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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนเมษายน ฉบับที่ 73 
ที่มาพรอมกับบทความสาระความรูดี ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่นาสนใจ 
 เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง  “สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม บทบาทความรวมมือกับองคการ UNIDO ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย” คอลัมน Sharing เรื่อง “อุปสรรคการกาวสู 
AEC 2025 กรณีตัวอยางอุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนาม” และ
ปดทายกับเก็บมาเลา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาของไทยและอาเซียน”

ขอบคุณคุณผู  อ  าน ท่ีติดตาม  O IE  SHARE กันมาตลอด 
แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ

        
ดวยความปรารถนาดี
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

  งคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ หรอื 
  UNIDO เปนทบวงการชํานัญพิเศษขององคการ
สหประชาชาติ กอตั้งขึ้นต้ังแตป 2509 มีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่อยู  ในระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับรายสาขา ผานการเสนอแนะ
นโยบายและการดําเนินโครงการความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 
โดยนับตั้งแตที่ไทยเปนสมาชิกของ UNIDO มาตั้งแตป 2511 
ประเทศไทยไดใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของ UNIDO 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ และการกําหนดนโยบาย

และวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะเร่ิมตน
ที่สําคัญ อาทิ โครงการ Assistance to Office of Eastern 
Seaboard ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
โครงการประเมินแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา การจัดตั้งหนวยประเมินและพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรม ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยกลไกในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการความรวมมือ
ตาง ๆ นั้น UNIDO จะใชเงินสนับสนุนจากงบประมาณปกติ 
ไดแก คาบํารุงสมาชิก ซึ่งมีอยูอยางจํากัด และงบประมาณ

ECONFF  CUS  CUS

อ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และนาย Li Yong ผูอํานวยการใหญองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO)

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

บทบาทความรวมมือกับองคการ UNIDO

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
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รวมกัน อาศัยความเช่ียวชาญของ UNIDO ในสาขาท่ีจะริเร่ิม
ดําเนินการรวมกัน ดังนี้ 

✦ ความรวมมือกับสํานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECO) 

✦  เทคโนโลยีแกนหลักใหม และ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย

✦  โรงงาน 4.0
✦  การเสริมสร างขีดความสามารถของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
✦  ฐานขอมูลขนาดใหญ
✦  การแสวงหาโอกาสในการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม

เทคโนโลยีและการลงทุน (Investment and Technology 
Promotion Office) ในประเทศไทย

จากกองทุนอื่น ๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global 
Environment Facility หรือ GEF) กองทุนอนุสัญญา
มอนทรีออล กองทุนท่ีรัฐบาลของสมาชิกบริจาคโดยสมัครใจ 
อาทิ สหภาพยุโรป สวิตเซอรแลนด ญี่ปุ น และจีน เปนตน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมท่ีกาวหนาในระดับหน่ึงแลว ความรวมมือ
ของไทยกับ UNIDO จึงเปนลักษณะของ Cost - sharing 
คือ ฝายไทยจะตองรวมรับผิดชอบคาใชจายสวนหน่ึงในลักษณะ
ที่เปนตัวเงินดวย
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะที่ เป น

หนวยงานประสานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมกับองคการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) จึงเล็งเห็นวา 
ไทยควรมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรความรวมมือกับ UNIDO 
เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางดังกลาว จึงนําไปสู การจัดทํา
กรอบความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางไทยกับองคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) (2561-2564) 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกรอบความรวมมือดังกลาว 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และตอมาไดมีการลงนาม
ในกรอบความรวมมือขางตน ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นาย Li Yong 
ผู อํานวยการใหญของ UNIDO เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง
การดําเนินความรวมมือในระยะ 4 ป ที่จะเปนประโยชน
ตอทั้งสองฝาย มีเจตนารมณรวมกันตามแนวทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของ UNIDO ใชกลไกความรวมมือ
รูปแบบใหม เพ่ิมเติมจากกลไกที่มีอยูเดิมในการดําเนินโครงการ
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 โดยในป 2561 นี้ ฝายไทยและ UNIDO จะจัดกิจกรรม
ภายใตกรอบความรวมมือใหมขางตนรวมกัน จํานวน 2 กิจกรรม 
ไดแก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการ
ฐานขอมูลขนาดใหญด านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใหเขาใจแนวทางการจัดทํา
นโยบายอุตสาหกรรมในศักยภาพ (S-curve) และเขาใจ
การจัดทําตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสะทอนระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและการประยุกตใชเทคโนโลยี 
Big Data ในการจัดทํานโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรม

และการ จัด ทําดัชนีชี้ วั ดระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการลงทุนท่ีครอบคลุม และหวงโซมูลคาโลก : โอกาส
สําหรับผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอย
ของไทย โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนา
ศกัยภาพใหแกผูกาํหนดนโยบายในการลดอุปสรรคและเพ่ิมโอกาส 
ในการสงเสริมใหผู ประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและ
รายยอยของไทยใหสามารถเขาสูหวงโซมูลคาโลกได ซึ่งจะมี
หนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ มาเขารวมดวย เพื่อใชประโยชน
จากความรวมมือ UNIDO ไดอยางเต็มที่
 ทั้งนี้ กรอบความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางไทย
กบั UNIDO ดงักลาว จะกอใหเกดิความรวมมือกนัในการยกระดับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของไทย 
และเพ่ิมความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ภายใตนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งสรางโอกาสในการไดรับการ
ถายทอดองคความรู ประสบการณจากผูเชีย่วชาญในอตุสาหกรรม
ระดับสูง และการพัฒนาบุคลากรท่ีตรงกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึง การบริหารจัดการใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวม (Inclusive Growth) อกีทัง้ยงัสรางโอกาสในการพฒันา
ระหวาง UNIDO รวมกับสํานักงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EECO ในการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม
เทคโนโลยีและการลงทุน (Investment and Technology 
Promotion Office : ITPO) ในประเทศไทย ซึ่งจะถือเปน
สํานักงาน ITPO แหงแรกในอาเซียน และไทยยังสามารถ
รวมใชประโยชนจากเครือขายของ UNIDO เพื่อสรางพันธมิตร
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของไทยไปสูภูมิภาคดวย 

จัดทําโดย : 
นางบุตรี เทียมเทียบรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แหลงขอมูลอางอิง : 

การประชุมใหญสามัญครั้งท่ี 17 ของ UNIDO
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ECONECON  REVIEWREVIEW

สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธป 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2561 ขยายตัว
รอยละ 4.7 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อตุสาหกรรมการผลติสาํคญัทีข่ยายตวั เชน อตุสาหกรรมการผลติ
ปโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต
 ● อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 33.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากกลุม

นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันแก็สโซฮอลเปนหลัก เนื่องจากมีความ
ตองการใชนํ้ามันภายใน ประเทศเพิ่มขึ้น 
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากการปดฐานการผลิตในจีนและสิงคโปร ทําใหมีคําสั่งซ้ือ
สินคาเพิ่มมากขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 14.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการ
เพิ่มขึ้นในกลุมสินคารถยนตนั่งและรถยนตปกอัพเปนหลัก 
เนื่องจากมีความต องการสินค าทั้ งตลาดในประเทศและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้น

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว เชน 
อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอญัมณี อตุสาหกรรมการผลิต
อาหารแปรรูป (สัตวนํ้า) และอุตสาหกรรมการผลิตผาทอ

●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการลดลงในกลุมสินคาแหวน ตางหู เพชรและจ้ี เนื่องจาก
ความตองการสินคาที่ลดลง

●  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป (สัตวนํ้า) ดัชนี

ผลผลิตหดตัวรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากปลาหมึกแชแข็งและปลาแชแข็งเปนหลัก เนื่องจากวัตถุดิบ
ในตลาดมีปริมาณลดลง สงผลใหราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น 
ผูผลิตจึงชะลอการผลิตสินคา
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุมสนิคาผาทอ (ฝาย) เปนหลกั เนือ่งจากความตองการสินคา
ในประเทศลดลง อีกท้ังมีการนําเข าสินค าราคาถูกจาก
ตางประเทศมาจําหนายเพิ่มขึ้น

 การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนกมุภาพนัธ 2561 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.7 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive และอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูที่รอยละ 70.4
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  นป 2561 นับเปน Milestone หนึ่งที่สําคัญ
  ของการกาวสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community : AEC) อยางเต็มรูปแบบของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เน่ืองดวย กลุมประเทศ CLMV ไดแก กัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร 
และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม จะมกีารยกเวนภาษศีลุกากร
ของสินคา ภายหลังจากที่กลุมประเทศอาเซียนหลัก 6 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และไทย 
ไดมีการยกเวนภาษีศุลกากรของสินคาไปแลวเมื่อป 2558 
(3 ปกอนหนานี้) อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับการยกเวน
ภาษีศุลกากรของกลุมประเทศ CLMV คือ มาตรการท่ีเปน
อุปสรรคทางการคาและการลงทุน (Non-Tariff Barriers to 
Trade : NTB) ในหลายรปูแบบ ดงัเชนกรณตีวัอยางของมาตรการ 
DECREE 116 ของเวียดนามในอุตสาหกรรมยานยนต
 รฐับาลเวยีดนามไดตระหนกัวา การยกเวนภาษศีลุกากร
ของรถยนตสําเร็จรูป (Completely Build-up: CBU) ภายใต
ขอตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ATIGA) ในป 2561 
จากรอยละ 30 ในป 2560 จะทําใหรถยนตสําเร็จรูปท่ีนําเขา
จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะจากไทยและอินโดนีเซีย 
มภีาระภาษีตํา่ลง ทาํใหรถยนตทีผ่ลติในประเทศแขงขันดานราคา
ไมได อีกทั้งผูบริโภคในเวียดนามเองก็มีความนิยมรถยนตนําเขา
มากกวารถยนตทีผ่ลติในประเทศอกีดวย ดงันัน้ รฐับาลเวยีดนาม
จึงไดออกกฤษฎีกาฉบับที่ 116 เกี่ยวกับการควบคุมอุตสาหกรรม
ยานยนตในประเทศ หรือ Prime Minister’s Decree 116 
on the Regulations on Conditions for Automobiles 
Manufacturing, Assembling, Importing and Automotive 
Warranty & Maintenance Services (DECREE 116/2017/
ND-CP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองอุตสาหกรรมยานยนต

กองเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระหวางประเทศ

อุปสรรคการกาวสู อุปสรรคการกาวสู AEC 2025AEC 2025
กรณีตัวอยางอุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนามกรณีตัวอยางอุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนาม

ภายในประเทศ ซึ่งในปจจุบัน รัฐบาลเวียดนามมีแผนดําเนิน
นโยบายรถยนตแหงชาติของเวียดนาม (National Brand Car) 
ในลักษณะเดียวกับนโยบายรถยนตแหงชาติของมาเลเซีย 
(Proton, Perodua)
 มาตรการ DECREE 116 ถูกประกาศออกมา
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช ตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป โดยสาระสําคัญของมาตรการ 
DECREE 116 ในสวนของการนําเขารถยนตสําเร็จรูป (CBU) 
เขาไปยังเวียดนาม ไดกําหนดใหผูนําเขารถยนต จะตองดําเนิน
การดังตอไปนี้
 1) รถยนตนําเขาจําเปนตองมีใบรับรองมาตรฐาน
ยานยนต (Vehicle Type Approval Certificate: VTA) 
ซึ่งครอบคลุมทั้งดานความปลอดภัยและการปลอยสารมลพิษ
ซึ่งออกโดยหนวยงานภาครัฐของประเทศสงออก เพ่ือให
ผูนําเขานําไปแสดงตอกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม
 2) รถยนตนําเข าต องผ านกระบวนการทดสอบ
มาตรฐานมลพิษ และความปลอดภัย (Emission and Safety) 
ในทุกรุนการตลาดในการนําเขาทุกครั้ง (Lot by Lot Test) 
และตองดําเนนิการโดยหนวยตรวจสอบและรับรองของเวียดนาม 
ซึ่งในปจจุบัน มีเพียงแหงเดียวคือ Vietnam Register
 มาตรการ DECREE 116 ไดสงผลกระทบตอประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนผูผลิต
และสงออกรถยนตรายใหญไปยังเวียดนาม โดยในสวนของไทย
นั้น ในป 2559 ไดมีการสงออกรถยนตสําเร็จรูป ไดแก รถกระบะ 
(Pickup) รถยนตนั่ง (Passenger Car) และรถยนตนั่ง
เอนกประสงค (Sport Utility Vehicle: SUV) ไปยังเวียดนาม 
ประมาณ 34,000 คัน คิดเปนมูลคาการสงออกประมาณ 
18,000 ลานบาท โดยภายหลังจากการออกมาตรการ

ใ

Shar ingShar ing
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DECREE 116 ของเวียดนามแลว ผูผลิตและผูสงออกของไทย
ทุกราย ลวนไดรับผลกระทบ โดยไดมีการจัดการกับปญหา
ดังกลาว แบงเปน 2 กลุม

