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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ
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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนมิถุนายน 
ฉบับท่ี 99 พรอมบทความท่ีมีสาระความรู น าอาน มาฝาก
คุณผู อ านเช นเคย เ ร่ิมกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง 
New Normal..ประเด็นทาทายใหมของอุตสาหกรรมไทย 
คอลัมน Sharing เรื่อง แนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษา สิงคโปร (ตอนจบ) และปดทายดวย เรื่อง 
สวิสเซอรแลนดดินแดนที่นาจับตามอง ในคอลัมนเก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตามกันมาตลอด แลวพบกันใหม
ฉบับหนาคะ
         ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ECONFF  CUS  CUS

ส

ที่มา: https://www.thaiquote.org/content/237003#!

    ถานการณการระบาดของ Covid-19 สงผลใหหลายส่ิง
    มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแนนอนวาการเปลี่ยนแปลงนี้
ยอมสงผลตอการใชชีวิต รวมถึงการทําธุรกิจที่ตองคํานึงถึงไลฟสไตลแบบ
ใหมที่เรียกวา “New Normal” ไมวาจะเปนการเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distance) การปรับลดความถี่ในการเดินทางไปทํางานผานการให
พนักงานทํางานอยูที่บานแทน (Work from Home) การใสหนากากทุกครั้ง
กอนออกจากบาน การที่เราเริ่มคุ นชินกับโลกดิจิทัลมากขึ้น จึงกลาว
ไดวาการเปล่ียนแปลงครั้งน้ีกําลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนไปตลอดกาล 
และแนนอนวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเปนประเด็นทาทายใหมของ
อุตสาหกรรมไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
 คําวา “New Normal” หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม” ถูกใช
เปนคร้ังแรกในป 2008 โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง 
(Bond Guru) ผูรวมกอต้ังบริษัท Pacific Investment Management 
(PIMCO) โดยใหนิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการเติบโต
ชะลอตัวลงจากในอดีตและเข าสู อัตราการเติบโตเฉล่ียระดับใหม 
ที่ตํ่ ากว าเดิม ควบคู ไปกับอัตราการว างงานที่สูง ข้ึนอย างต อเนื่อง
หลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริกา อีกท้ังความผันผวนทาง
เศรษฐกิจจะไมไดเปนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจแบบเดิม ๆ เหมือนท่ีผานมา 
เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในลักษณะท่ีแตกตาง

จากในอดีต สําหรับประเทศไทย ราชบัณฑิตยสภาได นิยามคําว า 
“New Normal” หมายถึง ความปกติใหม หรือฐานวิถีชีวิตใหม โดยเปน
รูปแบบการดําเนินชีวิตอย างใหม ที่แตกต างจากอดีตอันเนื่องจาก
มีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคย
อยางเปนปกติ และเคยคาดหมายลวงหนาไดตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหม
ภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ ไม คุ นเคย ที่ผ านมาเราอาจจะเคยเห็น 
New Normal ที่แตกตางกันผานเหตุการณที่สําคัญ เชน วิกฤติการเงิน
ครั้งใหญในสหรัฐอเมริกาในป 2551 ซึ่งเกิดจากวิกฤติหนี้บานและผลิตภัณฑ
ทางการเงินของสถาบันการเงินที่ซับซอนพังทลายลงมาเปนขั้น ๆ  จนนําไปสู
วิกฤติสถาบันการเงินท่ีลมละลายตามมาและกลายเปนวิกฤติเศรษฐกิจ
ครั้งใหญที่สุดอีกคร้ังหน่ึงรองจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ถือเปนภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําคร้ังใหญ (Great Depression) ที่เกิดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
ยุโรป ในป 2472 หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และไดสรางวิกฤติตอมาไมวา
จะเปนวกิฤตเิศรษฐกจิในยุโรป รสัเซยี วกิฤตหินีส้าธารณะกรีซ วกิฤตติลาดทุน
ของจีน เปนตน สําหรับประเทศไทยเราไดเห็น New Normal อยางชัดเจน
ที่สุดผานวิกฤติตมยํากุง โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนเปนผลกระทบในวงกวาง
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับหรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ในฝ ง Supply Side เปนการเปล่ียนแปลงท่ีถาวร และสงผลกระทบ
ตอผูบริโภคที่เปน Demand Side ทําใหผูบริโภคตองระมัดระวังการใชจาย 
มองหาสินคาบริการที่มีราคาถูกลง และแสวงหาการลงทุนใหมที่ได 

ผลตอบแทนสูงกว าดอกเบี้ยเงินฝาก เกิดเปนทัศนคติ
และแนวคิดในการใชชีวิตใหมที่เปน New Normal 
  สําหรับในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  Covid-19 
ไดส งผลกระทบตอผู ประกอบการเกือบท้ังหมดไมเว น
ทั้งผู ประกอบการรายใหญและผู ประกอบการ SMEs 
โดยสวนใหญไมได มีการคาดการณและเตรียมตัวตั้งรับ
สําหรับวิกฤติโรคระบาดในคร้ังนี้ และมีผู ประกอบการ
บางส วนที่ ได  รับผลกระทบต องเร  งปรับตัวโดยปรับ
สายการผลิต ปรับเปล่ียนสินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายในชวงน้ี
เปนการเฉพาะกิจเพื่อความอยู รอด เชน ผู ผลิตบางราย
เปลี่ยนจากผลิตเสื้อผามาผลิตหนากากผา เปนตน ในขณะที่

New New 
       Normal...       Normal...
ประเด็นทาทายใหมประเด็นทาทายใหม
ของอุตสาหกรรมไทย ของอุตสาหกรรมไทย 
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หลาย ๆ บริษัทไมสามารถปรับตัวได และไมสามารถดําเนินงานตอได 
เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่มีหวงโซการผลิต (Supply Chain) จากตางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่มีความรุนแรงของการระบาดมาก เพราะการระบาด
ของ Covid-19 สงผลใหกระบวนการขนสงมีประสิทธิภาพนอยลง อยางไร
ก็ตาม สิ่งสําคัญที่นาจับตามองหลังจากนี้ คือ New Normal ที่กําลังกลาย
เปนประเด็นทาทายใหมของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งในมุมมองของผูเขียน
มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้

