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ฉบับที่ 61 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 นําเสนอ
เรื่องเดน วิกฤตโควิด-19 กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
 บทความพิเศษเร่ือง “ลดขยะยาง สรางโลกสวยดวย 
Circular Economy” “ถานักลงทุนยายฐานการผลิต
จากจีนออกไป ไทยหรือประเทศไหนไดประโยชน” และ
“Mega - Regions (มหภูมิภาค) แนวคิดการพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21” สัมภาษณพิเศษ
พบกับ นิอร สุขุม ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ ตอดวย นานาสาระ “เตรียมพรอมศักยภาพ
แรงงานไทย รองรับการเปล่ียนแปลงสู อุตสาหกรรม
วิถีใหม” เกร็ดความรูคู อุตสาหกรรม “โอกาสของสินคา
อุตสาหกรรมไทยภายใตความตกลงการคาเสรี (FTA) 
ไทย-ปากีสถาน”
 แลวพบกันใหมอีกครั้งกับวารสารฯ ฉบับหนา คะ

 ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

   ปนที่ทราบกันดีแลวว า สถานการณการแพร
   ระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรัสโคโรน  า  2019 
(โควิด–19) เป นวิกฤติที่ส งผลกระทบตอมนุษยและระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหมีผูเจ็บปวยและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก 
และยังสงผลใหเกิดการชะงักงันของอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรม
บริการ  อย างการท องเ ท่ียวและอุตสาหกรรมเ ก่ียวเ น่ือง 
และอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาตาง ๆ ที่อยูภายใตระบบหวงโซ

คุณคาโลก (Global Value Chain) ซึ่งสงผลกระทบตอเน่ือง
ไปถึงการคาและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
นักเศรษฐศาสตรทั่วโลกไดวิเคราะหวา สถานการณการแพร
ระบาดในคร้ังนี้จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกผานระบบหวงโซ
อุปทานโลก จากปญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ
ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะมีความรุนแรงแตกตางกันในแตละ
ประเทศ ขึ้นอยู กับอัตราการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
โดย เฉพาะจากประเทศจีน  และความแตกต  า งกันของ
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนตที่ส วนใหญมีระบบ
การผลิตแบบสินคาคงคลังเทากับศูนย (Zero Inventory) หรือ 
Just in Time มีแนวโน มจะได รับผลกระทบรุนแรงกว า
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเปนวงกวางนี้ 
ยังนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนไปจากเดิม
ในแบบที่ไมมีใครคาดคิดมากอน และทําใหทุกประเทศตองเผชิญ
กับความเสี่ยงที่เปนประเด็นทาทายซึ่งตองเรงหาวิธีบริการจัดการ 

แนนอนวาในลําดับแรก ประเทศตาง ๆ ยอมตองใหความสําคัญ
กับการจัดการผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนกอนเรื่องอื่น 
แตอีกเร่ืองท่ีสําคัญไมแพกัน ก็คือ การหาหนทางท่ีจะผลักดัน/
กระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวและกลับมาเติบโตไดตามปกติโดยเร็ว 
ซึ่งหน่ึงในแนวคิดการพัฒนาท่ีถูกกลาวถึงและนํามาใช เป น
แนวทางในการฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติเชนนี้ ก็คือแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ว าดวยเรื่องของการใชทรัพยากร

อยางรู คุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนประเด็นพัฒนา
ที่นานาชาติตางใหความสําคัญและมีการขับเคล่ือนอยางจริงจัง
และตอเนื่องในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา เพื่อเปนหนทางสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน นํามาซ่ึงความม่ันคงดานทรัพยากร นํ้า อาหาร และ
วัตถุดิบ โดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อช วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณโควิด–19 
ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก

● การลดความเส่ียงในหวงโซอุปทาน : การเกิด
โรคระบาดในลักษณะของ “โรคระบาดท่ัว” (Pandemic)
อยางโควิด–19 นบัเปนความไมแนนอนรูปแบบหน่ึงทีส่งผลกระทบ
ตอหวงโซอุปทานโลก ซึ่งความไมแนนอนนี้จะอยูในระดับที่สูงกวา
การเกิดภัยธรรมชาติ เนื่องจากการเกิด “โรคระบาดทั่ว” ยากตอ
การคาดเดาระดับความรุนแรงและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคที่รูปแบบการผลิตของโลกอยูในลักษณะ
ของการแบงข้ันตอนการผลิต (Production Fragmentation) 

เ

วิกฤติโควิด–19วิกฤติโควิด–19 
กับกับ
แนวคิดแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียน
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การดําเนินการตามแผนฯ ดังกลาว จะสงผลให
เกิดการประหยัดวัสดุจากการใชซํ้า นํากลับ
มาใช ใหม และการเพิ่มมูลค าวัสดุ คิดเป น
มูลคากวา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ี 
The Ellen MacArthur Foundation คาดวา 
การนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในภาค
การผลิต จะสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ใหกับสหภาพยุโรป จากการประหยัดตนทุน
วัตถุดิบ คิดเปนมูลคา 630,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป เชนเดียวกับ London’s Circular 
Economy Route Map ที่ระบุวาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในลอนดอน จะสรางผลตอบแทน
สุทธิคิดเปนมูลคา 7 พันลานปอนดตอป ภายในป 
ค.ศ. 2036

และการสรางเครือขายการผลิตระหวางประเทศ (International 
Production Network) ทําใหการผลิตสินคาชิ้นหน่ึงตองอาศัย
การผลิตชิ้นสวนจากฐานการผลิตที่หลากหลายทั่วโลก ยิ่งมีการ
แบงขั้นตอนการผลิตกระจายอยู ในหลายประเทศมากเทาใด
กย็ิง่มแีนวโนมทีจ่ะไดรบัผลกระทบรนุแรงมากขึน้ การปดประเทศ/
การมีกฎระเบียบที่จํากัดเรื่องการเดินทาง การขนสงทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศในชวงวิกฤติ ยอมสงผลกระทบตอหวงโซ

การผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได แนวทางหนึ่งที่จะสรางความยืดหยุนของหวงโซอุปทาน ก็คือ 
การพ่ึงพาวัตถุดิบภายในประเทศใหมากข้ึน โดยเฉพาะวัตถุดิบ
ที่สามารถนํามาใชซํ้า นํากลับมาใชใหมได หรือการใชงาน
ผลิตภัณฑที่มีอยูจนหมดอายุการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุงเนนการคงคุณคาผลิตภัณฑใหนานที่สุด 
การใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนสงูสดุ และลดการใชทรพัยากรใหม 

●  การลดแรงกดดันดานตนทุน : วิกฤติโควิด–19 
ทําใหภาคธุรกิจและครัวเรือนจําเปนตองมีการจัดการดานการเงิน
อยางประหยัด รัดกุม และจัดลําดับความสําคัญในการบริโภค
มากขึ้น นั่นทําใหผลิตภัณฑมือสอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สอดคลอง
กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแนวโนมจะเปนท่ีน าสนใจ
มากขึ้นดวย เพราะผลิตภัณฑดังกลาวสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดในราคาท่ีตํ่ากวา ในสวนของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ก็มีการซื้อ-ขายวัสดุที่ เป นวัสดุใช ซํ้าหรือวัสดุ

ที่นํากลับมาใชใหมมากขึ้น ตัวอยางในกรณีนี้ เชน Re–Tuna 
Recycling Mall ที่เมือง Eskilstuna ประเทศสวีเดน ซึ่งเปน 
Shopping Mall แหงแรกในโลก ที่จําหนายเฉพาะสินคารีไซเคิล
เทานั้น โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการลดภาษีมูลคา
เพิ่มสําหรับผลิตภัณฑที่ใชแลว นอกจากนี้ ชองทางจําหนายสินคา
ออนไลนอยาง eBay ก็เปดใหมีการซื้อขายสินคารีไซเคิลมาเปน
เวลาหลายปแลวเชนกัน

●  การสร างงาน  :  ตามข อตกลงสี เขียวของ
สหภาพยุโรป ไดระบุถึงประโยชนที่จะไดจากการนําเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกตใช คือนอกจากจะกอใหเกิดการผลิต
ภายในประเทศมากข้ึน ลดการพึ่งพาตางประเทศแลว ยังกอใหเกิด
การสรางงานใหมนับแสนตําแหนง ซึ่งครอบคลุมงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน การจัดการของเสีย
และทรัพยากร การซอมแซมและบํารุงรักษา และงานท่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน งานดานการเชาซื้อ 
ดานวิศวกรรม ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการศึกษา ดานโลจิสติกส 
เปนตน

●  การสรางการเติบโต : เศรษฐกิจหมุนเวียน
เปนแนวคิดการพัฒนาหนึ่งที่จะสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาคได นั่นเปนเหตุผลที่ทําใหประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
หมุน เวี ยนถูกกํ าหนดอยู  ในแผนการฟ   นฟู เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป โดย The World Economic Forum คาดการณวา 
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 เราจะเห็นภาพการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช
ในการจัดการผลกระทบจากวิกฤติโควิด–19 ไดชัดขึ้น ในกรณี
การจัดการผลกระทบจากการขาดแคลนสินคา/วัตถุดิบ ซึ่งเปน
สิ่งท่ีภาคการผลิตจะตองเผชิญในภาวะวิกฤติโรคระบาดทั่ว 
ที่การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตองอยูภายใตมาตรการ/กฎระเบียบ
ขอบังคับที่เขมงวด เมื่อหวงโซอุปทานโลกมีความเปราะบาง 
การจํากัดการดําเนินกิจกรรมท้ังในประเทศและระหวางประเทศ
ยอมสงผลใหเกิดการขาดแคลนสินคา/วัตถุดิบในอุตสาหกรรม
บางประเภท ซึ่ งการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช น
การออกแบบผลิตภัณฑให มีความสามารถในการซอมแซม 
สามารถนํามาใชซํ้าหรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได มา
ประยุกตใช จะเปนตัวชวยใหสามารถบริหารจัดการกับปญหา
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ
ที่มีความจําเปนและมีความตองการใชเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง
วิกฤติโควิด–19 อยางวัสดุอุปกรณทางการแพทย ยกตัวอยางเชน 
การพัฒนานวัตกรรมในการฆาเชื้อเพื่อกําจัดสิ่งปนเป อนบน
หนากาก N95 เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชใหมได การพัฒนา
หองปฏิบัติการประดิษฐกรรม (Fabrication Laboratory: 
Fab Labs) เพื่อสรางสรรคตนแบบการออกแบบและกระบวนการ

ผลิตวัสดุอุปกรณเพื่อใชงานทางการแพทย เปนตน ทั้งนี้ จากขอมูล
ประมาณการ พบวา ระหวางป ค.ศ. 2020 – 2025 ตลาดอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไดรับการซอมแซม/ปรับแตงใหม และผานการ
ตรวจสอบมาตรฐานเพื่อนํากลับมาจําหนายอีกครั้ง (Refurbish) 
ทั่วโลก จะเติบโตในอัตรากวารอยละ 10 ตอป ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการใชประโยชนของสินทรัพยตาง ๆ 
และคาดวาในอีก 5 ปตอจากนี้ แนวโนมการผลิตของโลกจะมีการ
พึ่งพาวัตถุดิบใหมนอยลง นอกจากน้ี ยังเห็นไดจากกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เจาพนักงานรัฐในหลายรัฐขอใหผูผลิต
เครื่องชวยหายใจใหบริการคู มือและทรัพยากรที่เกี่ยวกับการ
ซอมแซมวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพื่อชวยใหโรงพยาบาล
สามารถบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณทางการแพทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในชวงที่เกิดวิกฤติโรคระบาด 
 ยิ่งไปกวานั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังชวยให
ผูผลิตมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมากขึ้น 
เห็นไดจากบางประเทศท่ีแมจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
จากโควิด–19 แตก็มีความสามารถในการปรับกระบวนการผลิต
ไดอยางรวดเร็ว เชน ปรับจากการผลิตชิ้นสวนยานยนตมาผลิต
อุปกรณการแพทย นั่นเปนเพราะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในหลาย
ประเทศเริ่มมีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงผลิตภัณฑ
ที่มีความหลากหลายและมีรูปแบบ Repurposable คือมีความ
สามารถในการปรับเปล่ียนไปใชงานในรูปแบบอ่ืนไดงาย สอดคลอง
กับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทําใหธุรกิจเหลานี้มีความ
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตั้งแตในระดับตนนํ้า
และสามารถปรับตัวรับสภาวะวิกฤติไดอยางรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังสงผลใหเกิดการลดตนทุน สรางมูลคาเพ่ิม และสงผลให
ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมีความสามารถในการฟ นตัว
จากภาวะวิกฤติมากขึ้นดวย 
 อีกหนึ่ งธุรกิจที่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเข ามา
มีบทบาทในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด–19
คือการผลิตและจําหนายอาหาร เปนท่ีทราบกันดีวา รูปแบบ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีผ านมายังมีความเส่ียงตอภาวะวิกฤติ
ในหลายประเด็น เชน การพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล กระบวนการ
ผลิตที่ส งผลเชิงลบตอระบบนิเวศ การใชการขนสงทางไกล 
รวมถึงการพ่ึงพาแรงงานตางชาติตามฤดูกาล ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากการจํากัดและควบคุมการเคล่ือนยาย/ขนสง
ในชวงภาวะวิกฤติ ความเส่ียงเหลานี้ทําใหธุรกิจดานการผลิต
และจําหนายอาหาร มีการปรับตัวโดยการลงทุนสําหรับการผลิต
รูปแบบใหมที่นําระบบดิจิทัลมาใช เชน การนําดิจิทัลมาใช
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ในการทําเกษตรแบบแมนยํา ซึ่งจากการศึกษาของมูลนิธิ Ellen 
Mac Arthur พบวา การนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช
ในภาคการเกษตรดังตัวอยางขางตน จะนําไปสูการลดลงของการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยอัตราสวนการใชปุยสังเคราะหในยุโรป 
ในป ค.ศ. 2030 จะลดลงถึงรอยละ 50 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2012 
ในขณะท่ีคาใชจายในระดับครัวเรือนจะลดลงรอยละ 12 และ
ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตที่ดีขึ้นดวย เชนเดียวกับการทําระบบ
เกษตรกรรมฟนฟู (Regenerative Agriculture) ที่มุงเนนการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ซึ่งคาดวาจะทําใหสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ไดถึง 5.6 พันลานตัน หรือคิดเปนการลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณการปลอยมลพิษจากการผลิตอาหารทั้งหมดที่คาดการณ
วาจะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2050 นอกจากน้ี ยังพบวาในชวงวิกฤติ
โควิด–19 ภาคธุรกิจดานการผลิตอาหารและเครื่องดื่มไดมีการ
ทํางานรวมกับองคกรตาง ๆ เพื่อรวบรวมและสงมอบอาหาร
สวนเกินไปยังผู ที่ต องการความชวยเหลือ อีกทั้งยังมีการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมอาหาร อยางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดยการคิดคน
บรรจุภัณฑใหมที่มีความย่ังยืนและนํากลับมาใชใหมไดสําหรับ
สินคาอุปโภคบริโภคดวย 
 อย างในกรณีของประเทศไทย  หนึ่ ง ในผู นํ าด  าน
การนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจ
อยางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC 
ก็ได นําแนวคิดนี้มาใช ในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรับมือกับ
วิกฤติโควิด–19 โดยประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
เพื่อนํานวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑมาผสานกับองคความรู
จากภาคการศึกษาและการแพทย พัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับ

บุคลากรทางการแพทย ไม ว าจะเป นเส้ือกาวนที่ผลิตจาก
เม็ดพลาสติกประเภท PE (Polyethylene) ที่ออกแบบตัดเย็บ
ใหสวมใสสบาย ชวยใหแพทยมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
ปองกันการปนเปอนสารคัดหลั่งและลดความเส่ียงในการติดเช้ือ
จากผูปวย การพัฒนา Medical Protective Suit ชุดปองกัน
ทางการแพทยระดับสูงท่ีใชเฉพาะในหองผาตัดและ ICU สําหรับ
คนไขที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพรกระจายของเชื้อโรคสูง 
การสนับสนุนบรรจุภัณฑพลาสติกรักษโลกสําหรับบรรจุอาหาร
ที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพใหแกผูประกอบการรานอาหาร
ที่มีความจําเปนตองปรับการใหบริการขายอาหารผานระบบ
ออนไลน ซึ่งจะชวยลดปญหาขยะตกคางในส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก
สั่งอาหารออนไลนเปนจํานวนมากในชวงนี้ไดเปนอยางดี นอกจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑขางตนแลว เรื่องการสรางความรูความเขาใจ
ดานการจัดการขยะกอนทิ้ง โดยเฉพาะหนากากอนามัยหรือ
อุปกรณทางการแพทยที่ใชแลว ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะหากมีการ
จัดการที่ไมถูกวิธีก็จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการแพรกระจาย
ของเชื้อไวรัสได GC จึงมีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว เชน การใหความรูในการทําหนากากท่ีสามารถซัก
และนํากลับมาใชใหมได รวมถึงการดําเนินงานรวมกับพันธมิตร
ในโครงการส งพลาสติกกลับบานเพื่อนํากลับมาสู การผลิต
เปนทรัพยากรอีกครั้งหนึ่ง 
 นอกจากจะเปนตัวชวยในการบรรเทาผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด–19 ดังตัวอยางขางตนแลว เศรษฐกิจหมุนเวียน
ยังเข ามาเกี่ยวข องกับการฟ  นฟู เศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติ 
โดยถูกนํามาใช  ในแพ็กเกจกระตุ น เศรษฐกิจของภาครัฐ 
ทั้ ง ในช  ว งสถานการณ ปกติ และช  ว งวิ กฤติ  ทั้ งนี้ พบว  า 
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มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ มีความเชื่อมโยง
กับโครงการสีเขียวซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เชน กลุมประเทศสหภาพยุโรปและเกาหลีใตที่นําขอเสนอสีเขียว 
(Green Deal) มาเปนเสาหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจ มีการปรับใช
นโยบายทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและมหภาคเพ่ือใหมีการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดมลภาวะและสรางโอกาส
ทางธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน ยกตัวอยางเชน เทศบาล
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งนับเปนเทศบาล
แหงแรกที่นํายุทธศาสตร Circular 2020 – 2025 มาเปนพื้นฐาน
ในการฟ นฟูประเทศจากโควิด–19 โดยมุ งเนนใหเกิดการลด
เศษอาหารลงรอยละ 50 รวมถึงการใชขอกําหนดดานความย่ังยืน
ที่เขมงวดในอุตสาหกรรมกอสรางและลดการใชวัตถุดิบใหมลง
รอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2030 หรือในเขตนครหลวงบรัสเซลส 
ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ไดกําหนดมาตรการพิเศษ
ในชวงวิกฤติโควิด–19 เพื่อจัดการดานการขนสงและเคลื่อนยาย 
โดยการเพิ่มพื้นที่ใหกับคนเดินถนนและนักปนจักรยาน และจํากัด
ความเร็วของยานยนตไวที่ 20 กิโลเมตรตอชั่วโมงทั่วเมือง
 แตอยางที่ทุกฝายไดกลาวย้ําอยูเสมอวา การดําเนินการ
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม  อยางไรนั้น 
ยอมขึ้นอยู กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการปรับ
โครงสรางพื้นฐาน/ปจจัยสนับสนุนตาง ๆ และสรางกลไก
ขับเคลื่อนที่เอื้ออํานวย เชน ในกรณีของวัสดุอุปกรณการแพทย 
ยอมตองอาศัยปจจัยสนับสนุนอยาง หองปฏิบัติการทดสอบ 
การพัฒนาระบบการมาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
เครือขาย/กลไกความรวมมือของผูผลิต ผู ใช ภาคการศึกษา
และการแพทยทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยภาครัฐ
จะมีบทบาทหลักในการสั่ งการ มอบหมาย และตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ควบคู กับการวางกรอบการพัฒนาในภาพรวม
ของประเทศเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความชวยเหลือ/สนับสนุนดาน
การเงินแกภาคธุรกิจ/ผูประกอบการ โดยเฉพาะในระดับ SMEs 
นอกจากน้ัน ปจจัยท่ีสําคัญอีกเร่ืองหน่ึง ก็คือการพัฒนาระบบ
ดิจิทัล ที่ถือเปนตัวชวยสําคัญของการปรับตัวภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการเขาสูเศรษฐศาสตร
หมุนเวียน วิกฤติโควิด–19 ในคร้ังนี้ ถือเปนปจจัยเรงใหทุก
ภาคสวนจําเปนตองปรับตัวสูรูปแบบใหมที่เปนดิจิทัลเร็วยิ่งข้ึน 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตสังคมท่ีตอง

เวนระยะหางเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในการทําธรุกจิของภาค
เอกชน รวมไปถึงการทํางานของภาครัฐ แมวาขณะนี้โลกจะกําลัง
เผชิญกับวิกฤติการแพรระบาดของเช้ือโควิด–19 ที่เกิดผลกระทบ
ในวงกวาง แตในวิกฤติยอมมีโอกาส เพราะชวงเวลานี้ถือเปนชวงที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูจากการไดพักการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหมลพิษลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลับคืนมา จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมท่ีจะเรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อสรางความยืดหยุนในการปรับตัวรองรับภาวะวิกฤติ 
เพราะหากเรามีภูมิคุ มกันที่แข็งแรง ภายใตแนวทางการพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืนแลว ไมว าวิกฤติรอบนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
และจะเกิดวิกฤติรอบใหมอีกหรือไม เราจะสามารถรับมือกับวิกฤติ
ตาง ๆ และฟ นตัวกลับสู สภาพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ
กวาเดิมแนนอน

จัดทําโดย :
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
1. บทความเรื่อง The circular economy can support 

COVID-19 response and build resilience เผยแพร
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 สืบคนจาก https://blogs.

worldbank.org/psd/circular-economy-can-support-
covid-19-response-and-build-resilience

2. บทความเรื่อง The COVID-19 recovery requires a resilient 
circular economy เผยแพรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

สืบคนจาก https://www.greenbiz.com/article/covid-19-
recovery-requires-resilient-circular-economy

3. บทความเรื่อง Can the circular economy support 
the COVID-19 recovery? เผยแพรเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

สืบคนจาก https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=6758d399-6e29-449e-8bb9-e98d91c171b5

4. บทความเรื่อง ผลกระทบ COVID-19 ที่มีตอหวงโซอุปทานโลก
และประเทศไทย คอลัมน เศรษฐเสวนา จุฬาฯ ทัศนะ 

โดย รศ.ดร.กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ คณะเศรษฐศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปที่ 40 
ฉบับที่ 3,560 วันที่ 22-28 มีนาคม 2563 สืบคนจาก https://

www.thansettakij.com/content/426259
5. บทความเรื่อง รับมือโควิด-19 ดวยแนวทาง Circular 

Economy ในแบบของ GC เผยแพรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
สืบคนจาก https://thematter.co/brandedcontent/gc-

circular-economy-covid19/114327



บทความพิเศษ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

   ระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกภายใต
   แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  (B ioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ทําใหรัฐบาลไทยตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงเนนใหเกิดความสมดุลระหวางการใช
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในระยะยาว จึงไดบรรจุประเด็นการเติบโต
อยางยั่งยืนลงในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เกิดเปน
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยนําผลิตภัณฑที่สิ้นสุดการบริโภคแลวกลับมา
สรางคุณคาใหม หมุนเวียนเปนวงจรตอเนื่องโดยไมทิ้งไปเปนขยะ 
กอใหเกิดรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้ง Circular Design หรือ
การมุงเนนการออกแบบผลิตภัณฑหรือสวนประกอบในผลิตภัณฑ
ใหมีอายุการใชงานยาวนาน และ Circular Supplies หรือการนํา
วัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได
ทั้งหมดมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเพื่อลดการใชทรัพยากร
ในการผลิตและลดการเกิดของเสีย ซึ่งปจจุบันถูกผลักดันอยาง
จริงจังทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจทั่วโลก โดยหลายประเทศที่มี
การผลติยางลอรถยนตเปนอนัดบัตน ๆ ของโลกรวมถงึประเทศไทย

เริ่มเห็นความจําเปนของการรับผิดชอบขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ
ที่ตนเองผลิตขึ้น จึงหันมาใหความสําคัญกับการจัดการขยะยางลอ
รถยนตอยางเหมาะสม เพื่อใหอุตสาหกรรมยางลอรถยนตมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

จากผูผลิตยางพาราสูผูผลิตยางรถยนตช้ันนํา
ของโลก
 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ ไทยมีศักยภาพในการ
เพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยไทย
ครองอันดับ 1 ของโลกในการผลิตยางพาราเรื่อยมา มีปริมาณ
ผลผลิต 4,852,000 ตัน ในป 2562 ตามดวยอินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ที่ปริมาณผลผลิต 3,301,400 ตัน และ 1,185,000 ตัน 
ตามลําดับ ป 2562 มีการใชยางพาราในประเทศ 673,625 ตัน โดย
รอยละ 70 ของปริมาณยางทั้งหมด หรือประมาณ 470,000 ตัน 
ถูกนําไปใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางรถยนตชนิดตาง ๆ 
ทั้งเพ่ือใช ในประเทศและสงออก ซึ่งไทยมีปริมาณการผลิต
และสงออกยางรถยนตมากกวา 100 ลานเสนตอป สรางรายได
จากการสงออกใหกับประเทศมากกวา 178,747.32 ลานบาท 
โดยเปน 1 ใน 5 อนัดับสินคาสงออกที่สําคัญของไทย โดยมีผูผลิต
ยางรถยนตในประเทศท้ังหมด ดังนี้  

ลดขยะยางลดขยะยาง
สรางโลกสวย  ดวย ดวย 
Circular Economy

ก
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 จากการท่ีไทยมีผู ผลิตยางรถยนตในประเทศจํานวนมาก โดยผูผลิตยางรถยนตชั้นนําของโลกลวนมีฐานการผลิตในไทย
ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบยางพาราท้ังหมด ยกเวน Pirelli ทําใหไทยกลายเปนผู สงออก ยางรถยนตรายใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
โดยในป 2562 มีมูลคาการสงออกยางรถยนตสูงเปนอันดับ 3 รองจากจีน และเยอรมนี ตามลําดบั 

ลําดับ ช่ือผูประกอบการ ผลิตภัณฑ (Tyre Class)

1 บริษัท โยโกฮามา ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด C1, C2, C3

2 บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด C1, C2, C3

3 บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) C1, C2

4 บริษัท สยามมิชลิน จํากัด C1, C2, C3

5 บริษัท แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด C1, C2, C3

6 บริษัท เซนจูรี่ ไทร (ประเทศไทย) จํากัด C1, C2

7 บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด C1, C2

8 บริษัท สวิซซ-วัน คอรปอเรช่ัน จํากัด C1, C2

9 บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด C1, C2, C3

10 บริษัท จงเชอ รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด C1, C2, C3

11 บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จํากัด C1, C2, C3

12 บริษัท เอส.อาร.ไทร จํากัด C1, C2, C3

13 บริษัท วีไทร แอนด รับเบอร จํากัด C1, C2, C3

14 บริษัท คอนติเนนทอล ไทรส (ประเทศไทย) จํากัด C1

15 บริษัท บริดจสโตน ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด C3

16 บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จํากัด C3

17 บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จํากัด C3

18 บริษัท สยามทรัค เรเดียล จํากัด C1, C2, C3

19 บริษัท หวาอ้ี กรุป (ประเทศไทย) จํากัด C3

20 บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด C2, C3

21 บริษัท ยางโอตานิ จํากัด C3

22 บริษัท ดีสโตน จํากัด C2, C3

หมายเหตุ:  1. Tyre Class C1 หมายถึง ยางลอรถยนตนั่งสวนบุคคล 
  2.  Tyre Class C2 หมายถึง ยางลอรถบรรทุกขนาดเล็ก 
  3.  Tyre Class C3 หมายถึง ยางลอรถบรรทุกและรถโดยสาร

ลําดับ ประเทศ มูลคาการสงออก ตลาดหลัก 

(ลานเหรียญสหรัฐฯ) (3 อันดับแรก)

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 14,804,333,967 สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ซาอุดิอาราเบีย

2 สหพันธรัฐเยอรมนี 5,657,461,455 ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

3 ไทย 5,587,057,235 สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน

4 ญี่ปุน 5,165,504,000 สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย

5 สหรัฐอเมริกา 4,975,483,551 แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย
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วงจรชีวิตของยางรถยนตใหม

แผนภาพการจัดการยางรถยนตใชแลว

 จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวายางรถยนตใชแลว
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทที่สึกหรอเพียงบางสวน (Part-worn 
Tire) ซึ่งสามารถนําไปจําหนายเปนยางมือสองหรือที่นิยม
เรียกกันวายางเปอรเซ็นต หรือนําไปแกะดอก/หลอดอกแลว
นํากลับไปใชวิ่งบนถนนไดอีก ทั้งน้ี การหลอดอกยางนิยมทํา
ในยางรถบรรทุก/โดยสารหลังจากใชงานไปแลวประมาณ 6 เดือน 
และความแข็งแรงของโครงยางทั่วไปในปจจุบัน ทําใหสามารถ
หลอดอกได 2 คร้ัง โดยมีอายุการใชงานของยางหลอดอกประมาณ 
3 เดือน 
 2. ประเภทท่ีสิ้นสุดอายุการใชงาน (End of Life 
Tire) สามารถนําไปใชประโยชนตอได ดังนี้ 

  1) นําไปใชเปนยางกันกระแทกหรือตัดประกอบ
เปนเฟอรนิเจอรในสวน ซึ่งมีมูลคาเพิ่มตํ่าและเมื่อไมสามารถ
ใชงานไดแลวก็จะกลายเปนขยะ ตองหาวิธีการกําจัดอยูดี 
  2) บดเปนผงเพ่ือนําไปใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
ยางตาง ๆ รวมถึงถนน 
  3) ผลิตเปนยางรีเคลมเพ่ือนํากลับไปใชในการผลิต
ยางรถยนตหรือผลิตภัณฑยางอื่น ๆ 
  4) เผาเปนเชื้อเพลิงในโรงปูนซีเมนตซึ่งกอใหเกิด
เขมาควัน/มลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
  5)  รีไซเคิลโดยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) 
ไดนํ้ามัน ผงคารบอน และกาซ ซึ่งสามารถนําไปผลิตเปน
กระแสไฟฟาหรือนํากลับมาใชใหมเพื่อประหยัดตนทุนในการ
ผลิตได 
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 และสุดทายหากไมมีการนําไปใชประโยชนก็จะถูก
ฝงกลบ ซึ่งตองใชพื้นที่จํานวนมาก เน่ืองจากมีปริมาณยาง
รถยนตใช แลวที่สิ้นสุดอายุการใชงานตอปจํานวนมหาศาล 
และยางรถยนตไมสามารถยอยสลายเองทางชีวภาพได

ยางรถยนตใชแลวท่ีสิ้นสุดอายุการใชงาน vs 
ความสามารถในการรีไซเคิล         
 จากขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ของกรมการ
ขนสงทางบก พบวาไทยมีจํานวนรถท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบก 18.93 ลานคัน แบงเปนรถยนตนั่งและรถกระบะ 
17.61 ลานคัน รถบรรทุกและรถโดยสารอีก 1.32 ลานคัน 
เมื่ อคํ านวณจํานวนล อยางรถยนต ที่ ใช  ในการวิ่ งบนถนน
ของรถยนตจํานวนดังกลาวที่ 4 เสน ตอรถยนตนั่ง/รถกระบะ 
1 คัน และ 10 เสน ตอรถบรรทุก/รถโดยสาร 1 คัน จะคิดเปน
จํานวนยางรถยนตถึง (17.61 x 4) + (1.32 x 10) = 83.64 