กลุมแรก หยุดการผลิตเพ่ือสงออกรถยนตสําเร็จรูป
ไปยังเวียดนามทันที (ตั้งแตเดือนธันวาคม 2560) เน่ืองจาก 
เห็นวา การทดสอบมาตรฐานมลพิษและความปลอดภัยโดย 
Vietnam Register ในทุกครั้งของการนําเขาและตองทดสอบ
ทุกรุนการตลาดเปนอุปสรรคสําคัญที่สุด เพราะการทดสอบ
รถยนตตองใชเวลานานถึง 6-8 สัปดาห เน่ืองจาก เวียดนาม
มีหองทดสอบ (Laboratory) ไอเสียมลพิษเพียงแหงเดียวเทานั้น 
จึงเห็นวา หากบริษัทฯ ยังคงมีการสงออกรถยนตไปยังเวียดนาม 
จะเกิดสภาวะรถยนต หลายร อยคันต องจอดรอท่ีท าเรือ
เปนเวลานานโดยไมมีกําหนด อันจะกอใหเกิดคาใชจายและ
ความเสียหายทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เห็นวา การใชเอกสาร 
VTA ซึ่งออกโดยหนวยงานภาครัฐ เป นการดําเนินงาน
ที่เกินความจําเปนและกอใหเกิดคาใชจายการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
 กลุมทีส่อง ยงัคงสงออกรถยนตสาํเรจ็รปูไปยงัเวียดนาม 
โดยบริษัทฯ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย (The Thai 
Automotive Industry Association: TAIA) ไดประสาน
กับกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อขอใหพิจารณา
การออกเอกสาร VTA (เดิมที กรมการขนสงทางบกไมเคย
มีการออกเอกสาร VTA มากอน) โดยตอมา ประมาณเดือน
กุมภาพันธ 2561 กรมการขนสงทางบกไดออกเอกสาร VTA 
ใหกบับรษิทัฯ เพือ่นาํไปแสดงประกอบการสงออกไปยงัเวยีดนาม 
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากนําเอกสาร VTA ไปย่ืนตอกระทรวง
คมนาคมของเวียดนามแลว บริษัทฯ ยังคงติดปญหาเก่ียวกับ
เอกสาร VTA เนื่องจาก Vietnam Register ตองการใหมี
การรับรองเอกสารดังกลาวในทุกหนา และขอใหภาครัฐ
ไทยนําเอกสารข้ึนเว็บไซตเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนตรวจสอบ 
อีกดวย

