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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 สวัสดีคุณผู อ านจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 95 
เดือนกุมภาพันธ พรอมกับบทความสาระนารูเริ่มกันที่คอลัมน 
Econ Focus เรื่อง ศูนยกระจายสินคา Alibaba ใน EEC 
มองใหดีจะเห็นโอกาส ตอกันที่คอลัมน Sharing เรื่อง 
กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหนวยงานที่ เกี่ยวของดัน
ประเทศกาวสูการเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สําคัญ
ของโลก และปดทาย เรื่อง หมอกสีขาว ภัยรายที่ไมควร
มองขาม ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอดคะ
         

ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ECONFF  CUS  CUS

เ    ปนที่กลาวขานและสรางความกังวลใจใหกับผูประกอบการ
    ไทยพอสมควรกรณีที่ยักษใหญอีคอมเมิร ซจากแดนมังกร 
“อาลีบาบา กรุ ป (Alibaba Group)” ตัดสินใจทุ มเงินมูลคากวา
11,000 ลานบาท เขามาลงทุนจัดตั้งศูนยดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital 
Hub) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) พรอมเตรียมจัดตั้งศูนยกระจายสินคาอัจฉริยะแหงแรกในประเทศไทย
อยางเปนทางการ คําถามคือจะเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรข้ึนหลังจากน้ี 
และผูประกอบการไทยยังมีโอกาสจากความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในวงการ
อีคอมเมิรซไทยในครั้งนี้หรือไม 

ยอนกลับไปทําความรู จักกับ Alibaba ซึ่งเปนอาณาจักร
อีคอมเมิรซจีนที่ไมไดมีดีแคอีคอมเมิรซแต Alibaba ยังมีธุรกิจในเครือ เชน 
ธุรกิจ Cloud Computing สื่อและบันเทิง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อื่น ๆ อยางไรก็ตาม อีคอมเมิรซยังเปนธุรกิจหลักในการสรางรายไดใหกับ 
Alibaba โดยมีทั้งโมเดลคาปลีกและคาสง ซึ่งมีทั้งในประเทศเองและ
แบบขามพรมแดน อาทิ Alibaba, 1688, Taobao, AliExpress, Tmall, 
และ Lazada เปนตน ไมใชแคเว็บอีคอมเมิรซที่ Alibaba พัฒนาขึ้นมา
อยางตอเนื่อง แตยังมีเหอหมา (Hema Stores) ซูเปอรมารเก็ตไรเงินสด
ที่ผสานโลกออนไลนและออฟไลนเขาไวดวยกัน โดยวิธีการชําระเงิน

จะตองมีแอพพลิเคช่ันของเหอหมากอน เพื่อที่จะเช่ือมตอกับอาลีเพย 
(Alipay) อีกหนึ่งในธุรกิจของ Alibaba นอกจากนั้นยังมีบริการดาน
โลจิสติกส (Logistics) ที่ Alibaba เขาไปลงทุนเพิ่มเติม นั่นก็คือ ไชเหนี่ยว 
(Cainiao Network) โดยวางแผนใหเปน Global Hub ในการขยายการคา
ขามพรมแดนใหกวางไกลขึ้น ซึ่งเบื้องตนมีอยู 5 แหง ไดแก หางโจว-จีน 
ดูไบ-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กัวลาลัมเปอร-มาเลเซีย ลีเกอ-เบลเยี่ยม
และมอสโก-รัสเซีย 
 Alibaba เปนอาณาจักรของ แจ็ค หมา ผูซึ่งนิตยสารฟอรบส
ที่จัดอันดับบุคคลรํ่ารวยที่สุดในประเทศจีน ยกใหเปนมหาเศรษฐีผูรํ่ารวย
ที่สุดในจีนประจําป 2562 ซึ่งครองแชมปอยางตอเนื่องเปนปที่ 2 นับจาก
ป 2561 โดย แจ็ค หมา เปนผูกอตั้งและประธานกลุมบริษัท Alibaba ซึ่งเคย
จุดประกายและไดฝากมุมมองเพื่อพัฒนา “ยิ่งเล็กยิ่งสวยงาม ยิ่งเล็ก
ยิ่งทรงพลัง ยิ่งเล็กยิ่งวิเศษสุด” ในคราวท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการเพ่ือนําเสนอผลการประชุม ACD Connect Business 
Forum 2016 กระตุนใหภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนผูประกอบการรายเล็ก 
(SMEs) และพัฒนาระบบอีคอมเมิร ซเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพแกธุรกิจ SMEs แจ็ค หมา ไดใจผูประกอบการทั้งหลาย
ดวยการประกาศวาในอีก 20-30 ปขางหนา โลกจะกาวสูภาวะ Small 
is beautiful. Small is powerful. Small is wonderful พูดงาย ๆ คือ
จะตองใหโอกาส “คนตัวเล็ก” ไดมีที่ยืน โดยที่ “คนตัวใหญ” จะตอง
ใหการสงเสริม เปดทาง และเสียสละเพื่อใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ
สวนรวม นี่คือตัวอยางความมีวิสัยทัศนของ แจค หมา บวกกับฝมือ
ที่เกงกาจที่ไมมีใครปฏิเสธได 
 เมือ่เดอืนสงิหาคม 2562 อาลบีาบาตดัสินใจลงทนุ 13,480 ลานบาท 
จัดตั้งศูนยกระจายสินคาอัจฉริยะใน EEC เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิคส (E-Commerce) นี้ มีเนื้อที่ 232 ไร 
ตั้งอยู บริเวณถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ถนนบางนา-ตราด 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทดับบลิวเอชเอ
เวนเจอร โฮลด้ิง จํากัด ดวยเงินลงทุน 5 พันลานบาท แบงพื้นที่เปน
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ศูนยกระจายสินคา และเขตปลอดอากร รวมทั้งพื้นที่สํานักงานสําหรับ
ผูประกอบการวิจัยและพัฒนา และสํานักงานศุลกากร โดยไดลงนามบันทึก
ความรวมมือ 4 ดาน ไดแก 1) การใชอีคอมเมิรซเพื่อสงออกสินคาเกษตร
และ OTOP 2) การพัฒนา SMEs เพื่อเขาสูตลาดอีคอมเมิรซ 3) การใช
แพลตฟอร มออนไลน เพื่อส งเสริมการท องเที่ยวในเมืองรอง และ 
4) การลงทุน Smart Digital Hub ดวยความยิ่งใหญของ Alibaba 
การเขามาปกธงจัดตั้งศูนยกระจายสินคาอัจฉริยะในประเทศไทยจึงทําให
เกิดความกังวลใจอยางมากในวงการอีคอมเมิรซไทย เชน 

