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ใ   
นช่วง 3 – 4 ทศวรรษหลังมำนี้ ภำครัฐและภำคธุรกิจต่ำงเผชิญ

หน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

ภำยใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสื่อสำร โทรคมนำคม ขนส่ง และ 

อีกมำกมำย  ทว่ำ กำรถือก�ำเนิดขึ้นของควำมร่วมมือในลักษณะห่วงโซ่

กำรผลิตที่ขยำยสู่ระดับโลก หรือที่เรียกว่ำ Global Supply Chains 

(GSC) คือ ส่ิงที่มีผลอย่ำงยิ่งต่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรท�ำกำรค้ำ

ของโลกจนไม่เหลือเค้ำเดิม เป็นกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรท้ังหมดของ 

Supply Chain ในภำพใหญ่ ตัง้แต่ต้นน�ำ้ถงึปลำยน�ำ้ ถอืเป็นกำรบรหิำร

จัดกำรต้นทุนให้คุ้มค่ำท่ีสุด อำทิ อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป เสื้อผ้ำ  

เคร่ืองใช้ไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ หรือเครื่องบิน ซึ่งเป็น 

อุตสำหกรรมที่ล้วนมีเครือข่ำยกำรผลิตและมีลูกค้ำกระจำยอยู่ท่ัวโลก  

กลำยเป ็นห ่วงโซ ่อุปทำนระดับโลก โดยมีผู ้ประกอบกำรไทย 

จ�ำนวนไม่น้อยที่มีศักยภำพเข้ำไปมีบทบำทในกระบวนกำรผลิตและ

ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในหลำย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ แนวคิด 

ห่วงโซ่อุปทำนโลก หรือ Global Supply Chain มีควำมส�ำคัญ 

อย่ำงยิ่งต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ในปจจุบัน 

แต่หลังจำกหลำยประเทศมีกำรปิดเมืองจำกมำตรกำรปองกันกำร 

แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ่ึงท�ำให้ธุรกิจที่มีกำรเช่ือมโยงกับ 

นอกประเทศนัน้เริม่เกดิปญหำและเริม่มกีำรต้ังข้อสงสยัเกีย่วกับบทบำท

ของห่วงโซ่อุปทำนโลกทั้งในปจจุบันและอนำคต

 กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and  

Development : UNCTAD) จะจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์กำรลงทุน

โลกทุกปี โดยปีล่ำสุดหรือ “รำยงำนกำรลงทุนโลก 2563” (World 

Investment Report : WIR2020) จัดท�ำข้ึนในหวัข้อ “International 

Production Beyond the Pandemic” ทั้งนี้  ในรำยงำนมีกำร

กล่ำวถึงทิศทำงของเครือข่ำยกำรผลิตระหว่ำงประเทศหรือห่วงโซ ่

กำรผลิตโลก โดยระบุว่ำแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส�าคัญสามประการ

จะเป็นตัวก�าหนดทิศทางของห่วงโซ่การผลิตโลกในอนาคต ได้แก่                 

ที่มำ : UNCTAD
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1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2) การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในห่วงโซ่  

การผลิต (platforms, cloud, IoT, blockchain) และ 3) Additive 

Manufacturing หรือ 3D printing ตัวอย่ำงเช่นระบบอัตโนมัต ิ

ที่ใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดต้นทุนแรงงำนในกำรผลิต เพ่ิมกำรประหยัด

จำกขนำดและสำมำรถน�ำไปสู ่กำร Reshoring หรือกำรกลับไป 

ผลิตยังประเทศพัฒนำแล้ว เน่ืองจำกไม่ต้องพึ่งพิงแรงงำนรำคำถูก 

ในประเทศก�ำลังพัฒนำอีกต่อไป หรือกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในกำรลดกำรก�ำกับดูแลและลดต้นทุนกำรท�ำธุรกรรมในเครือข่ำย 

กำรผลิตมำกขึ้น ท�ำให้เกิดกำรประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของ

ห่วงโซ่อุปทำนที่ซับซ้อน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ 

SMEs สำมำรถเข้ำไปอยู่ในห่วงโซ่กำรผลติโลกได้ง่ำยขึน้ผ่ำนแพลตฟอร์ม

ต่ำง ๆ  ทัง้น้ีเทคโนโลยดีงักล่ำวข้ำงต้นจะเป็นตวัก�ำหนดวถีิใหม่  4 ประกำร

ของห่วงโซ่กำรผลติโลก

วิถีใหม่  4 ประการที่จะเกิดขึ้น และจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของห่วงโซ่การผลิตโลก  ได้แก่ 

1) Reshoring  จะน�ำไปสู่ห่วงโซ่คุณค่ำ หรือ Global Value 

Chains (GVC1) ท่ีสั้นลงและแยกส่วนน้อยลงจะส่งผลกระทบส�ำคัญ

ต่ออุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและมีกำรพึ่งพำห่วงโซ่กำรผลิต

โลกสูง และจะท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำเข้ำสู่ห่วงโซ่กำรผลิตโลกของ

อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ได้ยำกยิ่งขึ้น อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ เครื่องมือ

เครื่องจักร อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2) Diversification จะมีฐำนกำรผลิตที่กระจำยตัวมำกยิ่งขึ้น 

(ไม่กระจุกตัวในจีนที่เดียวอีกต่อไป) ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประเทศ

ต่ำง ๆ โดยเฉพำะประเทศก�ำลังพัฒนำได้เข้ำร่วมห่วงโซ่กำรผลิต                         

อย่ำงไรก็ตำมห่วงโซ่กำรผลิตจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น ดังน้ัน

ประเทศจะได้รับประโยชน์ คือประเทศท่ีมีควำมพร้อมในโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนดิจิทัล ในวิถีนี้จะส่งผลต่ออุตสำหกรรม

กำรผลิตอื่น ๆ ที่มีกำรพึ่งพำห่วงโซ่กำรผลิตโลกสูง 

แต่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยข้ัีนสูงมำกนกั เช่น อตุสำหกรรม       

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

3) Regionalization ข้ันตอนตลอดห่วงโซ ่

กำรผลติ จะกระจกุอยูใ่นภมูภิำคเดยีวกนัมำกยิง่ขึน้ 

ดังนั้นควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคเพ่ือส่งเสริม 

กำรลงทุนจะมีควำมส�ำคัญสูงขึ้น ในวิถีน้ีจะส่งผล 

กระทบต่ออตุสำหกรรมทีไ่ม่ได้พึง่พำห่วงโซ่กำรผลิต

โลกมำกนัก ซ่ึงอำจจะเป็นแค่ห่วงโซ่กำรผลิตที่อยู่

ในภูมิภำค อำทิ อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม 

อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ และ

ที่มำ : UNCTAD

1 Global Value Chains (GVC) หรือ ห่วงโซ่คุณค่ำโลก เป็นรูปแบบและ ขบวนกำรผลิตสินค้ำ โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ นับต้ังแต่ กำรวิจัย (R&D)  
 กำรออกแบบ กำรผลิต กำรค้ำสินค้ำ กำรกระจำยสินค้ำ และบริกำรฯ ซึ่งเป็นกรอบที่กว้ำงกว่ำ Global Supply Chains (GSC)
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4) Replication จะย่นขั้นตอนของกำรผลิต โดยเน้น

กำรออกแบบและกำรบริหำรทีส่�ำนักงำนใหญ่และต้ังโรงงำน

เพื่อผลิต final products ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลกเพื่อ

กำรบริโภคในภูมิภำคนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กำรถ่ำยโอนทำง

เทคโนโลยีเกิดขึ้นน้อยลง อำทิ ในอุตสำหกรรมกำรผลิตยำ 

ท้ังนี้วิถีทั้งส่ีจะมีผลกระทบต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำ 

ท่ีแตกต่ำงกัน

แม้ว่ำวิถีที่แตกต่ำงกันทั้ง 4 ประกำรจะแสดงให้เหน็ว่ำ

ทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของห่วงโซ่กำรผลิตโลกไม่ได้

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มท่ีจะ                    

เกิดขึ้น เป็นไปทิศทางที่ห่วงโซ่คุณค่ามีขนาดสั้นลง แต่มี

มูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นและการลงทุนข้ามพรมแดนระหว่าง

ประเทศจะเกดิขึน้น้อยลง ผูก้�ำหนดนโยบำยจ�ำเป็นจะต้อง

รักษำสภำพแวดล้อมของนโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนที่จะสนับสนุน

กำรปรับเปล่ียนห่วงโซ่กำรผลิตให้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ท้ังนี้

กำรเปลีย่นแปลงของเครอืข่ำยกำรผลติระหว่ำงประเทศจะน�ำมำซึง่ทัง้

ควำมท้ำทำยและโอกำส ในส่วนของควำมท้ำทำย อำทิ เกิดกำรถอน

กำรลงทนุ กำรย้ำยฐำนกำรผลติหรือกำรโยกย้ำยลงทนุ ซึ่งอำจจะส่งผล 

กระทบต่อโอกำสของประเทศก�ำลังพัฒนำในกำรท่ีจะดึงดูดกำรลงทุน

จำกบรษัิทข้ำมชำต ิ ในทำงตรงกนัข้ำม ในอตุสำหกรรมทีน่กัลงทนุจะ

ต้องปรับเปล่ียนให้มฐีำนกำรผลติทีก่ระจำยตัวมำกยิง่ข้ึน ไม่กระจุกตัว

ในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เดียวอีกต่อไป เช่น ในอุตสาหกรรม

ที่มีการพ่ึงพาห่วงโซ่การผลิตโลกสูงแต่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

มากนัก จะเป็นโอกาสของประเทศก�าลงัพัฒนาต่าง ๆ ในการดงึดดู

นกัลงทนุกลุม่นีใ้ห้เข้ามาลงทุนและสร้างฐานการผลติในประเทศของ

ตนเองต่อไป

ผลกระทบส�ำคัญต่อเครือข่ำยกำรผลิตระหว่ำงประเทศหรือห่วงโซ่

กำรผลิตโลกอีกหนึ่งประกำรที่เกิดจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส   

โควิด-19 นอกเหนือจำกทิศทำงของห่วงโซ่กำรผลิตโลกในอนำคตแล้ว 

ก็คือ ปรมิาณเงินลงทนุในห่วงโซ่การผลติโลกหรอืการลงทนุโดยตรง

จากต่างประเทศ หรอื Foreign Direct Investment (FDI) ซ่ึงมผีล

โดยตรงต่อการจ้างงานในประเทศทีเ่กดิการลงทนุ โดยในรำยงำนของ  

UNCTAD ได้วเิครำะห์โดยสรุปประเด็นส�ำคญัคอื (1) มลูค่ำ FDI ท่ัวโลก
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จะลดลงประมำณร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะท�ำให้มูลค่ำ 

FDI  ลดลงต�ำ่กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐัเป็นครัง้แรกตัง้แต่ ค.ศ. 2005  

และ (2) มูลค่ำ FDI จะลดลงเพ่ิมอีกประมำณร้อยละ 5-10 ในปี  

ค.ศ. 2021 และเริม่ฟ้ืนตวัในปี ค.ศ. 2022 อย่ำงไรกต็ำมกำรวเิครำะห์ 

คำดกำรณ์ดงักล่ำวมคีวำมไม่แน่นอนสงูขึน้อยูก่บัระยะเวลำของกำรระบำด 

และประสิทธิผลของนโยบำยเพื่อบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 

จำกกำรแพร่ระบำดรวมถึงควำมตึงเครียดของสงครำมกำรค้ำ ทัง้นี้       

กำรระบำดของโรคส่งผลให้เกิดกำรหยดุชะงักของกำรลงทนุ โดยพบว่ำ

มำตรกำรล็อกดำวน์มีผลท�ำให้กำรลงทุนโครงกำรต่ำง ๆ ชะลอตัว      

และท�ำให้บริษัทข้ำมชำติต่ำง ๆ ทบทวนกำรเปิดโครงกำรลงทุน

ใหม่ ๆ และคาดว่าในปี ค.ศ. 2022 การลงทุนจะทยอยฟื้นตัวอย่าง 

ช้า ๆ  และจะมาพร้อมกับการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่คุณค่าโลก  

หรือ GVC ท่ีจะมีความยืดหยุ่นมากข้ึน นอกจำกนี้ หำกแยกมูลค่ำ 

FDI ที่จะลดลงในแต่ละภูมิภำคในปี ค.ศ. 2020 ประเทศก�ำลังพัฒนำ

คำดว่ำ FDI จะลดลงมำกที่สุดเนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้มีกำรลงทุน

ในอุตสำหกรรมที่พึ่งพำห่วงโซ่กำรผลิตโลกสูง และไม่สำมำรถด�ำเนิน

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกับประเทศพัฒนำแล้ว โดยใน 

ประเทศทีพ่ฒันำแล้ว FDI ในภมูภิำคยโุรปคำดว่ำจะลดลง ร้อยละ 30-45  

มำกกว่ำอเมริกำเหนือและประเทศที่พัฒนำแล้วอื่น ๆ ที่จะลดลง 

โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 ถึง 35 ในภูมิภำคแอฟริกำ FDI คำดว่ำจะลดลง 

ร้อยละ 25-40 ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนำในเอเชีย จะได้รับผลกระทบ 

อย่ำงรนุแรง โดย FDI คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 35-50 และสดุท้ำย FDI  

ในลำตินอเมริกำและแคริเบียน คำดว่ำจะลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2020

ทั้งนี้ กำรพัฒนำวิสำหกิจของประเทศก�ำลังพัฒนำให้เชื่อมโยง

เข้ำสู ่ห่วงโซ่คุณค่ำโลก เป็นข้อเสนอหนึ่งจำกกำร

ประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

ครั้งท่ี 14 ในปี ค.ศ. 2016 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

บรรลุเปำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SGDs) ให้ได้ภำยในปี                        

ค.ศ. 2030  สอดคล้องกับแนวทำงของอำเซียนท่ีตั้ง 

เปำหมำยกำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

และวิสำหกิจรำยย่อย (Micro-Enterprise) เป็น

รำกฐำนในกำรขบัเคลือ่นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  

โดยอำเซียนให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรรวมตัว

ของกลุ่มอุตสำหกรรมในภูมิภำค ซึ่งการท่ีวิสาหกิจ

ภายในประเทศเข้าไปร่วมกับห่วงโซ่คุณค่าโลก 

จะสามารถสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศได้ เนื่องจากสามารถเพิ่มมูลค่า 

การค้าระหว่างประเทศและเพิ่มการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังก่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สอดคล ้องกับผลกำรวิจัยของ 

OECD หรือ องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ

ทำงเศรษฐกิจ ที่ระบุว่ำ ผลประโยชน์ที่แต่ละประเทศ

จะได้รับจำกกำรเข้ำร ่วมกับห่วงโซ ่คุณค่ำโลก คือ

วิสำหกิจภำยในประเทศจะได้รับกำรพัฒนำผลิตภำพ

กำรผลิตเนื่องจำกมีทักษะและควำมช�ำนำญที่เพิ่มขึ้น

เพรำะได้รบักำรถ่ำยถอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจำก

กลุ่มวิสำหกิจชั้นน�ำของโลก2

  2 สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (ITD)
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จัดท�าโดย : 
นายอภิยุกต์ อ�านวยกาญจนสิน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary

/wir2020_overview_en.pdf 

https://www.tma.or.th

https://www.boi.go.th

http://www.itd.or.th

  3 ขั้นตอนวิธี หรืออัลกอริทึม (อังกฤษ: algorithm) หมำยถึง กระบวนกำรแก้ปญหำที่สำมำรถเข้ำใจได้ มีล�ำดับหรือวิธีกำรในกำรแก้ไขปญหำใดปญหำหนึ่งอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน 

เมื่อน�ำเข้ำอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรแก้ปญหำแบบสำมัญส�ำนึก หรือฮิวริสติก (heuristic)

จำกที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้นทั้งหมด ค�ำถำมส�ำคัญที่จะขำดเสียมิได้ 

คือ ผู้ประกอบกำรไทยโดยเฉพำะกลุ่ม SMEs ควรเดินต่อไปข้ำงหน้ำ

อย่ำงไรเพื่อไม่ให้ตกขบวนของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ 

แน่นอนที่สุดว่ำ ผู้ประกอบการไทยควรจะต้องทยอยน�าเทคโนโลยี 

ที่ส�าคัญ 3 ประการท่ีจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางของห่วงโซ่การผลิต

โลกในอนาคต มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกับบรบิทของธรุกิจของตวัเอง 

ได้แก่ 1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2) กำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลใน 

ห่วงโซ่กำรผลิต และ 3) Additive Manufacturing หรือ 3D printing 

โดยเฉพำะกำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ อำทิ “แพลตฟอร์ม” ซึ่งเป็น 

ตลำดแบบดิจิทัล มีพ้ืนที่ที่ไม่จ�ำกัด และมี Algorithm3 ช่วยจับคู ่

ผู้ซ้ือกับผู้ขำยคู่ที่ดีที่สุดให้ได้มำเจอกัน ท�ำให้กลไกของตลำดท�ำงำน 

ได้อย่ำงสมบูรณ์มำกขึ้น นอกจำกนี้แพลตฟอร์มยังเป็นตลำดที่ท�ำให้

ผู้ซื้อสำมำรถเปรียบเทียบคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้ำได้อย่ำงง่ำยและ

สะดวกข้ึน ไม่ว่ำจะเป็น รำคำ สเปค และรีวิว นอกจำกนี้ในช่วง

สถานการณ์โควดิ-19 ความต้องการสนิค้าและบรกิารเกดิการชะลอตวั 

ดงันัน้การเพ่ิมก�าลงัการผลติจงึเป็นไปได้ยาก แต่สิง่ทีผู่ป้ระกอบการ

ควรหันมาให้ความส�าคัญ คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  

เพือ่ท�าให้กระบวนการผลติสนิค้ามปีระสิทธภิาพดขีึน้ ในต้นทุนทีต่�า่ลง 

ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ ผู้ประกอบการหลัง

จบวิกฤตการณ์ครั้งน้ี ทั้งนี้กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำร

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นอีกหนึ่งแนวทำงที่เหมำะส�ำหรับ