 ในสวนของหนวยงานภาครัฐไทย ไดมีการดําเนินงาน
เพื่อชวยลดและคลี่คลายผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 
ในหลายชองทาง ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
โดยในสวนของมาตรการระยะสั้น ไดมีการดําเนินงานแลว ดังนี้
 1) พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย 
ไดหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 
ในชวงการประชุม APEC Leaders’ Week ในเดือนพฤศจกิายน 
2560 ณ นครดานัง เวียดนาม รวมทั้ง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยไดมีหนังสืออยางเปนทางการรองเรียนไปยังรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเวียดนาม
 2) ในการประชุมคณะกรรมการวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคา (WTO Committee on Technical 
Barrier to Trade: TBT) เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการการคาโลก (WTO) ไดหารอืกบัเวยีดนามโดยหยบิยกกรณี
มาตรการ DECREE 116 ขัดตอความตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศในหลายประเด็น ประกอบดวย (1) ขาดการแจงประเทศ
สมาชิกทราบกอนบังคับใช (Notification) (2) ระยะเวลา
ระหวางการประกาศและบังคับใช DECREE 116 นอยกวา 
6 เดือน (3) การเลือกปฏิบัติในการทดสอบไอเสียมลพิษและ
ความปลอดภยัระหวางรถยนตนาํเขากบัรถยนตทีผ่ลติในประเทศ 
และ (4) ระยะเวลาและกระบวนการตรวจสอบท่ีมากเกิน
ความจาํเปนจนเปนอปุสรรคทางการคา นอกจากนี ้ยงัอยูระหวาง
ดาํเนนิการประสานท่ีปรกึษากฎหมายของ WTO เพือ่หาแนวทาง
ในการดําเนินการตามข้ันตอนของอนุญาโตตุลาการ และ
กระบวนการระงับขอพิพาท (Dispute Settlement) คาดวา
จะทราบผลภายในเดือนเมษายน 2561
 3)   ในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
การดําเนินการภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
(Coordinating Committee on Implementation 
of ATIGA : CCA) ครั้งที่ 25 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
และครั้งท่ี 26 ในเดือนกุมภาพันธ 2561 กรมเจรจาการคา
ระหว างประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดจดัสงเอกสารรองเรยีน (Matrix of Actual Case) ตอมาตรการ 
DECREE 116 โดยใหเหตุผลวา การทดสอบรถยนตทุกรุน
การตลาดในทุกครั้งของการนําเขา เปนวิธีปฏิบัติที่แตกตาง
จากการทดสอบตามมาตรฐานสากล และเปนการปฏิบัติ
ที่แตกตางจากรถยนตที่ผลิตในประเทศ จึงเขาขายการเลือก
ปฏิบัติและกีดกันทางการคา ขัดกับขอตกลง ATIGA และ WTO 
ประกอบดวย บทที่ 6 National Treatment on Internal 
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Taxation and Regulation การเลือกปฏิบัติระหวาง
การตรวจสอบรถยนตที่นําเขาจากอาเซียนกับรถยนตที่ผลิต
ในประเทศ  บทที่ 11 Notification Procedures ขาดการแจง
ประเทศสมาชิกทราบกอนบังคับใช บทที่ 40 Application
of Non-Tariff Measures การบังคับใชมาตรการท่ีมิใชภาษีกับ
สินคานําเขา โดยมีระยะเวลาและกระบวนการตรวจสอบท่ีมาก
เกินความจําเปนจนเปนอุปสรรคทางการคา และบทที่ 44 
Import Licensing Procedures กระบวนการออกใบอนุญาต
เพื่อการนําเขาที่เปนอุปสรรคตอการคา
 ในสวนของอินโดนีเซีย ซึง่ไดรบัผลกระทบจากมาตรการ 
DECREE 116 ดวยเชนกัน ไดจัดสงเอกสารรองเรียนในที่ประชุม 
CCA และไดมีการจัดคณะเจาหนาที่อินโดนีเซีย ซึ่งประกอบดวย
กระทรวงคมนาคม กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงพาณชิย 
เดินทางไปกรุงฮานอย เพื่อเจรจากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ของเวียดนามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน และขอระยะเวลา
เปลีย่นผานในการนําเขารถยนตจากอินโดนีเซียอกีดวย ในขณะท่ี
มาเลเซียและฟลิปปนสไดใหการสนับสนุนขอรองเรียนของไทย 
โดยจะจัดสงเอกสารรองเรียนใหฝายเลขานุการอาเซียนตอไป 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนของเวียดนาม รวมทั้ง VAMA (Vietnam 
Automobile Manufacturers’ Association) ไดแสดงความ
ไมเห็นดวยกับมาตรการ DECREE 116 และเรียกรองใหรัฐบาล
เวียดนามพิจารณาทบทวนประกาศ DECREE 116 ใหมอีกครั้ง
 สําหรับการพิจารณาดําเนินการตอไปน้ัน อาจจะ
มีการจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวยกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไปเจรจากับกระทรวงคมนาคม Vietnam 
Register และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของเวียดนาม เชน 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา เพื่อขอใหพิจารณาผอนคลาย
เรื่องการตรวจสอบเอกสาร VTA ที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก 
รวมถึง ขอใหเวียดนามพิจารณาทบทวนมาตรการ DECREE 116 
ซึ่งเปนมาตรการที่เปนอุปสรรคทางการคาที่มิใชมาตรการ
ทางภาษี (Non - Tariff Barrier) ตออุตสาหกรรมยานยนต
อยางชัดเจน ทั้งนี้ หากเวียดนามยังคงยืนกรานดําเนินมาตรการ 
DECREE 116 ตอไป ภาครัฐไทยควรพิจารณามาตรการตอบโต
ในลักษณะเดียวกันกับ DECREE 116 เชน การออกมาตรการ
เพื่อปกปองผู บริโภคและสิ่งแวดลอมกับสินคาสงออกสําคัญ
ของเวียดนามมายังประเทศไทย เปนตน ในขณะเดียวกัน 
การเรงรดัการจัดทาํขอตกลงยอมรบัรวม (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนยานยนตของอาเซียน นับเปนอีกหนึ่งในมาตรการสําคัญ
สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาว
 มาตรการ DECREE 116 ของเวยีดนาม ไดสงผลกระทบ
ตออตุสาหกรรมยานยนตไทยเปนอยางมาก โดยขอมลูการสงออก
ของกรมศุลกากร พบวา มูลคาสงออกรถยนตสําเร็จรูปจากไทย
ไปยังเวียดนาม ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ป 2561 มีมูลคา 
1,085 ลานบาท ลดลงรอยละ 57 เมื่อเทียบกับการสงออก
ไปยังเวียดนามในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ป 2560 โดยเม่ือ
ปริมาณการผลิตเพ่ือสงออกลดลง ยอมสงผลกระทบตอเน่ือง
ไปยังอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต และอุตสาหกรรมตนนํ้า
ที่เก่ียวของ อาทิ เหล็ก พลาสติก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
สิ่งทอและเคร่ืองหนัง เป นต น ทั้งนี้ หากประเทศไทย
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไมสามารถกําจัดมาตรการ 
NTB เหลานี้ออกไปได อาจทําใหประเทศ CLMV อื่น ๆ เกิดการ
เลียนแบบ (Copycat) โดยในขณะนี้ มีขาววา ประเทศกัมพูชา
กําลังพิจารณาออกมาตรการ NTB โดยการใหคํานวณภาษี
สรรพสามติรถยนตนาํเขาจากมลูคานาํเขาทีร่วมภาษศีลุกากรแลว 
(บนอัตราศุลกากรเดมิ กอนยกเวนภาษี ในป 2561) ซึ่งจะสงผล
ใหรถยนตนําเขามีภาระภาษีและราคาจําหนายสูงกวารถยนต
ในประเทศ และที่สําคัญคือ หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปล อยให มีมาตรการ NTB ในลักษณะนี้ เกิดขึ้นต อไป 
ทัง้ในอตุสาหกรรมยานยนตหรอือตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ยอมสงผลลบ
ตอภาพลักษณของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และทําให
เปาหมายตลอดชวงระยะเวลา 51 ป ของอาเซียน ในการพัฒนา
ไปสูการเปน “Single Market - Single Production Base” 
อยางแทจริง ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