มีแนวโนมการเกิดจุดเปล่ียนของ Supply Chain โลก 
วิกฤติ Covid-19 จะมีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงการบริหาร
Supply Chain ในอนาคต และมีโอกาสที่ภาคการลงทุน การผลิต 
และ Supply Chain โลกจะเปล่ียนแปลงไป ถึงแมวาหลายปที่ผานมา
การใช Supply Chain จะสามารถชวยลดตนทุนการผลิตลงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตในสภาวะการระบาดของ Covid-19 ในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกจนไม สามารถผลิตของใช จําเป น
ในสถานการณการระบาดได จึงมีความเปนไปไดที่แตละประเทศจะมีการ
เพิ่มกําลังการผลิตในประเทศใหเพิ่มข้ึนหลังจากน้ี รวมทั้งลดการพึ่งพิง
การผลิตสินค าหรือการนําเข าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเท านั้น 
ยกตัวอยางเชน จีน ที่ฐานการผลิตของโลกในปจจุบันกระจุกอยูที่จีน
เกือบทั้งหมด แตประเทศตาง ๆ จะเริ่มหันไปขยายฐาน/กระจายการผลิต
หรือนําเขาสินคาจากหลายๆ ประเทศแทน หรือบางบริษัทอาจจะเริ่มใช
การผลิตภายในประเทศมาแทนท่ี เพื่อลดการใช Supply Chain จาก
ตางประเทศ

พฤติกรรมผู บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ปฏิเสธไมไดว า
COVID-19 เปนปจจัยกระตุนใหผู บริโภคเปดใจตอการใชดิจิทัลอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จากมาตรการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันเพื่อรณรงค 
ยับยั้ง และปองกันการแพรเชื้อภายในประเทศ ทําใหผู บริโภคตองใช
การบริการตาง ๆ ผานรูปแบบดิจิทัลอยางจริงจัง สงผลตอการเติบโต
ดานการใชดิจิทัลแพลตฟอรมตาง ๆ ผูคนเร่ิมใชบริการออนไลนเพ่ือความ
บันเทิงมากข้ึน ไมวาจะเปนการชอปปงออนไลนที่มีแนวโนมวาในอนาคต
การซ้ือขายออนไลนจะเติบโตข้ึนอยางมหาศาล เพราะวิกฤติบังคับให
ผู บริโภคจําตองเดินขามกําแพงแหงความเคยชินเดิมในการจับจาย
ซึ่งในท่ีสุดก็จะคุนชินและกลายเปน New Normal การใชสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media) เชน Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok 
เกิดเพจ e-Marketplace ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เกิดการเรียกใชบริการ 
Delivery เพ่ิมข้ึน อาทิ การสั่งอาหารผานทางแอปพลิเคชั่นตาง ๆ 
เกิดการใช งาน e-Payment เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู คนมีความกังวล
ในการสัมผัสเงินสด จึงทําใหหันมาใช e-Wallet เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน
ผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ไดพัฒนา e-Payment ของตนเอง 
และกระตุนใหผูบริโภคชําระคาสินคาและบริการดวยวิธีนี้มากขึ้นเชนกัน 
รวมทั้ง มีการใชงานระบบเรียกดูภาพยนตรตามความตองการ (Movie 
on Demand) เพิ่มขึ้น เชน Netflix, Viu, Youtube-TV เปนตน 
ตอจากนี้ไป “ดิจิทัล” จะไมไดเปนเพียงสวนหนึ่งในชีวิตเทานั้น หากแตจะ

กลายเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิตของผูบริโภคเหมือนดังเชน
ปจจัยส่ี นอกจากนี้ ผูบริโภคยังมีไลฟสไตลที่ใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น เรื่อง
สุขอนามัยได กลายมาเป นบรรทัดฐานใหม   หรือ  New Norm1 

ของผูบริโภคไปโดยปริยาย ดังนั้น ในยุค New Normal พฤติกรรมผูบริโภค
ที่เปล่ียนแปลงไปจึงเปนประเด็นทาทายของภาคอุตสาหกรรมไมมากก็นอย
 เทคโนโลยีจะขับเคล่ือนโลก การแพรระบาดของ COVID-19 
ไดกลายเปนตัวเรงปฏิกิริยาใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานเทคโนโลยี
ไดเร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น โดยเทคโนโลยีจะ Disrupt รูปแบบธุรกิจแบบเดิม ๆ  
และธุรกิจดั้งเดิมที่ไมสามารถปรับตัวใหทันตอพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของผูบรโิภคได อาท ิการเรียนการสอนออนไลน นอกจากน้ี เทคโนโลยตีาง ๆ 
ไมวาจะเปนปญญาประดิษฐหรือสมองกล (Artificial Intelligence: AI) 
สําหรับการชวยคิดและวิเคราะหอัตโนมัติ หรือ Data Visualization
ที่เปนการนําขอมูลดิบมาทําใหเข าใจไดง ายขึ้นดวยการทําเปนภาพ 
กราฟ แผนภูมิ หรือวิดีโอจะเร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากการลงทุน
ในเทคโนโลยีจะเปนตัวชวยใหบริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
สําหรับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ แรงงานคนจะถูกทดแทน
ดวยเทคโนโลยีและหุ นยนตมากขึ้น ซึ่งจะกระทบโดยตรงกับแรงงาน
และผูเลนในอุตสาหกรรมตาง ๆ และเปนตัวเรงปฏิกิริยาใหธุรกิจเหลานั้น
ปรับตัวใหทันโลกท่ีหมุนเร็วขึ้น โดยขอมูลจาก Frost & Sullivan2 บริษัท
ชั้นนําระดับโลกที่ทําหนาที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยี
ตางๆ ไดเผยแพรผลการวิเคราะหวา 10 ดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะมาชวยมนุษย
ในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 หนึ่งในนั้น
คือ AI นั่นเพราะในทางการแพทย AI มีบทบาทเปนอยางมากในการใช
ปญญาที่ถูกประดิษฐขึ้นมาน้ีชวยคัดกรองโรค หรือหยิบจับขอมูลงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ที่มีอยูมากมายมหาศาลมาใชอยางถูกตอง แมนยํา
อันจะนําไปสูการรักษาหรือตอยอดการวิจัยอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากการที่
รัฐบาลจีนไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปองกัน
และควบคุม Covid-19 เชน AI, Big Data, Cloud Computing เปนตน 
ขอมูลเหลานี้ลวนเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่จะขับ
เคล่ือนโลกในอนาคต ซึ่งนับว าเป นทั้งโอกาสและประเด็นท าทาย
ของอุตสาหกรรมไทยที่จะเรงยกระดับไปสูอุตสาหกรรม 4.0

1  ราชบัณฑิตยสภา 
2  https://mgronline.com/qol/detail/9630000052381, 21 พฤษภาคม 2563

