม	ซี้�งสำนักงานอ่�อ่ยฯ	กำลัง
จะปรับัข้�นเป็นกรมดี�วัย	ก็เลยต�อ่งมารับัผิู้ดีชุอ่บัเป็นหน้�งใน 
ท่ีมงาน	การจัดีท่ำคำชุี�แจงโครงสร�างอ่งค์กรเพื�อ่เปลี�ยนจาก 
ระดัีบัสำนักให�เป็นระดัีบักรม	ต�อ่งประมวัลเนื�อ่งานขอ่ง 
สำนักงานอ่�อ่ยฯ	จัดีโครงสร�าง	วัิเคราะห์ปริมาณ์งาน	ศ้กษา 
หาควัามร้�และกฎระเบัียบัเกี�ยวักับัการบัริหารงานบัุคคล	การจัดี
อ่ัตรากำลัง	การจัดีโครงสร�าง	ขณ์ะเดีียวักันก็ต�อ่งท่ำงานบัริหาร
ควับัค้่ไปดี�วัยท่ั�งท่ี�ไม่คุ�นเคยมาก่อ่น	และถือ่เป็นการท่ำงานใน 
ชุ่วังหน้�งท่ี�งานหนักมาก	แต่สุดีท่�ายสำเร็จลุล่วัง	 จนสำนักงาน 
คณ์ะกรรมการอ่�อ่ยและน�ำตาลท่รายก็ไดี�รับัการยกฐานะข้�นเป็น
หน่วัยงานระดีับักรมในปี	2545	
	 	จากนั�นไดี�มาเป็นเลขานุการกรมคนแรกขอ่งสำนักงาน 
คณ์ะกรรมการอ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย	ซี้�งถือ่วั่าเป็นชุ่วังท่ี�ท่ำงาน
เหนื�อ่ยมากต่อ่เนื�อ่งมา	เพราะตอ่นท่ี�ตั�ง	สอ่น.	เป็นกรม	ไม่มีงานอ่ะไร 
สนับัสนุนเลย	เพราะเมื�อ่ก่อ่นเราใชุ�หน่วัยงานกลางร่วัมกับั	สปอ่. 
พอ่มาเป็นกรมเราต�อ่งท่ำเอ่งหมดี	ท่ั�งเรื�อ่งบัุคคล	เรื�อ่งเงิน 
เรื�อ่งแผู้นงาน	ต�อ่งสร�างระบับัใหม่ตั�งแต่เริ�มต�น	ตั�งแต่แบับัฟ้อ่ร์ม
ตามระเบัียบัการเงินการคลัง	พัสดีุ	การเบัิกเงิน	ระบับับััญชุ ี
ตอ่นนั�นงานวัางโครงสร�างอ่งค์กรวั่าหนักแล�วัแต่พอ่ตั�งข้�นมา 
เป็นกรมจรงิกลบััหนกักว่ัาเดีมิมากแต่กผ่็ู้านมาไดี�	เป็นเลขานกุารกรม 
อ่ย้่นานจนกระท่ั� งมีการปรับัโครงสร�างอ่งค์กรอี่กรอ่บั 
ต�อ่งประเมินค่างานสำนักงานเลขานุการกรมให�เป็นสำนัก 
บัริหารกลาง	จากระดีับั	8	เป็นระดีับั	9		
	 สำหรับังานขอ่ง	สอ่น.	เป็นท่ี�ท่ี�ตัวัเอ่งไดี�รับัประสบัการณ์์
ในงานท่ี�หลากหลายมาก	เพราะเป็นการท่ำงานกับัคนกลุ่มใหญ่ 
มีเกษตรกรกวั่าแสนรายท่ั�วัประเท่ศ	โรงงานน�ำตาล	50	กวั่าโรงงาน	
มีพรบั.อ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย	 และระบับัแบั่งปันผู้ลประโยชุน ์
ท่ี�มกีารเจรจาต่อ่รอ่งกนัอ่ย้ต่ลอ่ดีเวัลา	ซี้�งบัท่บัาท่ขอ่งเลขานกุารกรม 
และต่อ่มาปรับัเป็น	ผู้อ่.สำนักบัริหารกลางนั�น	นอ่กจากจะ 
ท่ำหน�าท่ี�	Back	Office	แล�วั	ยังต�อ่งต�อ่งรับับัท่บัาท่ในงาน 
ดี�านมวัลชุนสัมพันธั์ดี�วัย	ท่ั�งการรับัม็อ่บั	เจรจากับัม็อ่บัเวัลา 
มีปัญหาหรือ่ควัามขัดีแย�งท่ี�มีมาเรื�อ่ย	ๆ	เพราะฉะนั�นการท่ำงาน
ในตำแหน่งนี�ชุ่วัยสร�างควัามแข็งแกร่งให�กับัเราในเรื�อ่งขอ่งมวัลชุน	
ถือ่วั่าจากนักวัิชุาการท่ี�ขีดี	ๆ	เขียน	ๆ	มาเป็นท่ำงานสายบัริหาร	
จนมาท่ำงานดี�านมวัลชุน	ถือ่วั่าในสำนักงานอ่�อ่ยฯ	สอ่นงานเรา 

เรื�อ่งการมวัลชุนสัมพันธั ์มาก	และท่ำให � เราไม ่กลัวักับั 
การเผู้ชุิญอ่ย้่ต่อ่หน�าคนมากมาย	สอ่นเท่คนิคการเจรจาต่อ่รอ่ง 
เพื�อ่ให�ไดี�ประโยชุน์ส้งสุดีกันทุ่กฝ่่าย	สอ่นการโน�มน�าวัใจ 
การนำการประชุุม	การหาข�อ่ม้ลมาซีัพพอ่ร์ต	การพ้ดีในท่ี�ชุุมชุน	 
สิ�งเหล่านี�เกิดีการสั�งสม	เพิ�มพ้น	และเรียนร้�จากสำนักอ่�อ่ยฯ	ท่ั�งนั�น
	 กระท่ั�งไดี�ย�ายไปดีำรงตำแหน่งเป็นผู้้�อ่ำนวัยการ 
สำนักนโยบัายและแผู้น	ซี้�งไม่ไดี�ท่ำแผู้นงานงบัประมาณ์เท่่านั�น	
แต่ต�อ่งท่ำแผู้นระดีับัแผู้นแม่บัท่	และมาตรการสนับัสนุนส่งเสริม 
อุ่ตสาหกรรมอ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย	เป็นภาพระดีับั	macro 
ขอ่งอุ่ตสาหกรรมอ่ �อ่ยฯ	กลับัไปในสายวัิชุาการอ่ีกครั� ง 
ในตำแหน่งนักวัิชุาการอุ่ตสาหกรรม	 ระดีับั	 9	ชุ่วังนั�นท่ำงาน 
เกี�ยวักับัเรื�อ่งขอ่งนโยบัายและแผู้นเยอ่ะมาก	เขียนแผู้นแม่บัท่ 
อ่�อ่ยน�ำตาลท่รายและอุ่ตสาหกรรมต่อ่เนื�อ่ง	ท่ำแผู้นพัฒนา
อุ่ตสาหกรรมน�ำตาลท่รายท่ั�งระบับั	จนไดี�ยกระดัีบัเป็น
วัาระแห่งชุาติซี้�งเป็นผู้ลงานท่ี�ภ้มิใจมาก	ท่ำอ่ย้่ไดี�	2-3	ปี	ก็ไดี� 
เลื�อ่นตำแหน่งเป็นรอ่งเลขาธิัการสำนักงานอ่�อ่ยฯ	ไดี�คุมงาน 
ภาพกวั�างมากข้�น	 ดี้การปรับัโครงสร�างอุ่ตสาหกรรมอ่�อ่ยและ
น�ำตาลท่ราย	การท่ำประกาศเรื�อ่งการอ่อ่กใบัอ่นุญาตต่าง	ๆ	
	 ในเวัลาต่อ่มาก็ไดี�เลื�อ่นตำแหน่งมาเป็นเป็นเลขาธัิการ
สำนักงานคณ์ะกรรมการอ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย	(ลอ่น.)	หลังจาก 
รับัตำแหน่งก็ไดี�จัดีท่ำระบับัอ่�อ่ยและน�ำตาลท่รายใหม่	ซี้�งเป็น
เรื�อ่งท่ี�ภ้มิใจมากอ่ีกเรื�อ่งหน้�ง	เพราะตอ่นนั�นบัราซีิลตั�งเรื�อ่ง 
ฟ้้อ่งร�อ่งไท่ยกับัเรื�อ่งการอุ่ดีหนุนอุ่ตสาหกรรมอ่�อ่ยและ 
น�ำตาลท่รายขอ่งไท่ยภายใต�	พรบั.	อ่�อ่ยและน�ำตาลท่ราย	2527	
	 เราก็ต�อ่งมาคิดีหาวัิธัีปรับัเปลี�ยนระบับับัริหารจัดีการ 
อ่�อ่ยและน�ำตาลท่รายภายใต�พรบั.อ่ย่างไร	ให�ไม่ผู้ิดีข�อ่ตกลง 
ท่างการค�าระดีับัโลก	ท่ำอ่ย่างไรท่ี�จะต�อ่งดีำเนินการไปไดี�ในชุ่วัง
เปลี�ยนผู้่านโดียท่ี�	พรบั.อ่�อ่ยฯ	ยังไม่เสร็จ	ต�อ่งคิดีหาท่างแก�ปัญหา
ชุ่วัยเหลือ่ชุาวัไร่กับัโรงงาน	ต�อ่งชุี�แจงกับัคณ์ะรักษาควัามสงบั 
แห่งชุาติ	(คสชุ.)	และรัฐบัาล	ซี้�งจากเรื�อ่งนี�ท่ำให�เป็นท่ี�ร้�จักในระดีับั 
ผู้้�บัริหารระดีับัส้งมากข้�น	สิ�งท่ี�ไดี�จากการท่ำงาน	จากการทุ่่มเท่	
จากการลอ่ง	กล�าท่ำเรื�อ่งท่ี�เราไม่เคยท่ำ	กล�าอ่อ่กจากมุมปลอ่ดีภัย
ขอ่งเราเอ่งแล�วัไปท่ำงานในเรื�อ่งใหม่	ๆ	มันท่ำให�เราส้�	ท่ำให�เรา 
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ปรับัตัวักับังานท่ี�บัังคับักดีดีัน	ในการท่ี�จะหาควัามคิดีใหม่	ๆ 
มาแก�ปัญหา	การพ้ดีเจรจาโน�มน�าวั	ต�อ่งหาวัิธัีการท่ี�ไม่ขัดีต่อ่
กฎหมาย	 เพื�อ่ท่ำควัามเข�าใจวั่าอ่ะไรบั�างท่ี�ท่ำไดี�	 โชุคดีีท่ี�เราม ี
ท่ีมงานท่ี�ดีีมาก	ๆ	เวัลามีจุดีคับัขัน	จะมีคนคอ่ยชุ่วัยท่ำให�เรา 
ผู้่านควัามยากลำบัากหรือ่ควัามท่�าท่าย	เพื�อ่ให�งานสำเร็จลุล่วังไปไดี�	
	 อ่ย่างไรก็ตาม	การท่ี�เราอ่ย้่ในแวัดีวังเรื�อ่งอ่�อ่ยมาเป็น 
เวัลานานท่ำให�ถ้กมอ่งวั่าเป็น	“มิสซีิสอ่�อ่ย”	แต่เราไม่อ่ยากให�ใคร 
คิดีวั่าเราร้�แค่เรื�อ่งเดีียวั	อ่ยากท่ำเรื�อ่งอ่ื�นบั�าง	จ้งเป็นท่ี�มาขอ่ง 
การขอ่ย�ายมารับัตำแหน่งรอ่งปลัดีกระท่รวังอุ่ตสาหกรรม	 
ไดี�ร่วัมงานกับัอุ่ตสาหกรรมจังหวััดีซี้�งเป็นสิ�งท่ี�คุ�นเคย	ดี้แผู้นงาน	
แผู้นเงิน	แผู้นคนใน	สปอ่.	ท่ำประมาณ์	3	ปี	และในท่ี�สุดีก็ไดี�มา
รับัตำแหน่งผู้้�อ่ำนวัยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
   