●  มองวาการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาดังกลาวจะเปนการเพ่ิม
สินคาจากตางประเทศ (Cross Border) ใหทะลักเขามาจํานวนมหาศาล
อางอิงขอมูลจาก Priceza แพลตฟอรมเพื่อการคนหาสินคา และบริการ
เปรียบเทียบราคา ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลของสินคา Cross Border
เปรียบเทียบกับสินคาภายในประเทศ (Local) ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 30 
มิถุนายน 2562 พบวา ในแพลตฟอรม Priceza มีสัดสวนสินคา Cross 
Border รอยละ 58 ในขณะท่ีมีสินคา Local รอยละ 42 จากจํานวน
สินคาราว ๆ 50 ลานชิ้น โดยสินคา Cross Border สวนใหญนั้นเปนสินคา
จากประเทศจีน 
 ●  ความกังวลถึงความไดเปรียบ/เสียเปรียบของผูประกอบการไทย
ในเร่ืองภาษี เมื่ออาลีบาบามาต้ังศูนยกระจายสินคาใน EEC อาลีบาบา
สามารถนําสินคาเขามาล็อตใหญ ซึ่งจะถือวาอยูในเขตปลอดอากรสินคา
ที่มีมูลคาตํ่ากวา 1,500 บาท ไมตองเสียภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม 
และสามารถสงมาขายถึงมือผูบริโภคไดโดยตรงผานเว็บไซตอีมารเก็ตเพลส
ในเครืออยาง Lazada ที่มีฐานความนิยมจากผูบริโภคชาวไทยตอเน่ือง
มาหลายป โดยไมตองผานพอคาคนกลาง 
 ●  การจัดสงสินคาจะสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น จากปกติที่สั่งซ้ือ
สินคาจากจีนตองใชเวลาอยางนอย 7-14 วัน ในการผานกระบวนการตาง ๆ 
แตเมื่อมีศูนยกระจายสินคาในไทยจะชวยยนระยะเวลาในการจัดสง
สินคาใหลดลงเหลือเพียง 1-3 วัน ไดไมยาก และยังมีความเปนไปไดวา 
Cainiao Network จะเขามาต้ังในพ้ืนที่ EEC เพื่อยกระดับสูการเปน 
Global Hub ดวย 
 ●  ความกังวลในระบบนิเวศอาลีบาบา การจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคาไมไดมีผลตออีคอมเมิรซเทานั้น หากกลาวถึงระบบนิเวศอีคอมเมิรซ 
หรือ E-Commerce Ecosystem จะมีเรื่องของระบบการชําระเงิน 
(E-Payment) ระบบขนสง (E-Logistics) เขามามีสวนเกี่ยวของเสมอ 
ซึ่งธุรกิจของอาลีบาบาเองนั้นเรียกไดวาครอบคลุมทั้งระบบชําระเงิน
อยาง Alipay ระบบขนสงอยาง Cainiao Network ซึ่งอาจทําใหเกิด
การผูกขาดในระบบตลาดได
 อยางไรก็ดี ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นครั้งใหญ
ในวงการอีคอมเมิรซไทย จะพบวา ยังมีโอกาสสําหรับผูประกอบการไทย
ไมวาจะเปน 1) โอกาสในการสงสินคาไปขายจีนมากขึ้น ผาน Platform 
ยอดฮิต เชน Lazada โดยชองทางออนไลนมีความเหมาะสมอยางย่ิง
ทีจ่ะใชในการทาํตลาดสรางแบรนดไทยใหเปนทีรู่จกัในจนี เพราะประเทศจนี
ขึ้นชื่อวามีตลาดอีคอมเมิรซใหญที่สุดในโลก จากบทวิจัยของ eMarketer 
ในเดือนพฤษภาคม ป 2562 คาดวาจะมีการเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซ
ในป 2562 อยูที่รอยละ 27.3 

