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 สวัสดีท านผู อ านทุกท าน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 66 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  นําเสนอเร่ือง 
“การเปล่ียนผานการผลิตระหวางประเทศ สูการฟนตัวอยางยั่งยืน
หลังการระบาดครั้งใหญ”
 บทความพิเศษเรื่อง “โดมิโนโควิด : กระทบการจางงาน
ในโรงงานจะสงผานสูการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยางไร” “ทางเลือก
สูทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุคโควิดดวยการใชกลยุทธหวงโซ
อุปทานท่ีมีความคลองตัวสูง (Agile Supply Chain Strategy)” 
และ “Cultured Meat : จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน”
สัมภาษณพิเศษ พบกับ นางภาราดา จันทรสุวรรณ ผู เชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
 ตอดวย นานาสาระ “ฟนแลนด หนึ่งในประเทศผูนําและ
ผู บุกเบิกเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของโลก” 
เกร็ดความรู คู อุตสาหกรรม “ประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรมกรณีศึกษา ไตหวัน สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร 
และโอกาสความรวมมือเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของภาค
อตุสาหกรรมไทย” แลวพบกันใหมอีกครั้งกับวารสารฯ ฉบับหนา คะ

ดวยความปรารถนาดี
บรรณาธิการ
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เรื่องเดนประจําฉบับ

  นื่องดวยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
  เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทมากข้ึน  การเ กิด
ภัยธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ และสงครามการคาระหวางจีน
และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางย่ิง การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 (COVID-19) สงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
การระบาดใหญในคร้ังน้ีทําให ทั้งภาคการผลิต การบริการ
และการทองเที่ยวของประเทศไทยประสบกับปญหาสภาพคลอง
และภาระหน้ีของธุรกิจ ซึ่งแมวารัฐบาลจะเรงออกมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกผูประกอบการ

และประชาชน ก็อาจยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหธุรกิจกลับมาฟนตัว
ไดอยางรวดเร็วและเต็มที่ การระบาดใหญสงผลใหระบบเศรษฐกิจ
เกิดความผันผวนและขาดความมีเสถียรภาพ รวมท้ังทําให
ภาคธุรกิจและประชาชนขาดความมั่นใจในอนาคตของตนเอง
ดังนั้น การวางแผนกระตุนเศรษฐกิจในระยะตอไปของรัฐบาล 
จึงควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาค (Regional Connectivity) ใหมีความเขมแข็ง ภายใต
กรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)

ซึ่งเปนกระแสการพัฒนาท่ีทั่วโลกตองกาวเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน พรอมทั้งนําจุดแข็งหลักของประเทศไทยที่มีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ (Natural Diversity)
และอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรม มาเปนกลยุทธ
ในการนําพาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสรางภูมิคุ มกันใหแกประเทศเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ตอไป
 สถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเปน
ผลกระทบจากสงครามการคา นโยบายเศรษฐกิจใหม
ของประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป จีน และสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 
ตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมท้ัง
หวงโซ อุปทานทั่วโลก สงผลใหกลยุทธการลงทุน

เ

การเปลี่ยนผานการผลิตระหวางประเทศ 

สูการฟนตัวอยางย่ังยืน
หลังการระบาดครั้งใหญ
(International Production Transformation 
in Sustainable Post-Pandemic Recovery)
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ในทศวรรษใหมนี้ ตองมุงเนนในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
นวัตกรรม การจางงานใหม การลดความเหลื่อมลํ้า และการลงทุน
สีเขียว (Green Investment) ในขณะที่ทิศทางการขยายตัว
ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment (FDI)) ทั่วโลก จะใหความสําคัญกับมาตรฐานทักษะ
แรงงานใหม กฎระเบียบและขอบังคับใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
“การลงทนุสูการฟนตวัอยางยัง่ยนื (Investing in Sustainable 
Recovery)”

แนวโนมและโอกาสในการลงทุน
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลให
มูลคา FDI ทั่วโลกลดลงกวา 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับวา
เปนมูลคาที่ตํ่าที่สุดในรอบ 15 ป และเมื่อพิจารณาสถานการณ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะพบวา มูลคา FDI 
ลดลง 136 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงกวารอยละ 25
เมื่อเปรียบเทียบจากชวงท่ีมีมูลคาสูงสุดในป 2563 โดยมูลคา
การลงทุนในโครงการใหมและโครงการระหวางประเทศลดลง
รอยละ 20 ในขณะท่ีสวนแบงในกระแสการลงทุนโลกเพ่ิมข้ึน
เล็กนอย
 จากการวิเคราะห FDI ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด 19 ในป 2563 โดยการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Trade and Development : UNCTAD)
พบวา ในป 2563 - 2564 FDI จะมีแนวโนมชะลอตัวลงในชวงที่
ทั่วโลกใชมาตรการล็อกดาวน (Lockdown) ที่มีการจํากัด
การเดินทาง การปฏิสัมพันธทางสังคม และการเขาถึงพื้นท่ี
สาธารณะ การลงทุนใหมจะเผชิญกับขอจํากัดตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรค สงผลใหเศรษฐกิจโลกถดถอยอยางรุนแรงไปจนถึง

ป 2565 และในระยะยาวไปจนถึงป 2573 ทิศทางเศรษฐกิจโลก
จะมุงสูการมีความยืดหยุนของหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
Resilience) มากขึ้น กลาวคือ ผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทาน
จะเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอเหตุการณที่ไมคาดคิด
และสามารถฟ นตัวกลับมาสู ภาวะปกติไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ความเป นอิสระต อการจัดหาอุปทานที่จําเป น 
(Autonomy for Critical Supplies) จะมีระดับท่ีสูงขึ้นดวย
 สําหรับพลวัตของนโยบายสงเสริม FDI ของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตป 2546-2563 นโยบาย/
ขอบังคับท่ีมีความเขมงวด (Restrictive/Regulatory Policies) 
มีสัดสวนท่ีสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับนโยบายท่ีสงเสริม/ผอนคลาย 
(Liberalization/Promotion Policies) ในขณะท่ีมูลคาการลงทุน
ทุกประเภทยังคงมีแนวโนมลดลงและไมมีทีทาในการฟ นตัว
สวนความคืบหนาการสงเสริมการลงทุนตามเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยังคง
ไมสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณการระบาดท่ีเกิดขึ้น 
อาทิ เปาหมายดานโครงสรางพื้นฐาน (เปาหมายที่ 7, 9 และ 11) 
เปาหมายดานสุขภาพ/สาธารณสุข (เปาหมายท่ี 3) เปาหมาย
ดานสุขาภิบาล/สุขอนามัย (เปาหมายที่ 6) เปาหมายดานอาหาร
และเกษตรกรรม (เปาหมายที่ 2) เปาหมายดานการศึกษา
(เปาหมายที่ 4) เปาหมายดานพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) (เปาหมายที่ 13)
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การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการฟนตัวอยางย่ังยืน
หลังการระบาดของโรคโควิด 19
 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังนับวาไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 มากกวาการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐาน โดยการลงทุนในภาคการผลิตที่ได รับ
ผลกระทบอยางหนักจากการระบาดของโรคโควิด 19 อาทิ 
ภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมแปรรูป 
ภาคการศึกษา สุขภาพ นํ้า และสุขาภิบาล การยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรม โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางความเชื่อมโยง 
ภาคบริการทางการเงินและธุรกิจ โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล
และโทรคมนาคม การผลิตและแจกจายพลังงานไฟฟา ทั้งนี้ 
กรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการฟนตัวอยางยั่งยืน ประกอบดวย
การดําเนินนโยบาย 2 ระดับ ดังนี้
 (1)  นโยบายอุตสาหกรรม/แนวคิดเชิงยุทธศาสตร
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ นทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic 
and Social Resilience) และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
และอุตสาหกรรมที่มีความสมดุล (Balancing Industrial and 
Infrastructure Investment) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
เชน จูงใจใหบริษัทหันมาลงทุนในหวงโซอุปทานท่ียืดหยุนมากข้ึน 
สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมี
การเติบโตเชิงยุทธศาสตร (Strategic Growth Industries) 
สนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงอุตสาหกรรม 
พลังงานสีเขียว และเทคโนโลยีใหม
 (2) การขับเคลื่อนแผนการลงทุนเพื่อการฟ นตัวไปสู 
การปฏบิตั ิ เพือ่ขบัเคลือ่นการระดมทุน จดัหาชองทางการระดมทุน
สู การพัฒนาอยางยั่งยืน และขยายผลกระทบเชิงบวกใหเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงาน เชน กูเงินใหมมาชําระหนี้
เดิม (Refinancing) เพ่ือคุมครองโครงการที่มีอยู จัดสรรกองทุน

เพื่อการฟนฟูใหแกโครงการที่ไดรับผลกระทบสูงและสนับสนุน
ประเทศกําลังพัฒนา จัดการกับแรงกดดันดานตนทุนของโครงการ
ในประเทศกําลังพัฒนา เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนไปสู
การปฏิบัติ มุงเนนธรรมาภิบาลเพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐาน ESG 
(ที่หมายถึงมาตรฐานการลงทุนอยางยั่งยืน ประกอบดวย E คือ 
สิ่งแวดลอม (Environmental) S คือ สังคม (Social) และ G คือ 
ธรรมาภิบาล (Governance)) 

การเปลี่ยนผานการผลิต
ระหวางประเทศสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 ตั้งแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา อัตราการผลิตโลก
มีการเติบโตอยางตอเนื่องมาตลอดสองทศวรรษ แมวาดัชนีการคา
และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) จะมีอัตราการเติบโต
ที่ชะลอตัวลง แตก็มีอัตราการเติบโตท่ีคูขนานกันไป ในขณะท่ี
แนวโนม FDI และสวนแบงหวงโซอุปทานการคาโลกในทศวรรษ
ที่ผ านมามีความซบเซาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การระบาดของ
โรคโควิด-19 นํามาซึ่ง “3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ของโลกหรือ Megatrends” ที่สงผลตอการผลิตระหวางประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ไดแก (1) เทคโนโลยี/การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม 
ที่ครอบคลุมเร่ืองหุนยนตและปญญาประดิษฐอัจฉริยะ (Artificial 
Intelligence : AI) การปรับเปลี่ยนไปสูดิจิทัลในหวงโซอุปทาน 
และการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing)
หรือ 3D Printing (2) นโยบายและธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมเรื่องการแทรกแซงนโยบายของประเทศมากข้ึน
การปกปองคุมครองการคาและการลงทนุมากขึน้ และความรวมมอื
ทางเศรษฐกิจเปนการเฉพาะกิจระดับทวิภาคีในภูมิภาคมากข้ึน 
และ (3) ความยั่งยืน ที่ครอบคลุมเรื่องนโยบายและกฎระเบียบ
ดานความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตตามกลไกตลาด และผลกระทบตอหวงโซอุปทานเชิงกายภาพ
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 ทิศทางการผลิตระหวางประเทศจะเปลี่ยนผานไปตาม “4 แนวทาง/วิถี
ที่คูขนานกันไป (4 Parallel Trajectories)” ซึ่งขึ้นอยูกับนัยการพัฒนาของแตละ
ประเทศที่แตกตางกัน โดย 4 แนวทางดังกลาว ประกอบดวย พลวัตของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ดังนี้

แนวทางที่ 1 การยายกลับไปลงทุนในประเทศ (Reshoring) ประกอบดวย
(1) การปรับโครงสร างการผลิตอย างฉับพลันที่ครอบคลุมการถอนการลงทุน 
(Divestment) การยายฐานการลงทุน (Relocation) ซึ่งหมายถึงเกิดการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการลงทุน (Investment Diversion) (2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency - seeking FDI) มีสัดสวนที่ลดลง (เมื่อเทียบกับ FDI
เพื่อการแสวงหาตลาด (Market - seeking FDI) และ FDI เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
และวัตถุดิบ (Resource-seeking FDI)) (3) ความจําเปนในการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม 
(Re - industrialization) เพ่ือจัดการกับการเลิกการพ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรมกอนเวลา
อันควร (Premature De - industrialization) และ (4) การเขาถึงและการยกระดับ
การพัฒนาสูหวงโซอุปทานโลก (Global Value Chains : GVCs) กลายเปนเรื่องยาก
มากข้ึน

แนวทางท่ี 2 การกระจายการลงทุนหรือความเส่ียง (Diversification)
ประกอบดวย (1) การมีโอกาสมากขึ้นในการเขาไปมีสวนรวมใน GVCs แตธุรกิจมีแนวโนม
การครอบครองสินทรัพยลดลงและหันมาใชกลยุทธการลดสินทรัพยถาวร (Light - asset) 
มากข้ึน เพื่อความคลองตัวทางธุรกิจผลตอบแทนการลงทุนที่สูงข้ึน และภาระทางการเงิน
ที่ลดลง (2) การเรงปรับเปล่ียนไปสู GVCs ที่อยู บนพ้ืนฐานของธุรกิจภาคบริการ
และสิ่งที่จับตองไมได (Intangibles and Services - based GVCs) (3) การเกิด
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของมูลคา (Concentration of Value) การเก็บเก่ียวมูลคา 
(Value Capture) ในประเทศที่เข าไปลงทุนกลายเปนเรื่องที่ยากมากขึ้น และ
(4) คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล ทั้งในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรคมนาคมและการแพร ภาพกระจายเสียง ซึ่งเป น Hard Infrastructure
และในสวนของการสรางความมั่นคงปลอดภัยและความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปน Soft Infrastructure จะเปนกลไกขับเคลื่อนการเขาสู GVCs

แนวทางที่ 3 การบูรณาการความรวมมือภายใน
ภมูภิาคหรอืภมูภิาคาภวิตัน (Regionalization) ประกอบดวย
(1) การปรบัเปลีย่นจากการลงทนุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในระดบัโลก 
(Global Efficiency-seeking Investment) ไปสูการลงทุน
เพ่ือการแสวงหาตลาดในภูมิภาค (Regional Market-seeking 
Investment) (2) การปรับเปล่ียนจากการลงทุนในภาคสวน
ของ GVCs ในแนวตั้งที่มีความกระจัดกระจาย ไปสูการลงทุน
ตามฐานของอุตสาหกรรมและเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร
ที่ขยายขอบเขตกวางมากขึ้น (3) การยายฐานการลงทนุไปสูบรเิวณ
ใกลเคยีงกบัประเทศของตนเอง (Nearshoring) สะทอนใหเห็นผล
จากการปรับโครงสรางท่ีเกิดจากกลยุทธการยายกลับไปลงทุน
ในประเทศ (Reshoring) และ (4) ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค นโยบายอุตสาหกรรม และการสงเสริมการลงทุน
เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสรางหวงโซอุปทานภายในภูมิภาค

แนวทางที่ 4 การกระจายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในระดับยอย (Replication) ประกอบดวย
(1) การปรับเปลี่ยนการลงทุนจากกิจกรรมการผลิตอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ (Large-scale Industrial Activity) สูกิจกรรมการผลิต
แบบกระจายตัวขนาดเล็ก (Small-scale Distr ibuted 
Manufacturing) (2) ผู ผลิตและฐานการผลิตในทองถิ่น
เป นตั วกํ าหนดเบื้ องต นของสินค  าขั้ นสุดท  ายใน  GVCs
(3) การจางงานผูผลิตและผูใหบริการภายนอกในทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้น 
ทําใหไมสามารถรับประกันการเก็บเก่ียวมูลคา (Value Capture) 
และการเผยแพรเทคโนโลยี (Technology Dissemination)
และ (4) การเพิ่ม ข้ึนอย างมีนัยสําคัญของความต องการ
การสนับสนุนโครงสร างพื้นฐานทางกายภาพที่คุ มค าและ
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีคุณภาพ
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 ทั้งน้ี 4 แนวทาง/วิถีดังกลาวจะมีความสัมพันธกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตาง ๆ ในระดับท่ีแตกตางกันไป 
เชน อตุสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขัน้สงู บรกิารการคาสงและคาปลีก 
ขนสงและโลจิสติกส จะสัมพันธกับแนวทางการยายกลับไปลงทุน

ในประเทศมากท่ีสุด อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นตํ่าและกลาง 
และบริการทางการเงินและธุรกิจ จะสัมพันธ กับแนวทาง
การกระจายการลงทุนหรือความเสี่ยงมากที่สุด
 หากพิจารณาในแงความทาทาย (Challenges)
และโอกาส (Opportunities) สําหรับผูวางนโยบายที่สืบเนื่อง
จากการเปล่ียนผานของการผลิตระหวงประเทศ จะพบ 4 มิติ
ที่เกิดขึ้นคู ขนานกัน ไดแก (1) ความทาทายจากผลกระทบ
ของการปรับโครงสรางรูปแบบการผลิตระหวางประเทศ เชน
การถอนการลงทุน การยายฐานการลงทุน การปรับเปลี่ยนทิศทาง
การลงทุน ในขณะท่ีโอกาส คือ การดึงดูดนักลงทุนท่ีแสวงหา
การกระจายฐานอุปทาน รวมท้ังตองการกระจายความเส่ียง
ดวยการสรางความซํ้าซอนและความยืดหยุน (Redundancy
and Resilience) ของอุปทาน (2) ความทาทายจากการลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ีหดตัวลดลง ซึ่งทําให FDI มีการแขงขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น ในขณะที่โอกาส คือ การเพิ่มขึ้นของ FDI
เพือ่การแสวงหาตลาดในระดบัทองถิน่และภมูภิาค และภาคการผลิต
ที่มีการกระจายตัว (3) ความทาทายจากการเก็บเก่ียวมูลคา
ใน GVCs และการพฒันาบนพืน้ฐานของความเชีย่วชาญเฉพาะทาง
ในแนวต้ัง (Vertical Specialization) มีความยากลําบากมากขึ้น