ลานเสน และเมื่อคํานวณนํ้าหนักลอรถยนตนั่ง/รถกระบะและ
ลอรถบรรทุก/รถโดยสารที่เสนละ 10 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม 
ตามลําดับ โดยใหรถยนตนั่ง/รถกระบะมีการเปล่ียนลอทุก 3 ป 
รถบรรทุก/รถโดยสารเปลี่ยนลอทุก 1 ป จะมีปริมาณยางรถยนต
ใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงาน 762,000 ตันตอป
 ในขณะที่จากข อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาไทยมีโรงงานรีไซเคิลยางเพียง 
34 แหง แบงเปนโรงงานผลิตยางรีเคลม 6 แหง โรงงานผลิตยางผง 
13 แหง และโรงงานรีไซเคิลยางโดยกระบวนการไพโรไลซิสอีก 
15 แหง รวมปริมาณวัตถุดิบท่ีใช  30,000, 10,000 และ 
200,000 ตันตอป ตามลําดับ หรือคิดเปนปริมาณยางรถยนต
ใช แล วที่สิ้นสุดอายุการใช งานที่ เข าสู กระบวนการรีไซเคิล
ปละ 240,000 ตัน ทําใหมีปรมิาณยางรถยนตใชแลวท่ียังไมไดรับ
การจัดการอยางถูกตองเหมาะสมอีกกวา 500,000 ตันตอป

แผนภาพการจัดการยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงานอยางเหมาะสม
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 เมื่อพิจารณาวิธีการจัดการยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุด
อายุการใชงานอยางเหมาะสม จะเห็นวาการนําไปผลิตเปนยางผง/
ยางรีเคลมและการนําไปผานกระบวนการไพโรไลซิสเปนวิธีการ
ที่จะสามารถลดปญหาขยะยางรถยนตไดอยางย่ังยืน เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และสรางมูลคาเพิ่มไดสูงที่สุด ซึ่งหากไทยมีระบบ
จัดเก็บยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงานทั้งหมดและ
นํายางจํานวนดังกลาวซึ่งมีนํ้าหนักประมาณ 500,000 ตันตอป 
ไปรีไซเคิลจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวา 8,000 ลานบาท
ตอป รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้   
 ดังน้ัน การนํายางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงาน
มาผานกระบวนการรีไซเคิล นอกจากจะเปนการลดขยะและ
สงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุ มคาแลว ยังชวยเสริมสราง
เศรษฐกิจในแงของการทดแทนการนําเขา และสามารถสราง
รายไดจากการสงออกไปยังนานาประเทศไดอีกดวย     

การจัดการ
ราคาตอหนวย
(กิโลกรัม/ลิตร)

มูลคาเพิ่มจากยางรถยนตใชแลว
500,000 ตันตอป

1. รีไซเคิลโดยผลิตยางรีเคลม/ยางผง
    - ยางรีเคลม/ยางผง (70%) 15-20 บาท 5,250-7,000 ลานบาท
    - เหล็ก (30%) 4-8 บาท 600-1,200 ลานบาท
    รวม 5,850-8,200 ลานบาท
2. รีไซเคิลโดยกระบวนการไพโรไลซิส
    - นํ้ามัน (45%) 9.50-12 บาท 2,137.5-2,700 ลานบาท
    - ผงคารบอน (35%) 17-20 บาท 2,975-3,500 ลานบาท
    - เหล็ก (10%) 4-8 บาท 200-400 ลานบาท
    รวม 5,312.5-6,600 ลานบาท

ญี่ปุน ตนแบบการจัดการของเสียของโลก
 หลายทานทราบดีวาประเทศพัฒนาแลวลวนมีระบบ
การจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ แตประเทศท่ีคนไทยคุนหูวา
สามารถจัดการขยะไดดีที่สุดคือประเทศญ่ีปุน ซึ่งความนาทึ่งของ
ญี่ปุ นคือนอกจากจะมีกฎหมายดานสิ่งแวดล อมเป นกรอบ
ขอบังคับแลว ยังสามารถทําใหคนทุกกลุม ไมวาจะเปนคนญ่ีปุน 
คนตางชาติที่อาศัยอยูในญี่ปุน หรือนักทองเท่ียว แยกและท้ิงขยะ
อยางถูกตองได โดยแตละทองท่ีจะมีการจัดทําแผนพับที่มีรูปภาพ
ประกอบรวมถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของท้ังหมดที่ชัดเจน ท้ังชนิด
ของขยะ ตัวอยางขยะแตละชนิด วันและเวลาจัดเก็บขยะ ฯลฯ 
เนื่องจากแตละทองที่จะมีขอกําหนดในการแยกและทิ้งขยะที่แตก
ตางกันไป
 ในสวนของการจัดการยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุ
การใชงานในญ่ีปุ น ผูทิ้งจะตองเปนผู จายคากําจัดขยะ โดยมี

กฎหมายควบคุมเฉพาะแยกออกมาอีก
หนึ่งฉบับเนื่องจากถือเปนขยะที่จัดการได
ยาก ทําใหญี่ปุนเปนประเทศที่ประสบความ
สํ า เ ร็ จ ในการนํ ายา งรถยนต  ใ ช  แล  ว
ที่สิ้นสุดอายุการใชงานเขาสู กระบวนการ    
รีไซเคิลไดมากกวา 90% เปนตนแบบ
ที่ไทยนาศึกษาและนํามาปรับใชบาง

ตัวอยางแผนพับของเมือง Nagoya จังหวัด Aichi ประเทศญี่ปุน



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร

จัดทําโดย :
นางสาวอริศรา สินอุดม

แหลงขอมูลอางอิง :
กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย
 www.tyre.go.th
 www.diw.go.th

 www.parliament.go.th
 www.gtis.com

 www.moc.go.th
www.dlt.go.th

 www.city.nagoya.jp
 www.jatma.or.jp

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต
อยางย่ังยืนของไทย
 จากทิศทางและแนวโน มการผลักดัน  C i rcular
Economy ประกอบกับขอมูลการจัดเก็บและรีไซเคิลท่ีไดศึกษา
จากญ่ีปุนซ่ึงเปนประเทศพัฒนาแลวที่เกงในเร่ืองนี้ สศอ. ในฐานะ
องคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูความยั่งยืน 
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต 
โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น 
การสรางระบบและจัดการของเสียที่ถูกตองเหมาะสม รวมถึง
การสงเสริมการนําผลิตภัณฑยางรีไซเคิลไปใชเปนวัตถุดิบรอบสอง 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนตที่ยั่งยืนของไทย จึงได
ยกรางมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนตตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งมสีาระสําคัญ ดังนี้ 

● ปจจุบันยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงาน
ถูกนําไปใชประโยชนอยูแลว โดยสวนมากถูกนําไปใชเปนยาง
กันกระแทก ถังขยะ เผาเปนเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต 
ฯลฯ แตการนําไปใชประโยชนดังกลาวนอกจากจะมีมูลคาเพิ่ม
ตํ่าแลว สุดทายก็กลายเปนขยะที่ตองจัดการอยางเหมาะสมอยูดี 
และยังอาจกอใหเกิดมลพิษอีกดวย   

● การสร างระบบเก็บรวบรวมยางรถยนตใช แล ว
ที่สิ้นสุดอายุการใชงานและการขนสงไปยังโรงงานที่รับรีไซเคิล
มีคาใชจ ายสูง เนื่องจากมีโรงงานในประเทศจํานวนไมมาก
และสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่เขตภาคกลาง นอกจากนี้ ยังตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ หากไมมีการกําหนด
เปนกฎหมายจะขับเคลื่อนไปจนประสบความสําเร็จเชนประเทศ
อื่น ๆ ไดลําบาก 

● ในป 2562 ประเทศไทยมีมลูคาและปรมิาณการสงออก
ยางรีเคลมในพิกัดสินคา 4003 รวม 21.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 663.78 ลานบาท และ 53,869 ตัน ตามลําดับ ในขณะท่ี
ทั่วโลกมีมูลคาและปริมาณการสงออกยางรีไซเคิลชนิดดังกลาว
รวมกนัทัง้สิน้ 387.46 ลานเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 12,029.47 ลานบาท 
และ 561,982 ตัน ตามลําดับ โดยไทยมีมูลคาการสงออก
ยางรีเคลมสูงเปนอันดับท่ี 6 ของโลก รองจากจีน อินเดีย แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของผูประกอบการไทยท่ีเขมแข็ง ซึ่งหากภาครัฐมีการ
สงเสริมในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผู ประกอบการในประเทศมากขึ้น ไทยจะสามารถกาวสู
การเปนผูนําในการผลิต การใช และการสงออกยางรีเคลมของโลก
ไดในอนาคตอันใกล ไดแตหวังวาประเทศไทยจะจริงจังกับเร่ืองนี้
ในเร็ววัน

มาตรการ
 การผลิต 1.  สงเสริมการลดสัดสวนการใชยางสังเคราะหในสูตร
  การผลิต
 2.  สงเสริมการพัฒนาโครงสรางยางรถยนตใหมี
  ความแข็งแรงมากข้ึน
 3.  กําหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับ
  ยางหลอดอก
 การบริโภค 1.  สรางความตระหนักในความสําคัญของยางรถยนตที่ได
  มาตรฐานและอยูในสภาพพรอมใชงานตอความปลอดภัย
  บนทองถนนใหกับประชาชน
 2.  รณรงคใหประชาชนเลือกใชผลิตภัณฑยางรถยนต
  ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 การจัดการ 1.  ออกกฎหมายใหยางรถยนตใชแลวเปนขยะควบคุมพิเศษ 
 ของเสีย  ที่ตองมีการจัดการอยางเหมาะสม
 2. สรางระบบเก็บรวบรวมยางรถยนตใชแลวจากทั่วประเทศ
  อยางมีประสิทธิภาพ
 3. ดําเนินโครงการรับซื้อไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรม
 4. สงเสริมธุรกิจ Start Up ที่เกี่ยวของกับการรีไซเคิลยาง
 การใชวัตถุดิบ 1.  ใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับผูประกอบการในประเทศที่ใช    
 รอบสอง  ผลิตภัณฑยางรีไซเคิลเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ 
 2. กําหนดมาตรฐานถนนผสมยางรีไซเคิลภายในป 2563   
  และสนับสนุนการสรางถนนผสมยางรีไซเคิลตามมาตรฐาน
  ที่กําหนด
 3. สนับสนุนหองปฏิบัตกิารและเคร่ืองมือ เพื่อรองรับ
  การวิจัยและพัฒนาการนําผง carbon ที่ไดจาก 
  กระบวนการไพโรไลซิสไปใช

 โดยขณะนี้ สศอ. อยู ระหวางเร งผลักดันมาตรการ
ดังกลาวสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพ่ือท่ีหนวยงานตาง ๆ 
จะไดดําเนินการตามแผนในสวนที่เกี่ยวของใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ตอไป

 ชวนคิด  ประเทศไทยจําเปนตองมีกฎหมาย
 เพือ่ควบคมุยางรถยนตใชแลวที่สิ้นสุดอายุการใชงาน
 โดยเฉพาะหรือไม?
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ใ   นสถานการณ ป จ จุบันที่อุตสาหกรรมทั่ วโลก
   ลวนพึ่งพาฐานการผลิตใน “จีน” เปนหลักมาอยาง
ยาวนาน จีนไดกลายเปนมหานครแหงการผลิต ผูผลิตทั่วโลก
ตางหลั่งไหลไปตั้งโรงงานเพื่อลดตนทุนและอยูใกลกับตลาดท่ีเรียก
ไดวาเปนหนึ่งในตลาดใหญที่สุดของโลกก็วาได แตหลังจากการ
เผชิญหนาทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีเขมขน
ถึงขั้นเปดศึกเปนสงครามการคาระหวางกันในชวง 2 ปที่ผานมา 
จนกระท่ังในชวงตนป 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด–19 สงผลใหการผลิตและเครือขายหวงโซ
อุปทานทั่วโลกตองหยุดชะงักลง สงผลใหหลายประเทศไดบท
เรียนวา การพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปอยาง
ประเทศจีน อาจนํามาซ่ึงความเสียหายในระยะยาวได ทั้งนี้
การระบาดดังกลาวยังเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีสําคัญที่หลายธุรกิจ

กําลังทบทวนมุมมองในการตัดสินใจยายฐานการผลิต ทามกลาง
แรงกดดันจากสงครามการคาที่ยังคงรอวันประทุซ่ึงอาจนํามาสู
กระแสการปรับเปลี่ยนหวงโซ การผลิตท่ีสําคัญ คือการลด
การพึ่งพาการนําเขาสินคาจากจีนของหลาย ๆ ประเทศ
 ในชวงปลายป 2562 ที่ผ านมา Rabobank1 หรือ 
ราโบบังก บริษัทขามชาติสัญชาติดัตชที่ใหบริการดานการเงิน 
และเปนธนาคารทีใ่หญเปนอนัดบัสองของเนเธอรแลนด ไดเผยแพร 
บทวิเคราะหเรื่อง “Leaving China: Which countries might 

benefit from a relocation of production?” ซึ่งเขียนโดย 
ดร. Raphie Hayat นักเศรษฐศาสตรอาวุโส โดยในงานศึกษาชิ้นนี้ 
ไดกลาวถึงแรงกดดันจากสงครามการคาท่ียังคงรอวันประทุ 
ทําใหบริษัทตางประเทศจํานวนมากข้ึนเร่ิมมองถึงการปรับ
เปลี่ยนเสนทางการนําเขาสินคาขั้นกลางจากจีนไปยังภูมิภาค

1 Rabobank หรือ ราโบบังก บริษัทขามชาติสัญชาติดัตชที่ใหบริการดานการเงิน มีสํานักงานใหญอยูที่ยูเทรกต ประเทศเนเธอรแลนด เปนผูนําในดานธนาคาร
เพื่อการอาหารและการเกษตรประกอบไปดวยกลุมธนาคารทองถ่ิน 129 ธนาคาร สํานักงานกลาง และสํานักงานตางประเทศอีกหลายแหง กลุมราโบบังก
เนนการใหบริการกับสถาบันอาหารและเกษตรกรรมโดยเฉพาะ และเปนธนาคารที่ใหญเปนอันดับสองของเนเธอรแลนดเม่ือวัดจากสินทรัพยรวม

บทความพิเศษ ถานักลงทุนถานักลงทุน
ไทยหรือประเทศไหนไทยหรือประเทศไหน  

ยายฐานการผลิตยายฐานการผลิต
จากจีนออกไปจากจีนออกไป

ไดประโยชน ?ไดประโยชน ?
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือแมกระทั้งการยายฐานการผลิต
จากจีนไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีขอมูล
สนับสนุนที่เพียงพอวาบริษัทตางชาติในประเทศจีนไดเริ่มยาย
หรือคิดเก่ียวกับการเคลื่อนยายการผลิตที่อื่น เชน Nintendo 
และ Apple โดยมีประเทศเวียดนามเปนประเทศท่ีถูกกลาวถึง
บอยครั้งวาเปนผู รับผลประโยชนหลักของการเปลี่ยนแปลง
เหลาน้ีในกิจกรรมของบริษัทจากประเทศจีน อยางไรก็ตาม
เวียดนามมีขนาดเล็กเกินไปท่ีจะรับกําลังการผลิตท้ังหมด
ทีย่ายจากจนีและคาํถามทีต่ามมาคอื นอกเหนอืจากเวยีดนามแลว 
บริษัทเหลานี้จะไปท่ีไหน ซึ่งในงานศึกษาช้ินนี้ พยายาม
ตอบคําถามนี้โดยดูจากประเทศตาง ๆ ในเอเชียที่มีตะกราสินคา
สงออกคลายกับของจีน มีคาแรงตํ่าและบรรยากาศการลงทุน
ที่นาดึงดูด และใชตัวชี้วัดเหลานี้เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดท่ีเรียกวา 
Where Will They Go index (WWTG) ทั้งนี้ไมมีประเทศใด
เพียงประเทศเดียวที่สามารถดูดซับกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกยาย
ไปได อีกประการหน่ึงหากประเทศใดประเทศหน่ึงสามารถเขามา
แทนที่การผลิตของจีนไดทั้งหมด ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 
ก็อาจจะขึ้นอัตราภาษีศุลกากรสําหรับประเทศเหลานี้เชนกัน 
เหตุผลก็คือทรัมป มองว  าการขาดดุลการค  าของสหรัฐฯ 
กับประเทศตาง ๆ เปนตัวบงชี้วาการคา “ไมยุติธรรม” 