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1810991
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ความอ อนแอของตลาดแรงงาน  ขอมูลจากฝ ายวิจัย
ด านเศรษฐกิจและตลาดเงิน Economic Intelligence Center 
(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ไดประเมินสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 วาจะสงผลใหจํานวนผูวางงานเพ่ิมข้ึนสูงถึงราว 3-5 ลานคน 
ถือเปนระดับที่สูงกวาทุกวิกฤตการณในอดีตของไทย เนื่องจากผลกระทบ
ครั้งนี้กินวงกวางกวาและมีการหยุดชะงักฉับพลัน (Sudden Stop) 
ของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคเกษตรอาจไมสามารถ
ทําหนาที่ดูดซับคนตกงานจากภาคอื่น ๆ ไดเหมือนในอดีตจากปญหาภัย
แลง นอกจากน้ียังระบุวา ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญสภาวะวิกฤติ
ที่ยังไม รู จุดจบแน ชัดจากผลของการแพร ระบาดของ COVID-19 
ซึ่งสงผลกระทบในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยมีความรุนแรงเปนพิเศษ
ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคการทองเท่ียว โดยวิกฤติดังกลาวเปนความเส่ียง
ตอตลาดแรงงาน ซึ่งมีสัญญาณความออนแอมาต้ังแตในชวงกอนหนาท่ี
จํานวนผู มีงานทําของไทยมีแนวโน มลดลงในช วงหลายปที่ผ านมา 
โดยจํานวนผูมีงานทําเฉลี่ยในป 2562 มีจํานวน 37.602 ลานคน ลดลง 
0.478 ลานคน เมื่อเทียบกับจํานวนเฉล่ียในป 2557 สาเหตุมาจาก
ทั้งปจจัยเชิงวัฏจักร คือ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ซึ่งทําให
ความตองการแรงงานมีนอยลง และปจจัยเชิงโครงสราง โดยเฉพาะ
การออกจากกําลังแรงงานของกลุมผู สูงอายุ ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก
5.395 ลานคน เปน 6.797 ลานคน

สวนแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานอาจจะนอยลงจากความยากในการ
เดินทางเขา-ออกประเทศจากมาตรการปองกันการแพรระบาดของ 
COVID-19 และการลงทุนที่เร่ิมกระจายไปในหลายประเทศในภูมิภาค 
ทําใหแรงงานเหลาน้ีมีโอกาสทํางานในประเทศตนเองไดมากขึ้น
 ภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ผานพนไป 
หลาย ๆ ธุรกิจคงตองกลับมาทบทวนรูปแบบธุรกิจหรือปรับแผนธุรกิจ
ภายใตการแขงขันในรูปแบบใหมที่กําลังจะเร่ิมขึ้น การเตรียมพรอม
เพื่อรับมือกับประเด็นทาทายใหมที่กลาวมาแลวขางตนตั้งแตวันนี้จะชวยให
ธุรกิจสามารถออกตัวไดเร็วข้ึน สําหรับภาคอุตสาหกรรมมีหลายเร่ือง
ที่ผูประกอบการควรตองตระหนักและใหความสําคัญเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถ
ประคองธุรกิจใหอยู รอดและเสริมความแกรงใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มขึ้นในอนาคต เชน การบริหาร Supply Chain ที่มีความ
ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหสามารถแขงขันได การพัฒนาสินคาให
ตอบโจทยกับความตองการใหม ๆ ในยุค New Normal การใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพและไมลืมใหความสําคัญกับการคิดคนเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม ๆ อยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี เชน 
การนําหุนยนตมาใชมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ยอมจะมีสวนสัมพันธกับ
การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณความออนแอของ
ตลาดแรงงานเพื่อเปนการลดตนทุน และลดผลกระทบจากการขาดแคลน

แรงงานของบางสาขาอุตสาหกรรมในอนาคต
การปรับตัวอยางชาญฉลาดของอุตสาหกรรมไทย
ใหเขากับยุค New Normal ภายใตประเด็น
ทาทายใหมนี้ จะชวยใหผู ประกอบการผานพน
ช  วง เวลาที่ ยากลํ าบากนี้ ไป ได   และถึ งแม  
New Normal นี้อาจจะดูไมสวยงามสําหรับ
บาง ธุ รกิ จ  แต  ไม  ช  า ก็ เ ร็ วค ล่ืนแห  งความ
เปล่ียนแปลงจะมาสูธุรกิจเสมอ “การเรงปรับตัว” 
จึงเปนหัวใจสําคัญสูงสุดของความสําเร็จ

ภาวะการทํางานของประชากรไทย

 ในชวงเดียวกัน ประกอบกับหลายปจจัยลบที่ เข ามากระทบ
พรอม ๆ กัน ทั้งการหดตัวของเศรษฐกิจโลก และปญหาภัยแลง วิกฤติครั้งนี้
จึงมีแนวโนมสงผลกระทบเปนวงกวางตอแรงงานในหลายอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี ในอนาคตบางธุรกิจอาจมีการลดจํานวนแรงงานลง เพราะ
นอกจากแรงงานคนจะถูกแทนท่ีดวยหุนยนตแลว ภาคอุตสาหกรรม
จําเปนตองปรับตัวเพ่ือเอาตัวรอดหลังจากวิกฤตินี้ การ Work From Home 
เปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหนายจางสามารถทราบไดวาแทจริงแลวธุรกิจ
ของตนตองการแรงงานท่ีแทจริงมากนอยเพียงใด ประเด็นทาทาย
อีกประการหนึ่งในเรื่องแรงงาน คือ แรงงานมีแนวโนมลดลง จากการที่
แรงงานภายในประเทศมีอัตราการเกิดน อยและเข าสู ภาวะสูงวัย 

จัดทําโดย :  
นางสาวเรวดี  แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง :
 ความปกติในรูปแบบใหม (New Normal), 

เขมรัฐ ทรงอยู, 
เผยแพรในนิตยสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2558, สืบคนจาก SCB Economic Intelligence Center 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

  5 New Normal คําทํานายธุรกิจหลังโควิด, กันต เอี่ยมอินทรา 
คอลัมน OVERSEAS & EDU, https://www.bangkokbiznews.com, 

26 เมษายน 2563
 อัพเดท Insights 7 พฤติกรรมชีวิตวิถีใหมของผูบริโภค 
และองคกรธุรกิจ “หลัง COVID-19”, https://www.marketingoops.com, 

7 พฤษภาคม 2563
 New Normal ของการลงทุน ภายหลังสถานการณ Covid-19, 

คามิน เจตนจรุงวงศ ที่ปรึกษาบริหารทรัพยลูกคาบุคคลพิเศษ 
ธนาคารกสิกรไทย, https://www.posttoday.com, 8 พฤษภาคม 2563
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ป 2563
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 17.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรม การผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตมอลตและสุราที่ทําจากขาวมอลต อัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนเมษายน 2563 อยูที่รอยละ 51.9

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563 หดตัวรอยละ 17.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกล่ันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตมอลตและสุราที่ทําจากขาวมอลต 
  ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 81.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากปญหา
  การระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการปองกันการ
  แพรระบาดจากภาครัฐและจากโรงงาน  ทําใหมีความตองการ
สินคาลดลง ตองหยุดการผลิตช่ัวคราว รวมถึงปญหาในการขนสงและการผลิตชิ้น
สวนจากท่ัวโลก 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
  ปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 19.3 เม่ือเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของปกอน จากผลการระบาดของไวรัสโควิด-19 