 การเปลี่ยนผ านของการผลิตระหวางประเทศและ
เสนทางการพัฒนาการลงทุนนับตอจากนี้ จะปรับเปล่ียนจาก
การพึ่งพาการสงออก (Export-oriented) ไปสู “การสงออก
แบบบวกบวก (Export “Plus Plus”)” กลาวคือ บวกการผลิต
เพื่อตลาดในทองถ่ินและบวกการพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน
จากการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไปสู การลงทุนเพื่อการ
แสวงหาตลาดในภูมิภาค จากการมุงเนนการเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของ GVC ไปสูการสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรม จากการแขงขัน
บนพื้นฐานของต นทุนสําหรับนักลงทุนท่ีกระจุกการลงทุน
เพียงท่ีเดียว ไปสูการแขงขันในการลงทุนที่หลากหลายบนพ้ืนฐาน
ของความยืดหยุน จากการมุงสู การเปนนักลงทุนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ไปสู การสรรหาชองทางการผลิตขนาดเล็กสําหรับ
บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และจากโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญ ไปสู โครงสรางพื้นฐานขนาดยอย (Lean 
Infrastructure) ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลและโครงสราง
พื้นฐานเพื่อความยั่งยืน
 สําหรับประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานสงเสริมการลงทุนและ
หนวยงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zones : SEZs) ควรมุงเนนและเรงขับเคลื่อนการดําเนินการ
ไดแก ประเมินแนวทาง/วิถีที่มีความสัมพันธกับสาขาอุตสาหกรรม
และภาคสวนตาง ๆ ใน GVC ตามขอมูล FDI ที่มีอยู ประเมิน
ทางเลือกในการขอลดอัตราดอกเบี้ย (Retention) สําหรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงในการยายกลับไปลงทุน
ในประเทศ (Reshoring) หรือการยายฐานการลงทุน (Relocation) 
ประเมินโอกาสในการสงเสริมพื้นที่ตาง ๆ ใหเปนฐานการลงทุน
ที่อยู บริเวณใกลเคียง (Nearshore) หรือสรางความยืดหยุ น

ในขณะที่โอกาส คือ หวงโซอุปทานที่สั้นลง และการลงทุน
ในการผลิตสินคาขั้นสุดทายที่มีมากขึ้น พรอมทั้งศักยภาพ
ดานอุตสาหกรรมที่ขยายขอบเขตกวางขึ้นและมีการรวมกลุ ม
ในรูปแบบของคลัสเตอร (4) ความทาทายจากผลตอบแทน
ทีน่อยลง จากปจจยัโครงสรางพืน้ฐานทีส่รางใน GVCs ทีล่ดลงเชนกัน
ในขณะท่ีโอกาส คือ โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมดิจิทัล
ที่กอใหเกิดบริการและแอปพลิเคชันใหม รวมท้ังผู เขาสู GVC
รายใหมดวย
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ใหแกหวงโซอุปทานในภูมิภาค ทบทวนแนวคิดที่เปนเปาหมาย
ของนักลงทุน คือ การพึ่งพาความเช่ียวชาญเฉพาะทางในแนวต้ัง
ที่มีความเปนไปไดในการปรับเปล่ียนไปสูการรวมกลุมคลัสเตอร
อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน และการลงทุน
เพ่ือการแสวงหาตลาดในภูมิภาค รวมทั้งพิจารณาโอกาสในการ
เขาไปมีสวนรวมหรือสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานสงเสริม
การลงทุนในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนคลัสเตอร อุตสาหกรรม
ระหวางหลายประเทศ (Multi-country Industrial Clusters) 
และเขตเศรษฐกิจพิ เศษข ามแดนในภูมิภาค  (Reg ional 
Cross-border SEZs) ตลอดจนพิจารณาขอเสนอการลงทุน
ใน SEZs ทีห่ลากหลาย กลาวคอื ไมมุงเนนเฉพาะการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่พึ่งพาการสงออก แตควรขยายขอบเขต
ไปยังการลงทุนในสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก (เชน Makerspaces ซึ่งเปนพื้นที่แบงปนความรู 
และพร่ังพรอมไปดวยวัสดุอุปกรณเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 
รวมกัน) รวมถึงสภาพแวดลอมภาคบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองดวย 
นอกจากนี้ ควรมุ งยกระดับศักยภาพการสงเสริมการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานและภาคบริการในประเทศ รวมถึงการ
สงเสริมความรวมมือกับองคกรท่ีดูแลเร่ืองการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships : PPPs) 
เพื่อสนับสนุนทางการเงินสําหรับ FDI ควบคูไปการลงทุนภาครัฐ
ในสาขาท่ีเก่ียวของกับ SDGs พลังงานหมุนเวียน เกษตรกรรม 
สาธารณสุข
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการวางแผนและนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ จึงเปนฟนเฟองหน่ึงที่จะชวยสนับสนุน
การเปลี่ยนผานการผลิตระหวางประเทศสูการฟนตัวอยางยั่งยืน
ตามแนวทางขางตน โดยใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใช ประโยชน
จากโอกาสใหมที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผานของการผลิตระหวาง
ประเทศ ในขณะเดียวกัน กต็องเตรียมพรอมรับมอืกบัความทาทาย
ที่จะเกิดขึ้น บนฐานศักยภาพ/จุดแข็งของประเทศ ไมวาจะเปน

การมีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยพรอมเช่ือมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาค การมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อผลักดัน
ใหเกิดการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมสู การพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ งขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุน
แนวคิดการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมระหวางหลายประเทศ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษขามแดนภายในภูมิภาค เพื่อขยาย
ขอบเขตความรวมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคใหมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
มีความแข็งแกร งและยังคงเป นศูนย กลางการลงทุนภาค
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ ทามกลางความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจโลกและกระแสการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกประเทศไทยภายใตกระแส
การเปลี่ยนผานการผลิตระหวางประเทศ อันจะนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอยางมั่นคงตอไป



กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

   ารแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ไดส งผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทย สําหรับประเทศไทย การระบาดสงผลกระทบ
ต อทุกภาคส วน  รวมถึงส  งผลกระทบต อแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม ทั้งป ญหาการแพร ระบาดของโรคโควิด-19
ในโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
ที่มีการใชแรงงานเขมขน ปญหาการหยุดชะงักของหวงโซอุปทาน 
(Supply chain disruption) จากการแพรระบาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางโรงที่อาจทําใหบางโรงงานตองหยุดผลิตชั่วคราว
จนสงผลทําใหกําลังการผลิตลดลง และกระทบตอเน่ืองไปยัง
การสงออกของไทย ทําใหไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาได 
ซึ่งเปนผลกระทบระยะสั้น และในระยะยาวไทยอาจจะถูกลด
เครดิตความเชื่อมั่นจากลูกคา ทําใหลูกคาหันไปสั่งซื้อสินคา
จากประเทศคูคาอื่นแทนไทย ทั้งนี้ แมวาในชวงไตรมาสท่ี 3/2564 
ตอเนื่องไตรมาสที่ 4/2564 สถานการณการระบาดมีแนวโนม
ในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเรงฉีดวัคซีนรวมถึงการดําเนินมาตรการ
ควบคุมพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble & Seal) และโครงการนํารอง 

การปองกันและควบคุมการแพรระบาดในโรงงาน (Factory 
Sandbox) อยางไรก็ตามสถานการณการแพรระบาดยังมี
ความไมแนนอนสงู ดังนั้น หากทราบถึงผลกระทบของการจางงาน
ในโรงงานจากการระบาดตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ในมิติตาง ๆ ถือเปนการเตรียมความพรอมหากมีการระบาด
ในคลัสเตอรโรงงานที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในระยะตอไป

ก
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โดมิโนโควิด : 
กระทบการจางงานในโรงงาน
จะสงผานสูการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอยางไร ?

บทความพิเศษ



 เมื่อพิจารณาสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19
ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ในระลอกป 2564 ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน - 10 ตุลาคม 2564 หรือในชวงระยะเวลากวา
ครึ่งปที่ผานมา มีจํานวนโรงงานที่พบการระบาดแลว จํานวน 
1,099 แหง จํานวนแรงงาน 72,104 คน ครอบคลุมพื้นท่ี
63 จังหวัด โดยอุตสาหกรรมท่ีได รับผลกระทบมากท่ีสุด
5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 201 โรง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน 157 โรง อุตสาหกรรมโลหะ 
จํานวน 100 โรง อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม จํานวน 99 โรง
และอุตสาหกรรมพลาสติก จํานวน 95 โรง ขอมูลเชิงประจักษ
ดังกล าวสะทอนภาพของการระบาดท่ีลุกลามเข าไปสถาน
ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ หากจะพิจารณาผลกระทบ
ของการจ างงานในโรงงานจากการระบาดหรือการระบาด
ได ส งผลกระทบอยางไรต อการทํางานของแรงงานในภาค
อุตสาหกรรม มีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใดในแตละสาขา
อุตสาหกรรม คําถามดังกลาวสามารถหาคําตอบไดจาก ดัชนี
แรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดอีกหนึ่งตัวที่สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10 วารสาร

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. จัดเก็บและเผยแพรเปนประจํา
ทุกเดือน โดยดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมจะสะทอนจํานวน
ชั่วโมงการทํางานโดยเปรียบเทียบกับปฐานวามีทิศทางอยางไร 
เผยแพรทั้งในระดับภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม และในแตละ
สาขาอุตสาหกรรม ตั้งแต ป 2559 จนถึงปจจุบัน 



นั่นคือ ผลกระทบของการลดลงของจางงานในโรงงานจาก
การระบาดตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในมิติตาง ๆ โดยจะ
พิจารณาผาน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Production Index 
(MPI) ทั้งนี้ การวิเคราะหในครั้งนี้ในประเด็นดังกลาว แบงการ
วิเคราะหออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 วิเคราะหหาสหสัมพันธ 
หรือ Correlation ระหวางตัวช้ีวัดท้ัง 2 ตัว ในแตละสาขา
อุตสาหกรรม (70 กลุมอุตสาหกรรม ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทยป 2552 (TSIC 2552) ในระดับ 4 หลัก) 
เพื่อจัดกลุมอุตสาหกรรมที่การผลิตมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบ
มากหรือนอย จากการลดลงของชั่วโมงการทํางานหรือการจางงาน
ในโรงงาน หากมีการระบาดลุกลามเขาไปสถานประกอบกิจการ
โรงงาน เนื่องมาจากแมจะเกิดการระบาดในโรงงานและสงผลให
จํานวนช่ัวโมงการทํางานลดลง แตมิไดหมายความวาจะสงผลให

 ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรมขยายตัวไดค อนขางดีในป 2560 และ 2561 
โดยขยายตัวประมาณรอยละ 2 แตหลังจากน้ัน ในป 2562 
ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสงครามการคา ดัชนีฯ 
หดตัวร อยละ 1.78 ตอเนื่องมาในป 2563 และป 2564
(8 เดือนแรก) ดัชนีฯ หดตัวรอยละ 6.16 และ 1.71 ตามลําดับ 
จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เม่ือพิจารณา
ลงลึกในรายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสาขาสําคัญท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดจนสงผลใหมีจํานวนช่ัวโมงการทํางาน
ที่ลดลงโดยสะทอนจากการปรับตัวลดลงของดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ลดลงรอยละ 1.33
สิ่งทอ ลดลงรอยละ 14.53 เครื่องนุงหม ลดลงรอยละ 24.24
กลุ มผลิตภัณฑยางและพลาสติก ลดลงรอยละ 8.32 โลหะ
ขั้นมูลฐาน ลดลงรอยละ 6.62 ยานยนต ลดลงรอยละ 13.51 
เฟอรนิเจอร ลดลงรอยละ 9.16 และเคร่ืองประดับเทียม ลดลง
รอยละ 43.08 สวนในป 2564 ตั้งแตตนปถึงเดือนสิงหาคม 
พบวา อุตสาหกรรมเหลานี้สวนใหญยังมีทิศทางของดัชนีแรงงาน
ที่ปรับตัวลดลง 
 หากเปรียบเทียบสถานการณการระบาดโรคโควิด-19 
เป นเหมือนตัวโดมิโนที่ เริ่มส งผลกระทบตอการจ างงานใน
สถานประกอบกิจการโรงงานเปนตัวแรก แนนอนวาโดมิโน
ตัวถัดไปท่ีจะไดรับผลกระทบคงหนีไมพน ไดแก การผลิตสินคา
อุตสาหกรรมในโรงงาน เนื่องจากแรงงานเปนหนึ่งในปจจัย
การผลิตที่สําคัญ คําถามท่ีสําคัญยิ่งที่ควรจะไดรับความกระจาง 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ระดับผลผลิตลดลงเหมือนกัน โดยกลุ มที่มีค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficient) หรือ คา r เปนบวก
และมีค าเข าใกล 1 เปนกลุ มที่การผลิตมีแนวโนมจะลดลง
ค อนข างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ มที่มีค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเปนบวกและมีคาเขาใกล 0 สวนกลุมที่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ  เป นลบ สะทอนว า การผลิตกับจํานวนชั่วโมง
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปไมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดว า ในกลุ มที่มีค าสหสัมพันธเปนลบ 
แมการระบาดลุกลามเขาไปในโรงงาน และสงผลใหชั่วโมง
การทํางานลดลง แตผลผลิตในโรงงานนั้น ๆ อาจจะไมลดลง
กเ็ปนไดในสวนที ่ 2 ทาํการวเิคราะหการประมาณการ การขยายตัว
ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI ในภาพรวม ภายใต
สมมติฐานของช่ัวโมงการทํางานหรือดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ที่เปล่ียนแปลงไป (Scenario Analysis)

ในสวนที่ 1 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางดัชนี
แรงงานอุตสาหกรรม กับ MPI ผลการศึกษาพบวา หากพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวกและมีคา 0.70 ขึ้นไป จัดเปน
กลุมที่การผลิตมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบมากหรือการผลิต
จะลดลงตามการลดลงของช่ัวโมงการทํางานจากการระบาด
ในสั ดส  วน ท่ี ใกล  เ คี ย งกั น  จะ มีอุ ตสาหกรรมจํ านวน
17 อุตสาหกรรมที่จัดอยูในกลุมนี้ อุตสาหกรรมที่สําคัญ อาทิ 

โรงงานนํ้าตาล
เสนใยสิ่งทอ
การทอผา
เครื่องแตงกาย
ยานยนต
เซรามิก
เคร่ืองประดับเทียม
รองเทา
กระเปา
เภสัชภัณฑ
บรรจุภัณฑพลาสติก
การผลิตน้ํามันปาลม

เนื้อไกแชแข็ง
เครื่องใช ไฟฟาในบาน
เหล็กและเหล็กกลา
กระดาษลูกฟูก
ยางลอ
การแปรรูปผลไมและผัก
สัตวนํ้าบรรจุกระปอง
จักรยานยนต
คอมพิวเตอร
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

เยื่อกระดาษ
ผลิตภัณฑนม
เม็ดพลาสติก
เฟอรนิเจอร
ปูนซีเมนต
อุปกรณการแพทย
เคร่ืองดื่ม
เคร่ืองประดับแท

การลดลงของการผลิตในอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
จากการลดลงของช่ัวโมงการทํางาน หรือการจางงานในโรงงานจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จําแนกตามระดับการผลิตที่จะปรับตัวลดลง

โรงงานน้ําตาล เสนใยส่ิงทอ การทอผา เคร่ืองแตงกาย ยานยนต 
เซรามิก เครื่องประดับเทียม รองเทา กระเปา เภสัชภัณฑ 
บรรจุภัณฑ พลาสติก  การผลิตนํ้ ามันปาล ม  ซึ่ งส วนใหญ 
เป นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช แรงงานเข มข น หากพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวก มีคาตั้งแต 0.30 แตไมเกิน 
0.70 จัดเปนกลุ มที่การผลิตมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบ
ปานกลางจากการลดลงของชั่วโมงการทํางานจากการระบาด 
มีอุตสาหกรรมจํานวน 33 อุตสาหกรรมที่จัดอยู ในกลุ มนี้ 
อุตสาหกรรมที่สําคัญ อาทิ เนื้อไกแชแข็งและแชเย็น เครื่องใช
ไฟฟาในบาน เหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน กระดาษลอนลูกฟูก
และบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ยางลอ 
การแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก สัตวนํ้าบรรจุกระปอง 
จักรยานยนต คอมพิวเตอร และอุปกรณต อพ วง ชิ้นส วน
อิเล็กทรอนิกส และหากพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ที่มีคานอยกวา 0.30 ลงมา จัดเปนกลุมท่ีการผลิตมีแนวโนม
จะไดรับผลกระทบนอยจากการลดลงของช่ัวโมงการทํางาน
จากการระบาดมีอุตสาหกรรมจํานวน 20 อุตสาหกรรม
ที่จัดอยูในกลุมนี้ อุตสาหกรรมที่สําคัญ อาทิ เยื่อกระดาษ กระดาษ 
และกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑนม เม็ดพลาสติก เฟอรนิเจอร 
ปูนซีเมนต เครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย เคร่ืองดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล เครื่องประดับแท
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ในสวนท่ี 2 การคาดการณการขยายตัวของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม หรือ MPI ในภาพรวม ภายใตสมมติฐานของช่ัวโมง
การทํางานหรือดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไป 
(Scenario Analysis) จากผลการศึกษาในสวนที่ 1 แมวา
เมื่อพิจารณาในรายสาขาอุตสาหกรรม เมื่อมีการระบาดในโรงงาน
และสงผลกระทบตอชั่วโมงการทํางานของแรงงาน การผลิต
ในโรงงานของบางอุตสาหกรรมอาจจะไมไดปรับตัวลดลงมาก 
อยางไรก็ตามปฏิเสธไมไดวา หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในโรงงาน
และสงผลตอชั่วโมงการทํางาน ระดับการผลิตยอมปรับตัวลดลง
ไมมากก็นอย โดยเฉพาะเมื่อมองในระดับภาพรวมของภาค
อุตสาหกรรมทั้งประเทศ ดังนั้นการวิเคราะหในสวนนี้ จะเปนการ
วิเคราะหความออนไหวของ MPI ของภาคอุตสาหกรรมตอการ
เปลี่ยนไปของดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวม ในกรณีตาง ๆ 
แบงเปน กรณีที่ 1 กรณีฐาน (Base) กรณีที่ 2 ดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรมอยูในระดับใกลเคียงกับป 2562 และกรณีที่ 3 ดัชนี
แรงงานอุตสาหกรรมอยู ในระดับใกลเคียงกับป 2561 โดยมี
สมมติฐาน ดังน้ี คือ กรณีฐาน หมายถึง ภาครัฐไมมีมาตรการใด ๆ 
ที่จะบรรเทาผลกระทบการระบาดในคลัสเตอรสถานประกอบการ
โรงงาน ทําใหคาเฉล่ียดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมในชวงที่เหลือ

ของป 2564 ตอเนื่อง ป 2565 มีคาใกลเคียงกับป 2563 กรณีที่ 2 
ภาครัฐมีมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบการระบาด จนทําให
คาเฉลี่ยดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมในชวงที่เหลือของป 2564 
ตอเนือ่ง ป 2565 อยูในระดบัใกลเคยีงกับป 2562 และกรณีสดุทาย 
กรณีที่ 3 ภาครัฐมีมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบการระบาด
จนทําให ค าเฉลี่ยดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมในช วงที่ เหลือ
ของป 2564 ตอเนื่อง ป 2565 อยูในระดับใกลเคียงกับป 2561