 จากที่กล าวไปในเบ้ืองตนว ามีหลักฐานพอสมควร
ที่บริษัทตางชาติจะยายออกจากประเทศจีนหรือกําลังวางแผน
ที่จะทําเชนนั้น อยางไรก็ตามสวนหนึ่งของแนวโนมนี้ไดเกิดขึ้น
กอนท่ีจะเกิดความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
และจีนและได รับแรงผลักดันส วนใหญจากการเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วของคาจางการผลิตในประเทศจีนในชวงหลายป
ที่ผานมา โดยการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
(FDI) ในประเทศจีนไดลดลงอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ผานมา 
ในขณะที่ค าจางการผลิตในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบสามเทา
ในชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้นการยายกําลังการผลิตจากประเทศจีน
จึงเปนแนวโนมที่จะเกิดข้ึนอยูกอนแลวโดยมีความตึงเครียด
ทางการคาระหวางสหรัฐฯกับจีนรวมถึงสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 เปนตัวเรง นอกจากน้ี บริษัท
ตางประเทศสวนใหญที่จะยังคงทํากิจกรรมในประเทศจีนตอไป
เพราะแรงจูงใจหลักในการดําเนินงานในประเทศจีนนั้นไมใช
ตนทุนการผลิตที่ตํ่า แตเปนการเขาถึงตลาดผูบริโภคขนาดใหญ
ของจีน สะทอนวาบริษัทท่ีใชประเทศจีนเปนเพียงศูนยกลาง
การผลิต แตส งออกไปขายนอกประเทศจีนเป นส วนใหญ 
มีแนวโนมวาบริษัทเหลานั้นจะยายฐานการผลิตออกจากจีน
มากขึ้น

อัตราการขยายตัวมูลคาเงินลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในจีน (Inward FDI)

ที่มา : UNCTAD ที่มา : National Bureau of Statistics of China

คาจางแรงงานที่แทจริงรายปเฉลี่ยตอคน
ในภาคอุตสาหกรรมของจีน
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ตัวชี้วัดท่ีเรียกวา Where Will They Go index 
(WWTG) ในการศกึษาครัง้นี ้ ใชวธิกีารมองไปขางหนาเพือ่วดัวา
ประเทศใดบางท่ีจะไดประโยชนจากบริษัทตางประเทศท่ีจะ
ยายการผลิตออกจากประเทศจีน โดยบริษัทดังกลาวมีแนวโนม
ที่จะยายไปประเทศที่มีปจจัย 4 ประการ ไดแก (1) สินคาสงออก
ที่คลายกับของจีน (2) คาจางอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียงหรือตํ่ากวา
ในประเทศจีน (3) บรรยากาศการลงทุนระยะยาวที่นาสนใจในแง
ของความยากงายในการทําธุรกิจ และ (4) คุณภาพของสถาบันที่ดี 
ทั้งนี้ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ตนทุนการขนสงก็มีความสําคัญเชนกัน
ซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหเวียดนามเปนจุดหมายปลายทาง
สวนใหญของนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ การวิเคราะหในครั้งนี้
ยังไมรวมปจจัยตาง ๆ เชนความผันผวนของสกุลเงินและขนาด
ของตลาด (GDP) ซึ่งปจจัยประการหลังน้ีจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
บริษัทที่ตองการเจาะตลาดผู บริโภคของประเทศนั้นแทนท่ีจะ
เปนการมองหาฐานการผลิตที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง

ปจจัยประการท่ีหนึ่ง ประเทศท่ีมีสินคาสงออกท่ีคลาย
กับของจีน วัดโดยใช Export Similarity Index (ES)2 โดยดัชนี
นี้วัดการซอนทับของตะกราสงออกของสองประเทศ ดัชนีมีคา
อยูในชวงตั้งแต 0% ถึง 100% โดยที่เปอรเซ็นตที่สูงกวาหมายถึง
ความคลายคลึงในการสงออกท่ีสูงขึ้น คะแนน 100% ในท่ีนี้
หมายความวาประเทศนั้นมีตะกราสินคาสงออกตรงกับประเทศ
ที่ถูกเปรียบเทียบทั้งหมด ปจจัยประการที่สอง คาจางการผลิต
ความเห็นจากท้ังนักวิชาการและผลจากการสํารวจ ชี้ใหเห็นวา

อยางแพรหลายเพื่อวัดบรรยากาศการลงทุนและคุณภาพสถาบัน
ของประเทศในดานตาง ๆ เชน การทุจริต ความม่ันคงและ
การคุมครองสิทธิในทรัพยสิน โดยจากการศึกษาพบวาปจจัยที่สาม
และสี่ดังกลาวเปนตัวบงชี้ที่ดีของการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศหรือ FDI ทั้งนี้ ในการคํานวณดัชนี WWTG 
จะมีการปรับคาของทั้งสี่ตัวแปรใหเป นคะแนนมาตรฐานซี 
(Z–score) และคํานวณคา WWTG โดยใชคาเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
โดยกําหนดน้ําหนัก 0.3 ใหกับคาจางและความคลายคลึงกัน
ในการสงออก และนํ้าหนัก 0.2 กับตัวแปรคุณภาพของสถาบัน
และความยากงายในการทําธุรกิจ 
 ผลการคํานวณ Where Will They Go index 
หรือ WWTG ซึ่งไดจากการรวมปจจัยทั้งส่ีเขาดวยกัน พบวา 
ผลการศึกษาใกลเคียงกับสมมติฐานท่ีไดกลาวไวในตอนตนวา
เวียดนามเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยเวียดนาม
อยูในอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ที่นาจะเปนจุดหมายสําหรับการเคลื่อนยายการผลิตจากประเทศ
จีน โดยตะกราสินคาสงออกของเวียดนามเหมือนกับจีนประมาณ
ครึ่งหน่ึงและมีคามากท่ีสุดในทุกประเทศท่ีทําการศึกษา จึงมี
ความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับจีน ในขณะท่ี
คาจางการผลิตตํ่ากวาประเทศจีนรอยละ 643 อยางไรก็ตาม 
เวียดนามมีคะแนนไมดีนักเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบัน แมวา
เวียดนามจะมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีบรรยากาศการลงทุน
ที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง รวมถึงมีการลงนามในขอตกลงการคา
เสรีคอนขางมากกับหลายประเทศ และเมื่อพิจารณาประเทศ
ที่เหลือพบวา ประเทศไทย มาเลเซีย ไตหวันและอินเดีย อยูใน
อันดับ 1,2,4 และ 5 ของจุดหมายปลายทางหากจะมีการ

ยายฐานการผลิตจากจีน โดยประเทศไทยติดอยูในอันดับสูงสุด
เนื่องจากตะกราสินคาสงออกมีความคลายคลึงกับของจีน
เกือบรอยละ 50 มีคาจางตํ่ากวาในประเทศจีนรอยละ 254

และมีนโยบายท่ีเปนมิตรกับนักลงทุน แตข อจํากัดสําคัญ
ของประเทศไทยคือเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งนําไปสูความ
ไมแนนอนของนโยบาย ทั้งนี้ในท่ีสุดเช่ือวาประเทศท่ีจะไดรับ
ผลประโยชนจากการยายฐานการผลิตจากจีนไปยังประเทศอ่ืน ๆ 
ในเอเชียนั้นนาจะถูกกระจายกันออกไป

คาจางการผลิตเปนปจจัยสําคัญสําหรับบริษัทเมื่อพิจารณาถึง
การยายการผลิตไปยังประเทศอื่น สําหรับปจจัยท่ีสามและสี่
จะใชดัชนีความยากงายในการทําธุรกิจของธนาคารโลก 
(the World Bank’s Ease of Doing Business Index) 
และ the World Bank Governance Indicators ซึ่งใชกัน

2 Finger และ Kreinin  (1979) 
3 2018 JETRO survey 
4 2018 JETRO survey
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 ขอคิดเห็นสําคัญบางประการที่ไดจากงานศึกษาคร้ังนี้ 
ก็คือ บริษัทระหวางประเทศมีแนวโนมท่ีจะกระจายสถานท่ีผลิต
ของพวกเขาในหลายประเทศ สิ่งนี้คลายกับยุทธศาสตร China 
Plus One ซึ่งก็คือ การที่บริษัทตาง ๆ ที่ลงทุนหรือทําธุรกิจกับจีน 
พยายามท่ีจะลดสัดสวนการพ่ึงพาจีนลง เนื่องจากความไมมั่นใจ
ในดานความมั่นคงของความสัมพันธทางการเมืองระหวางจีน
กับสหรัฐฯ โดยพยายามหาประเทศอื่นที่สามารถจะทดแทน
การพ่ึงพาจีนลงไดไมวาจะเปนแหลงนําเขา การจางผลิต หรือ
การไปลงทุน  ซึ่ งบางบริษัทกําลังดํา เนินการอยู  ในขณะนี้
โดยวางกําลังการผลิตบางสวนไวนอกประเทศจีนเพ่ือกระจาย
ความเส่ียงดังกลาว สําหรับในมุมของประเทศไทย มีอีกหนึ่ง
ยุทธศาสตรที่ในขณะนี้ถูกพูดถึงคอนขางมากและเกี่ยวของกับ
ประเทศไทยโดยตรง คือ ยุทธศาสตร Thailand Plus One 
ซึ่งเป นแนวคิดของนักวิจัยอาวุโสชาวญ่ีปุ น ชื่อ Ooizumi 
Keiichirou6 ยุทธศาสตรนี้ ยังมุ งที่จะคงฐานการผลิตไวใน
ประเทศไทย เพียงแต มีการเคลื่อนย ายกระบวนการผลิต
สวนท่ีเนนแรงงานสูงไปยังประเทศขางเคียง โดยประเทศที่คาดวา
จะกลายมาเปน + 1 ของไทยไดแกประเทศเพ่ือนบานขางเคียง 
คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงเวียดนามสําหรับ
บางอตุสาหกรรม ซึ่งภายใตโมเดลดังกลาวกลุมนักลงทุนจะเคลื่อน
ยายหรอืปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติทีใ่ชแรงงาน (labor–based) 
ไปยังประเทศเหลานี้และขณะเดียวกันก็ผลักดันประเทศไทย
ใหกลายเปนศูนยกลางของกระบวนการผลิตท่ีเนนเทคโนโลยี 

Z-scores5 of WWTG index

ซึ่งเปนการประสานกระบวนการผลิตทั้งสองสวนใหเกิดเปนการ
บริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้จึงไมใช
การลดความสําคัญของประเทศไทยลงแตกลับเปนการเสริม
ใหไทยแข็งแกรงและเปนศูนยกลางของเครือขายการผลิต
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น ประเทศไทย
จึงควรใชโอกาสนี้ที่อาจจะเรียกไดวาเปนชวงเปลี่ยนผานหวงโซ
การผลิตโลก ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
ที่อาจจะเปนขอจํากัดในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ เพื่อรองรับความพรอมในการรองรับนักลงทุน
ที่วางแผนจะยายออกจากจีน รวมถึงเตรียมความพรอมในการ
เป นศูนย กลางของเครือข ายการผลิตที่ ใช  เทคโนโลยีขั้นสูง
ของภูมิภาคตามยุทธศาสตร Thailand Plus One ตอไป
ในอนาคต

จัดทําโดย  :
นายอภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงขอมูลอางอิง :
https://economics.rabobank.com/publications/2019/

august/leaving-china-countries-might-benefit-from-relo-
cation-production/ 

http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_con-
tent/74/ContentFile1441.pdf

https://th.wikipedia.org/

5 คะแนนมาตรฐานซี (Z-score) ใชในการเปรียบเทียบขอมูลที่มาจากขอมูลตางชุดกัน วามีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งบางครั้งไมสามารถเปรียบเทียบ
ไดโดยตรง ในการเปรียบเทียบใหมีความถูกตองจึงมีความจําเปนตองมีการเปล่ียนคะแนนของขอมูลทั้งสองชุดใหเปนคามาตรฐาน โดยทั่วไปจะมีคา - 3 ถึง +3
6 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
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ก   ารเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization)
   เปนประเด็นที่สําคัญของโลก (Mega Trend) 
ในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก สืบเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยางตอเน่ือง
ภายในชวงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 ผลักดันให เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสังคมเมืองอยางมีนัยสําคัญ โดยผลการศึกษา
ของสหประชาชาติ (United Nations)1 พบวา ในป ค.ศ. 2018 
ประชากรโลกกวารอยละ 55 อาศัยอยูในพื้นที่เขตเมือง (Urban 
Area) และคาดวาจะมีประชากรอีกกวา 2.5 พันลานคน ยายเขา
มาอาศัยในเขตเมือง สงผลใหสัดสวนประชากรในเขตเมือง
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 68 ภายในป ค.ศ. 2050 ซึ่งกวารอยละ 90 
ของการเพิ่มขึ้นน้ันจะเกิดขึ้นในทวีปเอเชียและแอฟริกา 
 ทั้งนี้ การขยายตัวของเขตเมืองอยางตอเนื่องสงผลให
เมืองตาง ๆ มีการสรางการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจกับพื้นที่รอบขาง

ในหลายมิติ นอกจากนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําให
การ เชื่ อมโยงระหว  า ง เมื อง เป น ไปได สะดวกมากยิ่ งขึ้ น 
นั่นหมายความวา ประชากรหน่ึงคน อาศัยในเมือง A สามารถ
ทํางานท่ีเมือง B หรือเรียนหนังสือที่เมือง C หรือดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในเมืองอื่น ๆ โดยรอบได ซึ่งเป นผลมาจาก
การท่ีเมืองตาง ๆ สามารถอาศัยประโยชนผานชองทางโครงสราง
พื้นฐาน เครือขายธุรกิจ การใชที่ดิน สิ่งแวดลอม หรือวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรรวมกัน ดังนั้นการรวมกลุมของเมืองในรูปแบบ
ดงักลาวจงึนาํมาสูแนวคดิของ “Mega – Regions หรอื มหภมูภิาค” 
ซึ่งเปนแนวโนมที่กําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ไดแก 
สาธารณรฐัประชาชนจีน (Jing – Jin – Ji, Yangtze River Delta, 
Greater Bay Area: GBA), ญี่ปุน (Tokyo – Osaka), และ

สหรัฐอเมริกา (US Northeast Corridor, Coastal California)
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

1 United Nations (2018), https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
prospects.html

แนวคิดการพัฒนาเมืองแนวคิดการพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21และพ้ืนที่เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21

Mega - Regions  Mega - Regions  
(มหภูมิภาค)(มหภูมิภาค)
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แผนภาพที่ 1 : ตัวอยาง Mega-Regions ท่ีสําคัญของโลก