คิดเปนมูลคาประมาณ 1.93 ลานลานเหรียญสหรัฐ มีขนาดใหญกวาสหรัฐฯ 
ที่คาดวาจะมีการเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซอยูที่รอยละ 14.0 คิดเปน
มูลคาประมาณ 0.59 ลานลานเหรียญสหรัฐ และจีนไดกลายเปนตลาดคา
ปลีกที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดคาปลีกในจีนมีการ
เติบโตอยางตอเน่ืองก็คือ ในชวงหลายปที่ผานมาผูบริโภคชาวจีนมีรายได
ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีกลุมคนช้ันกลางเพ่ิมมากขึ้นนับลานคน ทําใหมีกําลังซื้อ
ตอคนมากข้ึนเชนกัน
 ทั้งนี้ จากขอมูลการวิเคราะหของผูจัดการออนไลน พบวา 5 อันดับ
สินคาไทยท่ีไดรับความนิยมในประเทศจีนในชองทางออนไลน ไดแก 
1) กลุมขนมขบเค้ียว มีมูลคา 906 ลานบาท และสวนใหญเปนผลไมแปรรูป 
เนื่องจากไทยขึ้นชื่อเรื่องผลไมอรอย มีคุณภาพ เชน มะมวงอบแหง 
ทุเรียนทอดกรอบ และตามมาดวยประเภทขนมอบกรอบ 2) ผลิตภัณฑ
จากยางพารา มีมูลคา 2,880 ลานบาท 3) สกินแคร มีมูลคา 595 ลานบาท 
4) เคร่ืองสําอาง มีมูลคา 468 ลานบาท และ 5) ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพ 
มีมูลคา 34 ลานบาท เชน ยาหมอง กอเอี๊ยะ เปนตน อยาลืมวาผูประกอบ
การรายใหญหลายรายที่เติบโตขึ้นมาเปนผู ประกอบการในระดับโลก 