ผลการวิเคราะหพบวา กรณีที่ 1 กรณีฐาน (Base)
(ไมมีมาตรการ) MPI ในป 2564 จะขยายตัวรอยละ 3.35
(อานิสงสจากฐานตํ่าในชวงครึ่งปแรกของป 2564) และ ป 2565 
จะหดตัวรอยละ 5.75 กรณีที่ 2 (มีมาตรการฯ ทําใหดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรมอยูในระดับใกลเคียงกับป 2562) MPI ในป 2564 
และป 2565 จะขยายตัวรอยละ 7.69 และ 2.35 ตามลําดับ 
และกรณีที่ 3 (มีมาตรการฯ ทําใหดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
อยูในระดับใกลเคียงกับป 2561) MPI ในป 2564 และ ป 2565 
จะขยายตัวรอยละ 8.56 และ 3.89 ตามลําดับ จากผลการศึกษา
ในสวนที่ 2 ดังกลาว เปนเครื่องยืนยันวาหากพิจารณาในภาพรวม
ของประเทศ ปจจัยแรงงานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม หากการจางงานในสถานประกอบการ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 13วารสาร

ที่มา : ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คํานวณโดยผูเขียน/มาตรการ หมายถึง มาตรการจากภาครัฐเพ่ือบรรเทาผลกระทบการระบาดในคลัสเตอร
สถานประกอบการโรงงาน

ดัชนีแรงงาน
ป 2564-65
ใกลเคียงกับ
ป 2563

ไมมี
มาตรการ

มี
มาตรการ

ดัชนีแรงงาน
ป 2564-65
ใกลเคียงกับ
ป 2562

ดัชนีแรงงาน
ป 2564-65
ใกลเคียงกับ
ป 2561

มี
มาตรการ

กรณีฐาน

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3



ในภาพรวมเปล่ียนแปลงไป จะสงผลใหผลผลิตอุตสาหกรรม
ในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มาตรการ
เพื่อรักษาการจางงาน หากมีการระบาดในคลัสเตอรโรงงาน
ที่รุนแรง จึงมีความจําเป นอย างยิ่ง เพื่อรักษาความมั่นคง
ของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหยังคงดําเนินตอไปได ไมสะดุด
หยุดลง  เป น เค ร่ืองจักรในการ ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทย 
รวมถึงเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติในการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
 กลาวโดยสรุป จากผลกระทบของการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 อุตสาหกรรมสาขาสําคัญที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดจนสงผลใหมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานท่ีลดลง
โดยสะทอนจากการปรับตัวลดลงของดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 
อาทิ อตุสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ เครื่องนุงหม กลุมผลิตภัณฑยาง

และพลาสติก  โลหะข้ันมูลฐาน  ยานยนต   เฟอร นิ เจอร  
เครื่องประดับเทียม อยางไรก็ตาม ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง
มิ ได ส  งผลให ระดับผลผลิตลดลงมากในทุกอุตสาหกรรม
โดยอุตสาหกรรมที่การผลิตมีแนวโนมจะลดลงมากหรือไดรับ
ผลกระทบมากจากช่ัวโมงการทํางานท่ีลดลง อาทิ โรงงานน้ําตาล 
เสนใยสิ่งทอ การทอผา เคร่ืองแตงกาย ยานยนต เซรามิก
เครื่องประดับเทียม รองเทา กระเปา เภสัชภัณฑ บรรจุภัณฑ
พลาสติก การผลิตนํ้ามันปาลม ซึ่งหลายอุตสาหกรรมในกลุมนี้
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแรงงานเขมขน สวนอุตสาหกรรม
ที่การผลิต มีแนวโนมจะไดรับผลกระทบนอยจากการลดลง
ของช่ัวโมงการทํางานจากการระบาด อาทิ เยื่อกระดาษ กระดาษ 
และกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑนม เม็ดพลาสติก เฟอรนิเจอร 
ปูนซีเมนต เครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย เครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล เครื่องประดับแท ดังนั้น หากมีการระบาด
เกิดขึ้นในกลุมอุตสาหกรรมท่ีการผลิตมีแนวโนมจะลดลงมาก
เปนสวนใหญ ภาครัฐอาจจะตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
ทั้งนี้  ในภาพรวมของประเทศ ปจจัยแรงงานยังมีความสําคัญ
อย างยิ่ งต อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยหากภาครัฐ
มีมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบการระบาดในคลัสเตอร 
สถานประกอบการโรงงานจะช วยประคับประคองระดับ
การจางงานในโรงงานและสงผลตอเนื่องในการรักษาระดับ
ของผลผลิตของโรงงาน มาตรการเพ่ือรักษาการจางงานหากมี
การระบาดจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพ่ือรักษาความม่ันคงของ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและสรางความเชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการหวงโซ อุปทานใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศตอไป
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แหลงที่มาของขอมูล
http://www.oie.go.th



ส

บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

   ถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก
   ที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและยังไมสามารถที่จะ
คาดการณไดวาการระบาดของโรคโควดิ 19 จะมีจุดสิ้นสุดลงเมื่อใด 
ได ส งผลใหผู ประกอบการในหลายประเทศเริ่มยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือเปนทางเลือกสูทางรอดมากขึ้น โดยเฉพาะภาค
การผลิต เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ได 
กระตุนใหผูประกอบการแทบทุกกลุมอุตสาหกรรมตองหันกลับมา
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการหวงโซการผลิตจากเดิมที่เคยใช
หวงโซอุปทานการผลิตระดับโลก (Global Supply Chain) ที่มี
การใชชิ้นสวนและวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก มาเปนหวงโซ
การผลิตระดับภูมิภาค (Regional Supply Chain) เพื่อเพิ่มความ
คลองตัวและสร างความยืดหยุ นให กับหวงโซ การผลิตของ
สถานประกอบการของตนเอง จึงเริ่มมีการเลือกพื้นที่การผลิต
หรือการตั้งโรงงานใหมภายในภูมิภาคตนเองมากขึ้น รวมทั้ง
เปลี่ยนจากการใชกลยุทธหวงโซอุปทานดวยระบบลีน (Lean 
Supply Chain Strategy) ไปเปนกลยุทธ  หวงโซอุปทานที่มี

ความคลองตัวสูง (Agile Supply Chain Strategy) เนื่องจาก
ความตองการของตลาดในชวงการระบาดของโรคโควิด 19
มีความแปรผันสูงมาก ทําให บางครั้ งไม อาจคาดการณได 
ผู ประกอบการหลายรายจึงหันไปใชกลยุทธแบบ Agile ที่เนน
ความคลองตัว และทําใหไดสินคามาจัดสงใหลูกคาไดตามคําส่ัง
และตรงความตองการและเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิศาสตร  เศรษฐกิจของโลก นอกจากนี้ ผู ประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรมยังตองนําภาคการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัล
มาเช่ือมตอกับภาคการผลิต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเขาถึงตลาด
ในอนาคต ซึ่งคาดวาประเทศไทยเองจําเปนที่จะตองเพิ่มบทบาท
การมีส วนร วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในเชิงรุกมากข้ึน เชน GMS, 
ACMECS, BIMSTEC, MLC, APEC เปนตน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึง
ที่จะสรางความยืดหยุ นและความคลองตัวในหวงโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมของไทยในปจจุบันและอนาคต แตหลายทาน
อาจจะมีคําถามวาแลวผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย
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ทางเลือกสู่ทางรอด
ของอุตสาหกรรมไทยในยุคโควิด
ด้วยการใช้กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความคล่องตัวสูง 
(Agile Supply Chain Strategy) 



จะหาหนทางรอดของธุรกิจในยุคโควิดดวยการสรางหวงโซ
อุปทานที่มีความคลองตัวสูง (Agile Supply Chain) ในยุควิกฤต
โรคโควิด 19 ไดอยางไร ผูประกอบการควรจะเร่ิมการลงมือ
ทําอะไรบ างในสถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของควรจะทําสิ่งใดบางเพื่อชวยสนับสนุนการใชแนวคิด 
Agile Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้น
 เมื่อพูดถึงกลยุทธ Agile Supply Chain นั้น ถือวา
เปนกลยุทธการจัดการหวงโซอุปทานท่ีใหความสําคัญในการ
ปรับเปล่ียนหรือความยืดหยุนในการผลิต ยอมใหมกีารเปล่ียนแปลง
งานอยางรวดเร็วได ตลอดเวลา และมุ งใหมีการตอบสนอง
ตอการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑหรือปริมาณไดดีมากข้ึน 

ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ต องคํานึงถึงคาใชจ าย
และประสิทธิภาพดวย ทั้งนี้ แนวคิด Agile Supply Chain 
อาจจะไมใชเรือ่งใหมสาํหรบัภาคอตุสาหกรรมทัง้ในไทยและทัว่โลก 
เนื่องจากผูประกอบการไทยหลายรายไดรูจักและเห็นความสําคัญ
ของการใชแนวคิด Agile Supply Chain เพื่อชวยใหธุรกิจ
อยู รอดตอไปไดในยามวิกฤตโดยเฉพาะในชวงวิกฤตอุทกภัย
ในปลายป 2554 ซึ่งถือเปนมหันตภัยที่รายแรงที่สุดในรอบหลาย
สบิปของไทยและสงผลกระทบตอความเสยีหายทัง้ทางดานเศรษฐกจิ
และสังคมเปนวงกวางโดยเฉพาะการท่ีนํ้าไดเขาทวมในพ้ืนที่
ตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี 

ซึ่งตางเปนฐานการผลิตสําคัญของภาคการสงออกของไทย ทําให
สงผลกระทบเปนหวงโซขยายไปยังโรงงานที่อยู พื้นท่ีใกลเคียง 
แมวาบางโรงงานยังไมถูกนํ้าทวม แตก็ตองหยุดสายการผลิต
เพือ่รอชิน้สวนจากโรงงานท่ีตัง้อยูในพืน้ทีน่ํา้ทวม ทัง้ยงัสงผลกระทบ
ตอหวงโซอุปทานในฐานการผลิตประเทศอื่น ๆ ที่จําเปนตอง
รอนําเขาชิ้นสวนจากไทยเพื่อไปผลิตสินคา หลายบริษัทจําเปน
ตองแกปญหาเฉพาะหนาดวยการนําเขาสินคาจากแหลงผลิตอื่น
มาทดแทน ซึ่งสถานการณนํ้าทวมในป 2554 ถือเปนสัญญาณ
เตือนใหสถานประกอบการที่เปนของคนไทยและตางชาติให
ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงต าง ๆ 
โดยผูประกอบการอาจตองลงทุนเพ่ิมในระบบปองกันไวรับมือ

กับภัยธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการท่ีจะตองเผชิญหนา
กับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป เชน ความตองการของลูกคา
ที่คาดการณได ยาก การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด าน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ดังนั้น แนวคิด Agile Supply Chain 
จึงเปนหนึ่งในแนวคิดที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดและปจจุบันไดมี
หลายบริษัทเริ่มนํามาใชในการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
ของสถานประกอบการโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งอางอิงจากรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะหความไวและความ
คลองตัวโลจิสติกส : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
(วุฒิไกร งามศิริจิตต, 2554) 
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 งานวิจัยฉบับน้ีมีประเด็นที่นาสนใจและเปนประโยชน
ต อผู ประกอบการในการนําไปประกอบการจัดทําแนวทาง
การประยกุตใชกลยทุธ Agile Supply Chain ในสถานประกอบการ
ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในขณะเดียวกันหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของไดนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนานโยบาย
และมาตรการเพ่ือสนับสนุนใหสถานประกอบการมีขีดความ

ทั้งภายในและระหวางองคกร การพัฒนาระดับความสัมพันธ
ระหว  างสมาชิกในโซ อุปทาน  การพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยี การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ 4) กระบวนการ
และนวัตกรรมจากมุมมองของลูกคา และการสรางความยืดหยุน
ใหแกพนักงานและองคกร โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังนี้ 

ที่มา : วุฒิไกร งามศิริจิตต,วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 ปที่ 3 ฉบับท่ี 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

แผนภาพองคประกอบความไวและความคลองตัวของโซอุปทานและโลจิสติกส

การพัฒนาความยืดหยุนของโซอุปทานและโลจิสติกส

(Improving Agility of Logistics)

ความสามารถ

ในการเติมสินคา

ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนการผลิต

การจัดการ

ระดับสินคาคงคลัง
เครือขาย

การหลอมรวมกัน

ขององคกร ระดับความสัมพันธ
ความสามารถ

ดานเทคโนโลยี

การพัฒนา

จากมุมมองของลูกคา

ความยืดหยุน

ขององคกรและพนกังาน
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สามารถในการสรางโลจิสติกสและหวงโซอุปทานที่มีความไว
และความคลองตัวตอไปเพื่อใหสามารถเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ผานหวงโซอุปทานการผลิตแบบ Agile Supply Chain โดย
ผลงานวิจัยดังกลาวไดมีการนํากรอบการบริหารจัดการโซอุปทาน
เพ่ือความไวและคลองตัวในโซอุปทาน Agile Supply Chain
เพื่อวิเคราะหองคประกอบท่ีสําคัญของความไวและความคลองตัว
โลจิสติกสในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะแนวคิด
ของ Duclos และคณะท่ีได นําเสนอองคประกอบท่ีสําคัญ
ของโซอุปทานและโลจิสติกสที่มีความไวตอการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมีเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ 2) การมีความสามารถในการเติมสินค า
3) การมีความสามารถในการจัดการระดับสินค าคงคลัง
และ  4) การมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิต
ซึง่ความสามารถท้ัง 4 ดานนีเ้กดิขึน้จากองคประกอบทีห่ลากหลาย 
ประกอบดวย 1) การสรางความหลอมรวมกันขององคกร

 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางขององคประกอบท่ีสําคัญ
ดานความไวและความคลองตัวโลจิสติกสในอุตสาหกรรมขางตน 
ยังมีขอสังเกตวานอกเหนือไปจาก 4 องคประกอบหลักตามแนวคิด
ของ Duclos และคณะแลว สถานประกอบการควรมีการ
ปรับเปล่ียนการผลิตและการประกอบท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
เพื่อให  โลจิสติกส ของสถานประกอบการมีความเชื่อมโยง
มีความสามารถในการเติมสินคา การจัดการระดับสินคาคลัง
อันจะนําไปสูความไวและความคลองตัวของโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทานไปดวย ดังนั้น สถานประกอบการใดจะประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวและตอบสนอง
ตอความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในหวงโซอุปทาน
การผลิตไดนั้น สถานประกอบการตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
จะตองคาํนงึถึงปจจัยแหงความสาํเรจ็ (Critical Success Factor : 
CSF) ไดแก



 • ความสามารถในการบูรณาการขององคกร
(Integration of organization) เนื่องจากการใชกลยุทธ
Agile Supply Chain จะตองมีการใชควบคู ไปกับการผลิต
แบบมีความคลองตัวสูง (Agile Manufacturing) ซึ่งการผลิต
แบบมีความคลองตัวสูงมีหลักการสําคัญคือการผลิตที่ เน น
การสนองตอบต อความต องการของลูกค าในเวลาอันสั้น
และตนทุนตํ่า หรือความสามารถของอุตสาหกรรมท่ีจะสนองตอบ
ตอปจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีไมสามารถคาดหมายไดโดยยังคง
ผลกําไรในการแขงขันไวหรือความสามารถท่ีจะนําสงสินคาใหแก
ลูกคาไดในเวลาที่ตองการ 
           • เทคโนโลยีและบคุลากรทีม่คีวามสามารถ ในการนาํ
กลยุทธ Agile Supply Chain Strategy มาใชในสถาน
ประกอบการน้ัน จําเปนตองนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช

ในการบริหารจัดการหวงโซ อุปทาน เช น การประมวลผล
แบบคลาวด (Cloud Computing) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(B ig Data) การเชื่อมโยงของอุปกรณ อัจฉริยะทั้ งหลาย
ผานอินเทอรเน็ต (Internet of things : IoT) เทคโนโลยี
ความเปนจริงเสมือน (VR), ปญญาประดิษฐ (AI) หุ นยนต
อุตสาหกรรม (Industrial Robot) การพิมพแบบ 3 มิติ 
(3D printing)  เปนตน
 • ความรวมมือในองคการ (Cooperation)
จากผลการศึกษารายงานการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหความไว
และความคล องตัวโลจิสติกส  :  กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสไดระบุวาการพัฒนาความไวและความคลองตัว

หวงโซคุณคา (Value Chain) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เนื่ องจากห วงโซ คุณค ามีจุด เริ่ มต นอยู ที่ ลูกค า  ประเมิน
ความตองการของลูกค า จากนั้นติดตามกลับไปที่การผลิต
เพื่อพิจารณาวาจะแกไขกระบวนการใหตรงกับความตองการ
เหลานี้ไดอยางไร หวงโซคุณคาจึงเปนการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ 
ที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value-Creation Activities) และเกิดการ
เชื่อมโยงกับคูคาในโซอุปทานดวยกัน สงผลตอศักยภาพในการ
แขงขัน (Competitive Position) ของสถานประกอบการ
และประเทศโดยรวม 
 ปจจุบันจะเห็นไดว าผลกระทบของสงครามการคา
ระหวางจีนและสหรัฐอเมริกาและการระบาดของโรคโควิด 19
ไดทําใหผู ผลิตท้ังหลายพยายามลดความซับซอนของสายพาน
การผลิตโดยการใช เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น หันกลับมาให
ความสําคัญกับการคาระหวางกันภายในตลาดภูมิภาคที่เกี่ยวของ
และเลือกพื้นท่ีการผลิตภายในภูมิภาคตนเอง (Regionalization) 
มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ยากจะ
คาดการณได ซึ่งผลการเลือกพื้นที่การผลิตภายในภูมิภาคตนเอง
จะทําใหโซอุปทานของโลก (Global Supply Chain) จะเริ่มสั้นลง 
เนื่องจากการที่ผู ผลิตจะหันไปลงทุนในแหลงที่มีอุตสาหกรรม
ตนนํา้ของการผลติหรอืแสวงหาวตัถุดบิทีอ่ยูใกลสถานประกอบการ 
เนนความรวมมือและการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรรวมกัน 
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบหวงโซอุปทานการผลิตจากหวงโซ
อุปทานแบบลีน (Lean Supply Chain) ไปเปนหวงโซอุปทาน
ที่มีความคลองตัวสูง (Agile Supply Chain Strategy) เพื่อเพิ่ม
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โลจิสติกสในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่น  ๆ  ต องอาศัย
การพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน
และบริษัท  การพัฒนาด านเทคโนโลยี 
และการสรางความหลอมรวมกันในการ
ทํางานเปนหลัก

• ความสามารถในการสราง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑตาม
ความตองการของลูกคา (Customized 
Product)
 อยางไรก็ดี ความสําเร็จในการสราง
หวงโซอุปทานแบบ Agile ใหเกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการใด ๆ ยอมตองอาศัยการสราง



ความยืดหยุนในการผลิต รวมทั้งมีการใหความสําคัญกับการสราง
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับลูกคามากยิ่งขึ้นโดยการแบงปน
ขอมูลหวงโซอุปทานแบบดิจิทัล เชน ผูผลิตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสถานะสินคาคงคลังและสถานะ
การจัดสง การเขาถึงขอมูลแบบเรียลไทม เพื่อชวยใหคูคาในหวงโซ
อุปทานไดรับขอมูลเชิงลึกในการตัดสินใจการทํางานรวมกัน
และการวิเคราะหทําใหเกิดความยืดหยุ นมากขึ้น ซึ่งท่ีผานมา
ตัวอยางของผู ผลิตอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีการใชกลยุทธ            
Agile Supply Chain ไปแลว เชน Dell, Zara, Cisco โดยเฉพาะ
แฟชั่นรวมสมัยตราสินคา ZARA ถือเปนตัวอยางที่มีชื่อเสียง
ดานความสาํเรจ็ในการนาํแนวความคดิการนาํกลยทุธแฟชัน่รวดเรว็
โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการหวงโซอปุทาน
แบบ Agile Supply มาใชดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จ
อยางมหาศาล ทั้งนี้ ZARA มีหลักการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญคือ
เนนการใชระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้นและมีการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทํางาน โดยผูจัดการ
ราน Zara ที่มีสาขาอยูทั่วโลกสามารถใชวิธีการรายงานขอมูล
ความตองการของลูกคา Zara แบบเรียลไทม เพื่อจะสงขอมูล
ดังกลาวไปยังฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถ
ออกแบบสินคาใหม ๆ  ใหตรงกับกระแสความตองการของผูบริโภค 
ซึ่งเป นลักษณะของการใช กลยุทธ  Agile Supply Chain
ในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นรวมสมัยที่ประสบผลสําเร็จ         
อยางชัดเจน
 ในปจจุบันกระแสความนิยมในการใชกลยุทธ Agile 
Supply Chain ไดกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในกลุมบริษัทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของโลกเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องหวงโซการผลิตที่เกิดจาก
สงครามการค าและการระบาดของโรคโควิด 19 ทําให มี
บางประเทศได ประกาศใช นโยบายการให ประเทศของตน
เปนทางเลือกฐานการผลิตใหมตามแนวคิดการผลิตดวยการใช
กลยุทธ Agile Supply Chain ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
เวียดนาม ดังนั้น ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของของไทย
ควรตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนใหมีการใชกลยุทธ 
Agile Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการใชกลยุทธ
Agile Supply Chain เพื่อลดผลกระทบตนทุนแฝงของการพึ่งพิง
แหลงวัตถุดิบเพียงแหลงเดียวหรือไมกี่แหลงในตางประเทศ

และเสริมสรางความยืดหยุนในการปรับตัวตอวิกฤตโรคโควิด 19
และวิกฤตอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ดังนั้น อาจจะ
กลาวไดวาการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้
ไดเผยใหเห็นถึงจุดออนของหวงโซอุปทานในภาคการผลิตของโลก
ในปจจุบัน และผูประกอบการไทยจําเปนตองกลับมาคิดทบทวน
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหวงโซอุปทานใหกลายเปน
ตัวขับเคล่ือนสําคัญของธุรกิจ ซึ่งการใชกลยุทธ Agile Supply 
Chain เปนปจจัยที่จะชวยใหธุรกิจมีความคลองตัว (Agile
Business) และจะชวยใหสามารถนําพาองคกรผานพนวิกฤต
โรคโควิด 19 ไปสูความสําเร็จไดในทายที่สุด

จัดทําโดย : 
นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน

แหลงท่ีมาของขอมูล :
วุฒิไกร งามศิริจิตต. (2554). การวิเคราะหความไวและความคลองตัว

โลจิสติกส: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส (The Analysis of Agility in Logistics : 

A Case Study of Electronics Industry).
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 3 ฉบับท่ี 6
กรกฎาคม-ธันวาคม 2554, 54-61.

ธโนทัย มงคลสินธุ. (2558). การจัดการหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม
แฟชั่นรวมสมัย (Supply Chain Management 

in the Contemporary Fashion Industry). 
วารสารนักบริหาร (Executive Journal) ปที่ 35 ฉบับท่ี 1 

มกราคม-มิถุนายน 2558, 35-41.
Duclos, K.L.; Vokurka, J.R.; & Lummus, R.R. (2003). 

A Conceptual Model of Supply Chain
Flexibility. Industrial Management & Data Systems. 

103(6): 446-456.

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 19วารสาร



ป

บทความพิเศษ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

   ญหาโลกร อนที่นําไปสู การเกิดภัยธรรมชาติ
   สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไมสมดุล และสงผลใหเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหมไปจนถึง
วิกฤตการณขาดแคลนทรัพยากรและอาหารของโลก วิกฤตการณ
ขาดแคลนอาหารเปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรและนักธุรกิจตางก็ให
ความสนใจ โดยในชวงหลายปที่ผ านมานักวิทยาศาสตรและ

นักธุรกิจมีความพยายามอยางมากที่จะสรางสรรคนวัตกรรม
เพ่ือชะลอการเกิดปญหาดังกลาว ซึ่งการเลี้ยงเนื้อในหองแล็บ 
หรือ Cultured Meat ก็เปนหนึ่งในความพยายามท่ีเกิดข้ึน 

Cultured meat คืออะไร 
ตางจากเนื้อทั่วไปอยางไร
 Cultured Meat เปนการนําสเต็มเซลลของสัตวตนแบบ
มาเพาะเลี้ยงในถังหมัก (Bioreactor) ภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม
ดวยน้ําเล้ียง (Culture Medium) ที่มีสารอาหารท่ีจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของสเต็มเซลลโดยสเต็มเซลลที่ใชในการเริ่มตน
กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว จะนํามาจากธนาคารเซลล
ที่รวบรวมสเต็มเซลลสิ่งมีชีวิตตางๆ ไว จึงไมจําเปนตองมีการ
ฆาสัตว ซึ่งเน้ือแตละชนิดจะตองการการเล้ียงในสภาพท่ีตางกัน 

โดย Cultured Meat สามารถท่ีจะผลิตไดทั้งเน้ือวัว เนื้อไก 
เนื้อหมู และเน้ือปลาทูนา โดยทําไดเฉพาะสวนเน้ือเทานั้น
หลายคนเรียกวา “เนื้อสังเคราะห” หรือ “เนื้อหลอดทดลอง” 
หรือ “เนื้อวิทยาศาสตร” โดยฝายที่สนับสนุนการผลิตเนื้อสัตวดวย
วิธีการสังเคราะหซึ่งไมทําลายชีวิตสัตวอยางเต็มตัวมักเรียก
เนื้อที่ผลิตดวยวิธีนี้วา “Clean Meat” ในขณะที่ฝายที่ตอตาน
การผลิตที่ไมเปนธรรมชาติหรือไมใชแบบด้ังเดิมมักเรียกเน้ือ
สังเคราะหนี้วา “เนื้อซอมบี้” ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญที่ทําใหเนื้อสัตว
จากแล็บนี้ตางจากเน้ือเทียมประเภทอ่ืนคือ “วิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ” นั่นเอง โดยวิธีการดังกลาวซึ่งศาสตราจารย มารค โพสต 
เปนผูนําเสนอครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2012 และตอมาในป ค.ศ. 2013 
เนื้อสังเคราะหแบบ Cultured Meat ไดปรากฏโฉมครั้งแรก
ในรูปแบบของเบอรเกอร เนื้อ โดยทีมนักวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งขณะนั้น
มีตนทุนการผลิตอยูที่ 478,993 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม 
หรือประมาณ 15 ลานบาท ดวยตนทุนที่สูงมากสงผลใหไมสามารถ
นําเนื้อสังเคราะหดังกล าวออกมาจําหนายได จริงในตลาด 
กระทั่งชวงไมกี่ปมาน้ีเริ่มมีสตารทอัพดานอาหาร (BioTech/ 
FoodTech) เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ไมตํ่ากวา 30 รายทั่วโลก 
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Cultured Meat : Cultured Meat : 
สงิคโปรประเทศแรกในอาเซยีนสงิคโปรประเทศแรกในอาเซียน
กบัจดุเปลีย่นของอุตสาหกรรมอาหารกบัจดุเปล่ียนของอุตสาหกรรมอาหาร



โดยสวนใหญอยู ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และอิสราเอล 
ทําให มีการแข งขันเพิ่มสูงขึ้นและส งผลให ต นทุนการผลิต
มีแนวโนมลดตํ่าลง ปจจุบันเน้ือเทียมท่ีมีขายโดยท่ัวไปมักทํา
มาจากพืช (Plant Based Protein) เชน ถั่ว ขาวสาลี ธัญพืช 
และแหลงโปรตีนจากแมลง ดังนั้น การเขามาของ Cultured 
meat จึงถือเปนอีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ยังมีไมกี่ประเทศท่ีมีการ
ออกกฎหมายรับรองเรื่องการขายเนื้อเทียมประเภทสังเคราะห
จากแล็บสูการบริโภคโดยประชาชนอยางจริงจัง ซึ่งประเทศแรก
ที่อนุมัติ Cultured Meat คือ สิงคโปร 

สิงคโปร จุดเปลี่ยนของวงการอาหาร
 สิงคโปรเปนประเทศเกาะขนาดเล็กทีต่องอาศยัการนาํเขา
อาหารถึงรอยละ 90 ดังนั้น สิงคโปรจึงหันมาใหความสําคัญ
กับการผลิตอาหารภายในประเทศ โดยมีเปาหมายเพิ่มการผลิต
อาหารในประเทศเปนรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
ดวยเทคโนโลยีการผลิตอาหารใหม ๆ เชน การทําไรแนวตั้ง 
เกษตรกรรมในนํ้า และลาสุดคือการผลิตเนื้อในหองทดลอง 
สิงคโปรถือเปนประเทศแรกของโลกท่ีอนุญาตใหจําหนายเน้ือสัตว
จากหองทดลองเพื่อการพาณิชย โดยองคการอาหารของสิงคโปร
ไดอนุมัติใหมีการวางจําหนายเนื้อไกที่เพาะเลี้ยงในหองแล็บ
ตามทองตลาดได ซึ่งกลาวไดวาสิงคโปรเปนประเทศแรกในโลก
ทีอ่นญุาตใหขายเน้ือสตัวสงัเคราะหอยางเปนทางการ ซึง่แถลงการณ
ของ Eat Just บริษัทสตารทอัพของสหรัฐฯ ที่ผลิตเนื้อสังเคราะห
จากหองแล็บระบุวาการอนุมัติจําหนายเนื้อคุณภาพสูงที่เพาะเลี้ยง
มาจากเซลลของสัตวถือวามีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค 
ซึ่งถือเปนผลสําเร็จกาวแรกของการวางจําหนาย Cultured meat 
ในเชิงพาณิชยที่สิงคโปร โดยทางบริษัทจะมีการนําเนื้อไกจากหอง
แล็บมาวางจําหนายในรูปผลิตภัณฑ “นักเก็ตไก” ซึ่งเบื้องตนมีการ
ตั้งราคาจําหนายที่ 50 เหรียญสหรัฐฯ ตอหอ ทั้งนี้ โรงงาน
เ ชิงพาณิชย ที่ ผลิต เ น้ือไก ที่ เพาะเ ล้ียงในห องปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรแหงแรกของโลก คือบริษัทเทคโนโลยีอาหาร
Eat Just Cultivated Chicken ที่ไดรับการอนุมัติและเร่ิมผลิต
เนือ้ไกในหองแลบ็เมือ่เดอืนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2021 ตัง้อยูทีบ่ริเวณ 
Ayer Rajah Crescent (โดยโรงงานผลิตพรอมส่ิงอํานวย
ความสะดวกพัฒนาโดยบริษัท Esco Aster ผูใหบริการการเกษตร
แบบการเล้ียงในหองปฏิบัติการ หรือ Cellular Agriculture 
กระบวนการทางชีวภาพของโปรตีนทางเลือกและเทคโนโลยี 
Bio Fermentation Platform Technology for Food) 
 อยางไรก็ดี การจัดตั้งโรงงานผลิตเนื้อสัตวเพาะเลี้ยง
เซลล ในสิงคโปร  ผู ผลิตจะต องดําเนินการส งการประเมิน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  ไปตรวจสอบที่ หน  วยงาน
Singapore Food Agency (SFA) กอนจึงจะไดรับอนุญาต
ใหวางจําหนายในสิงคโปร ซึ่งกระบวนการประเมินความปลอดภัย
ดังกลาวจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) ที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงความเปนพิษ
และความปลอดภัยของวิธีการผลิต ทั้งนี้ บริษัทที่ประสงคจะผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดรับอนุมัติเหลานี้ในสิงคโปรจะตองขอใบอนุญาต
แยกตางหากจากหนวยงาน SFA

สิงคโปรเดินหนาอนุมัติโรงงานผลิตเนื้อสัตว
เพาะเลี้ยงเซลลแหงที่สองของโลก
 บริษัทสัญชาติจีนที่มีชื่อวา Avant Meats Co., Ltd 
กอตั้งเม่ือป ค.ศ. 2018 และตอมาในป ค.ศ. 2019 บริษัท
ไดมีการกอตั้งหองปฏิบัติการแหงแรกขึ้นในฮองกง โดยทําการผลิต
และพัฒนากระเพาะปลาจากการเพาะเซลลในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรแหงแรกของโลก ในป ค.ศ. 2020 บริษัท
สามารถผลิตเนื้อปลาจากการเพาะเซลลในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรที่ลดตนทุนไดถึงรอยละ 90 คร้ังแรกของโลก 
จนกระทั่งมีการขยายตลาดสูสิงคโปร ในป ค.ศ. 2021 พรอมการ
เปดตัวแบรนดสวนผสมความงาม Zellulin® และในป ค.ศ. 2022 
บริษัทตั้งเปาที่จะเปดโรงงานผลิตเน้ือปลาจากการเพาะเซลล
ในห องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ในสิงคโปร  โดยล าสุด
เม่ือวันที่ 20 กันยายน ป ค.ศ. 2021 บริษัท Avant Meats Co., 
Ltd รวมกับศูนยวิจัยระดับชาติของสิงคโปร Bioprocessing 
Technology Institute (BTI) ภายใตการสนับสนุนจาก 
Agency for Science, Technology and Research (A*Star) 
รวมกันประกาศวาจะเปดโรงงานผลิตเนื้อปลาจากการเพาะเซลล
ในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในสิงคโปรภายในป ค.ศ. 2022 
ซึ่งโรงงานผลิตเน้ือปลาในหองแล็บนี้จะเปนโรงงานผลิตเน้ือสัตว
ในหองแลบ็ แหงท่ี 2 ของสิงคโปร 
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เช้ือโรคและยาปฏิชีวนะนอยกวาเน้ือสัตวปกติที่ตองไดรับยา
เพื่อปองกันโรคตาง ๆ  ในขณะเดียวกันก็มีขอสงสัยเกี่ยวกับปริมาณ
สารอาหารท่ีมีอยู ซึ่งนับวาเปนอีกสวนประกอบสําคัญที่ตองมีการ
ตรวจสอบวามีสารอาหารใกลเคียงกับเนื้อปกติหรือไม ซึ่งการไดรับ
อนุญาตใหจําหนายเน้ือสัตวจากหองทดลองเพ่ือการพาณิชย
ในสิงคโปร ถือเปนกาวสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อสังเคราะห 
เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยท่ีสิงคโปรใชอาจ
ถูกนําไปอางอิงในกระบวนการตรวจสอบของประเทศอ่ืน ๆ 
ไดตอไป 
 และความทาทายประการสุดทายคือการยอมรับจาก
ผูบริโภค โดยผลสํารวจของมหาวิทยาลัยซิดนียและมหาวิทยาลัย
เซอรติน ในออสเตรเลีย ที่เผยแพรเมื่อเดือนกันยายนป ค.ศ. 2021 
พบวาคนเจเนอเรช่ันแซด (gen Z) หรือผู มีอายุ 18-25 ป 
ที่มีปริมาณถึงรอยละ 72 ยังไมพรอมที่จะยอมรับเนื้อจากหองแล็บ 
โดยหลายคนกังวลในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งความสําเร็จของ 
Eat Just ในสิงคโปรอาจทําใหผูคนสวนใหญวางใจไดมากขึ้นวา
เนื้อประเภทน้ีมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง
 แมจะมีความทาทายมากมายท่ีกําลังรอใหเนื้อจาก
หองแล็บตองพิสูจน แตการท่ีบริษัทใหคําปรึกษา AT Kearney 
คาดการณวาภายในป ค.ศ. 2040 เนื้อสวนใหญที่คนในโลกน้ี
บรโิภคจะไมไดมาจากการฆาสตัวอกีตอไป ซึง่การไดรบัการยอมรับ
ในศูนยรวมนวัตกรรมอยางสิงคโปรในป ค.ศ. 2020 จะเปน
แรงผลักดันที่สําคัญใหตลาดอาหารประเภทนี้เข าสู ประเทศ
พัฒนาแลวอื่น ๆ เร็วขึ้น โดยในระยะยาวผูคนสวนใหญมีความเช่ือ
ที่ว าเน้ือจากหองแล็บจะแกปญหาสุขภาพและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นระหวางการผลิตเนื้อปกติได  โดยเน้ือ
จากหองแล็บจะแทนท่ีเนื้อ ช้ินแบบท่ีเราเห็นกันในทุกวันนี้ 
แตผลิตภัณฑทางเลือกจากพืชซึ่งราคาถูกกวาจะมาแทนที่เนื้อ
เบอรเกอรและไสกรอกที่ทําจากสัตว  

 Avant และ A*Star ระบุวาโรงงานผลิตเนื้อปลาจากการ
เพาะเซลลในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในสิงคโปรจะ
เปนการผสมผสานระหวางความเชี่ยวชาญในดานชีวภาพของ
สถาบัน A*Star ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางชีวภาพของเซลลสัตว
กับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลปลาของ Avant ที่เปนผูผลิตเนื้อ
ปลาเพาะเล้ียงเซลลมารีนเปปไทด (Marine Peptides) และ
กระเพาะปลาเพาะเลี้ยงเซลลแรกของโลก มาใชในการคนควาวิจัย
เพื่อการพัฒนาโซลูชั่นการผลิตเน้ือปลาและกระเพาะปลาในหอง
แล็บ ซึ่งจะรวมถึงการหาปจจัยที่จะสงผลตอการเจริญเติบโตของ
เซลลปลาที่เพาะเลี้ยงและกระบวนการตาง ๆ ดวย โดยโรงงาน
ผลิตเนื้อปลาในหองแล็บน้ีจะตั้งอยูในบริเวณ Biopolis ภายใต
พื้นที่ศูนยกลางชีวการแพทยของสิงคโปร One-North ที่ถูกสราง
ขึ้นเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมชีวการแพทย ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปรในอนาคต 
สงผลใหบริเวณ Biopolis เปนที่ตั้งของสถาบันและองคกรวิจัย
ดานชีวการแพทยชั้นนําทั้งภาครัฐและเอกชนในสิงคโปร ซึ่งให
ความสําคัญกับการพัฒนา Ecosystem ของการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) และหวงโซคุณคาของวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

ความทาทาย (ที่รออยู) ตอผูประกอบการ
อาหารอาเซียนในอนาคต
 การอนุมัติของสิงคโปรยังถือเปนหลักชัยสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อจากหองทดลองที่หลายบริษัทเริ่มให
ความสนใจกันมากขึน้ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ซึง่นาย จอช เททรคิ 
ผูรวมกอตั้ง Eat Just เช่ือวา จะกลายเปนตัวอยางท่ีอาจทําให
หลายประเทศเจริญรอยตาม อย างไรก็ดี แม ว าการผลิต

เนื้อสังเคราะหจากหองแล็บกําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
แตผูผลิตอาหารยังตองเผชิญความทาทายอีกหลายประการ ดังนี้
 ความทาทายประการแรก คือ ความทาทายดานราคา 
เนื่องจากการผลิตเน้ือในหองทดลองจะมีตนทุนและคาใชจายสูง
กวาผลิตภัณฑจากพืชมาก และถึงแมวาการแขงขันท่ีเพิ่มสูงขึ้น
จะทําใหตนทุนการผลิตเน้ือสังเคราะหจากหองแล็บซ่ึงเคยสูงถึง 
478,993 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม (ประมาณ 14.4 ลานบาท) 
ลดลงเหลือ 8,164 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม (ประมาณ 246,300 
บาท) ในป ค.ศ. 2016 และเหลือเพียง 14.5 เหรียญสหรัฐฯ ในป 
ค.ศ. 2021 (ประมาณ 437 บาท) แตก็ยังถือวามีราคาสูงกวาเนื้อไก
ทั่วไปที่มีจําหนายตามทองตลาด
 ความทาทายประการที่ 2 คือ การผานกระบวนการ
รับรองดานความปลอดภัย ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญกอนที่ผลิตภัณฑ
อาหารจะสามารถจําหนายถึงมือผู บริโภคได ถึงแมวาเนื้อจาก
หองแล็บมีขอไดเปรียบเนื้อสัตวปกติในเร่ืองการปนเป อนของ
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ประเทศไทยกับทิศทางการผลิตและพัฒนา
เนื้อสัตวเพาะเลี้ยง 
 กระแสรักษสิ่งแวดลอม การตระหนักรู ถึงสวัสดิภาพ
ของสัตว รวมถึงภาวะโลกรอนที่สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการทํา
ปศุสัตวและวิกฤตการณโควิด-19 สงผลใหความตองการเนื้อสัตว
ทางเลือกเพิ่มขึ้นตามกัน และเมื่อผนวกกับปญหาท่ีทั่วโลก
ตองหาทางผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการบริโภค
ของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหหลายประเทศเรงศึกษาวิจัย
และพัฒนาเน้ือสัตวเพาะเล้ียงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะสิงคโปร
ที่เปนประเทศขนาดเล็กและพึ่งพาการนําเขาอาหารเปนหลัก 
รัฐบาลสิงคโปรจึงใหการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตสินคาเน้ือ
สัตวทางเลือก เชน การอนุมัติเงินทุนมูลคา 12.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (397 ลานบาท) ใหกับ Startup สิงคโปร Shiok Meats 
เพื่อพัฒนาอาหารทะเลจากเซลลสัตว เปนตน ทั้งนี้ การผลิต
เนื้อสัตวเพาะเซลลในหองปฏิบัติการยังไมไดรับความนิยมมากนัก
เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีความซับซอน ทําใหผู บริโภค
สวนใหญยังไมมีความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
และราคาของสินคาที่สูงกวาเนื้อสัตวตามธรรมชาติ อยางไรก็ดี 
ดวยมาตรฐานและความนาเชื่อถือในความปลอดภัยดานอาหาร
ของสิงคโปรคาดวาจะสงผลใหความไมมั่นใจดังกลาวลดนอยลง 
ทําใหสิงคโปรกลายเปนผูนําดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ผลิตเน้ือสัตวเพาะเซลล รวมถึงเปนประเทศเปาหมายของบริษัท
ผลิตเน้ือสัตวทางเลือกจากท่ัวโลก ตลอดจนเปนกาวสําคัญที่นําไป
สูความสําเร็จของนโยบาย 30x30 อีกขั้นของสิงคโปร
 สําหรับประเทศไทยนั้น สินคาเน้ือสัตวเพาะเล้ียงก็ไดรับ
ความสนใจเชนกัน โดยบริษัท ไทยฟูดสกรุป จํากัด (มหาชน) 
ได มีการดําเนินการรวมกับศูนย Veterinary Stem Cell 
and Bioengineering Innovation Center (VSCBIC) 
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
เนื้อหมูรูปแบบ Cultured Meat ซึ่งการวิจัยดังกลาวกําลัง
อยูในขั้นพัฒนาเน้ือหมูท่ีมีรสสัมผัสคุณคาทางอาหารและตนทุน
ที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบัน รวมทั้งสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได ซึ่งหากการวิจัยและพัฒนาดังกลาว
ประสบความสําเร็จคาดวาจะเปนโอกาสท่ีดีของผูประกอบการ
ไทยในการสงออกเนื้อหมูเพาะเลี้ยงไปยังสิงคโปร เนื่องจาก
ในอนาคต คาดวาเน้ือสัตวเพาะเล้ียงจะไมเพียงพอตอความ
ตองการของผู บริโภคชาวสิงคโปรที่ เริ่มนิยมบริโภคเนื้อสัตว
ทางเลือกมากข้ึน และรานอาหารหลายแหงก็ไดเริ่มใหบริการเมนู
อาหารที่ใชเนื้อสัตวทางเลือกอีกดวย 

 จากท่ีไดกลาวมาในขางตนทั้งหมด คําถามสําคัญที่จะ
ขาดเสียมิ ได   คือ  ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของของไทยโดยเฉพาะกลุ ม SMEs 
ควรเดินต อไปขางหนาอย างไรเพื่อไม ให ตกขบวนของการ
เปลี่ยนแปลงของวงการอาหารในครั้งนี้ แมวาอุตสาหกรรมการ
ผลิตเน้ือสัตว เทียมท้ังของโลกและของไทยยังอยู ในข้ันตอน
การวิจัยและพัฒนา แตมูลคาทางการตลาดของสินคาดังกลาว
ในโลกมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แนนอนท่ีสุดวา
ผูประกอบการไทยควรนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชและชวยในการ
ศึกษาความตองการของตลาด เพื่อใชเปนขอมูลใหกับผูประกอบ
การผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภค ทั้งในดาน
รสชาติ เนื้อสัมผัส คุณคาทางโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพ 
ราคา และกําลังซ้ือ ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแก
ผู ประกอบการไทย ตลอดจนประชาสัมพันธและสรางการรับรู  
เพื่อใหเกิดความม่ันใจและยอมรับจากผู บริโภคเปนวงกวาง 
นอกจากนี้ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนาคต 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด านอาหารให กับ
ผูประกอบการ สงเสริมใหมีการจดสิทธิบัตร ชองทางการตลาด
รูปแบบใหม และสงเสริมการบูรณาการความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมภายในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้หมดนีเ้พือ่ใหผูประกอบการ
ไทยกาวทันความเปลี่ยนแปลงและกาวไปขางหนาอยางยั่งยืน
 
หมายเหตุ  : นโยบาย 30x30 ของสิงคโปร  เป นหน่ึง
ในยุทธศาสตรดานความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) 
ของสิงคโปร ที่ใหความสําคัญของการผลิตอาหารในประเทศ
มากขึ้น โดยนโยบาย 30x30 มีเปาหมายท่ีจะการผลิตอาหาร
ในประเทศใหไดรอยละ 30 ของความตองการของผูบริโภค
ในประเทศภายในป พ.ศ. 2573 หรือป ค.ศ. 2030

จัดทําโดย :
นางศุภวรรณ เทอดเกียรต์ิบูรณะ 

 
แหลงขอมูลอางอิง :

https://www.businesstimes.com.sg
https://www.prachachat.net/economy/news-755410

https://www.usasean.org/why-asean/asean-economy
https://www.tma-virtualevents.com/Food-Innopolis-

International-Symposium-2021/live
https://www.greenqueen.com.hk/hong-kongs-avant-

meats-debuts-asias-firstcultivated-fish-fillet
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สัมภาษณพิเศษ

...วารสารฯ ฉบับนี้จะเชิญทุกท่าน...วารสารฯ ฉบับนี้จะเชิญทุกท่าน
มาทําความรู้จักกับผู้บริหารมาทําความรู้จักกับผู้บริหาร

มากความสามารถของ สศอ. มากความสามารถของ สศอ. 
นางภาราดา จันทร์สุวรรณ นางภาราดา จันทร์สุวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
พบกับทัศนะ มุมมองแนวคิดการทํางานพบกับทัศนะ มุมมองแนวคิดการทํางาน

ที่น่าสนใจไปพร้อมกัน…ที่น่าสนใจไปพร้อมกัน…

นางภาราดา จันทร์สุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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อยากให้เล่าประสบการณ์
ที่เข้ามารับราชการในแวดวง
กระทรวงอุตสาหกรรมพอสังเขป
 ดิฉันเริ่มรับราชการต้ังแตป 2542 ในตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ในตอนน้ันถือวาโชคดีมากท่ีไดมีโอกาส
เร่ิมทํางาน เรียนรู และรวมงานกับพี่ ๆ ในกองฯ งานหลัก
ในชวงนั้นจะเปนการจัดทําและเตรียมคําบรรยาย บทสัมภาษณ
ใหกับผูบริหารของกระทรวงฯ ผูบริหารของ สศอ. เม่ือแตละทาน
จะตองไปบรรยาย หรือใหสัมภาษณที่ไหน ก็จะตองเตรียมขอมูล
สนับสนุน นอกจากน้ีได รับมอบหมายใหร วมงานการปรับ
โครงสร างอุตสาหกรรม เพื่อแก ไขปญหาในเชิงโครงสร าง
ของอุตสาหกรรมเปาหมายจํานวน 13 สาขา และจัดทําแผนปฏิบัติ
การรายสาขาอุตสาหกรรมทั้ง 13 สาขา ซึ่งตองประสานความ
รวมมือและระดมสมองครั้งใหญกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อพิจารณาโครงการ วิเคราะหโครงการตาง ๆ ซึ่งถึงแมวาจะเปน
ชวงที่ทํางานหนักมาก แตถือวาเปนการเริ่มตนชีวิตขาราชการ
ที่มีความทาทาย ไดประสบการณและรูสึกสนุกไปกับการทํางาน 
 ตอมาเปนชวงที่ผูบริหารเริ่มใหความสําคัญกับขอมูลตาง ๆ 
โดยเฉพาะการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจากวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเกิดขึ้นทําใหเกิดการทบทวนวาประเทศ
เรายังขาดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนํามาวิเคราะห จึงทําใหเกิดการ
จัดทําการวิเคราะหข อมูลภาวะเศรษฐกิจเพื่อแจงที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดรับทราบทั้งรายเดือน รายไตรมาส 
และรายป หลังจากน้ันจึงเล็งเห็นวาขอมูลเศรษฐกิจตาง ๆ 

ยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนในทุก ๆ วัน ดังนั้น สศอ. จึงมีการตั้งสํานัก
วิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อใหมีสํานักที่ทําหนาที่ในการ
วิจัย วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากท่ีมีการกอตั้ง
สํานักวิจัยฯ ไดไมนานก็ไดยายมาทํางานที่สํานักนี้ในป 2551 
ในตําแหนงเดิม ซึ่งถือวาเปนรุนบุกเบิกของสํานักวิจัยฯ เลยก็วาได 
โดยทําหนาท่ีในการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในภาพรวม และเริ่มมีการพยากรณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
การทําโมเดลแบบจําลอง ที่ถึงแมวาจะไมไดอยูในกลุมแบบจําลอง
โดยเฉพาะ แตทั้งสาํนักจะตองเรียนรูการพัฒนาโมเดลแบบจําลอง 
ตัวแปรในสมการ ขอมูลอะไรบางที่จะนํามาใชในการวิเคราะห 
และพยากรณภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปพรอมกัน ซึ่งสํานัก
วิจัยฯ ของ สศอ. จะทําการพยากรณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
Manufacturing Production Index (MPI) และ GDP
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดทําขอมูลในประเด็น Hot Issue 
เมื่อเกิดสถานการณที่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ก็จะทําการวิเคราะหเชิงรุกและเชิงรับ เตรียมขอมูลใหกับผูบริหาร
ตลอดเวลา 
 จนกระทั่งป 2562 ไดยายมาทํางานที่กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพราะคิดวาท่ีผานมาไดสั่งสม
ประสบการณทํางานและเรียนรูงานในดานนโยบายและแผน
รวมทัง้งานในดานการวเิคราะหสถานการณเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
โดยการใชขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิจากที่อื่นมาใชในการวิเคราะห
มาพอสมควรแลว จึงอยากรูวากอนจะไดขอมูลมานั้นมีขั้นตอน
อยางไรบาง จึงไดมารับตําแหนงหัวหนากลุ มขอมูลและสถิติ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดดูแลการสํารวจขอมูลผูประกอบการ
อุตสาหกรรมและการประชุมดัชนีอุตสาหกรรม ทําใหไดรู ถึง
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ความยากลําบากของการไดขอมลูจากผูประกอบการในทุก ๆ เดอืน 
อีกทั้งในชวงที่ย ายมาที่กองนี้ เป นช วงที่มีการปรับปรุงแบบ
แจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และรายป 
(ร.ง.9) โดยมีแนวคิดการบูรณาการขอคําถามจากหนวยงานตาง ๆ 
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรรมเขาไวในแบบฟอรมเดียว ภายใตชื่อ 
SingleForm เพื่อลดความซํ้าซอนของผูประกอบการในการแจง
ขอมูลใหกับกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม
ชองทางการแจงขอมูลออนไลนผานระบบ iSingleForm ซึ่งเปน
ระบบดิจิทัลที่มีวิธีและขั้นตอนในการลงขอมูลที่สะดวกและงาย
ตอการใชงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผู ประกอบการ 
โดยหน าที่หลักในตอนน้ัน คือการสร างการรับรู  รับทราบ 
และสรางความเขาใจใหกับกลุ มผู ประกอบการ ทําอยางไร
ใหทุกคนรับรู  และเมื่อผู ประกอบการแจงขอมูลในดานตาง ๆ 
ใหกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดย สศอ. ก็จะไดขอมูลทั้งหมด
มาเพื่อจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แมนยํา 
มีฐานขอมูลตัวเลขสถิติอุตสาหกรรมที่นาเชื่อถือ ตลอดจนนําไป
เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทั้งในภาพรวมและรายสาขาตอไป 
 แต ประเด็นท าทายของเรื่ อง น้ีคือจะทําอย างไรให 
ผู ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล และเห็นถึง
ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการแจงขอมูล และขอมูล
ที่ ให มาจะเกิดประโยชนต อประเทศอยางไร ซึ่งในช วงนั้น
จะเดินสายออกตางจังหวัดบอยมาก ไปเปนวิทยากรและบรรยาย
ใหความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่ตองแจง
และการใชงานระบบ iSingleForm ทั้งรายเดือน รายป ไดมี
โอกาสลงพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ไปพบกับทานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เจ าหน าที่สํ า นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในแต ละจังหวัด
ตามพื้นที่กลุมประสิทธิภาพ 6 กลุ ม ของกระทรวงฯ รวมทั้ง
กลุมผูประกอบการในจังหวดัตาง ๆ ไดมโีอกาสพบกับผูประกอบการ
ในแตละพื้นที่ ไดพูดคุยถึงปญหาและทําความเขาใจ ซึ่งถือวา
เราไดรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการโดยตรง และรวมกัน
หาทางแกไข โดยจากการลงพ้ืนที่ก็จะพบวามีทั้งผูประกอบการ
ที่เขาใจ และไมเขาใจอยูบาง แตสวนใหญรู สึกชื่นชมภาครัฐ
ที่ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหเศรษฐกิจ
ของประเทศและการทํางานเชิงรุกในการประสานงานกับ
ผู ประกอบการและหน วยงานที่ เกี่ยวข อง  จนกระทั่ ง เกิด
สถานการณโรคติดเช้ือโควิด 19 ทําใหตองปรับรูปแบบการพูดคุย
มาเปนออนไลน ซึ่งก็ไดรับความสนใจและความรวมมือจาก
ผู ประกอบการดวยดี และในป 2564 ก็ไดมาดํารงตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจนถึงปจจุบันคะ

ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ในบทบาทผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม
 บทบาทของผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 
ดิฉันไดรับมอบหมายใหเปนผู แทนของกระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือผูแทนของ สศอ. ในการเขารวมประชุมตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังไดรับ
มอบหมายใหเปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ e-bidding โครงการตาง ๆ ตลอดจน 
เปนคณะกรรมการในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
และผลการศึกษาโครงการสําคัญตาง ๆ ของ สศอ. ซึ่งขณะน้ี
มีประมาณ 16 โครงการ โดยในแตละโครงการอยูในสวนของ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1), กองนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2), กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.) และกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(กว . )  และอีกหนึ่ งภารกิจที่ สํ าคัญที่ ได  รับมอบหมายคือ
งานดานการพัฒนาบุคลากร และทําให สศอ. เปนองคกร
ที่นาอยู โดยไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการและคณะ
ทํางานตาง ๆ ของ สศอ. เชน คณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน PMQA และสงเสริมให
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ขาราชการ สศอ. ที่มีศักยภาพไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ใหสามารถเติบโตเปนขาราชการระดับสูงไดอยางมีคุณภาพ
ในเวลาที่ เหมาะสมผานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ขาราชการเพื่อเขาสู ระบบราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งเรื่อง
ดังกลาวเป นเรื่องที่มีความสําคัญในการเตรียมความพรอม
และพัฒนาบุคลากรใหเปนผู นํารุ นใหมที่มีทักษะความรอบรู  
เปนคนคุณภาพที่มีส วนชวยในการขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญ
ตาง ๆ ของ สศอ. ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของ สศอ. ใหเปน 
Smart People จะเปนกลไกสนับสนุนที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่สูงขึ้นและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ทั้งน้ี ไมวาจะปฏิบัติงานในตําแหนงใดก็ตาม ยังคงยึดมั่น
ความถูกตองและเกิดประโยชนกับงานราชการมากที่สุด รวมถึง
ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและทํางานในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความรับผิดชอบ ทํางานดวยความสุขและสนุก
ไปกับงานเสมอคะ

ท่านคิดเห็นอย่างไร
ต่อแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
สู่ความย่ังยืน
 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่ผานมาเกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของการขยายตัวในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ โดยไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบทางดานสังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สงผลใหเกดิการพัฒนาทีไ่มสมดลุ และนาํมาสูปญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก หรือปรากฎการณ Global Climate 
Change โดยโลกในยคุปจจบุนั คาํวา Sustainable Development 
เปนส่ิงที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดหันมาใหความสําคัญกับ
การพัฒนาท่ียั่งยืนมากข้ึน โดยเฉพาะในยุค New Normal 
ซึ่งเปนการพัฒนาท่ีครอบคลุมในทุกมิติทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับประเทศไทยจะไดยินคําว า
การพัฒนาอย าง ย่ังยืนผ านทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มานานกวา 30 ป ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนทาง
สายกลาง ความไมประมาท และคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจน 
ใช ความรู และคุณธรรม ซึ่งปลายทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก็คือการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยรัฐบาลไดนําแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนของประเทศไทยคือ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยกําลังเผชิญกับความทาทาย
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ไดสงผลให
ประเทศตาง ๆ ตระหนักและนําประเด็นทางดานส่ิงแวดลอม
และความรับผิดชอบตอสังคมมาใชเปนขอตกลงระหวางประเทศ
อาท ิ เปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ตามท่ีรัฐบาลไดรวมลงนามไว 
โดยมีเปาหมาย 3 ประการ คอื การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 
growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) 
และการคุมครองสิ่งแวดลอม (environmental protection) 
ซึ่งเปนวาระท่ีวาดวยการนําเร่ืองของความย่ังยืนมาใชเปนแผนท่ี
นําทางการพัฒนาในอีก 15 ปขางหนา ตลอดจน กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
Conference of the Parties) หรือ COP เปนตน รวมทั้ง 
การนําเง่ือนไข กฎระเบียบ กติกาดานการคาและการลงทุน 
รวมถึงการนํามาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกัน
ทางการคามากยิ่งข้ึน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมของไทยจําเปนตองปรับ
ตัวเพื่อพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานและเปนการผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
 ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหเติบโตไดอยางมั่นคง 
ยั่งยืน และมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึนในเวทีการคาโลก 
จึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยสนใจส่ิงแวดลอม 
ชุมชน สังคม และมีบรรษัทภิบาล เพ่ือการอยูรวมกันของภาค
อุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินธุรกิจ
ที่ใหความสําคัญในดานส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social, Governance : ESG) จะเปนอีกหนึ่ง
แนวทางที่จะชวยสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจในระยะ
ยาว และในปจจุบันบริษัทตาง ๆ ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการ
ดําเนินธุรกิจมากข้ึน ซึ่งเป นเรื่องท่ีผู ประกอบการจะตองมี 
Mindset ของการเปล่ียนแปลงในการปรับตัวและใหความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง เพื่อใหสามารถผลิตสินคาและบริการ
ที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถตอบสนองตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนไปในยุค New Normal โดยปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงกําไรและความไดเปรียบในเร่ืองตนทุน 
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(Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนที่ไดจาก
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) 
ซึ่งหัวใจสําคัญคือการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดควบคูไปกับการสรางประโยชนใหกับ
ประเทศและส่ิงแวดลอมในเวลาเดียวกัน เพื่อสรางการเติบโต
อยางเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืนใหกับภาคอุตสาหกรรมของไทย
ในระยะยาว

อยากให้อธิบายแนวทาง
การขับเคลื่อน BCG Model 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และในส่วนท่ี 
สศอ. ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
 รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดประกาศให BCG Model เปนวาระแหงชาติ
ที่จะนําพาประเทศไปสูเปาหมายของการเปนประเทศที่มีรายไดสูง
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จึงไดมอบหมายใหหนวยงาน
ตาง ๆ เรงรัดการขับเคลื่อน BCG Model ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีทานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป  นประธาน  และมี สํ านั ก ง าน เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม
เปนเลขานุการรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อกําหนดแนวทางและบูรณาการการจัดทําแผนงาน โครงการ
ใหเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย
ของ รัฐบาล  โดยการ ขับเค ล่ือนนโยบาย  BCG Model 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม จะมุงเนนไปท่ี 4 เปาหมาย คือ 
1. สรางอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. สรางความย่ังยืน
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3. สรางความยั่งยืนใหภาค
อุตสาหกรรม และ 4. ตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะ
กรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จํานวน 
3 คณะ คือ 1) อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) 2) อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ 
3) อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมเปน
องคประกอบในคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ 
 สําหรับผลการดําเนินงานที่สําคัญตามแนวคิด BCG Model 
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนิน
การมาอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดทําและขับเคล่ือนมาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570 
โดยสามารถขับเค ล่ือนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
รวมมูลคาทั้งสิ้น 179,645 ลานบาท การประกาศและรับรอง
ผลิตภัณฑพลาสติกท่ียอยสลายไดทางชีวภาพแกผูประกอบการ 
ซึ่งสามารถนําคาใชจ ายมาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนจํานวน 1.25 เทาของคาใชจายที่ไดจายไปในการซื้อผลิตภัณฑ
พลาสติกที่ ย  อยสลายได ทาง ชีวภาพ  และการสนับสนุน
อุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ 
ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การจัดตั้ง
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จังหวัดชลบุรี โดยสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย การพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม การออก
มาตรฐานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑชีวภาพ 21 เรื่อง โดยสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมถึง การจัดทําแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และการจัดทําแผนขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนสู การพัฒนาในระดับพ้ืนที่กลุ มจังหวัด 
โดยมุงเนนการปรับโครงสรางการผลิตสูรูปแบบใหมที่คํานึงถึง
การใช ทรัพยากรอย างคุ มค าและครบวงจรต้ังแต การผลิต 
การบริโภค การจัดการของเสียไปจนถึงการนําวัสดุกลับมาใชใหม 
ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การจัดทํา
มาตรฐานดานเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิล และศูนยการเรียนรู ดานเทคโนโลยีรีไซเคิลและขยะ
อิเล็กทรอนิกส โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
การจัดทําระบบฐานขอมูลกากอุตสาหกรรมและวิธีการจัดการ
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นํามาใช ประโยชน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง 
การพัฒนาเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town) เพื่อสนับสนุนนโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตลอดจน การยกระดับอุตสาหกรรมเขาสู อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

ท่านคิดว่าความสําคัญ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยคืออะไร
 ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ทั้งในแงการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ โดยจะเห็นไดจากผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ และมีสัดส วนการจางงานในภาค
อุตสาหกรรมประมาณรอยละ 14 ของการจางงานท้ังหมด
ของประเทศ รวมถึงสินค าอุตสาหกรรมมีสัดส วนในมูลค า
การสงออกสูงถึงประมาณรอยละ 80 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
ของประเทศ ดัง น้ันจะเห็นได ว าโครงสร างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
เป นหลักในการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการจางงานของประเทศ นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรม
ยังเปนภาคที่มีหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ที่เชื่อมโยงไปยัง
ภาคการเกษตร ซึ่งเปนตนนํ้า และภาคบริการที่เปนปลายนํ้า 
โดยกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมตามมา
อีกมากมายท้ังในดานการผลิต การแลกเปล่ียน การบริโภค 
การจางงาน และการกระจายรายได
 แตอยางไรก็ตาม ในชวง 10 ปที่ผานมาภาคอุตสาหกรรม
ของไทยกลับมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง สวนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ยังคงเปนกลุ มเดิม ๆ 
เปนหลัก ซึ่งเปนการลงทุนจากตางประเทศจนกลายเปนศูนยกลาง
การผลิตในหวงโซการผลิตโลก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหา
ในเชิงโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมไทย และอาจสงผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว 
ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางและกาวไปสู ประเทศท่ีมีรายไดสูงได นั้น จําเป น
ตองดําเนินการพัฒนาใน 3 เรื่องท่ีสําคัญคือ 1) การพัฒนา
เศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและเปนเศรษฐกิจท่ีมีสมรรถนะสูง
ซึ่งหมายถึงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม โดยมุ งเนนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) 
และอุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ซึ่งเปนกลไกหลัก

ที่สําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูง
ทีต่รงกบัความตองการของตลาดโลก เพือ่ตอบโจทยอตุสาหกรรม 4.0 
2) การพัฒนาคนใหเปนคน 4.0 ซึ่งหมายถึงตัวผูประกอบการ
ที่เปนผูเลนสําคัญในหวงโซการผลิตและเปนหัวจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสรางความเขมแข็งภายในประเทศ 
โดยยกระดบัผูประกอบการไปสูวสิาหกจิทีข่บัเคลือ่นดวยนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprise) เปนผูประกอบการมีทักษะ
ความรูที่มี Hard Skill และ Soft Skill ในยุค New Normal 
ที่ทันโลก ทันเหตุการณ และมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพใหสามารถปรับตัวสูการผลิตสินคาและบริการ
ที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับทิศทาง
การแขงขันของโลก และ 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่คํานึงถึง
ความสําคัญของการพัฒนาในมิติตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย โดยใชแนวคิด BCG Model 
เป นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเป นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยังเปนโอกาสใหม
ทางธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศได
ในอีกทางหนึ่ง เพื่อตอบโจทยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งจะทําใหภาคอุตสาหกรรม
ของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงข้ึน และสามารถ
แขงขันไดบนเวทีการคาโลก ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีสอดคลอง
กับทิศทางและบริบทใหมของโลก และสอดคลองกับกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ที่ใหความ
สาํคญักบัเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยนืในการเสริมสรางคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุม และสงตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป เพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู 
“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” (Hi-Value 
and Sustainable Thailand) 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

ภาวะแนวโนม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม
  ไตรมาส 3/2564

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ไตรมาส 3/2564 (เดือนกรกฎาคมถึง กันยายน) 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ปรับตัวลดลงเล็กนอยรอยละ 0.22 เชนเดียวกับดัชนีการสงสินคา ดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรับตัวลดลงรอยละ 1.34  0.97  และ 0.15 ตามลําดับ ในขณะท่ีดัชนีสนิคา
สําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 26.14 และ 29.21 ตามลําดับ โดยอัตราการใชกําลัง
การผลิต อยูที่รอยละ 59.34 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 1) โดยอุตสาหกรรมสําคัญที่มีการปรับตัวลดลงในไตรมาสนี้ 
เชน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย คอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hard Disk Drive : HDD) เปนตน 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น เชน อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑยางและพลาสติก เหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ ยานยนต เปนตน (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2)

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (70 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาส 
3/2563

(ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส 
2/2564

(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส
3/2564

(ก.ค.-ก.ย.) 

อัตรา
การเปล่ียนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอน
(%MoM)

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง 

เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน

(%YoY)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(ถวงนํ้าหนักมูลคาเพิ่ม)

91.13 96.73 90.93 -6.00 -0.22

ดัชนีการสงสินคา 93.76 97.90 92.50 -5.52 -1.34

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 119.56 141.13 150.81 6.86 26.14

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 136.29 160.98 176.09 9.39 29.21

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 92.71 93.35 91.81 -1.65 -0.97

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 97.49 104.52 97.35 -6.86 -0.15

อัตราการใชกําลังการผลิต 60.41 62.73 59.34 - -

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30 วารสาร

ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสําคัญไตรมาส 3/2564 มีดังนี้
อุตสาหกรรมอาหาร ในภาพรวมปรับตัวลดลงรอยละ 0.64 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยผลิตภัณฑสําคัญ

ที่ปรับตัวลดลง เชน การผลิตสัตวนํ้าบรรจุกระปอง ปรับตัวลดลงรอยละ 20.52 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 มีแรงงาน
ติดเชื้อและกักตัวเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถผลิตไดอยางเต็มที่ ประกอบกับมาตรการควบคุมการเดินทางขามจังหวัด สงผลใหเกิดปญหา
ในการขนสงสินคา รวมถึงการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรในการขนสงทางเรือ ทําใหสินคาบางสวนไมสามารถสงออกได การผลิตผลิตภัณฑนม 
ปรับตัวลดลงรอยละ 9.30 เน่ืองจากปกอนมีปริมาณน้ํานมดิบเพิ่มขึ้นมาก และผูผลิตจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคาตอเนื่องใหกับตัวแทนจําหนาย
เพื่อชดเชยสินคาใหกับรานคารายใหญ แตปนี้เขาสูภาวะปกติและไมมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคา ประกอบกับการแพรระบาดของโควิด-19 
ในระลอกนี้มีความรุนแรงและมีผูติดเชื้อจํานวนมาก ผูผลิตตองปรับลดการทํางานของพนักงานลง เพื่อปองกันการแพรระบาด รวมถึงการกระจาย



สินคามีความลาชาจากการขนสง การจําหนายในประเทศปรับตัวลดลงเชนเดียวกับการสงออกท่ีลดลงจากลูกคาประเทศเพ่ือนบานคําสั่งซ้ือ
จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สวนผลิตภัณฑสําคัญท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น เชน การผลิตน้ําตาลทราย ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 61.13 
จากสินคานํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เนื่องจากในปนี้โรงงานตาง ๆ ไดเรงการผลิตน้ําตาลเพ่ือสงออกไดมากข้ึน ในขณะท่ี
ปกอนไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลง การผลิตสตารช และผลิตภัณฑจากสตารช ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.97 เนื่องจากปนี้มีมันสําปะหลัง
ออกสูตลาดมากข้ึน ทําใหทางโรงงานมีวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพิ่มขึ้น และจากความตองการใชสินคาในตลาดของลูกคาในตางประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศจีน ทําใหการสงออกมีแนวโนมเติบโตขึ้นดวย 

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ในภาพรวมปรับตัวลดลงรอยละ 14.91 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการผลิตเบียร 
เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล และสุรา โดยปรับตัวลดลงรอยละ 23.86  11.62 และ 9.61 ตามลําดับ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการ
แพรระบาดของโควิด-19 ในปนี้มีความรุนแรง ประกอบกับมาตรการควบคุมของภาครัฐ อาทิ การสั่งปดสถานบันเทิง และการไมใหนั่งรับประทาน
อาหารในราน การหามจําหนายและใหบริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในรานอาหาร และสถานบันเทิงทุกประเภท เปนตน สงผลใหความตองการ
สินคาในประเทศชะลอตัวลง
 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย โดยกลุมส่ิงทอ ปรับตัวลดลงรอยละ 2.13 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน จากเสนใยธรรมชาติ เนื่องจากมีผูผลิตบางรายมีแนวโนมจะปดกิจการเพราะไมสามารถแบกรับภาระตนทุนได มีการแขงขันสูง
และไดรับคําสั่งซื้อนอยลง ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ทําใหมีแรงงานติดเช้ือเปนจํานวนมาก ซึ่งผูผลิต
ตองใชมาตรการเขมงวดกับพนักงานมากข้ึนและกระทบตอการผลิตสินคาในบางข้ันตอน ในขณะท่ีกลุมเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย ปรับตัวลดลง
รอยละ 2.50 จากสินคาผาทอเสื้อผาชั้นในบุรุษและสตรี เด็กชายและเด็กหญิง ผาถักเครื่องแตงกายชั้นนอกและชั้นในสตรีและเด็กหญิง เนื่องจากผู
ผลิตบางรายไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ปญหาแรงงานที่ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับมาตรการรัฐเพื่อควบคุม
การระบาดที่เขมงวด ใหทํางานจากที่บาน (Work from home) เพื่อลดการแพรระบาด ทําใหมีความตองการนอยลง สงผลใหการจําหนาย
ในประเทศลดลง รวมถึงการสงออกลดลงจากปญหาการระบาดในโรงงานกระทบตอการผลิต ลูกคาตางประเทศขาดความเช่ือมั่นในการสั่งซื้อสินคา

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.27 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดย กลุมผลิตภัณฑยาง ไดแก ยางแผน/ยางแทง และยางรถยนต ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.84 และ 2.15 ตามลําดับ เนื่องจาก
ปนี้เศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวไดดีหลังการระบาดที่ลดลงและไดรับวัคซีนที่ครอบคลุม สงผลใหมีความตองการใชผลิตภัณฑยางพารามากขึ้น 
โดยเฉพาะลูกคาหลัก เชน จีน และอเมริกา รวมถึงตลาดใหม ๆ เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ประกอบกับคําส่ังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมรถยนต ในขณะท่ีกลุมบรรจุภัณฑพลาสติก ปรับตัวลดลงรอยละ 4.17 เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดโควิค-19 ระลอกใหม มีความรุนแรงมากขึ้น ผูผลิตบางรายจึงยกเลิกการทํางานลวงเวลาท้ังหมด โดยเฉพาะสินคากระสอบพลาสติก
ลดลง เนื่องจากลูกคาตางชาติยกเลิกการนําเขาสินคาจากประเทศไทยและสั่งสินคาจากในประเทศของตนเองแทน