ภารกิจหน�าท่ี่�	 ความรับผิู้ดัชุอุบ	 ในบที่บาที่ 
ผูู้�อุำนวยการส่ำนักงานเศัรษฐกิจอุุตส่าหกรรม
	 เริ�มแรกท่ี�ท่ราบัวั่าจะต�อ่งเข�ามารับัตำแหน่งผู้้�อ่ำนวัยการ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมหรือ่	สศอ่.	ในควัามคิดีคือ่ 
เป็นหน่วัยงานวัิชุาการ	เพราะท่ีมงานท่ี�นี�ส่วันใหญ่มีแต่สายวัิชุาการ	
ซี้�งเหมือ่นกับัทุ่กครั�งท่ี�มีการเปลี�ยนงานจะคิดีวั่าท่ำไหวัไหม 
แต่หากเราต�อ่งการมอ่งหาโอ่กาสท่ี�จะท่ำงานใหม่	หรือ่ควัามท่�าท่าย 
ใหม่	ๆ	บัางท่ีต�อ่งอ่อ่กไปจากจุดีท่ี�เราสบัายใจ	จ้งถือ่วั่าเป็น 
อ่ีกก�าวัขอ่งชุีวัิตการท่ำงาน	ท่ี�จะไดี�ประสบัการณ์์ท่ี�ท่ำงานในอ่ีก
ร้ปแบับัหน้�ง	
	 เริ�มแรกที่� เข�ามาท่ำงานที่�สำนักงานเศรษฐกิจ
อุ่ตสาหกรรม	เริ�มจากการท่ำควัามเข�าใจในงานขอ่ง	สศอ่.ก่อ่น 
ก็เลยจัดีการประชุุมกับัหน่วัยงานภายในท่ั�งหมดี	ทุ่กกอ่ง 
ทุ่กกลุ่มเพราะการท่ี�จะเข�าใจวั่างานต�อ่งท่ำอ่ย่างไรนั�น	ไม่สามารถ 
ใชุ�วัิธัีอ่่านจากเอ่กสารเพียงอ่ย่างเดีียวัไดี�	จะต�อ่งร้�อ่ย่างล้กซ้ี�ง	
ศ้กษาและเข�าใจการท่ำงานขอ่งกอ่งหรือ่กลุ่มนั�นจริง	ๆ 	จากการท่ี� 
ท่ำแบับันั�นท่ำให�เข�าใจวั่างานขอ่ง	สศอ่.ไม่ไดี�มีเพียงสายวัิชุาการ 
เพียงอ่ย่างเดีียวั	แต่ยังมีงานท่ี�เกี�ยวักับัการกำหนดีมาตรการ 
ส่งเสริมดี�านการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมท่ี�สำคัญ	มีงานวัิชุาการท่ี�เป็น
ข�อ่ม้ลเชุิงล้ก	งานวัิเคราะห์	เก็บัข�อ่ม้ล	อ่อ่กใบัรับัรอ่งต่าง	ๆ 	ท่ี�เป็น
งานบัริการดี�วัย	โดียเฉพาะงานบัริการข�อ่ม้ลดี�วัย

แผู้นงานหรือุป้ระเดั็นส่ำคัญ่ที่่�อุยากขับเคลื�อุน	
ส่ศัอุ. 
	 ยังมีโจท่ย์ท่ี�วัางไวั�และต�อ่งท่ำให�เสร็จ	 เชุ่น	 BCG	 EV 
รวัมถ้งแผู้นแม่บัท่	แผู้นปฏิิบััติการ	S-Curve	และ	New	S-Curve	
มีควัามตั�งใจท่ี�จะท่ำให�	สศอ่.	ผู้ลักดีันงานนโยบัายท่ี�ค�างอ่ย้่ให�จบั
ภายในชุ่วัง	2	ปีนี�	นอ่กจากนี�	จะท่ำให�การนำเสนอ่ข�อ่ม้ลต่าง	ๆ  
ขอ่ง	สศอ่.	สามารถเข�าใจไดี�ง่าย	เป็นท่ี�สนใจ	และใกล�ชุิดีกับั 
วัิถีชุีวัิตขอ่งคนมากข้�น	
	 สิ�งท่ี�คิดีไวั�ก่อ่นและตรงกับังานขอ่งกอ่งวัิจัยเศรษฐกิจ
อุ่ตสาหกรรมท่ี�กำลังท่ำคือ่เรื�อ่งเกี�ยวักับัการจัดีท่ำจีดีีพีเชุิงพื�นท่ี�	
เพราะคิดีวั่าเป็นไปไม่ไดี�ท่ี�การเจริญเติบัโตขอ่งภาคอุ่ตสาหกรรม	
จะสื�อ่ถ้งจีดีีพีหรือ่การเติบัโตขอ่งอุ่ตสาหกรรมท่ั�วัท่ั�งประเท่ศไดี� 
เพราะควัามหลากหลายขอ่งอุ่ตสาหกรรมแตกต่างกัน	ซี้�งท่ี�ผู้่านมา 
บั่งบัอ่กไดี�เพียงภาคกลางและภาคตะวัันอ่อ่กเป็นส่วันใหญ่ 
แต่ภาคอ่ื�น	ๆ	ไม่ไดี�สอ่ดีคล�อ่งกับัข�อ่ม้ลท่ี�สื�อ่อ่อ่กมามากนัก 
ดีังนั�นการจะวัางนโยบัายอุ่ตสาหกรรมขอ่งประเท่ศให�ชัุดีเจน 
มากข้�น	จำเป็นต�อ่งมีข�อ่ม้ลเชุิงพื�นท่ี�ให�ล้ก	และมีควัามถ้กต�อ่ง 
ตรงกับัควัามเป็นจริง	
	 ขณ์ะท่ี�การผู้ลักดีันการพัฒนาอุ่ตสาหกรรมโมเดีลพัฒนา
เศรษฐกิจเพื�อ่ควัามยั�งยืน	หรือ่	BCG	เป็นเรื�อ่งท่ี�อ่ยากจะท่ำให�เกิดี
ผู้ลเป็นร้ปธัรรม	เพราะอ่ย้่กับัสายนี�มาตลอ่ดี	โดีย	Bioeconomy	
ระบับัเศรษฐกิจชุีวัภาพ	เรื�อ่งท่ี�สนใจจะเป็นเรื�อ่งเกี�ยวักับัเกษตร
แปรร้ป	ดี�าน	Circular	เรื�อ่งท่ี�สนใจคือ่การท่ำซีากรถยนต์	แบัตเตอ่รี�	
โซีลาร์เซีลล์	และพลาสติก	ส่วัน	Green	มอ่งวั่าหากเราท่ำ	BIO	
และ	Circular	ไดี�ตลอ่ดีซีัพพลายเชุนก็จะมาส้่	Green	แต่ตอ่นนี�
ท่ี�โฟ้กัสคือ่เรื�อ่ง	Carbon	Credit,	Carbon	neutral	และ	COP26	
ซี้�งในกระบัวันการ	BCG	ไปถ้งจุดีนั�นอ่ย้่แล�วั	
	 งานอ่ีกดี�านท่ี�ให�ควัามสำคัญ	คือ่	ดี�านงานบัริการขอ่ง
สำนกังานเศรษฐกจิอุ่ตสาหกรรม	โดีย	สศอ่.	มงีานบัรกิารค่อ่นข�างมาก	
แต่มขี�อ่จำกัดีหลายอ่ย่างในการให�บัรกิาร	เชุ่น	เอ่กสารท่ี�มจีำนวันมาก	
และมีขั�นตอ่นการตรวัจสอ่บัท่ี�ค่อ่นข�างมาก	ดีังนั�น	จ้งอ่ยากท่ำให� 
มีขั�นตอ่นท่ี�สั�นลง	เข�าใจง่าย	สะดีวัก	ไม่ใชุ�เวัลานาน	และไม่เป็นภาระ 
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กับัผู้้�ขอ่รับับัริการ	อ่าจจะใชุ�เท่คโนโลยีสารสนเท่ศเข�ามาชุ่วัย 
ซี้�ง	สศอ่.	มีพื�นฐานท่ี�ดีีเยี�ยมอ่ย้่แล�วั	เพียงแต่ท่ำอ่ย่างไรให�เกิดี 
ควัามคล่อ่งตัวัมากข้�น	และลดีท่อ่นเอ่กสารท่ี�เรียกจากผู้้�ประกอ่บัการ 
ให�น�อ่ยลง	นอ่กจากนี�งานบัางอ่ย่างขอ่ง	สศอ่.	มีกฏิและระเบัียบั
ปฏิิบััติท่ี�ไม่ใชุ่ขอ่งตนเอ่ง	แต่เป็นการใชุ�ร่วัมกับัหน่วัยงานอ่ื�น 
ส่งผู้ลให�การท่ำงานไม่จบัท่ั�งกระบัวันการ	ท่ำไดี�แค่เฉพาะส่วัน 
ขอ่งเราเอ่ง	ดัีงนั�นต�อ่งสลายขอ่บัเขตท่ี�ต�อ่งรับัผู้ิดีชุอ่บัร่วัมกัน 
ให�เข�าใจและสื�อ่ถ้งกันให�ง่ายท่ี�สุดี	เพื�อ่ให�การท่ำงานเป็นไปอ่ย่าง
ราบัรื�น	เชุ่น	การนำเท่คโนโลยีมาใชุ�	จะท่ำให�รอ่ยต่อ่ขอ่งการท่ำงาน
น�อ่ยลง	ดี้กลมกลืนมากท่ี�สุดี	เพราะเอ่กสารจะเดีินในระบับัมากกวั่า
เดีินไปตามแต่ละหน่วัยงาน
	 อ่ีกเรื�อ่งท่ี�อ่ยากผู้ลักดีัน	คือ่	การท่ี�ท่ำให�	สศอ่.	เป็นอ่งค์กร
แห่งควัามสุข	เชุื�อ่วั่าคนเราจะท่ำงานไดี�ดีี	ที่มงานมีควัามสุข 
ต�อ่งอ่ย้่ในอ่งค์กรท่ี�มีควัามสุข	มีพลังงานบัวัก	ควัามสดีใส	แอ่คท่ีฟ้	
เอ่ื�อ่อ่ารีซี้�งกันและกัน	จะสร�างควัามร้�ส้กท่ี�ดีีกับัท่ีมงาน	ซี้�ง	สศอ่.	
จะเป็นสายวัิชุาการเป็นส่วันใหญ่	มีบัุคลิกท่ี�เคร่งขร้ม	มีควัามเป็น
นักวัิชุาการท่ี�ต�อ่งมีควัามน่าเชุื�อ่ถือ่	 แต่สามารถท่ำให�สมดีุลไดี� 
ดี�วัยการมีข�อ่ม้ลท่ี�แน่น	ถ้กต�อ่ง	น่าเชุื�อ่ถือ่	ชุัดีเจน	ไม่เปลี�ยนไป
เปลี�ยนมา	พร�อ่มกับัผู้่อ่นคลายตัวัเอ่งลง	มอ่งโลกในมุมท่ี�สนุกสนาน
ไดี�	จ้งอ่ยากจะส่งพลังงานบัวัก	เพื�อ่ให�บัรรยากาศในการท่ำงาน
ผู้่อ่นคลาย	และสามารถคิดีงานในเชุิงสร�างสรรค์มากกวั่าไดี� 
หากทุ่กคนอ่ย้่ในบัรรยากาศและสิ�งแวัดีล�อ่มท่ี�ดีี

Key	Success	Factor	ส่ำคัญ่ที่่�ที่ำให�ป้ระส่บ
ความส่ำเร็จในฐานะผูู้�บริหารส่ายอุุตส่าหกรรม
	 ใชุ�หลัก	3	โต	คือ่
 1. ใจัโต	หมายถ้ง	ใจกวั�าง	มีเมตตา	โอ่บัอ่�อ่มอ่ารี 
มีคุณ์ธัรรม	คิดีถ้งควัามเป็นอ่ย้่ขอ่งคนในแต่ละหน่วัย	คำน้งถ้ง 
ควัามเป็นอ่ย้่ขอ่งทุ่กคนในอ่งค์กร	ชุ่วัยเหลือ่เกื�อ่ก้ลกัน	สอ่ดีคล�อ่ง
กับัอ่งค์ท่ี�มีควัามสุข	ไม่ถ้กกดีดีัน	จ้งจะสามารถท่ำงานไดี�ดีี 
การสร�างควัามสุขอ่ีกท่างคือ่การเอ่าใจเขามาใส่ใจเรา	และการ
คำน้งถ้งประโยชุน์ส่วันรวัมมากกวั่าส่วันตัวั	
 2. หัวิโต หมายถ้ง	ควัามมีวัิสัยท่ัศน์ท่ี�กวั�างไกล	ควัามคิดี
เฉียบัคม	มีแนวัท่างการท่ำงานท่ี�ชุัดีเจน	ร้�วั่าจะต�อ่งแก�ไขปัญหา
อ่ย่างไร	ซี้�งผู้้�บัรหิารท่ี�ดีตี�อ่งสามารถท่ำให�ท่มีงานท่ำงานร่วัมกนัไดี�	
และมีควัามฉลาดีท่างอ่ารมณ์์	
 3. ม่่อโต หมายถ้ง	ผู้้�ท่ี�จะเป็นผู้้�บัริหารไดี�ต�อ่งท่ำงานเป็น 
เราไม่จำเป็นต�อ่งท่ำเอ่งทุ่กเรื�อ่ง	แต่ควัรเข�าใจในเนื�อ่งาน 
อ่ย่างถ่อ่งแท่�	เริ�มต�นต�อ่งมกีารศ้กษา	ฟั้งจนเข�าใจเหมอื่นท่ำงานเอ่ง	
จะสั�งอ่ย่างเดีียวัโดียไม่มีควัามเข�าใจไม่ไดี�	เป็นเรื�อ่งสำคัญมาก	