ผู้ประกอบกำร SMEs  ที่จะอำศัยวิกฤตโควิดคร้ังน้ี เตรียมองค์กร 

ให้พร้อมรับโอกำสท่ีจะเกิดขึ้นจำกรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ในอนำคต  

โดยคุณสมบัติของ SMEs ที่ BOI หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุนให้กำรส่งเสริม คือ ต้องมีบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยถือหุ้น 

ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและ มีเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 

500,000 บำท ก็สำมำรถขอรับสิทธิประโยชน์ตำมมำตรกำรส่งเสริม 

กำรลงทนุส�ำหรบั SMEs ได้แล้ว จำกเกณฑ์ปกตทิัว่ไปท่ีต้องมเีงนิลงทนุ

ขั้นต�่ำ 1 ล้ำนบำท (ไม่รวมค่ำที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ท้ังหมดนี้ 

เพือ่ผูป้ระกอบกำรไทยก้ำวทนัควำมเปล่ียนแปลง และภำคอตุสำหกรรมไทย

ก้ำวต่อไปอย่ำงยั่งยืน
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กับการเปิดตลาดสินค้า

ความตกลง CPTPP

ของภาคอุตสาหกรรมไทย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 สาระส�าคัญด้านการเปิดตลาดสินค้าภายใต้

ความตกลง CPTPP

 การจัดท�าความตกลงการค้าเสรี หรือ Free 

Trade Agreement (FTA) ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี 

และภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีหรือคู่ภาคี

ได้แต้มต่อหรือได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า รวมถึงการ

ลงทุน อย่างไรก็ดี ในทางกลับกันประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม

เขตการค้าเสร ีหรอืประเทศนอกภาคคีวามตกลงก็จะไม่ได้

รับแต้มต่อหรือได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร  ซึ่งใน

กระบวนการหรือขั้นตอนการเจรจาจัดท�า FTA (ในส่วน

ของการเปิดตลาดสินค้า) โดยทัว่ไปประเทศสมาชิกหรอื

ภาคีสมาชกิจะต้องจดัท�าข้อเสนอด้านการเปิดตลาดสนิค้า 

ประกอบด้วยประเภทการลดภาษี (staging category) 

และระยะเวลาในการลดภาษี (staging period) ส�าหรับ

ใช้เป็นตัวก�าหนดระยะเวลาในการลด/ยกเลิกการเก็บ

อัตราอากรน�าเข้าจากประเทศภาคี ทั้งนี้ นอกจากการ

จดัท�าข้อเสนอด้านการเปิดตลาดสินค้าแล้ว ประเทศภาคี     

จะต้องมีการเจรจาด้านกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า (RULE OF 

ORIGIN: ROO) ส�าหรับใช้เป็นเงื่อนไขในการได้รับสิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ FTA นั้น ๆ ควบคู่กัน

ไปด้วย

 ในส่วนของควำมตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำส�ำหรับ

หุ ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) 

กรณีที่ประเทศสมำชิกใหม่จะเข้ำร่วมควำมตกลงฯ จะมกีระบวนกำร

และแนวทำงกำรเจรจำที่ไม่เหมือนกับกำรจัดท�ำ FTA ฉบบัอืน่ ๆ  ทัว่ไป 

เนื่องจำกหำกประเทศสมำชิกใหม่ได้เข้ำร่วมควำมตกลงฯ จะต้อง

ยอมรับและปฏิบัติตำมพันธกรณีต่ำง ๆ  ที่ระบุในควำมตกลงฯ (ซ่ึงได้มี



(ซึ่ งต้องผ่ำนกำรเจรจำประเภทกำรลดภำษี (staging category)  

และระยะเวลำในกำรลดภำษี (staging period) กับประเทศสมำชิก

อื่น ๆ ก่อน) ทั้งนี้ ตำรำงกำรลดภำษีของแต่ละประเทศจะมีกำรจัดท�ำ

ประเภทกำรลดภำษี และระยะเวลำในกำรลดภำษี ที่แตกต่ำงกัน  

ซึ่งประเทศสมำชิกจะต้องมีกำรเปิดตลำดในระดับที่สูงโดยครอบคลุม

รำยกำรสินค้ำท่ีจะน�ำมำลดหรือยกเลิกภำษีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 95 

ของรำยกำรสินค้ำท้ังหมด ท้ังนี้ รำยกำรสินค้ำในตำรำงข้อผูกพัน 

ภำษีศุลกำกร จะเป็นระบบฮำร์โมไนซ์ 2012 (HS 2012) ในจ�ำนวน 

ระดับพิกัดที่แตกต่ำงกัน โดยออสเตรเลีย บรูไน ชิลี แคนำดำ 

นิวซีแลนด์ เม็กซิโก สิงคโปร์ และเวียดนำมจะใช้ HS Code ท่ีระดับ 

8 หลัก มำเลเซีย และญี่ปุ่น ใช้ HS Code  ที่ระดับ 9 หลัก ในขณะ

ที่เปรูใช้ HS Code ที่ระดับ 10 หลัก โดยเวียดนำมและญี่ปุ่นเป็น

ประเทศที่มีระยะเวลำกำรลดภำษีนำนที่สุด คือ 21 ปี

 กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า (Rule of Origin: ROO) ของสินค้า

ภายใต้ความตกลง CPTPP

        กฎถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ เป็นเงื่อนไขในกำรขอรับสิทธิประโยชน์

ด้ำนภำษีศุลกำกรภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรี ดังนั้น จึงต้องมี

หลักเกณฑ์นี้ขึ้นเพื่อปองกันกำรสวมสิทธิทำงกำรค้ำ ซ่ึงควำม

ตกลงฯ ก�ำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์เพื่อให้ได ้ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ

ไว้ 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
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ตัวอย่างตารางการลดภาษีของเวียดนามภายใต้ความตกลง CPTPP

กำรเจรจำเสร็จสิ้นแล้ว) ทั้งนี้ ในส่วนของกำรเปิดตลำดสินค้ำ ประเทศ

สมำชิกใหม่จะต้องจัดท�ำตำรำงข้อผูกพันภำษีศุลกำกร  (Tariff 

Commitment) ระบบฮำร์โมไนซ์ 2012 (HS 2012) ให้แก่ประเทศ

สมำชิก CPTPP พิจำรณำ ซึ่งในส่วนของกำรจัดท�ำ Tariff Commit-

ment ประเทศสมำชิกเดิมจะเปิดโอกำสให้ประเทศที่สมัครเข้ำร่วม

ควำมตกลงฯ สำมำรถเจรจำ staging category และ staging 

period ในกำรลดภำษีกับสมำชิกเดมิได้ อย่ำงไรกด็ ีในส่วนของข้อบท 

ROO ประเทศสมำชิกใหม่ไม่สำมำรถเจรจำเพื่อปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ระบุในข้อบทดังกล่ำวได้ ดังนั้น ในส่วนของประเทศไทย 

(หำกสนใจที่จะสมัครเข้ำร่วมควำมตกลงฯ) ควรมีกำรก�ำหนดท่ำทีใน

กำรเจรจำเกี่ยวกับ Tariff Commitment ที่เหมำะสมและสอดคล้อง

กับนโยบำยกำรเปิดตลำดและสินค้ำส่งออกที่มีศักยภำพควบคู่ไป  

กับรำยกำรหรือกลุ่มสินค้ำที่มีควำมอ่อนไหวหรือยังไม่เปิดตลำดให้แก่

ประเทศสมำชิก CPTPP และพิจำรณำถึงโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำที่

สอดคล้องกับเกณฑ์ ROO ภำยใต้ควำมตกลง CPTPP ให้มำกที่สุด

 การจัดท�าตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากร (Tariff 

Commitment) ของสินค้าภายใต้ความตกลง CPTPP

       ประเทศสมำชกิ CPTPP จะต้องมกีำรลด/ยกเลกิภำษศีลุกำกร 

สินค้ำที่ได้ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำให้กับประเทศสมำชิกอื่น ๆ โดยจัดท�ำเป็น

ตำรำงกำรลดภำษี  (Tariff Commitment) ของประเทศตน  
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ตัวอย่างตาราง PSR ภายใต้ความตกลง CPTPP

 1.  Wholly Obtained or Produced Goods สินค้ำที่ได้

มำหรือมีกำรผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศสมำชิกทั้งหมด 

 2.  Produced Entirely สินค้ำที่มีกำรผลิตขึ้นทั้งหมด 

ในประเทศสมำชิก โดยใช้วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ  

 3. ส�ำหรับกำรผลิตสินค้ำโดยใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก�ำเนิด

สินค้ำ (Non-Originating Materials) จะมีกำรระบุเกณฑ์กำรเปลี่ยน

พิกัด (Change  in Tariff Classification: CTC) และเกณฑ์ Region-

al Value Content (RVC) ในตำรำง Product-Specific Rules (PSR 

of Origin) ในเอกสำรแนบท้ำยข้อบท ROO จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์

ด้ำนภำษีศุลกำกร ซึ่งในส่วนของกำรค�ำนวณ RVC จะมี 4 วิธี ได้แก่  

           3.1  Focused Value คิดจำกมลูค่ำสนิค้ำทัง้หมดหกัออก

ด้วยมูลค่ำของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดตำมท่ีระบุในตำรำง PSR  

(Annex 3-D) 

           3.2  Build-Down โดยคดิจำกมลูค่ำสนิค้ำทัง้หมดหกัออก

โดยวัตถุดิบที่ถูกระบุว่ำไม่ได้ถิ่นก�ำเนิด (F.O.B. – มูลค่ำวัตถุดิบที่ไม่ได้

ถิ่นก�ำเนิด) โดย RVC จะมำกกว่ำวิธี Build UP 10% (Build UP 

X+10%) 

  3.3  Build-Up โดยคิดจำกมูลค่ำวัตถุดิบที่ได้ถ่ินก�ำเนิด

หรือมำจำกประเทศสมำชิก และ

  3.4  Net Cost (ใช้เฉพำะสินค้ำยำนยนต์และชิ้นส่วน) 

โดยคิดจำกต้นทุนสุทธิ (Net Cost: NC) หักออกด้วยมูลค่ำวัตถุดิบที ่

ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิด กล่ำวคือ NC จะเหมือนวิธี Build-Down แต่จะใช้ NC  

แทนค่ำ F.O.B. ลบด้วยมูลค่ำวตัถุดิบท่ีไม่ได้ถ่ินก�ำเนดิภำยใต้ควำมตกลง 

ทั้งนี้ วิธีการค�านวณมูลค่า RVC ในข้อบท ROO ภายใต้ FTA  

ของไทยจะใช ้การค�านวณ RVC ทางอ ้อม ซึ่ งมีหลักเกณฑ ์

คล้ายกับวิธี Build-Down ของความตกลง CPTPP 

 นัยของการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมภายใต ้

ความตกลง CPTPP 

 ประเทศสมำชกิ CPTPP ทัง้ 11 ประเทศ ไทยมกีำรจดัท�ำ FTA 

แล้วกับ 9 ประเทศ ยกเว้น แคนำดำกับเม็กซิโก ซ่ึงกำรเข้ำร่วม 

ควำมตกลง CPTPP ของไทยจึงเหมือนกับกำรจัดท�ำ FTA ซ้อน FTA 

กล่ำวคอื กำรเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP จงึเสมอืนเป็นกำรจดัท�ำ FTA 

เพิ่มกับแคนำดำและเม็กซิโก ควบคู่ไปกับกำรเปิดตลำดสินค้ำของไทย

เพิ่มเติมให้กับประเทศสมำชิก CPTPP ที่ไทยมีกำรจัดท�ำ FTA แล้ว 

เนื่องจำกควำมตกลงระบุให้ประเทศสมำชิกจะต้องมีกำรเปิดตลำด 

ในระดับท่ีสูงซ่ึงครอบคลุมรำยกำรสินค้ำที่จะน�ำมำลด

หรือยกเลิกภำษีไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 95 ของรำยกำรสินค้ำ

ทั้งหมด จึงส่งผลให้ไทยต้องเปิดตลำดรำยกำรสินค้ำ 

เพิม่เตมิในระดับท่ีสงูกว่ำในกรอบ FTA ท่ีผ่ำนมำของไทย

ให้แก่ประเทศสมำชิก CPTPP ที่ไทยมีกำรจัดท�ำ FTA 

ด้วยแล้ว 

 ทั้งนี้ ในส่วนของกำรเปิดตลำดสินค้ำ สำมำรถ

จัดท�ำรำยกำรสินค้ำได้แค่เฉพำะรำยกำรสินค้ำที่เป็น 

Offer Lists ได ้เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่สำมำรถ 

จัดท�ำรำยกำรสินค้ำ Request Lists ได้ เนื่องจำก

ประเทศสมำชิกเดิมได้จัดท�ำตำรำงกำรลดภำษี (Tariff 

Schedule) ไว้เรียบร้อยแล้ว ประเทศสมำชิกใหม ่

จึงไม่สำมำรถเข้ำไปปรับเปลี่ยนหรือเจรจำตำรำงกำร 

ลดภำษีของสมำชิกเดิมได ้  ดั งนั้ น  ผู ้ เขียนจึ งมี 

ควำมเหน็ว่ำตรรกะเบ้ืองต้นส�ำหรบัใช้ในกำรก�ำหนดท่ำที

ส�ำหรับกำรจัดท�ำรำยกำรสินค้ำท่ีเป็น Offer Lists  

ของไทย ส�ำหรับใช้ในกำรเจรจำกับประเทศสมำชิกเดิม

ควรพิจำรณำถงึรำยกำรสนิค้ำทีไ่ทยยงัไม่เปิดตลำด หรือ

รำยกำรสินค้ำอ่อนไหวของไทยที่มีต่อประเทศสมำชิก 

CPTPP ในกรอบอื่น ๆ ที่ไทยมีกำรจัดท�ำ FTA ด้วยแล้ว 

ดังนั้น กำรเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP อำจส่งผลให้ไทย
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รูปภำพ : ภำพรวมควำมตกลง FTA ของไทยในปจจุบัน และในอนำคตหำกไทยเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP

อุตสาหกรรมรถยนต์
ประเทศที่ไทยยังไม่เปิดตลาด

ญี่ปุ่น

8703.2 (รถเบนซิน)
-  AJCEP ไม่มีกำรน�ำมำลดภำษียกเว้นรถพยำบำลที่ภำษี 0% 
-  JTEPA ไม่น�ำมำลดภำษียกเว้นรถขนำดเกิน 3000 ซีซี (8703.24) แต่ไม่รวมรถพยำบำลที่ภำษี  
 60% และรถพยำบำลที่ภำษี 0% 

8703.3 (รถดีเซล)
-  AJCEP ไม่มีกำรน�ำมำลดภำษียกเว้นรถพยำบำลที่ภำษี 0% 
-  JTEPA ไม่น�ำมำลดภำษียกเว้นรถขนำดเกิน 2500 ซีซี (8703.33) 

8703.8 
(รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟำ)

ทั้ง AJCEP และ JTEPA ภำษี 20 %

8704 (รถบรรทุก)

-  AJCEP 20% ยกเว้นรถบรรทุกดีเซลและเบนซิน ไม่เกิน 5 ตัน 
 (พิกัด 8704.10/870421/8704.31) ภำษี 0%  
-  JTEPA ส่วนใหญ่ 20% ยกเว้นรถบรรทุกดีเซลและเบนซิน ไม่เกิน 5 ตัน 
   (พิกัด 8704.10/870421/8704.31) ภำษี 0% 

ชิ้นส่วนยานยนต์ ญี่ปุ่น

8407.31-8407.34, 8407.90, 
8408.20., 8409.91, 8411, 8537, 
8538

-  JTEPA (8407.31-8407.32 เก็บภำษี 20%) (8407.33-8407.34 เก็บภำษี 15-20%)   
-  AJCEP 8407.31-8407.34, 8407.90, 8408.20 และ 8409.91 และ 8409.99 ไม่น�ำมำลดภำษี 

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ญี่ปุ่น

8511.40 8511.50, 8511.80,      
(สตำร์ตเตอร์มอเตอร์และเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟำ)
8537.10-8537.20, 8538.10, 
8538.90 (แผงสวติซ์และแผงควบคมุ
กระแสไฟฟำ) 

-  JTEPA คงไว้ที่ 15% 
-  AJCEP คงไว้ที่ 10% (ลดภำษีเป็น 0% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นสินค้ำที่น�ำเข้ำมำโดยผู้ผลิตรถยนต์
หรือยำนยนต์เพ่ือใช้ในกำรประกอบเป็นรถยนต์ หรือท่ีน�ำเข้ำมำโดยผู้ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยำนยนต์เพื่อใช้ในกำรประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของ
รถยนต์เพื่อส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่ำว

เหล็ก ไทยลดภาษีให้ประเทศคู่ภาคี FTA ที่เป็นสมาชิก CPTPP ส่วนใหญ่เหลือร้อยละ 0 แล้ว

บทวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของไทยหากต้องมีการเปิดตลาดเพิ่มเติมภายใต้ความตกลง CPTPP 

ตาราง สินค้าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของไทยที่ยังไม่เปิดตลาดภายใต้ FTA ให้กับประเทศสมาชิก CPTPP

ที่มำ: กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ / หมำยเหตุ: แคนำดำ กับเม็กซิโก เป็นประเทศที่ไทยยังไม่มีกำรจัดท�ำ FTA ด้วย

ต้องเปิดตลำดสินค้ำอ่อนไหวหรือกลุ่มสินค้ำที่ไทยไม่น�ำมำลดภำษีให้

กับประเทศสมำชิก CPTPP โดยเฉพำะสินค้ำในกลุ่มยำนยนต์และ 

ชิ้นส่วนกับญี่ปุ ่นที่ไทยไม่เปิดตลำดในกรอบ Japan-Thailand  

Economic Partnership Agreement (JTEPA), ASEAN-japan  

Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP) 

และ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

รวมถึงส่งผลให้สินค้ำในกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์จำกเหล็กของไทย 

ไม่ได้รบัประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมควำมตกลงได้เท่ำท่ีควร
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	 จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า	 การเข้าร่วมความตกลง	 CPTPP	 ของไทยเสมือนเป็นการจัดท�า	 FTA	 เพิ่ม