ไมวาจะเปน Alibaba Huawei Oppo Xiaomi ตางก็มีจุดเริ่มตนจาก
การเปน SMEs ใน E-Commerce Park เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงถือไดวา
ผูประกอบการไทยยังมีโอกาสอยูมาก 2) ผูประกอบการมีโอกาสเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยจาก Alibaba ซึ่งที่ผานมา Alibaba ไดรวม
ลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือดานการพัฒนา SMEs และบุคลากร
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ดานดิจิทัลระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ และ Alibaba Business School ซึ่งเปนสถาบันอบรมภายใต 
อาลบีาบา กรุป เพือ่รวมถายทอดความรูและเทคโนโลยี ใหกบัผูประกอบการ
ชาวไทยในหลายภาคสวน ทั้งเกษตรกร ผูประกอบการ SMEs ซึ่งจะทําให
คนไทยมีศักยภาพในการแขงขันมากข้ึนในยุคที่อีคอมเมิรซจะทวีความ
สําคัญมากข้ึนในอนาคต โดยขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ณ เดือนพฤศจิกายน 2562
พบวา มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรไปแลวกวา 600 ราย และในเดือน
เดียวกัน Alibaba Business School ไดประกาศการจบหลักสูตรอบรม
Netpreneur ประเทศไทยของผูประกอบการจํานวน 43 ราย ที่จัดขึ้น
ร วมกับสํานักงานส งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) และบริษัทกองทุนรวมลงทุนขามชาติ 
Gobi Partners ซึ่งหลักสูตรอบรมจัดขึ้นที่สํานักงานใหญ Alibaba 
เมืองหังโจว ประเทศจีน เพื่อสนับสนุนผูประกอบการทั้งรูปแบบธุรกิจ
ดั้งเดิม และรูปแบบดิจิทัลใหมีความรูความเขาใจในธุรกิจอีคอมเมิรซและ
สามารถนําความรูมาใชกับการแขงขันท่ีดุเดือดระหวางผูประกอบการ
อีคอมเมิรซและจะเปนตัวหนุนใหอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซในประเทศไทย
เติบโตกาวขึ้นไปอีกขั้น 3) โอกาสในการจางงานจะเพิ่มขึ้น จากการลงทุน
ของ Alibaba หลักหมื่นลานดังกลาว โดยที่การเขามาของศูนยกระจาย
สินคาน้ัน หลายสวนจะถูกดําเนินการโดยแรงงานคนที่ตองคอยควบคุม 
ดูแลและจัดการ รวมไปถึงการขนสงในปจจุบันก็ยังจําเปนตองใชแรงงาน
คนอยูจึงทําให Alibaba ตองมีการจัดจางแรงงานกวา 10,000 อัตรา 
ซึ่งถือว าเป นอีกหน่ึงโอกาสที่ดีของคนที่กําลังมองหางานในอนาคต
4) โอกาสท่ีสินคาบางประเภทจะมีราคาถูกลง คนไทยจะสามารถหาซื้อ
สินคาจากจีนไดงายข้ึนในราคาท่ีถูกลง เพราะการเขามาลงทุนตั้งของ
ศูนยกระจายสินคา Alibaba ที่จะเปนเขตปลอดภาษีนําเขานั้น จะทําให
สินคาท่ีเขามามีมูลคาเทากับตนทุนรวมกับคาขนสง ซึ่งนั่นหมายความวา 
สินคาเหลานั้นจะมรีาคาท่ีถูกลงอยางแนนอน 
 ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรเรงเตรียมความพรอมในการปรับตัว 
เรียนรูเพื่อใหอยูรอดในอนาคต เพราะหากสามารถเรียนรูและรับมือกับ
ความทาทายรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดยอมเปนเคร่ืองพิสูจน
ใหเห็นวา คุณคือ “ตัวจริง” ในโลกแหงการแขงขัน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา
โจทยที่ยากที่สุดในการทําธุรกิจ ณ เวลานี้ ไมใชวาจะขายสินคาอะไร 
แตตองรู ว าลูกคาคือใคร เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางตรงจุด คําถามตอมาคือ เมื่อรู แลวจะปรับอยางไร? 
ในมุมมองของผูเขียนสิ่งแรกท่ีควรตองปรับใหเร็วที่สุดคือ “Mind Set” 
ปรับวิสัยทัศนมุมมองและวิธีคิดในการทําธุรกิจ ซึ่งแนนอนวาการทําธุรกิจ
ทุกอยางยอมมีความเส่ียงเสมอ อยากลัวการเปล่ียนแปลง อยากลัว
ความลมเหลวจนทําใหตองหยุดน่ิง การจะอยูรอดไดในยุค 4.0 จําเปนตอง 
“Disrupt ตัวเอง กอนถูก Disrupt” การคิดตางเพื่อสราง Business 
Model ใหม ๆ ออกมาพิชิตใจลูกคา หรือมองหาวิธีการใหม ๆ ในการทํา
ธุรกิจอยางไมหยุดนิ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรลงมือทํา ยกตัวอยางเชน 
บางกิจการอาจจะเคยทําเฉพาะธุรกิจแบบ Offline ควรเพิ่มมาทําแบบ 
Online เพื่อเพ่ิมชองทางการตลาดใหกวางขึ้น เปนตน นอกจากนี้ ในดาน
ของคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทั้งการขายสินคาภายในประเทศ และตางประเทศ 
เพราะคุณภาพและมาตรฐานของสินคาจะเปนสิ่งที่สรางใหเกิดการยอมรับ
ในตัวสินคาน้ัน ๆ สรางแบรนดของตัวเอง ตองสรางคาแรคเตอร 
สรางคอนเทนต รวมทั้งสรางความเปนเอกลักษณใหกับสินคา ซึ่งแนนอนวา
ไมใชเรื่องงาย ยิ่งในยุคน้ีมีตัวเลือกใหผูบริโภคมากมายเรียกไดวาแทบทุกวัน
มีแบรนดใหม ๆ เกิดขึ้นมานับไมถวน แตก็ไมยากจนเกินไปถายังมี
ความมุ งมั่นมากพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งถ าสามารถสื่อสารเรื่องราว
ของแบรนดออกมาใหผูบริโภครับรูไดอยางนาสนใจ โอกาสท่ีลูกคาจะจดจํา
แบรนดนั้นจะมีสูงกวาแบรนดทั่ว ๆ ไป การเพิ่มมูลคาใหกับการบริการ
การใหบริการนับเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ลูกคานํามาใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคา แมราคาและโปรโมชั่นอาจจะเปนตัวดึงดูดหรือเรียกรองใหลูกคา
เกิดความสนใจ แตราคาไมใชเหตุผลท้ังหมด ดังน้ัน ผูประกอบการไทย
ควรเพิ่มมูลคาดานการบริการเพื่อแขงขันกับสินคา Cross Border 
และผูประกอบการจากตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในไทย เชน บริการ
รับประกันคุณภาพสินคา บริการรับเปล่ียนคืนสินคา บริการเก็บเงิน
ปลายทาง บริการรับสินคาจากจุดกระจายสินคาใกลบาน เปนตน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของธุรกิจด วยการนําเทคโนโลยีเข ามาเปนตัวชวย
ซึ่งจะทําใหธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
และสุดทายคือ ตองเรียนรู ที่จะนําขอมูล (DATA) ของลูกคามาใช
ประโยชนในการทําการตลาด ถึงแมผูประกอบการไทยสวนใหญจะเปน
กลุม SMEs ซึ่งการไดมาซึ่งขอมูลของลูกคาอาจจะเปนเรื่องยาก แตก็ควร
ตองเรงแสวงหาขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อใหมีแตมตอในการแขงขัน มีผูกลาวไววา “ไมมีสิ่งใดไรประโยชน..
สิ่งใดเกิดขึ้นแลวสิ่งนั้นดีเสมอ” ทุกการเปล่ียนแปลงยอมมีผูไดเปรียบ
และเสียเปรียบอยูที่มุมมอง มองมุมบวกยอมจะเกิดความคิดสรางสรรค 
เกิดพลังที่จะเปล่ียนแปลงตัวเองและสิ่งรอบตัว ในแง การทําธุรกิจ
ก็เชนเดียวกัน
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และภาพรวมป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรม
การผลิตนํ้ามันปาลม อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนธันวาคม 2562 อยูที่รอยละ 64.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาพรวมป 2562 
หดตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปกอน อัตราการใชกําลังการผลิตป 2562 อยูที่รอยละ 66.3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562 หดตัวรอยละ 4.3