	 สำหรับัตัวัเอ่งไม่เคยหนีจากอ่ะไรท่ี�ร้�ส้กวั่าไม่ปลอ่ดีภัย	
มีแผู้นท่ี�จะพัฒนาตัวัเอ่งเพิ�มเติมตลอ่ดีเวัลา	มีแผู้นพัฒนาตนเอ่ง	
รวัมถ้งแสวังหาควัามร้�	ประเมินตนเอ่งเสมอ่	ๆ	และพัฒนาเพื�อ่ 
ให�มีควัามพร�อ่ม	

“โอุกาส่เหมือุนรถไฟที่่�วิ�งเข�าชุานชุาลา 
หากเรายังไม่ไดั�ซึ่ื�อุตั�ว	ไม่ไดั�เก็บกระเป้๋าเส่ื�อุผู้�า 
ไม่ไดั�ซึ่ื�อุอุาหารข่�นไป้ที่าน	ไม่ม่ความพัร�อุม 
แต่รถไฟก็จะอุอุกไป้แล�วเราก็พัลาดัโอุกาส่ท่ี่�จะ 
ไดั�ข่�นไป้บนรถไฟนั�น	ซึ่่�งวิธี่ที่่�ดั่ที่่�สุ่ดัคือุ	เราต�อุง
ซึ่ื�อุตั�ว	เตร่ยมความพัร�อุมตัวเอุงไว�หากวันไหน
ท่ี่�รถไฟเข�ามา	เราจะม่โอุกาส่ในการข่�นรถไฟ 
ไดั�เลย” ถ้งแม�จะท่ำงานในระบับัราชุการท่ี�อ่าจมีข�อ่จำกัดีก็ตาม	

การเตรียมควัามพร�อ่มให�ตัวัเอ่งดี�วัยควัามร้�ควัามสามารถท่ี�หลาก
หลายก็จะเปิดีให�โอ่กาสในควัามก�าวัหน�ากวั�างขวัางมากข้�นดี�วัย	
	 สิ�งท่ี�เราท่ำ	 จะเป็นการป้พื�นฐานไปส้่อ่นาคต	 การท่ำ
ประโยชุน์ต่าง	ๆ	ให�กับัอ่งค์กร	จะกลับัมาสนับัสนุนเราในอ่นาคต	
แม�จะเป็นเรื�อ่งเล็ก	ๆ 	น�อ่ย	ๆ 	ก็ตาม	ไม่ควัรปฏิิเสธังาน	อ่ย่าติดีอ่ย้่
กับัเรื�อ่งท่ี�เราเชุี�ยวัชุาญเพียงอ่ย่างเดีียวั	เพราะปัจจุบัันการแข่งขัน
ค่อ่นข�างส้งมาก	ดีังนั�นคนท่ี�มีการท่ำงานหลากหลายจะไดี�เปรียบั
มากกวั่า	
	 แม้้จะเป็็นช่่วงเวลาอัันน้อัยนิดขอังการสััม้ภาษณ์์ 
และคำถาม้เพีียงไม่้กี�ป็ระโยค	แต่่คำต่อับที่ี�ได้รบักลบัสัะท้ี่อันถงึ
ม้มุ้ม้อัง	ความ้คดิ	ที่ศันคต่ทิี่ี�ด	ีและวสัิัยที่ศัน์ที่ี�กว้างไกล	และที่ำให้้ 
สัะที่้อันต่ัวต่นขอังห้ญิิงแกร่งขอังกระที่รวงอัุต่สัาห้กรรม้ 
ผู้้้นี�ทีี่�อัาจจะจุดป็ระกายให้้เรา	ๆ	ที่่าน	ๆ	ได้นำไป็ป็รับใช่้ 
ในการดำเนินช่ีวิต่และห้น้าที่ี�การงานต่่อัไป็
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ภาวิะแนวิโน้ม
เศรื่ษฐกิจ

อุตสาหกรื่รื่ม 

	 ด่ัชน่ผ่ลิผ่ลิิตอุตสาหกิรื่รื่ม	(Manufacturing	Production	Index	:	MPI)	
ไตรมาส่	3	ขอุงป้ี	2565	(กรกฎาคม	ถ่ง	กันยายน)	เมื�อุเป้ร่ยบเที่่ยบกับไตรมาส่เดั่ยวกัน
ขอุงป้ีก่อุน	เพัิ�มข่�นร�อุยละ	8.05	เชุ่นเดั่ยวกับดััชุน่การส่่งส่ินค�า		ดััชุน่แรงงานอุุตส่าหกรรม	
และดััชุน่ผู้ลิตภาพัแรงงานอุุตส่าหกรรม	ซึ่่�งเพัิ�มข่�นร�อุยละ	8.14	8.34	และ	6.59	ตามลำดัับ 
ในขณะที่่�ดััชุน่ส่ินค�าส่ำเร็จรูป้คงคลัง	และดััชุน่อุัตราส่่วนส่ินค�าส่ำเร็จรูป้คงคลัง	ป้รับตัว 
ลดัลงร�อุยละ	2.22	และ	10.09	ตามลำดัับ	โดัยม่อุัตราการใชุ�กำลังการผู้ลิต	อุยู่ที่่�ร�อุยละ 
62.61	(รายละเอุ่ยดัแส่ดังในตารางที่่�	1	และรูป้ที่่�	1)	ที่ั�งน่�	ม่อุุตส่าหกรรมส่ำคัญ่ที่่�ป้รับตัว 
เพัิ�มข่�น	เชุ่น	ยานยนต์	ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�ไดั�จากการกลั�นป้ิโตรเล่ยม	ชุิ�นส่่วนและแผู้่นวงจร
อุิเล็กที่รอุนิกส่์	รถจักรยานยนต์	และเครื�อุงป้รับอุากาศัและส่่วนป้ระกอุบ	เป้็นต�น
	 ส่ำหรับอุุตส่าหกรรมที่่�ม่การป้รับตัวลดัลง	เชุ่น	คอุมพัิวเตอุร์และอุุป้กรณ ์
ต่อุพั่วง	พัลาส่ติกและยางส่ังเคราะห์ขั�นต�น	เหล็กและเหล็กกล�าขั�นมูลฐาน	เฟอุร์นิเจอุร์	
และสุ่รา	เป้็นต�น	

ด่ัชน่อุตสาหกิรื่รื่ม
ไตรื่มาส	3/2565	
กอ่งสารสนเท่ศและดีัชุนีเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

ด่ัชน่อุตสาหกิรื่รื่ม	รื่ายไตรื่มาส	(70	กิลิุ่มอุตสาหกิรื่รื่ม)

ดััชุน่อุุตส่าหกรรม ไตรมาส่
3/2564

(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส่
2/2565

(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส่
3/2565

(ก.ค.-ก.ย.)

อุัตราการเป้ล่�ยนแป้ลง
เมื�อุเที่่ยบกับไตรมาส่
ก่อุน	(%QoQ)

อุัตราการเป้ล่�ยนแป้ลง 
เมื�อุเที่่ยบกับไตรมาส่
เดั่ยวกันขอุงป้ีก่อุน	

(%QoY)

ดีัชุนีผู้ลผู้ลิตอุ่ตสาหกรรม	

(ถ่วังน�ำหนักม้ลค่าเพิ�ม)

90.46 95.79 97.75 2.05 8.05

ดีัชุนีการส่งสินค�า 92.26 97.79 99.77	 2.02 8.14

ดีัชุนีสินค�าสำเร็จร้ปคงคลัง 142.47 134.29 139.31 3.74 -2.22

ดีัชุนีอ่ัตราส่วันสินค�า

สำเร็จร้ปคงคลัง

164.88 148.77 148.24 -0.36 -10.09

ดีัชุนีแรงงานอุ่ตสาหกรรม 90.55 94.29 98.10 4.04 8.34

ดีัชุนีผู้ลิตภาพแรงงาน

อุ่ตสาหกรรม	

100.00 106.95 106.59 -0.34 6.59

อ่ัตราการใชุ�กำลังการผู้ลิต 58.51 61.10 62.61 - -

ตารางที� 1 ด้ัชินีอุตสาหกรรม่รายไตรม่าส 

ท่ี�มา:	กอ่งสารสนเท่ศและดีัชุนีเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
หมายเหตุ:	ฐานเฉลี�ยปี	2559	เป็นดีัชุนีท่ี�ยังไม่ไดี�ปรับัผู้ลกระท่บัขอ่งฤดี้กาล
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รูปที� 1 ด้ัชินีอุตสาหกรรม่รายไตรม่าส

ท่ี�มา:	กอ่งสารสนเท่ศและดีัชุนีเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
หมายเหตุ:	ฐานเฉลี�ยปี	2559	เป็นดีัชุนีท่ี�ยังไม่ไดี�ปรับัผู้ลกระท่บัขอ่งฤดี้กาล

	 อุตสาหกรุรุมสำคัญ	5	อันดับแรุกที่่�
ม่การุปรุับตัวเพิ�มข้�นส่งผู้ลต่อดัช้น่ผู้ลผู้ลิต
อุตสาหกรุรุม	ในไตรุมาส	3	ของปี	2565 
ม่ดังน่�
ยานยนต์
	 ปรับัตัวัเพิ�มข้�นร�อ่ยละ	36.05	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส 
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	ภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายเพิ�มข้�นจาก 
รถบัรรทุ่กปิกอ่ัพ	รถยนต์นั�งขนาดีกลาง	และรถยนต์นั�งขนาดีเล็ก	
เป็นหลัก	เนื�อ่งจากการผู้ลิตสามารถกลับัมาดีำเนินการไดี�มากข้�น	
หลังจากปัญหาการขาดีแคลนชุิปคลี�คลาย

ผ่ลิิตภัณ์ฑ์์จากิกิารื่กิลิั�นปิโตรื่เลิ่ยม
	 ปรับัตัวัเพิ�มข้�นร�อ่ยละ	17.29	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	ภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายเพิ�มข้�นจากน�ำมัน
ดีีเซีล	น�ำมันเครื�อ่งบัิน	น�ำมันเบันซีิน	และน�ำมันแก๊สโซีฮอ่ล์เป็นหลัก	
เนื�อ่งจากปีนี�สถานการณ์์โควัิดี-19	คลี�คลาย	มีการเปิดีประเท่ศ 
รับันักท่่อ่งเที่�ยวัมากข้�น	ท่ำให�มีการใชุ�น�ำมันเชุื�อ่เพลิงเพิ�มข้�น 
จากการเดีินท่างท่่อ่งเท่ี�ยวัและขนส่ง	

ชิ�นส่วันแลิะแผ่่นวังจรื่อิเลิ็กิทรื่อนิกิส์
	 ปรับัตัวัเพิ�มข้�นร�อ่ยละ	12.91	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส 
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	ภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายเพิ�มข้�นจาก 
แผู้งวังจรอ่ิเล็กท่รอ่นิกส์	(PCBA)	และวังจรรวัม	(Integrated 
circuits	(IC))	เป็นหลัก	เนื�อ่งจากเป็นไปตามควัามต�อ่งการชุิ�นส่วัน
อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์ในตลาดีโลกท่ี�ขยายตัวัต่อ่เนื�อ่ง
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รื่ถจักิรื่ยานยนต์
	 ปรับัตัวัเพิ�มข้�นร�อ่ยละ	90.03	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับั
ไตรมาสเดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	ภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายเพิ�มข้�นท่ั�ง 
ตลาดีในประเท่ศ	และตลาดีส่งอ่อ่ก	เนื�อ่งจากฐานต�ำในปีก่อ่น
ท่ี�มีการแพร่ระบัาดีขอ่งโรคโควิัดี-19	ในโรงงานผู้ลิตชุิ�นส่วัน
จักรยานยนต์ท่ำให�เกิดีการขาดีแคลนชุิ�นส่วันในกระบัวันการผู้ลิต
ชุั�วัคราวั	ซี้�งในปีนี�สามารถกลับัมาท่ำการผู้ลิตไดี�เป็นปกติ

เฟอรื่์นิเจอรื่์
	 ปรับัตัวัลดีลงร�อ่ยละ	19.36	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียภาวัะการผู้ลิตและการจำหน่ายลดีลง 
จากสินค�าเครื�อ่งเรือ่นท่ำดี�วัยไม�และเครื�อ่งเรือ่นท่ี�ท่ำดี�วัยโลหะ 
เป็นหลัก	เนื�อ่งจากปีนี�สถานการณ์์การแพร่ระบัาดีขอ่งโรคโควัิดี-19 
คลี�คลาย	การดีำเนินชุีวัิตเริ�มเข�าส้่ภาวัะปกติ	ควัามต�อ่งการใชุ�สินค�า
ในกรณ์ี	Work	From	Home	จ้งชุะลอ่ตัวัลดีลง	โดียเฉพาะจาก
ประเท่ศค้่ค�า	(เชุ่น	สหรัฐอ่เมริกา)	