กับแคนาดาและเม็กซิโก	ควบคู่ไปกับการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมให้กับประเทศสมาชิก	CPTPP	ที่ไทยมีการจัดท�า	FTA	

ดังนั้น	 ในบทความนี้ผู ้เขียนจะให้ความส�าคัญกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของไทยที่ยังไม่ได้เปิดตลาดให้กับ

ประเทศสมาชกิ	CPTPP	ทีไ่ทยมกีารจดัท�า	FTA	ด้วยแล้ว	(ตามตารางสนิค้าอตุสาหกรรมทีส่�าคญัของไทยทีย่งัไม่เปิด

ตลาดภายใต้	FTA	ให้กับประเทศสมาชิก	CPTPP)	โดยมีบทวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของไทย	หากต้องมี

การเปิดตลาดเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงฯ	ดังนี้	

 1)  อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน ในส่วนของกำรส่งออก

รถยนต์ กำรเข้ำร่วมควำมตกลงฯ อำจส่งผลให้ไทยส่งออกรถยนต์ไป

ยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกเม็กซิโกเป็นตลำดส่งออกรถยนต์ (พิกัด 

8701-8705) อันดับ 8 ของไทยช่วงปี 2560-2562 ดังนั้น กำรเข้ำร่วม

ควำมตกลง CPTPP อำจท�ำให้ไทยสำมำรถส่งออกรถยนต์ ไปยงัเมก็ซโิก

เพิ่มขึ้นเพียงประเทศเดียว ภำยใต้เง่ือนไขที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถ

ปฏบิตัติำมเกณฑ์กฎถิน่ก�ำเนิดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงฯ  ได้ อย่ำงไรกดี็ 

สมมติฐำนดงักล่ำวอำจไม่มคีวำมชดัเจนมำกนัก เน่ืองจำกธรรมชำตขิอง

เครือข่ำยกำรผลิต (Production Network) ของอุตสำหกรรมรถยนต์

จะไม่ค่อยมีกำรผลิตข้ำมเขตภูมิภำค อันจะเห็นได้จำก Production 

Network อุตสำหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่

จะอยู่ในภูมิภำคอเมริกำเหนือ โดยเฉพำะในประเทศเม็กซิโกและ

แคนำดำ จึงเป็นสำเหตุให้สหรัฐฯ ต้องเจรจำให้มีกำรเพิ่มมูลค่ำ RVC 

ในสนิค้ำรถยนต์และชิ้นส่วนจำก 62.5%  (ภำยใต้ควำมตกลง NAFTA 

เดิม) เป็น 75% (ภำยใต้ควำมตกลง USMCA) นอกจำกนี้ กำรผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์ซ่ึงเป็นกำรผลิตแบบ Mass Production จะต้องมี 

กำรวำงแผนกำรผลิตก่อนล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำยำวนำน ดังนั้น  

จงึเป็นกำรยำกทีห่ำกไทยเข้ำร่วมควำมำตกลง CPTPP แล้วจะท�ำให้เกดิ 

กำรเปลี่ยนแปลง Supply Chain ในอุตสำหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน

 ทั้งนี้ ในส่วนของอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนของไทย 

ประเด็นส�ำคญัอยูท่ีเ่รือ่งกำรเปิดตลำดอตุสำหกรรมยำนยนต์และชิน้ส่วน

ซ่ึงเป็นสินค้ำอ่อนไหวของไทยท่ียังไม่เปิดตลำดให้กับญ่ีปุ่นท้ังภำยใต้

กรอบ JTEPA และ AJCEP (พิกัด 8407, 8408, 8409, 8411, 8537, 

8538) ดังนั้น หำกไทยเข้ำร่วมควำมตกลงฯ ในอนำคต ควรจะต้องหำ

แนวทำงรองรับท่ำทีที่จะไม่เปิดตลำดสินค้ำดังกล่ำวให้แก่ญี่ปุ่น อำทิ 

กำรขอเจรจำเพือ่จดัท�ำแนวทำงกำรลดภำษใีห้นำนทีสุ่ด (the longest 

phase-outs) เป็นเวลำนำนถึง 29 ปี (โดยจะลดภำษีเป็นร้อยละ 0  

ในปีท่ี 30) ดังท่ีสหรัฐฯ ใช้ในช่วงท่ียังไม่ถอนตัวออกจำกควำมตกลง 

นอกจำกนี้ สหรัฐฯ จะท�ำกำรยกเว้นที่จะลดภำษีสินค้ำรถยนต์  

(โดยเฉพำะรถบรรทุก) และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีควำมอ่อนไหวสูง

ของสหรัฐฯ ต่อญี่ปุ่น รวมถึงแคนำดำกับเม็กซิโก ให้แก่กลุ่มประเทศ 

ดังกล่ำวหรือเฉพำะรำยประเทศ

 2)  อตุสาหกรรมชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า สนิค้ำในกลุ่มดงักล่ำว

เป็นสินค้ำชิ้นส่วนและอะไหล่ยำนยนต์ ที่อยู ่ในหมวดระบบไฟฟำ

ส�ำหรับใช้ในกำรประกอบเป็นรถยนต์ หรือใช้ในกำรผลิตเพ่ือเป็นส่วน

ประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของรถยนต์ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์ 

ซึ่งจำกตำรำงสินค้ำอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญของไทยที่ยังไม่เปิดตลำด 

ภำยใต้ FTA ให้กบัประเทศสมำชิก CPTPP ข้ำงต้น จะเหน็ได้ว่ำรำยกำร

สินค้ำดังกล่ำว ไทยยังไม่เปิดตลำดให้กับญี่ปุ่นในกรอบ JTEPA (โดยมี

ภำษีน�ำเข้ำร้อยละ 15) แต่ไทยเปิดตลำดสินค้ำในกลุ่มดังกล่ำวให้แก่

ญี่ปุ่นแล้วในกรอบ AJCEP ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องเป็น

สินค้ำท่ีน�ำเข้ำมำโดยผู ้ผลิตรถยนต์หรือยำนยนต์ เพื่อใช้ในกำร 

ที่มำ: กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
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จัดท�าโดย  :
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  :
Dtn.go.th/th/tradeinfo/category

TPP/TPP%20text/Annex-3-D.Product-Specific-Rules of origin

Dtn.go.th/th/negotiation/categories

ประกอบเป็นรถยนต์หรือที่น�ำเข้ำมำโดยผู ้ผลิตส่วนประกอบหรือ

อุปกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือยำนยนต์เพื่อใช้ในกำรประกอบเป็น

ส่วนประกอบหรอือปุกรณ์ประกอบของรถยนต์เพือ่ส่งให้ผูผ้ลติรถยนต์

ดงักล่ำว ตำมทีร่ะบใุนประกำศกระทรวงกำรคลงั เรือ่ง กำรยกเว้นอำกร

และลดอัตรำอำกรศุลกำกรส�ำหรับเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ญี่ปุ ่น  

เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2555 ทั้งนี้ ในเบื้องต้นหำกสินค้ำในกลุ่มดังกล่ำว

ต้องมีกำรเปิดตลำดในกรอบ CPTPP ไทยอำจไม่ได้รับผลกระทบ 

มำกนัก เนื่องจำกมีกำรเปิดตลำดให้แก่ญ่ีปุ ่นแล้วตั้งแต่ปี 2561  

ในกรอบ AJCEP 

 3) อตุสาหกรรมเหลก็และผลติภณัฑ์ ในส่วนของอตุสำหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่ำไทยจะเปิดตลำดภำยใต้กรอบ FTA        

อื่น ๆ ที่ไทยจัดท�ำกับประเทศสมำชิก CPTPP เกือบทั้งหมดแล้ว (ไทย

ลดภำษีให้ประเทศคู่ภำคี FTA ที่เป็นสมำชิก CPTPP ส่วนใหญ่เหลือ

ร้อยละ 0 แล้ว) แต่เป็นทีท่รำบกนัดว่ีำไทยมข้ีอเสยีเปรยีบในเรือ่งทีไ่ม่มี

สนิแร่เหลก็ในประเทศ ซ่ึงเป็นวัตถดิุบหลกัส�ำคัญในกำรน�ำไปผลติเหลก็

ต้นน�ำ้จงึส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรไทยต้องพึง่พำ กำรน�ำเข้ำเหลก็ดบิและ

เหล็กกึ่งส�ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรก�ำหนดเกณฑ์ PSR  

ภำยใต้ FTA เป็นเกณฑ์ CTH หรือ RVC เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอำจไม่

สอดคล้องกบัโครงสร้ำงและกระบวนกำรผลติเหลก็และผลติภัณฑ์ของ

ผู้ประกอบกำรในประเทศ จึงส่งผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเกณฑ์ 

ข้ำงต้น และไม่สำมำรถได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีจำกกำรส่งออก

ภำยใต้เกณฑ์ RVC 40% หรือ RVC 40% or CTH except (ในบำง

พิกัด) ได้ ดังนั้นที่ผ่ำนมำจึงมีข้อเรียกร้องจำกผู้ประกอบกำรไทยขอให้

ภำครัฐมีกำรพิจำรณำเจรจำทบทวนเกณฑ์ PSRs ภำยใต้ควำมตกลง 

ATIGA จำก RVC 40% เป็น RVC 40% or CTH เพื่อให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ ROO ในกรอบ FTA ใหม่ ๆ  และลดควำมเข้มงวดของเกณฑ์ PSRs 

ภำยใต้ควำมตกลง ATIGA ทัง้นี ้นอกจำกกรอบ ATIGA แล้ว ยงัมกีรอบ 

ASEAN-China และ ASEAN-Japan ที่มีกำรใช้เกณฑ์ RVC 40% หรือ 

RVC 40% or CTH except ที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงและ

กระบวนกำรผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย  

 ดังนั้น กำรที่เกณฑ์ PSRs ในสินค้ำเหล็กและเหล็กกล้ำ  

(ตอนที่ 72) ภำยใต้ควำมตกลง CPTPP เกือบทั้งหมดใช้เกณฑ์ CTH 

เพียงอย่ำงเดียว (ยกเว้นพิกัดเดียว คือ 7212.10 ใช้เกณฑ์ RVC คือ 

35% วิธี build-up หรือ 45% วิธี build-down) อำจส่งผลให้ 

ผูป้ระกอบกำรไทยไม่สำมำรถใช้ด้ำนภำษจีำกกำรส่งออกไปยงัประเทศ

สมำชิก CPTPP ได้ อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกเหล็ก 

(ตอนท่ี 73) ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ CTH or RVC (30% วิธี build-up  

หรือ 40% วิธี build-down หรือ 50-55% วิธี Focused Value)  

ผู้ประกอบกำรไทยจึงน่ำจะสำมำรถใช้สิทธิด้ำนภำษีจำกกำรส่งออก 

ไปยังประเทศสมำชิก CPTPP ได้ 

 กล่าวโดยสรุป ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำในส่วนของกำรเข้ำร่วม

ควำมตกลง CPTPP หำกพิจำรณำเฉพำะ ในส่วนของกำรเปิดตลำด

สินค้ำอุตสำหกรรมของไทยกับประเทศสมำชิก ไทยอำจไม่ได้รับ

ประโยชน์เท่ำท่ีควร ในทำงกลบักันมคีวำมเป็นไปได้สงูทีไ่ทยอำจจะต้อง

เปิดตลำดสินค้ำอ่อนไหว รวมถึงสินค้ำท่ีไม่น�ำมำลดภำษี (Exclusion 

List) โดยเฉพำะยำนยนต์และชิ้นส่วนให้กับญี่ปุ่นเพื่อแลกกับกำรรับ

ไทยเข้ำเป็นสมำชิก นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ

ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตจำกกำรเปิดตลำดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงฯ 

โดยเฉพำะผลกระทบทีมี่ต่อนโยบำยกำรส่งเสริมอตุสำหกรรม S-Curve 

และ New S-Curve ของรัฐบำล หำกไทยมีกำรเปิดตลำดแล้วจะ 

ส่งผล กระทบต่อสินค้ำในกลุ่มดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร โดยเฉพำะ 

ในส่วนของสินค้ำอุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟำพิกัด 8703.90 (อื่น ๆ)   

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ 

มอเตอร์ไฟฟำ (XEV) และชิ้นส่วนในประเทศ     
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ส าธารณรฐัอินเดียเป็นหนึง่ในประเทศทีม่คีวามส�าคญั
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมี 
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ  ของโลก ด้วยจ�านวน
ประชากรที่มีมากถึง 1.35 พันล้านคน เป็นอันดับสองรอง
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีจ�านวน 1.4 พันล้านคน 
โดยจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย คือ 
ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรรม และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดท�าความตกลงการค้า
เสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทั้งในรูปแบบทวิภาคี
และพหุภาคี ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภายใต้
กลไกทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

 ในส่วนของควำมสัมพันธ์ด้ำนพหุภำคี อินเดียได้สำน

สัมพันธ์กับอำเซียนในฐำนะประเทศคู่เจรจำ (Dialogue Partner) 

เริ่มตั้งแต่ปี 2535 เพื่อเชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผ่ำนนโยบำยมองตะวันออก (Look East Policy) โดยอินเดียมี

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม มีภำษำพูดที่แตกต่ำงกันมำกมำย 

ซึ่งมีภำษำหลักจ�ำนวน 24 ภำษำ และภำษำท้องถิ่นจ�ำนวน 2,000 

ภำษำ นบัตัง้แต่ปี 2534 อตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิเฉลีย่ร้อยละ 

6–7 ต่อปี ประกอบด้วยกำรเกษตรแบบดั้งเดิมและอุตสำหกรรม

เกษตรแบบสมัยใหม่ และอุตสำหกรรมสมัยใหม่ รวมถึงภำคบริกำร

ที่มีกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกร้อยละ 9 ในปี 2544 เป็น

ร้อยละ 57 ในปี 2555 – 2556 โดยเฉพำะในภำคอุตสำหกรรม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในขณะท่ีภำคเกษตรมีจ�ำนวนกำรจ้ำงงำน

บทความพิเศษ

การส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย



ในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงเป็นอันดับสองจำกสัดส่วนทำงเศรษฐกิจ

ทั้งหมด ซ่ึงส่งผลต่อภำพรวมทำงเศรษฐกิจทั้งหมดของอินเดีย 

ภำยหลงัจำกทีอ่นิเดยีประกำศใช้นโยบำย Look East Policy ได้มี

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิ กำรปฏริปูและกำรเปิดเสรี

ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุ กำรพัฒนำเศรษฐกจิอย่ำงยัง่ยนื และกำร

พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยเฉพำะโครงกำร 

Trilateral Highway Project เชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ทำงถนนระหว่ำง อินเดีย–เมียนมำ–ไทย  ในกำรขยำยควำมเติบโต

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงอินเดียกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เชื่อมโยงไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน เกำหลี และ

ญี่ปุ่น ต่อมำอินเดียได้ปรับใช้นโยบำยรุกตะวันออก (Act East 

Policy) ที่มุ ่งเน้นกำรใช้นโยบำยต่ำงประเทศใหม่ภำยใต้หลัก 

3 C ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ในมิติของสังคมและวัฒนธรรม (Culture) 

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิภำค (Connectivity) และควำมสัมพันธ์

ทำงเศรษฐกิจ (Commerce) ที่เน้นกำรค้ำ กำรลงทุนและควำม

ร่วมมือทำงเศรษฐกิจในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้ Soft 

power assets ได้แก่ เชื้อชำติ วัฒนธรรม และกำรศึกษำ ในกำร

เชื่อมโยงอินเดียสู่ประเทศอื่น ๆ ภำยในภูมิภำค ในฐำนะประเทศที่

มเีช้ือชำต ิศำสนำ และวฒันธรรมทีม่มีำอย่ำงยำวนำนผ่ำนสนิทรพัย์

ทำงวัฒนธรรม (Cultural assets) เช่น ศำสนำพุทธ โยคะ และ

คนอินเดียที่ย้ำยถิ่นไปพ�ำนักอยู่ในประเทศต่ำง ๆ นับได้ว่ำอินเดีย

ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรใช้นโยบำยเหล่ำนี้ เพื่อกำร

เช่ือมโยงทำงเศรษฐกจิในภมูภิำคอำเซยีน จงึอำจแบ่ง ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงอินเดียและอำเซียน ประกอบด้วย 3 เสำ1 ได้แก่ 

 • เสาสถาบัน (Institutional pillar) ควำมสัมพันธ์

อำเซียน–อินเดีย เริ่มต้นอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2535 ในลักษณะคู่

เจรจำเฉพำะสำขำ และยกระดับเป็นคู่เจรจำอย่ำงสมบรูณ์ในปี 2538    

ในเวท ีAsean Regional Forum (ARF) นอกจำกนี ้อนิเดียยงัพฒันำ

ควำมสัมพันธ์กับญ่ีปุ่นและเกำหลี ผ่ำนเวทีต่ำง ๆ อำทิ annual 

summit strategic dialogue และ defense dialogue เป็นต้น

 • เสาเศรษฐกิจ (Economic pillar) อัตรำกำรเติบโต

ทำงกำรค้ำระหว่ำงอำเซยีนและอนิเดียเพิม่ขึน้อย่ำงมำกในช่วงระยะ

เวลำ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ จำกอตัรำร้อยละ 21.9 ในปี 2549 เพ่ิมข้ึนเป็น 

อตัรำร้อยละ 65.06 ในปี 2559 โดยอนิเดียและอำเซยีนได้ลงนำม

ควำมตกลงทำงกำรค้ำและบริกำรร่วมกนั ส่งผลให้สร้ำงตลำดกำรค้ำ

ขนำดใหญ่ ทีม่จี�ำนวนผูบ้ริโภคมำกถงึ 1.8 พันล้ำนคน และอัตรำกำร

เตบิโตทำงเศรษฐกจิรวมกนัถงึ 3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงภำค

เอกชนในเข้ำไปลงทนุในอนิเดียเป็นจ�ำนวนมำกในสำขำต่ำง ๆ อำทิ  
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1. รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ อำจำรย์และนักวิชำกำรอิสระ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ “งำนเสวนำออนไลน์นำนำชำติ เรื่อง “India look east policy and relations with South-

east Asia: Problem and prospects” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม 2563