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ

ที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล 

และอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม

    ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว

    รอยละ 19.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

    เป นการลดลงเกือบทุกประเภท (ยกเว นรถยนตนั่ง

ขนาดใหญ) โดยเฉพาะรถปกอัพ 1 ตัน เนื่องจาก ความตองการรถยนต

ในประเทศลดลงจากการท่ีผูบริโภคชะลอการซื้อจากการมีรถยนตรุนใหม ๆ 

ออกสูตลาด รวมท้ังการสงออกท่ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคา

ท่ีชะลอตัว

    ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตหดตัว

    รอยละ 21.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

    เนื่องจากมีการเปดหีบชากวาปกอน รวมทั้งสภาพอากาศ

แหงแลงไมเอื้อตอการปลูกออย ทําใหผลิตนํ้าตาลไดนอยลง 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาลม ดัชนีผลผลิต

    หดตัวรอยละ 31.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

    โดยเปนการลดลงจากน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม

    บริสุทธิ์เปนหลัก เน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน สงผล

ใหผลผลิตปาลมออกสูตลาดนอย

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรม

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง

ปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้าสด 

แชเย็นหรือแชแข็ง 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ
    ตอพวง ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 18.6 เม่ือเทียบกับ

    เดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้นจากสินคา

    Hard Disk Drive เปนหลัก เนื่องจากผูผลิตรายใหญ

มีคําส่ังผลิตและสงมอบสินคาเพ่ิมข้ึนจากการปดฐานการผลิตท่ีประเทศ

มาเลเซีย และความตองการใชยังมีอยูอยางตอเนื่อง 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี

    ผลผลิตขยายตัวรอยละ 23.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

    ของปก อน จากการเพ่ิมช องทางการจําหนายและ

    การพัฒนาผลิต ภัณฑ ที่ หลากหลาย  เช น  เครื่ อง

ปรับอากาศอินเวอรเตอรที่ชวยประหยัดพลังงาน ลดพื้นที่และลดตนทุน

คาดูแลรักษา 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ
    สัตวนํ้าสด แชเย็นหรือแชแข็ง ดัชนีผลผลิตขยายตัว

    รอยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

    โดยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ เนื่องจาก มีปริมาณวัตถุดิบ

ลนตลาด สงผลใหผูประกอบการสามารถจัดหาวัตถุดิบมาปอนกระบวนการ

ผลิตไดมากขึ้น และเรงผลิตเพื่อเก็บเปนสต็อกไว 

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาพรวมป 2562 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.7 เม่ือเทียบกับปกอน เปนผลมาจาก
การหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต   และ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ ที่ ได  จาก
การกล่ันปโตรเคมี สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกฮอลล อัตราการใชกําลังการผลิต
ในป 2562 อยูที่รอยละ 66.3