สุรื่า
 ปรับัตัวัลดีลงร�อ่ยละ	24.09	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายลดีลงจาก 
สินค�ากลุ่มสุราขาวั	และสุราผู้สมเป็นหลัก	เนื�อ่งจากปีนี�ต�นทุ่น
วััตถุดีิบัปรับัราคาส้งข้�น	ท่ำให�ต�อ่งปรับัราคาจำหน่ายสินค�าเพิ�มข้�น 
ประกอ่บักับัภาระค่าครอ่งชุีพท่ี�ส้งข้�น	ท่ำให�กำลังซีื�อ่ขอ่งผู้้�บัริโภค
ลดีลง	

อุุตสาหกรรมสำคัญ	5	อุันัดับแรกท่�ม่การปรับตัว 
ลดลงส่งผ่ลต่อุดัชื่นั่ผ่ลผ่ลิตอุุตสาหกรรม 
ในัไตรมาส	3	ขึ้อุงปี	2565	ม่ดังนั่�

คอมพิิวัเตอรื่์แลิะอุปกิรื่ณ์์ต่อพิ่วัง
	 ปรับัตัวัลดีลงร�อ่ยละ	32.36	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายลดีลงจากสินค�า	
Hard	Disk	Drive	เป็นหลัก	เนื�อ่งจากผู้้�ผู้ลิตปรับัลดีแผู้นการผู้ลิตลง	
จากการท่ยอ่ยยกเลิกการผู้ลิตสินค�าบัางประเภท่ท่ี�มีควัามต�อ่งการ
ลดีลงตามการเปลี�ยนแปลงขอ่งเท่คโนโลยี	โดียหันไปผู้ลิตสินค�า 
ท่ี�มีควัามจุข�อ่ม้ลท่ี�ส้งข้�น	ซี้�งต�อ่งใชุ�เวัลาท่ดีสอ่บันานและไดี�ใน
ปริมาณ์ท่ี�ลดีลง

พิลิาสติกิแลิะยางสังเครื่าะห์ขั�นต้น
	 ปรับัตัวัลดีลงร�อ่ยละ	10.91	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียภาวัะการผู้ลิตและการจำหน่ายลดีลงจาก
สินค�ากลุ่มเม็ดีพลาสติกและพลาสติกขั�นต�น	เชุ่น	Polyethylene	
resin	(PE)	และ	Ethylene	เป็นต�น	เนื�อ่งจากควัามต�อ่งการสินค�า
ขอ่งประเท่ศค้่ค�าลดีลง	(สหรัฐอ่เมริกา	และจีน)	ประกอ่บักับัปีนี� 
มีผู้้�ผู้ลิตบัางรายปิดีซี่อ่มบัำรุงใหญ่ประจำปี	

เหลิ็กิแลิะเหลิ็กิกิลิ้าขั�นม้ลิฐาน
	 ปรับัตัวัลดีลงร�อ่ยละ	12.59	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียภาวัะการผู้ลิตและการจำหน่ายลดีลงจาก
ทุ่กรายการสินค�า	(ยกเวั�น	ท่่อ่เหล็กกล�า	เหล็กลวัดี	และเหล็กเส�น
ข�อ่อ่�อ่ย)	 โดียลดีลงในกลุ่มเหล็กแผู้่นรีดีและเหล็กแผู้่นเคลือ่บั 
เป็นหลัก	เนื�อ่งจากควัามต�อ่งการในอุ่ตสาหกรรมปลายน�ำท่ี�ชุะลอ่ตัวั 
จากราคาสินค�าในหมวัดีวััสดีุก่อ่สร�างปรับัตัวัส้งข้�นตามต�นทุ่น 
การผู้ลิตท่ี�ปรับัตัวัส้งข้�นจากภาวัะเงินเฟ้้อ่	ประกอ่บักับัฐานส้งใน
ปีก่อ่นท่ี�มีคำสั�งซีื�อ่มากกวั่าปกติเพื�อ่เก็บัเป็นสต๊อ่ก

เครื่่�องปรื่ับอากิาศแลิะส่วันปรื่ะกิอบ
	 ปรับัตัวัเพิ�มข้�นร�อ่ยละ	23.49	เมื�อ่เปรียบัเท่ียบักับัไตรมาส 
เดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	ภาวัะการผู้ลิตและจำหน่ายเพิ�มข้�นตาม 
ควัามต�อ่งการสินค�าท่ี�ยังคงขยายตัวัท่ั�งตลาดีในประเท่ศและตลาดี
ส่งอ่อ่ก	เนื�อ่งจากสภาพอ่ากาศท่ี�ร�อ่น	ประกอ่บักับัผู้้�ผู้ลิตมีการ
พัฒนาสินค�าไดี�ตรงกับัควัามต�อ่งการขอ่งผู้้�บัริโภคมากข้�น	เชุ่น	
การประหยัดีพลังงาน	 การกรอ่งเชุื�อ่โรค	 และการสั�งงานผู้่าน
อ่ินเตอ่ร์เน็ต	(IOT)	เป็นต�น
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ตารางที� 2 ด้ัชินีผู้ลิผู้ลิิตอุตสาหกรรม่ภาพรวิม่รายสาขาสำคัญ 10 อันด้ับแรก ตาม่น้ำหนักโครงสร้างอุตสาหกรรม่

ท่ี�มา:	กอ่งสารสนเท่ศและดีัชุนีเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม
ท่ั�งนี�	สามารถสืบัค�นข�อ่ม้ลรายละเอ่ียดีดีัชุนีอุ่ตสาหกรรม	ไดี�ท่ี�เวั็บัไซีต์ขอ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม	(สศอ่.)	http://www.oie.go.th	

ผ่ลิิตภัณ์ฑ์์ น�ำหนักิ

ด่ัชน่ผ่ลิผ่ลิิตอุตสาหกิรื่รื่มรื่ายสาขาสำคัญ

2562 2563 2564
ไตรมาส่ 2565

3/2564 2/2564 3/2565 ก.ค. ส่.ค. ก.ย.

ด้ัชินีรวิม่ยังไม่่ได้้ปรับตาม่
ฤดู้กาลิ (%YoY)

100
101.97
-3.45

97.71
-9.74

97.71
5.85

90.46
-0.34

95.79
-0.76

97.75
8.05

95.73
6.39

99.63
14.92

97.89
3.34

TISC	:	11	การผู้ลิตผู้ลิตภัณ์ฑ์์
อ่าหาร	(%YoY)

16.44530
107.93
-1.97

101.54
-5.92

104.78
3.19

91.34
-0.82

98.89
-1.83

96.85
8.23

96.89
7.96

101.52
14.42

98.15
2.73

TISC	:	11	การผู้ลิตเครื�อ่งดีื�ม	
(%YoY)

3.89610
105.60
8.12

99.01
-6.24

98.67
-0.34

88.01
-14.91

98.15
-4.68

90.23
2.52

89.96
-4.60

91.68
11.90

89.06
1.42

TISC	:	19	การผู้ลิตถ่านหิน 
และผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่ี�ไดี�จากการกลั�น 
ปิโตรเลี�ยม	(%YoY)

9.54730
104.74
-5.49

97.72
-6.71

95.68
-2.08

91.67
-4.62

108.41
14.61

107.52
17.29

107.00
12.98

110.05
17.58

105.51
21.68

TISC	:	20	การผู้ลิตเคมีภัณ์ฑ์์
และผู้ลิตภัณ์ฑ์์เคมี	(%YoY)

7.96490
104.87
-1.21

101.53
-3.19

105.27
3.69

107.49
1.33

102.19
-5.21

99.84
-7.11

106.08
-4.88

100.65
-4.29

92.81
-12.28

TISC	:	22	การผู้ลิตผู้ลิตภัณ์ฑ์์
ยางและพลาสติก	(%YoY)

8.84530
99.15
-6.29

91.56
-7.65

97.21
6.17

95.58
5.21

94.24
2.82

97.94
2.47

97.89
5.08

99.72
5.07

96.20
-2.49

TISC	:	23	การผู้ลิตผู้ลิตภัณ์ฑ์์
อ่ื�น	ๆ	ท่ี�ท่ำจากแร่โลหะ	
(%YoY)

5.50260
100.54
-1.50

95.38
-5.13

94.97
-0.43

88.24
-6.31

98.19
1.20

96.91
9.82

99.80
14.70

98.34
9.61

92.59
5.22

TISC	:	24	การผู้ลิตโลหะขั�น
ม้ลฐาน	(%YoY)

3.56480
96.17
-10.14

89.30
-7.14

102.07
14.29

96.12
8.79

97.51
-10.80

84.01
-12.59

79.16
-13.71

86.13
-8.37

86.75
-15.46

TISC	:	26	การผู้ลิตผู้ลิตภัณ์ฑ์์
คอ่มพิวัเตอ่ร์อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์	
และอุ่ปกรณ์์ท่ี�ใชุ�ในท่าง
ท่ัศนศาสตร์	(%YoY)

8.88570
95.30
-5.57

94.27
-1.07

102.70
8.94

100.48
5.60

93.70
-9.63

95.05
-5.40

90.79
-5.06

94.63
-132

99.74
-9.25

TISC	:	27	การผู้ลิตอุ่ปกรณ์์
ไฟ้ฟ้้า	(%YoY)

3.00010
93.53
-4.59

97.04
3.76

102.62
5.75

92.90
-10.86

98.33
-7.17

93.81
0.97

89.20
-3.16

93.85
4.38

98.37
1.75

TISC	:	29	การผู้ลิตยานยนต์	
รถพ่วัง	และรถก้�งพ่วัง	(%YoY)

13.80210
105.82
-5.59

75.25
-28.89

89.52
18.97

77.14
2.24

83.54
1.56

104.75
35.79

92.09
22.44

109.48
61.31

112.68
27.54
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นานาสารื่ะ 

มาตรการ	CBAM
	 ปัจจุบัันในเวัท่ีการค�าระหวั่างประเท่ศและสิ�งแวัดีล�อ่ม 
มีการตื�นตัวัและกล่าวัถ้งมาตรการ	CBAM	ขอ่งสหภาพยุโรปกันมา 
พักใหญ่	แล�วัมาตรการ	CBAM	คือ่	อ่ะไร	และมีควัามเกี�ยวัข�อ่งอ่ย่างไร 
กับัเรื�อ่งการค�าระหวั่างประเท่ศและดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม	รวัมถ้ง 
การอ่อ่กมาตรการดีังกล่าวัจะส่งผู้ลกระท่บัต่อ่เวัท่ีการค�าโลก
อ่ย่างไร	ท่ั�งนี�	คำวั่า	CBAM	ย่อ่มาจาก	Carbon	Border	Adjustment 
Mechanism	หมายถง้	มาตรการปรบััราคาคาร์บัอ่นก่อ่นข�ามพรมแดีน
ท่ี�สหภาพยุโรปกำหนดีข้�น	โดียเฉพาะสินค�าประเภท่ท่ี�ใชุ�พลังงาน
ในกระบัวันการผู้ลิตท่ี�เข�มข�น	เพื�อ่เป็นการป้อ่งกันการนำเข�าสินค�า 
ท่ี�มีการปล่อ่ยก๊าซีเรือ่นกระจกในปริมาณ์ท่ี�ส้งเข�ามาในสหภาพยุโรป 
(EU)	โดีย	CBAM	เป็นหน้�งในมาตรการหรือ่กลไกในการขับัเคลื�อ่น
เพื�อ่ให�บัรรลุเป้าหมายตามท่ี�ระบัุภายใต�	European	Green	Deal 
ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับัการป้อ่งป้อ่งและรกัษาสิ�งแวัดีล�อ่มใน	2	เป้าหมายหลกั 
ประกอ่บัดี�วัย	1)	การส่งเสริมให�สหภาพยุโรปเป็นภ้มิภาคแรก 
ขอ่งโลกท่ี�มีคาร์บัอ่นเป็นศ้นย์	ภายในปี	2050	และ	2)	การลดี 
การปล่อ่ยก๊าซีเรือ่นกระจกให�ไดี�ร�อ่ยละ	55	(Fit	for	55	Package)	
ภายในปี	2030

CBAM: มาตรการดั�านส่ิ�งแวดัล�อุม
ขอุงส่หภาพัยุโรป้
กอ่งเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรมระหวั่างประเท่ศ