  ●  อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใช 
  รักษาโรค ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 38.5 เม่ือเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการสินคา
  ยกเวนยาผง เนื่องจากจํานวนวันทํางานท่ีมากกวาปกอน
  หลังประกาศเลื่ อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต   และมี
การผลิตยาเพ่ือสต็อคไวลวงหนาไดมากข้ึนหลังมีการเพ่ิมอาคารเก็บยาต้ังแต
ตนปของผูผลิตบางราย 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส วนและแผ นวงจร
  อิ เล็กทรอนิกส  ดัชนีผลผลิตขยายตัวร อยละ 10.5
  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ต ามคําสั่งซื้อของ
  ตลาดโลก โดยเฉพาะสินคาประเภทวงจรอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณกึ่งตัวนําที่ใชในอุตสาหกรรมทางการแพทยและอุปกรณชิ้นสวน
คอมพิวเตอร

  ภาครัฐจึงออกมาตรการอยูบาน 
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สงผลใหความตองการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางขนสงลดลงไปมาก 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิต 
  มอลต  แ ล ะ สุ ร า ที่ ทํ า จ า ก
  ขาวมอลต ดัชนีผลผลิตหดตัว
  ร อยละ  82 .4  เ ม่ือ เ ทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน จากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหภาครัฐประกาศหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทตลอด
เดือนเมษายนของปนี้ รวมถึงมีการปดรานอาหาร
และสถานบริการแบบนั่งดื่มเพ่ือลดการรวมตัวกัน 
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีต  ปูนซี เมนต   อุตสาหกรรมการผลิต
เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิต
  ผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนต 
  ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 23.5
  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน จากพื้นสําเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ 
ตามความตองการใชอยางตอเนื่องจากโครงการ
กอสรางของรัฐ 



  วามเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับที่ 98 เดือนพฤษภาคม 2563 
  ไดนําเสนอขอคนพบตอแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษาของประเทศอาเซียน โดยมาเลเซีย ภายใตโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ “Regional Workshop : ASEAN-Korea Dialogue for E-waste 
Management” (การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค : การจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) ดําเนินงานโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดวยการสนับสนุน
จากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-
Korea Economic Cooperation Fund : AKEC Fund) ภายใตความตกลง
การค าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade 
Agreement : AKFTA)  จุลสาร OIE Share ฉบับน้ี ขอนําเสนอขอคนพบ
ตอแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา สาธารณรัฐสิงคโปร 
ซึ่งเปนตอนจบของการเก็บขอมูลจากประเทศท่ีเปนกรณีศึกษา
 จากการเก็บขอมูลภาคสนาม และสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานของสิงคโปร
พบวา ขอมูลการเกิดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสของประชาชนสิงคโปร มีจํานวน
มากถึง 60,000 ตันตอปหรือเทียบเทากับนํ้าหนักเครืองบินแอรบัสรวมกัน 330 ลํา 
โดยครึ่งหน่ึงของขยะอิเล็กทรอนิกสมาจากภาคครัวเรือน ซึ่งเกือบรอยละ 50 
แสดงความไมรู หรือไมแนใจในการท้ิงขยะประเภทน้ีและไมทราบขอมูลวา
จะนําไปใชรีไซเคิลไดอยางไร ที่ผานมา ปญหาหลักของสิงคโปรคือ การขาดระบบ
การจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกสระดับประเทศ โดยการคัดแยกหรือการรีไซเคิล
สวนใหญ ดําเนินการแบบไมเปนทางการ เชน คนเก็บขยะ หรือรานขายของเกา
ซึ่งทําไดเพียงแตทําลายอุปกรณแลวนําสวนประกอบหรือวัสดุบางอยางออกมา 
ภาครัฐสิงคโปรจึงไดใหความสําคัญตอการสรางความตระหนักรู (Awareness) 
ใหกับภาคประชาชน โดยไดศึกษาแบบอยางระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
เทยีบเคยีงจากประเทศในยโุรปเพือ่นํามาปรบัใช เชน การกําหนดใหหางสรรพสนิคา
ตั้งจุดถังขยะรับท้ิงซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางคือ City Square Mall’s 
e-waste recycling programme, การใหบริการรับซากขยะอิเล็กทรอนิกส
ขนาดใหญ ตัวอยางคือ Singtel x SingPost E-waste Recycling Programme 
ดําเนินการโดยบริษัทไปรษณียสิงคโปร (SingPost) หรือการสงผานซองจดหมาย
บริษัทโทรคมนาคม (Singtel) เพื่อเรียกไปรับซากผลิตภัณฑ โดยไมเสียคาใชจาย 
หรือสถานท่ีจัดเตรียมไว ทั้งน้ี ขยะท้ังหมดจะถูกรวบรวมและนําสงไปยัง
โรงงานรีไซเคิล ตัวอยางคือ TES-AMM ตามกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย
และมาตรฐานส่ิงแวดลอม โดยมีขอคนพบแตละหนวยงาน ดังน้ี

