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เรื่อง เตือนภัย !!! นักชอปออนไลน ซื้อของอยางไรไมให
โดนโกง
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตามกันมาตลอด แลวพบกันใหม
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ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

     ตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมถือไดวาเปนอุตสาหกรรม
     การผลิตขนาดใหญที่มีโครงสรางการผลิตที่เช่ือมโยงตอเนื่องกัน
อยางครบวงจร ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมยอยตาง ๆ  ในขั้นตอนการผลิตต้ังแต 
อุตสาหกรรมตนนํ้า ไดแก การผลิตเสนใย และการปนดาย แลวจึงสงผลผลิตที่ได
ตอไปยังอุตสาหกรรมกลางนํ้า คือ การทอผา ถักผา ผาไมถักไมทอ (Nonwoven) 
รวมถึงการฟอกยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จ และขั้นตอนสุดทาย คือ 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา โดยการนําวัตถุดิบจากข้ันกลางนํ้ามาทําการออกแบบ
สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม ผลิตเปนเส้ือผาสําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑสิ่งทอ
สําเรจ็รูปอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการใชงาน
 ทุกท านคงทราบกันดีว า  อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ  งห ม
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญกับประเทศไทย ทั้งในแงของการสรางรายได
จากการสงออก และการเปนแหลงรองรับแรงงานจํานวนมาก ขอมูล ณ สิ้นป 
2562 มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม 4,829 โรงงาน 
คนงานประมาณ 460,000 คน และมีเงินลงทุน 205,600 ลานบาท แตก็คงปฏิเสธ
ไมไดเชนกันวาเรากําลังประสบปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องสงคราม
หรือมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ สถานการณเศรษฐกิจทั้งภายใน
ประเทศและของประเทศคูคาสําคัญ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถานการณการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
หรือ COVID-19 ตั้งแตปลายป 2562 ที่ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในทุก
อุตสาหกรรม จนนําไปสูการบัญญัติคําศัพทใหมวา “New Normal” หรือ 
“ความปกติรูปแบบใหม” ที่หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมที่แตกตาง
จากอดีต อันเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบทําใหความตองการหรือพฤติกรรม

ซื้อของออนไลนมากข้ึน สงผลตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจําเปนท่ีจะตอง
มีความเขาใจในความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางลึกซึ้งเพ่ือปรับตัว
และพลิกวิกฤตเปนโอกาสใหสามารถดํารงอยูรอดตอไปได
 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาสถานการณเศรษฐกิจโลกปจจุบัน
ไดรับผลกระทบจากหลายปจจัย แตปจจัยที่สําคัญที่ไดสงผลกระทบในขณะน้ี 
คือ โควิด-19 เป นปจจัยที่ส งผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก 
ทั้งในแงของการสงออกและการลงทุน ไดมีสํานักวิเคราะหเศรษฐกิจตาง ๆ 
คาดการณผลิตภัณฑมวลรวมของโลกในป 2563 และ 2564 โดยกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ในป 2563 จะปรับตัวลดลงรอยละ 4.9 เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน มีผลิตภัณฑ
มวลรวมรอยละ -8.0 -10.2 และ 1.0 ตามลําดับ สวนคาดการณการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกในป 2564 จะกลับมาขยายตัวรอยละ 5.4 โดยสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และจีน มีผลิตภัณฑมวลรวมรอยละ 4.5  6.0  และ 8.2 ตามลําดับ 
 หากวิเคราะหการคาดการณการเติบโตของ GDP ในประเทศคูคาสําคัญ
ของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยพบวาในป 2563 จะมีประเทศ
จีนและเวียดนามท่ี GDP ยังสามารขยายตัวไดรอยละ 1.0 และ 2.7 ตามลําดับ 
แตในป 2564 คาดการณวาทุกประเทศนาจะกลับมาขยายตัวได โดย GDP 
อยูในชวงรอยละ 2.4-8.2 ดังรูปที่ 1

ของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป เชนการใหความสําคัญกับความปลอดภัยตอสุขภาพ
และชีวิต มีการใชผลิตภัณฑเพ่ือปกปอง ปองกันตัวเองลดความเส่ียงจากการติด
เชื้อโรคหรือมลภาวะคุกคาม การปรับพฤติกรรมในการเวนระยะหางทางสังคม 
การจับจายใชสอยในอดีตท่ีนิยมเดินหาซ้ือสินคาตามตลาด หางราน ก็เริ่มหันมา

รูปที่ 1 : คาดการณ GDP ประเทศคูคาสําคัญในป 2563 และ 2564 
(ที่มา : CIMB Thai Research)
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ภาพรวมการคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทย
 ในชวงตนป 2563 ที่ผานมา ผู ผลิตและผูจําหนายสินคาตองหยุด
การประกอบกิจการชั่วคราว หรือลดกําลังการผลิตลง เนื่องจากมาตรการปองกัน
ของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งการแพรระบาดในตางประเทศ
ที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ งห มทั่วโลกลดลง สําหรับประเทศไทยพบวาภาพรวม
การสงออกสะสมในครึ่งป แรกของป 2563 ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง
เฉลี่ยรอยละ 16.9 เปนผลจากผูผลิตถูกยกเลิกคําสั่งซื้อจากแบรนดสินคาตาง ๆ 
ที่ต องปดหนารานคาหรือในหางสรรพสินคา และปญหาการจัดสงสินคา
ที่ไมสามารถจัดสงไดตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสงผลกระทบตอ Supply 
chain ทั้ งระบบของอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ัวโลก สะท อนได จากมูลค า
การสงออก-นําเขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในป 2563 คร่ึงปแรก 
ตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน ที่ลดลง ดังน้ี

● การสงออก มีมูลคา 2,856.8 ลานเหรียญสหรัฐ ลงลดรอยละ 16.9 
แบงเปน
 1)  กลุมสิ่งทอ (เสนใย เสนดาย ผาผืน) มีมูลคา 1,780.9 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงรอยละ 18.9 
 2)  กลุมเคร่ืองนุ งหม มีมูลคา 1,075.9 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง
รอยละ 13.3  