จัดทําโดย : 
นายดุสิต อนันตรักษ

แหลงขอมูลอางอิง :
เอกสารรองเรียน (Matrix of Actual Case) 

ในการประชุม CCA
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ภาพการปาฐกถาพิเศษ โดย นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

  นโอกาสที่ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
  อุตสาหกรรม (สศอ.) ไดรับเกียรติเปนผูกลาว
ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ในงานสัมมนาระหวาง
ประเทศ เรื่อง Future of Electrification in South East Asia 
ซึ่งจัดโดย Nissan Asia and Oceania เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ผูเขียนไดมีโอกาสติดตามเขารวม
งานและรับฟงการบรรยายเก่ียวกับความตองการรถยนตไฟฟา
ในอาเซียน โดยวิทยากรจากบริษัท Frost & Sullivan ที่ปรึกษา
ดานการตลาดของบริษัทนิสสัน (Nissan) ทําใหทราบเกี่ยวกับ

ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของอาเซียน และผูเขียน
ไดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม จึงนํามาแบงปนใหทานผูอานไดรับทราบ 
และนําไปใชประโยชนตอไป
 การสมัมนาในครัง้นีเ้ปนเวทใีนการแลกเปล่ียนความเห็น
เก่ียวกบัทิศทางแนวโนม รวมทัง้ปญหาอปุสรรคและความทาทาย 
ตลอดจนนโยบาย/มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicles: EVs) ซึ่งปจจุบัน
แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ ไดแก รถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบ 
หรือ Battery EVs (BEVs) รถยนตไฟฟาแบบผสม (Hybrids) 

ใ

11

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต ไฟฟายานยนต ไฟฟา  ของไทยและอาเซียนของไทยและอาเซียนเก็บมาเลา