 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการ

ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกฮอลล

    ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว

    รอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปกอน เปนการลดลงจาก

    รถบรรทุกปคอัพนํ้าหนักบรรทุก 1 ตัน เปนหลัก เนื่องจาก 

ความตองการรถยนตในประเทศลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ในประเทศ และการจํากัดสินเช่ือของสถาบันการเงิน ประกอบกับคําสั่งซ้ือ

จากตางประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาท่ีชะลอตัว 
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    ● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการ
    กลั่นป  โตรเลียม  ดัชนีผลผลิตหดตัวร อยละ 5.3 

    เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจาก ชวงครึ่งปหลังของป 2562 

    มีโรงกล่ันบางแหงหยุดซอมบํารุงบางเดือน เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และขยายกําลั งการผลิตเพื่ อรองรับ

กับความตองการที่เพ่ิมขึ้น

 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรม

การผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี

    ผลผลิตขยายตัวร อยละ 10.4 เ ม่ือเทียบกับปก อน                            

เน่ืองจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาเซียนและอินเดีย 

ทําใหมีการผลิตสินคาเพ่ิมขึ้น 

    ● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
    ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 21.0 เมื่อเทียบกับปกอน 

    เปนการเพ่ิมขึ้นจากเบียรเปนหลัก เนื่องจากมีการเพ่ิม

ชองทางจัดจําหนาย สงผลใหตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

ขยายตัว
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ว าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว าการกระทรวงพลังงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
พลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย นายกสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนตไทย ผู ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา
ที่เก่ียวของ เปนกรรมการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนกรรมการ
และเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และผูอาํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน รวมเปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ี กําหนดทิศทาง และเปาหมาย รวมทั้ง 
บูรณาการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนา
ยานยนตไฟฟาใหเปนไปตามแผนงานและกรอบแนวทางที่กําหนด 
ตลอดจนใหคําแนะนํา และใหขอเสนอแนะเพื่อใหนโยบายการพัฒนา
ยานยนตไฟฟาเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี โดยที่ผานมากระทรวง
อุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดมาตรการสงเสริม 
ยานยนตไฟฟาที่สําคัญ อาทิ มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อสราง
อุปทาน (Supply) มาตรการกระตุนตลาดภายในประเทศ (Demand)  
มาตรการเตรียมความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการจัดทํา
มาตรฐานรถยนตไฟฟาและอุปกรณ และมาตรการอ่ืน ๆ อาทิ 
การพัฒนาบุคลากร โดยมีผลการดําเนินการที่สําคัญ คือ มีผูไดรับ

จ   ากกระแสเทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงแวดลอม ทําให
   ยานยนตไฟฟา (EV) ไดรับความนิยมเปนอยางสูง 
โดยประเทศตาง ๆ ไดกําหนดใหนโยบาย EV เปนยุทธศาสตรสําคัญ
ของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รวมกับ กระทรวง
พลังงาน (พน.) บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการผลักดัน
ใหเกิดคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ เพื่อเปนกลไก
ในการกําหนดนโยบาย และขับเคลื่อนการพัฒนายานยนตไฟฟา

ของประเทศไทย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน 
ผูมีสวนไดเสีย และสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเจาภาพขับเคล่ือนประเด็น
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานอุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต โดยสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนผานอุตสาหกรรม
ยานยนตไปสู ยานยนตสมัยใหม เกิดการพัฒนาตอยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมยานยนตที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต
ที่สําคัญของโลก เพื่อผลักดันใหเกิดกลไกในการกําหนดนโยบาย และ
ขับเคล่ือนการพัฒนายานยนตไฟฟาในประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได ลงนามในคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 แต ง ต้ัง
คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธาน รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี

Shar ingShar ing กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหนวยงานกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของผลักดันประเทศไทยที่เกี่ยวของผลักดันประเทศไทย
กาวไปสูการเปนฐานการผลิตกาวไปสูการเปนฐานการผลิต

ยานยนตไฟฟายานยนตไฟฟา
ที่สําคัญของโลกที่สําคัญของโลก
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การสงเสริมการลงทุนภายใตนโยบายสงเสริมการผลิตรถยนตไฟฟา 
ของ BOI ประกอบดวย กลุมรถยนตไฟฟาไฮบริด (Hybrid Electric 
Vehicle : HEV) จํานวน  4 ราย กลุมรถยนตไฟฟาไฮบริดปล๊ักอิน 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) จํานวน 6 ราย 
และกลุมรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : 
BEV) จํานวน 7 ราย ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2563 นอกจากน้ี 
ยังสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา รวมกวา
80 หัวจาย และการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ดานยานยนตไฟฟา รวม 11 ฉบับ ใน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมเตาเสียบ
และเตารับของรถไฟฟา (2) กลุมระบบการประจุไฟฟาของรถไฟฟา
(3) กลุมความปลอดภัยยานยนตไฟฟา และ (4) กลุมดานสมรรถนะ
 อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการตามมาตรการสนับสนุน

การผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทย พบวา ยังมีปญหาอุปสรรค 
โดยเฉพาะยานยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (BEV) ไดแก รถยนต
สาธารณะไฟฟา และรถยนตสวนบุคคล ที่มีราคาสูงเกินไป ทําให

 จากปญหาอุปสรรคดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นวา 
การจัดต้ังกลไกเฉพาะเพ่ือบูรณาการกําหนดนโยบาย และขับเคลื่อน
การพัฒนายานยนตไฟฟา จะทําใหการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยเกิดประโยชนต อประเทศสูงสุด รวมท้ังคํานึงถึง
ผลกระทบตอผู มีส วนเก่ียวข องอย างรอบดาน โดยการระดม
สรรพกําลังจากหน วยงานท่ีเ ก่ียวข อง  เพื่อ เร  งรัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ชิ้นสวน และอุปกรณ รวมทั้งอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต
ไฟฟาแหงชาติ พรอมมุงมั่นผลักดันเพ่ือใหการขับเคล่ือนการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนตไฟฟาในประเทศไทยเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน เพื่อผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่ ใช พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพที่สําคัญของโลกในอนาคต และที่สําคัญ คือ การพัฒนา
ยานยนตที่ช วยลดการปลอยมลพิษทางอากาศ ไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน

จัดทําโดย :
กองบรรณาธิการ

แหลงขอมูลอางอิง :
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ

ประชาชนไมสามารถเขาถึงได และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
โครงขายสถานีอัดประจุไฟฟา รวมไปถึงการเตรียมการบริหารจัดการ
การใช ท รัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ ง เป นป จจัย สําคัญ
ในการพัฒนาไปสู การเปนฐานการผลิตรถยนตไฟฟาในอนาคต 
เพื่อใหไทยกาวไปสู การเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟา ช้ินสวน
และอุปกรณ รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สําคัญ อาทิ อุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิกส และดิจิทัล จําเปนตองมีกลไกเฉพาะในการกําหนด
นโยบาย และขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือกระตุนใหเกิดอุปสงค 
และสงเสริมการสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Eco-System) 
ที่จําเปน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
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“หมอกสีขาว” ในตอนเชาจริง ๆ แลวไมใชหมอกนะ มันคือ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เรารูจักกันในชื่อ “PM2.5” วันนี้
เราจะมาทําความรูจักกับ PM ซึ่งยอมาจาก Particulate Matter หรือหนวยวัด
ขนาดของอนุภาคที่อยู ในอากาศ ดังน้ัน PM2.5 ที่เรารู จักกันดีคือ อนุภาค
ที่มีขนาดไมเกิน 2.5 ไมโครเมตรหรือไมครอน หากนําไปเปรียบเทียบกับขนาด
เสนผมของเราที่มีขนาด 50 – 70 ไมครอน โดยฝุนละอองน้ีมีขนาดเพียง 1 ใน 25 
สวนของเสนผานศูนยกลางเสนผมของมนุษย ซึ่งจะเล็กมากจนขนจมูกของมนุษย
ไมสามารถกรองไดทําใหสามารถแพรกระจายเขาสูรางกายได การเกิดฝุนละออง 
PM2.5 มีที่มาจากปจจัยมากมาย อาทิ ยานพาหนะจําพวกที่ใชนํ้ามันดีเซล
เปนหลัก การเผาในท่ีโลง จากฝุนดิน และฝุนโลหะ หรือ จะเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานท่ีมีการเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่มีองคประกอบ

เก็บมาเลา

“หมอกสีขาว”“หมอกสีขาว”
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาพจาก : kapook.com