ท่ำเรือ ทำงด่วน และช้ินส่วนยำนยนต์ เป็นต้น ขณะทีบ่รษัิทอนิเดยี  

Act East Policy ส่งผลต่อนโยบำยกำรพฒันำภำคตะวนัออกเฉยีง

เหนือของอินเดียให้เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้

พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง ๆ อำทิ ระบบกำรขนส่งทัง้ทำงบกและ

ทำงน�้ำ ระบบสื่อสำร และพลังงำน รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงอนิเดียและญีปุ่่นในกำรมุ่งพฒันำภมิูภำคให้เกิดผลประโยชน์

ร่วมกัน อำทิ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในศรีลังกำ โครงกำรพัฒนำถนน

และสะพำนในบังกลำเทศ รวมท้ังญ่ีปุ่นยังสนับสนุนอินเดียในกำร 

ผลกัดนั Asia–Africa Growth Corridor (AAGC) เพ่ือมุง่สร้ำงแนวคิด

อินโด–แปซิฟิค (Free and Open Indo–Pacific) เพื่อส่งเสริม 

ควำมเชื่อมโยงทำงทะเลระหว่ำงอินเดียและกลุ ่มประเทศใน 

เอเชียใต้และ

 • เสายุทธศาสตร์ (Strategic pillar) ภำยใต้กำรบริหำร

ของนำยกรัฐมนตรีอินเดีย  นำยนเรนทรำ โมดี ที่มีวิสัยทัศน์ 

“SAGAR” ในภำษำฮินดี หมำยถึงมหำสมุทร นั่นคือกำรสร้ำง

ควำมปลอดภัยและกำรเติบโตให้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในภูมิภำค        

โดยเฉพำะนโยบำย Act East Policy ท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำม

เช่ือมโยงระหว่ำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกับภูมิภำค

อำเซยีน ในอนัท่ีจะสนบัสนนุให้เกดิควำมร่วมมอืและกำรบรูณำกำร 

ทำงเศรษฐกิจร่วมกัน รวมท้ังกำรเน้นย�้ำควำมร่วมมืออย่ำงเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่ำงอินเดีย  ภำยใต้นโยบำยรุกตะวันออก 

Act East Policy กับญี่ปุ่นภำยใต้แนวคิดอินโด–แปซิฟิค (Free 

and Open Indo–Pacific) และเกำหลีภำยใต้นโยบำยมุ่งใต้

ใหม่ (New Southern Policy) ในกำรให้อำเซียนเป็นศูนย์กลำง 
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กำรพัฒนำเศรษฐกิจและยุทธศำสตร์ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 

ในภูมิภำค 

 นโยบำยด้ำนต่ำงประเทศของอินเดียได้พยำยำมสำนควำม

สัมพันธ์มำกขึ้น ทั้งนโยบำยมองตะวันออก (Look East Policy) 

และนโยบำยรุกตะวันออก (Act East Policy) ซึ่งมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย จึงเป็น 

จุดเริ่มต้นในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจกับอินเดีย 

ผ่ำนกลไกควำมตกลงกำรค้ำเสรี (Free Trade Agreement)  จ�ำนวน  

2 ฉบับ ได้แก่ ควำมตกลงกำรค้ำเสรีแบบทวิภำคีไทย-อินเดีย  

(Thai-India Free Trade Agreement) และควำมตกลงกำรค้ำเสร ี

แบบพหภุำคอีำเซียน-อินเดีย (Asean-India Free Trade Agreement) 

ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ตั้งแต่ปี 2547 และ 2551 ตำมล�ำดับ 

 ข้อมูลจำกกระทรวงพำณิชย์ รำยงำนว่ำ ในระยะ 5 ปี 

ที่ผ่ำนมำ ปี 2558 – 2562 อินเดียเป็นคู่ค้ำอันดับที่ 11 ของไทยและ

เป็นคู่ค้ำอันดับ 1 ในภูมิภำคเอเชียใต้ มีมูลค่ำกำรค้ำรวมเฉลี่ยปีละ 

10,136 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ โดยเป็นตลำดส่งออกอนัดบัที ่10 ของไทย

และเป็นตลำดส่งออกอันดับ 1 ในเอเชียใต้ มูลค่ำกำรส่งออกเฉลี่ยปีละ 

6,379 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ สนิค้ำส่งออกส�ำคญั ประกอบด้วย เคมภีณัฑ์              

เมด็พลำสตกิ อญัมณแีละเคร่ืองประดับ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 

ยำนยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอำกำศ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น ด้ำนกำรน�ำเข้ำ อินเดียเป็นตลำดน�ำเข้ำอันดับที่ 13 ของไทย 

และเป็นตลำดน�ำเข้ำอนัดบั 1 ในเอเชียใต้ มลูค่ำกำรน�ำเข้ำเฉลีย่ ปีละ 

3,757 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ สนิค้ำน�ำเข้ำส�ำคญั ได้แก่ เครือ่งเพชรพลอย 

อญัมณแีละทองค�ำ เครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ เคมภีณัฑ์ สนิแร่โลหะ

และผลติภณัฑ์ ชิน้ส่วนยำนยนต์ สตัว์น�ำ้แช่แข็งและแปรรปู ผลติภณัฑ์

จำกพชื เวชภัณฑ์ และเครือ่งจกัรไฟฟำ เป็นต้น 

 ส�ำหรับกำรใช้สทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษศีลุกำกรภำยใต้ควำมตกลง 

FTA ท้ังสองฉบับ ในช่วยระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ (ปี 2560 – 2562) พบว่ำ

ด้ำนกำรส่งออกผู้ประกอบกำรมีกำรยื่นของสิทธิประโยชน์ ภำยใต ้

ควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-อินเดีย ค่อนข้ำงคงท่ีท่ีมูลค่ำ 596 644 

และ 558 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล�ำดับ ส่วนควำมตกลงกำรค้ำเสรี

อำเซียน-อินเดีย มีกำรใช้สิทธิประโยชน์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 3,084 

3,821 และ3,712 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล�ำดับ สินค้ำส่งออกส�ำคัญ

ที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เครื่องปรับอำกำศ ตู้เย็น เคมีภัณฑ์  

ชิ้นส่วนยำนยนต์ และโทรทัศน์ เป็นต้น ส�ำหรับด้ำนกำรน�ำเข้ำ ภำยใต้

ควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-อินเดีย มีกำรใช้ประโยชน์ค่อนข้ำงคงที่ที่

มูลค่ำ 10 11 และ 10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล�ำดับ ส่วนควำมตกลง

กำรคำ้เสรีอำเซียน-อินเดีย ค่อนข้ำงเพ่ิมขึ้นที่มูลค่ำ 574 677 และ 
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745 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล�ำดับ สินค้ำน�ำเข้ำส�ำคัญที่มีกำรใช้

สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เกลือ พืชผัก ผลไม้สดหรือแห้ง เหล็กกล้ำ

และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนยำนยนต์ เวชภัณฑ์ และสิ่งทอ เป็นต้น

 อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำไทยจะมีควำมตกลงพิเศษทำงกำรค้ำกับ

อินเดีย แต่เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำกำรค้ำที่ใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี

ศุลกำกรจำกควำมตกลงทั้ง 2 ฉบับ พบว่ำ อำจมีกำรใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงไม่เตม็ที ่ ซึง่อำจเกดิจำกอุปสรรคบำงประกำร อำท ิกฎถิน่ก�ำเนดิ 

สินค้ำที่ค ่อนข้ำงเข้มงวด และพิธีกำรศุลกำกรของอินเดียที่ยังม ี

กฎระเบยีบค่อนข้ำงซบัซ้อนในแต่ละพ้ืนที ่ตลอดจนระดับกำรเปิดตลำด

ของอินเดียที่ยังไม่ครอบคลุมสินค้ำเปำหมำยของไทยมำกนัก ดังนั้น 

ไทยจึงอำจจ�ำเป็นต้องแสวงหำเครื่องมือ เพื่อเป็นทำงเลือกในกำร

ส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลง

ทำงเศรษฐกิจกับอินเดียเพ่ิมเติม

 ทั้งน้ี บิมสเทค หรือควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอลส�ำหรับ 

ควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำร (The Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sector Technical Cooperation : BIMSTEC) 

เป็นกรอบควำมร่วมมอืระดับอนภูุมภิำคด้ำนเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดขึ้นจำก

นโยบำยมองตะวนัตก Look West Policy ของไทย โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้ำง

ประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน เทคโนโลยี กำรสื่อสำร 

พลังงำน กำรท่องเที่ยวและประมง รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำม 

ช่วยเหลือระหว่ำงกัน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ปจจุบันมีสมำชิกท้ังหมด 

7 ประเทศ ได้แก่ บังกลำเทศ ศรีลังกำ อินเดีย ไทย เมียนมำ เนปำล 

และภูฏำน โดยได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำ (BIMSTEC 

Trade Negotiation Committee : BIMSTEC TNC) เพื่อจัดท�ำเขต

กำรค้ำเสรี BIMSTEC (Framework Agreement on the BIMSTEC 

Free Trade Area) ซึ่งมีกำรเจรจำมำแล้วกว่ำ 10 ปี สถำนะปจจุบัน 

กำรเจรจำยังคงไม่สำมำรถบรรลุผลได้ตำมเปำหมำยที่ตั้งไว้ และก�ำลัง

อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อผลักดันให้ BIMSTEC FTA บรรลุผล 

เนื่องจำกภูมิภำคอ่ำวเบงกอลเป็นพื้นท่ีเปำหมำยท่ีไทยให้ควำมส�ำคัญ 

โดยเมื่อพิจำรณำจำกมูลค่ำ GDP ณ ปี 2561 รวมกันสูงกว่ำ 3.62  

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประเทศในกลุ่ม 

BIMSTEC ที่อยู่ในระดับสูงกว่ำ 1 พันเหรียญสหรัฐฯ (ยกเว้นเนปำล) 

ประชำกรซ่ึงอยู่ในวัยแรงงำนของทุกประเทศรวมกันในภูมิภำคที่ม ี

อัตรำสูงกว่ำร้อยละ 50 และกำรพึ่งพำกำรบริโภคภำยในประเทศ

เป็นก�ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ ยังมีอินเดีย 

เป็นสมำชิก ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ของโลก รวมทั้งมี

ระยะทำงท่ีไม่ไกลจำกไทย ในขณะเดยีวกัน อนิเดยียงัมสีภำพทำงสังคม

และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกับไทย ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรช่วงชิง

ควำมเป็นมหำอ�ำนำจระหว่ำงจีนภำยใต้ยุทธศำสตร์ Belt and Road 

Initiatives (BRIs) กับสหรัฐอเมริกำภำยใต้ยุทธศำสตร์อินโดแปซิฟิค 

(Indo-Pacific) ดังนั้น กรอบควำมร่วมมือบิมสเทคจึงถือเป็นหนึ่งใน

ยทุธศำสตร์ในกำรเช่ือมโยงเอเชยีใต้และอำเซยีนและไทยเข้ำไว้ด้วยกนั

  ในโอกำสที่ประเทศไทยจะรับวำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน BIMSTEC ต่อจำกศรีลังกำ  

ในปี 2564 – 2565 ซึ่งในปี 2565 ไทยจะเป็นเจ้ำภำพ

กำรประชุม APEC อีกต�ำแหน่งด้วย ดังนั้น กำรวำง

ยทุธศำสตร์ Look Forward to BIMSTEC ในกำรเป็น

โอกำสแห่งภูมิภำค จึงมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับไทย  

ด้วยควำมเป็นตลำดภูมภิำคขนำดใหญ่ทีม่ ี GDP สูงถงึ  

ร้อยละ 3.7 ล้ำนล้ำนเหรญีสหรฐัฯ ซึง่เตบิโตกว่ำ GDP  

ของไทยถงึ 9 เท่ำ และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ   

6.5  ต่อปี (ก่อนสถำนกำรณ์โควดิ) นอกจำกนี ้ภมูภิำค  

BIMSTEC ยังอดุมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยำกรธรรมชำติ 

มีควำมใกล้ชิดทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม 

แม้ว่ำทีผ่่ำนมำ ประเทศส่วนใหญ่ในภมูภิำคเอเชยีใต้จะ
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ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจเพียงฝ่ำยเดียวจำกหลำยประเทศ  

อำทิ โครงกำร GSP ของสหภำพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำ, โครงกำร 

DFQF (Duty Free Quota Free) จำกประเทศก�ำลังพัฒนำ  

แต่ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำวพบว่ำ ประเทศในภูมิภำคเอเชียใต้ได้มี

กำรเปิดตลำดด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น  

ในวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งประธำน BIMSTEC เป็นโอกำสของไทย 

ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกับอินเดีย  

และ BIMSTEC ในเสำต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภูมิภำค

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 ในภำพรวม ถอืเป็นโอกำสในกำรส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอื

ของไทย จำกกำรที่เป็น 1 ในประเทศสมำชิกผู้ริเริ่มในปี 2540 และ

แสดงบทบำทน�ำในเวที BIMSTEC อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด และ 

กำรส่งเสริมบทบำทของไทยเพื่อเป็นสะพำนเชื่อมโยงเอเชียใต้  

กบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ตลอดจนกำรเชือ่มโยง BIMSTEC กบักรอบ

ควำมร่วมมืออินโด-แปซิฟิค เพื่อให้ BIMSTEC เป็นอีกช่องทำงหนึ่ง 

ของไทยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือได้ ส�ำหรับโอกำสกำรพัฒนำควำม 

ร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเป็น

ประธำน BIMSTEC และ APEC ไทยควรสนับสนุนกำรใช้ประโยชน ์

จำกควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของแต่ละประเทศสมำชกิ ด้วยกำรเร่ง

สรุปกำรจัดท�ำ BIMSTEC FTA เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำสู่ตลำด และกำร

เชือ่มโยงห่วงโซ่อปุทำนภำยในภมูภิำค ตลอดจนกำรขยำยควำมร่วมมอื

ด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมในสำขำทีไ่ทยมศัีกยภำพ อำท ิเกษตร ดจิทิลั 

เทคโนโลย ีกำรแพทย์ ยำ โครงสร้ำงพืน้ฐำน และกำรท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

นอกจำกนี ้ยงัเป็นโอกำสของไทยในกำรส่งเสรมิบทบำทด้ำนควำมมัน่คง

ทำงอำหำร โดยเนน้ย�ำ้กำรเปน็ผู้จดัหำสนิค้ำอปุโภคและบรโิภคในช่วง

กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 บทบำทควำมมั่นคงในอำชีพในกำร 

ฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ โดยกำรสร้ำงกลไกช่วยเหลือให้กับกลุ่มอ่อนไหว 

(MSMEs) และ กำรเตรียมควำมพร้อมกับโรคระบำดฉุกเฉินเพื่อควำม

มั่นคงด้ำนสุขภำพ

 จากการท่ีไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน       

ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งใน

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ผ่านนโยบาย Look East Policy และ 

Act East Policy ของอินเดีย และ Look West Policy ของไทย 

เพื่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจผ่านนโนบาย 3 เสา และความตกลง 

การค้าเสรีจ�านวน 2 ฉบับ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมี BIMSTEC 

เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้

ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในการส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกจิระดับอนภูุมิภาคระหว่างภมิูภาคเอเชียใต้

และไทย และอาเซยีนเข้าไว้ด้วยกนั ดังน้ัน  ในโอกาสการด�ารงต�าแหน่ง

ประธาน BIMSTEC ของไทย จึงควรส่งเสริมความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรมกบัอินเดียให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดได้มากย่ิงขึน้ 

จัดท�าโดย  :
นางสาวสุจิรภา หาญสวัสดิ์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

2. สถานทูตไทยประจ�ากรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
                                     3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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บทความพิเศษ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

บทเรียนจาก COVID-19 

สู่ความมั่นคงด้านยาของชาติที่ยั่งยืน

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย

 อุตสาหกรรมยามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

น้อยกว่าร้อยละ 0.84 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และมีจ�านวนแรงงาน 31,813 คน  

ถึงแม้ว่ายาจะยังไม่มีบทบาทมากนักต่อการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน แต่ยาเป็นหน่ึงใน

ปัจจัยส่ีท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ดังน้ัน 

อุตสาหกรรมการผลิตยาจึงมีความส�าคัญไม่น้อยไป

กว่าอุตสาหกรรมอ่ืน และไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มีเพื่อ

เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพียงอย่างเดียว  

แต่ยังมีความส�าคัญในแง่ของการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชากร รวมถึงรักษาความม่ันคงของ

ประเทศชาติด้วย ประกอบกับกิจการผลิตยาเป็น 

ธุรกิจท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ซึ่งไทยมี

ความพร้อมและมีศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนา

ยาสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค จึงมีโอกาส 

ท่ีจะก้าวเป็นผู้น�าของอาเซียนได้ หากภาครัฐให้การ 

ส่งเสริมท่ีเหมาะสมและช่วยแก้ไขปัญหาในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาอย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมยาในประเทศ 

 อุตสำหกรรมกำรผลิตยำของไทยประกอบด้วยยำแผน

ปจจุบัน ยำจำกสมุนไพร และยำชีววัตถุ ซึ่งยำทั้งสำมกลุ่มดังกล่ำว

มีลักษณะโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสรุปได้ ดังนี้ 

 ยาแผนปัจจบัุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) อตุสำหกรรม

กำรผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือก็คือกำรผลิตวัตถุดิบที่ใช้ส�ำหรับผสม

เป็นยำสตูรต่ำง ๆ  สำมำรถแบ่งออกเป็นตวัยำส�ำคญัหรอืสำรออกฤทธิ์

ทำงยำ (Active Pharmaceutical Ingredients: APIs) ซึ่งส่งผล

โดยตรงต่อกำรรักษำ เช่น พำรำเซตำมอล แอสไพรินมีผู้ผลิต 

ในประเทศ 5 รำย และสำรประกอบกำรท�ำยำที่ไม่ใช่สำรออกฤทธิ์ 

(Inert Substance and Excipients) เช่น สำรยึดเกำะสำรเคลือบ 
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และ 2) อุตสำหกรรมกำรผลิตยำชื่อสำมัญ (Generic Drugs) ซึ่งม ี