Mega-Regions (มหภูมิภาค)
 ผลการศึกษาของ Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD)2 ไดใหนิยามวา 
Mega-Regions หรือมหภูมิภาค เปนการบูรณาการนครและพื้นที่
ใกลเคียงซึ่งเดินทางโดยทางบกไดภายใน 1 วัน และผลการศึกษา
ของ CityLab in World Economic Forum3 ไดใหนิยาม
ที่ต างออกไปเล็กนอยแตอธิบายรายละเอียดวา มหภูมิภาค 

มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก  1) ครอบคลุมพื้นที่เมือง
หรือเครือขายของเมือง ซึ่งมีประชากรรวมกันมากกวา 5 ลานคน
ขึ้นไป 2) ถาหากมองจากภาพถายดาวเทียมในเวลากลางคืน 
จะเปนบริเวณพื้นที่ที่มีแสงสวางอยางตอเนื่อง และ (3) มีขนาด
ทางเศรษฐกิจรวมกันมากกวา 300 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
 ดังน้ัน ในเบ้ืองตน Mega – Regions หรือมหภูมิภาค 
จึงมีความหมายคอนขางหลากหลาย โดยสรุปคือ กลุมของเมือง
หรือคลัสเตอร ของเมืองท่ีอยู  ใกล กันและมีการเช่ือมโยงกัน
อยางเปนระบบผานชองทางตาง ๆ อาทิ การขนสง การผลิต 

และการบริการ เปนตน จึงทําใหเมืองตาง ๆ ที่เขารวมเปน 
Mega – Regions ไดรับประโยชนจากการรวมกลุม ซึ่งรวมถึง
ภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ Mega – Regions 
มีความเหมือนและแตกต างกับ Productiv ity Cluster 
ซึ่งเปนการรวมกลุมของพ้ืนท่ีในรูปแบบคลัสเตอรธุรกิจหรือ
การผลิตในหลายแงมุม

ความแตกตางระหวาง Mega - Regions 
และ Productivity Clusters  
 Productivity Cluster คือการรวมกลุมของธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวของในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเก่ียวของกันในดาน
การผลิต (Sectoral Cluster) หรือการใชทรัพยากรรวมกัน 
(Horizontal Cluster) หรืออยู ในหวงโซการผลิตเดียวกัน 
(Vertical Cluster) โดยการรวมกลุมกันจะชวยเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในพื้นที่ใหเหนือกวาธุรกิจ
นอกพื้นท่ี ตัวอยางท่ีสําคัญของพื้นท่ีในสหรัฐอเมริกา ไดแก           

2 OECD (2018), “The Rise of Megaregions: Delineating a new scale of economic geography”
3 World Economic Forum (2019), “These Megaregions are driving our global economy”

ที่มา : HSBC (2019)
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1) Silicon Valley ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกของรัฐแคลิฟอรเนีย 
เป นคลัสเตอร การผลิตสินค า High Technology และ 
Information Technology ที่ประสบความสําเร็จอยางมาก 
2) Hollywood ซึ่งเปนคลัสเตอรของอุตสาหกรรมบันเทิง หรือ 
3) นคร Detroit ที่ถูกพัฒนาเปนคลัสเตอรการผลิตรถยนต โดยมี
บริษัทการผลิตรถยนตระดับโลกต้ังอยูหลายแหง อาทิ General 
Motor, Ford Motor เปนตน ทั้งนี้ การรวมกลุมเปนคลัสเตอร
นอกจากสงเสริมใหพื้นที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว 
ยังมีผลตอการสรางงานทั้งทางตรงและทางออม โดยผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย พบวาสํานักงานใหญของบริษัท 
Apple ซึ่งตั้งอยู ณ เมือง Cupertino ในเขต Silicon Valley 
มีการจางพนักงานโดยตรงประมาณ 12,000 คน แตกอใหเกิด

ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและการขนสงของตอนเหนือของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันกวา 2.13 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวยนคร Chicago (ศูนยกลางการคา
และการขนสง ถานหิน), Detroit (รถยนต และอุตสาหกรรมหนัก), 
Cleveland (เหล็กกลา ศูนยกลางการเงิน), Minneapolis 
(ศูนยกลางการเงินและการขนสง) และ Pittsburgh (เหล็ก
และเหล็กกลา อุตสาหกรรมไฮเทค) 

ปจจัยสนับสนุน Mega-Regions
 ปจจัยแรกที่มีความสําคัญ คือ โครงสร างพ้ืนฐาน
ดานการขนสงและดิจิทัล โดยจากการศึกษาของ OECD4 ระบุวา
ปจจัยดังกลาวเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนในการเสริมสรางความเชื่อม
โยงท้ังดานสังคมและดานเศรษฐกิจระหวางประชาชนที่อาศัยอยู

แผนภาพที่ 2: Productivity Clusters VS Mega-Regions

ที่มา : RIC (2019)

การจางงานธุรกิจบริการที่เกี่ยวของ
ในเขตเมืองมากกวา 60,000 คน
 กุญแจหลักสําคัญที่ทําให  
Mega – Regions แตกตางจาก 
Productivity Cluster ซึ่งถูกสรางขึ้น
โดยอิงอุตสาหกรรมหน่ึงหรือกลุ ม
อุตสาหกรรมที่สําคัญเปนที่ตั้ง คือ 
ความเชื่อมโยง หรือ Connectivity 
ดังนั้น Mega-Regions จึงเปดโอกาส
ให เกิดการรวมพลังระหว างเมือง
หรือนครท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา
อตุสาหกรรมหรือการผลิตท่ีแตกตางกัน
เชื่อมโยงกันผานเครือขายโครงสราง
พื้นฐาน อาทิ ระบบราง ถนน ทาเรือ 
หรือระบบดิจิทัล เพื่อแบ งป นผล
กระทบเชิงบวก (Positive Spillover) 
รวมกัน เช น การประหยัดตนทุน 
การเป นแหลงรวมของทรัพยากร
มนุษย และการมีตลาดรวมที่ใหญขึ้น 
เปนตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
 นอกจากนี้ Mega – Regions ยังสามารถสรางความ
เชือ่มโยง Productivity Cluster ในพืน้ทีแ่ตละแหงใหเขารวมกันได 
ทําใหสามารถใชจุดแข็งของแตละพื้นที่เกื้อกูลกันกอใหเกิดพลัง
ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ ตวัอยาง คอื Chi – Pitts Mega – Regions 

ตางท่ีกันใหเขาถึงกันไดอยางสะดวก ทั้งนี้ แมวาในยุคดิจิทัล
จะทําใหการติดตอสื่อสารและการเขาถึงบริการตาง ๆ ทําได
สะดวกโดยไมตองมีการเดินทาง อยางไรก็ตาม โครงสรางพื้นฐาน
การขนสงในการเคล่ือนยายคนและสินคายังคงเปนปจจัยสําคัญ

4 OECD (2018), อางแลว
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ในการบูรณาการการเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ที่ เป นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการขนสงระบบรางโดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งหลาย
ประเทศใชเปนชองทางในการสรางเครือขายเมืองใหกลายเปน 
Mega-Regions ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การสรางรถไฟ
ความเร็วสูงชิงกันเซ็ง สายโตเกียว – โอซากา (Tokaido 
Shinkansen) ระยะทางยาวกวา 500 กิโลเมตร ซึ่งชวยรนระยะ
เวลาการเดินทางเหลือเพียงประมาณ 3 ชั่วโมงเทาน้ัน โดยสามารถ
บรรทุกผูโดยสารในแตละเท่ียวไดมากกวา 1,300 คน ทําให
การดําเนินกิจกรรมของท้ังสองเมืองทําไดสะดวกเสมือนอยูใน
พื้นที่เดียวหรือใกลเคียงกัน นอกจากนี้ เสนทางรถไฟดังกลาว
ยังเชื่อมโยงไปสู เมืองใหญตาง ๆ ทําใหเกิด Mega-Regions 
Tokyo – Osaka5 ซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 64 ลานคน ครอบคลุม
ขนาดเศรษฐกิจกวา 3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 

 ปจจัยท่ีสอง คอื แรงขับเคลือ่นดานเศรษฐกิจ (Economic 
Drivers) ซึ่งมีแนวโนมแขงขันกันอยางเขมขนระหวางภูมิภาค
ตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อดึงดูดทั้งการลงทุน ทรัพยากรมนุษย นวัตกรรม 
และท่ีตั้ งสํานักงานของบรรษัทข ามชาติ การรวมกลุ มกัน
เป นเครือข ายเมืองช วยสร างอํานาจต อรองทางเศรษฐกิจ 
ประการแรกคือการมีตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น ตัวอยางเช น 
Greater Bay Area (GBA) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน6

ถาหากพิจารณาแคนครกวางโจว จะมีประชากรเพียง 13 ลานคน 
แตเมื่อรวมพื้นที่ใกลเคียงในมณฑลกวางตุง ฮองกง และมาเกา 
จะมีประชากรรวมกันถึง 70 ลานคน เกิดฐานตลาดขนาดใหญ
ที่มีขนาดเศรษฐกิจถึง 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยพ้ืนท่ี
ที่มีขนาดใหญและมีความมั่งคั่งจะชวยดึงดูดแรงงานที่มีฝ มือ
เขามาทํางานเปนการเสริมสรางผลิตภาพการผลิตในพื้นท่ี ทั้งนี้ 

5 Mega – Regions Tokyo – Osaka ประกอบดวย Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe, และ Shizuoka – Hamamatsu
6 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICs) (2019) “Greater Bay Area: A 2030 Outlook Opportunities and Challenges over 
the Next Decade”



ของหลายพื้นที่อาจใช  เป นแนวทางสําหรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ของไทย ในการเป นพื้นที่ เ ช่ือมโยงกับเมืองต าง ๆ 
เชน กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ การเช่ือมโยงกับเมืองใหญ
ในภูมิภาค อาทิ Singa – Lumpur หรือ GBA ของจีน 
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคต 
อยางไรกต็าม การทีจ่ะเปน Mega – Regions ทีป่ระสบความสําเร็จ 
นอกเหนือจากความใกลชิดหรือการมีพื้นท่ีที่อยู ใกลกันแลว 
ยังจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ การสงเสริมการลงทุน
ในโครงสร างพ้ืนฐาน การบริหารและการกํากับดูแลพื้นที่
ขนาดใหญ รวมทั้งการใหความใสใจตอประชาชนและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนโจทยทาทายท่ีสําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหเปนไป
อยางบูรณาการและมีความยั่งยืน
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การรวมกันของเมืองที่มีจุดเดนเกื้อกูลกัน รวมทั้งมีโครงสราง
พื้นฐานที่ เชื่อมโยงกัน ยังช วยดึงดูดการลงทุน ทั้งภายใน
และภายนอก เนื่องจากมีความพรอมหลากหลายรองรับการลงทุน
ในหลายรูปแบบ ตัวอยาง คือ Mega – Regions Bos – Wash 
หรือที่เรียกวา US Northeast Corridor เปนมหภูมิภาคที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลก มีขนาดทางเศรษฐกิจมูลคากวา 
4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวยนคร New York, 
Washington DC, Philadelphia, Boston และ Baltimore 
โดยมีความพรอมทั้งด านโครงสร างพื้นฐานทางบก ทาเรือ 
สนามบิน ระบบดิจิทัล และมีความหลากหลายในสาขาการผลิต 
การเงิน และการบริการ รวมทั้งการเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
ของบริษัทชั้นนําจากทั่วโลก
 กลาวโดยสรุป Mega – Regions หรือ มหภูมิภาค 
เปนรูปแบบการบูรณาการพื้นที่ เมือง ใหกลายเปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งใหประโยชนและ
อํานวยความสะดวกในมิติตาง ๆ แกเมืองที่เขารวม ผูประกอบการ 
และประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ที่กอใหเกิด
ตลาดขนาดใหญ การผลิตภาคอุตสาหกรรมทําไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เน่ืองจาก ผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากจุดเดน
ของเมืองแตละแหงใน Mega-Regions อาทิ สาขาการผลิต
ที่มีความชํานาญ แรงงาน สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พื้นฐาน เปนตน ทั้งนี้ การพัฒนา Mega-Regions กําลังเปน
กระแสในทวีปเอเชีย ได แก  Greater Bay Area (GBA) 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน Delhi – Lahore ของสาธารณรัฐ
อินเดีย และ Seoul-Busan ของสาธารณรัฐเกาหลีรวมท้ัง
ค ว ามพยาย าม ในก า ร เ ช่ื อม โ ย ง ร ะหว  า ง สิ ง ค โป ร  แ ล ะ
กรุงกัวลาลัมเปอร เปน Singa – Lumpur ซึ่งประสบการณ
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“ . . .ความร วมมือด  านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ ดิฉันมองวาการสอนหรือถายทอด
ประสบการณเกี่ยวกับงานให กับข าราชการรุ นใหม 
มีความสําคัญ เพราะมีหลายเรื่องที่นอง ๆ ไมสามารถ
เรียนรู  ได จากเอกสารวิชาการ แต  เรียนลัดได จาก
การถายทอดประสบการณ อะไรที่เราเคยเผชิญปญหา
ในการปฏิบัติงานก็จะเนนมากหนอยเพ่ือปดชองวาง
ของปญหา รวมท้ังชวยใหนอง ๆ เห็นภาพการทํางาน
ที่ชัดเจนข้ึน...”



วารสารฯ ฉบับน้ีจะพาทุกทานไปรูจักกับหน่ึง
ในบุคลากรสําคัญของ สศอ. ผูมีประสบการณ
ในแวดวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
กับนางนิอร สุขุม ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 ดิฉันรับราชการท่ีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มาต้ังแตป 2542 รวมเวลาก็ประมาณ 20 ป  เริ่มบรรจุรับราชการ
ที่สํานักงานเลขานุการกรม สศอ .  และย ายมาปฏิบัติงาน
ดานนโยบายและแผน โดยปฏิบตังิานดานตางประเทศมาโดยตลอด 
ฉะนั้น ตลอดชีวิตการทํางานจึงมีประสบการณกับงานดาน
ตางประเทศมากท่ีสุด งานดานเศรษกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศสําหรับดิฉันถือเปนงานท่ีทาทายมาก เพราะตองเจอ
และทํางานรวมกับผูแทนกระทรวงตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย 
นอกจากความรูทางวิชาการที่ตองใชแลว ยังมีการประสานงาน
ระหวางกระทรวงซึ่งเปนทักษะการทํางานที่จําเปนอยางยิ่ง

ที่จะทําใหงานคลองตัวและราบรื่น  เมื่อพูดถึงงานดานตางประเทศ
ที่สนุกและประทับใจมาก ๆ สําหรับดิฉัน คือ การเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีหรือ FTA ไทย – ญี่ปุน (JTEPA) ซึ่งดิฉัน
ไดเขารวมดําเนินงานต้ังแตเริ่มแรกและทํามาโดยตลอดจนจบส้ิน
และมีผลบังคับใช จึงเปนการทํางานที่ครบขั้นตอน ตั้งแต แนวคิด 

แนวโนม การกําหนดทาทีของประเทศไทย การเจรจาหารือ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ และการเจรจาตอรอง
บนเวทีระหวางประเทศ ถือเปนประสบการณที่มีคุณคามาก
ในชวงจัดทําความตกลง JTEPA เปนชวงที่ประเทศไทยใหความ
สําคัญกับการจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ คอนขางมาก 
พราะฉะนั้นเกือบทุกวันดิฉันจะตองไปประชุมที่หนวยงานตาง ๆ 
โดยเฉพาะท่ีกระทรวงการตางประเทศมีผูบริหาร พี่ ๆ นอง ๆ 
ที่เปนเพื่อนรวมงานท่ีตองเจอหนากันแทบทุกวันตลอดระยะเวลา
เกือบ 3 ป ดิฉันมองวาการทํางานในครั้งนั้น เราทํางานเปนทีม 
ทํางานกันแบบใกลชิด แลกเปลี่ยนขอมูล ชวยกันสนับสนุนใหงาน
สามารถดําเนินไปขางหนาและมีขอติดขัดนอยท่ีสุด ชวงน้ัน
นอกจากประชุมรวมกันเกือบทุกวันแลว ตองเดินทางไปประชุม
ที่ญี่ปุ นบอยครั้ง ไดเรียนรู วัฒนธรรมการทํางานทั้งระหวาง
หนวยงานของไทยเอง และหนวยงานของญี่ปุ น เปนชวงที่
ทํางานหนักแตสนุก มีความทาทาย มีปญหาใหแกและเรียนรู 
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11อยากใหเลาประสบการณที่เขามารับราชการ
ในแวดวงกระทรวงอุตสาหกรรมพอสังเขป