ตอสุขภาพรางกายของแรงงานทําใหมีความเส่ียงในการเกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด ระบบ
ประสาทและสมอง เปนตน โดยลาสุดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
พบวา มีการตรวจพบคา PM2.5 เกินมาตรฐานในชวงวันที่ 1-20 มกราคม
ที่ผานมา โดยมีการพบผูปวยจากโรคระบบทางเดินหายใจในพ้ืนท่ี 9 อําเภอ
ของจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3,516 คน 
 ทั้งนี้ ทางภาครัฐไดมีการออกนโยบายในการแกไขปญหาฝุนละออง 
PM2.5 โดยรัฐบาลขอช้ีแจงเพื่อความเขาใจวารัฐบาลไมไดมีความเห็นวา
เรื่องฝุนละอองเปนเรื่องปกติและไมเคยคิดวาจะไมใหความสําคัญ สําหรับแผน
9 ขอในการสูกับฝุนของคณะรัฐมนตรี ไดแก
 1. ลางถนนบอยขึ้นตั้งแตเวลา  18.00 - 06.00 น. ของทุกวัน
 2. แจกหนากากอนามัย N95 ในพ้ืนที่ที่มีประชาชนเยอะ และใหความ
สําคัญไปที่กลุมเส่ียง ผูปวย คนชรา เด็ก และผูปฏิบัติงานใกลชิดกับแหลงกําเนิด
 3. เขมงวดตรวจจับรถควันดําและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
ทั้งรถยนตขนาดใหญ รถยนตขนาดเล็ก รวมถึงรถสาธารณะ
 4. ตั้งคณะกรรมการปญหาฝุนละอองจากรถไฟฟา
 5. ตั้งคณะทํางานแกไขปญหาจากการกอสราง
 6. อํานวยความสะดวกจากการจราจรใหดีขึ้น
 7. หามเผาขยะในท่ีโลง
 8. รณรงคไมติดเคร่ืองยนตขณะจอด
 9. ปฏิบัติการฝนหลวง
 ทั้งนี้หลังจากนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ เริ่มดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ฝุ นละออง PM2.5 จะสัมฤทธิ์ผลไดขึ้นอยู กับความรวมมือของภาคเอกชน
และประชาชนทุกคนในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อชวยกันแกไข
ปญหาและลดปริมาณฝุ นละออง PM2.5 ควบคู ไปกับนโยบายการกระตุ น
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเดินหนาอยางเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต

จัดทําโดย :
นายณัฐภัทร  นามแกว

นักศึกษาฝกงาน

แหลงขอมูลอางอิง : 
https://www.diw.go.th/hawk/default.php

 https://www.frank.co.th/
 https://www.roojai.com/

http://www.plkhealth.go.th/www/

ของซัลเฟอรสูงจําพวก นํ้ามันดีเซล ถานหิน นํ้ามันเตา และสวนประกอบของ
ไบโอแมส (เศษหญา เศษไม เศษวัสดุเหลือที่ทําจากเกษตรหรือจากอุตสาหกรรม) 
และการเกษตรกรรม โดยการทํานาของเกษตรกรยังใช การเผาหนาดิน
เปนสวนหนึ่งของการทํานา การทําเหมืองแรและการขุดเจาะหินของภาค
อุตสาหกรรมเหมืองแรและหิน เปนตน นอกจากนี้ในชวงปลายป 2562
ที่ผานมาน้ี ประเทศไทยมีความกดอากาศคอนขางสูงจากจีน รวมถึงในชวงท่ี
ผานมาลมสงบจึงทําใหฝุนละอองไมกระจายตัวเกิดการสะสมในอากาศ สงผลให
หลายพื้นที่ในประเทศ ปกคลุมไปดวยฝุนละออง PM2.5 จํานวนมากเกินกวา
มาตรฐาน (100 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
 ฝุนละออง PM2.5 นัน้อาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ยกตัวอยางเชน การที่ฝุนละออง PM2.5 ปกคลุมไปทั่วทําใหประชาชนไมอยาก
ออกมาใชจายรวมไปถึงการทองเที่ยว และไมใชแตประชาชนในประเทศเทานั้น 
ยังรวมไปถึงนักทองเท่ียวตางชาติที่เขามาทองเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ที่ไดรับผลกระทบจากฝุนละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐานอาจตองชะลอตัว
จากผลกระทบดานการทองเท่ียว สงผลใหระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ของไทยชะลอตัวได โดยอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจะเปนอุตสาหกรรม
จําพวกท่ีจําเปนจะตองใชการเผาไหมเช้ือเพลิงตาง ๆ สงผลใหภาคอุตสาหกรรม 
อาจจะมียอดการผลิตที่ลดลงจากเดิม เนื่องจากนโยบายของรัฐตองขอความ
รวมมือเพื่อตรวจสอบกระบวนการการผลิตตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งจะสงผลตอการผลิตที่อาจลาชาลงไปบาง และยังมีผลตอดานแรงงาน
เนื่องจากฝุนละออง PM2.5 เมื่อไดรับเขารางกายในปรมิาณทีม่ากจะสงผลกระทบ

ภัยรายที่ไมควรมองขาม

ภาพจาก : naatadee.com
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นายกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมดวยคณะผูบริหารระดับ
สูงกระทรวงอุตสาหกรรม และนายทองชัย 
ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  ร วมด วยคณะผู บริหาร 
ขาราชการ และเจาหนาที่ สศอ. รวมถวาย
ภัตตาหารเชา และทําบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2563 
วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานเปดโครงการฝกอบรม เรื่อง “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน สศอ.” 
โดยมี นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ เปนวิทยากรการบรรยาย วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนประธานเปดการสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็น
โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม ( Industry 
Foresight) เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 14 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2562 ไตรมาสท่ี 4 และภาพรวม
ป 2562 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม




