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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 
ฉบับที่ 113 เริ่มกันที่บทความเรื่องแรกคอลัมน Econ Focus เรื่อง
อุตสาหกรรมไทยไปต อหรือพอแค นี้  คอลัมน  Sharing เรื่อง
รูจักประเทศสมาชิก WTO ผานรายงาน TPR โอกาสการพัฒนา
ความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย (ตอนที่ 3) และปดทายดวย เรื่อง การเจรจาความตกลงการคา
เสรีระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) : โอกาส
ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอดคะ

ดวยความปรารถนาดี
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OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ 
 และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ 
 กองบรรณาธิการ OIE SHARE 
 กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 อีเมล : oieprnews@gmail.com

ขอความที่ปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน
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ดุสิต อนันตรักษ
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สุนิสา ตามไท

ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร
สมจิตต เอี่ยมวรชัย

เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองบรรณาธิการ
กฤษฎา นุรักษ
วรนารถ มีภูมิรู

พชรวรรณ สนธิมุล
ญาดา วองวัฒนากูล

พิชิตพล แกวงาม
ชุติมา ชุติเนตร

ชาญชัย โฉลกคงถาวร
วรรณพร บุณยรัตพันธุ
 บุญอนันต เศวตสิทธิ์

ภคอร ประสิทธิ์สุข
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 พิมพกมล ไชยสมภาร

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ

ติดตามขาวสาร
สาระนารูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดที่ 



กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

    าคการผลิตไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง ปจจัยหลัก

    เปนผลจากสินคาอุตสาหกรรมไทยพึ่งพาการสงออก

เปนสําคัญ โดยไดรับอานิสงสจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศคูคาไทย

ทีฟ่นตวัดขีึน้เปนลาํดบั ตามทศิทางการขยายตวัของภาวะเศรษฐกจิโลก 

สะทอนไดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไทย (MPI) 6 เดือนแรก 

(มกราคม-มิถุนายน) ป 2564 อยูที่ระดับ 100.20 ขยายตัวรอยละ 9.41 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เชนเดียวกับการสงออกสินคา

อุตสาหกรรม (หักทองและรายการพิเศษ) ครึ่งปแรกมีมูลคากวา

3.12 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 26.60 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน โดยเฉพาะการสงออกสินคาหลักอยางรถยนต อุปกรณ 

และส วนประกอบ คอมพิวเตอร  อุปกรณ และส วนประกอบ 

ผลิตภัณฑยาง และเม็ดพลาสติก สอดคลองกับการนําเขาสินคา 

(หักทอง) ครึ่งปแรกมีมูลคา 3.84 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 20.73 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวทั้งการนําเขาสินคาทุน

และสนิคาวตัถดุบิและกึง่สาํเรจ็รปู เชน เครือ่งจกัรกลและสวนประกอบ 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เหล็กและเหล็กกลา 

แผงวงจรไฟฟา เปนตน แสดงใหเห็นวาภาคการผลิตไทยยังคงเชื่อมั่น 

มีการเตรียมความพรอมพัฒนาศักยภาพในการแขงขันดวยการนําเขา

เครื่องจักรและเก็บสํารองวัตถุดิบเพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่เริ่มกลับเขาสู

วัฏจักรขาขึ้น นอกจากนี้ พบวาการสงออกอุตสาหกรรมและนําเขา

ชวง 6 เดือนแรกของป 2564 คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 60.0 ของมูลคา

ในป 2563 นับเปนอีกหนึ่งสัญญาณที่อาจกลาวไดวาการผลิตไทย

มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องรองรับการสงออกชวงครึ่งปหลัง 

(ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 : อัตราการขยายตัวของ MPI การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (หักทองและรายการพิเศษ) 
และการนําเขา (หักทอง) ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2564 

ที่มา : ขอมูลสงออก-นําเขา โดยกระทรวงพาณิชย ประมวลผล โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564
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หรือพอแคนี้
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การปรับตัวของกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
ชวงครึ่งปแรกของป 2564
 แนวโนมการปรบัตวัของกลุมสนิคาอตุสาหกรรมในชวงครึง่ปแรก 

(มกราคม-มถินุายน) เมือ่เปรยีบเทยีบระดบั MPI ระหวางป 2562-2564 

ที่คํานวณจากปฐานเดียวกันในป 2559 สามารถแบงกลุ มสินคา

อตุสาหกรรมทีไ่ดรบัผลกระทบเปน 3 กลุม ไดแก (1) สนิคาอตุสาหกรรม

ที่ฟนตัวมากกวาป 2562 (ชวงกอนเกิดการแพรระบาดของโควิด-19) 

(2) สินคาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง และ (3) สินคา

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ สรุปไดดังนี้ (ภาพที่ 2) 

(1) สนิคาอตุสาหกรรมทีฟ่นตวัมากกวาป 2562 ประกอบดวย 

อุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมนํ้าตาล) สวนหนึ่งเปนอิทธิพลจาก

ความตองการสาํรองอาหารเพิม่ขึน้ทามกลางความกงักลตอโรคอบุตัใิหม

กลุมสินคาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง กลุมสินคาอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ

กลุมสินคาอุตสาหกรรมที่ฟนตัวมากกวาป 2562

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

ภาพที่ 2 : การปรับตัวของกลุมสินคาอุตสาหกรรม ในชวง 6 เดือนแรก 
(มกราคม-มิถุนายน) โดยเปรียบเทียบระหวางป 2562-2564

การผลติอาหารจงึขยายตวัเพิม่ขึน้ทัง้เนือ้ไก กุง และปลาแชเยน็/แชแขง็ 

ปลาทูนากระปอง ผักและผลไมแปรรูปโดยเฉพาะสับปะรด/ขาวโพด

หวานกระปอง ผลิตภัณฑนม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และอาหารสัตว

สําเร็จรูป ดานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขยายตัวจาก

การผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณกึ่งตัวนําและวงจรรวม 

(Integrated circuits (IC), Semiconductor) และ Hard Disk Drive 

สําหรับการผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนประเภทตูเย็น เครื่องซักผา 

เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องปรับอากาศปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับ

กับชีวิตวิถีใหมที่พักอาศัย/ทํางานที่บาน (Work Form Home) มากขึ้น 

อีกทั้งยังสงผลใหอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางเม็ดพลาสติกประเภท

โพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งเป นวัตถุดิบที่ใช ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก

และอปุกรณเครือ่งใชมกีารผลติขยายตวัตามไปดวย รวมถงึอตุสาหกรรม



5

เหลก็และผลติภณัฑ อตุสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ อตุสาหกรรม

เฟอรนิเจอรประเภทไมและโลหะ และผลิตภัณฑถุงมือยางก็ปรับตัวขึ้น

เชนเดียวกัน

(2) สินคาอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมฟ นตัวอยางตอเนื่อง 

โดยมรีะดบั MPI ขยายตวัมากกวาป 2563 และในระยะขางหนามโีอกาส

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวาชวงกอนเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 

ประกอบดวย อุตสาหกรรมยานยนต รถจักรยานยนต เปนอานิสงส

ใหคําสั่งซื้อผลิตภัณฑยางลอรถยนตปรับเพิ่มขึ้นตามไปดวย เนื่องจาก

ปกอนมกีารยตุสิายการผลติชวงระยะเวลาหนึง่ตามมาตรการลอ็กดาวน 

ขณะที่ปนี้การผลิตกลับมาเปนปกติการผลิตจึงทยอยปรับตัวดีขึ้น

เชนเดยีวกบัอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ทีใ่นปจจบุนัขยายตวัขึน้ ทัง้เครือ่งดืม่

ที่มีแอลกอฮอลและปราศจากแอลกอฮอล 

(3) สินคาอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 

อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม โดยเฉพาะการผลิตนํ้ามันดีเซล

และนํ้ามันเครื่องบินที่ปรับตัวลง เนื่องจากพฤติกรรมผู บริโภค

ที่งดเวนกิจกรรมภายนอกที่พัก ลดการเดินทางสัญจรภายในประเทศ 

และเที่ยวบินเชิงพาณิชยที่ลดลงตามการเดินทางของนักทองเที่ยว 

รวมทั้งกลุมสินคาฟุมเฟอยอยางเสื้อผา เครื่องแตงกาย และกระเปา

เดินทาง เนื่องจากผู บริโภคสวนใหญยังคงกังวลตอระดับรายได

ทีไ่มแนนอนจงึเลอืกจบัจายใชสอยเฉพาะสนิคาทีจ่าํเปนตอการดาํรงชพี

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในคลัสเตอรโรงงานอุตสาหกรรม
 ขอมูลเบื้องตนพบวาโรงงานที่พบการระบาดมีเพียงบางแหง

เทานั้น สวนใหญเปนโรงงานที่มีการใชแรงงานเขมขนอยางโรงงาน

อาหารแปรรูป เมื่อพบการแพรระบาดโรงงานจะหยุดสายการผลิต

ไมเกิน 14 วันหรือหยุดเฉพาะบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงเทานั้นไมได