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ



12

และรถยนตไฟฟาแบบผสมเสยีบปลัก๊ หรอื  Plug-in Hybrid EVs 
(PHEVs) โดยมีผูที่เก่ียวของในภาคอุตสาหกรรมจากหลากหลาย
ประเทศเขารวม ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา บริษัท
ที่ปรึกษา และสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมประมาณ 200 คน โดยบริษัท Frost & Sullivan ไดนําเสนอ
ผลการสาํรวจเชงิลกึจากกลุมตวัอยางกวา 1,800 ราย1 เพือ่ศกึษา
และวิจัยความตองการรถยนตไฟฟาในตลาดหลักของรถยนต
อาเซียน 6 ประเทศ ไดแก สงิคโปร อนิโดนเีซยี มาเลเซีย ฟลปิปนส 
เวียดนาม และไทย พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 37 เห็นวา 
รถยนต EVs เปนทางเลือกในการซ้ือรถยนตคนัตอไป กลุมทีส่นใจ
รถยนต EVs สวนใหญอยูในชวงอายุนอยกวา 40 ป แบงเปน
กลุมผูสนใจนวัตกรรม กลุมผูรักสิ่งแวดลอม และกลุมผูใชงาน
พื้นฐาน โดยยินดีที่จะจายเงินซื้อรถยนต EVs ที่มีราคาเพิ่มข้ึน
จากราคารถยนตประเภทเดียวกนัทีไ่มใช EVs ไดถงึรอยละ 20-30 
ทัง้นี ้ผูบรโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต EVs โดยใหความสาํคญั
กับเร่ืองภาพลักษณความทันสมัย หรูหรา และความปลอดภัย
ของแบตเตอร่ี ความพรอมของสถานีบริการอัดประจุรถยนต
ไฟฟา คาใชจายในการใชงาน และการปลอยมลพิษ ตามลําดับ 
รวมทั้งประเภทของ EVs ก็เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการรถยนต BEVs รถยนต 
PHEVs และรถยนต Hybrids ตามลาํดบั นอกจากน้ี ปจจยัสําคญั
ในการเลือกซื้อรถยนต EVs คือ มาตรการจูงใจจากภาครัฐ อาทิ 
มาตรการลดหยอนทางภาษี ซึ่งกลุ มตัวอยางรอยละ 75 
พรอมที่จะเปลี่ยนไปใช EVs หากไดรับยกเวนภาษี การสราง
โครงขายสถานีบริการอัดประจุรถยนตไฟฟา ลูวิ่งพิเศษสําหรับ
รถยนตไฟฟา การใหบริการท่ีจอดรถ และการลดคาธรรมเนียม
ผานทางพิเศษ ตามลําดับ
 จากการท่ีอาเซียนเปนฐานการผลิตรถยนตเคร่ือง
สันดาปขนาดใหญ และมีการแบง/กระจายการผลิตรถยนต
ในแตละประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
ตามนโยบายการพัฒนาของแตละประเทศ ประเภทรถยนต
ที่ประชาชนนิยม และความเชี่ยวชาญของผูผลิตในประเทศนั้น ๆ 
โดยขอมูลสถิติการคาที่ผานมา อาเซียนเปนตลาดอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนท่ีมีขนาดใหญ ในป 2559 มีมูลคาการคา
รวมประมาณ 84,000 ลานบาท เติบโตรอยละ 4 จากปกอนหนา 
โดยคิดเปนรอยละ 3 ของมูลคาการคายานยนตและชิ้นสวน
ของโลก2 ทั้งนี้ อาเซียนมีมูลคาการนําเขาและสงออกใกลเคียงกัน
อยูที่ 42,000 ลานบาท ซึ่งประเทศไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร
มีมูลคาการคารวม 36,000 ลานบาท 11,000 ลานบาท และ 

แผนภาพแสดงผลการสํารวจความตองการของกลุมตัวอยางกับรถยนต EVs

1 โดยการสํารวจกลุมเปาหมายในประเทศอินโดนีเซีย 311 คน มาเลเซีย 305 คน ฟลิปปนส 310 คน ไทย 306 คน สิงคโปร 308 คน และเวียดนาม

307 คน ดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม Online การจัดสนทนากลุม (Focus Group) และการสัมภาษณเชิงลึก
2 มูลคาการคา (Total Trade) ยานยนตและช้ินสวนของโลก (Harmonized code 87) จาก Global Trade Atlas, 2559
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9,000 ลานบาท เปนอันดับที่ 1 2 และ 3 
ตามลําดับ3 แมวาอาเซียนถือเปนตลาด
ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยานยนต 
แต  ในอุตสาหกรรมยานยนต  ไฟฟ า 
อาเซียนยังเป นตลาดที่อยู  ระหว าง
การพัฒนา โดยมีปจจัยสําคัญในชวง
การเปล่ียนผาน คอื การพัฒนาเทคโนโลยี 
มาตรฐานความปลอดภัย การลดตนทุน
การผลิต และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหรองรับระบบพลังงานไฟฟา 
อาทิ โครงขายสถานีบริการอัดประจุ
รถยนตไฟฟา และความปลอดภัยของ
รถยนต EVs
 ที่ผ านมาประเทศไทย โดย
ภาครั ฐและหน  วยงานที่ เ กี่ ย วข  อง