National Environment Agency (NEA) หรือสํานักงาน
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนสถาบันอิสระของภาครัฐสิงคโปร จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่
1 กรกฎาคม 2545 มีภารกิจหลักในการดําเนินนโยบายดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่รับมอบจาก Environmental Policy Division, Ministry 
of the Environment and Water Resources (MEWR) เพ่ือนําไปสูแผนปฏิบัติ
การดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสิงคโปร โดย NEA 
ดําเนินการพัฒนาขอริเริ่มและโครงการตาง ๆ รวมกับหุนสวนทุกภาคสวน ไดแก 
ประชาชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สําหรับที่มาของการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสของสิงคโปร ตั้งต นจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
(EU-RoHS) โดยไดกําหนดการจํากัดสารวัตถุอันตราย (Restriction of 
Hazardous Substances : RoHS) เพื่อปองกันมลพิษ โดยการจํากัด
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หรือลดปริมาณการใชสารวัตถุอันตราย ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เปนตนมา 
โดยกําหนดการคํานวณปริมาณสารเปนหนวยนํ้าหนัก จํานวน 6 ชนิด อาทิ 
ตะก่ัว โครเมียม และแคดเมียม เป นต น ที่ถูกใช ในกระบวนการผลิต
และการทิ้งอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and 
Electronic Equipment : EEE) รวมท้ังสวนประกอบ ชิ้นสวนและวัสดุทุกช้ิน 
ซึ่งมีผลบังคับใชกับโรงงานผูผลิต ผู จัดจําหนาย และผูนําเขา โดยสิงคโปร
ไดปรับมาใชกับผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 6 ชนิด 
(Singapore RoHS) ไดแก โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรโนตบุ ค ตู เย็น 
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน และเครื่องซักผา พรอมทั้งกําหนดทางเลือกในการ
ทิ้งซากผลิตภัณฑดังกลาว ไดแก การบริจาค การสงซอมแซมและนํากลับไปใช  
การขายเปนสินคามือสองใหกับรานคาที่ร วมโครงการ และการมอบใหกับ
โรงงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส 
 ในป 2558 NEA ไดรวบรวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสของสิงคโปรไวเพียงแหงเดียว เพื่อเปนกลไกหลักในการดําเนินงาน
และไดเริ่มรณรงคสรางการรับรูและการมีสวนรวม ตลอดจนการจัดหาบริการ
ท่ีสะดวกใหกับสาธารณะ โดยการจัดทําโครงการหุ นสวนสมัครใจแหงชาติ
สําหรับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส (National Voluntary Partnership : 
NVP) ปจจุบัน ไดมีบริษัทภาคเอกชนสมัครเขารวมโครงการแลวเปนจํานวนกวา 
25 ราย อาทิ StartHub’s Recycling the National’s Electronic Waste 
(RENEW) Programme, City Square Mall’s e-waste recycling 
programme, E-waste Drop-Off Point Programme และ Singtel x 
SingPost E-waste Recycling Programme เปนตน ซึ่งเปนไปตามวาระ
แหงชาติของสิงคโปรในการต้ังเปาหมายใหป 2562 เปนปแหงการลดขยะ
ใหเหลือรอยละ 0 สําหรับ 1) ขยะอิเล็กทรอนิกส 2) ขยะอาหาร 3) ขยะบรรจุ
ภัณฑรวมถึงพลาสติก และ 4) การบริหารและจัดการรีไซเคิล (จัดหาถังแยกขยะ
หรือใหบริการรีไซเคิล)   
 สําหรับสถานการณขยะอิเล็กทรอนิกสของสิงคโปรพบวา ในชวงระยเวลา
หนึ่งป จะมีปริมาณการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสมากถึง 60,000 ตัน และจากการ
สํารวจของ NEA พบวา รอยละ 60 ของผู บริโภค ไมทราบหรือไมแนใจ
ตอการจัดการผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว ดังนั้น ประชาชน
สวนใหญจึงใชวิธีการสงมอบใหผูรับซื้อของเกา นําไปทิ้งตามจุดรับขยะ หรือนําไป
ขายใหกับรานคารับซื้อของมือสอง ดังนั้น เพื่อลดจํานวนการท้ิงซากผลิตภัณฑ
ดงักลาว และเพ่ือเปนการปกปองสขุภาพประชาชนและส่ิงแวดลอม รวมถึงจดัสรร
การใชทรัพยากรที่นํากลับมาใชไดใหม MEWR และ NEA ในฐานะหนวยงาน
ภาครัฐดานสิ่งแวดลอมหลักของสิงคโปร จึงไดรวมกันพัฒนา และกําหนดแนวทาง
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระดับประเทศ ซึ่งไดผานกระบวนการปรึกษาหารือ
และการประชาพิจารณร วมกับทุกภาคสวนมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
กับโรงงานผูผลิต ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2564 สําหรับโรงงานผูผลิต มีหนาที่
รับผิดชอบตอการบํารุงรักษาหรือการท้ิงผลิตภัณฑที่กําหนดไวตลอดอายุ
การใชงาน ไดแก 1) แผงโซลาแสงอาทิตย 2) อุปกรณสารสนเทศ (เครื่องพริ้นท 
โนตบุค คอมพิวเตอร เซฟเวอร โทรศัพทมือถือ แทปเลต กลองรับสัญญาณตาง ๆ ) 
3) แบตเตอร่ี (แบบพกพา แบบใชในการผลิตอุตสาหกรรม และแบบใชในรถยนต
ไฟฟา) 4) หลอดไฟ 5) อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญ (ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องซักผา โทรทัศน) นอกจากโรงงานผูผลิตแลว แนวทางการจัดการขยะ
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แนวทางการจัดการแนวทางการจัดการ  ขยะอิเล็กทรอนิกสขยะอิเล็กทรอนิกส
กรณีศึกษา สิงคโปร (ตอนจบ)กรณีศึกษา สิงคโปร (ตอนจบ)



แบตเตอร่ีรถยกในโรงงาน ซึ่งในอนาคตอาจเพ่ิมธุรกิจการใหบริการ (Solution) 
อีกดวย สําหรับขอคิดเห็นในเชิงธุรกิจตอแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
ของอาเซียนเห็นวาความคุมคาในการผลิต คือปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจ
ประเภทน้ี นอกจากน้ี ยังจําเปนตองสรางความตระหนักรูและการแลกเปล่ียน
ขอมูลเปนระยะเพื่อรณรงควิธีการจัดการที่ถูกตองและสงเสริมการรับผิดชอบ
ตอสังคม

 NASCORPS เปนรานขายอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมือสอง
และรับซื้อสินคาใชแลว เปดดําเนินธุรกิจเมื่อป 2553 ตั้งอยูในหางสรรพสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส Sim Lim Square ลักษณะคลายกับ
หางสรรพสินคาพันทิปพลาซาของไทย ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและโนตบุค ซอฟแวรและอุปกรณสารสนเทศ ไดแก 
การบริการกูขอมูลจากเคร่ืองท่ีใชงานไมไดแลว การลางขอมูลในคอมพิวเตอร 
การรับซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและโนตบุคใชแลวเพ่ือนํามาซอม การรีไซเคิล 
และการคืนสภาพเปนสินคามือสอง การขายสินคามือสอง และการเปนนายหนา
รับฝากซ้ือ-ขาย นอกจากน้ี ยังเปนตัวแทนของ National Environment 
Agency (NEA) ในการเปนรานคาปลีก (Retailer) จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส
จากสาธารณะ เพื่อสงมอบใหกับโรงงานรีไซเคิล และเปนเครือขายสมาชิก
ของ National Waste & Recycling Association ของสิงคโปรอีกดวย

 ถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส ณ สถานที่ตาง ๆ  จากการสํารวจบริเวณโดยรอบ
ภายในเมืองสิงคโปรพบวา มีการจัดจุดรับทิ้งขยะและถังภาชนะแยกสีเพื่อรองรับ
การท้ิงขยะประเภทตาง ๆ ไวอยางชัดเจน ไดแก ขยะท่ัวไป กระดาษ พลาสติก 
กระปอง ขวดแกว หลอดไฟ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทั้งภายในบริเวณที่พักอาศัย 
อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา และสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ โดยถังขยะ
อิเล็กทรอนิกสจะถูกแยกไว เป นการเฉพาะและมีคําอธิบายถึงผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสชนิดใดบางที่สามารถทิ้งลงในถังขยะ รวมทั้งมีรายช่ือบริษัท 
หางราน และหนวยงานภาครัฐที่เขารวมโครงการ เพ่ือการรณรงคการรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) นอกจากนี้ ในบางจุด ยังมีถังขยะแบบอัจฉริยะที่สามารถ
แจงเตือนผานมือถือเม่ือปริมาณการทิ้งเต็มถัง
 จากขอมูลที่ค นพบ เห็นไดว าสิงคโปรใหความสําคัญตอการรักษา
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก โดยพยายามใหประชาชนมีสวนรวมในการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการประสานงาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน โดยมีสํานักงานส่ิงแวดลอม
แหงชาติ (NEA) เปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนเพ่ือใหเปนไปตามวาระแหงชาติ
ภายใตแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสงเสริมใหสิงคโปรเปนเมืองที่มีสภาวะ
แวดลอมนาอยูอาศัยและดึงดูดการทองเที่ยว เพื่อสงผลตอเนื่องไปสูการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อิเล็กทรอนิกสยังครอบคลุมไปถึงผู บริโภคทางตรง (ของใชสวนตัว ภายใน
ที่อยูอาศัย) และ ผูบริโภคทางออม (ของใชในสํานักงาน รถสาธารณะ) อยางไรก็ดี 
NEA จะกําหนดค าเป าหมายในการยกเว นปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส 
ของผลิตภัณฑในแตละปใหกับผูผลิต และกําหนดคาเปาหมายในการจัดเก็บ
ขยะอิเล็กทรอนิกสใหกับหนวยงานท่ีไดรับการแตงต้ังและออกใบอนุญาต
เปนตัวแทนดําเนินการ (Producer Responsibility Scheme (PRS) Operator) 
ประกอบดวย รานคาปลีก (Retailer) และ หนวยรีไซเคิล (E-Waste Recycler) 
ซึ่งจะทําหนาที่จัดเก็บซากผลิตภัณฑขยะอิเล็กทรอนิกส และจัดสงซากผลิตภัณฑ
ไปยังโรงงานรีไซเคิล รวมถึงจัดเก็บขอมูลสถิติและรายงานผลการดําเนินงาน
โดยตรงตอ NEA  

 TES-AMM (Singapore) Pte Ltd. เปนโรงงานรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑจากขยะอิเล็กทรอนิกส ตั้งอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมจูลง
เริ่มดําเนินธุรกิจในป 2548 มีพนักงานจํานวน 280 คน มีกําลังการผลิตรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส ราว 1,000 ตัน แบตเตอร่ี ประมาณ 300 ตัน และช้ินสวน
อุปกรณสารสนเทศ ประมาณ 1,000 ชิ้น ตอเดือน โดยมีโรงงานเครือขาย 
จํานวน 35 แหง กระจายอยูใน 22 ประเทศ ซึ่งสวนใหญอยูในทวีปเอเชียแปซิฟค 
และยุโรป โดย TES-AMM สิงคโปร ไดรับการรับรองกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานสากล ISO ทั้งนี้ ภายใตอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม
การเคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด หนวยงานภาครัฐ
ของสิงคโปร โดย National Environment Agency หรือ NEA ไดทําหนาท่ี
ออกใบอนุญาตควบคุมการนําเขาผลิตภัณฑขยะอิเล็กทรอนิกสมายังสิงคโปร 
ซึ่งในกรณี TES-AMM สิงคโปร จะสั่งซื้อซากผลิตภัณฑจาก TES-AMM 
ตางประเทศ ทั้งสองโรงงานจะดําเนินการประสานงานลวงหนาเพื่อเตรียม
ความพรอมในการขอรับการอนุญาตนําเขา กอนดําเนินการขนสงระหวาง
ประเทศ เพื่อปฏิบัติตามการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาใหเปนตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาบาเซล โดยซากผลิตภัณฑหลักที่ใช ในการผลิตรีไซเคิล คือ 
ชิ้นสวนอุปกรณสารสนเทศและโทรศัพทมือถือ
 สําหรับกระบวนการผลิตหลักของ TES-AMM ไดแก 
 ■ การรีไซเคิลช้ินสวนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยใชกระบวนการ
ทางเคมี เพื่อสกัดคืนเปนแรธาตุ ไดแก เงิน ทองคํา ตะกั่ว นิเกิล ทองแดง 
และพาราเดียม (โลหะคลายทองคําขาว) 
 ■ การรีไซเคิลแบตเตอร่ีจากโทรศัพทมือถือและจากรถยนตไฟฟา โดยใช
กระบวนการทางเคมี เพื่อสกัดคืนเปนแรลิเธียม
และโคบอลต โดยบริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
จากปริมาณรถยนตไฟฟาทั่วโลก ซึ่งในป 2561
จะมีจํานวนราว 2 ลานคัน ดังน้ัน ปริมาณการรีไซเคิล
แบตเตอรี่เพื่อสกัดเปนแรลิเธียม คาดวานาจะสูงถึง 
100,000 ตัน โดยสินคาแรธาตุที่สกัดคืนไดของโรงงาน 
จะส  งออกขายไปยั งผู  ผลิตแบตเตอรี่ ในตลาด
ตางประเทศหลัก อาทิ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน 
และแอฟริกา เปนตน  
 นอกจากน้ี ยังมีกระบวนการจัดการขอมูลที่ติดมากับผลิตภัณฑเซฟเวอร 
โดยการลางขอมูลสนามแมเหล็ก เพ่ือความปลอดภัยดานฐานขอมูลของผูขาย
ซากผลิตภัณฑ 
 ทั้งนี้ กระบวนการผลิตทั้งหมดของ TES-AMM อยูในวงจรของหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเร่ิมตั้งแตการรับบริจาคหรือรับซื้อ
ซากผลิตภัณฑ การรีไซเคิล การกําจัดของเสีย ควบคูไปกับการนํากลับมาใชใหม 
และภายในสถานประกอบการจะใชหลักการดานพลังงานสีเขียวหนุมเวียน
โดยการติดตั้งแผงโซลา เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชกับเครื่องจักรการผลิตและชารจ

8

จดัทาํโดย :
นายชาล ีขนัศิริ

แหลงขอมลูอางองิ :
การสัมภาษณและเกบ็ขอมูล ณ สงิคโปร เดอืน ธนัวาคม 2562
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

   วิตเซอรแลนด (Switzerland) มีชื่อทางการวา สมาพันธรัฐสวิส 
   เปนประเทศขนาดเล็กที่ไมมีทางออกสูทะเล ตั้งอยูในทวีปยุโรป
ตะวันตก ลอมรอบดวยเทือกเขาแอลป (Alps) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
41,285 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนทิศเหนือติดกับเยอรมนี ทิศตะวันออก
ติดกับออสเตรียและลิกเตนสไตน ทิศตะวันตกติดกับฝรั่งเศส และทิศใต
ติดกับอิตาลี สําหรับภูมิอากาศน้ัน จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงของพื้นที่ 
ฤดูหนาว อากาศจะหนาว มีฝน และหิมะ สวนฤดูรอน อากาศจะอบอุน เย็นชื้น 
และมีฝนเปนบางครั้ง 
 สวิตเซอรแลนดมีเมืองหลวงช่ือกรุงเบิรน (Bern) และมีเมืองท่ีสําคัญ
ในดานตาง ๆ ไดแก เมืองซูริคเปนเมืองสําคัญดานการคาและการธนาคาร
เมืองเจนีวาเปนเมืองสําคัญซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรนานาชาติ เมืองลูเซิรน
เป นเ มืองสําคัญด านการท องเที่ ยว  และเมืองบาเซิลเป นเ มืองสําคัญ
ดานอุตสาหกรรม ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ฝร่ังเศส อิตาเลียน 
และโรมานซ สําหรับการนับถือศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก มีสกุลเงินของตนเอง คือ ฟรังกสวิส (1 ฟรังกสวิส ประมาณ
32 - 33 บาท) สวิตเซอรแลนดมีการคมนาคมขนสงที่ค อนขางครบครัน
และทันสมัยทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ
 สวิตเซอรแลนดเปนประเทศท่ีมีความสําคัญ ในดานการลงทุนในระดับ
นานาชาติมาเปนระยะเวลานาน ทั้งในฐานะผูลงทุน และประเทศเจาบานสําหรับ
บริษัทตางชาติ เนื่องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูใจกลางทวีปยุโรป ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจการเมือง และมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญตาง ๆ 
ยิ่งไปกวานั้นรัฐบาลสวิตเซอรแลนดยังมีนโยบายเปดกวางสําหรับการลงทุน 
โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติสิทธิขั้นพ้ืนฐานแกชาวสวิสและชาวตางชาติอยาง
เทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการครอบครองทรัพยสิน สิทธิในการ
จางงาน และเสรีภาพในดานการคา ชาวตางชาติสามารถลงทุนไดในทุกสาขา
โดยไมมีขอจํากัด ยกเวนกิจการที่ภาครัฐเปนผู ถือเอกสิทธิในการดําเนินการ
เทานั้น การปกครองของสวิตเซอรแลนด เปนประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ 
(Confederation) ประกอบดวย มณฑล (Canton) 26 มณฑล โดยมี
ประธานาธิบดีเปนประมุขสูงสุด

เศรษฐกิจของสวิตเซอรแลนด
 สวิตเซอรแลนดเปนประเทศผูลงทุนสําคัญและเปนศูนยกลางการเงิน
และบริษัทชั้นนําของโลก มีสภาพเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและม่ันคง มีอัตราการวางงาน
คอนขางต่ํา มีกําลังซื้อสูง ไมไดเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป และมีระบบ
เศรษฐกิจ กฎระเบียบธุรกิจ/การคาของตนเอง มีความอิสระเปนกลางไมฝกใฝ
ฝายใด นอกจากน้ี ตามรายงาน The Global Competitiveness Report 
ของ World Economic Forum ป 2562 สวิตเซอรแลนดมีความสามารถ
ในการแขงขัน (competitiveness) สูงเปนอันดับ 5 ของโลก ดานเศรษฐกิจ
มีนโยบายเศรษฐกิจแบบการคาเสรี และมีการขับเคลื่อนโดยภาคบริการ 
โดยเฉพาะการเงินและการธนาคาร และภาคการผลิตอยางมีนวัตกรรม เชน 
เคมีภัณฑ เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรและการทํานาฬกา อุตสาหกรรม

หลัก ไดแก เคร่ืองจักร เคมีภัณฑ เวชภัณฑ นาฬกา สําหรับตลาดสงออกท่ีสําคัญ 
ไดแก เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอิตาลี ดานตลาดนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก 
เยอรมนี อิตาลี สหรัฐฯ และฝรั่งเศส
 สวิตเซอรแลนดมีความสามารถในการแขงขันดานการดึงดูดและพัฒนา
แรงงานมีฝมือ ตามรายงาน World Talent Ranking ประจําป 2562 
ของ IMD ซึ่งจัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจตาง ๆ ทั่วโลกรวม 63 แหง 
ในดานการดึงดูดและพัฒนาแรงงานมีฝ มือ สวิตเซอร แลนดยังคงได รับ
การจัดอันดับที่หนึ่งในดานดังกลาวอยางตอเนื่องเปนปที่ 6 โดยสวิตเซอรแลนด
ไดรับการจัดอยูในอันดับตน ๆ ในตัวชี้วัดหลักทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย 
 (1) ดานการดึงดูดแรงงาน (Appeal) ไดรับการจัดเปนอันดับท่ี 1 
เนื่องจากหลายปจจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (2)  ดานการลงทุนและการพัฒนา (Investment & Development) 
ไดรับการจัดอยู ในอันดับที่ 2 เน่ืองจากมีระบบการฝกงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีโครงการดานสาธารณสุขที่ดี
 (3) ดานความพรอม (Readiness) ไดรับการจัดอยูในอันดับที่ 2 
เนื่องจากมีระบบและการจัดการดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การคาระหวางไทย - สวิตเซอรแลนด
 สวิตเซอรแลนดเปนคูคาอันดับที่ 17 ของไทยในป พ.ศ. 2562 โดยมี
มูลคาการคารวม 8,922.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 3.01 ไทยสงออก 5,295.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา 
3,626.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ไทยเกินดุลการคา 1,668.52 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 
 สินคาส งออกของไทย ได แก อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬกา
และสวนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องโทรสาร 
โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ อุปกรณ
กึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เครื่องใช
สําหรับเดินทาง เคร่ืองสําอางสบูและผลิตภัณฑรักษาผิวไมและผลิตภัณฑไม 
และสิ่งทออื่น ๆ 

ส

สวิตเซอรแลนดสวิตเซอรแลนด
   ดินแดนที่นาจับตามองดินแดนที่นาจับตามอง



 สินคานําเขาจากสวิตเซอรแลนด ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแทงและทองคํา นาฬกาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 
เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบเคมีภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
เค ร่ืองมือเครื่องใช  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  การแพทย  ผลิตภัณฑ โลหะ 
แผงวงจรไฟฟา สินแรโลหะอ่ืน ๆ และเศษโลหะและผลิตภัณฑ 
 สวิตเซอรแลนดใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับประเทศไทย 
ตั้งแตป พ.ศ. 2525 โดยรายการสินคาอุตสาหกรรม พิกัดฯ 25-97 สวนใหญ
ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาเปน 0 (ยกเวนสินคากลุมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
พิกัดฯ 50-63 ที่ไดรับการลดหยอนภาษีนําเขารอยละ 50 ของอัตราภาษีปกติ)

การลงทุนระหวางไทย - สวิตเซอรแลนด
 การลงทุนโดยตรงจากระหวางไทย - สวิตเซอรแลนดที่ไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 2562 มีโครงการ
ที่สวิตเซอรแลนดไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทยจํานวน 18 โครงการ 
มูลคา 13,286 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2561 ที่มีโครงการท่ีไดรับ
การอนุมัติส งเสริมการลงทุนในไทยจํานวน 13 โครงการ มูลคารวมกวา 
4,909 ลานบาท 