อยูตลอดเวลา จําไดวาคร้ังหนึ่งเคยรวมทํางานกําหนดทาทีสินคา
รวมกับกระทรวงการตางประเทศจนตีสองตีสาม เคยนั่งประชุม
เจรจากับคณะผูแทนญ่ีปุ นจนเกือบถึงเชาและอากาศท่ีญี่ปุ น
หนาวมาก สิ่งเหลานี้เปนประสบการณและสรางความแข็งแกรง
ใหดิฉันในฐานะขาราชการไดเปนอยางดี ผิดบางถูกบางก็เก็บไว
เปนประสบการณเพื่อปรับปรุงใหงานออกมาดียิ่งขึ้น ทุกวันนี้
เมื่อเห็นข าวหรือประเด็นที่ เกี่ยวกับความตกลงเขตการค า
เสรีไทย – ญี่ปุนหรือ JTEPA ก็เปนความภูมิใจลึก ๆ เพราะเราอยู
กับความตกลงนี้มาตลอดและไดเห็นผลสําเร็จของงานในระดับ
ประเทศและเปนรูปธรรม
 งานทุกงานของดิฉันท่ีไดรับมอบหมายมาก็จะทําอยาง
เต็มที่และสนุกไปกับมัน มีอีกหลายงานที่ ได รับมอบหมาย
แมไมเกี่ยวของกับเรา ก็จะยินดีทําเสมอเพราะสําหรับดิฉัน
ทุกอยางคือโอกาสในการเรียนรูและสรางประสบการณในชีวิต 
รูสึกวาตัวเองพลังเยอะ และมีแนวคิดในการทํางานตามที่ผูใหญ
ทานนึงเคยอบรมสั่งสอนไววา งานทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย
แมไมเกี่ยวของก็คืองานของเรา ดิฉันก็ยึดถือแนวคิดน้ีมาโดยตลอด
และถายทอดแนวคิดสู น อง ๆ รุ นหลังเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี
ในการทํางานใหคนรุนใหมที่จะเปนกําลังใหกับ สศอ. และเปน
ขาราชการที่ดีในวันขางหนา

 การทํางานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
กไ็ดมโีอกาสรวมงานกับภาคเอกชน ซึง่ถอืเปนการเก็บเก่ียวความรู
และประสบการณเชิงลึกท่ีดีมาก ๆ ดิฉันเชื่อวาเราตองไดรับ
ขอมูลท่ีตอง แมนยําจากผูอยูในสนามการแขงขันจริงกอนจึงจะ
ทํางานดานนโยบายได ดี ทุกครั้งที่มี โอกาสร วมประชุมกับ
ภาคเอกชนกจ็ะไดรบัความรูทีเ่ปดมมุมองขาราชการอยางเราเสมอ  
อีกหนึ่งงานท่ีสําคัญคือตลอดการทํางานในฐานะขาราชการ
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ไดรับโอกาสไปชวยปฏิบัติงานกับฝายการเมืองอยูหลายคร้ัง 
สําหรับดิฉันมองวาเปนประสบการณสําคัญในชีวิตขาราชการ
ที่ทําใหไดมีโอกาสเรียนรูวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของฝายการเมือง
และระดับนโยบาย เป นการเป ดมุมมองท่ีหลากหลายและ
กวางมาก ทําใหเรานํามาปรับใชในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
เป นการสั่งสมประสบการณ ความแข็งแกร ง การปรับตัว 
และการทํางานที่ตองวองไวไหลลื่นเพื่อใหทันสถานการณเสมอ 
 มีชวงหนึ่งดิฉันมีโอกาสเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งถือเปนการบริหารงานดานนโยบายที่สําคัญของประเทศ 
ไดรู แนวคิดและกระบวนการบริหารงานสําคัญ ๆ ของรัฐบาล 
ความเป นข  าราชการคนทํ านโยบายจะถูก เติม เ ต็มด  วย
ประสบการณเหลานี้ ชวงหนึ่งกอนหนาน้ี ดิฉันเคยไดรับมอบหมาย
ให รับผิดชอบงานสรุปประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรี
ของกระทรวงอุตสาหกรรมอยูดวยแลว มีหนาที่ชวยอานและสรุป
ประเด็นเสนอผู บริหารกระทรวง ทุกคืนวันจันทรจะเปนวันที่
ท าทายสําหรับดิฉันและทีมงานมาก ๆ เพราะต องเตรียม
วาระ ครม. กลับบานกันตีหนึ่งตีสองเสมอ เชาขึ้นก็ไปเตรียมตัว
หนาหองประชุมคณะรัฐมนตรีเผื่อมีวาระเพ่ิมเติมก็ตองดําเนินงาน
เพ่ือให สามารถตอบความเห็นของกระทรวงได ทัน จึงเป น
อีกหนึ่งงานท่ีสนุก แสนเหนื่อยแตประทับใจมาก และถือเปน
ประสบการณที่อยูในความทรงจํามาถึงปจจุบัน 
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 ดิฉันมีหนาที่หลักในการใหขอเสนอแนะ ใหคําแนะนํา
แกผู บริหารเก่ียวกับการจัดทํานโยบายหรือความรวมมือดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ เปนผู แทนเขารวม
การประชุมระดับสูงดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ตาง ๆ ชวยกลั่นกรองงานและใหคําแนะนํานอง ๆ ในการจัดทํา
ทาทีและความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
ดิฉันมองวาการสอนหรือถายทอดประสบการณเกี่ยวกับงาน
ใหกับขาราชการรุนใหมมีความสําคัญ เพราะมีหลายเรื่องท่ีนอง ๆ 
ไมสามารถเรียนรูไดจากเอกสารวิชาการ แตเรียนลัดไดจาก
การถายทอดประสบการณ อะไรท่ีเราเคยเผชิญปญหาในการ
ปฏิบัติงานก็จะเนนมากหนอยเพ่ือปดชองวางของปญหา รวมท้ัง
ชวยใหนอง ๆ เห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจนข้ึน งานขององคกร
จะออกมาดีและสมบูรณขึ้น งานที่รับผิดชอบของดิฉันในปจจุบัน
มีหลายหนางาน แลวแตผูบริหารจะมอบหมาย ทั้งการประชุม 
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22 ภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
ในบทบาทผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

การเปนวิทยากร ซึ่งทุกงานก็ทําดวยความตั้งใจและมุงมั่นอยากให
ทุกงานออกมาดีที่สุด เพราะหลักในการทํางานของดิฉัน คือการ
ตั้งใจทํางานทุกอยางในทุก ๆ วันใหดีที่สุด โดยในการทํางานจะยึด
หลักประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ มันจะทําใหเรารู เลยวา
งานที่ทําหรือบริหารตองเดินไปทางไหน



 ดิฉันมองวา COVID–19 เปนทั้งอุปสรรคและโอกาส
ในชวงท่ีผานมาทําใหเราเห็นวาอุตสาหกรรมไทยในบางสาขา
มีความสามารถในการแขงขันสูงมาก เชน อุตสาหกรรมอาหาร 
หรืออุตสาหกรรมตอเนื่องทางการเกษตร ที่สามารถนําวัตถุดิบ
ในประเทศมาพัฒนาผลิตสินคาจําเปนในชวงขาดแคลน เชน 
แอลกอฮอล ซึ่งถือวาเรามีศักยภาพสูงกวาอีกหลายประเทศมาก 
สวนอุปสรรคที่เห็นชัดมากในชวงที่ผานมาคือปญหาดาน supply 
chain ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่ตองนําเขาจากตางประเทศ 
ดังนั้น COVID–19 ทําใหเราเรียนรูและตองวางแผนปรับตัวใหมี
การสงเสริมการผลิตวัตถุดิบตาง ๆ ในประเทศมากย่ิงขึ้นเพื่อลด
การพึ่งพิงการนําเขา กอนหนา COVID–19 ภาคอุตสาหกรรมไทย
ก็ไดรับผลกระทบจากสงครามการคาระหวางมหาอํานาจ 2 ฝาย 
เมื่อเกิด COVID–19 ดิฉันมองภาพความรวมมือดานอุตสาหกรรม
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33 ผลกระทบจากสถานการณ COVID–19 
อยากใหทานแชรมุมมองในดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ระหวางประเทศวา COVID–19 จะเปนปจจัยหนึ่งที่ลดความ
รอนแรงของสงครามการคา และหันกลับมารวมมือกันมากข้ึน 
เพราะทุกประเทศทั่วโลกตางประสบปญหาและไดรับผลกระทบ
ในลักษณะเดียวกัน จะเห็นไดวากรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสหประชาชาติหรืออาเซียน ตางหันมา
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทางการคาและอุตสาหกรรมภายหลัง
จากปญหาการแพรระบาดของ COVID–19 ซึ่งเปนความจําเปน
ที่ทุกฝายตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหา รวมทั้งชวยกันสราง
ความพรอมที่จะรับมือกับสถานการณที่ไมอาจคาดคิดที่จะเกิดขึ้น
ไดอีกในอนาคตดวย ดิฉันมองวาสงครามการคาระหวางประเทศ
อาจจะยังคงอยูแตภาพรวมนาจะคล่ีคลายเปนไปในทิศทางบวก
มากข้ึน ความรวมมือเพ่ือการคาและการรวมกันพฒันาอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศจะเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกใหพนจากวิกฤตในครั้งนี้ 
 สําหรับผูประกอบการ ดิฉันมองวาการแพรระบาดของ 
COVID–19 ไดสงผลกระทบตอผูประกอบการทุกระดับในเกือบ
ทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีเงินทุน



หมุนเวียนจํานวนไมมากนัก เมื่อเกิด COVID–19 ธุรกิจตองหยุด
ชะงักแบบไมไดตั้งตัว สภาพคลองของบริษัทก็หมดตามไปดวย 
มีธุรกิจจํานวนมากที่ตองเลิกกิจการและไดรับผลกระทบในการ
ดําเนินธุรกิจ มีการเลิกจางพนักงาน สงผลกระทบเปนลูกโซ
ตอทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไดรับ
ผลกระทบชัดมาก คืออุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับ
ประเทศคอนขางสูง เม่ือเกิด COVID–19 ประเทศไทยขาดรายได
จากนักทองเท่ียวตางชาติจงึกระทบตอการจางงาน และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ดิฉันมองวารัฐบาลไดออก
มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม แตเงินชวยเหลือ
เหลานั้นยังไมสามารถสงถึงผูประกอบการรายเล็ก รายยอยที่ไดรับ
ปญหาอยางเต็มที่ เนื่องจากกเง่ือนไขในการเขาถึงเงินชวยเหลือ
อาจจะเปนอปุสรรค ซึง่ควรมีการปรับหรือผอนคลายเกณฑเหลานัน้
บางอาจจะชวยแกไขปญหาไดดีขึ้น สําหรับดิฉันในวิกฤตก็ยัง
มีโอกาส ทุกคน ทุกบริษัทตองใชโอกาสนี้เรียนรูเพื่อที่จะปรับตัว

ครั้งใหญ สรางความแข็งแกรงใหกับองคกรตัวเอง ธุรกิจเล็ก ๆ
อาจเร่ิมคิดวาจะนําเทคโนโลยีเขามาใชในธรุกิจบางไหม มกีารวางแผน
ความเส่ียง บริษัทขนาดใหญถาจําเปนก็ตองลดขนาดองคกร
เพื่อใหสามารถแขงขันไดตอไป 
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44 นโยบายสําคัญของ สศอ. ในการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 สําหรับงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
เราไดนํากรอบการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDG) ขององคการ
สหประชาชาติมาเปนหลักในการดําเนินงาน ซึ่งการพัฒนา
อยางยั่งยืนเปนหน่ึงในแนวคิดสําคัญของเศรษฐศาสตรยุคหลัง
ที่ใหความสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูกัน 
ไมคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว ซึ่งองคการ
สหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใช



เปนกรอบการดําเนินงานใหกับประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
นําไปขับเคลื่อนตอซึ่งรวมถึงไทยดวย เปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนไดถูกถายทอดสูภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะปรากฏ
อยูในยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และภาคอุตสาหกรรมในระดับกระทรวงและระดับกรม  สศอ. ซึ่งมี
บทบาทเปนเข็มทิศวางแนวทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
งานนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศของ สศอ. 

รวมท้ังของกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะขับเคล่ือนตาม SDGs 
ไมวาจะเปนการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่คลอบคลุมและ
ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรือใชเทคโนโลยี
สะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งกิจกรรมของหนวยปฏิบัติก็จะ
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว 

สุดทาย ในฐานะขาราชการและหนวยงานภาครัฐ 
วิกฤตการณ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวน
ของประเทศ ดิฉันมักจะนึกถึงคําท่ีทานนายกฯ กลาวบอย ๆ 
คือเราจะไมทิ้งใครไวขางหลัง ภาครัฐก็จะพยายามทําอยางดี
ที่สุดที่จะทําใหผู ประกอบการ ธุรกิจตาง ๆ สามารถฟนตัว
และขามผานวิกฤตนี้โดยเร็วท่ีสุด แมวาในอนาคต COVID-19 
จะยังไมหมดไปโดยสิ้นเชิง แตเชื่อวาเหตุการณนี้ จะสราง
ภูมิตานทานตอสิ่งกระทบใหมที่อาจเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม
ไทยในอนาคต 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร



ตารางท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ดัชนีอุตสาหกรรมดัชนีอุตสาหกรรม
       ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2563  

ภาวะแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 31วารสาร

 ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2/2563 (เมษายน - มิถุนายน) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงรอยละ 20.02 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2) สะทอนถึง
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลง จากอุตสาหกรรมยานยนต การกลั่นปโตรเลียม เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ
ยางรถยนต และผลิตภัณฑเหล็ก อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่ียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ไดแก อุตสาหกรรมสัตวนํ้าบรรจุกระปอง เภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค ปุยเคมี อาหารสัตวสําเร็จรูป 
และผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนตและปูนปลาสเตอร 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (68 กลุมอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส
2/2562

(เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส
1/2563

(ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส
2/2563

(เม.ย. - มิ.ย.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสกอน (%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน (%)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพ่ิม)

100.29 102.85 80.21 -22.00 -20.02 

ดัชนีการสงสินคา 102.73 100.17 82.19 -17.94 -19.99

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 133.53 140.31 127.32 -9.26 -4.65

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเรจ็รูปคงคลัง 143.75 150.92 203.38 34.76 41.48

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 99.23 101.39 91.16 -10.09 -8.13

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 100.97 101.93 85.55 -16.06 -15.27

อัตราการใชกําลังการผลิต 65.04 66.86 52.89 - -

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 2/2563 
1.  อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 69.04 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการผลิตลดลง

ในระดับสูง จากสินคาเกือบทุกรายการสินคา ยกเวนรถยนตนั่งขนาดใหญ รถยนตนั่งตรวจการ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งสงผลตอกําลังซื้อของตลาดในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาวจึงมีการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหยุดการผลิตช่ัวคราวในชวงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสถานการณภัยแลงที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดนอยลง ตลอดจนสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการ
ปลอยสินเชื่อรถยนตมากขึ้น 