ผู้ผลิตในประเทศ 142 รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)  

โดยผูผ้ลติส่วนมำกจะน�ำเข้ำ APIs จำกต่ำงประเทศมำพฒันำสตูรต�ำรบั 

แล้วผสมได้เป็นยำส�ำเร็จรูปในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ยำเม็ด ยำน�้ำ  

คิดเป็นมูลค่ำตลำดในประเทศมำกกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท

 ยาจากสมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อุตสำหกรรม

กำรผลิตวัตถุดิบสมุนไพร โดยกำรสกัดสำรจำกพืชสมุนไพรด้วย 

วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรกลั่น กำรสกัดด้วยสำรเคมี กำรสกัดด้วย

คำร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วน�ำมำผ่ำนกรรมวิธีชีวภำพทำงเคมี 

เพื่อแยกสำรอินทรีย์ที่สำมำรถน�ำไปปรับโครงสร้ำงโมเลกุลของ

สำรประกอบที่สกัดได้เพื่อใช้ในกำรผลิตยำ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่ำวอำจอยู่

ในรูปผงสมุนไพรหรือสำรสกัดหยำบ มีผู้ผลิตในประเทศประมำณ 10 

รำย และ 2) อุตสำหกรรมกำรผลิตยำจำกสมุนไพร ซ่ึงเป็นกำรน�ำ

วัตถุดิบสมุนไพรมำพัฒนำสูตรต�ำรับ แล้วผสมได้เป็นยำสมุนไพรในรูป

แบบต่ำง ๆ เช่น ยำแคปซูล ยำลูกกลอน ฯลฯ โดยปจจุบันมีผู้ผลิตที่ได้

มำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต 53 รำย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 

2563) จำกผู้ผลิตยำจำกสมุนไพรในประเทศทั้งสิ้น 694 รำย คิดเป็น

มูลค่ำตลำดในประเทศประมำณ 10,000 ล้ำนบำท

 ยาชีววัตถ ุ เป็นยำที่ผลิตโดยกระบวนกำรเทคโนโลยีชีวภำพ 

ใช้ในกำรรกัษำโรคต่ำง ๆ  เช่น โรคมะเรง็ โรคข้ออกัเสบ มขีนำดโมเลกลุ

และควำมซับซ้อนในกำรผลติมำกกว่ำยำเคม ีปจจบัุนมีผูผ้ลติในประเทศ

ท่ีสำมำรถผลิตได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ คือ บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ 

จ�ำกัด โดยกำรผลิตยำชีววัตถุบำงชนิดได้เอง 

ในประเทศตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เกิด 

กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมและส่งผลให้ระดับ

รำคำยำชีววัตถุดังกล่ำวปรับลดลงจำกเดิมมำก 

กระท่ังรัฐบำลสำมำรถเพิ่มกำรเข ้ำถึงยำของ

ประชำชนในประเทศได้โดยไม่ต้องเพิม่งบประมำณ

มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม ปจจุบันไทยยังมีกำรผลิตยำ

ชีววัตถุเองได้เพียงไม่กี่รำยกำร ท�ำให้ต้องพึ่งพำ

กำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก เนื่องจำก

อตุสำหกรรมกำรผลติยำชวีวตัถุต้องใช้เงนิลงทุนสงู

มำก หำกจะลงทุนให้ครบทั้งห่วงโซ่มูลค่ำตั้งแต ่

กำรวจิยัและพฒันำไปจนถึงกำรผลติเป็นผลติภณัฑ์

จะต้องใช้เงินลงทุนถึง 4,500-5,000 ล้ำนบำท  

ท้ังนี้  อุตสำหกรรมยำชีววัตถุมี มูลค ่ำตลำด 

ในประเทศมำกกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 21วารสาร

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร ผ ลิ ต ย า 

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ภ า ย ใ ต ้ วิ ก ฤ ต  

COVID-19

 จ ำก โครงสร ้ ำ งของ

อุตสำหกรรมข้ำงต้น จะเห็นได้

ว่ำกำรผลิตยำของไทยส่วนมำก

เป ็นกำรผลิตยำแผนป จจุบัน       

ซ่ึ ง ไทยมี วั ตถุ ดิ บ ในประ เทศ 

น้อยมำก จ�ำเป็นต้องพึ่งพำกำร 

น�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ

เกือบทั้งหมด โดยเฉพำะอินเดีย 

จีน และประเทศในสหภำพยุโรป 

ท�ำให ้เมื่อเกิดกำรระบำดของ 

โรค COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบทำงยำของโลก 

ต้องชะลอกำรผลิตลง มีนโยบำยจ�ำกัดกำรส่งออกวัตถุดิบทำงยำไปยัง

ต่ำงประเทศ มีกำรปิดท่ำเรือบำงแห่ง ตลอดจนมีมำตรกำรล็อคดำวน์

ท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ  ในขณะท่ี 

ผู้ใช้ยำในไทยต่ำงตื่นตระหนกและต้องกำรกักตุนยำเพื่อปองกันปญหำ

กำรขำดแคลนและเพือ่จ่ำยยำให้กบัผู้ป่วยของตนล่วงหน้ำ จงึมีค�ำสัง่ซ้ือ

จ�ำนวนมำกไปยงัผูผ้ลิตยำในประเทศ จนผูผ้ลติยำในประเทศจ�ำนวนหนึง่

ไม่สำมำรถผลิตยำบำงชนิดได้ เนื่องจำกมีวัตถุดิบรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่

ไม่เพยีงพอ เกดิปญหำกำรขำดแคลนยำทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัผู้ป่วยโรคเรือ้รงั

บำงชนิด อำทิ ยำส�ำหรับผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ท�ำให้หลำยฝ่ำย

ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นของกำรมีอุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำ

ตลอดห่วงโซ่อุปทำนในประเทศ ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถช่วยลด 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรน�ำเข้ำสำรออกฤทธิ์ทำงยำและสำรประกอบอื่น ๆ  

ลดกำรพึ่งพำผลิตภัณฑ์ยำจำกต่ำงประเทศ ปองกันกำรน�ำเข้ำยำ 

ที่ไม่ได้ผลิตตำมมำตรฐำน GMP PIC/S แล้ว ยังท�ำให้เกิดกำรสร้ำง 

องค์ควำมรู้ พัฒนำบุคลำกรในแต่ละสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม

ให้มกีำรวิจยัและพฒันำยำใหม่มำกข้ึน รวมถงึสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศ

จำกกำรส่งออกเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ปจจุบันไทยสำมำรถผลิตยำได้เองในประเทศคิดเป็นมูลค่ำ

ประมำณ 50,000 ล้ำนบำท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่ำ 

ตลำดยำในประเทศทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นกำรน�ำเข้ำยำจำก 

ต่ำงประเทศ โดยอุตสำหกรรมยำของไทยสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำร

ส่งออกให้กับประเทศปีละประมำณ 15,000 ล้ำนบำท ซึ่งมีตลำด 

ส่งออกหลักคือประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะเมียนมำ 

เวียดนำม และกัมพูชำ
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แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยาไทยสู่ความม่ันคงและม่ังคัง่อย่าง

ยั่งยืน

 จำกวิกฤตกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ได้สะท้อน 

ให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนำอุตสำหกรรมยำ 

ให้มีควำมพร้อมตลอดห่วงโซ่อุปทำนโดยเร็ว เพื่อควำมมั่นคงด้ำนยำ

ของชำติที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง อันจะน�ำมำซึ่งสุขภำพที่ดีของประชำกร

และสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศสืบไป ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ  

ดังนี้

ด้านกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 1)  กระทรวงสำธำรณสุขปรับปรุ งระบบจัดสรรเ งิน 

งบประมำณในกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพและ

สอดคล้องกับภำระกำรใช้จ่ำยจริงของโรงพยำบำลต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้น 

 2)  กรมบัญชีกลำงปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร 

จัดซื้อยำ เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงสมบูรณ์ เนื่องจำกยำเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ผลิตศักยภำพสูงในประเทศจ�ำนวนมำก 

 3)  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำควบคุมกำร 

น�ำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศที่ไม่ได้ผลิตตำมมำตรฐำน GMP PIC/S  

อย่ำงเข้มงวด เพื่อให้ผู ้ประกอบกำรในประเทศสำมำรถแข่งขัน 

ด้ำนรำคำได้

ด้านการผลิต 

 1) องค์กำรเภสัชกรรมเป็นศูนย์กลำงในกำรวิจัยและพัฒนำ

สูตรต�ำรับยำ สนับสนุนองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ 

ผูผ้ลติยำในประเทศ รวมถงึผลติวัตถดุบิทำงยำทีจ่�ำเป็นและทีม่ปีรมิำณ

กำรใช้สูง 

 2) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเป็นศูนย์กลำง 

ในกำรส่งเสรมิสนบัสนนุกำรยกระดบัอตุสำหกรรมยำในประเทศเพ่ือให้ 

ผู้ผลิตยำในประเทศสำมำรถคิดค้นและผลิตยำนวัตกรรมได้มำกขึ้น

 “

จัดท�าโดย  :
นางสาวอริศรา สินอุดม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  :
ส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ทั่วราชอาณาจักร 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2562 

(www.fda.moph.go.th) 

 อุตสาหกรรมยา บทเรียน ชีวิต ความคิด วินิต อัศวกิจวิรี 

(www.fda.moph.go.th) 

 อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบทางยาของประเทศไทย

 (www2.gpo.or.th)

 แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2560-2564 

 http://www2.ops3.moc.go.th
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สัมภาษณ์พิเศษ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (รศอ.)

ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู

 ...ขอเชญิชวนทกุท่ำน โดยเฉพำะ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำคอุตสำหกรรม  

น�ำสิ่งที่  สศอ. คิด จัดท�ำ พัฒนำ  

ไปประกอบกำรพิจำรณำใช้ประโยชน์

ถือว่ำ สศอ. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น

ศูนย์กลำงบริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม...

 “

 “



 วารสารฯ	 ฉบับนี้จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ

สมาชิกใหม่ภายใต้รั้ว	 สศอ.	 กับ	 รศอ.ศิริเพ็ญ	 

เกียรติเฟ ื ่องฟู	 ผู ้บริหารคนใหม่	 คนดีคนเก ่ง	 

มากความสามารถ	 กับบทบาทรองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(รศอ.)

 ♦	ขอให้เล่าประสบการณ์ทีเ่ข้ามารบัราชการ

ในรั้วกระทรวงอุตสาหกรรม

 ดิฉันเริ่มรับรำชกำรเดือนเมษำยนปี พ.ศ. 2531 ในต�ำแหน่ง

บุคลำกร 3 งำนวินัยและพัฒนำบุคคล ภำยใต้รั้วกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนสรรหำ อัตรำก�ำลัง วินัยและ

พัฒนำบุคคล จำกน้ันได้รับกำรสนับสนุนจำกผู ้บังคับบัญชำให้ม ี

ควำมก้ำวหน้ำและปรับต�ำแหน่งมำตำมล�ำดับ เป็นบุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ี

ฝึกอบรม นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล นักประชำสัมพันธ์ งำนพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จัดท�ำ

แผนพฒันำทรพัยำกรบคุคลของกรมเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 

และจัดกำรฝึกอบรมสัมมนำฯ จัดท�ำแผนประชำสัมพันธ์ ภำยใต้

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ต่อมำปี พ.ศ. 2544  ได้รับมอบหมำยให้

ปฏบิติัหน้ำทีห่วัหน้ำฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ ควบคู่กบัต�ำแหน่งนกัวเิครำะห์

นโยบำยและแผน ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ รับผิดชอบติดตำม 

ประเมินผล พัฒนำระบบรำชกำร พัฒนำระบบบริหำร และจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ นโยบำยและแผน จัดท�ำค�ำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 

โดยปฏิบัติหน้ำท่ีนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

ยำวนำนพอสมควรประมำณ 10 ปี ได้รบักำรสนบัสนนุให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ผูอ้�ำนวยกำรกองยทุธศำสตร์และแผนงำนตัง้แต่พฤศจกิำยน พ.ศ.2557 

ก่อนที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ในบ้ำนหลังนี้ 
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	 ♦	ภารกจิหน้าที ่ความรบัผดิชอบในบทบาท

รองผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

 ขอเรียกตัวเองว่ำพี่ดีกว่ำ พี่ได้รับมอบหมำยจำกท่ำน ผศอ. 

ให้เป็นผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (CIO) และผู้บริหำรด้ำนกำร

จัดกำรควำมรู้ (CKO) โดยให้ดูแล ก�ำกับกำรปฏิบัติงำน  2 กอง  

2 กลุม่งำน ได้แก่ กองสำรสนเทศและดัชนเีศรษฐกจิอตุสำหกรรม (กส.) 

ซ่ึงเป็นกองทีม่คีวำมส�ำคญัมำกของ สศอ. และได้ดูแลกองวจิยัเศรษฐกจิ

อุตสำหกรรม (กว) ในเร่ืองของกำรวิจัย แจ้งเตือนภัย และช้ีน�ำ 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม ซึ่ง 2 กองนี้ท�ำงำนประสำนเชื่อมโยงกัน  

และเชื่อมโยงมำจำกอีก 5 กองของ สศอ. ในส่วนกลุ่มงำนก็จะดูแล 

กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร (กพบ.) ซึ่งก็ถือว่ำเป็นงำนที่เรียกว่ำคุ้นเคย 

มีประสบกำรณ์มำพอสมควร และอีกหน่วยที่มีควำมส�ำคัญเช่นกันคือ  

กลุ ่มประชำสัมพันธ์ (กปส.) เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู ้ ควำมเข้ำใจ  

สิง่ที ่สศอ. เรำท�ำบำงครัง้สำธำรณะหรอืผูท้ีไ่ด้รบัข่ำวสำรข้อมลูอำจจะ

เข้ำใจคลำดเคลื่อน ดังนั้นกำรชี้แจงบนฐำนข้อมูลที่ถูกต้องผ่ำน 

กำรวเิครำะห์มำเป็นอย่ำงดีส�ำคญัมำก เพ่ือควำมน่ำเชือ่ถือจะช่วยสร้ำง

ควำมเชื่อม่ันได้มำกกว่ำ ซึ่งหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล 

ทั้ง 4 หน่วยงำนน้ี  พี่คิดว่ำเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรท�ำงำน 

ซึ่งกันและกัน บูรณำกำรท�ำงำนกันแบบเชื่อมโยงได้ เริ่มจำก กส.  

เกบ็รวบรวมข้อมลูอย่ำงเป็นระบบจำกทกุแหล่ง ทัง้จำกผูป้ระกอบกำร

อุตสำหกรรม และกลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 

จำกนั้น กว. น�ำมำพิจำรณำประกอบ วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อน�ำไป

สู่กำรช้ีน�ำ เสนอแนะ และเตือนภัยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

กพบ. น�ำไปประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรในส่วนของกำรพัฒนำ

และจัดท�ำแผนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพฯ เพื่อกำรติดตำม 

ประเมินผลองค์กรรองรับ  สุดท้ำย กปส. น�ำไปประชำสมัพนัธ์เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนได้รับรู้ รับทรำบ เพ่ือน�ำไปใช้ประโยชน์

และเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที 

 นอกจำกนี้ ยังมีควำมตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ สศอ. 

ในกำรเติมเต็มจำกที่ดีมำกอยู ่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น ประกำรแรก คือ  

กำรบูรณำกำรผลักดันงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำมแผนพัฒนำ

อุตสำหกรรม โดยเฉพำะในส่วนที่เป็นแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

และบริกำรแห่งอนำคต อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ 

อุตสำหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสำหกรรมอำหำร 

แห่งอนำคต อุตสำหกรรมชีวภำพ และอุตสำหกรรมบริกำรแพทย ์

ครบวงจร ฯลฯ  

 ประกำรที่สอง คือ สศอ.เป็นศูนย์กลำงบริกำรข้อมูล 

ภำคอุตสำหกรรม ท�ำหน้ำที่บริกำรด้ำนกำรชี้น�ำและเตือนภัย 

ภำคอุตสำหกรรม บูรณำกำรทุกหน่วยงำนใน สศอ. กรมต่ำง ๆ  

ในกระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) ท่ีผู ้บริหำรเคยมีแนวทำงไว้แล้ว  

เช่น iSingleForm โดยอำจจะจับมือบูรณำกำรให้มำกและใกล้ชิดขึ้น

ระหว่ำงหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่คล้ำยกับ สศอ. เป็น “ส�ำนักงำน

เศรษฐกิจ” เหมือนกัน คือ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) 

ส�ำนักนโยบำยยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  เพรำะแต่ละ 

หน่วยงำนมีบทบำทหน้ำท่ีคล้ำยกัน แต่มีกลุ่มประชำชนหรือลูกค้ำ 

ในควำมดูแลแตกต่ำงกัน ซึ่งก็เป็นแนวทำงที่ตั้งใจท�ำตำมนโยบำย  

E - Government คือ กำรให้หน่วยงำนต้องเชื่อมโยงกำรท�ำงำน 

และข้อมลูข้ำมหน่วยงำนกนั ซึง่ถ้ำหำกสำมำรถประสำนเชือ่มโยงข้อมลู 

3 หน่วยงำน จะเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่ำงมำก รวมทั้งกระทรวงอื่น ๆ 
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ซ่ึงผู ้บริหำรระดับสูงของกระทรวงได้ปูทำงไว ้แล้ว และ สศอ.  