แผนภาพแสดงผลการสํารวจความตองการของกลุมตัวอยางกับรถยนต EVs

3 มูลคาการคา (Total Trade) ยานยนตและช้ินสวนในอาเซียน (Harmonized code 87) จาก ASEAN stats, 2559
4 บทความ เรื่อง Electric Vehicle (EV) กดปุมสตารทในไทย , Bandage Online 21 มกราคม 2561 

แผนภาพแสดงผลการสํารวจความตองการของกลุมตัวอยางกับรถยนต EVs

ไดดําเนินมาตรการสนับสนุนผูผลิตรถยนตไฟฟา EVs ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ความปลอดภัย และ
นวัตกรรม ใหกับผูผลิตรถยนตไฟฟาตั้งแตเมื่อกลางป 2560 
ไดแก มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) ที่ใหสิทธิประโยชนสําหรับบริษัทผลิตรถยนตไฟฟา EVs 
อาทิ การยกเวนภาษีนําเขาเคร่ืองจักร การลดหยอนภาษีนําเขา

วัตถุดิบและวัสดุจําเปน และการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
รวมท้ังยังไดมีมาตรการลดหยอนภาษีสรรพสามิตใหกับรถยนต
ไฟฟาแบบผสม และรถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปล๊ักเหลือ
รอยละ 4-13 และรถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบเหลือรอยละ 2 
ขณะท่ีมีการจัดเก็บภาษีกับรถยนตเครื่องสันดาปในอัตรา
รอยละ 12-404 นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดมีการดําเนินมาตรการ

เพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนอื่น ๆ 
เพื่อให เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนตไฟฟา การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน และการพัฒนาหวงโซ

การผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา 
EVs ซึ่งเปนส่ิงสําคัญท่ีตองดําเนินการ
ควบคูกันไปอยางตอเนื่อง 
 เ นื่ อ ง จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยานยนตของอาเซียนอยู ในชวงของ
การเปลี่ ยนผ านไปสู  อุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา ดังนั้น เพ่ือตอยอด
การเปนฐานการผลิตรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (ECO Car)
ของไทย ไปสู การผลิตรถยนต EVs 
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ไทยจึงจําเปนตองรักษาบรรยากาศและเสริมสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักลงทุน พรอมกับพัฒนาตอยอดศักยภาพเพ่ือกาวไป
สู การเปนฐานการผลิตรถยนต EVs ซึ่งนอกจากมาตรการ
ทางดานอปุสงคและอปุทานตาง ๆ  ขางตนแลว การประชาสมัพนัธ
สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับรถยนต EVs และการสราง
มาตรฐานอุปกรณในรถยนต EVs ก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวย
เสริมภาพลักษณของความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากน้ี 
การเจรจากับประเทศคู ค าเพื่อกําหนดอัตราอากรนําเข า
ที่เหมาะสมสําหรับรถยนต EVs ภายใตขอตกลงการคาเสรี

ในรูปแบบตาง ๆ จะเปนปจจัยในการชวยจูงใจและผลักดัน
ใหเกิดการลงทุนและพัฒนารถยนต EVs ชิ้นสวนรถยนต EVs 
รวมถงึการลงทนุโครงสรางพืน้ฐาน และการลงทุนในอุตสาหกรรม
ตอเนื่องของไทยและอาเซียนตอไป

จัดทําโดย : 
นายอุษิณ วิโรจนเตชะ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

แหลงขอมูลอางอิง :
บทความ เรื่อง Electric Vehicle (EV) กดปุมสตารทในไทย , 

Bandage Online 21 มกราคม 2561
มูลคาการคา (Total Trade) ยานยนตและช้ินสวนในอาเซียน 

(Harmonized code 87) 
จาก ASEAN stats, 2559

มูลคาการคา (Total Trade) ยานยนตและช้ินสวนของโลก 
(Harmonized code 87) 

จาก Global Trade Atlas, 2559
Download แผนภาพไดที่ https://goo.gl/KW78MR 

หรือ scan QR code  

แผนภาพมูลคาการคากลุมสินคา Harmonized Code 87 (ยานยนตและชิ้นสวน) หนวย พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

ของอาเซียนกับโลก ป 2559 จากฐานขอมูล ASEAN Stats
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