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 32 วารสาร

 2.  อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม ปรับตัวลดลงรอยละ 15.51 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ภาวะการผลิต
ลดลงในกลุมสินคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชในการเดินทางขนสง โดยเฉพาะนํ้ามันเครื่องบินเนื่องจากการเดินทางทางอากาศถูกระงับ
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่สงผลกระทบตอการเดินทางทองเท่ียว รวมถึงการคมนาคมขนสง
ลดลงจากมาตรการล็อกดาวน

3.  อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ ปรับตัวลดลงรอยละ 38.93 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ภาวะการผลิต
ลดลง โดยปจจัยหลักจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด–19 และผลจากมาตรการล็อกดาวนเพื่อปองกันการแพรระบาด ทําให
ความตองการสินคาลดนอยลง รวมไปถึงการที่ผูผลิตปรับลดวันทํางาน ตลอดจนการขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาที่สงผลให
ปริมาณการผลิตลดลง

4.  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง ปรับตัวลดลงรอยละ 46.29 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
สถานการณการผลิตลดลงจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด–19 ทั้งในประเทศและท่ัวโลก ทําใหผูผลิตตองปรับลด
จํานวนวันทํางานของพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการปองกันการแพรระบาดของโรค รวมถึงคําสั่งซื้อของผูผลิต
รถยนตและการสงออกยางรถยนตลดลงในระดับสูง 

5.  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 19.70 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ภาวะการผลิตและการจําหนายลดลง เนื่องจากความตองการใชที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 
และยังไดรับผลกระทบจากการนําเขาเหล็กสําเร็จรูปท่ีมีราคาถูกกวา แตอยางไรก็ตาม การผลิตเหล็กแผนเคลือบท่ีนําไปใชผลิตกระปอง
มีการผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการบริโภคผลิตภัณฑอาหารกระปอง
 สถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในไตรมาส 2/2563 มีดังนี้

อุตสาหกรรมอาหาร ในภาพรวมปรับตัวลดลง รอยละ 2.33 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวลดลง
เนื่องจากสินคาน้ําตาล ลดลงรอยละ 36.87 เนื่องจากปนี้โรงงานปดหีบเร็วกวาปกอนจากภัยแลงทําใหผลผลิตออยนอยลงกวาปกอน 
ในขณะที่สินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิตสัตวนํ้าบรรจุกระปอง ผลิตภัณฑอาหารสัตวสําเร็จรูป ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑ
มะกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปง ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 28.76 6.96 5.57 และ 12.26 ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับอานิสงสจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 
ความตองการอาหารกระปองไวบริโภคในชวงที่ตองอยูบานเพื่อปองกันการระบาดและมาตรการล็อกดาวน สงผลใหสินคากลุมอาหาร
สําเร็จรูปและอาหารแหง (ทูนากระปอง และบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป) ขยายตัวตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ทั้งนี้ ในสวนของผลิตภัณฑนมมีภาวะการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินคานมผงและนมพรอมเปนหลัก เนื่องจากไดรับคําสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นจากประเทศ
เพื่อนบาน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม ในภาพรวมปรับตัวลดลง รอยละ 19.59 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
โดยปรับตัวลดลงจากการผลิตเบียร ผลิตภัณฑนํ้าดื่ม/นํ้าอัดลม และสุราเปนหลัก ปรับตัวลดลงรอยละ 43.76 7.79 และ 13.92 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยภาวะการผลิตลดลงจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด–19 สงผลตอการทองเที่ยวที่ชะลอตัว กิจกรรมเพ่ือการบันเทิงตาง ๆ ตองหยุดชะงักตามมาตรการล็อกดาวนเพื่อปองกัน
การระบาดของโรคดังกลาว ทําใหชองทางการจําหนายสําคัญ เชน รานอาหาร ผับ บาร หยุดใหบริการต้ังแตชวงกลางเดือนมีนาคม 
รวมถึงการงดการเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานตตามประกาศคําสั่งของรัฐ ในขณะที่สินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก การผลิต
เครื่องดื่มใหพลังงาน รวมถึงเคร่ืองดื่มเกลือแร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.61 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
สินคาไดรับความนิยมจากลูกคาในประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน อาทิ นํ้าดื่มใหกําลังงานแบบกระปอง และเครื่องดื่มกาแฟสําเร็จรูปกระปอง 
รวมถึงผลของอากาศรอนขึ้นและผลของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ทําใหผูบริโภคมีความตองการนํ้าดื่มแบบขวดเพิ่มขึ้น
เพื่อบริโภคและกักตุนสํารองไว

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้ือผาเครื่องแตงกาย โดยกลุมสิ่งทอ ปรับตัวลดลง รอยละ 6.68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน ภาวะการผลิตลดลงจากการทอผาเปนหลัก ทั้งผาทอจากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ และเสนใยอื่น ๆ เนื่องจากผลกระทบ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ประกอบกับประเทศคูคาหลายรายที่สําคัญ 
เชน ประเทศจีน ญี่ปุน และเวียดนามชะลอคําสั่งซื้อ สวนกลุมเสื้อผาเครื่องแตงกาย ปรับตัวลดลงเชนเดียวกันท่ีรอยละ 21.91 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสินคาเส้ือผาชั้นนอกชายเปนหลัก เนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
และสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 สงผลใหผูบริโภคชะลอการซ้ือ รวมท้ังมีการปดสถานท่ีจัดจําหนายท้ังใน
และตางประเทศตามมาตรการล็อกดาวนเพื่อปองกันโรคระบาดดังกลาว



ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล
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ป   ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีความตองการ
   แรงงานอยู  อี กมาก  ข อมู ลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ชี้ใหเห็น
ถึงความตองการแรงงานในชวง 6 ไตรมาส (ม.ค. 62 – ก.ค. 63) 
จากโรงงานท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการแลวแตยังไมไดแจง
ประกอบกิจการมีความตองการแรงงานอีกกวา 141,593 คน 
โดยอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการทางดานแรงงานสูง ไดแก 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบกับความตองการ
แรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (อุตสาหกรรมยานยนต
แหงอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมหุ นยนต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร) ป 2563 – 2567 มีประมาณ 
1,695,117 คน โดยมีความตองการในระดับวิชาชีพจํานวน 
735,373 คน ระดับอุดมศึกษาจํานวน 959,744 คน ซึ่งจะชวย
รองรับแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด–19 ได 

กองบรรณาธิการ

เตรียมพรอม
 ศักยภาพแรงงานไทย

สูอุตสาหกรรมวิถีใหม
     รองรับการเปล่ียนแปลง
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 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S–Curve) จะเปนอุตสาหกรรม
ที่ สามารถตอบสนองต อความต องการยุค ใหม ที่ เ กิดขึ้ น
ทั้งในอนาคต และในสถานการณโควิด–19 ได ซึ่งเห็นไดจาก 
3 อุตสาหกรรมหลักที่ไดรับอานิสงสขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลก ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
เวชภัณฑและเคมีภัณฑรักษาโรค และอาหาร อยางไรก็ตาม 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญ 
คือการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใหพรอมกับการเปล่ียนแปลง
ในการเขาสูอุตตสาหกรรมวิถีใหม โดยแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้

1.  ดานความตองการแรงงาน (Demand 
Side) พัฒนาระบบนิเวศดานแรงงาน (Labour Ecosystem) 
เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เรงสงเสริม
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือให
เกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู และสรางองคความรู ใหม
ระหวางกัน จัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมาย จัดทําฐานขอมูลความตองการดานแรงงานท้ัง Demand 
Side และ Supply Side เพื่อใหสามารถพัฒนานักศึกษา 
ครูผู สอน ให ตรงกับทิศทางความต องการแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี ยกระดับทักษะ
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แรงงานในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนดานทุนวิจัยท่ีตรงกับ
ความตองการของอุตสาหกรรม พัฒนาฐานขอมูลความตองการ
บุ คลากรด  าน วิทยาศาสตร   เทคโนโลยี  และนวัตกรรม
ของสถานประกอบการและฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ใหทันสมัยสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง 

2.  ดานการผลิตแรงงาน (Supply Side)
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาให  เอื้อต อการพัฒนากําลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแบบเขมขน
ในระยะส้ันเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
สงเสริมระบบการศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน (E–learning) 
เ พ่ือสร างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ส งเสริมภาพลักษณ
การอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ใหแกผู เรียนตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะและ
องคความรู ของแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม จัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในระยะส้ัน 
เนน On the Job Training และ Train the Trainer เพื่อผลิต
กําลังคนใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม สงเสริม
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการในสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู
และสรางองคความรูใหมระหวางกัน

การดําเนินการดังกลาวจะทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของมีขอมูลที่จําเปน เพื่อใชประกอบ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ อย างไรก็ตาม การพัฒนาแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐไมสามารถดําเนินการเพียงลําพังได 
จําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งปจจัย
ที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาทักษะกําลังคน
จําเป นต องร วมมือกันท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา 
และแรงงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพรอมท่ีจะเขาไป
ชวยเหลือดูแลเพื่อฟนฝาวิกฤตครั้งนี้ไปใหได  

จัดทําโดย :
กองบรรณาธิการ

        
  แหลงขอมูลอางอิง :

ขาวประชาสัมพันธ สศอ.
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ภูมิหลังของการเจรจาความตกลง
การคาเสรีไทย – ปากีสถาน 
(Pakistan – Thailand Free Trade Agreement)
 ไทยและปากีสถานไดเห็นพองใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
รวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) ระหวางไทย –
ปากีสถาน ในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจสองฝาย เพื่อเปนกลไก
สําคัญในการสงเสริมการคาการลงทุน และโอกาสในการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจดวยการแกไขปญหาและอุปสรรค
ทางการคาระหวางกัน โดยในการประชุม JTC ไทย – ปากีสถาน 
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ณ กรงุอิสลามาบัด และครั้งท่ี 2 
เ ม่ือเดือนธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ 
มีการหารือถึงความเปนไปไดในการจัดทํา FTA ไทย – ปากีสถาน 
และเห็นวาหากไทยและปากีสถานเห็นพองใหมีการจัดทํา FTA 
ระหวางกัน ควรเริ่มจากการเจรจาดานการคาสินคาเปนอันดับแรก 
ตอมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

กรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย – ปากีสถาน โดยมี
ประเด็นครอบคลุมการคาสินคา พิธีการทางศุลกากร กฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินค า มาตรการปกป องและมาตรการเยียวยา
ดานการคา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคา การระงับขอพิพาทระหวางรัฐความรวมมือ
และการอํานวยความสะดวกทางการคา ความโปรงใส และ
เรื่องอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนกับประเทศไทยในภาพรวม 
โดยในหวงของการประชุม JTC ไทย – ปากีสถาน ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ กรุงอิสลามาบัด ทั้งสองฝาย
ไดประกาศเริ่มการเจรจา FTA ไทย – ปากีสถาน อยางเปนทางการ 
และไดมีการปรับปรุงขยายกรอบการเจรจาเพิ่มเติมเปนแบบ
กรอบกวาง (Comprehensive) ครอบคลุมท้ังดานการคาสินคา 
การคาบริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

ไทย - ปากีสถาน
โอกาสของโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทย

ภายใตความตกลงการคาเสรีภายใตความตกลงการคาเสร ี (FTA)(FTA)
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ความสําคัญของปากีสถาน
 ปากีสถานเปนตลาดขนาดใหญ มีประชากรเปนอันดับ 6 
ของโลก หรือประมาณ 200 ลานคน โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 5 ตอป (ระหวางป 2557 – 2561) 
แบงเปนภาคบริการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 53 ภาคเกษตร
รอยละ 25 และภาคอุตสาหกรรม รอยละ 22 ของ GDP ทั้งนี้ 
ปากีสถานดําเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) 
เปนการสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับเอเชีย โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก เพ่ือลดการพ่ึงพา
ทางดานเศรษฐกิจจากประเทศในภูมิภาคเอเชียใต  รวมถึง
มีนโยบายเศรษฐกิจเสรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยยกเลิกระบบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต างประเทศ และให สิทธิประโยชนแก ผู ส งออก เช น 
การลดภาษีรายได การใหสินเชื่อ และการรับประกันการสงออก 
เพื่อลดความเสี่ยงทางการคา 
 ในระหว างป  2558 – 2562 การค าระหว างไทย
และปากีสถานมีมูลค าเพิ่มขึ้นอย างต อเนื่อง โดยมีมูลค า
รวมระหวางกันเฉล่ียปละ 1,020 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไทย
เปนฝายไดดุลการคามาตลอด ซึ่งปจจุบันไทยใหความสําคัญ
กับปากีสถานในฐานะตลาดสงออกท่ีมีศักยภาพ และปากีสถาน
มีความสนใจที่จะขยายความร วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย 
ทั้งนี้ ปากีสถานตั้ งเป าหมายให  เป นประเทศท่ีพัฒนาแล ว
ภายในป   2573 โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและกลยุทธ 
ในการลดความยากจนที่สอดคลองกับวิสัยทัศน โดยเร งรัด
การพัฒนาประเทศและการสรางความยั่งยืนในดานการผลิตจะ
เนนสงเสริมการยกระดับกระบวนการผลิตโดยใชทรัพยากร 
knowledge – intensive ในดานทิศทางนโยบายการคา
ปากีสถานเนนการลดมาตรการปกปองที่มีอยูในรูปแบบตาง ๆ 
และใหความสําคัญกับการคาระหวางประเทศมากข้ึน โดยเร่ิม
กลยุทธเร งการขยายการสงออก (Rapid Export Growth 
Strategy : REGS) การดําเนินมาตรการตาง ๆ อาทิ การลดตนทุน
ในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยี 
การสงเสริมการสงออกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสินคา

ที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยเนนปริมาณการสงออกสินคาเครื่องหนัง 
ผลิตภัณฑทางวิศวกรรม เคมีภัณฑและเวชภัณฑ และภาคบริการ 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบและการดําเนินการดาน
ศุลกากร โดยไดเริ่มนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการผานพิธี
ทางศุลกากรและพัฒนาระบบการตรวจสอบสินคา โดยปากีสถาน
ไดกําหนดภาษีที่เกี่ยวของกับสินคานําเขา ประกอบดวย 1) ภาษี
ศุลกากร (customs duties) 2) ภาษีตามกฎหมาย (regulatory 
duties : RD) และ 3) ภาษศีุลกากรเพ่ิม (additional customs 
duties : ACD) โดยผลรวมของภาษีทั้งหมดจะไมเกินอัตราภาษี
ผูกพัน (bound rate) ที่ปากีสถานแจงไวภายใต WTO 

สถานะการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย – ปากีสถาน
ดานการคาสินคา (Trade in Goods) 
 การเจรจาความตกลงการค าเสรีไทย – ปากีสถาน 
ประกอบดวยคณะทํางาน จํานวน 4 คณะ ไดแก คณะทํางาน
ดานการคาสินคา คณะทํางานดานกระบวนการศุลกากรและ
การอํานวยความสะดวกทางการคา คณะทํางานดานกฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคา และคณะทํางานดานกฎหมาย โดยสถานะ 
ณ ป 2562 สรุปภาพรวมการเจรจาฯ ไดดังนี้

● การจัดทํารางขอบทดานการคาสินคา – ไทย
และปากีสถานสามารถสรุปผลการจัดทํารางขอบทดานการคา
สินคาไดเกือบท้ังหมดแลว (รวมจํานวน 13 บท) โดยเหลือเพียง
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรและการอํานวย
ความสะดวกทางการคาในการใชระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ขอมูลการสงออก (Customs Procedures and Trade 
Facilitation : CPTF) Article 5.9 (Use of Automated 
System and Paperless Trading) 