จากกลไก	EU	ETS	สู่่กลไก	CBAM	ขอุง
ส่หภาพัยุโรป้
	 ท่ี�ผู้่านมาสหภาพยุโรปมีการจัดีท่ำระบับัการซีื�อ่ขายสิท่ธั ิ
ในการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น	หรือ่	EU	Emission	Trading	System: 
EU	ETS	สำหรับัใชุ�เป็นกลไกในการลดีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น	
โดียมีการกำหนดีปริมาณ์การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นส้งสุดีที่� 
ผู้้�ประกอ่บัการสามารถปล่อ่ยไดี�	โดียหากผู้้�ประกอ่บัการมีการปล่อ่ย
ก๊าซีคาร์บัอ่น	ท่ี�น�อ่ยกวั่าหรือ่ไม่ถ้งในปริมาณ์ตามเพดีานท่ี�กำหนดี	
(cap)	ผู้้�ประกอ่บัการก็สามารถขายสิท่ธัิการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น 
ให�แก่ผู้้�ประกอ่บัการรายอ่ื�นไดี�	อ่ย่างไรก็ดีี	ท่ี�ผู้่านมาสหภาพยุโรป
ไดี�มีการลดีเพดีาน	(cap)	ท่ี�อ่นุญาตให�ปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นลงอ่ย่าง 
ต่อ่เนื�อ่ง	ดีังนั�น	สหภาพยุโรปจ้งมอ่งวั่ากลไกการซีื�อ่ขายคาร์บัอ่น 
หรือ่	EU	ETS	อ่าจไม่สามารถตอ่บัสนอ่งเป้าหมายตามท่ี�กำหนดี 
ภายใต�	EU	Green	Deal	กล่าวัคือ่	ท่ี�ผู้่านมาการใชุ�กลไก	EU	ETS 
ดีังกล่าวั	ยังคงมีการปล่อ่ย/ใชุ�ก๊าซีคาร์บัอ่นในกระบัวันการผู้ลิต
สินค�าอ่ย้่ดีี	เพียงแต่เป็นการเปลี�ยนสถานท่ี�	การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น
จากสถานประกอ่บัการหน้�งไปยังอ่ีกสถานประกอ่บัการหน้�งท่ี�ม ี
การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นไม่เกินเพดีานท่ี�กำหนดี	ซี้�งปริมาณ์คาร์บัอ่น
ยังคงมีอ่ย้่และเกิดีข้�นในสหภาพยุโรปอ่ย้่ดีี	นอ่กจากนี�	กลไก	EU	ETS	 
ยังถือ่เป็นการเพิ�มต�นทุ่นให�แก่ผู้้�ประกอ่บัการในประเท่ศ	รวัมถ้ง
อ่าจส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอ่บัการสหภาพยุโรปมีการย�ายฐานการผู้ลิต
ไปยังประเท่ศท่ี�มีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นต�ำ	(carbon	leakage)	
ตลอ่ดีจนส่งผู้ลให�สินค�าท่ี�ผู้้�ประกอ่บัการ	EU	มีการซีื�อ่คาร์บัอ่น
เครดิีตมีการปรับัราคาเพิ�มส้งข้�น	ส่งผู้ลให�เป็นการเพิ�มภาระ 
ดี�านราคา	แก่ผู้้�บัริโภคในสหภาพยุโรปโดียไม่จำเป็น	ไปจนถ้งท่ำให�
ผู้้�บัริโภคชุาวัยุโรปหันไปซีื�อ่สินค�านำเข�าประเภท่เดีียวักันท่ี�มีราคา
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ต�ำกวั่าขอ่งท่ี�ผู้ลิตในสหภาพยุโรป	ดีังนั�น	สหภาพยุโรปจ้งไดี�มี
การปรับัปรุงแก�ไขการดีำเนินงาน		ในหลาย	ๆ 	ดี�านเพื�อ่ขับัเคลื�อ่น
การบัรรลุเป้าหมายภายใต�	European	Green	Deal	รวัมถ้งนำ
ไปส้่การปรับัราคาสินค�านำเข�าให�มีควัามสอ่ดีคล�อ่งกับัปริมาณ์ 
การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นท่ี�เกิดีข้�นจริงในกระบัวันการผู้ลิต	โดียเฉพาะ
ในสาขาการผู้ลิตท่ี�มีการใชุ�พลังงานไม่สะอ่าดีและเกิดีมลพิษ	เชุ่น	 
การปรบััปรงุแก�ไขกฎหมาย	การเกบ็ัภาษีพลังงาน		(Energy	Taxation 
Directive	2003/96:	ETD)	ซี้�งเป็นการเก็บัภาษีสรรพสามิตสำหรับั
สินค�าประเภท่พลังงาน	(energy	products)	โดียมีข�อ่ยกเวั�นให�
ประเท่ศสมาชุิกสหภาพยุโรปสามารถใชุ�ดีุลยพินิจในการลดี/ยกเวั�น
การเก็บัภาษี	ETD	พลังงานร่วัมกับัการอ่อ่กมาตรการ	CBAM 
กล่าวัคือ่	มาตรการ	CBAM	ก็ยังคงมีการเก็บัภาษีคาร์บัอ่น	แต่ตั�งอ่ย้่ 
บันหลักการสำคัญ	3	ดี�าน	ไดี�แก่	
	 1.	กิารื่เกิ็บภาษ่คารื่์บอนท่�เท่าเท่ยมกิัน	
(Equal	carbon	pricing)	ประกอ่บัดี�วัย	1)	ผู้้�ผู้ลิต/ภาคธัุรกิจ 
ขอ่งสหภาพยุโรปจะต�อ่งจ่ายภาษีคาร์บัอ่น	(carbon	price) 
สำหรับักระบัวันการผู้ลิตท่ี�มีการปล่อ่ยคาร์บัอ่นในสหภาพยุโรป 
2)	การนำเข�าสนิค�าจะต�อ่งจ่ายภาษที่ี�เรยีกว่ัา	carbon	adjustment 
สำหรับัสินค�าท่ี�ถ้กนำเข�ามาในสหภาพยุโรป	สำหรับัสินค�าท่ี�ม ี
การผู้ลติภายใต�	EU’s	carbon	pricing	rules	(ETS)	และ	3)	การเกบ็ั 
ค่าธัรรมเนียม	(charge)	ภายใต�มาตรการจะถ้กนำมาปรับัใชุ� 
ในอุ่ตสาหกรรมสาขาท่ี�กำหนดี	
	 2.	ไม่เป็นกิารื่เกิ็บภาษ่ซ้�ำซ้้อน	(No	double	
pricing)	 โดียหากไม่ใชุ่ผู้้�ผู้ลิตท่ี�เป็นสัญชุาติ	 EU	 (Non-EU 
producer)	สามารถแสดีงหลักฐานท่ี�ไดี�มีการจ่ายภาษีคาร์บัอ่น
ก่อ่นส่งอ่อ่กมายังสหภาพยุโรปเพื�อ่ให�ผู้้�นำเข�าขอ่งสหภาพยุโรป	
(EU	importer)	สามารถนำมาใชุ�หักภาษีคาร์บัอ่นใน	EU
	 3.	กิารื่ด่ำเนินกิารื่แบบค่อยเป็นค่อยไป	
(Gradual	phase-in)	เพื�อ่ให�ภาคธัุรกิจสามารถปรับัตัวั 
กับัมาตรการ	CBAM	ไดี�	โดียไม่กระท่บักับัการประกอ่บัธัุรกิจ 
มากนัก	

CBAM:	1st	Phase	in	5	Sectors	
	 ท่ั�งนี�	มาตรการ	CBAM	ในระยะแรก	กลุ่มอุ่ตสาหกรรม
ท่ี�จะถ้กบัังคับัใชุ�ภายใต�มาตรการดีังกล่าวั	จะเป็นอุ่ตสาหกรรม
ท่ี�อ่ย้่ในกลุ่ม	hard-to-abate	sector		ซี้�งเป็นอุ่ตสาหกรรมท่ี�มี
ปริมาณ์การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นในปริมาณ์ท่ี�ส้งหรือ่ลดีการปล่อ่ย
ก๊าซีคาร์บัอ่นไดี�ยาก	ไดี�แก่	(1)	การผู้ลิตไฟ้ฟ้้า	(2)	ซีีเมนต์	(3)	ปุ�ย	
(4)	เหล็กและเหล็กกล�า	และ	(5)	อ่ะล้มิเนียม	โดียสหภาพยุโรป 
มีการกำหนดีเกณ์ฑ์์ในการคัดีเลือ่กอุ่ตสาหกรรมใน	5	กลุ ่ม 
ดีังกล่าวั	คือ่	(1)	เป็นกลุ่มท่ี�มีควัามเสี�ยงต่อ่การย�ายฐานการผู้ลิตไป 
ยังประเท่ศท่ี�มีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นต�ำ	(carbon	leakage)	รวัม
ท่ั�งเป็นกลุ่มท่ี�มีการปล่อ่ยและซีื�อ่ขายก๊าซีคาร์บัอ่นในปริมาณ์ท่ี�ส้ง															
(2)	เป็นกลุ่มท่ี�มีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่นในปริมาณ์ท่ี�ส้งกวั่าร�อ่ยละ	
45	ตามท่ี�ระบัุใน	ETS	sectors	และ	(3)	เป็นสาขานำร่อ่งท่ี�มีควัาม
เหมาะสมต่อ่การนำกลไก	CBAM	มาบัังคับัใชุ�ในระยะแรก	อ่ย่างไร
ก็ดีี	สหภาพยุโรปมีแผู้นท่ี�จะขยายมาตรการ	CBAM	ให�ครอ่บัคลุม
สาขาอ่ื�น	ๆ	เพิ�มมากข้�นในอ่นาคต	

	 	 ท่ั�งนี�	ในส่วันขอ่งควัามสัมพันธั์ท่างการค�าระหวั่าง 
ไท่ยกับัสหภาพยุโรปใน	4	กลุ่มอุ่ตสาหกรรม	(ไม่รวัมการผู้ลิตไฟ้ฟ้้า)	
ภายใต�มาตรการ	CBAM	ข�างต�น	จากตารางการส่งอ่อ่กสินค�า 
10	อ่ันดีับัแรกขอ่งไท่ย	ไปยังสหภาพยุโรป	ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2559-2564 
พบัวั่า	สินค�าส่งอ่อ่กท่ี�สำคัญขอ่งไท่ยไปสหภาพยุโรปในชุ่วัง	5	ปี 
ท่ี�ผู้่านมา	ประกอ่บัดี�วัย	(1)	เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์	อุ่ปกรณ์์และ 
ส่วันประกอ่บั	(2)	ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ยาง	(3)	รถยนต์อุ่ปกรณ์์และ 
ส่วันประกอ่บั	(4)	เครื�อ่งปรับัอ่ากาศและส่วันประกอ่บั	(5)	อ่ัญมณ์ี
และเครื�อ่งประดีับั	(6)	แผู้งวังจรไฟ้ฟ้้า	(7)	รถจักรยานยนต์และ 
ส่วันประกอ่บั	(8)	เครื�อ่งจักรและส่วันประกอ่บั	(9)	ยางพารา 
และ	(10)	เครื�อ่งใชุ�ไฟ้ฟ้้าและส่วันประกอ่บั	
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	 นอ่กจากนี�	จากตารางท่ี�	2	ท่ี�แสดีงถ้งประเท่ศท่ี�มีการส่งอ่อ่กซีีเมนต์	ปุ�ย	เหล็กและเหล็กกล�า	และอ่ะล้มิเนียม	ไปยัง 
สหภาพยโุรป	10	อั่นดีบััแรกขอ่งโลก	พบัว่ัา	ประเท่ศไท่ยไม่ไดี�จดัีอ่ย่้ในกลุม่ประเท่ศดัีงกล่าวั		อ่ย่างไรก็ดีี	ถ้งแม�ว่ัาท่ี�ผู่้านมา	ประเท่ศไท่ย
จะไม่ไดี�จัดีอ่ย้่ในกลุ่ม	top	10	ขอ่งประเท่ศท่ี�มีการส่งอ่อ่กสินค�าใน	4	กลุ่มอุ่ตสาหกรรมไปยังสหภาพยุโรปภายใต�มาตรการ	CBAM	
แต่ผู้้�ประกอ่บัการไท่ยก็ยังมีการส่งอ่อ่กสินค�าในกลุ่มดีังกล่าวัไปยังสหภาพยุโรปอ่ย้่	

ตารางที� 1 สินค้าส่งออก 10 อันด้ับแรกของไทยไปยังสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี พ.ศิ. 2559-2564

ตารางที� 2 ประเทศิที�ม่ีการส่งออกซีีเม่นต์ ปุ�ย เหลิ็กแลิะเหลิ็กกลิ้า แลิะอะลิูม่ิเนียม่ ไปยังสหภาพยุโรป 10 อันด้ับต้นของโลิก

ท่ี�มา:	presentation	carbon	border	adjustment	mechanism,	A	new,	green	way	of	pricing	carbon	in	imports	to	EU	

รื่ายกิารื่ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
%∆
64/63

1.	 เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์ 
	 อุ่ปกรณ์์และสปก.