●  การนําเขา มีมูลคา 2,206.0 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 18.6 
แบงเปน
 1)  กลุมสิ่งทอ (เสนใย เสนดาย ผาผืน) มีมูลคา 1,455.2 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงรอยละ 21.9 
 2)  กลุ มเครื่องนุ มห ม มีมูลค า 750.8 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง
รอยละ 11.5

รูปที่ 2 : มูลคาการสงออก-นําเขา อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทย
ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2563

รูปที่ 3 : แนวคิด 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก (ที่มา : ดร.สุวิทย เมษินทรีย)

อนาคต...ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมจะไปทิศทางใด
 ถึงแมวาหลายประเทศตางเริ่มผอนคลายการ Lockdown ลง สงผลให
สถานประกอบการ ธุรกิจและรานคาตางทะยอยกลับมาเร่ิมเปดทําการใหม
อีกครั้ง แตการดําเนินธุรกิจหรือการผลิตสินคาตาง ๆ ยอมมีความเปลี่ยนแปลง
ไปจากรูปแบบเดิม จึงจําเปนที่ภาคอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญในการพัฒนา
รูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใช
เพื่อปรับตัวใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในยุค New Normal 
ซึ่งในบทความน้ีจะขอนําแนวคิดของ ดร.สุวิทย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการหาโอกาส
จากวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยนําแนวคิด “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก หรือ 7 Major 
Shifts” มาใชเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไดหลังการแพรระบาดของโควิด-19 
สามารถสรุปได ดังนี้
 1.  จาก Free Market Model ไปสู Co-Creative Model จากแนวคิด
ตลาดเสรีที่เนนการสรางอํานาจเหนือตลาด ไปสูแนวคิดรวมสรางสรรคที่เนน
การปลดปลอยพลังปญญามนุษย
 2.  จาก Competitive Mode of Production & Consumption ไปสู 
Collaborative Mode of Production & Consumption จากการแขงกันผลติ/
แขงกันบริโภค ไปสูการประสาน รวมมือ และแบงปน
 3.  จาก Economic Growth ไปสู Thriving in Balance จากการเนน
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปสูการสรางสมดุล ระหวางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ความอยูดีมีสุขในสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม บนฐานรากของภูมิปญญา
มนุษย
 4.  จาก People for Growth ไปสู Growth for People จากการ
มองคนเปนทรัพยากร/ปจจัยการผลิตเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปสูการสราง
สภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือการเติมเต็มศักยภาพและการปลดปลอยพลังของมนุษย
 5.  จาก Economic Life ไปสู  Hygienic Life จากชีวิตท่ีมุ งหวัง
ความร่ํารวยทางวัตถุ ไปสูชีวิตที่สมดุล เนนความรุมรวยทางจิตใจ
 6.  จาก Linear Economy ไปสู Circular Economy จากระบบ
เศรษฐกิจที่มุ งเนนการผลิต โดยนําทรัพยากรมาใชอยางไมยั้งคิด ไปสูระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เนนความประหยัดในปจจัยนําเขา มีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต และประโยชนสูงสุดในผลผลิต และนําสิ่งเหลือใชกลับมา
ทําประโยชนใหม เนนความย่ังยืน
 7.  จาก Exploitation of the Commons ไปสู Remedy of the 
Commons จากการมุงใชประโยชนจากสวนรวม ไปสูการฟ นฟู เยียวยา 
รักษาผลประโยชนสวนรวม

 สําหรับภาพรวมของการสงออก-นําเขา ผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทย 
ประเภทหนากากอนามัยในคร่ึงปแรก ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
เปนสินคาที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนี้

●  หนากากชนิดท่ีใชในหองผาตัด (HS code : 6307.90.40)
 1)  การสงออก มีมูลคา 2.2 ลานเหรียญสหรัฐ มีปริมาณ 153.8 ตัน 
เพิ่มขึ้น รอยละ 8,352.6  
 2)  การนําเขา มีมูลคา 10.3 ลานเหรียญสหรัฐ มีปริมาณ 167.1 ตัน 
เพิ่มขึ้น รอยละ 51.8    

●  หนากากอนามัยปองกันฝุนควันหรือสารพิษท่ีเปนพิษ (HS code : 
6307.90.90)
 1)  การสงออก มีมูลคา 33.1 ลานเหรียญสหรัฐ มีปริมาณ 1,393.4 ตัน 
เพิ่มขึ้น รอยละ 280.0    
 2)  การนําเขา มีมูลคา 23.3 ลานเหรียญสหรัฐ มีปริมาณ 445.4 ตัน 
เพิ่มขึ้น รอยละ 14.9

 จากแนวคิด “7 ขยับ ปรับเปล่ียนโลก” สามารถนํามาประยุกตใช
เพ่ือหาวิธีการในการเผชิญกับวิกฤติที่เกิดขึ้น เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินตอได
หลังการแพรระบาดของโควิด-19 เชน จากขอที่ 2 เราเคยอยูในภาวะของ
การแขงขันในการผลิตและการบริโภค (Competitive Mode of Production & 
Consumption) ที่ขับเคลื่อนผานโมเดลการลงทุนแบบเอกชนภายใตแนวคิด
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 2.  มุ งเนนในการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical textile) ที่เนน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยสวนบุคคล อาทิ สิ่งทอเทคนิคชนิดวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย (Medical textile) เพื่อนําไปใชผลิตหนากากอนามัยชุดคลุม PPE 
ของบุคลากรทางการแพทย ที่มีความตองการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ
โควิด-19 และฝุน PM 2.5 ที่เกิดข้ึน จะเห็นไดวาเปนโอกาสในวิกฤตสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตเสนใยสังเคราะห ผาผืนทั้งชนิดผาทอและผาไมถักไมทอ 
(Nonwoven) 
 3.  การนําคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ เชน การตานแบคทีเรีย การสะทอนน้ํา 
การปองกันแสง UV การรักษาความชุมช้ืนแกผิวหนัง หรือคุณสมบัติการแหงเร็ว
ระบายเหง่ือไดดี เขามาใสในผลิตภัณฑเส้ือผาเคร่ืองนุ งหม รวมถึงพัฒนา
การออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