 ● รูปแบบการลดภาษี (Tariff Reduction Modality : 
TRM) – ไทยและปากีสถานยังไมสามารถหาขอสรุปเก่ียวกับ
รูปแบบการลดภาษีได โดยทั้งสองฝายสามารถสรุปไดเพียงรูปแบบ
การลดภาษีเบ้ืองตน (Provisional TRM) 
 ● ขอเสนอการเปดตลาดการคาสินคา (Offer List) 
และขอเรียกรอง (Request List) – ไทยเสนอการเจรจาสินคา
ครอบคลุม จํานวน 9,558 รายการ และปากีสถานเสนอ จํานวน 
7,027 รายการ ที่ระดับพิกัดศุลกากร 8 หลัก ฉบับป 2012 
(HS 2012) โดยท่ีผานมา ไทยไดเสนอการเปดตลาดสัดสวน
รอยละ 75 ของรายการสินคาที่ปากีสถานเรียกรอง และปากีสถาน
ไดเสนอเปดตลาดใหรอยละ 60 ของรายการสินคาที่ไทยเรียกรอง 
ภายใตเงื่อนไขการลดหรือยกเลิกภาษี RD และ ACD ของ
ปากีสถาน อยางไรก็ดี ทั้งสองฝายเห็นวาไมไดรับการตอบสนอง
การเปดตลาดตอรายการสินคาสําคัญระหวางกัน โดยสินคาสําคัญ
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ที่ไทยเรียกร องฝ ายปากีสถาน อาทิ ยานยนตและช้ินสวน 
ไม กระดาษ พลาสติก นํ้าผลไม เคร่ืองปรับอากาศ สวนสินคา
สําคัญของปากีสถานที่เรียกรองไทย อาทิ สินคาเกษตร เครื่องหนัง 
ตลอดจนสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

● กฎถ่ินกําเนิดสินคา (Rules of Origin : RoO)
ทั้งสองฝายสามารถสรุปขอบทไดทั้งหมดแลว โดยภายใตความ
ตกลงฯ จะมีเง่ือนไขในการกําหนดสินคาที่ผานเกณฑถิ่นกําเนิด
หรือมีคุณสมบัติถิ่นกําเนิด แบงออกเปน 3 เงื่อนไข ไดแก 
1) Wholly Obtained (WO) หมายถึงสินคาสงออกที่ผลิตขึ้น
โดยใชวัตถุดิบในประเทศท้ังหมด หรือสินคาที่ทั้งหมดไดจาก
ประเทศผูสงออก 2) Produced Entirely (PE) หมายถึงสินคา
ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของประเทศภาคี (ไทยและ
ปากีสถาน) เทานั้น และ 3) Product Specific Rules (PSR) 
หมายถึงสินคาท่ีมีวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิดท้ังหมดหรือบางสวน
ที่มีกระบวนการผลิตเป นไปตามข อกําหนดของกฎ  PSR 
ซึ่งสามารถบรรลุการเจรจาได แล ว จํานวน 772 รายการ 
จาก 5,205 รายการ
 ที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคหลักในการเจรจาความตกลง
การคาเสรีไทย – ปากีสถาน ไดแก 1) ปากีสถานนําเงื่อนไข
การยกเลิกภาษี RD และ ACD เพื่อตอรองรูปแบบการลดภาษี 
โดยขอใหไทยยืดหยุนทั้งในเร่ืองสัดสวนและระยะเวลาในการ
ลดภาษี 2) ปากีสถานเรียกรองใหไทยนําสินคาที่มีภาษี MFN 
เปนศูนยออกจากตารางรูปแบบการลดภาษี 3) เรียกรองใหไทย
เปดตลาดใหเทียบเทาอาเซียน จีน และอินเดีย และ 4) ทั้งสองฝาย
ไมตอบสนองการเปดตลาดสินคาสําคัญของคูเจรจา สงผลให
ยังไมไดขอสรุปตอรูปแบบการลดภาษี (Modality) และการเปด

ตลาดสินคาสําคัญของทั้งสองฝาย

โอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทยในปากีสถาน
 ผลการศึกษาวิเคราะห ความสามารถในการแข งขัน
ของสินคาอุตสาหกรรม โดยอาศัยเคร่ืองมือดัชนีความไดเปรียบ
เ ชิง เปรียบเทียบที่ปรากฏ  (Revealed Comparat ive 
Advantage : RCA) ระหวางไทยกับปากีสถาน ประกอบกับขอมูล
เชิงคุณภาพจากการประชุมสามัญประจําป 2562 ของสภาธุรกิจ
ไทย-ปากีสถาน เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 และการสัมมนากลุม
เปาหมายของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อเดือนกันยายน 
2562 ผูเขียนขอเสนอโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทยภายใต
สถานการณเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย – ปากีสถาน 
ดังนี้ 

 1. การผลักดันการส งเสริมการส งออกสินค าที่ ไทย
มีศักยภาพ โดยจัดทําขอเรียกรอง (Request List) การเปดตลาด
กับปากีสถานใน 9 กลุ มสินคาอุตสาหกรรมหลักที่สอดคลอง
กับการสงออกหลักของไทยไปยังปากีสถานในปจจุบัน ไดแก 

● ยานยนตและสวนประกอบ อาทิ รถยนตสวนบุคคล 
สวนประกอบของแทรกเตอร โดยไทยเปนฐานการผลิตรถยนต
ระดับโลก มีเครือขายผู ผลิตชิ้นสวนในประเทศแบบครบวงจร 
ทําใหลดตนทุนการขนสงมีแรงงานท่ีมีทักษะฝมือ รวมถึงผูผลิต
ชิ้นสวนมีความชํานาญงานในหวงโซการผลิต และมีขีดความ
สามารถในการพัฒนาดานชิ้นสวนยานยนต

● เครื่องจักรและเครื่องใชกล อาทิ เครื่องสูบ หมอสะสม
ไฟฟา

● พลาสติก อาทิ โพลีเมอร แผนพลาสติก ฝาจุกพลาสติก
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● เคมีและเคมีภัณฑ อาทิ นํ้ามันหลอลื่น กลีเซอรอล 
กรดเทเรฟทาลิก เคร่ืองสําอาง ซึ่งผู ประกอบการไทยมีความ
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมปลายนํ้า เชน เครื่องสําอาง สี โดยมี
ความสามารถในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ต องการของลูกค า (Customize) รวมถึงการเติบโตของ
อุตสาหกรรมปลายน้ํามีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในตลาด
อาเซียน 

● เครื่องอุปกรณไฟฟา อาทิ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ
ทําความเย็น โดยผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตแบบ
ครบวงจร โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น และเครื่องซักผา 
รวมทั้งมีประสบการณการผลิตมายาวนาน สงผลตอความเชื่อมั่น
ในสินคา ตลอดจนไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญและมีที่ตั้งอยูใน
ศูนยกลางเครือขายการผลิตระหวางประเทศของภูมิภาค 

● อาหารและเกษตรแปรรูป อาทิ ขาวโพดหวาน นํ้าผลไม 
และของปรุงแตงจากสัตวนํ้า โดยผูประกอบการมีองคความรู 
มีเครือขายที่เขมแข็ง รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตสินคา
ที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑใหม ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
นอกจากน้ี ภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนการเปน “ครัวของโลก” 
มาอยางต อเน่ือง เนื่องจากไทยมีวัตถุดิบ และทรัพยากรท่ี
อุดมสมบูรณ ทําใหมีตนทุนตํ่า รวมทั้งสินคาไทยไดรับการยอมรับ
ดานมาตรฐานในระดับสากล

● กระดาษและกระดาษแข็ง อาทิ กระดาษคราฟต
ไมเคลือบ ไมอัด ไมบาง และวัสดุแผน 

● เสนใย สิ่งทอและเครื่องนุงหม อาทิ เสนใยส้ันเทียม 
ดายใยยาวสังเคราะห เนื่องจากไทยมีระบบการผลิตท่ีครบ
วงจรต้ังแตระดับตนนํ้าถึงปลายน้ําใหกับสินคาระดับโลกอยูเปน
จํานวนมาก รวมท้ังมีเครือขายตลอดหวงโซอุปทาน ทําให
ผูประกอบการไทยมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ 
ตลอดจนผูซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพของสินคา

● เหล็กและผลิตภัณฑ อาทิ สปริง และแผนปริง 
ทั้งนี้ ภาคเอกชนไดรวมแสดงความเห็นตอผลการศึกษาขางตน 
ซึ่งเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของไทย โดยเฉพาะสินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม (อาทิ เส้ือผา
กีฬา) อาหารและเกษตรแปรรูป (อาทิ สัตว ทะเลแปรรูป) 
และเคมีภัณฑ จึงเปนการตอกยํ้าถึงโอกาสของไทยในการพัฒนา
ความรวมมือดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในสาขาดังกลาว
กับปากีสถาน 
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จัดทําโดย :
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด

แหลงขอมูลอางอิง :
บทวิเคราะหโอกาสของสินคาอุตสาหกรรมไทยดานการคาสินคา (Trade in Goods) 

ภายใตการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน (Pakistan-Thailand FTA) ป 2562
ภายใตกรอบการสั่งสมประสบการณของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 13

 2. การสรางโอกาสในการเช่ือมโยงดานการผลิตกับ
ภาคอุตสาหกรรมของปากีสถาน โดยจัดทําขอเสนอการเปดตลาด 
(Offer List) สินคานําเขาจากปากีสถานที่เปนวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญ
เปนสินคาตนน้ํา อาทิ ปลาและสัตวนํ้าที่จําเปนตอวัตถุดิบ
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ฝายและผาทอ และหนังดิบ 

เ พ่ือเชื่อมโยงและสร างมูลค าเพิ่มในอุตสาหกรรมของไทย
สาขาอาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุมหม และเครื่องหนัง
 3.  การจัดทําขอเสนอกฎถิ่นกําเนิดสินคา โดยใชแนวทาง
ที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิตสินคาและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของไทยเปนสําคัญ และในการจัดทํากฎเฉพาะราย
สินคา (PSR) ควรเรงดําเนินการในรายการสินคาเปาหมายของไทย
ที่สอดคลองกับรายการสินคาเรียกรอง ไดแก ชิ้นสวนยานยนต 
ยางพาราและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ ไมอัดแผน สิ่งทอ รองเทา 
นํ้าตาล อาหารและผักผลไมแปรรูป 
 ที่ผานมา การเจรจาความตกลง FTA ไทย – ปากีสถาน 
ยังใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนาน เนื่องจากปจจัยภายนอก
ที่ไมสามารถคาดการณได ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวางไทยและปากีสถาน 
ซึ่งอาจเปนเครื่องมือที่สามารถดําเนินการควบคูไปกับการเจรจา
ความตกลงการคาเสรี ไดแก การจัดทําโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการระหวางสองฝาย (Economic and 
Technical Cooperation) อาทิ การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม 
(Mutual Recognition Agreement : MRA) ดานมาตรฐาน
สําหรับสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสินคาเกษตร (สินคาประมง
และสัตวนํ้า) เพื่อจัดการกับปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใชมาตรการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
อํานวยความสะดวกทางการคาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพ โดยเปนการสรางความรวมมือรองรับความตกลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดตอไป
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานเปดการเสวนา Morning Talk เร่ือง อุตสาหกรรมดาวรุง
ภายใตวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมใบหยก
สกายโฮเทล

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และนายธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการกองสารสนเทศและดัชนี
อุตสาหกรรม รวมบรรยายในหัวขอ “ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Single 
Form)” ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการขบัเคลือ่นนโยบายการสงเสรมิ
และสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อรองรับการทํางานวิถีใหม 
(New Normal) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนประธาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย 
โฮเทล ประตูนํ้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ร วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธี
ถวายสัตย ปฏิญาณเพื่อเป นข าราชการที่ดีและพลัง
ของแผนดนิ เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานในพิธี 
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หองโถง ชั้น 1 อาคาร
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนา “Wheel to Wings : ขับเคลื่อนยานยนตสูอากาศยาน” 
ภายใตโครงการยกระดับความสามารถของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตสูอุตสาหกรรมอากาศยาน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรม อมาแรนธ 
สุวรรณภูมิ แอรพอรต
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OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 2 ป 2563

ไตรมาส 2 ป 2563 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) หดตัว
รอยละ 21.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการหดตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ประเภทรถปคอัพ 
รถบัสและรถบรรทุก เคร่ืองใชไฟฟาประเภทเคร่ืองปรับอากาศ อัญมณีและ
เครื่องประดับ (หักทอง) ตามลําดับ ดานตลาดสงออกหดตัวในหลายตลาดหลัก 
อาทิ อาเซียน (5) สหภาพยุโรป (27) CLMV และ ญี่ปุน แตอยางไรก็ตามยังคง
ขยายตัวในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา

ไตรมาส 2 ป 2563 การนําเขาสินคาหดตัวรอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงหดตัวรอยละ 45.2 
สินคาทุนหดตัวรอยละ 16.2 จากการนําเขา เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
ที่ใช ในอุตสาหกรรม สวนสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา)
หดตัวรอยละ 16.1 จากการหดตัวของการนําเขาเครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ดาย เสนใยและผาผืน เปนตน

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 256

-  แผงวงจรไฟฟา
 (-1.4%)
-  รถยนต 
 และสวนประกอบ
 (-72.8%)
-  เครื่องคอมพิวเตอร 
 และสวนประกอบ
 (-24.8%)

-  เครื่องคอมพิวเตอร 
 และสวนประกอบ 
 (+0.8%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (+0.9%)
-  เครื่องปรับอากาศ
 และสวนประกอบ
 (+0.6%)

-  เครื่องคอมพิวเตอร
 และสวนประกอบ 
 (+26.0%)
-  ผลิตภัณฑยาง
 (-17.6%)
- อุปกรณกึ่งตัวนํา 
 ทรานซิสเตอร 
 และไดโอด 
 (+212.1%)

-  รถยนต 
 และสวนประกอบ
 (-20.4%)
-  เครื่องโทรศัพท 
 และสวนประกอบ 
 (+11.9%)
- เครื่องจักรกล
 และสวนประกอบ 
 (-16.8%) 

-  เม็ดพลาสติก
 (+1.5%) 
-  ผลติภัณฑยาง 
 (+65.5%) 
-  เครื่องคอมพิวเตอร
 และสวนประกอบ
 (+6.5%) 

หมายเหตุ : อาเซียน (5)  ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
               CLMV        ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2560 2561 2562 2563

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

สงออกสินคาอุตสาหกรรม
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%

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน 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%

นาํเขาวตัถดุบิและก่ึงสาํเร็จรปู
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%

(ไมรวมทองคํา)



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสท่ี 2/2563 MPI หดตัวรอยละ 20.0 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกัน          
ของป 2562 อาทิ รถยนต การกลั่นปโตรเลียม เครื่องปรับอากาศ สวนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว อาทิ สัตวนํ้าบรรจุกระปอง เภสัชภัณฑ

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2562 Apr 1.5

May -3.2
Jun -5.1
Q2 -2.4
Jul -3.2
Aug -4.4
Sep -5.0
Q3 -4.2
Oct -8.0
Nov -8.0
Dec -4.4
Q4 -6.8

2563 Jan -4.0
Feb -4.2
Mar -10.5
Q1 -6.4
Apr -18.2
May -23.8
Jun -17.8
Q2 -20.0

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE  

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS–IE สัญญาณไฟเปนเครื่องมือที่มีความสามารถในการชี้นําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 
2-4 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตนเตือนระยะเบ้ืองตน และเตือนระยะรุนแรงและเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดง
สัญญาณไฟสีแดง
EWS-IE เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 สงสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน ไดแก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรม
ของญ่ีปุน และตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติระยะรุนแรง ไดแก ดัชนีปริมาณสินคานําเขา ดัชนี
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนขางหนา) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริโภคของจีน ดัชนีความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจของยูโรโซน ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยมีเพียงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย 
เทาน้ันที่สงสัญญาณปกติ

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนกรกฎาคม 2563
 

หมายเหตุ:  ( ) หมายถึง อัตราการขยายตัว YoY (%) 
                * ตัวเลขประมาณการเบื้องตน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