2,791.42 3,048.63 3,310.05 2,842.48 2,719.25 3,140.44 15.49

2.	 ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ยาง 750.06 850.03 905.60 944.44 1,024.59 1,396.39 36.29

3.	 	รถยนต์	อุ่ปกรณ์์	และส่วันประกอ่บั 1,457.74 1,331.96 1,310.65 1,272.40 898.51 1,290.58 43.64

4.	 เครื�อ่งปรับัอ่ากาศและสปก. 770.39 733.75 931.83 1,048.62 978.44 1,268.80 29.68

5.	 อ่ัญมณ์ีและเครื�อ่งประดีับั 1,307.17 1,331.65 1,494.12 1,456.24 1,100.03 1,257.63 14.33

6.	 แผู้งวังจรไฟ้ฟ้้า 623.35 812.99 882.65 829.06 675.77 842.03 24.60

7.	 	รถจักรยานยนต์	และส่วันประกอ่บั 267.72 347.08 342.01 463.17 544.21 795.28 46.13

8.	 เครื�อ่งจักรและส่วันประกอ่บั 629.11 653.29 640.00 632.62 566.01 642.58 13.53

9.	 ยางพารา 375.44 494.62 431.79 481.83 343.75 641.54 86.63

10.		เครื�อ่งใชุ�ไฟ้ฟ้้าและส่วันประกอ่บั 580.82 562.20 580.46 581.74 537.80 566.75 5.38

รวัม	10	รายการ 9,553.21 10,166.18 10,829.16 10,552.60 9,388.37 11,842.03 26.14

อ่ื�น	ๆ 8,659.32 9,579.60 10,171.25 9,183.26 8,266.09 9,810.57 18.68

ม้ลค่ารวัม 18,212.53 19,745.78 21,000.41 19,735.86 17,654.45 21652.60 22.65

ท่ี�มา:	กรมเจรจาการค�าระหวั่างประเท่ศ
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การเตร่ยมการเพัื�อุรอุงรับมาตรการ	
CBAM	ในอุนาคต	
	 มาตรการ	CBAM	ขอ่งสหภาพยุโรปจะเริ�มมีผู้ลบัังคับัใชุ�	
ตั�งแต่วัันท่ี�	1	มกราคม	2569	โดียในชุ่วัง	3	ปีแรก	(พ.ศ.	2566-2569) 
ผู้้ �นำเข �าขอ่งสหภาพยุโรปต�อ่งมีการจัดีท่ำรายงาน	CBAM 
Declaration	เพื�อ่รายงานวั่าสินค�านำเข�ามีการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น
ในปริมาณ์เท่่าใดี	เพื�อ่นำปริมาณ์คาร์บัอ่นมาคำนวัณ์ค่าคาร์บัอ่น	
กล่าวัคือ่	ประเท่ศต�นท่างท่ี�ส่งสินค�ามายังสหภาพยุโรปจะต�อ่งมี 
การชุำระค่าคาร์บัอ่น	ตามมาตรฐานท่ี�กำหนดีโดียสหภาพยุโรป	
โดียมีการอ่อ่กใบัรับัรอ่งการชุำระค่าคาร์บัอ่น	(CBAM	Certificate) 
จากนั�น	ผู้้�นำเข�าขอ่งสหภาพยุโรปจะนำ	CBAM	Certificate 
มาใชุ�ในการลดีภาษีคาร์บัอ่นใน	EU	ท่ั�งนี�	ในชุ่วัง	3	ปีแรก	ผู้้�นำเข�าจะ
เพียงแค่รายงานข�อ่ม้ลการปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น	เพื�อ่ให�ผู้้�ประกอ่บัการ 
มีระยะเวัลาปรับัตัวั	(transition	period)	โดียยังไม่ต�อ่งซืี�อ่ 
และจัดีส่ง	CBAM	Certificate	อ่ย่างไรก็ดีี	ถ้งแม�มาตรการ	CBAM 
ในระยะ	3	ปีแรกจะยังไม่มีค่าใชุ�จ่ายและการจัดีส่งไปยังผู้้�นำเข�า 
ขอ่งสหภาพยุโรป	แต่ก็ส่งผู้ลให�ผู้้�นำเข�าจะต�อ่งท่ำรายงานประจำป ี
แจ�งจำนวันสินค�าท่ี�นำเข�า	และปริมาณ์การปล่อ่ยก๊าซีคาร์บัอ่น
ขอ่งสินค�าดีังกล่าวัท่ี�แท่�จริงในชุ่วังปีท่ี�ผู้่านมา	(โดียไม่รวัมปริมาณ์
ค่าก๊าซีคาร์บัอ่นท่ี�อ่นุญาตให�ปล่อ่ยไดี�	(free	allowances	are	
phase-out)	พร�อ่มท่ั�งจัดีส่งให�หน่วัยงานกำกับัดี้แลขอ่งประเท่ศ

สมาชุิกสหภาพยุโรปท่ราบั	ภายในวัันท่ี�	31	พฤษภาคมขอ่งทุ่กปี 
และในอ่นาคตจะมีกลุ่มอุ่ตสาหกรรมอ่ื�น	ๆ	ถ้กนำมาบัรรจุเพิ�ม 
มากข้�นในมาตรการ	CBAM	ระยะท่ี�	2		
	 ปัจจุบัันสหภาพยุโรปยังอ่ย้่ในกระบัวันร่างกฎหมาย 
เกี�ยวักับัมาตรการ	CBAM	ซี้�งกำหนดีให�สหภาพยุโรปอ่าจจะต�อ่ง
มีการท่บัท่วันกฎหมายดีังกล่าวัอ่ีกครั�งในปี	2569	และพิจารณ์า
ประกาศบัังคับัใชุ�มาตรการ	CBAM	เพิ�มเติมกับัสินค�าหรือ่บัริการ
อ่ื�น	ๆ 	ในห่วังโซี่อุ่ปท่านท่ี�มีลักษณ์ะซีับัซี�อ่น	รวัมท่ั�งอ่าจมีการพัฒนา
เงื�อ่นไขท่ี�มีควัามเข�มงวัดีมากข้�น	อ่าท่ิ	การคิดีค่าคาร์บัอ่นจาก 
การปล่อ่ยก๊าซีเรือ่นกระจกท่างอ่�อ่ม	(indirect	emissions)	เชุ่น	
การใชุ�ไฟ้ฟ้้าในกระบัวันการผู้ลิต	เป็นต�น	ท่ั�งนี�	ผู้้�เขียนมีควัามเห็นวั่า	
ถ้งแม�วั่ามาตรการ	CBAM	ในระยะแรก	จะยังไม่มีกลุ่มอุ่ตสาหกรรม
จำนวัน	4	สาขาท่ี�ไท่ยมีการส่งอ่อ่กในปริมาณ์ท่ี�ส้ง	อ่ย่างไรก็ดีี 
ในอ่นาคตมาตรการ	CBAM	ในระยะท่ี�	2	อ่าจมีกลุ่มสินค�าหรือ่
อุ่ตสาหกรรม	ท่ี�ไท่ยส่งอ่อ่กไปยังสหภาพยุโรป	ในปริมาณ์ท่ี�ส้ง 
รวัมอ่ย้่ดี�วัย	ดีังนั�น	หน่วัยงานภาครัฐท่ี�เกี�ยวัข�อ่งควัรมีการเตรียม
ควัามพร�อ่ม	รวัมถ้งศ้กษาท่ำควัามเข�าใจ	และติดีตามควัามคืบัหน�า
เกี�ยวักับัมาตรการ	CBAM	ขอ่งสหภาพยุโรป	โดียเฉพาะในส่วัน 
ขอ่งการกำหนดีหน่วัยงานท่ี�ต�อ่งอ่อ่กใบัรับัรอ่งการชุำระค่าคาร์บัอ่น	
(CBAM	Certificate)	ทั่�งนี�	เพื�อ่เป็นการอ่ำนวัยควัามสะดีวัก 
ท่างการค�าและเตรียมควัามพร�อ่มให�กับัผู้้�ประกอ่บัการในประเท่ศ
ให�สามารถรับัมือ่กับัมาตรการดีังกล่าวัไดี�อ่ย่างมีประสิท่ธัิภาพ 
และส่งผู้ลกระท่บัต่อ่การส่งอ่อ่กไท่ยไปยังสหภาพยุโรปให�น�อ่ยท่ี�สุดี

จััด้ทำโด้ย :
นายชุาญชุัย	โฉลกคงถาวัร	

แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง :
	 1.	https://europetouch.mfa.go.th	“บัท่ควัามสหภาพยุโรปเผู้ยแพร่

ร่างกฎหมายวั่าดี�วัยมาตรการปรับัคาร์บัอ่นก่อ่นข�ามพรมแดีน 
(Carbon	border	Adjustment	Mechanism	-CBAM)”	

	 2.	presentation	carbon	border	adjustment	mechanism,	A	new,	
green	way	of	pricing	carbon	in	imports	to	EU	
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เกรื่็ด่ควิามรื่้้
ค้่อุตสาหกรื่รื่ม 

กฎหมายคุ้มครุองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act : PDPA) : 

โอุกาส่และผู้ลกระที่บ
ในบริบที่ขอุงภาคธีุรกิจ
และอุุตส่าหกรรม
กอ่งวัิจัยเศรษฐกิจอุ่ตสาหกรรม

	 ประเท่ศไท่ยเริ�มบัังคับัใชุ�	พ.ร.บั.	คุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล 
พ.ศ.	2562	หรือ่	PDPA	(Personal	Data	Protection	Act) 
ขอ่งไท่ยตั�งแต่วัันท่ี�	1	มิถุนายน	2565	ท่ี�ผู้่านมา	โดียมีหลักการสำคัญ 
ในการกำหนดีสิท่ธัิขอ่งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลให�ไดี�รับั 
ควัามคุ�มครอ่งตามกฎหมาย	โดียให�เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบุัคคล 
มีท่างเลือ่กในการให�หรือ่ไม่ให�ควัามยินยอ่มในการจัดีเก็บั	 ใชุ� 
และเปิดีเผู้ยข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลขอ่งตนเอ่ง	 ซี้�งการเลือ่กนั�นต�อ่ง
ไม่ถ้กนำมาเป็นเงื�อ่นไขในการจำกัดีสิท่ธัิขอ่งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ล 
ส่วันบัุคคล	นอ่กจากนี�	หากถ้กละเมิดีสิท่ธัิ	เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล
สามารถร�อ่งเรียนและเรียกค่าสินไหมท่ดีแท่นไดี�	เมื�อ่พิจารณ์าในมิต ิ
ขอ่งภาคธัุรกิจและอุ่ตสาหกรรม	การเริ�มบัังคับัใชุ�กฎหมายดีังกล่าวั
เป็นเรื�อ่งท่ี�ดีี	เนื�อ่งจากจะเป็นการสร�างมาตรฐานให�กับัการท่ำธัุรกิจ	
อ่ย่างไรก็ดีีในชุ่วังเริ�มต�นขอ่งการเปลี�ยนผู้่าน	หลายฝ่่ายอ่าจจะ 
มีควัามกังวัลในแนวัปฏิิบััติ	โดียเฉพาะในกลุ่มวัิสาหกิจขนาดีกลาง
และขนาดีย่อ่มหรือ่	SMEs	(Small	and	Medium	Enterprises) 
เนื�อ่งจากเป็นเรื�อ่งใหม่	การวัิเคราะห์โอ่กาสและผู้ลกระท่บัใน 
บัริบัท่ขอ่งภาคธัุรกิจและอุ่ตสาหกรรมจากการบัังคับัใชุ�	PDPA	 
ถือ่เป็นการเสริมสร�างควัามร้�ควัามเข�าใจ	 ในชุ่วังเวัลาสำคัญท่ี� 
อ่งค์กรจะต�อ่งมีมาตรการบัริหารจัดีการข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลอ่ย่าง 
รอ่บัดี�าน	สอ่ดีรับักับับัท่บััญญัติขอ่ง	PDPA	เพื�อ่ก�าวัส้่การเป็นอ่งค์กร
ท่ี�มีควัามมั�นคง	สามารถสร�างควัามเชุื�อ่มั�นแก่ล้กค�าหรือ่ผู้้�มีส่วันไดี�
ส่วันเสียไดี�อ่ย่างมีประสิท่ธัิภาพ

	 กฎหมายคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	หรือ่	PDPA	ย่อ่มาจาก
คำวั่า	Personal	Data	Protection	Act	B.E.	2562	(2019)	คือ่	
พระราชุบััญญัติคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	พ.ศ.2562	เป็นกฎหมาย
วั่าดี�วัยการให�สิท่ธัิ�กับัเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	สร�างมาตรฐาน 
การรักษาข�อ่ม้ลส่วันบุัคคลให�ปลอ่ดีภัย	และนำไปใชุ�ให�ถ้ก
วััตถุประสงค์	ตามคำยินยอ่มท่ี�เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลอ่นุญาต	
โดียกฎหมาย	PDPA	Thailand	(พ.ร.บั.คุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลฯ)			
ไดี�ประกาศไวั�ในราชุกิจจานุเบักษาเมื�อ่วัันท่ี�	27	พฤษภาคม	2562 
และไดี�ถ้กเลื�อ่นให�มีผู้ลบัังคับัใชุ�ในวัันท่ี�	1	มิถุนายน	2565	โดีย	PDPA 
มีผู้ลบัังคับัใชุ�กับัอ่งค์กรทุ่กอ่งค์กรท่ี�เก็บั	รวับัรวัม	ใชุ�	หรือ่เปิดีเผู้ย
ข�อ่ม้ลขอ่งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลในราชุอ่าณ์าจักรไท่ย	เพื�อ่ขาย
สินค�าหรือ่บัริการให�กับัเจ�าขอ่งข�อ่ม้ล	(มาตรา	5	ตาม	พ.ร.บั.ฯ)	
ท่ั�งนี�	PDPA	จะส่งผู้ลกระท่บัต่อ่ทุ่กส่วันงานขอ่งอ่งค์กรท่ี�มีการนำ
ข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลไปใชุ�	ไม่วั่าจะเป็นฝ่่ายท่รัพยากรบัุคคล	ที่�ม ี
การเก็บัรักษาข�อ่ม้ลขอ่งพนักงาน	ท่ั�งข�อ่ม้ลการสมัครงาน	ข�อ่ม้ล
ดี�านสุขภาพ	และสัญญาจ�างงาน	ต�อ่งไดี�รับัควัามยินยอ่ม	และ
มีการแจ�งวััตถุประสงค์ในการเก็บัข�อ่ม้ลไวั�ชุัดีเจนดี�วัยเชุ่นกัน 
หรือ่ในส่วันขอ่งฝ่่ายการตลาดี	ประชุาสัมพันธั์และสื�อ่สารอ่งค์กร 
ท่ี�เก็บัรักษาข�อ่ม้ลขอ่งล้กค�า	หรือ่มีการส่งจดีหมายข่าวัสารหรือ่ 
กิจกรรมท่างการตลาดีไปให�ล้กค�า	ต่อ่ไปหากล้กค�าไม่ต�อ่งการ	หรือ่
ต�อ่งการให�ลบัข�อ่ม้ลขอ่งตนก็ต�อ่งปฏิิบััติตาม	ยิ�งไปกวั่านี�หน่วัยงาน 
ส่วันอ่ื�น	ๆ	ภายในอ่งค์กร	ไม่วั ่าจะเป็นฝ่่ายรักษาควัาปลอ่ดีภัย
ขอ่งข�อ่ม้ล	ฝ่่ายกฎหมาย	ฝ่่ายไอ่ท่ี	หรือ่	ฝ่่ายตรวัจสอ่บัภายใน	ฯลฯ	
ก็มีบัท่บัาท่สำคัญในการขับัเคลื�อ่นให�อ่งค์กรสามารถปฏิิบััติตาม 
ข�อ่กฎหมาย	ไดี�อ่ย่างถ้กต�อ่งและครบัถ�วันดี�วัยเชุ่นกัน
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	 พ.ร.บั.คุ �มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลฯ	มีข�อ่กำหนดี 
ตามกฎหมายให�อ่งค์กรในฐานะผู้้�ควับัคุมข�อ่ม้ลปฏิิบััติหลาย
ประการ	อ่าท่ิ	(1)	การแต่งตั�งเจ�าหน�าท่ี�คุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	
(Data	Protection	Officer)	กฎหมายกำหนดีให�ผู้้�ควับัคุมข�อ่ม้ล
ส่วันบัุคคลหรือ่ผู้้�ประมวัลผู้ลข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลอ่าจจะต�อ่งแต่งตั�ง
เจ�าหน�าท่ี�คุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลในกรณ์ีตามท่ี�กำหนดีไวั�ใน
มาตรา	41	ซี้�งอ่าจแต่งตั�งจากพนักงานภายในอ่งค์กรหรือ่แต่งตั�ง 
ผู้้�รับัจ�างให�บัริการตามสัญญา	(2)	การจัดีท่ำประกาศควัามเป็น 
ควัามส่วันตัวั	หรือ่ท่ี�คุ �นเคยกันในชุื�อ่ขอ่ง	Privacy	Notice 
ซี้�งเป็นการแจ�งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลเพื�อ่ให�ท่ราบัเกี�ยวักับั 
รายละเอ่ียดี	วัิธัีการการดีำเนินการต่าง	ๆ 	เกี�ยวักับัข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล 
โดียกฎหมายกำหนดีให�ผู้้�ควับัคุมข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลมีหน�าท่ี�ต�อ่งแจ�ง 
ให�เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลท่ราบัถ้งรายละเอ่ียดีก่อ่นหรือ่ขณ์ะเก็บัรวับัรวัม
ข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	ตามมาตรา	23	(3)	การจัดีท่ำบัันท่้กรายการ
กิจกรรมการประมวัลผู้ล	(Records	of	Processing	Activities)	
พ.ร.บั.คุ�มครอ่งข�อ่ม้ล	ส่วันบัุคคลฯ	กำหนดีให�อ่งค์กรมีหน�าท่ี� 
ในการจัดีให�มีบัันท่้กรายการกิจกรรมอ่ย่างน�อ่ยตามท่ี�ระบัุไวั�
ในมาตรา	39	เพื�อ่ให�เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลและสำนักงาน 
คณ์ะกรรมการคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	สามารถตรวัจสอ่บัไดี�	
(4)	การจัดีท่ำแบับัคำขอ่ควัามยินยอ่ม	(Consent	Form)	ในกรณ์ี 

ท่ี�มีควัามจำเป็นต�อ่งใชุ�ควัามยินยอ่มเป็นฐานท่างกฎหมาย 
ในการประมวัลผู้ล	หลักเกณ์ฑ์์ในการขอ่ควัามยินยอ่มต�อ่งเป็นไป
ตามมาตรา	19	ประกอ่บัมาตรา	20	เชุ่น	ต�อ่งแยกส่วันอ่อ่กจาก 
ข�อ่ควัามอ่ื�นอ่ย่างชัุดีเจน	มีแบับัหรือ่ข�อ่ควัามท่ี�เข�าถ้งไดี�ง่าย 
และเข�าใจไดี�	รวัมถ้งต�อ่งคำน้งถ้งอ่ย่างท่ี�สุดีในควัามเป็นอ่ิสระ 
ขอ่งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบุัคคล	และ	(5)	การจัดีท่ำข�อ่ตกลง 
การประมวัลผู้ล	(Data	Processing	Agreement)	โดียข�อ่ตกลง 
ดีังกล่าวัเป็นข�อ่ตกลงระหว่ัางผู้้�ควับัคุมข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลกับั 
ผู้้�ประมวัลผู้ลข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลเพื�อ่ควับัคุมการดีำเนินการ 
ตามหน�าท่ี�ขอ่งผู้้�ประมวัลผู้ลข�อ่ม้ลส่วันบุัคคลตามมาตรา	40 
วัรรคสาม	ซี้�งรายละเอ่ียดีขอ่งข�อ่สัญญาและข�อ่ตกลงอ่ื�น	ๆ 
เป็นเรื�อ่งท่ี�ค้่สัญญาควัรตกลงกันให�สอ่ดีคล�อ่งกับักิจกรรมการ
ประมวัลผู้ลและควัามเสี�ยงท่ี�เกี�ยวัข�อ่ง	แต่อ่ย่างน�อ่ยสัญญา 
ต�อ่งมีเงื�อ่นไขตามท่ี�กำหนดีไวั�ในมาตรา	40	วัรรคหน้�ง	
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	 การท่ี�ไท่ยอ่อ่กกฎหมาย	PDPA	ข้�นมา	เพื�อ่เชุื�อ่มโยงกับั 
การคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบุัคคลขอ่งแต่ละประเท่ศที่�บัังคับักัน 
อ่ย่างจริงจังแล�วั	โดียเฉพาะในสหภาพยุโรป	ซี้�งหากการบัังคับั
ใชุ�ไม่เกิดีผู้ลจริงจังในอ่นาคตอ่าจถ้กใชุ�เป็นข�อ่อ่�างในการกีดีกัน
ท่างการค�า	ดีังเชุ่นในอ่ดีีตท่ี�ผู้่านมาท่ี�ประเท่ศไท่ยไดี�รับัผู้ลกระท่บั
จากประเท่ศค้่ค�าในส่วันท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับักฎหมายหรือ่กฎระเบัียบั 
ต่าง	ๆ	อ่าทิ่	กฎหมายการบิัน	กฎหมายประมง	ซี้�ง	PDPA	จะมี 
ผู้ลกระท่บัต่อ่การค�าระหวั่างประเท่ศ	และการท่ำธัุรกิจระหวั่าง
ประเท่ศอ่ย่างมีนัยสำคัญ	 เพราะกฎหมายฉบัับันี�เกี�ยวัข�อ่งกับั	
“ควัามน่าเชุื�อ่ถือ่”	ในมาตรการคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลขอ่ง
ประเท่ศ	ถ�าหากประเท่ศนั�น	ๆ 	ไม่มี	ย่อ่มท่ำให�ส้ญเสียโอ่กาส	และ
ควัามเชุื�อ่มั�นจากนานาประเท่ศ	ในระดีับัขอ่งอ่งค์กรหรือ่หน่วัยงาน	 
PDP	จะเป็นโอ่กาสท่ี�จะชุ่วัยสร�างมาตรฐานการจัดีเก็บัข�อ่ม้ลและ
ยกระดีับัควัามน่าเชุื�อ่ถือ่ให�กับัอ่งค์กร	จนล้กค�าไวั�วัางใจท่ี�จะซีื�อ่
สินค�าหรือ่ใชุ�บัริการในคราวัต่อ่	ๆ	ไป	ถือ่เป็นอี่กหน้�งแต�มต่อ่ 
ขอ่งธัุรกิจ	ธัุรกิจ	ท่ี�มีควัามพร�อ่มต่อ่	PDPA	จะไดี�รับัควัามเชุื�อ่มั�น
จากค้่ค�าและล้กค�ามากข้�น	จ้งถือ่เป็นอ่ีกหน้�งในขีดีควัามสามารถ
ในการแข่งขันสำคัญท่ี�ต�อ่งพิจารณ์าสำหรับัในปี	2565	ท่ั�งนี�ในชุ่วัง 
ขอ่งการเปลี�ยนผู้่าน	PDPA	จะกลายเป็นต�นทุ่นและอ่งค์ควัามร้�ใหม่ 
ท่ี�ภาคธัุรกิจท่ั�งหลายต�อ่งรับัมือ่กับัควัามเปลี�ยนแปลงท่ี�จะเกิดี
ข้�นและต�อ่งถือ่ปฏิิบััติ	อ่งค์กรท่ี�มีการเตรียมควัามพร�อ่มไวั�แล�วั 
อ่าจจะปรับัตัวัเพียงเล็กน�อ่ยแล�วัดีำเนินธัุรกิจต่อ่	 แต่อ่งค์กรท่ี� 
อ่าจจะยังไม่มีควัามพร�อ่มโดียเฉพาะกลุ่ม	SMEs	อ่าจจะต�อ่งปรับัตัวั 
ในหลายส่วัน	อ่ย่างไรก็ตาม	อ่าจจะถือ่เป็นโอ่กาสท่ี�ภาคธัุรกิจจะ
ปรับัเปลี�ยนอ่งค์กรส้่การเป็นดีิจิท่ัลหรือ่	Digital	Tranform	หรือ่
การนำธัุรกิจขอ่งตนเอ่งเข�าส้่ระบับัไอ่ท่ีอ่ย่างเต็มตัวั

	 สำหรับัธัุรกิจหรือ่อ่งค์กรขนาดีใหญ่อ่าจมีควัามพร�อ่ม
ในการปรับัตัวัต่อ่	PDPA	ไดี�มากกวั่าธัุรกิจขนาดีเล็ก	แต่ก็ม ี
ควัามเสี�ยงส้งกวั่า	ในขณ์ะท่ี�ธัุรกิจขนาดีเล็กอ่าจเลือ่กใชุ�วัิธัีการ 
ท่ี�เหมาะสมและไม่สร�างภาระค่าใชุ�จ่ายมากจนเกินไปต่อ่ธัุรกิจ	
ท่ั�งนี�	สำหรับัธัุรกิจอ่งค์กรขนาดีใหญ่อ่าจมีท่ีมงานและท่รัพยากร
อ่ื�น	ๆ 	ท่ี�พร�อ่มต่อ่การปรับัตัวัรับัต่อ่ข�อ่กฎหมายไดี�อ่ย่างเป็นระบับั
และชุัดีเจนกวั่า	แต่มิไดี�หมายควัามวั่าธัุรกิจอ่งค์กรขนาดีใหญ ่
จะไดี�เปรียบัเสมอ่ไป	เพราะดี�วัยการมีข�อ่ม้ลปริมาณ์มาก 
มีกระบัวันการท่ี�หลากหลาย		มีพนักงานจำนวันมาก	และมีม้ลค่า
ท่างธุัรกิจส้ง	ก็ท่ำให�ธุัรกิจอ่งค์กรขนาดีใหญ่นั�นมีโอ่กาสท่ี�จะ 
เกิดีเหตุข�อ่ม้ลรั�วัไหลไดี�มากกวั่า	และอ่าจเกิดีควัามเสียหายท่ี� 
ส้งกวั่าท่ั�งในแง่ขอ่งม้ลค่าและชุื�อ่เสียงอ่งค์กร	ในท่างกลับักัน 
ในธัุรกิจขนาดีเล็ก	แม�วั่าการปรับัการท่ำงานให�สอ่ดีคล�อ่งกับั	PDPA	
อ่าจมีประเดี็นให�ต�อ่งปรับัตัวัค่อ่นข�างมาก	แต่ดี�วัยควัามคล่อ่งตัวั
ท่ี�ส้งกวั่า	และการปรับักระบัวันการเหล่านี�อ่าจไม่จำเป็นต�อ่งใชุ�
เท่คโนโลยีเสมอ่ไป	ก็ท่ำให�การปรับัตัวันั�นอ่าจท่ำไดี�ดีีกวั่า	ประเดี็น
สำคัญท่ี�แท่�จริง	คือ่ต�อ่งเข�าใจข�อ่กำหนดีท่างกฎหมายให�ชุัดีเจน 
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เพื�อ่ให�สามารถปรับัธัุรกิจให�สอ่ดีคล�อ่งต่อ่ข�อ่บัังคับัเหล่านี�ไดี�อ่ย่าง
ถ้กต�อ่งเหมาะสม	แต่ท่ั�งนี�	ในชุ่วังแรกขอ่งการเริ�มบัังคับัใชุ�	ภาครัฐ
มนีโยบัายผู่้อ่นปรน	PDPA	สำหรับักลุม่	SMEs	รวัมถง้วัสิาหกจิชุมุชุน	
โดียอ่อ่กเป็นประกาศคณ์ะกรรมการคุ�มครอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล 
เรื�อ่ง	การยกเวั�นการบัันท่้กรายการขอ่งผู้้�ควับัคุมข�อ่ม้ลส่วันบัุคคลซี้�ง
เป็นกิจการขนาดีเล็ก	นอ่กจากนี�	จากมาตรา	6	ขอ่งกฎหมาย	PDPA	
กำหนดีนิยามขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	วั่าเป็นข�อ่ม้ลเกี�ยวักับับัุคคล
ซี้�งท่ำให�สามารถระบัุตัวับัุคคลนั�นไดี�	ไม่วั่าท่างตรง	หรือ่ท่างอ่�อ่ม 

ท่ั�งการแก�ไข	เปลี�ยนแปลง	และขอ่ลบัข�อ่ม้ล	ซี้�งสิท่ธัิหลายอ่ย่าง 
เป็นเรื�อ่งใหม่	และ	3)	ข�อ่ม้ลกลายเป็นสิ�งมีค่า	เพราะกฎหมาย 
บัังคับัให�ต�อ่งเก็บัรักษา	ถ�าเก็บัในระบับัดีิจิท่ัลต�อ่งมีระบับัป้อ่งกัน
ควัามปลอ่ดีภัยข�อ่ม้ล	ซี้�งในมิติขอ่งภาคธัุรกิจและอุ่ตสาหกรรม 
การเริ�มบัังคับัใชุ�กฎหมายดีังกล่าวัเป็นเรื�อ่งที่�ดีี	 เนื�อ่งจากจะ 
เป็นการสร�างมาตรฐานให�กับัการท่ำธัุรกิจ	PDPA	จะเป็นโอ่กาส 
ท่ี�จะชุ่วัยสร�างมาตรฐานการจัดีเก็บัข�อ่ม้ลและยกระดีับั 
ควัามน่าเชุื�อ่ถือ่ให�กับัอ่งค์กร	จนล้กค�าไวั�วัางใจท่ี�จะซีื�อ่สินค�า
หรือ่ใชุ�บัริการในคราวัต่อ่	ๆ	ไป	ถือ่เป็นอ่ีกหน้�งแต�มต่อ่ขอ่งธัุรกิจ 
และเป็นอ่ีกหน้�งในขีดีควัามสามารถในการแข่งขันสำคัญท่ี� 
ต�อ่งพิจารณ์าสำหรับัในปี	2565	นี�	อ่ย่างไรก็ตาม	ในชุ่วังขอ่ง 
การเปลี�ยนผู้่าน	PDPA	จะกลายเป็นต�นทุ่นและอ่งค์ควัามร้�ใหม ่
ท่ี�ภาคธัุรกิจท่ั�งหลายต�อ่งรับัมือ่กับัควัามเปลี�ยนแปลงท่ี�จะ 
เกิดีข้�นและต�อ่งถือ่ปฏิิบััติ	นอ่กจากนี�	หากจะจำแนกผู้ลกระท่บั 
ท่ี�อ่าจจะเกิดีข้�น	อ่าจจะกล่าวัไดี�วั่า	ธุัรกิจหรือ่อุ่ตสาหกรรม
ขนาดีใหญ่	ซี้�งมิไดี�จำหน่ายสินค�าถ้งผู้้ �บัริโภคโดียตรงหรือ่ 
กลุ่ม	B2B	จะไดี�รับัผู้ลกระท่บัจากกฎหมาย	PDPA	น�อ่ยกวั่า 

กลุ่ม	SMEs	ซ้ี�งส่วันหน้�งเป็นธัุรกิจแบับั	B2C	ที่�เป็นธัุรกิจท่ี�ม ี
การส่งมอ่บัสินค�าจากผู้้�ประกอ่บัการถ้งผู้้�บัริโภคโดียตรง	แต่ท่ั�งนี� 
ในชุ่วังแรกขอ่งการเริ�มบัังคับัใชุ�	ภาครัฐมีนโยบัายผู้่อ่นปรน	PDPA 
สำหรับักลุ่ม	SMEs	รวัมถ้งวัิสาหกิจชุุมชุน	ท่�ายท่ี�สุดี	PDPA	จะไม่ใชุ่ 
อุ่ปสรรคขอ่งธุัรกิจ	หากแต่เป็นกฎหมายเพื�อ่ส่งเสริมธัรรมาภบิัาล 
ในการประมวัลผู้ลข�อ่ม้ลส่วันบัคุคล	สร�างควัามชุอ่บัธัรรม	โปร่งใส	
และตรวัจสอ่บัย�อ่นกลับัไดี�ในการเชุื�อ่มโยงและใชุ�ข�อ่ม้ลส่วันบัุคคล	
บันพื�นฐานขอ่งการคุ�มครอ่งสิท่ธิัขอ่งเจ�าขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบุัคคล 
อ่ย่างเหมาะสม

และคำวั่า	“บัุคคล”	ตามมาตรานี�	หมายถ้งบัุคคลธัรรมดีาเท่่านั�น 
ดีังนั�น	ในบัริบัท่ขอ่งภาคอุ่ตสาหกรรมหรือ่อุ่ตสาหกรรมการผู้ลิต 
หากจะจำแนกผู้ลกระท่บัท่ี�อ่าจจะเกิดีข้�น	อ่าจจะกล่าวัไดี�วั่า	ธัุรกิจ
หรือ่อุ่ตสาหกรรมขนาดีใหญ่ซี้�งมิไดี�จำหน่ายสินค�าถ้งผู้้�บัริโภค
โดียตรงหรือ่กลุ่ม	B2B	(Business	to	Business)	ซี้�งเป็นธัุรกิจ
ระหวั่างผู้้�ประกอ่บัการดี�วัยกันเอ่ง	จะไดี�รับัผู้ลกระท่บัจากกฎหมาย	
PDPA	น�อ่ยกวั่ากลุ่ม	 SMEs	ซี้�งส่วันหน้�งเป็นธัุรกิจแบับั	B2C 
(Business	to	Customer)	ท่ี�เป็นธัุรกิจท่ี�มีการส่งมอ่บัสินค�าจาก
ผู้้�ประกอ่บัการถ้งผู้้�บัริโภคโดียตรง
	 กล่าวัโดียสรุป	การบัังคับัใชุ�กฎหมาย	PDPA	ท่ำให�เกิดี
การเปลี�ยนแปลงใน	3	ส่วัน	คือ่	1)	การเก็บัข�อ่ม้ลล้กค�า	ต�อ่ง
ขอ่ควัามยินยอ่มจากล้กค�า	2)	เจ�าขอ่งข�อ่ม้ลมีสิท่ธัิเข�าถ้งข�อ่ม้ล 

จััด้ทำโด้ย :
นายอ่ภิยุกต์	อ่ำนวัยกาญจนสิน

แหลิ่งข้อมู่ลิอ้างอิง :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/ 

A/069/T_0052.PDF
https://www.mdes.go.th/mission/82
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วัิกิฤตพิลิิกิ	โอกิาสใหม่
ของอุตสาหกิรื่รื่มไทย
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OIE
Business 
Indicator กิารื่ส่งออกิ	–	นำเข้า

สินัค้าอุุตสาหกรรมไทย	ไตรมาส	3	ปี	2565
	 ไตรมาส	3	ปี	2565	การส่งอ่อ่กสินค�าอุ่ตสาหกรรม	(ไม่รวัมท่อ่งคำ)	ขยายตัวั 
ร�อ่ยละ	5.8	เมื�อ่เท่ียบักับัชุ่วังเดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	จากการขยายตัวัขอ่งสินค�าสำคัญ	
อ่าท่ิ	เครื�อ่งโท่รสารโท่รศัพท่์อุ่ปกรณ์์และส่วันประกอ่บั	เครื�อ่งประดีับัแท่�ท่ำดี�วัยท่อ่ง	
เพชุร	พลอ่ย	รถยนต์นั�ง	รถปิคอ่ัพ	เครื�อ่งปรับัอ่ากาศ	ส่วันตลาดีส่งอ่อ่กส่วันใหญ่ 
ขยายตัวั	เชุ่น	สหรัฐอ่เมริกา	อ่าเซีียน	(5)	สหภาพยุโรป	(27)	ไม่รวัมสหราชุอ่าณ์าจักร	
CLMV	ตะวัันอ่อ่กกลาง	(15)	อ่ินเดีีย	และอ่อ่สเตรเลีย	ในขณ์ะท่ี�ประเท่ศจีนและ
ญี�ปุ่น	หดีตัวั

หม่ายเหตุ : อาเซียีน (5) ได้้แก่ อนิโด้นเีซียี ม่าเลิเซียี ฟิื่ลิปิปินส์ สงิคโปร์ แลิะบรไูน
 CLMV ได้้แก่ กมั่พชูิา ลิาวิ เม่ยีนม่า แลิะเวิยีด้นาม่

	 ไตรมาส	3	ปี	2565	การนำเข�าสินค�าขยายตัวัร�อ่ยละ	20.2	เมื�อ่เท่ียบักับั
ชุ่วังเดีียวักันขอ่งปีก่อ่น	โดียการนำเข�าสินค�าเชุื�อ่เพลิงขยายตัวัร�อ่ยละ	78.8	สินค�า
ทุ่นหดีตัวัร�อ่ยละ	0.5	จากการนำเข�าเครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์อุ่ปกรณ์์และส่วันประกอ่บั	
เครื�อ่งจักรกลและส่วันประกอ่บั	สินค�าวััตถุดีิบัและก้�งสำเร็จร้ป	(ไม่รวัมท่อ่งคำ) 
ขยายตัวัร�อ่ยละ	5.8	จากการนำเข�าอุ่ปกรณ์์ส่วันประกอ่บัเครื�อ่งใชุ�ไฟ้ฟ้้าและ
อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์	(แผู้งวังจรไฟ้ฟ้้า)	เพชุร	พลอ่ย	ปุ�ย	และยากำจัดีศัตร้พืชุและสัตวั์

สินค้าอุตสาหกิรื่รื่ม	3	อันด่ับแรื่กิในตลิาด่ส่งออกิสำคัญของไทย	ไตรื่มาส	3	ปี	2565

-	รถยนต์
	 และส่วันประกอ่บั					
	 (+30.6%)
-	อ่ัญมณ์ีและ
	 เครื�อ่งประดีับั					
	 (+72.6%)	
-	เคมีภัณ์ฑ์์
	 (+1.0%)	

-	เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์
	 และส่วันประกอ่บั	
	 (+30.0%)
-	อ่ัญมณ์ีและ
	 เครื�อ่งประดีับั	
	 (+28.7%)
-	เครื�อ่งปรับัอ่ากาศ
	 และส่วันประกอ่บั
		(+49.4%)

-	เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์
	 และส่วันประกอ่บั	
	 (+26.0%)
-	ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ยาง
	 (-15.4%)
-	โท่รสาร	โท่รศัพท่์	
	 และส่วันประกอ่บั
	 (+257.5%)

-	รถยนต์และ	
	 ส่วันประกอ่บั	
	(-6.2%)	
-	เครื�อ่งจักรกลและ	
		ส่วันประกอ่บั
		(+3.9%)
-	เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์	
		และส่วันประกอ่บั	
		(+12.7%)

-	ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ยาง
	 (+26.6%)
-	เม็ดีพลาสติก
	 (-18.0%)	
-	เครื�อ่งคอ่มพิวัเตอ่ร์	
	 และส่วันประกอ่บั	
	 (-21.4%)	

สินค้า
2563 2564 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ส่งอ่อ่กสินค�าอุ่ตสาหกรรม
(ไม่รวัมท่อ่งคำ)

-3.3% -21.8% -10.5% 0.2% 9.1% 45.1% 22.4% 20.7% 8.8% 6.5% 5.8%

นำเข�าสินค�าทุ่น -2.4% -16.2% -14.6% -4.0% 6.9% 27.3% 23.0% 13.2% 12.0% 8.1% -0.5%

นำเข�าวััตถุดีิบัและก้�งสำเร็จร้ป
(ไม่รวัมท่อ่งคำ)

-2.8% -15.9% -16.5% 2.9% 17.2% 50.5% 53.1% 31.7% 17.6% 12.5% 5.8%
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