การผลิตเพื่อขาย สงผลใหเกิดการแขงขันในการผลิต การบริโภค โดยเรา
สามารถปรับเปล่ียนไปสูการรวมมือและผนึกกําลังในการผลิตและการบริโภค 
(Collaborative Mode of Production & Consumption) โดยการผลักดัน
ให  เ กิด Supply Chain ใหม  ๆ หรือการสร างคลัสเตอร  ที่ เ ช่ือมโยง
ตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้าไปยังปลายนํ้า เพ่ือรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑโดยปรับ
ใหเขากับทิศทางความตองการของผูบริโภค รวมถึงการนําเทคโนโลยี Platform 
ตาง ๆ มาใชเปนเครื่องมือในการอุดชองวางที่เกิดขึ้นในระบบ Supply Chain 
และจากขอที่ 5 ในชวงกอนวิกฤตโควิด-19 รวมถึงภาวะมลพิษฝุน PM2.5 
ที่เกิดขึ้นในประเทศ เรามองหาชีวิตที่รํ่ารวยทางวัตถุ (Economic Life) ซึ่งเปน
ชีวิตที่เต็มไปดวยการเปรียบเทียบ การแขงขัน การแสวงหาความตองการ
อยางไมสิ้นสุดจนลืมไปวาส่ิงที่สําคัญของชีวิตคนเรา คือ การรักษาสุขภาพใหดี
ดังนั้น เพื่อความสมดุลในการดําเนินชีวิตเราตองปรับตัวจากชีวิตที่รํ่ารวยทางวัตถุ
เปนชีวิตที่รํ่ารวยความสุข (Balanced Life) ซึ่งเปนชีวิตที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่แข็งแรง โดยจะเห็นวาเกิดกระแสของการท่ีผูคนทั่วไปหันมาใสใจ
กับการดูแลสุขภาพและการเลือกซื้ออุปกรณเพื่อสุขภาพตาง ๆ อาทิ ผาปดจมูก 
หนากาก Face Shield และ ชุด PPE จึงเปนโอกาสตอภาคธุรกิจที่จะมุงเนน
ในการผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมที่เนนความปลอดภัยและสุขอนามัยสวนบุคคล 
โดยเฉพาะการนําคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ มาใสในผลิตภัณฑเสื้อผาเคร่ืองนุงหม 
จะยิ่งเปนการปรับใหเขากบัแนวโนมและความตองการของผูบริโภคมากขึ้น
 จากทีก่ลาวมา สิง่ทีห่ลายทานใหความสนใจหลังจากการเกิดวกิฤตโควิด-19 
ในครั้งนี้ คือ การฟนตัวของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมจะกลับมาอยางไร 
การฟ นตัวนั้นจะเปนไปในรูปแบบใด และมีทิศทางมุงเนนไปทิศทางใดน้ัน 
สรุปได ดังนี้

ภาครัฐบาล
 1.  ผลักดันใหเกิด New supply chain โดยการสรางคลัสเตอรสิ่งทอ
ทางการแพทย ที่เช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม องคกร
ดานการแพทย และอุตสาหกรรมอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพัฒนาการผลิต
ตั้งแตระดับเสนใย ผาผืน ตลอดจนส่ิงทอทางการแพทย และส่ิงทอดานสุขอนามัย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อใหสามารถผลิตในประเทศไดตลอด Supply chain 
 2.  ผลักดันใหเกิด Product Quality & Standard โดยสนับสนุน
หองปฏิบัติการทดสอบ (Testing Lab) สําหรับทดสอบ Medical Textile 
และผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทยชนิดอ่ืน ๆ ใหไดมาตรฐาน

ภาคเอกชน
 1.  ผูประกอบการตองปรับตัวเพื่อใหเกิดความคลองตัวในระบบ Supply 
Chain มากข้ึน โดยการลดเวลาในการนําสินคาออกสูตลาด และการปรับตัว
ใหเขากับแนวโนมและความตองการของผูบริโภคใหมากข้ึน นั่นคือทั้งผูออกแบบ 
ผูผลิต และผูจัดจําหนายสินคา จะตองลดระยะเวลาในการดําเนินการใหเร็วขึ้น 
โดยสามารถอาศัย Platform ตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการอุดชองวาง
ที่เกิดข้ึนในระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
การนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยพัฒนาการดําเนินธุรกิจและชองทาง
การจําหนาย เชน 
  ●  การประชุมแบบออนไลน (Video Conference) 
  ●  การนําเทคโนโลยี 3D มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 
  ●  การจัดแสดงผลงานแฟช่ันโชวในรูปแบบเสมือนจริง (Digital 
showroom) ผานทาง Livestream 
  ●  การจําหนายออนไลนบน Platform ตาง ๆ
  ซึ่งในชวงวิกฤตที่ผานมาพบวา มียอดคําสั่งซื้อผานระบบออนไลน
มีการใชงาน Platform เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ถือไดวาเปนโอกาสของธุรกิจ
ในการเรียนรูและปรับเปล่ียนเครื่องมือ วิธีการทํางาน และสรางความสามารถ
ในการแขงขัน รวมท้ังโอกาสในการพัฒนาเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรม 
และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รูปที่ 4 : อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19

 วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ถือไดว าเปนโอกาสของภาคอุตสาหกรรม
ที่จะตองทบทวนการดําเนินงานเพ่ือใหเรามองเห็นจุดออน รากเหงาของปญหา 
คนพบจุดแข็งและโอกาส รวมกันกําหนดทิศทาง วางกรอบแนวทางในการ 
ปรับเปลี่ยนธุรกิจ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไมเหมือนเดิม เพื่อความ
อยูรอดของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะสอดรับกับโลกใบใหมที่ไมเหมือนเดิมอีกตอไป
 ดังน้ัน “New Normal” หรือ “ความปกติรูปแบบใหม” ที่จะเกิดขึ้น
ตออุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม หลังการแพรระบาดของโควิด-19 อาทิ 
การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Supply Chain รูปแบบใหม
ที่มีรอบระยะเวลาที่สั้นลง มุ งเนนการผลิตสิ่งทอเทคนิคชนิดวัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย (Medical textile) การรวมกลุมหรือสรางความรวมมือกัน
ระหวางธุรกิจเพ่ือขจัดขอจํากัดในการดําเนินงาน เพื่อจัดหาแหลงวัตถุดิบ/พัฒนา
วัตถุดิบใหม ๆ รวมกัน ลดการพึ่งพาการนําเขา เนนการใชวัตถุดิบ/สินคาท่ีผลิต
ในประเทศ หรือ Local brand เพราะหากเกิดภาวะการระบาดของโควิด-19 
ในรอบที่สอง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมของไทยจะสามารถลด
ผลกระทบในดานตาง ๆ  ทั้งการผลิต การจําหนาย การขนสงสินคา ซึ่งเปนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย

จัดทําโดย :
นายบุรินทร พุทธโชติ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

Fashion Intelligence Unit.
2. โลกเปลี่ยนคนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด. (เมษายน 2563). 

ดร.สุวิทย เมษินทรีย.
3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุงหม เดือนมิถุนายน 2563.
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ป 2563
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 14.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรม การผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2563 อยูที่รอยละ 56.0

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 หดตัวรอยละ 14.7 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 53.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน แมวา
  สถานการณการควบคุมการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 
  ในประเทศจะมีแนวโนมท่ีดีขึ้น แตในขณะเดียวกันยังคง
มีการแพรระบาดในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลกอยางตอเนื่อง จึงทําใหความตองการ
ซื้อของผู บริ โภคในตลาดโลกยังคงมีแนวโน มลดลง ซึ่ งส งผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมการผลิตยานยนตของไทย 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ ที่ ได  จากการ
  กลั่นปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลง
  ของปริมาณการใชนํ้ามันในเครื่องบิน แมวาสายการบิน
ตาง ๆ จะเริ่มทยอยเปดใหบริการบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น แตการใชนํ้ามัน

รานขายสุราประเภทตาง ๆ สามารถเปดดําเนินกิจการไดตามปกติ ทําให
ผูประกอบการสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตและการจําหนายเพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคในขณะน้ี 
  ■  อุตสาหกรรมการผลิตปุ  ย เคมี แล ะสารประกอบ
  ไนโตรเจน ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 48.2 เม่ือเทียบกับ
  เ ดือนเดียวกันของป ก อน  เ น่ืองจากราคาพืชผลทาง
  การเกษตรโดยเฉพาะผลไมมีราคาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน 
  ประกอบกับปนี้มีฝนตกตอเนื่องในพื้นที่ภาคกลางและ
ภาคเหนือ สงผลใหชาวนาสามารถปลูกขาวไดมากกวาปกอนซ่ึงประสบปญหา
ภัยแลง จึงทําใหมีความตองการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 
  ■  อตุสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวสาํเร็จรปู ดัชนีผลผลิต
  ขยายตัวรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
  ภาวะการผลิตและการจําหนายเพิ่มขึ้นจากอาหารสัตวเลี้ยง
  สําเร็จรูป อาหารสุกร และอาหารสัตวนํ้าสําเร็จรูป ทั้งนี้ 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประเทศคูคา
บางสวนเร่ิมคลี่คลายลง จึงทําใหมีความตองการนําเขาเนื้อสัตวจากไทยเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง 

เคร่ืองบินในชวงน้ียังคงมีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับ
ในช วง เดียวกันของป ก อนซึ่ ง มีการเดินทาง
โดยเคร่ืองบินทั้งในและตางประเทศเปนปกติ 
  ■ อุ ต ส า ห ก ร ร มก า รผ ลิ ต
  นํ้ าตาล  ดั ชนี ผลผลิ ตหดตั ว
  ร อยละ  57.4 เมื่อ เ ทียบกับ
  เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป  ก  อ น 
เนื่องจากผลผลิตออยในปนี้มีปริมาณนอยกวา
ปกอน จึงทําใหมีปริมาณน้ําตาลทรายดิบท่ีสามารถ
นํามาแปรสภาพเปนนํ้าตาลทรายไดมีปริมาณ
นอยลง ปริมาณการผลิตและการจําหนายนํ้าตาล
จึงมีแนวโนมลดลง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตมอลตและ
สุราท่ีทําจากขาวมอลต อุตสาหกรรมการผลิตปุย
เคมีและสารประกอบไนโตรเจน และอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 
  ■  อตุสาหกรรมการผลิตมอลต
  และสุราที่ทําจากข าวมอลต  
  ดัชนีผลผลิตขยายตัวร อยละ 
  25.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศเร่ิมดีขึ้น ธุรกิจ
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                    กาวใหมของอุตสาหกรรมกาวใหมของอุตสาหกรรม

            ยางรถยนตไทยยางรถยนตไทย
        ประหยัด ปลอดภัย ประหยัด ปลอดภัย 

ไรเสียงรบกวนไรเสียงรบกวน  (ตอนจบ)(ตอนจบ)

Shar ingShar ing

   หลังจากที่ทุกทานไดทราบถึงที่มาและความสําคัญของการจัดทํา
   ระบบฐานขอมูล ECO Sticker ยางรถยนต จากบทความ
ตอนที่ 1 แลว ในบทความตอนที่ 2 นี้ เรามาดูกันวาระบบ ECO Sticker 
ยางรถยนต มีประโยชนอยางไร และ ECO Sticker ยางรถยนต ประกอบดวย
รายละเอียดอะไรบาง

เกิดเปน 9 สะดวก สําหรับ 3 กลุมคน
 แนนอนวาประโยชนหลักของ ECO Sticker ยางรถยนต คือ การแสดง
ขอมูลสําคัญตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผู บริโภคเลือกซ้ือยางรถยนต
ไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แตมันไมไดมีดีเพียงแคนั้น 

3 สะดวกแรก เปนความสะดวกของผูบริโภค คือ 
1)  สะดวกเปรียบเทียบ ผู ซื้อสามารถดูเปรียบเทียบขอมูลไดง าย 

โดยบนฉลากจะมีขอมูลที่สําคัญครบถวน ทั้งขอมูลความปลอดภัยในการขับขี่
บนทองถนน ขอมูลการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และขอมูลการประหยัด
พลังงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือยางรถยนตสําหรับผูบริโภค 
 2)  สะดวกจัดเก็บ ผู ซื้อสามารถสแกน QR Code เพื่อเก็บขอมูล
ยางรถยนตเสนที่ซื้อไวดูภายหลังได โดยไมตองเก็บตัวสติ๊กเกอรไว 
 3)  สะดวกเจาะลึก ผู ใช ยางรวมถึงประชาชนท่ัวไปสามารถศึกษา
ขอมูลที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางรถยนต อาทิ สาระนารูตาง ๆ ไดจาก
เว็บไซต www.tyre.go.th ซึ่งขณะนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
อยูระหวางพัฒนาเว็บไซตใหมีความทันสมัย มีขอมูลที่ครบถวน และสะดวก
ตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
 3 สะดวกตอมา เปนความสะดวกของผูประกอบการ คือ 
 1)  สะดวกทําฉลาก ผูผลิตในประเทศและผูนําเขาสามารถจัดทําฉลาก
ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2721-2560 โดยไมตองออกแบบเองหรือหากตองการ
จะออกแบบเองบางสวนก็สามารถทําได 
 2)  สะดวกอัพเดท หาก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) มีการปรับปรุงหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาต 

(Part icular Requirements :  PR) สําหรับผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
ยางลอสูบลม : ขอกําหนดดานเสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนน
บนพื้นเปยก และความตานทานการหมุน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 
ระบบจะอัพเดท ECO Sticker ตาม PR ฉบับลาสุดใหโดยอัตโนมัติ 
 3)  สะดวกรู สถานะ ผู ประกอบการสามารถติดตามขอมูลความ
เคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมยางรถยนตไทยในภาพรวม รวมถึงสถิติที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวบรวมจากขอมูลของผูประกอบการในประเทศทุกรายได
 3 สะดวกสุดทาย  เปนความสะดวกของหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ คือ 
 1)  สะดวกติดตาม  เจ าหน าที่ สมอ .  สามารถตรวจสอบขอมูล
และเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวของของผูประกอบการทุกรายในระบบไดตลอดเวลา 
โดยเฉพาะกรณีมีผูรองเรียนการย่ืนเอกสารเท็จหรือการผลิต/นําเขาผลิตภัณฑ 
ซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อควบคุมใหผูประกอบการในประเทศ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดและปองกันไมใหมีการลักลอบผลิตหรือนําเขา
ผลิตภัณฑยางรถยนตที่ไมไดมาตรฐาน อันจะนํามาซึ่งความปลอยภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกผูใชรถใชถนนตอไป
 2)  สะดวกวิเคราะห เนื่องจากระบบจะจัดเก็บขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ
และเปนปจจุบันอยูเสมอ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงสามารถนําขอมูลไปใชวิเคราะห
สถานการณการผลิตและนําเขายางรถยนตของไทยไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 
โดยสามารถเรียกดูขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วในรูปแบบของไฟลขอมูลชนิด
ตาง ๆ อาทิ ไฟล Excel โดยมีการรักษาความปลอดภัยขอมูลของผูประกอบการ
อยางตอเนื่องและรัดกุม 
 3)  สะดวกแบงปน ในอนาคตเม่ือหนวยงานภาครัฐมีการบูรณาการ
ขอมูลรวมกันมากข้ึน เจาหนาที่จากตางหนวยงานจะสามารถเรียกดูขอมูล
ในระบบของหนวยงาน partner เปรียบเทียบกันได ทําใหสามารถนําไปวิเคราะห
ทิศทางของอุตสาหกรรมและเสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมรวมถึง
แกไขปญหาของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมไดมากย่ิงขึ้นในอนาคต

NATURAL PRODUCT
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จัดทําโดย :
นางสาวอริศรา สินอุดม

แหลงขอมูลอางอิง :
www.tyre.go.th
 www.tisi.go.th

 www.continental-tires.com
 www.goodyear.eu

 www.mahidolrubber.org 
 www.gso.org.sa
 www.jatma.or.jp

 www.albeniztyrelabelling.com

ECO Sticker ยางรถยนต บอกอะไรทานบาง
 นอกจากขอมูลพื้นฐาน ไดแก ยี่หอ รุน ขนาด ไทรคลาส หมายเลข
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องหมาย SWR ตามระดับ
ที่ทดสอบได  ชื่อผู ผลิตกรณียางรถยนต ที่ผลิตในประเทศ ชื่อผู นํา เข า 
โรงงานผู ผลิตในตางประเทศ และประเทศผู ผลิต กรณียางรถยนตที่นําเขา
จากตางประเทศ สัญลักษณมาตรฐานผลิตภัณฑบังคับ รวมถึง QR Code แลว 
ฉลากผลิตภัณฑยางรถยนต หรือ ECO Sticker ยางรถยนต ยังบอกขอมูลสําคัญ
ที่แสดงถึงความประหยัด ปลอดภัย และไรเสียงรบกวน ตามมาตรฐานเลขท่ี 
มอก. 2721-2560 ดังนี้

1.  Rolling Resistance หรือความตานทานการหมุน 
 ความตานทานการหมุนกับประสิทธิภาพการใช 
เ ช้ือเพลิงจากการที่ยางรถยนตส งผลต อการใช นํ้ามัน
ถึงรอยละ 20 ของการใชนํ้ามันทั้งหมดของรถยนตทั้งคัน 
ยิ่ งผู  ใช  ยางรถยนต  เ ลือก ซ้ือยางที่ สามารถช  วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงไดมากขึ้น ก็จะยิ่งชวยให

สามารถประหยัดพลังงาน ซึ่งสงผลโดยตรงตอการรักษาส่ิงแวดลอม รวมถึง
ชวยประหยัดคาใชจายในการเติมนํ้ามันอีกดวย วิธีการอานคาความตานทาน
การหมุน คือ ยางรถยนตที่มีความตานทานการหมุนต่ํา (ใช แรงในการ
ขับเคลื่อนนอย) จะมีประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลงที่ดีกวา กลาวคือสามารถ
ประหยัดพลังงานไดสูง ซึ่งสังเกตไดงายจากเกรด A สีเขียว ถึงเกรด G สีแดง 
(สําหรับยางรถยนตนั่งจะไมมีเกรด D) โดยยางรถยนตที่มีความตานทานการหมุน
ตํ่าหรือประหยัดพลังงานไดสูงที่สุดจะมีความตานทานการหมุนอยูในเกรด A 
ซึ่งทุก ๆ เกรดท่ีขยับจาก A ลงไป G จะบงบอกถึงการใชนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.1 ลิตรตอระยะทางขับขี่ 100 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิงของรถยนตยังขึ้นอยู กับปจจัยอ่ืน ๆ เชน นํ้าหนักบรรทุก 
ลักษณะการขับขี่ ลมยาง ฯลฯ ผู ใชรถจึงควรท่ีจะตรวจสอบลมยางอยาง
สม่ําเสมอและไมบรรทุกส่ิงของที่มีนํ้าหนักมากจนเกินไป เพื่อการประหยัดนํ้ามัน
และความปลอดภัยบนทองถนนของทานและผูอื่น
 2.  Wet Grip หรือการยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปยก

 โดยการยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปยกจะแสดงบนฉลาก
ตั้งแตเกรด A ถึง F (สําหรับยางรถยนตนั่งจะไมมีเกรด D 
และ G) ซึ่งยางรถยนตที่มีการยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปยกไดดี
ที่สุดจะอยูในเกรด A และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นยางรถยนต

ที่มีการยึดเกาะถนนบนพื้นเปยกที่ดีจะชวยใหทานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ที่ไมคาดฝนได 
 3.  Noise หรือเสียงจากยางลอท่ีสัมผัสผิวถนน 

 โดยเสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนนจะแสดงบนฉลาก
ใน 3 ระดับ ดวยสัญลักษณคลื่นเสียงสีดํา ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้

   ชวนคิด การนํามาตรฐานสากลมาใชในไทยโดยไมปรับปรุง
   ใหสอดคลองกับบริบทของประเทศเปนเรื่องท่ีเหมาะสม
   หรือไม?
   ● ประเทศไทยมีผู ผลิตยางล อรถบรรทุกและรถโดยสาร
โครงสรางผาใบเฉียงจํานวนหลายราย โดยยางลอชนิดดังกลาวเหมาะกับ
การใชวิ่งบนถนนที่ขรุขระและสามารถรองรับนํ้าหนักบรรทุกไดมาก 
จึงไดรับความนิยมและถูกนําไปใชอยางกวางขวางในประเทศที่ถนน
ยังไมดีนักหรือในอุตสาหกรรมที่ตองขนสงสินคาที่มีนํ้าหนักหลายสิบตัน 
ถือเปน segment ของผลิตภัณฑที่ผู ผลิตไทยมีการส่ังสมองคความรู
มาอยางยาวนานและมีความเช่ียวชาญในการผลิตมากท่ีสุด 
   ● การที่ยางลอรถบรรทุกและรถโดยสารโครงสรางผาใบเฉียง
จะถูกบังคับใหตองแสดงเคร่ืองหมาย SWR ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2566 
เปนตนไป ทําใหผู ผลิตที่คิดจะไปตอในผลิตภัณฑนี้ตองเรงลงทุนพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อสงทดสอบใหมีคาตางๆ ตามเกณฑที่มาตรฐานกําหนด 
ซึ่งมีความเปนไปไดตํ่าและอาจไมคุมทุน
   ●  ผู ประกอบการในประเทศที่มีความพรอมจึงปรับตัวดวย
การหันมาผลิตยางลอรถบรรทุกและรถโดยสารโครงสรางเรเดียลมากขึ้น 
ผลิตยางลอชนิดอื่นเพิ่มเติม ควบคูไปกับการลดการผลิตยางลอรถบรรทุก
และรถโดยสารโครงสรางผาใบเฉียงลง โดยมีแผนที่จะเลิกการผลิตยางลอ
โครงสรางผาใบเฉียงเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช 
   ●  การลงทุนขยายโรงงานและปรับเป ล่ียนเค ร่ืองจักร
เพื่อรองรับการผลิตยางลอโครงสรางใหมตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 
ผูประกอบการที่สามารถเขาถึงแหลงเงินกูเทานั้นจึงจะขยายหรือปรับปรุง
กิจการได 
   อยางไรก็ตาม ถึงแมว าวันนี้ผู ผลิตยางรถยนตในประเทศ
จะรู สึกถูกบีบบังคับใหตองปรับตัวตามมาตรฐานสูงลิบของยุโรปดวย
เงื่อนเวลาเพียงไมกี่ป  ทั้ง ๆ ที่ยังมีตลาดรองรับผลิตภัณฑที่ผลิตอยู 
ในปจจุบัน แตหากมองอนาคตที่ถนนหนทางในทุกประเทศจะถูกพัฒนา
ใหดีขึ้น ประชากรทั่วโลกคํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนและมีแนวโนม
จะเห็นความสําคัญของการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน จนทําให
ความตองการใชยางลอรถบรรทุกและรถโดยสารโครงสรางผาใบเฉียงคอยๆ 
ลดนอยลงและหมดไปในที่สุด
   การยกระดับมาตรฐานยางรถยนตของประเทศไทยในวันนี้
เปนการเตรียมการเพ่ือใหผู ประกอบการไทยทุกรายคงอยูและเติบโตได
ในระยะยาว

 
 
 

1)  หน่ึงคล่ืน = เสียงเงียบ หรือมีระดับเสียงตํ่ากวากฎหมายกําหนด
ตั้งแต 3 เดซิเบลข้ึนไป
 2)  สองคล่ืน = เสียงปานกลาง หรือมีระดับเสียงอยูระหวางระดับตํ่า
กวากฎหมายกําหนด 3 เดซิเบล ถึงลิมิตที่กฎหมายกําหนด 
 3)  สามคล่ืน = เสียงดัง หรือมีระดับเสียงดังกวาลิมิตที่กฎหมายกําหนด  
 

NATURAL PRODUCT
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     ลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 นําไปสู
     การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ในการปรับตัว
และหันมาใหความสนใจกับการซื้อสินคาผานโลกออนไลนมากยิ่งขึ้น 
จะเห็นไดจากชวงล็อคดาวนผูคนตางใหความสนใจสั่งซื้อสินคาออนไลน 
เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล หรือแมแตขาวของเครื่องใชอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวกวาภาวะปกติ ดวยความจําเปนท่ีไมสามารถออกไป
หาซ้ือสินคาได และชองทางบนแพลตฟอรมแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ที่อํานวย
ความสะดวกและเขาถึงผูบริโภค เหลานี้จึงกลายเปนชองทางใหมิจฉาชีพ
ที่แฝงตัวในนามของพอคา แมคาออนไลนใชเปนเครื่องมือในการหลอกลวง
ผูบริโภคไดไมยาก เชน กรณีขาวถูกโกงจากการสั่งซื้อหนากากอนามัย
สูญเงินไปหลายบาท หรือกรณีอื่น ๆ อีกมากมายจากการซ้ือสินคาออนไลน
แลวไมไดรับของ หรือไดของไมตรงตามที่สั่ง เม่ือเปนเชนนี้แลวเราจะมีวิธี
การจัดการอยางไรใหรูเทาทันกลโกงการซ้ือของออนไลนไดบาง ติดตาม
ไดจากบทความน้ี

จะรูไดอยางไรวารานคาออนไลนท่ีเราซื้อเช่ือถือได
 แนนอนวารานคาออนไลนมีมากมาย และแตละผลิตภัณฑก็มี
วางขายในหลาย ๆ ราน บางก็โฆษณาราคาถูกท่ีสุด สินคาดีที่สุด แตเราจะรู
ไดอยางไรวารานท่ีเราซื้อของน้ันเช่ือถือได ไมหลอกโกงเงิน วันน้ีเลยมี
เทคนิคสําหรับนักชอปออนไลนกอนท่ีจะเลือกซ้ือสินคาออนไลน 

☛ คนหาขอมูลรานคาเพื่อยืนยันตัวตน
  การคนหาขอมูลรานคาจาก google จะเปนประโยชนตอผูซื้อ
อยางมากเพราะย่ิงเรารูขอมูลรานคามากเทาไหร ยิ่งชวยทําใหเรามั่นใจ
ในการเลือกซื้อสินคามากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรานคาออนไลน 
เพราะเปนการซ้ือขายแบบผูขายและผูซื้อไมไดเห็นหนากันจริง เห็นสินคา

สํานักงานเลขานุการกรม

เพียงในรูปภาพแตไมเห็นสินคาจริง โอกาสเส่ียงที่จะเกิดการหลอกลวง
จึงเกิดขึ้นได สําหรับขอมูลรานคาออนไลนที่ผู ซื้อจําเปนตองรู  ไดแก 
ชื่อรานคา ชื่อผูขาย เลขที่บัญชีของผูขาย เปนตน 
 ☛ ดูรีวิวจากผูท่ีเคยซ้ือสินคา 
  การดูรีวิวสินคาจากผูที่เคยซื้อจะชวยประกอบการตัดสินใจ
ในการซ้ือสินคานั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น เชน คุณภาพสินคา การจัดสง การให
บริการ เปนตน เราจะไดเห็นทั้งคําแนะนํา คําติชม จากผู ที่ เคยซื้อ
และใชสินคาจริงวารานคาน้ัน ๆ เช่ือถือไดหรือไม 
 ☛ ระวังการขายสินคาท่ีมีราคาถูกเกินไป
  ผูซื้อควรระมัดระวังสินคาท่ีมีราคาถูกมากจนเกินไป เนื่องจาก
การตั้งราคาถูกเปนส่ิงที่สามารถลอใจผู ซื้ออยางเราไดดี ผู ซื้อจึงควร
พิจารณาและรีเชคขอมูลจากหลายแหลง เพื่อปองกันการถูกฉอโกง

เตือนภัย !เตือนภัย !
นักชอปนักชอปออนไลนออนไลน
ซื้อของอยางไรไมใหโดนโกงซื้อของอยางไรไมใหโดนโกง
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☛ แชทหรือสอบถามกับรานโดยตรงกอนส่ังซ้ือสินคา
  หากสนใจในผลิตภัณฑหรือสินคา ควรสอบถามหรือแชทพูดคุย
กับทางราน กอนที่จะมีการสั่งซื้อและจายเงิน เพื่อรีเช็คขอมูลของสินคา 
และเพื่อประโยชนในการเก็บบันทึกการสนทนาเปนหลักฐาน กรณีที่รานคา
ดําเนินการไมถูกตอง

☛ เลือกรานคาท่ีมีชองทางในการคืนสินคาได
  ควรเลือกซ้ือสินคาจากรานคาที่มีช องทางในการจัดสงคืน
สินคาได ในกรณีที่ไดรับสินคาชํารุด เสียหาย หรือไมตรงกับท่ีสั่งซื้อ 
เพ่ือสรางความม่ันใจวาสินคาท่ีเราจะซ้ือมีการรับประกันจากรานคา
แนนอน

ทําอยางไรหากส่ังสินคาออนไลนแลวไมไดรับสินคา
 เมื่อทําการส่ังซื้อสินคาและชําระเงินเรียบรอยแลว บอยครั้งที่เรามัก
พบวามีผูเสียหายจํานวนมากท่ีไมไดรับสินคาที่สั่งซ้ือไว หรือไดของไมตรง
กับที่ตองการ ตกเปนเหยื่อถูกโกงเงินจากการซ้ือสินคาออนไลน             บาง
รายแจงความดําเนินคดี บางรายก็ตองจํายอมปลอยผานไปเพราะไมมีหลัก
ฐานเพียงพอในการเอาผิด ดังนั้นเพ่ือไมใหผูกระทําผิดทําผิดอีกหากเราเปน
ผูไดรับความเสียหายใหดําเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมหลักฐาน 
 รวบรวมหลักฐานจากการส่ังซื้อสินคาออนไลนรานนั้นใหไดมาก
ที่สุด ไดแก

● หนาเว็บไซตของรานที่เราเขาไปสั่งซื้อสินคา 
●  ขอความแชทที่เคยคุยรายละเอียดการซ้ือขาย แคปเชอรภาพ

การสนทนา
● ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล และเลขที่บัญชีของรานคา 
●  หลักฐานการโอนเงิน สลิปโอนเงิน, ใบนําฝากที่เราจายคา

สินคาไป
●  สําเนาบัตรประชาชนของเรา

 ●  แจงความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 Technology Crime Suppression Division :TCSD ตั้งอยูที่ศูนย
ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร 
โดยนําหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาใหแกเจาหนาท่ีกองปราบปราม 
เนื่องจาก TCSD สามารถคนหาขอมูลของสแกมเมอรและสามารถ
หาสแกมเมอรออนไลนได ทําใหสามารถติดตามคนรายไดอยางรวดเร็ว
 อยางไรก็ตามในกรณีที่แจงความกับ TCSD จะตองมีการข้ึนศาล
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะไมสะดวกสําหรับผูที่อยู ตางจังหวัด ดังนั้นผูที่อยู 
ตางจังหวัดเพ่ือความสะดวกใหแจงความท่ีสถานีตํารวจทองท่ี ซึ่งบางกรณี
ทาง TCSD ก็จะโอนคดีใหทางตํารวจทองที่เปนผูดูแลคดีใหเชนเดียวกัน

บทลงโทษของผูท่ีกระทําความผิด
 สําหรับผู ขายที่ฉ อโกงที่ เข าข ายกระทํา
ความผิดจะไดรับบทลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 
การทุจริตหลอกลวงผูอื่นดวยขอความท่ีเปนเท็จ 
หรือ ปกปดขอความจริง ซึ่งควรบอกและแจงให
ทราบ จะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ โดยจะมีอายุความ 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ีรู เรื่องกระทําผิด
และรูตัวผู กระทําผิด ดังนั้นหากรู ตัววาถูกโกง ใหรีบแจงความภายใน
3 เดือน
 2. ตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการนําเขาซ่ึงขอมูลอันเปนเท็จ หลอกลวง 
ทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 
100,000 บาทดวย โดยมีอายุความ 10 ป
 อยางไรก็ตามการซื้อของออนไลนไมใชชองทางที่นากลัวนะคะ 
เพียงแตผูซื้อควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณ
ถูกโกง และหากใครมีขอสงสัยเกี่ยวกับการถูกโกงจากการทําธุรกรรม
ออนไลน สามารถติดตอไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ที่เว็บไซต tcsd.go.th 

จัดทําโดย :
นางสาวเทพยุดา วงศวิรัติ

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.jeab.com/infographic/how-to-when-

shopping-online-but-dont-recieve-product
https://money.kapook.com/view188832.html

https://www.youtube.com/watch?v=xqOuslzcXDM
2. แจงความดําเนินคดี

 การแจงความเพ่ือดําเนินคดีกับผูขายที่ฉอโกง สามารถทําได 2 วิธี
●  นําหลักฐานที่รวบรวมมา เขาแจงความที่สถานีตํารวจในทองที่

เกิดเหตุกับเจาหนาที่ตํารวจ โดยแจงวาตองการดําเนินคดีใหถึงที่สุด ไมใช
แคลงบันทึกประจําวันเฉยๆ
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นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมประชุมหารือแนวทางสงเสริมการใชพลังงานทดแทนนํ้ามันดีเซล B10 ภายใต
คณะอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน และน้ํามันปาลมท้ังระบบ โดยมีพลตํารวจเอกธรรมศักด์ิ วิชชารยะ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนฝายเลขานุการ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายทองชยั ชวลิตพเิชฐ ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม รวมเปนสกัขพียาน
ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ (MOU) เรื่องการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทยของไทยสูอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยระหวางสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมไทย รวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

นายทองชยั ชวลติพเิชฐ ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
รวมงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางยานยนตไฟฟาของประเทศไทย” 
และเปนวิทยากรอภิปราย ในหัวขอ “นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาการสงเสริมการลงทุน การสงเสริมสถานีอัดประจุไฟฟา
การพัฒนายานยนตไฟฟา และปญหาฝุน PM2.5 กับแนวทาง
การแกไขดวยยานยนตไฟฟา” เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 