ได้ท�ำไว้แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกระทรวงพำณิชย์ กระทรวงแรงงำน  

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง

ต่ำงประเทศ ร่วมกับหน่วยงำนระดับกรม เช่น กรมสรรพสำมิต  

กรมศุลำกร ฯลฯ “กำรท�ำงำนในปจจุบันเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ส�ำคัญมำกนะคะ” 

 ♦		งานด้านอื่น ๆ  ที่ท่านต้องการหรือคิดว่า 

สศอ. ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 สิ่งที่ตั้งใจจะท�ำตอนที่ได้รับโอกำสและได้รับมอบหมำย คือ 

สศอ. เป็นองค์กรที่มีบุคลำกรที่ถือว่ำเป็นคนดีคนเก่ง ครีม หัวกะทิ  

(ท่ำน ผศอ. และทุกคนใน อก.พูดเช่นนี้นะคะ) พี่โชคดีมำก ๆ  

ที่ได้มำอยู ่ที่นี่ค่ะ สศอ.มีบุคลำกร 

ที่มีองค์ควำมรู ้ ซึ่งปจจุบันข้อมูล 

องค์ควำมรู้เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ คือ 

ทรัพย์สินและสินทรัพย์ จ�ำเป็นที่จะ

ต้องน�ำออกมำเผยแพร่ให้ทุกคน 

ได้รับทรำบและน�ำไปใช้ประโยชน์  

ซึง่ถ้ำท�ำได้จะเกิดควำมเชือ่มัน่ ควำม

ไว้วำงใจ อยากสนับสนุนให้ สศอ. 

เปิดบ้าน ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู ้  

มีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องของภาคอุตสาหกรรม  

ทั้งผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงประชาชนสามารถน�าสิ่งที่ สศอ.  

จัดท�าและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เพราะ สศอ.เป็นศูนย์สารสนเทศด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

       อีกเรื่องคือ กำรพัฒนำองค์กำรและ

บุคลำกรของ สศอ. ให้สำมำรถรองรับ 

กำรท�ำงำนสู่ระบบดิจิทัล เพรำะปจจุบัน 

รูปแบบกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนทำง

เศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต กำรค้ำ บริกำร 

และทำงสงัคม ได้ปรบัเปลีย่นไปอย่ำงส้ินเชงิ 

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ E-Government  

ที่มีกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ 

กำรให้บริกำร ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี สศอ. เรำท�ำอยู่ 

กำรท�ำ Connected Gov เรำก็ท�ำแล้ว Open Government  

เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำร และกำรเป็น Smart Gov 

ที่ สศอ. ได้เตรียมกำรรองรบัไว้ในระดบัทีด่มีำกแล้ว “รวมไปถงึหัวใจ

ส�ำคัญ คือกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถมีเวลำและมีพลังในกำร

สร้ำงสรรค์งำน” ค่ะ 

 ทั้งหมดน้ีคือควำมตั้งใจในบทบำทของ รศอ. ซึ่งถือว่ำคือ 

ผู้ช่วยท่ำน ผศอ. เชื่อว่ำ สศอ. เรำมีองค์ควำมรู้ที่ดีอยู ่ในทุกกอง  

เรำควรจะเปิดบ้ำน Open House  เชิญชวนทุกคนมำรู้จักงำนที่ สศอ. 

ได้ด�ำเนินกำรอยู ่ค่ะ รวมถึงเรำจะก้ำวออกไปหำผู ้ประกอบกำร 

ในควำมรับผิดชอบให้มำกยิ่งขึ้น  



 ♦		อยากให้แชร์มุมมองหรือหลักคิดในการ

ท�างาน

 ที่ ผ ่ ำนมำพี่ คิดว ่ ำค ่อนข ้ ำงโชคดีที่ ได ้ รับโอกำสจำก 

ผู้บังคับบัญชำ ได้มีโอกำสเรียนรู้และสั่งสมประสบกำรณ์กำรท�ำงำน 

ในหลำกหลำยแขนง ไม่ว่ำจะเป็นงำนทีจ่บมำโดยตรงคือ วำรสำรศำสตร์

และสื่อสำรมวลชนจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี 

กำรบริหำรจำก NIDA ได ้ปฏิบัติหน ้ำที่ ในต�ำแหน ่งบุคลำกร  

นักประชำสัมพันธ์ นักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จนมำถึงนักวิเครำะห์  

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นงำนที่ได้มำเรียนรู้เพ่ิมเติม ได้แก่ 

เร่ืองของกำรพฒันำบคุลำกร กฎหมำย งำนวนิยั ไปจนถงึงำนวเิครำะห์

นโยบำยและแผน งำนยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร พัฒนำระบบ

บริหำรรำชกำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งถึงแม้ว ่ำเรำจะต้อง 

สวมบทบำท ท�ำหน้ำที่ในหลำย ๆ อย่ำงในช่วงระยะเวลำเดียวกัน  

แต่พ่ีคิดว่ำทั้งหมดคือโอกำสและกำรเรียนรู ้ และมีควำมมุ ่งม่ัน 

แต่ก็ภูมิใจและสนุกกับงำนนะคะ มีผู้บังคับบัญชำ ชี้แนะ ให้ค�ำปรึกษำ 

มีทีมงำนที่ดี ฉะนั้นขอแค่เรำขยัน พยำยำม มุ ่งมั่น และตั้งใจท�ำ 

ในโอกำสที่เรำได้รับ 
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 นอกจำกนี้ดิฉันยังมี บุคคลต ้นแบบท่ียึดเป ็นแนวทำง 

ในกำรท�ำงำน คือ อำจำรย์ประวีณ ณ นคร อดีตเลขำธิกำรส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และท่ำนอำจำรย์อดุล จันทรศักดิ์ 

อดตีข้ำรำชกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน ทัง้ 2 ท่ำน

ท่ำนสอนและให้ข้อคิดในกำรท�ำงำนไว้เป็นอย่ำงดี ท่ำนมองว่ำทุกคน 

มีมุมเหนื่อยและท้อ แต่เมื่อท้อแล้วให้รีบกลับมำตั้งต้นให้เร็ว ที่ส�ำคัญ

จะต้องปฏิบัติและยึดในหลักจรรยำข้ำรำชกำรและท�ำงำน ในส่วนของ

กระทรวงอตุสำหกรรม มหีลำยท่ำนค่ะทีไ่ด้มโีอกำสเป็นลกูน้องโดยตรง
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และได้รับโอกำสจำกอดตีผูบ้รหิำร อก. ไม่ว่ำจะเป็นท่ำนปลดักระทรวง

อุตสำหกรรมท่ำนปรีชำ อรรถวิภัชน์ ท่ำนพสุ โลหำรชุน  ท่ำนอุษำ  

บุณยประภัศร ท่ำนเฑียร เมฆำนนท์ชัย ท่ำนกัญญำ สินสกุล  

ท่ำนอิสสระ โชติบุรกำร ท่ำน ผศอ.ทองชัยของเรำด้วยค่ะ ควำมจริง 

มีอีกหลำยท่ำนค่ะ ท่ำนสอนงำนและฝึกพี่มำ แต่ละท่ำนจะมีแนวทำง

ที่ดีให้พี่เสมอ 

 ♦		รศอ. คดิว่ามปีระเดน็อะไรท่ี สศอ. ต้องเร่ง

ด�าเนินการ

 คงขอเรียนตำมนี้ค่ะ “จะร่วมสนับสนุน เรื่องแรกงำนพัฒนำ 

สศอ. สู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล Smart OIE สศอ. ท�ำได้ดีแล้ว Smart 

Service เร่งด่วนตอนนี้คือ iSingleForm ระบบกำรแจ้งข้องมูลกำร

ประกอบกิจกำรฯ ส�ำหรับกำรติดตำมประเมินภำวะเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่  (Big 

Data) เพื่อน�ำไปสู่วิเครำะห์และกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งภำครัฐ

และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม” ซึ่ง สศอ. ได้รับมอบหมำยให้เป็น

หน่วยงำนหลักค่ะ 

 สุดท้ายต้องการจะเรียนผู้อ่านวารสารฯ ว่า สศอ.  

จะเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ มีบุคลากรปฏิบัติไม่มาก  เราท�างาน 

ด้านวิชาการ สศอ. เป็นศูนย์บริการด้านสารสนเทศเศรษฐกิจ

และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล 

จากทุกหน่วยงานของกระทรวง เราต้องการเผยแพร่และ

บริการข้อมูลต่อสาธารณะ  สศอ.ยินดีเปิดรับความคิดเห็น

จากทุกภาคส่วน เพื่อน�ามาปรับใช้ ในการปฏิบัติในการร่วม 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน มีอะไรติดต่อ  

สศอ.ได้เสมอ ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก จะสื่อสารกับเรา 

รวมถึง OIE Facebook Fanpage 
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ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ดัชนีอุตสาหกรรม

    ไตรมาส 3/2563 

ภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2563 (กรกฎาคม – กันยายน) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.10 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2) สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ที่ชะลอตัวลง จากอุตสาหกรรมยานยนต์ การกลั่นปิโตรเลียม น�้าตาลทราย คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  

ในขณะที่อุตสาหกรรมท่ียังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน  

ปุ๋ยเคมี เภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค อาหารสัตว์ส�าเร็จรูป และการแปรรูปและถนอมผลไม้และผัก เป็นต้น 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (68 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
3/2562

(ก.ค. – ก.ย.)

ไตรมาส
2/2563

(ก.ค. – ก.ย.)

ไตรมาส
3/2563

(ก.ค. – ก.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม
(ถ่วงน�้ำหนักมูลค่ำเพิ่ม)

99.48 80.21 91.42 13.98 -8.10

ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 101.59 82.19 93.79 14.11 -7.68

ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 134.58 127.32 118.50 -6.93 -11.95

ดัชนีอัตรำส่วนสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 133.30 203.38 134.93 -33.66 1.22

ดัชนีแรงงำนอุตสำหกรรม 103.23 91.16 91.45 0.32 -11.41

ดัชนีผลิตภำพแรงงำนอุตสำหกรรม 97.23 85.55 99.12 15.86 1.94

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 64.78 52.89 60.63 - -
ที่มำ: กองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
หมำยเหตุ: ฐำนเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกำล

 อย่างไรก็ตาม ดัชนีอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98 จากอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โดยเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศและการส่งออก เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  ที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และผู้ผลิตต่างเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย ยางนอกและยางในรถยนต์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการผลิต

ยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เบียร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการประกาศคลายล็อกดาวน์ในประเทศจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 

ส่งผลให้ตัวแทนจ�าหน่ายและร้านค้าสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อเติมสต๊อกสินค้าภายในร้านให้เต็ม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จากตู้เย็น

และเครื่องซักผ้า มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทย และความต้องการจากตลาดในประเทศและส่งออกที่มีอย่างต่อเนื่อง

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีผลผลิต ไตรมาส 3/2563 

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.09 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยกำรผลิตลดลง 

ในระดับสูง โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.40 และรถปิคอัพ ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.89 เนื่องจำกได้รับผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลต่อก�ำลังซื้อของตลำดต่ำงประเทศและในประเทศ
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ลดลง ประกอบกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งที่ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้ลดน้อยลง รวมไปถึงสถำบันกำรเงินมีควำมเข้มงวดในกำรปล่อยสินเช่ือ

รถยนต์มำกขึน้ อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงเดอืนสงิหำคม – กนัยำยน  มกีำรผลติเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อน และสำมำรถ

กลับมำผลิตได้เกิน 100,000 คันต่อเดือน จำกกำรออกรถยนต์รุ่นใหม่และกำรส่งเสริมกำรขำย/แคมเปญต่ำง ๆ 

 2.  อุตสาหกรรมการกล่ันปิโตรเลียม ปรบัตัวลดลงร้อยละ 7.51 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกปรมิำณ

กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศและส่งออกได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท�ำให้กิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว ท�ำให้กำรเดินและขนส่งทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศลดลง รวมทั้ง โรงกลั่น 

หยุดซ่อมบ�ำรุงในช่วงเดือนของไตรมำสนี้

 3. อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ปรับตัวลดลงร้อยละ 38.93 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ภำวกำรณ์ 

ผลิตลดลง โดยปจจัยหลักจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 และผลจำกมำตรกำรล็อกดำวน์เพื่อปองกันกำรแพร่ระบำด  

ท�ำให้ควำมต้องกำรสินค้ำลดน้อยลง รวมไปถึงกำรท่ีผู้ผลิตปรับลดวันท�ำงำน ตลอดจนกำรขำดแคลนวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตสินค้ำ 

ที่ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตลดลง

 4.  อตุสาหกรรมการผลติน�า้ตาลทราย ปรับตวัลดลงร้อยละ 65.21 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน สถำนกำรณ์

กำรผลิตลดลงเนื่องจำกปีนี้โรงงำนปิดหีบเร็วจำกภัยแล้งที่เกิดขึ้นท�ำให้ผลผลิตอ้อยน้อยลง รวมทั้ง พื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดลง ส่งผลให้ผลิต

อ้อยเฉลี่ยต่อไร่ลดลง

 5. อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.05 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกัน 

ของปีก่อน จำก Hard Disk Drive เน่ืองจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกจิท่ีชะลอลง ถึงแม้ว่ำในช่วงไตรมำสท่ีสองท่ีผ่ำนมำมคี�ำสัง่ซือ้เพิม่ขึน้เนือ่งจำก

ปญหำ Supply chain ในจีน อกีทัง้ กำรปิดฐำนกำรผลติมำเลเซยีและฟิลปิปินส์ ท�ำให้มกีำรย้ำยฐำนกำรผลติเข้ำมำในไทยเพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม 

ในเดือนกันยำยน สถำนกำรณ์กำรผลิต (ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมกำรผลิตคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้สนิค้ำเพิม่ข้ึนตำมกำรลงทุนเก่ียวกบัเศรษฐกจิดิจิทัลท่ีมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน

สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในไตรมาส 3/2563 มีดังนี้

 อุตสาหกรรมอาหาร ในภำพรวมปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.83 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ที ่

ปรับตัวลดลงนอกเหนือจำกน�้ำตำลทรำย ได้แก่ กำรผลิตสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง ลดลงร้อยละ 6.66 ภำวะกำรผลิต

ลดลงจำกสินค้ำปลำหมึกแช่แข็งและกุ้งแช่แข็ง สำเหตุมำจำกควำมต้องกำรอำหำรทะเลแช่แข็งในธุรกิจร้ำนอำหำรและโรงแรม รวมถึง 

กำรบริโภคทั่วไปทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ยังคงได้ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และปญหำจำกวัตถุดิบ 

ที่ใช้ในกำรผลิตมีปริมำณลดลง ในขณะที่สินค้ำที่มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรผลิตสัตว์น�้ำบรรจุกระป๋อง นม และอำหำรสัตว์ส�ำเร็จรูป 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.01  6.37 และ 6.25 ตำมล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรผลิตสัตว์น�้ำบรรจุ

กระป๋องมีค�ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นจำกควำมต้องกำรอำหำรกระป๋องไว้บริโภคในท่ีพักของตนเอง เพื่อปองกันกำรระบำดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ส่วนผลติภณัฑ์นม กำรผลติเพิม่ข้ึนในสนิค้ำนมพร้อมดืม่และนมผงเป็นหลกั โดยนมพร้อมดืม่มีกำรออกผลติภณัฑ์ใหม่

ส�ำหรับเด็ก  และกำรท�ำโปรโมชั่นลดรำคำสินค้ำให้กับตัวแทนจ�ำหน่ำย อีกทั้งได้รับค�ำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจำกประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย ได้แก่ 

ลำว กมัพชูำ และพม่ำ ส่วนนมผงยงัคงได้รบัค�ำสัง่ซือ้เพิม่ขึน้จำกมำเลเซยี อนิโดนเีซยี และพม่ำ โดยบรษิทัผูผ้ลติทีม่ำเลเซยีปิดโรงงำนผูผ้ลิต

ในประเทศจงึท�ำกำรผลติและส่งมอบสนิค้ำแทน ส�ำหรบัอำหำรสตัว์ส�ำเรจ็รปู กำรผลติเพิม่ข้ึนในอำหำรแมว จำกกระแสกำรเลีย้งสตัว์ก�ำลงั

เป็นที่นิยมเพิ่มมำกขึ้น และอำหำรสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจำกอำหำรจิ้งหรีดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องด่ืม ในภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.45 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

จำกกำรผลิตเบียร์ ผลิตภัณฑ์น�้ำดื่ม/น�้ำอัดลม เป็นหลัก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 และ 3.65 ตำมล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกอุตสำหกรรมเคร่ืองดื่มมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ ท�ำให้ตลำด 

เครื่องดื่มมีกำรแข่งขันสูงมำก ผู้ผลิตเร่ิมมีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีกำรผ่อนคลำย 

ล็อกดำวน์ ท�ำให้ร้ำนค้ำร้ำนอำหำรมีควำมต้องกำรสั่งซื้อเบียร์เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับภำวะปกติ

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย โดยกลุม่สิง่ทอ ปรบัตัวลดลง ร้อยละ 25.48 เมือ่เปรยีบเทียบกับไตรมำสเดยีวกนั

ของปีก่อน ภำวะกำรผลิตลดลงตำมสถำนกำรณ์ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอลงเนื่องจำกกำรระบำด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ส่วนกลุม่เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย ปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนัทีร้่อยละ 21.88 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดียวกนั

ของปีก่อน ภำวะผลิตลดลงจำกผลกระทบภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถำนกำรณ์ระบำดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอกำรซ้ือลง  

แต่เร่ิมมีค�ำสั่งซ้ือจำกทั้งในและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมำตรกำรคลำยล็อคดำวน์ในหลำยประเทศ ท�ำให้กิจกำรร้ำนค้ำ  

ห้ำงสรรพสินค้ำสำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้
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ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.*
รวม MPI (VA) 101.81 105.59 101.76 99.48 100.19 100.85 97.39 80.21 91.42 87.24 91.73 95.30 95.72

%YOY 1.81 3.71 -3.63 -4.18 -3.22 -4.36 -4.97 -20.02 -8.10 -12.93 -9.05 -2.15 -0.54
1. อาหาร (10) MPI (VA) 103.87 110.19 107.46 94.61 94.83 96.49 92.51 96.81 90.99 90.91 90.87 91.18 93.26
weight = 16.1514 %YOY 3.87 6.09 -2.48 -0.92 1.44 -1.72 -2.41 -2.33 -3.83 -4.13 -5.82 -1.44 -1.04
2. เครื่องดืม่ (11) MPI (VA) 99.70 99.01 107.37 99.51 101.61 100.30 96.61 85.10 105.93 110.32 105.04 102.43 104.03
weight = 3.77604 %YOY -0.30 -0.69 8.45 10.72 16.45 10.67 5.32 -19.59 6.45 8.57 4.73 6.02 -2.66
3. สิง่ทอ (13) MPI (VA) 103.83 103.46 93.36 90.67 86.88 94.31 90.83 57.26 67.57 61.10 66.85 74.76 81.50
weight = 1.64456 %YOY 3.83 -0.36 -9.76 -15.38 -19.85 -14.50 -11.60 -38.42 -25.48 -29.67 -29.11 -17.69 -11.70
4. เสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย (14) MPI (VA) 96.01 99.99 95.18 94.92 96.52 98.54 89.70 71.79 74.16 68.29 72.44 81.74 75.06
weight = 1.87997 %YOY -3.99 4.14 -4.80 -2.72 -3.60 -1.56 -3.03 -21.91 -21.88 -29.25 -26.49 -8.88 -19.78
5. ยางและพลาสติก (22) MPI (VA) 104.04 103.05 95.62 94.69 97.13 95.77 91.18 75.26 87.71 82.33 90.04 90.75 91.27
weight = 8.90064 %YOY 4.04 -0.95 -7.21 -9.67 -6.84 -10.64 -11.53 -16.17 -7.38 -15.24 -5.98 -0.47 -1.78
7. เหล็ก (24) MPI (VA) 103.73 106.24 95.37 93.53 97.06 98.91 84.62 81.11 87.43 87.45 86.04 88.80 90.60
weight = 3.58709 %YOY 3.73 2.41 -10.23 -17.24 -15.56 -15.62 -20.81 -19.70 -6.52 -9.90 -13.01 4.94 9.19
7. อิเล็กทรอนิกส์ (2610) MPI (VA) 86.80 89.83 84.60 85.50 86.35 84.17 85.99 77.52 84.61 81.25 84.69 87.88 90.28
weight = 3.01889 %YOY -13.20 3.49 -5.82 -12.20 -11.81 -15.53 -9.07 -8.75 -1.05 -5.91 0.61 2.20 6.07
8. ยานยนต์ (2910) MPI (VA) 102.08 112.41 105.99 107.40 108.45 105.36 108.40 32.84 75.09 56.49 74.10 94.67 93.03
weight = 13.27784 %YOY 2.08 10.12 -5.72 -5.59 -5.81 -6.70 -4.26 -69.04 -30.09 -47.91 -29.67 -12.66 -3.32
9. HDD  (26202) MPI (VA) 116.24 120.84 113.76 124.13 106.85 136.71 128.84 101.25 111.44 104.17 99.57 130.59 117.81
weight = 3.11667 %YOY 16.24 3.96 -5.86 0.40 -5.82 14.47 -6.66 -3.03 -10.22 -2.51 -27.17 1.36 -1.82
10. เครื่องปรบัอากาศ (28191) MPI (VA) 88.74 92.60 102.41 83.17 91.57 79.08 78.85 75.81 78.31 84.22 71.66 79.05 81.89
weight = 2.49086 %YOY -11.26 4.35 10.60 5.67 15.66 -3.14 4.70 -38.93 -5.84 -8.03 -9.39 0.25 -3.73

อุตสาหกรรม ดัชนี (%YoY) 2560 2561 2562 2559 2563

ที่มำ: กองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
หมำยเหตุ: ฐำนเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกำล
 
                  อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น    อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวลดลง

รูปที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส
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ไตรมาส 
อัตราการใช้ก าลังการผลติ ดัชนีการส่งสินค้า 

ดัชนีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง 

 ทั้งน้ี สำมำรถสืบค้นข้อมูลรำยละเอียดดัชนีอุตสำหกรรม ได้ที่ เว็บไซต์ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)  
http://www.oie.go.th 

ที่มำ: กองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
หมำยเหตุ: ฐำนเฉลี่ยปี 2559 เป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกำล
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ภ ำคอุตสำหกรรมเป็นภำคกำรผลิตที่มีควำมส�ำคัญในกำร 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่ำนมำภำค

อุตสำหกรรมของประเทศไทยมุ ่งเน้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก  

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตเป็นหลัก 

(Efficiency-driven Country) ท�ำให้อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP 

ชะลอตวัอยูใ่นระดบัร้อยละ 3 ต่อปี ซึง่ไม่เพยีงพอต่อกำรขับเคลือ่น

เศรษฐกจิให้หลุดพ้นจำกกบัดกัรำยได้ปำนกลำง (Middle Income 

Trap) ดังนั้นจึงจ�ำเป ็นอย ่ำง ย่ิงที่ต ้องมีกำรเร ่งพัฒนำขีด 

ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของภำคอุตสำหกรรมที่จะช่วยยกระดับ

กำรพัฒนำประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด

 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่เป็น

กลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต  (New Engine 

of Growth) ซ่ึงจะช่วยยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ

ประเทศโดยกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจจำกกำรเน้น

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกประสิทธิภำพไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำก

นานาสาระ

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

แนวทาง 4P
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation-driven Country) ท�ำให้

ประเทศสำมำรถหลุดพ้นจำกกับดกัรำยได้ปำนกลำงได้ และเศรษฐกิจ

ขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยตำมแผนแม่บทยุทธศำสตร์ชำติ  

มีกำรแบ่งกลุ ่มอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ออกเป็น 6 กลุ ่ม

อุตสำหกรรม ได้แก่

 (1) อุตสำหกรรมชีวภำพ

 (2)   อุตสำหกรรมแพทย์ครบวงจร

 (3)   อุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปญญำ                   

  ประดิษฐ์

 (4)   อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม

 (5)   อุตสำหกรรมควำมมั่นคง

 (6)   ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมและบริกำร

 กำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

แห่งอนำคตให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตำมเปำหมำย จ�ำเป็น 

ต้องมีกรอบกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญซึ่งสำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุ 

เปำหมำยร่วมกันได้ โดยแนวทำง 4P เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
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ในภำพรวมที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมและ

มีเปำหมำยเพื่อยกระดับภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรม

แห่งอนำคตที่ขับเคล่ือนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประกอบ 

ไปด้วยแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

 1) PLATFORM : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส�ำคัญ 

เพือ่ให้เกิดกำรพฒันำและต่อยอดด้ำนเทคโนโลย ีนวตักรรม และมำตรฐำน

ทีส่�ำคญัในอตุสำหกรรมแห่งอนำคต เช่น กำรสร้ำงศนูย์กลำงด้ำนกำรวจัิย

พัฒนำเทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรสร้ำงศนูย์ทดสอบมำตรฐำนผลติภณัฑ์

ทีส่�ำคญั กำรจัดท�ำฐำนข้อมลูกลำงขนำดใหญ่ (Big Data) เพือ่ใช้ประโยชน์

ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมแห่งอนำคต เป็นต้น

 2) PROCESS : กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต โดยใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบกำรบริหำรจัดกำร เพื่อเพิ่มผลิตภำพ

กำรผลิตและยกระดบัสถำนประกอบกำรไปสูก่ำรเป็น Smart Factory 

เช่น กำรน�ำระบบ Automation มำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรใช้

ปญญำประดิษฐ์ในกำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น

 3) PRODUCT : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นกำร     

ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกระดับงำนวิจัย (Laboratory 

scale) ไปสู ่กำรผลิตเป ็นสินค ้ำที่มีมูลค ่ำเพิ่มในเชิงพำณิชย ์  

(Industrial Scale)

 4) PEOPLE : ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำร บุคลำกร 

และแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพื่อให ้สำมำรถประยุกต ์ใช ้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนกำรผลิตและรองรับกำร

พัฒนำภำคอุตสำหกรรมไปสู ่อุตสำหกรรมแห ่งอนำคต เช ่น   

กำรส ่งเสริมทักษะด้ำนดิจิ ทัล กำรฝ ึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง  

กำรทดสอบสมรรถนะบุคลำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

แห่งอนำคต เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อให้

ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็น

เครื่องยนต ์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทย 

ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่เราต้องการ

จัดท�าโดย  :

นายธีร์ ตั้งตรงหฤทัย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

แผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การบริหารแห่งอนาคต

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายฉบับ

ปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 18 (2)
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เกร็ดความรู้คู่อุตสาหกรรม

การจัดท�าระบบสารสนเทศ
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

   ำรพฒันำประเทศไทยให้ก้ำวเข้ำสูย่คุอตุสำหกรรม 4.0 หรือ 

Industry 4.0 หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลจะเป็นเทคโนโลยี

ที่มีบทบำทส�ำคัญที่ภำคส่วนต่ำง ๆ น�ำมำประยุกต์ใช้ในงำนอย่ำง 

กว้ำงขวำง เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกำรผลิต

และธุรกจิของประเทศ อำท ิกำรปรบัปรงุระบบกำรผลติภำยในโรงงำน 

กำรยกระดับกำรบริกำรภำยในโรงพยำบำล หรือแม้แต่กำรบริหำร

จดักำรธรุกจิกำรเกษตรอย่ำงฉลำด โดยเฉพำะควำมจ�ำเป็นในกำรปฏริปู

อุตสำหกรรมเพื่อปรับโฉมภำคกำรผลิตและบริกำร ซึง่ตลอดระยะเวลำ 

10 ปีทีผ่่ำนมำ ไทยมกีำรผลติทีม่ผีลติภำพต�ำ่ ขำดนวตักรรมในกำรแข่งขัน 

และปญหำขำดแคลนแรงงำนจำกกำรก้ำวเข้ำสูส่งัคมผูสู้งอำย ุส�ำนกังำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรมจึงเล็งเห็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้ำงควำม

แข็งแกร่งให้กับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในฐำนะ

อุตสำหกรรมแห่งอนำคต และสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรม 

S-Curve อื่น ๆ ต่อยอดจำกมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 29 สิงหำคม 2560          

โดยกำรริเริ่มจัดท�ำและพัฒนำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรของ Center 

of Robotic Excellence หรือ CoRE ขึ้น ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถ

เริ่มเข้ำใช้บริกำรได้ในปลำยปี 2563 

 ก้าวแรก...จากการผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

สู ่มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยขึ้นเป็น

ผู้น�าการผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ภายใน 

ระยะเวลา 10 ปี ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 3 ส่วน กล่าวคือ

ก
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 •  กำรกระตุ ้นให้อุตสำหกรรมภำยในประเทศปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรผลิตและบริกำร 

 • ยกระดับขีดควำมสำมำรถและเพิ่มจ�ำนวน System             

Integrators หรือ SI ให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 

และ

 • กำรจัดตั้ง Center of Robotic Excellence หรือ 

CoRE ซึ่งปจจุบันเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือของ 17 หน่วยงำนชั้นน�ำ

ด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ 

 สำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมได้ขบัเคลือ่น..ก้าวต่อไป . .

ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม และ CoRE เพ่ือด�ำเนินกำร

วำงรำกฐำนด้ำนข ้อมูลและพัฒนำแพลตฟอร ์มเพื่อกำรบริกำร

ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมของไทย โดยด�ำเนินกำรคู่ขนำนกับกำร

พัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรของภำคเอกชน เช่น สมำคมผู้ประกอบกำร

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และบริษัท ปตท. จ�ำกัด 

(มหำชน) อย่ำงใกล้ชิด โดยภำครัฐมีบทบำทในกำรเชี่อมโยงเครือข่ำย

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นสำธำรณะ เพื่อสร้ำง

กำรก้ำวกระโดดในกำรพัฒนำของบริกำรและแพลตฟอร์มของ 

ภำคเอกชน ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรมและประเทศ

ในภำพรวมให้เกิดขึ้นได้อย่ำงเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ และรวดเร็วข้ึน 

ทัง้นี ้ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมมแีผนทีจ่ะขยำยควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรขับเคลื่อน

นโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำรในด้ำนอื่น ๆ อีกด้วย

 ในปี 2563 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและหน่วยงำน

พันธมิตรได้ริเริ่มกำรด�ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและแพลตฟอร์ม

ท่ีส�ำคัญ 2 ส่วนงำนท่ีเช่ือมโยงกันภำยในกระทรวงอุตสำหกรรม 

ได้แก่ กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรของ CoRE และศูนย์

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

หรือ Intelligence Unit ส�ำหรับให ้บริกำรผู ้ประกอบกำรใน

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ระบบ

ลงทะเบียนและรบัรองคณุสมบัตขิอง System Integrator (SI) กำรสมคัร

คอร์สกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิ รวมถงึระบบ

สนบัสนนุกำรพจิำรณำด้ำนเทคนคิของ CoRE ตำมมำตรกำรสนบัสนนุ

กำรลงทนุในระบบอตัโนมตัขิองผูใ้ช้ (Users) ของ BOI และกำรยื่นขอใช้

แผนภาพ	:	ทศิทางส�าหรบัการจดัท�าฐานข้อมลูและแพลตฟอร์ม

ส�าหรบัการให้บรกิารภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม	ประกอบด้วย

 (1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและแพลตฟอร์ม Marketplace 

เพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบอัตโนมัติ (Users) ทั้งภาคการผลิต บริการ 

และเกษตร เช่น i-Industry ของกระทรวงอุตสำหกรรม และ Industrial 

Transformation Platform (ITP) ของ ปตท.

 (2) การพัฒนาระบบการให้บริการ SI เช่น ลงทะเบียน SI, 

ฐำนข้อมูล SI ผู้ประกอบกำร และผู้เชี่ยวชำญ, บริกำรด้ำนสิทธิประโยชน์,        

รวมถงึระบบสนบัสนนุกำรเชือ่มโยงกำรท�ำงำนระหว่ำงเครอืข่ำยของกจิกำร 

SI เพื่อน�ำเสนอ Total Solution แก่ลูกค้ำ

 (3) การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี ผลักดัน

เทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมสู่กำรพัฒนำในเชิงพำณิชย์ (TRL 5-9) เช่น         

กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเทคโนโลยี ไปจนถึงระบบกำรจับคู่หรือค้นหำควำม

ต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีของ Uses SI และผู้เชี่ยวชำญ ควบคู่กับกำรส่งเสริม

กำรวิจัยและพัฒนำระบบ Lab Scale (TRL 1-4)

 (4) การพัฒนาเครือข่ายการเช่ือมโยงระหว่าง SI และผู้ผลิต

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เช่น ระบบกำรจับคู่หรือค้นหำผู้ผลิตและผู้บริกำร

ใน Supply Chain อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ฯ
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สิทธิกำรน�ำเข้ำชิ้นส่วนเพ่ือกำรผลิตหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกำกร โดยได้มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อให้บริกำร

ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม เพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลอุตสำหกรรม  

เช่น สถตินิ�ำเข้ำ-ส่งออก ข้อมลูผูป้ระกอบกำร ข่ำวสำรควำมเคลือ่นไหว

ในอุตสำหกรรม และข้อมูลมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และยังเป็น

จุดเริ่มต ้นของกำรพัฒนำระบบกำรให ้บริกำรด ้ำนเทคโนโลยี  

โดยเฉพำะกำรส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ และฐำนข้อมูล

เทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมสู่กำรพัฒนำในเชิงพำณิชย์ เพื่อตอบโจทย์

ควำมต้องกำรของอตุสำหกรรมในงำนทีม่คีวำมต้องกำรด้ำนนวตักรรม

และยังไม่มี Solution อยู่ในท้องตลำด โดยคำดว่ำผู้ประกอบกำร

สำมำรถเริ่มเข้ำใช้บริกำรได้ในเดือนตุลำคมปี 2563 ในอีกด้ำนหนึ่ง

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ 

ภำคเอกชนและหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือบูรณำกำรกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศและแพลตฟอร์มท่ีช่วยยกระดบัภำคธรุกจิและอตุสำหกรรม

ของประเทศ เช่น ควำมร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)  

เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ  Industrial Transformation Platform 

(ITP) ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริกำรผู้ใช้งำนระบบอัตโนมัติ (Users)  

ในกำรค้นหำ System Integrator (SI) ท่ีมีศักยภำพเพื่อยกระดับ

เทคโนโลยีในกำรผลิตและธุรกิจของกิจกำร ร่วมกับกำรเช่ือมโยง 

กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของสถำบันทำงกำรเงินและมำตรกำร

สนับสนุนของภำครัฐ ณ จุดเดียว อีกด้วย
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 ส�าหรับทิศทางในอนาคต... กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลและ

แพลตฟอร์มส�ำหรับกำรให้บริกำรภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมยังมีงำน

อกีหลำยส่วนทีจ่�ำเป็นต้องมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ควำมสมบรูณ์

ของชดุข้อมลู ควำมครบถ้วนของบรกิำรทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึรปูแบบกำร

ให้บริกำรที่ต้องมีควำมฉลำดมำกยิ่งข้ึน อำทิ (1) กำรพัฒนำกำรให้

บริกำรผู้ใช้งำนระบบอัตโนมัติ (Users) โดยน�ำเสนอบริกำรที่สำมำรถ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม 

ได้อย่ำงรวดเร็วและมีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำน (2) กำรพัฒนำระบบ 

กำรให้บรกิำร SI ให้สำมำรถสนบัสนนุกำรเชือ่มโยงกำรท�ำงำนระหว่ำง

เครือข่ำยของกิจกำร SI ในกำรรับงำนเพื่อน�ำเสนอ Total Solution 

ด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่ลูกค้ำ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ 

ทั้งแพลตฟอร์ม และกระบวนงำนมำตรฐำนของรำยกิจกำรและ 

กลุ่มกิจกำร SI (3) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี  

เชื่อมโยงควำมต้องกำรด้ำนนวัตกรรมของ SI และผู้ใช้ กับผู้เชี่ยวชำญ

ในสำขำที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับกำรผลักดันเทคโนโลยีที่มีควำมพร้อม 

สู่กำรพัฒนำในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไปจนถึง (4) กำร

พัฒนำเครือข่ำยกำรเชื่อมโยง Supply Chain อุตสำหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ โดยเฉพำะ SI และผู้ผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ตอบโจทย์ของลูกค้ำที่มีควำมเหมำะสม

ทั้งคุณภำพ รำคำ และช่วยแก้ไขปญหำของธุรกิจ เช่น กำรพัฒนำ 

Solution ของระบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตร

แปรรูปที่มีควำมซับซ้อนและมีเงื่อนไขเฉพำะ เป็นต้น โดยกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศทั้ง 4 ส่วนงำนข้ำงต้นนี้ จ�ำเป็นต้องอำศัยระยะเวลำ

และควำมร่วมมอืจำกหลำยภำคส่วน ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม

จึงมีควำมมุ่งหวังที่จะขยำยผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำร่วมกับ 

ภำครฐัและภำคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในกำรขับเคลื่อนแนวคิดกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมด้วยข้อมูลระบบสำรสนเทศ และดิจิทัลสู่บริกำรในด้ำน

ต่ำง ๆ แก่ผู้ประกอบกำร เพื่อเป็นก�ำลังหนุนให้กับภำคธุรกิจและ

อุตสำหกรรมของประเทศให้สำมำรถเติบโตสู่อนำคตได้อย่ำงเข้มแข็ง

และยั่งยืนต่อไป

จัดท�าโดย  :

นายธนวัฒน์ ไทยแก้ว
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ยุทธศาสตร์ Smart Electronics
เพื่อยกระดับ Supply Chain 

ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 ท�าไมต้องยกระดับ	 SuPPly	 ChAin 

ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์เป็นอตุสาหกรรมส�าคญั

ของประเทศไทยมายาวนานกว่า	40	ปี	และมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างมาก	 โดยปี	 2562	 ประเทศไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่	 13	 ของโลก	 และเป็นอันดับที่	 4	 ใน

อาเซยีน	มมีลูค่าการส่งออก	59,797	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	หรอื	1.9	ล้าน

ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	24.3	ของมูลค่าการส่งออก

สนิค้าทัง้หมดของประเทศ	และก่อให้เกดิการจ้างงานรวมทัง้สิน้มากกว่า	

750,000	คน	อย่างไรก็ตาม	โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนกิส์ของไทยในระยะเวลา	10	ปีทีผ่่านมา	ไม่เปลีย่นแปลง

มากนัก	โดยพึ่งพาผลิตภัณฑ์หลักไม่กี่ชนิด	เช่น	HDD,	PCB,	IC	และ	ที่	

Semiconductor มีอัตราเติบโตคงที่และมีแนวโน้มชะลอตัวลง	 และ

ลักษณะของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ	หรือ	

OEM	 โดยไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง	 และขาดความเชื่อมโยง

ระหว่างการวิจัยและพัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชย์

 ◆  แนวทางการยกระดับ Supply Chain ของ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 อุตสำหกรรมไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจ�ำเป็นต้องมี

กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตแบบเดิมที่พึ่งพำแรงงำนและเงินลงทุน ไป

สูก่ำรผลติสนิค้ำทีม่คีวำมต้องกำรของตลำดในอนำคตทีเ่น้นเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และสร้ำง Supply chain ในอตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์

ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่ำเพิ่มสูงให้เกิดขึ้นในประเทศ  

โดยต้องก้ำวข้ำมสินค้ำที่มีกำรผลิตและตลำดเริ่มอิ่มตัวแล้วในปจจุบัน 

เช ่น Smart phone, Laptop เครื่องใช้ไฟฟำ และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม ไปสู่กำรผลิตสินค้ำซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำด

ในอนำคต เช่น ยำนยนต์ไฟฟำ (EV) ยำนยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ ดิจิทัล 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1



 ◆  ยุทธศาสตร์ Smart Electronics 

 เปำหมำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในกำรผลิตและเทคโนโลยีด้ำนอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะในอำเซียน ภำยในปี 2570 ประกอบด้วย 4 มำตรกำรหลัก 

ดังนี้

 • มาตรการที่ 1 : มาตรการยกระดับศักยภาพ 

การแข ่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส ์  

โดยสร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม 

ให้เกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยกำร 

พัฒนำอุตสำหกรรม Micro Electronics ต้นน�้ำ เช่น Wafer  

Fabrication และ IC Design, Power Electronics เช่น Invertor for 

EV และ Communication Electronics เป็นต้นและกำรยกระดับ

อุตสำหกรรมกำรผลิต Smart Electronics กลำงน�้ำและปลำยน�้ำ
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และปญญำประดิษฐ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ชิ้นส่วนอำกำศยำน โดย

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ

อตุสำหกรรม S-curve ต่ำง ๆ  ตำมนโยบำยของรฐับำล ทัง้นี ้ประเทศไทย

มีควำมได้เปรียบในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้

เกิดขึ้น เนื่องจำกมีพื้นฐำนของอุตสำหกรรมไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์ 

และอุตสำหกรรมสนบัสนนุในประเทศทีเ่ข้มแขง็ ซึง่สำมำรถพฒันำต่อยอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สูงขึ้น โดยมีมำตรกำรสนับสนุนต่ำง ๆ  

จำกภำครฐั เพือ่สร้ำง Supply chain ทีมี่มลูค่ำและเทคโนโลยสีงูใหม่ ๆ 

ตลอดทั้ง Supply chain ของอุตสำหกรรม ตั้งแต่อุตสำหกรรมต้นน�้ำ 

เช่น Wafer Fabrication IC design, Micro Electro Mechanical 

Systems (MEMs), Optical Semiconductor และ Semiconductor 

for IoT Device เป็นต้น ส�ำหรบัอุตสำหกรรมกลำงน�ำ้จะเน้น กำรผลติ

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่รองรบักำรพัฒนำส�ำหรับผลติภณัฑ์ S-curve 

ในอนำคต เช่น Sensor Module, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยำนยนต์

ไฟฟำและยำนยนต์ไร้คนขับ และอุปกรณ์ IoT ต่ำง ๆ รวมทั้ง พัฒนำ

ปจจยัแวดล้อม Eco-system และอตุสำหกรรมสนับสนุน (Supporting 

Industry) ในประเทศรองรับ เช่น ระบบกำรผลิตอัตโนมัติ (Automa-

tion), โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน IoT และ Data Analysis, กำรเตรียม

ควำมพร้อมของห้องปฏบัิติกำรทดสอบ และกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำน

แรงงำน เป็นต้น ส�ำหรับอุตสำหกรรมปลำยน�้ำ จะเน้นกำรสร้ำงตลำด

ส�ำหรบัอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ใหม่ ๆ  ในประเทศ เช่น Smart Factory, 

Smart Farming, Smart City Smart Appliance และ Smart Home 

เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถรักษำฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญ

ของโลกและพัฒนำสินค้ำไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้อย่ำงยั่งยืน  
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 •  มาตรการที ่2:  มาตรการกระตุน้อปุสงค์ เพือ่สร้าง

ตลาดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศ  

โดยสนับสนุนกลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเพื่อสร้ำงอุปสงค์กำรใช้

ภำยในประเทศให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในโครงกำร 

ของภำครัฐ เช่น โครงกำร Smart City และ Smart Grid ทั่วประเทศ 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งระบบในประเทศ เป็นต้น และกระตุ้น

อุปสงค ์ภำคเอกชนในกำรใช ้อุปกรณ์ Smart Electronics  

ในภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และภำคบริกำร เพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรผลิตและกำรให้บริกำร 

 •  มาตรการที่ 3 : การสร้างและพัฒนา Eco System 

ส�าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยกำรพัฒนำ

เทคโนโลย ีบคุลำกร และโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่รองรบักำรขยำยตวัของ

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่

 1)  ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและสร้ำง Eco-system  

ให้กบัอตุสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉรยิะ ได้แก่ พฒันำ IoT Platform  

ของประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร SMEs และ Start-up  

เข้ำถึง Infrastructure ด้ำน IoT Platform ที่มีคุณภำพในรำคำ 

ที่เหมำะสม และพัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ (Industrial 

Prototype) เพื่อเพิ่มศักยภำพสินค้ำ Smart Electronics

 2)  ยกระดับสถำบันไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส ์ให ้เป ็น

ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำเทคโนโลยีมำตรฐำน และบุคลำกรส�ำหรับ

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งสร้ำง Digital Platform 

เพื่อเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรม Smart Electronics ของประเทศ

 3)  กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน Smart Electronics ให้มี 

ควำมรู้และต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น IC design, Circuit 

design, PCB design and Lay-out, Test Engineer เป็นต้น

 4)  สร้ำงและยกระดับ Smart Developer (SD) รวมท้ัง 

สนับสนุนให้เกิดผู ้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ให้เข้ำสู ่ Smart  

Electronics ผ่ำนกิจกรรม Innovation camp, Incubated  

program รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เช่น 

Exhibition, R&D, Joint Venture, Business matching เป็นต้น

 •  มาตรการที ่4 : ส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

อัจฉริยะในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยยกระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไฟฟำและ

อิเล็กทรอนิกส์ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ Smart Electronics ในกำร

บริหำรจดักำรซำกผลติภัณฑ์ไฟฟำและอเิลก็ทรอนกิส์ตัง้แต่กำรจดัเกบ็

รวบรวม กำรขนส่ง กำรถอดแยก กำรรีไซเคิล และกำรก�ำจัดซำก

ผลิตภัณฑ์ไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ◆  ผลจากการพัฒนา Smar t  E lec t ron i c s  

เพื่อยกระดับ Supply Chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

 อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะเป็นหนึง่ในอตุสำหกรรม

เปำหมำย (S-Curve) ตำมนโยบำยของรฐับำล และเป็นพืน้ฐำนทีส่�ำคญั

ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมต่ำง ๆ  ของประเทศในอนำคต โดยกำรพฒันำ

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะเป็นกำรต่อยอดและยกระดับ

ศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมไฟฟำ และอิเล็กทรอนิกส ์ 

ซึง่ทีผ่่ำนมำมอีตัรำกำรเตบิโตของมลูค่ำกำรส่งออกและมลูค่ำกำรลงทุน

คงที่และมีแนวโน้มชะลอตัวลง หำกสำมำรถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรพัฒนำ Smart Electronics ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น

รูปธรรม จะเป็นกำรสร้ำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และมูลค่ำเพ่ิม 

ให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดทั้ง Supply Chain ของอุตสำหกรรม  

เพื่อให ้ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลำงในกำรผลิตและเทคโนโลย ี

ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอำเซียน และสำมำรถแข่งขันใน 

ตลำดโลกได้อย่ำงยั่งยืน

จัดท�าโดย :

นำงสำวศิระประภำ เอื้อวิวัฒน์สกุล

แหล่งข้อมูล :

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2570) , 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (เดือนมิถุนำยน 2563)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์

 (E&E Intelligence Unit : EIU) สถำบันไฟฟำและอิเล็กทรอนิกส์



รอบรั้ว อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

  นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 

เป็นประธำนเปิดงำนและปำฐกถำพิเศษเรื่อง “มุมมองใหม่ของ

อุตสำหกรรมไทยหลังสถำนกำรณ์โควิด-19” ในงำนประจ�ำปี สศอ. 

(OIE Forum) ประจ�ำปี 2563 ภำยใต้ชื่อ OIE Forum 2020 New 

Perspective of Thailand Industry “มองมุมกลับ ปรับมุมคิด    

พลกิวิกฤตอตุสำหกรรมไทย” จดัโดยส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 

(สศอ.) โดยมีนำยทองชยั ชวลติพเิชฐ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิ

อุตสำหกรรม ให้กำรต้อนรับ ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563  

ณ ภิรัช คอนเวนชั่น เช็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม

ไบเทคบำงนำ

   นำยทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ 

คณะผู้บริหำร ร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 

ประจ�ำปี 2563 โดยมีนำยธีระยุทธ วำนิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง

อุตสำหกรรม เป็นประธำนในพิธี ในวันที่ 16 ตุลำคม 2563 ณ วัดคฤหบดี          

แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ

   นำยทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  

เป็นประธำนเปิดงำนสัมมนำ "Bio Innovation Linkage - The New chapter 

of sustainability ขยับโฟกัส สู่พิกัดควำมยั่งยืน" ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศูนย์

ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมชีวภำพ ในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรม เดอะ      

เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ

    นำยทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรระดับสูง ร่วมวำงพำนพุ่มและพิธีถวำยบังคม เนื่องใน

วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล

อดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ�ำปี 2563 โดยมี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ในวันท่ี 5 ธันวำคม 

2563 ณ ท้องสนำมหลวง



OIE Business Indicators

การส่งออก – น�าเข้า สินค้าอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 3 ปี 2563

ไตรมาส 3 ปี 2563 กำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรม (ไม่รวมทองค�ำ) หดตัว               

ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกกำรหดตัวของสินค้ำส�ำคัญ

หลำยรำยกำร อำท ิรถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ ประเภทรถยนต์นัง่ รถปิคอพั 

รถบัสและรถบรรทุก สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มประเภทเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบ เม็ดพลำสติก เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ตำมล�ำดับ   

ด้ำนตลำดส่งออกหดตัวในหลำยตลำดหลัก อำทิ อำเซียน (5) CLMV สหภำพยุโรป 

(27) และญี่ปุ่น แต่อย่ำงไรก็ตำมตลำดสหรัฐอเมริกำและจีนยังคงขยำยตัวได้ดี

ไตรมาส 3 ปี 2563 กำรน�ำเข้ำสินค้ำหดตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกำรน�ำเข้ำสินค้ำเชื้อเพลิงหดตัวร้อยละ 25.3 สินค้ำทุนหด

ตวัร้อยละ 11.3 จำกกำรน�ำเข้ำ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบทีใ่ช้ในอตุสำหกรรม 

ส่วนสินค้ำวัตถุดิบและก่ึงส�ำเร็จรูป (ไม่รวมทองค�ำ) หดตัวร้อยละ 12.6 จำกกำร

หดตัวของกำรน�ำเข้ำเคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย 

อัญมณี เงินแท่ง เป็นต้น

สินค้าอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดส่งออกส�าคัญของไทย ไตรมาส 3 ปี 256

- อัญมณีและ

  เครื่องประดับ

  (+116.3%)

- รถยนต์และ

  ส่วนประกอบ 

  (-59.6%) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และ

  ส่วนประกอบ 

  (-0.04%) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์

  และส่วนประกอบ 

  (+1.0%)

- ผลิตภัณฑ์ยาง

  (+39.5%)

- อัญมณีและ

  เครื่องประดับ 

  (-36.8%)

- เครื่องคอมพิวเตอร์

  และส่วนประกอบ 

  (+18.0%)

- ผลิตภัณฑ์ยาง

  (+23.4%)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

  ส่วนประกอบอื่น ๆ 

  (+80.9%)

- รถยนต์และ 

  ส่วนประกอบ 

 (+50.8%) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์

  และส่วนประกอบ 

  (-8.4%)

- เครื่องจักรกลและ  

  ส่วนประกอบ 

  (-21.0%)

- เม็ดพลาสติก

  (-2.8%)

- ผลิตภัณฑ์ยาง

  (+28.7%) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์   

  และส่วนประกอบ 

  (+8.6%) 

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

ที่มำ : กระทรวงพำณิชย์

สินค้า
2560 2561 2562 2563

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

ส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรม
6.1% 12.8% 10.0% 13.7% 14.6% 10.7% 5.2% 0.6% -1.9% -5.3% -3.8% -2.8% -3.5% -21.9% -10.5%

(ไม่รวมทองค�ำ)

น�ำเข้ำสินค้ำทุน 3.5% 11.6% 9.1% 8.0% 12.2% 7.9% 0.0% 1.5% -9.1% -5.5% 0.6% -2.0% -2.4% -16.2% -11.3%

น�ำเข้ำวตัถดุบิและกึง่ส�ำเรจ็รปู
14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 7.0% -2.3% -2.4% -2.8% -6.8% -3.0% -16.1% -12.6%

(ไม่รวมทองค�ำ)
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OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3/2563 MPI หดตัวร้อยละ 8.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน          
ของปี 2562 อาทิ รถยนต์ การกลั่นปิโตรเลียม น�้าตาล ส่วนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปุ๋ยเคมี

โดย :  ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม โทรศพัท์ 0 2202 4373 โทรสำร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.go.th

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE  
หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ

EWS-IE สัญญำณไฟเป็นเครื่องมือที่มีควำมสำมำรถในกำรชี้น�ำภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเป็นระยะเวลำ  
2-4 เดือน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะปกติ เตือนระยะเบ้ืองต้น และเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ 
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองต้นจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดง 
สัญญาณไฟสีแดง
EWS-IE เดอืนธนัวาคม 2563 – กมุภาพนัธ์ 2564 ส่งสญัญาณเตอืนระยะเบือ้งต้น โดยตวัแปรองค์ประกอบ 
ที่ส่งสัญญำณปกติ ได้แก่ ดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรมของไทย (3 เดือนข้ำงหน้ำ) ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ
ภำคอตุสำหกรรมของญีปุ่น่ ตวัแปรองค์ประกอบทีส่่งสญัญำณไม่ปกตใินเบ้ืองต้น ได้แก่ ดลุบัญชเีดนิสะพดัของไทย 
ดัชนีปริมำณสินค้ำน�ำเข้ำของไทย ดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคอุตสำหกรรมของไทย (3 เดือนข้ำงหน้ำ) ดัชนีควำม 
เชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน และตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญำณไม่ปกติระยะรุนแรง ได้แก่ ดัชนีควำมเชื่อมั่น 
ทำงธุรกิจของยูโรโซน และดัชนีชี้น�ำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำ

หมำยเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในกำรประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทยเป็นข้อมูลเดือนตุลำคม 2563
 

หมายเหตุ:  ( ) หมำยถึง อัตรำกำรขยำยตัว YoY (%) 
                * ตัวเลขประมำณกำรเบื้องต้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

 
 
 
 
 
 

 
 

  
ปี 2562 ปี 2563 

ที่มา 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ก.ย. ต.ค.* 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม 
(ถ่วงน ้าหนักมูลค่าเพิ่ม) 

109.8 100.3 99.5 97.5 102.9 
(-6.4) 

80.2 
(-20.0) 

91.4 
(-8.1) 

95.3 
(-2.2) 

95.7 
(-0.5) 

สศอ. 
(-1.2) (-2.6) (-4.2) (-6.8) 