มกีารปดโรงงานทัง้หมด ซึง่ระบบสาธารณสขุจะเขาประเมนิสถานการณ

เปนระยะ โดยเมื่อผานพนชวงระยะเฝาระวังสังเกตอาการแลว โรงงาน

มักเรงดําเนินการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนดไว 

จึงไมสงผลกระทบตอการผลิตในภาพรวมมากนัก สะทอนไดจาก

การขยายตัวของ MPI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 นับตั้งแต

เดือนมีนาคม 2564 เปนตนมา (ภาพที่ 3)

หมายเหตุ Bubble and Seal* : เ ปนการควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการหรือที่พักคนงานที่มีคนทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํามากกวา 500 คน
ขึ้นไป ซึ่งดําเนินกิจการภายใตการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปองกันโรคอยางเครงครัดโดยใหสถานประกอบการจัดหาที่พักใหคนงานอยูในสถานที่ที่กําหนด
และใหจัดหาที่พักใหคนงานอยูภายในสถานประกอบการ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2564

อาหารทะเลสําเร็จรูปบรรจุกระปอง
เนื้อไกแปรรูป ปรุงสุก และแชแข็ง
สับปะรดกระปอง/นํ้าสับปะรถ และผลไมรวม
อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว
เสื้อผาสําเร็จรูป
เวชภัณฑทางการแพทย
ถุงมือยางทางการแพทย
กระปองโลหะ
รถจักรยานยนต
อุปกรณการแพทย

3
3
2
1
1
1
2
1
1
1

- ไมหยุดการผลิต โดยปดฆาเชื้อคลังสินคา 3 วัน
- ลดรอบสายการผลิตจาก 2 รอบ เหลือ 1 รอบ
- หยุดสายการผลิต ระยะเวลาประมาณ 3 - 14 วัน
ไมหยุดการผลิต ปดเฉพาะแผนกที่พบผูติดเชื้อ
หยุดการ ผลิตประมาณ 6 วัน
หยุดการผลิตเฉพาะสวนที่มีปญหา/หยุดการผลิตประมาณ 8 วัน
หยุดการผลิตเฉพาะสวนที่มีปญหา
ไมหยุดการผลิต พบผูติดเชื้อเพียงรอยละ 0.3 ของพนกังานทั้งหมด
ไมหยุดการผลิต/Bubble and Seal*

โรงงานการผลิต จํานวนโรงงาน ลักษณะบริหารจัดการเมื่อพบการแพรระบาด

ภาพที่ 3 : โรงงานอุตสาหกรรมที่พบการระบาดของโควิด-19



แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในป 2564-2565
 สศอ. คาดการณ MPI ในป 2564 ขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 

เมื่อเทียบกับป 2563 เนื่องจากปจจัยบวกดังกลาวขางตนและฐาน

การผลิตที่ตํ่าผิดปกติในปกอน ทั้งนี้ คาดวา MPI จะกลับมาเทากับ

ระดับเดิมกอนเกิดการแพรระบาดใกลเคียงกับป 2562 เมื่อเขาป 2565 

โดยคาดวา MPI ในป 2565 จะขยายตัวรอยละ 4.0-5.0 เมื่อเทียบกับ

ป 2564 ซึง่ปจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทัง้ภายใน

และตางประเทศ มีดังนี้

ปจจัยจากตางประเทศ 

 (1) ภาวะเศรษฐกจิโลกมแีนวโนมฟนตวัอยูในเกณฑด ีโดยกองทนุ

การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 

คาดการณอัตราการขยายตัวของ GDP โลกในป 2564 อยูที่รอยละ 6.0 

เมื่อเทียบกับป 2563 ตลอดจนประเทศกลุมเศรษฐกิจหลักของโลก

ลวนมี GDP ขยายตัวเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสหรัฐอเมริกา

ทีข่ยายตวัรอยละ 6.5 ยโุรปขยายตวัรอยละ 4.3 จนีขยายตวัรอยละ 8.4 

ญี่ปุนขยายตัวรอยละ 3.3 และกลุมตลาดของประเทศกําลังพัฒนา

ในแถบเอเชยีขยายตวัรอยละ 8.6 อนัเปนผลจากนโยบายฟนฟเูศรษฐกจิ

ในแตละประเทศที่เริ่มสงผลบวกตอภาวะเศรษฐกิจและการกระจาย

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ หลายประเทศจึงเริ่มผอนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน นับเปนแรงหนุนใหการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น

ตามลาํดบั ภาคการสงออกสนิคาไทยจงึไดรบัอานสิงคฟนตวัตามไปดวย 

ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยชวงระยะเวลา 5 ป ที่ผานมาไทยมีมูลคาการสงออก

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของ GDP 

 (2) การเรงกระจายการวัคซีนโควิด-19 เพื่อสรางภูมิคุมกันหมู 

(Herd Immunity) ใหเกิดขึ้นทั่วโลก โดยคาดวาจะเปนกลไกสําคัญ

ที่เสริมสรางความเชื่อมั่น ชวยใหบรรยากาศการคาระหวางประเทศ 

การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดทั้งหวงโซอุปทานฟนตัว

ไดอยางเต็มศักยภาพอีกครั้ง

ปจจัยภายในประเทศ 

 (1) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผานนโยบายการเงิน

และนโยบายการคลังที่ทยอยออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อเยียวยา

ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ นับเปนฟนเฟอง

สําคัญที่ชวยหนุนกําลังซื้อภายในประเทศ

 (2) การเรงฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหเขาถึงประชาชนทุกภาคสวน

อยางเปนรูปธรรมและการตรวจคนหาผูติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุม

ผูที่มีความเสี่ยงหรือกลุมที่มีโอกาสเกิดคลัสเตอรใหม รวมทั้งศักยภาพ

ในการผลิตยาฟาวิพิราเวียรขององคการเภสัชกรรม ซึ่งเปนตัวยาหลัก

ทีใ่ชในการรกัษาผูตดิเชือ้โควดิ-19 โดยคาดวาจะเริ่มผลิตเพื่อใชภายใน

ประเทศชวงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหการดําเนิน

กิจกรรมในชีวิต ประจําวันสามารถกลับเขาสูภาวะปกติไดอีกครั้ง

 (3) แผนการเปดประเทศเพือ่สงเสรมิเศรษฐกจิดานการทองเทีย่ว

ในปจจุบัน เชน Phuket sandbox, Samui Plus อีกทั้งในระยะ

ขางหนามีแผนตอนรับนักทองเที่ยวเพิ่มเติมในกระบี่ พังงา เชียงใหม 

ชลบุรี กรุงเทพ ชะอํา และหัวหิน อันเปนการกระจายรายไดใหเขาถึง

ประชาชนในกลุมภาคบริการ กลุมธุรกิจตามแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น

หรือชุมชน ซึ่งมีสวนชวยใหการบริโภคภาคเอกชนเติบโตตามไปดวย 

 นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการควรตระหนักถึงความสําคัญ

ในการเขาถึงวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรภายในโรงงานและยกระดับ

การคัดกรองคนกอนเขาโรงงานอยางเขมงวด โดยในปจจุบันกระทรวง

อุตสาหกรรมไดขอความรวมมือใหสถานประกอบกิจการโรงงาน

ทั่วประเทศประเมินตนเองผานแพลตฟอรมออนไลน Thai Stop 

Covid Plus ทุกสองสัปดาห และใหพนักงานประเมินดวย Thai Save 

Thai กอนเขาปฏิบัติงาน เพื่อเปนการบรรเทาปญหาการแพรระบาด 

รักษาอัตราการจางงาน และอัตราการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

รวมถึงการเตรียมความพรอมแกปญหาหวงโซอุปทานที่อาจหยุดชะงัก

ชัว่คราว (Supply Chain Disruption) เชน การขาดแคลนชิน้สวนสาํคญั

จากผู ผลิตที่ตั้งอยู ในประเทศที่เกิดการแพรระบาดอยางรุนแรง

ความเสี่ยงของตนทุนดานโลจิสติกสที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางคาขนสง

และคลังสินคา อยางไรก็ตาม ปญหาดงักลาวอาจเปนเพยีงผลกระทบ

ชัว่คราวระยะสัน้ ซึง่ผูประกอบการควรมีแผนรับมือปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หวงโซการผลติใหสามารถเผชญิกบัสถานการณฉกุเฉนิ อาท ิการสาํรอง

ปจจัยการผลิตใหมากขึ้นรองรับความตองการของตลาด การยกระดับ

การผลิตจากการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาปรับใชในองคกร 

เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เนนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอยอด

การผลติสนิคาเดมิใหสอดคลองกบัพฤตกิรรมผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

นับเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคการผลิต

ที่ยั่งยืนตอไป

จัดทําโดย :
นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน

แหลงที่มาของขอมูล :
- กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- รายงานภาวะเศรษฐกิจในประเทศรายไตรมาส 

โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
https://www.nesdc.go.th/
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   ■ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ ได จากการ
   กลั่นปโตรเลียม หดตัวรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือน
   เดียวกันของปกอน จากนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว เปนหลัก 
   ตามความตองการภายในประเทศที่ลดลง จากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบ
ทั้งการผลิตและการขนสงสินคา 
   ■ อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าบรรจุกระปอง หดตัว
   ร อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน 
   โดยเปนการลดลงจากปลาทูนากระปอง และปลาซารดีน
   กระปอง เปนหลัก จากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 
รอบที่ 3 ลูกคาจึงชะลอคําสั่งซื้อและการรับมอบออกไป รวมถึงยังมีปญหา
ขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคาระวางเรือปรับตัวสูง และฐานสูงในปกอนที่มี
คําสั่งซื้อจํานวนมาก

7

ECON REVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปแรก 2564
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ  อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
ขั้นมูลฐาน อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2564 อยูที่รอยละ 63.9
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาพรวมครึ่งปแรก 2564 ขยายตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรก 2563 อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 65.3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2564 ขยายตัวรอยละ 17.6
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน สาขาอตุสาหกรรมการผลติสาํคญัทีข่ยายตวั 
อาท ิอตุสาหกรรมการผลติยานยนต การผลติชิน้สวนและแผนวงจรอเิลก็ทรอนกิส 
และการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน ดังนี้
   ■ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ขยายตัวรอยละ 90.1 
   เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน ผลของฐานตํา่ในปกอน
   จากมาตรการล็อกดาวนหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ปนี้
   ประเทศคูคาสําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เวียดนาม 
ญี่ปุน เศรษฐกิจฟนตัวไดดีขึ้น ทําใหการสงออกเพิ่มขึ้น สวนตลาดในประเทศ
ขยายตัวเชนกัน แมจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 แตยังไมมี
การล็อกดาวน 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส วนและแผ นวงจร
   อิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือน
   เดยีวกนัของปกอน จากความตองการชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส
   โลกที่ขยายตัว และความตองการสินคาเพื่อการทํางาน
   แบบ work from home มากขึ้น ประกอบกับแนวโนม
ของการพฒันาสนิคาเทคโนโลยเีปนปจจยัสงเสรมิใหมกีารใชชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส
ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น 

*แมปุยยเูรยีหรอืปุยยเูรยี คอื สารอนิทรยีสงัเคราะหทีม่ไีนโตรเจน (N) เปนสวนประกอบ
ในอัตราสวนที่สูงมากถึงรอยละ 46 โดยนํ้าหนัก ปุยยูเรียจัดเปนปุยเคมีมาตรฐาน
มีสูตรเปน 46-0-0 ใชประโยชนเพื่อเปนธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในชวงแรก
ของการเพาะปลูกที่ตองเรงการเจริญเติบโตของพืชอยางรวดเร็ว ทําใหพืชมีลําตนยาว 
มใีบดก ใบใหญ ใบสเีขยีวเขม นํา้หนกัดี

   
   เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน ผลของฐานตํา่ในปกอน
   จากมาตรการล็อกดาวนหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่ปนี้
   ประเทศคูคาสําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เวียดนาม 

   ■ อตุสาหกรรมการผลติ
   เหล็ กและ เหล็ กกล  า
   ขั้ นมู ลฐาน  ขยายตั ว
   รอยละ 28.9 เมือ่เทยีบกบั
   เดือนเดียวกันของปกอน 
จากเหล็กแผนเคลือบสังกะสี เหล็กแผนรีดเย็น 
เหล็กรูปพรรณรีดรอน และเหล็กเสนขอออย
เปนหลัก ตามความตองการใชในอุตสาหกรรม
ตอเนื่องโดยเฉพาะยานยนต เครื่องใชไฟฟา
ตลอดจนเรงกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของรัฐ ประกอบกับฐานตํ่าในปกอน รวมถึง
ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงทําใหผู บริโภคเหล็ก
บางสวนเพิ่มคําสั่งซื้อเพื่อกักตุนสินคา 
 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตปุ ยเคมี 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
และการผลิตสัตวนํ้าบรรจุกระปอง ดังนี้
   ■ อตุสาหกรรมการผลติ
   ปุยเคม ีหดตวัรอยละ 25.5
   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
   ของปกอน จากผลกระทบ
ดานตนทนุการผลติจากวตัถดุบินาํเขา เชน แมปุย
ยเูรยี* ฟอสเฟต และโพแทสเซยีม ปรบัตวัสงูขึน้ 
(อินเดียนําเขาแมปุยล็อตใหญ สวนจีนชะลอการ
สงออกเพือ่ใชเองในประเทศ) ผูผลติจงึตองชะลอ
การผลิต 
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ค

Shar ing

   วามเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับที่ 111 เดือนมิถุนายน 2564 
   ไดนําเสนอขอมูลของประเทศจากภูมิภาคแอฟริกา จํานวน
5 ประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: 
WTO) และโอกาสการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตอเนือ่งจากภมูภิาคลาตนิอเมรกิา จลุสาร OIE Share ฉบบันี ้จะขอนาํเสนอ
ขอมูลของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผานรายงานทบทวนนโยบายการคา 
(Trade Policy Review : TPR) และโอกาสการพัฒนาความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ตอนที่ 3 ซึ่งเปนตอนจบ ประกอบดวยประเทศ
จากกลุมเอเชียตะวันออก เอเชียใต และ เอเชียตะวันตก ตามลําดับ ดังนี้ 
 เริม่ตนจาก เอเชยีตะวนัออก ไดแก มองโกเลยี เปนประเทศทีม่พีืน้ที่
ขนาดใหญกวาไทย 3 เทา สวนใหญเปนที่ราบสูง ภูเขา และทุงหญา 
มีพรมแดนทางเหนือติดกับรัสเซีย ทางใตติดกับจีน ไมมีทางออกทะเล 
และมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบทะเลทราย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของมองโกเลียในชวงที่ผานมา ไดดําเนินนโยบาย Economic Recovery 
Program ในการฟ นฟูด านเศรษฐกิจมหภาคเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิของประเทศใหมกีารเตบิโตอยางยัง่ยนื โดยมภีาคสวนเศรษฐกจิ
ที่สําคัญ ประกอบดวย 1) ภาคสินแร ไดแก เหล็ก ถานหิน ทองแดง สังกะสี 
นํ้ามัน และทองคํา 2) ภาคการเกษตร ไดแก สัตวและผลิตภัณฑ แปงสาลี 
มนัฝรัง่ ผกัและผลไมตระกลูเบอรรี ่3) ภาคอตุสาหกรรม ไดแก อตุสาหกรรม
แปรรูปสินแร พลังงาน แกส การผลิตนํ้าประปา การจัดการนํ้าเสียและขยะ 
และภาคอื่น ๆ ไดแก พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การขนสง 
การกอสราง การเงินและธนาคาร และการทองเที่ยว โดยดานการคา
และการลงทุนจากตางประเทศ มองโกเลียดําเนินนโยบายการคาระหวาง
ประเทศทีม่คีวามสอดคลองกบักฎระเบยีบของ WTO โดยสนิคาสงออกหลกั 
ไดแก สินแร ไขมุก ผลิตภัณฑจากหิน โลหะ และอัญมณี ตลาดสงออกหลัก 
ไดแก จีน สิงคโปร และสหราชอาณาจักร สวนสินคานําเขาหลัก ไดแก 

เครื่องจักรกล ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑ
จากพืชและสัตว โลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ และอาหาร ตลาดนําเขาหลัก 
ไดแก จนี รสัเซยี ญีปุ่น สหรฐัอเมรกิา เกาหล ีและเยอรมนั ในดานการลงทนุ 
รฐับาลไดจดัตัง้หนวยงาน Council on Protection of Investors’ Interests 
เพื่อฟนฟูและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนตางชาติ โดยในป 2562 
นักลงทุนตางชาติหลักที่เขามาลงทุนในมองโกเลีย ไดแก แคนาดา จีน 
สิงคโปร ลักเซมเบอรก และญี่ปุน ตามลําดับ โดยเปนการลงทุนในกลุม
อตุสาหกรรมสกดัสนิแรเปนหลกั รวมถงึสงเสรมิการลงทนุในภาคธรุกจิอืน่ ๆ  
อาทิ โครงสรางพื้นฐาน พลังงาน อาหาร การเกษตร และการทองเที่ยว 
ทั้งนี้ มองโกเลียพยายามกาวไปสูการเปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
ผานการจัดทําแผนที่นําทางการคาและการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง
ดานการสงออกสินคาและตลาดเปาหมาย สําหรับ 8 ภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ไดแก ขนสัตว แคชเมียร เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนมวัว หนังสัตว 
พลังงานหมุนเวียน การสื่อสารโทรคมนาคม การทองเที่ยว และการแปรรูป
สินแร โดยในสวนของความรวมมือในภูมิภาคและความตกลงการคาเสรี 
ไดลงนามความรวมมือกับหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
เกาหล ีสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี และเอเชยีแปซฟิก โดยโอกาสความรวมมอื
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางไทยและมองโกเลีย ภายใตกลไก
ความร วมมือทวิภาคีระหว างไทยและมองโกเลีย มีกรอบแนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือใน 5 สาขาหลัก ไดแก การคา 
การลงทุน การทองเที่ยว เกษตรกรรม และความรวมมือทางวิชาการ 
โดยไทยและมองโกเลียสามารถพัฒนาความรวมมือในสาขาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ ไดแก 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการผลักดันความรวมมือ
ดานการวิจัยและพัฒนาเสนไหมของไทย และเสนใยขนสัตวแคชเมียร 
เพื่อตอยอดไปสูการพัฒนาการผลิตเสนดาย ผาผืน และผลิตภัณฑตนแบบ
ที่มีความหลากหลาย และ 2) อุตสาหกรรมเหมืองแร เนื่องจากมองโกเลีย

รูจักประเทศสมาชิก WTO 
 ผานรายงาน TPR 
โอกาสการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ตอนที่ 3)
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มีศักยภาพในทรัพยากรสินแรที่หลากหลาย อาทิ เหล็ก ถานหิน ทองแดง 
สังกะสี และทองคํา จึงเปนโอกาสในการพัฒนาความรวมมือทางเทคนิค
และวิชาการในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแรระหวางกัน
 ขามมายังพื้นที่ เอเชียใต ไดแก บังกลาเทศ เนปาล และอินเดีย

เริ่มจาก บังกลาเทศ จัดอยู ในกลุ มประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs)
ที่มีจํานวนประชากรราว 163 ลานคน โดยรัฐบาลไดตั้งเป าหมาย
ใหไปสูประเทศกาํลงัพฒันาในป 2567 โดยแผนการปฏริปูและพฒันาประเทศ
ฉบบัที ่7 (ป 2559 - 2563) ทีมุ่งเนนการมสีวนรวมของภาคเอกชนในโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงาน
และการคมนาคม รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่มี
ความซํ้าซอน และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ผานการจัดตั้ง
หนวยงาน Bangladesh Investment Development Authority
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุน โดยมีสาขาการลงทุนเปาหมาย 
ประกอบดวย พลังงาน การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป การเงิน และโทรคมนาคม 
โดยนักลงทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในปจจุบัน ไดแก สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เกาหลี สิงคโปร ออสเตรเลีย ฮองกง และจีน ตามลําดับ นอกจากนี้
บังกลาเทศยังใหความสําคัญกับการสรางความหลากหลายของสินคา
และแสวงหาตลาดสงออกใหม ๆ ภายใตวิสัยทัศนป 2564 โดยมุงเนน
การเพิ่มมูลคาการคากับภูมิภาคอื่น ๆ ใหมากขึ้น ทั้งนี้บังกลาเทศสงออก
สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนหลักและนําเขาสินคาจากจีนและอินเดีย
เปนสวนใหญ ดงันัน้อตุสาหกรรมหลกัในบงักลาเทศยงัคงเปนการผลติสิง่ทอ
และเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งใชแรงงานเปนหลัก รัฐบาลจึงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและครอบคลุม การสรางความ
หลากหลายของสนิคา การพฒันาผูประกอบการ SMEs รวมถงึใหความสาํคญั
กับอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มเติม ไดแก ยา เครื่องมือแพทย ดิจิทัล 
และสารสนเทศ นอกจากนี้ โดยที่บังกลาเทศยังคงเผชิญความทาทาย
ดานความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ จึงไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก แสวงหาตลาดสงออกสินคาเกษตร
ใหม ๆ  และการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การพาณชิย ปจจบุนับงักลาเทศ
เปนสมาชิกความตกลงการคาเสรีเอเชียใต และอยู ระหวางการเจรจา
ความตกลงการคาเสรี BIMSTEC ที่ประกอบดวยสมาชิก 7 ประเทศ ไดแก 
กลุมประเทศกาํลงัพฒันา (อนิเดยี ศรลีงักา และไทย) และกลุมประเทศพฒันา
นอยที่สุด (เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ และเมียนมา) รวมทั้งยังเปนสมาชิก
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ไดแก ความตกลงทางการคาเอเชีย
แปซิฟก ระบบสิทธิประโยชนทางการคาภายใตองคการความรวมมือ
อิสลามและกลุมประเทศกําลังพัฒนา D-8 ตลอดจนอยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศ
อื่น ๆ เชน อินเดีย ศรีลังกา และไทย ทั้งนี้ หากบังกลาเทศไดปรับสถานะ
เปนประเทศกาํลงัพฒันาแลว จะยงัสามารถขอรบัความชวยเหลอืจากประเทศ
สมาชิก WTO ตอไปไดอีกเปนระยะเวลา 6-10 ป ในระหวางชวงเปลี่ยนผาน 
อาทิ การยกเวนการปฏิบัติตามความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
(TRIPS Agreement) และการไดรับสิทธิพิเศษทางการคาภายใตโครงการ
ยกเลิกภาษีนําเขาและระบบโควตา (Duty Free Quota Free : DFQF) 
เปนตน โดยโอกาสความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางไทย
กับบังกลาเทศพบวา ทั้งสองฝายสามารถพัฒนาความรวมมือในสาขา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรวมกัน ไดแก อาหารแปรรูป ประมง สิ่งทอ 
อิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนยานยนต ซึ่งปจจุบันมีภาคเอกชนไทยหลายราย

แสดงความสนใจที่จะเขาไปลงทุนในบังกลาเทศ เนื่องจากบังกลาเทศ
มทีรพัยากรทีอ่ดุมสมบรูณ และมคีาแรงตํา่ อกีทัง้ยงัไดรบัสทิธปิระโยชน GSP 
จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี บังกลาเทศยังขาดแคลน
เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จึงเปนโอกาสในการสงเสริมและพัฒนา
ความรวมมือในกิจกรรมดานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยเขาไปลงทุนในบังกลาเทศผานกลไก
การอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของภาครัฐ
 ตอมาคือ เนปาล จัดอยูในกลุมประเทศพัฒนานอยที่สุดเชนเดียวกัน
และไมมีพื้นที่ทางออกสูทะเล จึงมีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกเกษตรกรรม
ที่จํากัด เนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขา อยางไรก็ตาม 
เนปาลตั้งเปาหมายในการยกระดับสูประเทศที่มีรายไดปานกลางในป 2573 
ภายใตนโยบาย “Prosperous Nepal” และ “Happy Nepal” ซึ่งเปน
นโยบายระยะยาวเพื่อฟ นฟูประเทศและความเปนอยู ของประชาชน
ภายหลังจากประสบเหตุแผนดินไหวครั้งใหญในป 2558 โดยมุ งเนน
การสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรี เพื่อสงเสริม
การคาและการลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงการใหสิทธิพิเศษทางภาษี
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษใหกับนักลงทุน รวมกับ
การพัฒนาดานอื่น ๆ อยางครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ กับประเทศเพื่อนบาน 
โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกัน
และเปนประตทูางออกไปสูทะเลดานตะวนัออกจากทาเรอืกลักตัตาเปนหลกั 
ทั้งนี้ พบวาสัดสวนโครงสรางทางเศรษฐกิจของเนปาลสวนใหญอยูในภาค
บริการ ในสาขาการทองเที่ยว สินคาสงออกหลัก ไดแก กระวาน ชาดํา 
ผลไม สิ่งทอ หนัง ซีเมนต โลหะ และกระดาษ  โดยมีคูคาหลัก คือ อินเดีย 
เนื่องจากตองอาศัยการสงสินคาผานแดนไปยังประเทศอื่น ๆ ปจจุบัน
เนปาลจัดสรรสิทธิประโยชนในภาคการผลิตใหแกนักลงทุนผานกฎหมาย
เขตเศรษฐกจิพเิศษและนคิมอตุสาหกรรม รวมทัง้ใหความสาํคญักบันโยบาย
สงเสริมการลงทุนภาคเหมืองแรเพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ
จากตางประเทศ โดยมีแรเปาหมาย ประกอบดวย หินปูนและแรรัตนชาติ 
นอกจากนี ้ยงัอยูระหวางการวางแผนการพฒันาผลติกระแสไฟฟาจากพลงันํา้ 
ตลอดจนพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งภาษีศุลกากรนําเขาถือเปนรายไดหลักของประเทศ 
ทั้งนี้ เนปาลไดมีการจัดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไปแลวกับ 
17 ประเทศคูภาคี โดยมีประเทศคูคาหลักคืออินเดีย ภายใตความตกลง
สนธิสัญญาทวิภาคีวาดวยการผานแดน การคา และการขนสงทางรถไฟ
ระหวางอินเดีย-เนปาล โดยครอบคลุมสัดสวนการคาประมาณรอยละ 60 
ของการคาสินคาทั้งหมด นอกจากนี้ เนปาลยังเปนสมาชิกของความตกลง
การคาเสรีแบบพหุภาคีจํานวน 2 ฉบับ ไดแก 1) ความตกลงการคา
เสรีเอเชียใตมีสมาชิก จํานวน 8 ประเทศ ไดแก กลุมประเทศกําลังพัฒนา 
(อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา) และกลุ มประเทศพัฒนานอยที่สุด 
(เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ มัลดีฟส และอัฟกานิสถาน) และ 2) ความตกลง
การคาเสรี BIMSTEC เชนเดียวกับบังกลาเทศ โดยเนปาลไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนพเิศษและแตกตาง (Special and Differential treatment : S&D 
ในฐานะประเทศพัฒนานอยที่สุดในทั้งสองกรอบความตกลง (LDCs) ดวย 
นอกจากนี้ยังไดรับสิทธิพิเศษ GSP จากหลายประเทศ เชน สหภาพยุโรป 
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ญี่ปุ น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
แตยังไมไดเขาเปนสมาชิกของกลุ มประเทศ GSTP ของกลุ มประเทศ
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กําลังพัฒนา สําหรับโอกาสการพัฒนาความร วมมือด านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พบวาสินคาหลักที่ไทยสงออกไปเนปาลคือสินคาอุตสาหกรรม 
ในขณะที่ไทยนําเขาสินคาเกษตรและวัตถุดิบจากเนปาล ดังนั้น จึงมี
ความเปนไปไดที่ทั้งสองฝายจะพัฒนาความรวมมือดานการคา รวมถึง
การสรางความเชือ่มโยงเครอืขายการผลติและการลงทนุทีเ่กือ้กลูระหวางกนั 
ภายใตกลไกความรวมมือคณะกรรมาธิการรวม (Joint-Committee : JC) 
ไทย - เนปาล และกรอบความรวมมือ BIMSTEC ผานการดําเนินกิจกรรม
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ นอกจากนี้ จากนโยบายสงเสริม
การลงทุนของเนปาล ไทยสามารถพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ในสาขาที่เนปาลมีศักยภาพ ไดแก ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย 
 ในสวนของ อินเดีย เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ถือเปนประเทศ
ขนาดใหญแหงหนึง่ในเอเชยี ดวยจาํนวนประชากรมากเปนอนัดบั 2 ของโลก
รองจากจีน และขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 5 ของโลก โดยอินเดีย
ยังคงมุ งเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศอยางตอเนื่อง
อาทิ การพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการคลังสินคา และโลจิสติกส 
การเขาถึงพลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อดึงดูดใหนักลงทุน
จากตางประเทศเขามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาที่อยูอาศัย 
การศึกษา และสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ สําหรับภาวะเศรษฐกิจ
ของอินเดียพบวา ภาคการเกษตรกรรมมีอัตราการเติบโตคอนขางคงที่ 
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราลดลง และภาคบริการมีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ในขณะที่มูลค าการค ามีอัตราการเติบโตที่ลดลง ซึ่งเกิดจากปจจัย
การชะลอตัวการลงทุนทั่วโลก รวมทั้งอัตราการผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศที่ลดลง ประเทศคูคาหลักของอินเดีย ไดแก สหรัฐอเมริกา 
จีน และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส สําหรับภาคการคาบริการที่มีสัดสวน
เพิ่มขึ้น ไดแก สาขาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ ในขณะที่สาขาบริการ
อื่น ๆ มีสัดสวนลดลง อาทิ การเดินทาง และการบริการดานการเงิน 
อยางไรกด็ ีการบรกิารดานซอฟตแวร ยงัคงเปนสาขาทีม่กีารสงออกมากทีส่ดุ 
ซึง่สอดคลองกบันโยบายของรฐับาลอนิเดยีทีมุ่งเนนการสงเสรมิสาขาการคา
บริการศักยภาพ 12 สาขา อาทิ ICT การทองเที่ยวและบริการตอนรับ 
การรักษาพยาบาล การเดินทางและโลจิสติกส   และการบริการ
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งนี้ อินเดียมีการปฏิรูปนโยบายดานเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ ไดแก 1) การจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services 
Tax : GST) 2) การปฏิรูปตลาดออนไลนแบบครบวงจร (Government 
e-marketplace) 3) นโยบาย Make in India 4) นโยบาย Digital India 
5) นโยบาย Startup India และ 6) นโยบายดาน Skill Development
รวมทัง้ รฐับาลยงัมนีโยบายมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการลงทนุ 
การใชมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคาภายใตกฎเกณฑ WTO 
เพือ่ดงึดดูการลงทนุจากตางประเทศในสาขาใหม ๆ  ใหเขามาลงทนุในอนิเดยี
เพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้ยงัใหความสาํคญักบัการจดัทาํความตกลงทางการคา
ในระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreement : RTAs) และการใหสิทธิ
พิเศษทางการคา (Preferential Trading Arrangement : PTAs)
กับหลายประเทศ ไดแก เอเชียใต (ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ 
ภูฏาน) เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลี) และออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา รวมถึง
สหภาพยุโรป ทั้งนี้ โอกาสการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพระหวางไทย และอินเดีย ควรเปนสินคาที่เกื้อกูลกันของ
ทั้งสองฝาย ไดแก ยางพารา ชิ้นสวนยานยนต และ เฟอรนิเจอร 

ผานการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการผลิตระหวางกัน 
การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนารวม การจัดสรรวัตถุดิบ 
และการรวมลงทุน เพื่อพัฒนาสูความรวมมือดานการคาในเวทีระหวาง
ประเทศของทั้งสองฝาย  
 ปดทายดวย เอเชียตะวันตกเฉียงใต  ไดแก รัฐกาตารและอิสราเอล 

เริ่มที่ รัฐกาตาร เปนประเทศในอาวเปอรเชียที่อุดมไปดวยไฮโดรคารบอน 
โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ จากการเปนแหลงสํารองใหญอันดับที่ 3 ของโลก 
ในขณะที่มีประชากรเพียง 2.8 ลานคน โดยกวาครึ่งเปนแรงงานตางชาติ
จํานวน 1.9 ลานคน ซึ่งเปนกําลังแรงงานหลักในสัดสวนกวารอยละ 95 
ของระบบเศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจหลักของรัฐกาตาร ประกอบดวย 
ภาคบริการ เหมืองแร การกอสราง และการผลิต โดยมีปจจัยหลัก
ที่ส งผลตอระบบเศรษฐกิจ ไดแก โครงการกอสรางเพื่อการจัดงาน
ฟุตบอลโลกในป 2565 (World Cup 2022) สําหรับสินคาสงออกสําคัญ
ยังคงเปนกาซธรรมชาติที่มีสัดสวนกวารอยละ 62 ของการสงออกทั้งหมด  
โดยมตีลาดหลกัคอืประเทศในเอเชยี ไดแก ญีปุ่น เกาหล ีจนี อนิเดยี สงิคโปร 
และไทย สําหรับสินคานําเขาสําคัญ ไดแก เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
ทางไฟฟา เครื่องมือเกี่ยวกับการขนสง โลหะพื้นฐาน และเคมีภัณฑ 
โดยรัฐกาตารมีการนําเขาจากประเทศตาง ๆ อาทิ เอเชีย ยุโรป (EU-28) 
และสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีส่ดัสวนการนาํเขาจากกลุมประเทศความรวมมอื
แหงอาวอาหรับ (GCC)  มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี รัฐกาตารไดถอนตัว
ออกจากกลุมประเทศ OPEC ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 และเมื่อเกิด
ความผันผวนของราคากาซธรรมชาติจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ตลอดทศวรรษที่ผ านมา รัฐกาตารไดมีความพยายาม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหลดการพึ่งพิงรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียม 
โดยการลงทุนเพื่อมุงสูอุตสาหกรรมฐานความรู (Knowledge - based
industries)  และการพฒันาของภาคเอกชน ตามวสิยัทศันแหงชาตริฐักาตาร
ป 2572 (Qatar National Vision 2030) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ 5 ป (ป 2561 - 2565) ซึง่ไดมุงเนนการพฒันาเศรษฐกจิในระดบั
รายสาขา ประกอบดวย อตุสาหกรรมการผลิต เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี
และเคมีภัณฑ ซึ่งกวารอยละ 90 ของการลงทุนเปนการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะในสาขากาซธรรมชาติและนํ้ามัน การสงเสริม
ในภาคบริการ ไดแก การเงิน การขนสงและโลจิสติกส สารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสิ่งแวดลอม สุขภาพ และกีฬา นอกจากนี้ รัฐกาตาร
ไดดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบ การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุน อาทิ การอนุญาตใหชาวตางชาติ
สามารถถือครองหุ นสูงสุดไดถึงรอยละ 100 ในเกือบทุกอุตสาหกรรม 
การจัดตั้งเขตปลอดอากร การยกเวนภาษีนิติบุคคล และการอนุญาต
ชาวตางชาตใินการถอืครองทีด่นิและสิง่ปลกูสราง รวมถงึการจดัตัง้หนวยงาน
สงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Agency : IPA) และการ
ปรับเปลี่ยนหนวยงานจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคา เปนกระทรวง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาบริการภาครัฐออนไลน การคา
ออนไลน และระบบการชําระเงินออนไลน ปจจุบันรัฐกาตารเปนสมาชิก
ของคณะรฐัมนตรคีวามรวมมอืรฐัอาวอาหรบั (GCC) และเปนภาคคีวามตกลง
เขตการคาเสรีแพน - อาหรับ (Pan-Arab Free Trade Area: PAFTA) 
โดยในฐานะภาคีสมาชิกของ GCC รัฐกาตารไดบรรลุขอตกลงทางการคา
ระดับภูมิภาคกับสิงคโปร และสมาคมการคาเสรียุโรป (European Free 
Trade Association: EFTA) รวมทัง้อยูระหวางการเจรจาเพือ่จดัทาํขอตกลง
ทางการคาระดับภูมิภาคกับออสเตรเลียและญี่ปุน อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2560 
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เปนตนมา ความสัมพันธทางการคาระหวางรัฐกาตารกับ GCC ไดถดถอยลง 
เนื่องจากปญหาความสัมพันธทางการทูตกับบาหเรน ซาอุดิอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรต จึงเปนปจจัยสงผลใหรัฐกาตารขยายการใชประโยชน
จากความตกลงตาง ๆ ภายใต WTO โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวก
ทางการคาและการกระจายความเสี่ยงของแหลงนําเขาสินคาสูกลุมประเทศ
นอกกลุม GCC โดยตอมาเมื่อสถานการณดังกลาวไดคลี่คลายลงในเดือน
มกราคม 2564 ที่ประชุม GCC Summit จึงไดลงนามเพื่อยุติการปดกั้น
ทางการคาตอรัฐกาตารแลว สําหรับโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย
พบวา จากการที่อาเซียนไดพัฒนาความสัมพันธกับคณะมนตรีความรวมมือ
รัฐอาวอาหรับ (ASEAN-GCC) ครอบคลุมความรวมมือดานเศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข สารสนเทศ การทองเที่ยว รวมทั้ง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ผานการจดัทาํแผนปฏบิตักิารรวมกนัของทัง้สองฝาย ในการนี ้ไทยจงึสามารถ
ใชกลไกดังกลาวในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
กับรัฐกาตาร เพื่อสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การคา
และการลงทุน ที่มีความเกื้อกูลระหวางกันในสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป 
อาหารเสริมสุขภาพ และอาหารพรอมรับประทาน 
 ลําดับสุดทาย อิสราเอล จัดอยู ในกลุ มประเทศที่พัฒนาแลว
และมีภูมิประเทศที่แตกตางกันทั้งภูเขา พื้นที่ราบลุ ม และทะเลทราย 
มีความกาวหนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมระดับสูง 
นโยบายการพัฒนาประเทศที่สําคัญคือ “Digital Israel” เริ่มตนในป 2556 
เพื่อเปลี่ยนประเทศไปสูการเปนผูนําดานเทคโนโลยีขั้นสูงและสารสนเทศ
ของโลก โดยภาครัฐไดลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน โครงขายอินเตอรเน็ต
และเสนใยแกวนําแสงเพื่อใหการบริการดานดิจิทัลใหสามารถเขาถึง
ภาคธรุกจิและประชาชนไดมากขึน้ ซึง่สงผลไปถงึการพฒันาระบบการรกัษา
ผูปวยแบบดิจิทัล (Digital Health) ที่มีการใชปญญาประดิษฐ (AI) ในการ
วินิจฉัยโรค และการใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการรวบรวม
และเปรียบเทียบขอมูลสุขภาพของผูปวยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังมี
การกาํหนดแผนงานแหงชาต ิ“Israel NewTech” เพือ่พฒันาการจดัการนํา้
และพลงังานหมนุเวยีน โดยใหการสนบัสนนุการวจิยัและถายทอดเทคโนโลยี
ใหมแกผูประกอบการ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อลดภาระใหกับ
ประชาชนและนักลงทุน ดานการคาระหวางประเทศ ประเทศคูคาสําคัญ 
ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน สินคานําเขาหลัก ไดแก วัตถุดิบ
ในภาคอตุสาหกรรม และ เพชร สนิคาสงออกหลกั ไดแก สนิคาอตุสาหกรรม 
และ เพชร และภาคบรกิารหลกั ไดแก ดานคอมพวิเตอร การวจิยัและพฒันา 
โทรคมนาคม และการทองเทีย่ว ในสวนของความตกลงการคาเสร ีอสิราเอล
ไดมีการจัดทําความตกลง FTA แบบทวิภาคีกับแคนาดา จอรแดน เม็กซิโก 
ตุรกี สหรัฐอเมริกา โคลอมเบีย และแบบพหุภาคีกับสหภาพยุโรป 
และตลาดร วมแหงอเมริกาใต  (MERCOSUR) รวมถึงมีการจัดตั้ ง
เขตอุตสาหกรรม Qualifying Industrial Zones (QIZ) ในพื้นที่ประเทศ
อียิปตและจอรแดน เพื่อสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมไปยังสหรัฐอเมริกา 
โดยใชสิทธิพิเศษการยกเลิกภาษีนําเขาและโควตา (DFQF) ที่อียิปต
และจอรแดนไดรบัจากสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้นโยบายหลกัของภาคอตุสาหกรรม 
ไดแก การสรางความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต ซึ่งปจจุบัน
เปนการผลติเพือ่การสงออก โดยเปนสนิคาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยขีัน้สงู 
ซึ่งนับเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกอใหเกิด
วฒันธรรมการแขงขนัทางนวตักรรมของทัง้บรษิทัภายในประเทศและบรษิทั
ขามชาติ โดยปจจุบันมีบริษัท Start-up ในอิสราเอลมากกวา 5,000 แหง 

ซึ่งถือเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีบริษัทขามชาติ
ไดเขามาตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในอิสราเอลมากกวา 500 แหง โดยภาครัฐ
ใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสงเสริมการนําเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ 
อิสราเอลยังเปนผูผลิตแรโบรไมดมากที่สุด รวมถึงเปนผูผลิตหินฟอสเฟส 
แรโพแทช และโลหะแมกนีเซียมที่สําคัญของโลก ซึ่งสกัดไดจากทะเลสาบ
เดดซี (Dead Sea) และการทําเหมืองในทะเลทราย โดยมีกระบวนการผลิต
เหมอืงแรทีค่รบถวนและทนัสมยั ทัง้นี ้แมวาอสิราเอลไมมกีารทาํเหมอืงเพชร
ในประเทศ แตเปนประเทศที่มีบทบาทหลักของโลกในการสงออกเพชร 
ทั้งเพชรดิบและเพชรที่เจียระไนแลว
 สําหรับโอกาสในการพัฒนาความรวมดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พบวา อสิราเอลมคีวามสนใจทีจ่ะจดัทาํความตกลง FTA กบัประเทศในเอเชยี
รวมทั้งไทย โดยทั้งสองฝายไดมีการหารือความเปนไปได ในเบื้องตน
ผานการจัดทําการศึกษารวมกัน ซึ่งพบวาการคาของทั้งสองประเทศ 
จะเปนไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากกวาการแขงขัน ดังนั้น
ในระหวางนี ้จงึควรสงเสรมิกจิกรรมทางการคา และสรางโอกาสในการลงทนุ
ใหมากขึ้น นอกจากนี้ โดยที่อิสราเอลมีนโยบายมุงเนนการพัฒนาภาคการ
ผลิต โดยเฉพาะการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนา
นวตักรรมและ Startup เพือ่เปนกลไกในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 
ซึง่สอดคลองกบันโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมแหงอนาคตของไทย จงึเปน
โอกาสในการสรางความรวมมือระหวางกันได อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมาย (S Curve) การวิจัยและพัฒนารวมที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ
 กลาวโดยสรุป จากขอมูลรายงาน TPR ของประเทศสมาชิก WTO 
ในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 6 ประเทศขางตนพบวา ทุกประเทศตางดําเนิน
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ 
โดยมุ งเนนการสรางโอกาสทางการคาและการลงทุนจากตางประเทศ 
สงเสริมการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและโครงการลงทุนขนาดใหญ
เพื่ อการพัฒนา เมื อ ง  การ ให  สิ ทธิพิ เ ศษทางภาษี ในพื้ นที่ พิ เ ศษ 
และใชประโยชนจากความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ใหเกิด
ความคุมคาในระยะยาว เพื่อสรางสภาพแวดลอมและความเปนอยูที่ดี
ใหกับประชาชน รวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
ภายในประเทศเพื่อรองรับการอํานวยความสะดวกภาคธุรกิจ แสวงหา
การจดัทาํความตกลงทางการคาระดบัในภมูภิาค เพือ่เสรมิสรางความรวมมอื
ดานเศรษฐกิจกับนานาชาติ ทั้งนี้ ปจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยี พบวาเปนสาขาเหมอืงแร สิง่ทอ เกษตรกรรมและการประมง 
และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเปนสวนใหญ ดังนั้น ไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย จึงมีโอกาสในการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในสาขาเปาหมายที่มีศักยภาพรวมกันดังที่ ได เสนอไว  
และสามารถตอยอดพัฒนาความรวมมือในดานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมไดอีกดวย

จัดทําโดย :
นางสาวสุจิรภา หาญสวัสดิ์

แหลงขอมูลอางอิง :
1. Trade Policy Review :  www.wto.org

2. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เก็บมาเลา

สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป หรือเอฟตา
 สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป หรือเอฟตา (European Free 
Trade Association: EFTA) กอตั้งขึ้นในป 2503 มีสมาชิกแรกเริ่ม 
ประกอบดวย ออสเตรีย เดนมารก นอรเวย โปรตุเกส สวีเดน
สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิก
ไดทยอยถอนตัวออกจาก EFTA เพื่อเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป 
(EU) ซึ่งกอตั้งขึ้นภายหลัง โดยปจจุบันมีสมาชิกเหลือเพียง 4 ประเทศ 
ไดแก นอรเวย ไอซแลนด ลิกเตนสไตน และสวิตเซอรแลนด ถึงแมวา
ประเทศที่เหลือจะเปนประเทศที่มีขนาดเล็กแตก็มีขนาดเศรษฐกิจ
ในระดับชั้นนําของโลก โดยมีศักยภาพดานการผลิตสินคาและบริการ
ในระดับสูง โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการศึกษา รวมทั้งเปนประเทศที่มีนักลงทุนรายใหญของโลก ทั้งนี้ 
ระบบเศรษฐกิจของ EFTA เป นแบบเป ด โดยมีภาคบริการ
เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สาขา
การเงิน สาขาประกันภัย และสาขาโทรคมนาคม EFTA ใหความสําคัญ
กับระบบการคาเสรีผานระบบการคาพหุภาคีขององคการการคาโลก 
(WTO) รวมทั้งยังเนนนโยบายขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ที่ใกลชิดผานการจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศตาง ๆ 
ปจจุบัน EFTA มีความตกลง FTA กับประเทศตาง ๆ แลวรวม 29 ฉบับ 
ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วโลก สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
การจัดทําความตกลง FTA กับ EFTA แลว ไดแก สิงคโปร (2545) 
ฟลิปปนส (2559) และอินโดนีเซีย (2561) ปจจุบัน EFTA อยูระหวาง

การเจรจา FTA กบัเวยีดนาม และมาเลเซยี ทัง้นี ้ในสวนของประเทศไทย 
EFTA ไดเคยเจรจา FTA กับไทยมาแลว 2 รอบ ในชวงป 2548 - 2549 
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในป 2549 ทําให
การเจรจาหยุดชะงักลง โดยตอมาฝาย EFTA ยืนยันใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางความสัมพันธดานเศรษฐกิจกับไทย และแสดง
ความพรอมในการรือ้ฟนการเจรจาความตกลง FTA กบัไทย โดยปจจบุนั
หนวยงานรบัผดิชอบหลกัของฝายไทยอยูระหวางการศกึษาและประเมนิ
ประโยชนและผลกระทบจากการรื้อฟนความตกลงฯ กอนเสนอระดับ
นโยบายพิจารณาตอไป

ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับ EFTA
 ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับ EFTA ระหวางป
2559 - 2563 ทั้งสองฝายมีมูลคาการคารวมเฉลี่ยประมาณปละ
10,468 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยแบงออกเปนไทยสงออกเฉลี่ย
5,216 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไทยนําเขาเฉลี่ย 5,252 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันมาก โดยในป 2562 - 2563 
ไทยเปนฝายไดดุลการคาเพิ่มขึ้น จากการที่ไทยเปนฝายขาดดุลการคา
ในปกอนหนาและปรับตัวดีขึ้นจนกระทั่งเปนฝายไดดุลการคา สะทอน
ใหเห็นวา EFTA มีการนําเขาจากไทยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ไทยนําเขา
จาก EFTA นอยลง และมีแนวโนมการเติบโตที่เริ่มคงที่ ซึ่งหากไทย
และ EFTA มีการจัดทํา FTA ระหวางกันคาดวามูลคาทางการคา
ของทั้งสองฝายจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้น

การเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทยกับสมาคม

การคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) :
โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย
 ผลกระทบดานบวกที่ เห็นได อย างชัดเจนจากการรื้อฟ  น
ความตกลง FTA ระหวางไทยกับ EFTA คือ จะเปนโอกาสในการขยาย
ตลาดการคาสินคาและการลงทุนของไทยในกลุ มสมาชิก EFTA 
ซึ่งไมเคยมีการจัดทําความตกลง FTA กับไทยมากอนเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งจะทําให ไทยมีข อตกลงที่ เกี่ยวข องกับการใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษีที่ถาวรและมั่นคงกวา GSP ที่เปนการใหแบบฝายเดียว 
(จากสวิตเซอรแลนดและนอรเวย ) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หรอืยกเลกิเมือ่ใดกไ็ด นอกจากนี ้การจดัทาํ FTA ระหวางไทยกบั EFTA 
จะชวยปองกันไม่ใหไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันตอ
ประเทศอาเซียนอื่นที่มีการจัดทําความตกลง FTA กับ EFTA ซึ่งไดแก 
สิงคโปร ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย โดยคาดวาสินคาที่ไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตและการสงออก ประกอบดวย

■ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งเปนสินคาที่ไทย
มีศักยภาพในการผลิตและเปนที่ตองการของตลาด โดยสินคาที่มี
การสงออกไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ผลไมสดแชเย็นแชแข็ง ไกสดแชเย็นแชแข็ง ผักสดแชเย็นแชแข็ง
และแหง เครื่องเทศและสมุนไพร สุกรสดแชเย็นแชแข็ง ผลิตภัณฑ
ขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป และอาหารสัตวเลี้ยง ในขณะเดียวกัน 
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจ ไมว าจะเปนวิกฤตความมั่นคงดานอาหาร
การเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และพฤติกรรมของผูบริโภค ที่สงผลตอแนวโนมการบริโภคในอนาคต 
ซึ่งหากมองในแงบวกก็อาจเปนโอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต ไดแก อาหารจากพืช อาหาร
จากแมลง และอาหารจากทองถิ่น เนื่องจากไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม มีวัตถุดิบและมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว
ไดเปนอยางดี

 ■  อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ไดแก เครื่องแตงกายและ
ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
และเครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายที่ไมได
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ซึ่งจะเปนการเกื้อหนุนการสงออกสินคา
ไทยสูตลาด EFTA และสามารถเขาสูตลาดในทวีปยุโรปไดกวางขึ้น 
รวมถึงสินคาใหม คือ กลุมสิ่งทอเทคนิค เนื่องจากผูประกอบการไทย
มีทิศทางที่จะพัฒนาสินคาในกลุมนี้ เชน ผาหมและผาคลุมตัวที่ใช
ในเวลาเดนิทาง ผาใบ เตน็ท และสิง่ทอทางการแพทย ไดแก ชดุเสือ้กาวน 
หนากากชนิดที่ใชในหองผาตัด หนากากอนามัย ในขณะที่สินคา
ทีค่วรผลกัดนัให EFTA เปดตลาดใหไทยเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขงขนั
และลดตนทุนการผลิตของไทย ไดแก เสนใยยาวสังเคราะห
 ■  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เปนอีกหนึ่งสาขาที่ไทย
ไดดุลการคา EFTA ในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งการจัดทํา 
FTA กับ EFTA จะเปนโอกาสในการสงเสริมการเปนฐานการผลิต
และสงออกยานยนตและชิ้นสวนไปยัง EFTA รวมถึงการนําเขาวัตถุดิบ
บางประเภทจาก EFTA เพื่อใชในการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟา
ทั้งภายในประเทศและการสงออกในระยะยาว เนื่องจากทั่วโลก
มีแนวโนมเปลี่ยนไปสู การพัฒนายานยนตไฟฟาและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงลดหรือยกเลิกการใชเครื่องยนตสันดาปภายใน
 ■  อตุสาหกรรมเหลก็ เครือ่งจกัร และเครือ่งมอืแพทย เมือ่พจิารณา
จากรายการสินคาที่ไทยไดดุลการคากับ EFTA ซึ่งไดแก สวนประกอบ
ของสิ่งกอสรางที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา เครื่องจักรสําหรับ
เย็บ เครื่องกังหันไอพน เครื่องจักรงานดิน ในขณะที่สินคาที่ไทย
เปนฝายขาดดุลการคา ไดแก สินคาในกลุมเครื่องมือแพทย การมี FTA 
ระหวางกันจะมีสวนชวยเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาที่ไทยเปนฝาย
ไดดลุการคาเพิม่มากขึน้ และเพิม่โอกาสในการนาํเขาวตัถดุบิและสนิคา
ปลายนํ้า รวมทั้งเครื่องมือแพทยที่ไทยเปนฝายขาดดุลการคามีราคา
ถูกลง
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การคาบริการและการลงทุน
 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
พบวาปจจุบันมีบริษัทสัญชาติสวิตเซอรแลนดประมาณ 200 แหง
ที่มาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุดในบรรดา
ประเทศสมาชิก EFTA ทั้ง 4 ประเทศ โดยการลงทุน ประกอบดวย 
ธุรกิจทองเที่ยว ชิ้นสวนนาฬกา อาหาร ปูนซีเมนต ยาและเวชภัณฑ 
และเครื่องจักรกล ซึ่งยังคงอยู ภายใตกฎระเบียบดานการลงทุน
ของแตละประเทศที่ยังไมเปดเสรีเต็มที่จากการกําหนดสัดสวน
ในการลงทุนที่ไมเกินที่กําหนด ในขณะที่บริษัทจากไทยที่มีการลงทุน
ในสวิสเซอรแลนดที่สําคัญ ไดแก ธุรกิจการโรงแรม หางสรรพสินคา 
เครื่องใชไฟฟา และนาฬกา ซึ่งการจัดทํา FTA กับ EFTA นอกจาก
จะนําไปสูการลด/ยกเลิกภาษีนําเขาสินคาแลว ยังนําไปสูการสราง
หวงโซอุปทานและเครือขายการผลิตระหวางไทยกับประเทศสมาชิก 
EFTA ในสินคาใหม ๆ ที่ยังไมมีการคาระหวางกันมากนัก รวมถึง
โอกาสในการเขาไปลงทุนและสงเสริมการคาบริการในสาขาที่ไทย
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับเหมากอสราง 
ธรุกจิบรกิารตดิตัง้และบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรในโรงงาน บรกิารคลงัสนิคา 
บริการขนสงสินคา และบริการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนการสงเสริม
การนําเขาสินคาของไทยเพื่อใชในธุรกิจตาง ๆ เหลานี้อีกทางหนึ่งดวย 
ไมวาจะเปนวัสดุกอสราง เครื่องจักรกลและชิ้นสวน และอาหาร 
ในขณะเดียวกันยังเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนจากสมาชิก EFTA 
ในการยายฐานการผลิตเขามาในไทยดวยเชนกัน

ขอควรพิจารณาของฝายไทย
 นอกเหนอืจากประโยชนทีไ่ทยจะไดรบัในสวนของการเปดตลาด
สินคาที่เพิ่มมากขึ้นระหวางกันทั้งในสวนของมูลคาการคาและจํานวน
รายการสินคาที่นาจะมีการสงออกระหวางกันเพิ่มมากขึ้นแลว ในอีก
ดานหนึ่ง ไทยจะตองมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จัดทํา FTA กับ EFTA อยางรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นภายใตขอบท (Chapter) ตาง ๆ ที่อยูภายใตความตกลง FTA 
ไทย – EFTA อาทิ กฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ การคุมครองสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
การคาบริการและการลงทุน รวมถึงสิ่งแวดลอมและแรงงาน ที่นาจะมี
ความเขมงวดและมีมาตรฐานที่สูงกวาที่ไทยผูกพันภายใต WTO
ซึ่งจะสงผลตอผูประกอบการไทยที่จะตองปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน
ตาง ๆ ตัวอยางหนึ่งที่เห็นได คือ หากเปดใหประเทศสมาชิก EFTA 
เขามาลงทุนไดอยางเสรี ไทยจะตองดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบ
ภายในที่ไมมีความเสรี อาทิ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จํากัดเฉพาะ
ผูประกอบการทีม่สีญัชาตไิทย การกาํหนดใหการลงทนุตองจางแรงงาน
ภายในประเทศ การจาํกดัการถอืครองทีด่นิของชาวตางชาต ิการกาํหนด
เงือ่นไขเกีย่วกบัการฝกอบรม (Training) ใหตองมกีารถายทอดองคความ
รู ซึง่หากมองในแงบวก การแขงขนัโดยเสรจีะชวยใหผูประกอบการไทย
พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานและแขงขันได รวมถึงเปนการเพิ่มโอกาส

ในการเขาไปทาํงานในธรุกจิของผูประกอบการจาก EFTA ทีเ่ขามาลงทนุ
ในประเทศไทย แตก็อาจจะไมใชทุกรายที่จะสามารถยืนหยัดอยูได

แนวทางการการเจรจา FTA 
และขอเสนอแนะเพื่อรองรับผลกระทบ
 สาํหรบัแนวทางการเจรจาความตกลงฯ ในเบือ้งตน ผูเขยีนเหน็วา 
ฝายไทยควรผลักดันการเปดตลาดในรายการสินคาที่ไทยมีศักยภาพ
ในการสงออกไปยังตลาดของ EFTA ภายใตเงื่อนไขการมีกฎวาดวย
ถิน่กาํเนดิสนิคาทีส่อดคลองกบัโครงสรางการผลติของอตุสาหกรรมไทย 
รวมทัง้ควรมคีวามสมดลุในการเปดตลาดสนิคาเกษตรและอตุสาหกรรม 
ตลอดจนผลักดันการลด/ยกเลิกการบังคับใชมาตรการที่มิใชภาษี 
(NTMs) ของ EFTA หรือเปลี่ยนมาใชมาตรฐานสากลแทน เพื่ออํานวย
ความสะดวกทางการคาและไมเปนการเพิ่มภาระใหกับผูประกอบการ
และผูสงออกของไทย ควบคูไปกบัการเสรมิสรางขดีความสามารถใหกบั
ผูประกอบการ SMEs ในภาคอตุสาหกรรมของไทย เพือ่ใหมคีวามพรอม
หากไทยมีการเปดการเจรจากับ EFTA และสามารถใชประโยชนจาก
ความตกลง FTA ทีเ่ปนหนึง่ในเครือ่งมอืทีส่ามารถชวยใหผูประกอบการ
สามารถเพิ่มแตมตอในการสงออกและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
จากวิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดอยูทั่วโลกได อยางไรก็ดี การจัดทํา FTA 
ทุกฉบับ จะมีผู ได รับผลประโยชนและผลกระทบทั้งภาคเกษตร
และอตุสาหกรรมจากปจจยัทีแ่ตกตางกนั ซึง่ยงัไมสามารถคาดการณถงึ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน เนื่องจากการเจรจายังไมเกิดขึ้น 
โดยที่ผ านมา หนวยงานภาครัฐไทยมีมาตรการเยียวยาผู ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการจัดทํา FTA โดยกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนการ
อดุหนนุโดยตรงใหแกผูประกอบการทีไ่ดรบัผลกระทบและมขีอรองเรยีน 
โดยสวนใหญเปนสินคาเกษตร แตในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปจจุบันยังไมเคยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่ออุดหนุนผู ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการจัดทําความตกลง FTA 
มากอน อยางไรก็ตาม ไทยสามารถใชประโยชนจากขอบทการเยียวยา
ทางการคา (Trade Remedy) ที่บรรจุอยูในความตกลงฯ ซึ่งเปน
ขอบททีม่คีวามสอดคลองกบั WTO ในดานการสรางความโปรงใส อาทิ 
การกําหนดใหภาคีแจงมาตรการทางการคาหากมีการออกกฎระเบียบ
ใหมภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงกระบวนการระงับขอพิพาท 
การปรกึษาหารอื และการไกลเกลีย่ระหวางคูภาค ีตลอดจนการใชกลไก
มาตรการตอบโตทางการคาภายใต WTO อาทิ มาตรการตอบโต
การทุมตลาด มาตรการการตอบโตการอุดหนุน และมาตรการปองกัน 
ซึง่ถอืเปนอกีหนึง่กลไกทีช่วยรองรบัผลกระทบใหแกผูประกอบการไทย

จัดทําโดย :
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
ขอมูลประกอบการสัมภาษณ “โครงการศึกษาเพื่อกําหนดทาทีไทย
ในการฟนการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย - สมาคมการคาเสรี

แหงยุโรป” จัดทําโดย กร.1 กร.2 และ กท.
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MOVEMENT
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และ
ไตรมาส 2/2564 ผานทาง Youtube Live 
วันที่  30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางสาวพะเยาว คํามุข รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมหารือแนวทางการนํา
เสนอแผนอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 เพื่อสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กอยางยั่งยืน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมี
หน วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข อง ได แก  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
กรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร (กพร.) และสถาบัน
เหล็กและเหล็กกลา เขารวมดวย



ความพึงพอใจด้านเนื้อหา

ความพึงพอใจด้านการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ความพึงพอใจด้านรูปเล่ม