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก ในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.78 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
จากกลุมสินคาเหล็กทรงแบนเปนหลัก โดยเฉพาะเหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบชนิดตาง ๆ ตามความตองการใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
และเครื่องใชไฟฟาที่ยังเติบโตอยางตอเนื่อง รวมถึงผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจากปริมาณซัพพลายในตลาดโลกลดลงจากจีน
ที่จํากัดปริมาณสงออก เปนปจจัยเรงใหลูกคาตัดสินใจเพิ่มคําส่ังซื้อเพื่อเก็บเปนสตอกมากขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.15 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากความตองการช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกท่ีขยายตัวตอเนื่อง ในสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคใหม เชน โทรศัพท
มือถือ, Notebook, อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในรถยนต, อุปกรณ Smart home, Smart device, Gaming, และ Wi-Fi access point เปนตน 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาํใหมีคําสั่งซื้อลวงหนามีเขามาสูงในทุกรายการสินคาทั้ง PCBA และ IC

อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hard Disk Drive : HDD) ปรับตัวลดลงรอยละ 4.15 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ที่รุนแรงและกระจายตัวเปนวงกวาง สงผลใหผูผลิต
ประสบปญหาแรงงานติดเชื้อและกักตัวเปนจํานวนมาก ทําใหภาคการผลิตชะลอตัวลงกวาปกติ

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.45 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน เปนผลจากฐานต่ําในปกอนจากการระบาดของเช้ือโควิด-19 ในระลอกแรกท่ีสงผลกระทบท่ัวโลก และสงผลตอภาคการผลิตที่ยังคง
ขาดชิ้นสวนสําหรับการผลิตสินคาจากการล็อกดาวนในหลายประเทศ ปนี้ผูผลิตมีการปรับแผนการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการผลิตที่ลดลงมาก
จากไตรมาสกอน อีกทั้งมาตรการการควบคุมการระบาดของทางภาครัฐเริ่มคล่ีคลายลงในบางสวนทําใหสามารถสงสินคาไปยังตัวแทนจําหนาย
ไดเพิ่มขึ้น จึงสงผลตอปริมาณการจําหนายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับปริมาณการสงออกเครื่องปรับอากาศท่ีเพิ่มขึ้น 
จากกลุมประเทศคูคาที่มีการคลายมาตรการในการนําเขาสินคาทําใหสามารถสงมอบสินคาไดเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยกลุมหลัก
ที่ขยายตัว ไดแก รถยนตนั่งขนาดกลาง รถยนตนั่งตรวจการ และเคร่ืองยนต เนื่องจากฐานต่ําในปกอนจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก สงผลใหเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัว ประกอบกับในปนี้มีปจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลัก
ฟนตัวมากขึ้น เชน เวียดนาม จีน เม็กซิโก และอารเจนตินา เปนตน ทําใหมีการสงออกไปตลาดดังกลาวไดมากขึ้น รวมถึงการจําหนายรถยนต
ในประเทศไดมีการฟนตัวกลับขึ้นมาเชนกัน
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ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรม 
ได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) http://www.oie.go.th 

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

รูปที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส 

ที่มา: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉล่ียป 2559 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล

                  อัตราการเปล่ียนแปลงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น    อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับตัวลดลง    

ตารางท่ี 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีสําคัญ
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นานาสาระ

โ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

   ลกในศตวรรษที่ 21 กําลังเผชิญกับปญหาทาทาย
   หลายด  านโดยเฉพาะการทํ าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหประเทศตาง ๆ ตองประสบปญหาตามมา
อยางมากมาย หนึ่งในปญหาสําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ยังมีขอถกเถียงกันระหวาง
การมุงพัฒนาแบบเนนการเจริญเติบโตเปนหลัก และการพัฒนา
แบบสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเปน
กรอบการพัฒนาของโลกเพื่อรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน โดยหน่ึงในแนวทาง
ที่มีการนํามาประยุกตใช คือ การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิม
ให  เป นระบบเศรษฐกิจท่ีเป นมิตรต อสิ่ งแวดล อมและโลก
นั่นคือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

แผนภาพท่ี 1: ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคม

สงผลตอเศรษฐกิจและสังคมหลายดาน 
อาทิ การลดลงของผลผลิตภาคเกษตร 
การเกดิไฟปาทีเ่พิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลง

ของอุณหภูมิและระดับนํ้าในแม นํ้า
และมหาสมุทร ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้ งทางบกและทางทะเลถูกทําลาย 
ซึ่งนํามาสูความขัดแยงระหวางประเทศ
ในการแย  งชิ งท รัพยากร  เป นต น 
(แผนภาพที่ 1) นอกจากนี้ เมื่อผนวกกับ
ปญหาการพัฒนาที่ไมสมดุลอื่น ๆ อาทิ 
ความยากจน ความเหลื่อมลํ้า ระบบ
นิเวศที่ถูกทําลาย ทําใหประเทศทั่วโลก
ผานการดําเนินการของสหประชาชาติ
ร วมมือกันผลักดันวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573

ที่มา : https://www.iberdrola.com
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“ฟนแลนด” 
ประเทศผูนําและผูบุกเบิก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ของโลก



แผนภาพที่ 2 : ความแตกตางระหวาง Circular Economy และ Linear Economy

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE)
 ตามนิยามของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ระบุวา เศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนใหทรัพยากร
ในระบบการผลติทัง้หมดสามารถกลบัคนืสูสภาพเดมิและนาํกลบัมา
ใชใหมได เพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต 
จึงมุงเนนการใชทรัพยากรใหมใหนอยที่สุด การคงคุณคาผลิตภัณฑ
ให นานที่สุด การสร างของเสียในปริมาณที่ตํ่า และการให
ความสําคัญกับการจัดการของเสียดวยการนํามาผานการผลิตใหม 
เปนตน ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีความแตกตางกับระบบเศรษฐกิจ
ในปจจุบันส วนใหญที่ดําเนินการอยู ที่ เรียกกันว าเศรษฐกิจ
แบบทางเดียว (Linear Economy) โดยมีการผลิตสินค า 
มีการดําเนินการใช ใชแลวทิ้ง โดยไมมีการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาในสวนของการผลิตแตอยางใด ซึ่งกอใหเกิดของเสีย
และขยะจํานวนมากที่เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 “สหภาพยุโรป” เปนอีกหน่ึงภูมิภาคที่มีความกระตือรือรน
ในเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

และการลดปญหาสภาพภูมิอากาศ (Finnish Environment 
Institute, 2021) และไดมีการนําเอาแนวคิด Circular Economy 
มาใชในป พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุงหมายในการสนับสนุนใหสหภาพ
ยุโรปเปล่ียนแปลงไปสูเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน มีการใชคารบอนในปริมาณท่ีตํ่า และใชทรัพยากร
อย างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล าว 
นวัตกรรมไดกาวเขามามีบทบาทสําคัญในทุกสาขาของระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจาก ความตองการการออกแบบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 
และการบริการที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Circular Use)

“สาธารณรัฐฟนแลนด หรือที่เรียกสั้น ๆ วา ฟนแลนด 

(Finland)” เปนหนึ่งในประเทศผู นําและผู บุกเบิก Circular 
Economy (CE) ของสหภาพยุโรปและของโลก โดยในป พ.ศ. 2559 
ไดตั้งเปาหมายท่ีจะเปล่ียนระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเปน
เศรษฐกิจหมุนเ วียนอย างบรรลุผลภายในป   พ .ศ .  2578 
หนึ่งในจุดแข็งที่สําคัญของฟนแลนดในเรื่องดังกลาว ไดแก 
ความรวมมือของทุกภาคสวนของประเทศ จากการสํารวจ
ในป พ.ศ. 2564 รอยละ 83 ของชาวฟนแลนดเช่ือมั่นในแนวทาง

ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.), 2564
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เศรษฐกิจหมุนเวียนและพรอมจะรวมมือกับรัฐบาลในการผลักดัน
ใหเกิดขึ้น (Helsinki Business Hub, 2021) นอกจากนี้ 
เพื่อสนับสนุนและผลักดันเรื่องดังกลาว ฟนแลนดไดจัดตั้งกองทุน
นวัตกรรมซ่ึงเปนกองทุนอิสระ ภายใตชื่อ “Finnish Innovation 
Fund Sitra” ซึ่งมีบทบาทในการวาง Roadmap เศรษฐกิจ
หมุนเวียนใหเปนวาระแหงชาติ รวมทั้งกอตั้ง World Circular 
Economy Forum (WCEF) ซึ่งเปนการประชุมรายปของผูนําทาง
ธุรกิจระดับโลกกวา 4,000 แหง ผูเชี่ยวชาญ และผูกําหนดนโยบาย
จากท่ัวโลก เพื่อผลักดันแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนใหสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย
 การขับเคลื่อนนโยบาย CE ของฟนแลนดมีการผลักดัน
ในดานตาง ๆ ไดแก (1) การสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
ประเทศ ผานแนวทางหลายประการ อาทิ การใชเงินทุนภาครัฐ 
และการร วมทุนระหว างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุง
กฎระเบียบและการจัดซื้อจัดจางบนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การใหความรู และแนวทาง CE ในทุกระดับการศึกษา และ 
(2) การผลักดันผานความรวมมือระหวางประเทศ เชน การผลักดัน
ใหสหภาพยุโรปใชแนวทาง CE ในการลดกาซเรือนกระจก 
การสงออก Team Finland เพ่ือแสวงหาความรวมมือดาน CE 
กับประเทศตาง ๆ ผานการใชหลักการ CE ในการจัดกิจกรรม
ระหวางประเทศ รวมถึงการใหทุนวิจัยที่หลากหลายสําหรับ
กิจกรรมที่สนับสนุนแนวคิด CE เปนตน
 ทั้งน้ี ในป พ .ศ . 2563 ฟนแลนดสามารถเพิ่มอัตรา
การนํากลับมาใชใหม (Recycling Rate) สําหรับของเสีย
ในการกอสรางไดถึงร อยละ 70 ซึ่งสูงกวาอัตรารอยละ 50 
ที่สหภาพยุโรปไดตั้งไว สําหรับสาขาการผลิตอื่น ๆ ไดมีการสราง
ระบบนิเวศ (CE Ecosystem) ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอาหาร 
ที่มีการนํากระบวนการผลิตสมัยใหมที่ ใช ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการปรับปรับปรุงการออกแบบ 
การใชเทคโนโลยีการนําเสนใยกลับมาใชใหม การกอสรางท่ีมี
การออกแบบวัตถุดิบที่มีอายุยืนยาวและมาจากวัสดุรีไซเคิล 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีการออกแบบใหผลิตของเสียให
นอยท่ีสุด โดยฟนแลนดสามารถรีไซเคิล ของเสียจากผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสไดถึงร อยละ 49.2 ซึ่งสูงกวามาตรฐานเฉล่ีย
ของสหภาพยุโรปที่รอยละ 34.8 การบรรจุภัณฑ (Packaging) 
มีการออกแบบวัตถุดิบ เพื่ อวัตถุประสงค  เป นการเฉพาะ 

และสามารถนํากลับมาใชใหมได ตัวอยางเชน บริษัท Pramia 
Plastic OY สามารถนําขวดพลาสติกท่ีใชบรรจุเครื่องดื่มมาแปรรูป
พลาสติกที่เสมือนใหมเปนภาชนะใสอาหาร ดวยการวางแผน
อย างเป นระบบดังกล าวทําให ฟ นแลนด สามารถรี ไซเคิล
บรรจุภัณฑ จากกระป องได ถึ งร อยละ  95 ขวดพลาสติก
สําหรับบรรจุเครื่องดื่มไดรอยละ 90 และขวดแกวไดรอยละ 87
ซึ่งเปนอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอัตราการรีไซเคิล
ของโลกที่อยู ที่เพียงรอยละ 49.8 (Helsinki Business Hub, 
2021) นอกจากนี้ แมว าฟนแลนดจะมีอุตสาหกรรมปาไม 
เป นหน่ึงในสาขาการผลิตที่สําคัญ แตจากการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายในการผลักดันใหเปนประเทศสีเขียว 
(Green Country) ภายในป พ.ศ. 2578 ทําใหปจจุบันฟนแลนด 
เปนหนึ่งในประเทศที่มีพื้นท่ีสีเขียวมากที่สุดในโลกครอบคลุม
พื้นที่มากกวารอยละ 70 ของประเทศ 

ความรวมมือดานเศรษฐกิจหมุนเวียน
ระหวางไทยและฟนแลนด
 ในป จจุบัน ไทยได นําโมเดล Bio-Circular-Green
(BCG Model) ซึ่งประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรม
ไทย เพื่อสรางความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะที่
ฟนแลนดเปนผูนําและมีประสบการณในดาน Circular Economy 
มาอยางต อเนื่อง ความร วมมือของทั้งสองประเทศจะเปน
กุญแจสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ 
เปนที่นายินดีวากระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและกระทรวง
เศรษฐกิจและการจางงานฟนแลนด ไดมีการลงนามในบันทึก
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ความเขาใจ (MOU) การดําเนินการดานเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยมีนายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
และนายยูริ ยารวียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง
สาธารณรัฐฟนแลนดประจําประเทศไทย รวมลงนามผานระบบ
ออนไลน ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 
 ความรวมมือกับฟนแลนดผานทาง MOU ฉบับดังกลาว
จะทําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยไดรับความรูและประสบการณ 
รวมทั้ง Best Practice ที่ดําเนินการไดจริง มาปรับใช ใน

แผนภาพที่ 3 : พิธีลงนาม MOU ผานระบบออนไลน 
ระหวางนายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

และนายยูริ ยารวียาโฮ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐฟนแลนด

กระบวนการผลิต นอกจากนี้  ยังสามารถเรียนรูนวัตกรรมสมัยใหม
ในสาขาการผลิตตาง ๆ ที่ฟนแลนดประยุกตใชบนพื้นฐานของ 
Circular Economy มาปรับใชกับการผลิตของไทยไดอีกดวย
ในขณะท่ีฟนแลนดจะไดรับประโยชนจากการขยายความสัมพันธ
ดานอุตสาหกรรมกับไทย รวมท้ังเปนการสรางภาพพจนที่ดีตอ
ธุรกิจของฟนแลนด ซึ่งจะเปนโอกาสอันดีตอสินคาและเทคโนโลยี
ของบริษัทตาง ๆ จากฟนแลนดในอนาคต

 จัดทําโดย :
นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ห

เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

  ลังจากผานยุคการเติบโตของจีดีพีในระดับสองหลัก 
  และรายไดตอหัวของประชากรขยับจากประเทศ
รายไดระดบัตํา่สูประเทศรายไดปานกลางระดับสงูในชวง 10 – 20 ป 
ที่ผานมา ปจจุบันไทยไดเผชิญกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และผลิตภาพที่ลดตํ่าลง และกําลังเผชิญกับปญหากับดักประเทศ
รายไดขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งหาก
สถานการณดังกลาวยังไมไดรับการแกไขก็จะสงผลตอขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศและสวัสดิการสังคมในอนาคต 
โดยเฉพาะความเส่ียงที่ไทยจะเผชิญกับสภาวะ “แกกอนรวย” 
กลาวคือ ในป 2568 ประชากรไทยกวารอยละ 20 จะมีอายุเกิน 
60 ป ในขณะท่ีหากประเทศมีการเติบโตของจีดีพีประมาณ
รอยละ 3-4 ดังเชนปจจุบัน ไทยจะสามารถกาวพนรายได
ปานกลางไดในป 2579 คิดเปนเวลากวา 10 ป หลังจากไทย
ไดเข าสู สังคมผู สูงอายุโดยสมบูรณแบบ ซึ่งส งผลถึงปจจัย
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือการขาดแคลนกําลังแรงงาน
อยางรุนแรง และเกิดการหดตัวของรายไดของประเทศ ซึ่งสงผล
โดยตรงตอการจัดหาสวัสดิการสังคมแกประชากรอยางเพียงพอ 

บทเรียนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
และประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของไทย

ในขณะที่อีกมุมหนึ่ง การเพิ่มบทบาทยิ่งขึ้นของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอระบบการผลิตและเศรษฐกิจของโลก ที่ผสมผสาน
กับการตอยอดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้น ไดแก 
เทคโนโลยีหุ นยนต   นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ
การพิมพ สามมิติ เทคโนโลยีป ญญาประดิษฐ  (Art ificial 
Intelligence) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Analytics) เปนตน ไดนํามาสูยุคที่เรียกวาการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ที่การจัดการขอมูลใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอภาคธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิตท่ีกาวล้ําไดเขามา
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและการจัดหาสินคาแกผู บริโภค 
การปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิตและวิธีการดําเนินธุรกิจ
ที่เลี่ยงไมไดนี้จะทําใหสนามในการแขงขันของธุรกิจเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมากจากปจจุบัน ดวยสถานการณการเปลี่ยนผาน
ของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังกลาว ไทยจึงจําเปน
จะต องมีการเปลี่ยนผ านเป นประเทศไทย 4.0 ที่มุ  ง เน น
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น เชนเดียวกับ
ที่ประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายไดเคยผานเสนทางนี้มากอน 
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3 แนวทางการพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรม
 การศึกษาตนแบบในการพัฒนาดานนวัตกรรมของไทย 
โดยคํานึงถึง (1) บริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน 
โดยเปนกลุมประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่อยู ในภูมิภาคเอเชีย
ที่กาวขึ้นมาเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของโลก และในชวงแรก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจมีความจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยี
จากตางชาติ และ (2) ความสามารถในการเปนตนแบบของ
การพัฒนานวัตกรรม พบวา ไตหวัน เกาหลี และสิงคโปร
เปนตัวอยางที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม สําหรับ
บริบทของไทยในปจจุบัน โดยท้ัง 3 กรณีศึกษาตางใชแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน กลาวคือ 
ไตหวัน มีจุดเดนที่การพัฒนาประเทศโดยใชผู ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนศูนยกลาง ในขณะท่ีเกาหลี 
ใชธุรกิจขนาดใหญที่เรียกวา กลุมแชโบล (LEs) เปนแรงขับเคลื่อน
สําคัญในการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจจากประเทศที่ขับเคลื่อน
ดวยอุตสาหกรรมหนักสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง กอนเริ่ม
ปรับเปล่ียนนโยบายเพื่อกระจายการพัฒนาไปสูผู ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผู ประกอบการธุรกิจ
เริ่มใหม (Startup) มากข้ึน และสิงคโปรที่รัฐบาลไดมีบทบาท
สําคัญในการดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ และจัดการใหเกิดการ
เรียนรูองคความรู และเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติ (MNCs) 
โดยมีรายละเอียดของแตละกรณีศึกษา ดังนี้

(1) ไตหวัน : เครือขายนวัตกรรมภาครัฐและ SMEs
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย อม (Small and Medium 
Enterprises : SMEs) ในไตหวันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จนเปนหน่ึงในรากฐานและแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของไตหวันตลอดครึ่งศตวรรษท่ีผานมา โดยมีจํานวน
บริษัทท่ีเปน SMEs มากกวารอยละ 95 ของจํานวนบริษัททั้งหมด 
เศรษฐกิจของไตหวันเริ่มตนจากการพัฒนาขึ้นของบริษัทรับจาง
การผลิต (OEM : Original Equipment Manufacturer)
จนในปจจุบันไดกลายเปนผู รับจางการผลิตอันดับหนึ่งและ
รายใหญ ที่ สุดให แก หลายบริษัทในประเทศท่ีพัฒนาแล ว
ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต การประกอบจักรยาน ไปจนถึง
การประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ในชวง
ที่ผ านมานี้บริษัท OEM ของไตหวันไดพัฒนาตัวเองอยางมี
นัยสําคัญสูการผลิตตามรูปแบบของตนเอง (ODM : Original 
Design Manufacturer) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอรสวนบุคคล และมีจํานวนบริษัท ODM ของไตหวัน
ไดขยับไปสูการผลิตภายใตรูปแบบและตราสินคาของตนเอง 
(OBM : Original Brand Manufacturer) ตัวอยางเชน ACER 
ในธุรกิจคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ Giant ในอุตสาหกรรม
จักรยาน นอกจากนั้น ยังมีบางบริษัทของไตหวันเลือกที่จะ
เปนผู ผลิตที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ (Process Specialist)
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร เชน TSMC และ UMC 
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ระบบนวัตกรรมของไตหวันมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมไปในทิศทางดังกลาว โดยกลไกสําคัญท่ีเกิดขึ้น
ในระบบ คือ การที่องคกรของรัฐไดเข ามามีบทบาทสําคัญ
ในการกระจายองคความรูและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
สูผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในชวงตน ไปจนถึง
การสนับสนุนให  เกิดความร วมมือระหว างผู ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมและสถาบันการวิจัยของภาครัฐ 
(SME-Public Research Institute: SME-PRI) ในการรวมกลุม
ประชาคมการวิจัยขึ้นในหลากหลายสาขา (Product Technology 
Consortia) ในระยะเวลาตอมา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการยกระดับ
ผูประกอบการจาก OEM สู ODM OBM และ Process Specialist 
โดยรูปแบบของเครือขายนวัตกรรมในลักษณะของ SME-PRI 
ถือวาเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนใหผู ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมของไตหวนัเขาไปมีสวนรวมกบัการพัฒนาขนาดใหญ
ของสถาบันการวิจัยของภาครัฐ (PRIs) เพื่อจัดการใหเกิดการ
ดูดซับหรือถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงความรวมมือในการวิจัย
และพัฒนาเพื่อผลักดันการพัฒนาของผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด เชน
ประชาคมการวิจัยในคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook 
computer) ที่ดําเนินการโดย Industrial Technology Research 
Institute (ITRI) และบริษัทเซมิคอนดักเตอรรายใหญของไตหวัน 
TSMC และ UMC ซึ่งที่ไดกลายเปนจุดเริ่มตนของรูปแบบธุรกิจ 
Pure-play semiconductor foundry ของโลก และสงผลให
ไตหวันกลายเปนผู เลนสําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร
ของโลกในปจจุบัน

(2) ประเทศเกาหลี : การรวมธุรกิจในแนวต้ังของ
บริษัทขนาดใหญ
 ระบบนวัตกรรมของเกาหลีมีความแตกตางจากไตหวัน
จากบทบาทสําคัญของกลุ มธุรกิจขนาดใหญหรือที่ เ รียกว า
กลุมแชโบล (“แช” หมายถึงความร่ํารวยหรือความม่ังค่ัง “โบล” 
หมายถึง กลุ มหรือพวก) ซึ่งมีต อการพัฒนานวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยกลุมแชโบลมีความไดเปรียบกับ
บริษัทในประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนในเร่ืองของขนาดและการเขาถึง
แหลงเงินทุน ซึ่งทําใหสามารถลงทุนอยางหนักเพื่อเรงการเรียนรู
และพัฒนาทางเทคโนโลยีให ทันกับบริษัท ช้ันนําของโลก 
โดยยอมรับกําไรท่ีตํ่าและการขาดทุนเพื่อสรางปริมาณการขาย
และสวนแบงตลาด ทั้งนี้ รูปแบบของกลุมแชโบลดังกลาวไดเร่ิม
พัฒนาขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1961-1979 ซึ่งไดมีการทุมงบประมาณ
อุดหนุน การสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่าหรือ Policy Loan รวมถึง
การกําหนดมาตรการเชิงบังคับ และการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
และสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน การจัดตั้ง Government-
funded Research Institutes (GRIs) ในพ้ืนที่ ซึ่งกอใหเกิด
การนําเขาสินคาทุน (Capital Goods) และกอตั้งสายการผลิต
ที่สําคัญ (Turn-key Plants) ในอุตสาหกรรมสําคัญในชวงเวลา
ดังกลาว และภายหลังทศวรรษท่ี 80 กลุมแชโบลไดมีบทบาท
สําคัญในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในสวนของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตรในรูปแบบ Private-public R&D 
Consortium สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี D-RAM, CDMA, 
WiBro, Semiconductors, TDX และอ่ืน ๆ โดยประชาคม
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การวิจัยที่เกิดจากเครือขายภาคเอกชนและภาครัฐรวมมือกัน
ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีแนวโนมในการพัฒนาเชิงพาณิชย
จากการซ้ือสิทธิบัตรหรือรวมวิจัยและพัฒนากับบริษัทเจาของสิทธิ
บัตรเพ่ือถ ายทอดองค ความรู สู การพัฒนาสําหรับการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย โดยการวิจัยและพัฒนาตอ
ของเครือขายประชาคมการวิจัยภายในประเทศ 
 นอกจากน้ัน ภาครัฐยังไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไดริเริ่ม
โครงการการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญในระยะยาวเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยียุทธศาสตรที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม
ของเกาหลี ทั้งในสวนของการวิจัยและพัฒนาที่ เกิดขึ้นจาก
ฝงภาครัฐและสวนของภาคเอกชน ไปพรอม ๆ กับการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนดวยการใหการสนับสนุน
ทางการเงิน ภาษี รวมถึงแรงจูงใจอ่ืน ๆ อาทิ การใหความ
ชวยเหลือดานการจัดการ (เชน การผอนคลายกฎระเบียบเก่ียวกับ
การกอสรางศูนยเพื่อการวิจัยและพัฒนา) และการชวยเหลือ
ดานเทคนิค (การใหคําปรึกษาดานเทคนิคฟรีโดย GRIs) รวมถึง
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย เปนตน โดยในปจจุบันเกาหลี
ไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อมุ งเนนกระจายการพัฒนาไป
สูผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสราง
ผูประกอบการธุรกิจเริ่มใหม (Startup) มากขึ้น เพื่อยกระดับ
คุณภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาวและกระตุ น
กระบวนการสรางนวัตกรรมในประเทศ โดยใหบริษัทใหญ
เปนพี่เลี้ยงท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงกระจาย
องคความรูและเทคโนโลยีของไปสูบริษัทรายที่เล็กกวา รวมถึง
การวางเปาหมายมุงสู ความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 
Neutrality) ภายในป 2593 เพื่อสรางความยั่งยืนในการพัฒนา
ประเทศ

(3) ประเทศสิงคโปร : การใชประโยชนจากการลงทุน
ทางตรงจากบริษัทขามชาติ
 สิงคโปรไดเลือกแนวทางที่แตกตางโดยใชวิธีดึงดูดใหบริษัท
ขามชาติ (Multinational Companies : MNCs) จากประเทศ
ชั้นนํามาจัดตั้งฐานการผลิตที่มี เทคโนโลยีสูงให ดําเนินการ
ในสิงคโปร ซึง่สงผลใหการยกระดบัเทคโนโลยภีายในอตุสาหกรรม
เริ่มมาจากบริษัทแมของ MNCs ที่ตั้งอยู ในสิงคโปร (MNCs 

Headquarters) มีการถายทอดเทคโนโลยีผ านบริษัทยอย 
และชักนําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑใหมแกบริษัททองถิ่นผานมาตรการตาง ๆ อยาง
เขมแข็ง อาทิ การสงเสริมการยกระดับดานเทคนิคการผลิต
และศักยภาพบุคลากรของบริษัทซัพพลายเออรทองถิ่น มาตรการ
สนับสนุนทางการเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให SMEs ผูผลิต

ทองถิน่ยกระดับขดีความสามารถดานเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
การสรางกลไกการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผานสถาบันวิจัย
และองคกรของรัฐ เชน Singapore Institute for Standards 
and Industrial Research (SISIR) และ Agency for Science, 
Technology and Research (A*STAR) ใหมีความเขมแข็ง 
การริเริ่มสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวาง
บริษัทท องถิ่นและ MNCs ผานประชาคมการวิจัย (R&D 
Consortia) เชน Ball-Grid Array (BGA) Process Technology 
Consortium และ Marine Technologies Consortium
ตลอดจนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในระยะยาวของภาครัฐ
ในสาขาเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีเปนเปาหมาย อาท ิแผนเซมคิอนดักเตอร 
การออกแบบชิป การซอมบํารุงอากาศยาน และซอฟแวรระบบ 
เปนตน โดยรฐับาลยงัตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยี
ไปสูการเปนผูนาํทางเทคโนโลยีในอนาคต ดวยการรเิริม่เรงการจัดตัง้
และสนับสนุนเงินทุนแกงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันการวิจัย
ของภาครัฐและมหาวิทยาลัย การสงเสริมให MNCs เขามา
ตั้ งฐานการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ไปจนถึง ริ เริ่ม 
Technopreneurship Program เพื่อส งเสริมการเติบโต
ของกลุม Tech-startups ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุน
รวมเสี่ยงและบริการสนับสนุนดานทรัพยสินทางปญญา รวมถึง
การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของและตลาดทุน เพื่อสงเสริมใหเกิด
การขยายตัวและพัฒนาของกลุมผูประกอบการดานเทคโนโลยี

 ทั้งนี้ สิงคโปร ยังมีภาคบริการท่ีมีการพัฒนาจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสูการบริหารจัดการท่ีกาวหนา นอกเหนือ
จากการผลิตเพ่ือการสงออกเพียงอยางเดียวตางจากเกาหลี
และไตหวัน โดยภาครัฐไดวางตัวเปนผูเลนหลักในการเปนผูนํา
ในการใชเทคโนโลยี ดวยการลงทุนอยางหนักในการนําเทคโนโลยี
ใหมมาใชในการยกระดับการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศจนกลายเปนหน่ึงในประเทศของโลกท่ีมีการลงทุน
อยางกาวหนาในโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีดังกลาว
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บทเรียนและประเด็นความรวมมือ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทย
 ไทยสามารถนําแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 แนวทาง
ขางตนมาประยุกตใชในการจัดทําและผลักดันนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งแมวาไทยมีจุดเริ่มตนของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของตางชาติ (MNCs) และพึ่งพิง
เทคโนโลยีขามชาติเชนเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียน หากแต
สามารถนําแนวทางการใชประโยชนจากการเขามาของ MNCs 
ทั้ งการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให สามารถดูดซับ
และถายทอดเทคโนโลยีจากตางชาติในชวงแรกจนกาวสูผูพัฒนา
เทคโนโลยีบางสาขาในชวงหลังของสิงคโปร และการยกระดับ 
SMEs ทองถ่ินสู เครือขายการผลิตระดับโลก หรือการสราง
เครือขายรัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมใหเกิดบริษัทใหมและยกระดับ
นวัตกรรม SMEs ที่เขมแข็งของไตหวันมาประยุกตใช ในขณะท่ี
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บริษัทของไทยท่ีสามารถยกระดับตัวเองไปเปน
บริษัทระดับภูมิภาคยังมีอยู บ างแต ไม มากนัก 
เชน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทในเครือ
เอสซีจี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท 
มิตรผล จํากัด เปนตน ไทยอาจตองพัฒนากลไก
สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในสวน
ของภาคเอกชน และการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อใหก าวสู บริษัทระดับโลก รวมถึง
กระตุนกระบวนการสรางและกระจายองคความรู
และนวัตกรรมสูบริษัทรายเล็กและ Startup เชน
เดียวกับเกาหลีและสิงคโปร ทั้งนี้ ไทยสามารถ
สร างความร วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห งอนาคต นวัตกรรมและเทคโนโลยี บุคลากร รวมถึง
ความเขมแข็งของเครือขายและองคกรท่ีเกี่ยวของได โดยสราง
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหวางบริษัท
ของไทยกับเครือขายการวิจัยและพัฒนาของสิงคโปร เชน สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัล สงเสริมการลงทุนและความรวมมือ
ดานเทคโนโลยีในสาขายานยนตแหงอนาคต อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ หรือหุ นยนตและระบบอัตโนมัติกับเกาหลี รวมกับ
การสงเสริมการลงทุน การถายทอดเทคโนโลยี และสราง
ความรวมมือในการพัฒนา SMEs โดยเฉพาะสาขายานยนต
แหงอนาคต อุตสาหกรรมอาหาร และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตนนํ้า
กับไตหวัน 
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รอบรั้ว อุตสาหกรรม
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นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผู แทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ เปนผูแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะคณะกรรมการฯ เขารวมการประชุมคณะ
กรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผูนํา
เขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่ เกี่ยวข อง 
ในชวงที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปค 

ป พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดานสารัตถะฯ ในประเด็นผลลัพธที่เห็นรูปธรรม (Key Deliverables) และขอริเริ่ม ภายใตประเด็น
สําคัญ 3 ดาน และพิจารณาความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ 
ไดแก การประกวดตราสัญลักษณ และวิดีทัศนการรับมอบตําแหนงการเปนเจาภาพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนประธาน 
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล และผานระบบการประชุมทางไกล จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวย
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนางสาว
สุนิสา ตามไท ผูอํานวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค รวมประชุมหารือเตรียมการ
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2564 ณ หองประชุม อก. 1 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เขารวมเปนประธานการประชุมคณะทํางานยกรางประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ เพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีในตารางขอผูกพันทางภาษี เร่ือง เง่ือนไขการนําเขาสินคาชิ้นสวน
ยานยนต (OEM) ที่จะนําเขาภายใตความตกลง RCEP ครั้งที่ 3/2564 
ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม 203 ชั้น 2 สศอ. และผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม Zoom



OIE Business Indicators

การสงออก – นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ไตรมาส 3 ป 2564 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 22.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินคาสําคัญ
หลายรายการ อาทิ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ประเภทสวนประกอบ
และอุปกรณรถยนต เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา
เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เคร่ืองใชไฟฟาประเภทสายไฟฟา สายเคเบ้ิล เคร่ืองปรับอากาศ
และสวนประกอบ ตามลําดับ ดานตลาดสงออกขยายตัวในทุกตลาดหลัก อาทิ 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน (5) จีน ญี่ปุน สหภาพยุโรป (27) และ CLMV

ไตรมาส 3 ป 2564 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 41.0 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเช้ือเพลิงขยายตัวรอยละ 65.3 สินคาทุน
ขยายตัวรอยละ 24.7 จากการนําเขาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบที่ใชในอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ 
ผลิตภัณฑโลหะ สวนสินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 53.1 จากการนําเขาเคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร
และอุปกรณกึ่งตัวนํา เปนตน

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกในตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 3 ป 2564

- รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ 
(+68.3%)
- อัญมณี
และเครื่องประดับ
(-47.5%)
- เคร่ืองคอมพิวเตอร 
และสวนประกอบ 
(+70.1%) 

- เครื่องคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ 
(-8.6%)
- อัญมณี
และเครื่องประดับ
(+24.6%)
- ผลิตภัณฑยาง
(+5.7%)

- เครื่องคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ 
(+13.2%) 
- ผลิตภัณฑยาง
(+2.1%)
- อัญมณี
และเครื่องประดับ
(+76.4%)

- รถยนต และสวนประกอบ 
(-11.9%)
- เคมีภัณฑ
(+58.0%) 
- เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ 
(+23.8%)

- เม็ดพลาสติก
(+22.9%)
- เครื่องคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ 
(+9.4%)
- ผลิตภัณฑยาง
(+3.5%)

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

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สินคา
2560 2561 2562 2563 2564

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

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% -3.4% -21.9% -10.5% 0.1% 9.2% 44.9% 22.3%

(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% -11.3% -3.9% 7.2% 27.3% 24.7%

นําเขาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป
14.5% 16.0% 10.3% 11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 7.0% -2.3% -2.4% -2.8% -6.8% -2.9% -16.1% -12.6% 3.0% 17.2% 50.6% 53.1%

(ไมรวมทองคํา)

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 43วารสาร



OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3/2564 MPI หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีหดตัวจากไตรมาสเดียวกันของป 2563 
อาทิ การกล่ันปโตรเลียม จักรยานยนต ผลิตภัณฑคอนกรีต สําหรับอุตสาหกรรมท่ียังขยายตัว อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑยางอื่นๆ ที่มิใชยางลอ

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท 0 2430 6800 กด 0 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

MPI (%YoY)
2563 Jul -13.6

Aug -9.3
Sep -2.6
Q3 -8.5 
Oct -1.3
Nov -0.6
Dec -2.8
Q4 -1.6

2564 Jan -2.0
Feb -1.3
Mar 5.9
Q1 0.8
Apr 18.0
May 25.7
Jun 18.3
Q2 20.6
Jul 3.9
Aug -4.7
Sep 0.3
Q3 -0.2 

The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2-4 เดือน 
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติ  ระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตน เตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรงและเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติจะแสดงสัญญาณ
ไฟสีเขียว เตือนระยะเบื้องตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรงจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง

EWS-IE เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 สงสัญญาณปกติ 
โดยตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณปกติ ไดแก ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม
ของไทย (3 เดือนขางหนา) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนขางหนา) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ น ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน และดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
สําหรับตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณไมปกติระยะรุนแรง ไดแก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย และดัชนีความเช่ือมั่น
ผูบริโภคของจีน

หมายเหตุ : ขอมูลท่ีใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนตุลาคม 2564

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)