กฎระเบียบการทําธุรกิจในสวิตเซอรแลนด
 สวิตเซอรแลนดมีนโยบายเปดโอกาสใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจตาง ๆ 
ไดอยางเสรี มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน สนับสนุนใหเกิดการแขงขัน
อยางยุติธรรม หากเปนการกระทําที่ไมขัดตอหลักกฎหมายสากล และกฎระเบียบ
แหงรัฐธรรมนูญ สําหรับนักลงทุนตางชาติที่พักอาศัยในสวิตเซอรแลนดและ
มีใบอนุญาตทํางาน หรือมีถิ่นอาศัยในสวิตเซอรแลนดอยางถาวรสามารถ
เปดบริษัทของตนเอง หรือเขาถือหุน หรือเปดดําเนินการสาขาไดเหมือนเชน
ชาวสวิสทั่วไป สวนนักลงทุนตางชาตินอกเหนือจากกรณีขางตน สามารถ
ตั้งบริษัทในสวิตเซอรแลนดไดเชนกัน ในกรณีที่มีการวาจางชาวสวิสเขาทํางาน 
โดยไมจําเปนตองเปนผูถือหุนและไมมีการจํากัดสัดสวนของผูถือหุนตางชาติ 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางของสวิสกําหนดใหผู ลงทุนในธุรกิจบางประเภท
ตองมีใบอนุญาตพิเศษ (License or permit) หรือลิขสิทธิ์ (Patent) หรือ
สัมปทาน (Concession) ในการดําเนินกิจการ ไดแก ธุรกิจธนาคาร ประกันภัย
และนายหนาในการลงทุน ธุรกิจการโรงแรมและรานอาหาร แพทย ทันตแพทย 
เภสัชกรและทนายความ ธุรกิจการคาและการบริการบางประเภท อาทิเชน 
การจําหนายไวน และบริษัทจัดหางาน เปนตน
 ทั้งนี้ หากผูประกอบการตัดสินใจจะจดทะเบียนธุรกิจในสวิตเซอรแลนด 
ควรติดตอหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Economic Development Agency) 
ของมณฑลท่ีจะใชเปนที่ตั้งของกิจการน้ัน ๆ เพ่ือรับคําปรึกษาและคําแนะนํา
ตาง ๆ นอกจากนั้นผู ประกอบการอาจขอคําแนะนําเพ่ิมเติมไดจากธนาคาร
บริษัทที่ปรึกษา และสํานักงานทนายความไดเชนกัน ซึ่งกระบวนการจดทะเบียน
ธุรกิจใชเวลา 2-4 อาทิตย นับตั้งแตการย่ืนหลักฐานจนถึงวันที่บริษัทไดรับ
การจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีกระบวนการ ดังน้ี
 1. การลงทะเบียนและขออนุมัติชื่อกิจการ
 2. การจัดเตรียมเอกสาร
 3. การชําระทุนจดทะเบียนของบริษัทใหแกธนาคาร
 4. การดําเนินการดานเอกสาร
 5. การลงประกาศในเอกสารของหนวยงานทองถ่ิน
 6. การลงนามช่ือผูรับผิดชอบในทะเบียนพาณิชย
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มาตรการสงเสริมการลงทุนของสวิตเซอรแลนด
 สวิตเซอรแลนดมีมาตรการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ อาทิ
 ■ การลดหยอนภาษี (Tax Relief or Exemption) กฎหมาย Lex Bonny 
ของสวิตเซอรแลนดใหอํานาจรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแตละรัฐในการ
พิจารณาลดหยอนภาษีหรืองดเวนภาษีเปนระยะเวลามากท่ีสุด 10 ป ใหแก
บริษัทที่เขามาลงทุนและจางงานในเขตที่เศรษฐกิจยังไมเจริญเติบโตมากนัก
 ■ การใหการรับรอง หรือ การรับประกัน (Guarantees) โดยรัฐบาล
ออกหนังสือรับประกันแกธนาคารผู ให กู ยืมมาลงทุน เป นจํานวนไมเกิน
หนึ่งในสามของคาใชจายโครงการทั้งหมดเปนระยะเวลามากท่ีสุด 8 ป
 ในขณะน้ี สวิตเซอรแลนดผานรางกฎหมายกําหนดโควตาแรงงาน
และผู เชี่ยวชาญตางชาติประจําป 2563 “Regulation on Admission, 
Residence and Employment (VZAE)” ซึ่งจะมีผลบังคบัใชในวันท่ี 1 มกราคม 
2563 โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดโควตาแรงงาน/ผู เชี่ยวชาญตางชาติ
ในป 2563 จํานวนรวม 12,000 คน จําแนกประเภทได ดังนี้

บริษัทสวิสหลายบริษัทดําเนินธุรกิจในไทย
ในสาขาตาง ๆ อาทิ

บริษัทไทยที่ลงทุนในสวิตเซอรแลนด

(1) การทองเท่ียว ไดแก Diethelm Keller (1) บริษัทคอสโมกรุป จํากัด (มหาชน)

(2) การผลิต ไดแก ETA (ผลิตช้ินสวนนาฬกาของ (ผลิตบรรจุภัณฑสําหรับนาฬการาคาแพง และกําลัง

Swatch Group) Holcim ในเครือปูนซีเมนตนครหลวง จะลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีดานการปลูกถายกระดูก)

และ ABB (ผลิตเครื่องจักรใหการไฟฟาฝายผลิต (2) บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด

แหงประเทศไทย) (เขาซ้ือบริษัท SENFI Swiss Gmbh เพื่อดําเนินงาน

(3) อาหาร ไดแก Nestle ดานการตลาดโดยเนนวัสดุที่มีคุณสมบัติขั้นสูง

(4) ยาและเวชภัณฑ ไดแก Roche และ Novartis (advanced materials)

(5) การเงิน ไดแก UBS และ Credit Suisse

ประเภท ระยะเวลา โควตาแรงงาน/ผูเชี่ยวชาญ3

1. แรงงานตางชาติจากประเทศใน EU และ EFTA แรงงานระยะสั้น1 3,000 คน

จํานวนรวม 3,500 คน แรงงานระยะยาว2 500 คน

2. แรงงานตางชาติจากประเทศที่สาม ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย แรงงานระยะสั้น1 4,000 คน

จํานวนรวม 8,500 คน แรงงานระยะยาว2 4,500 คน

หมายเหตุ:  1 แรงงานระยะส้ัน (short-term resident – L) ซึ่งมีระยะเวลาพํานักและทํางานในสวิตเซอรแลนด ระหวาง 3 – 12 เดือน
 2 แรงงานระยะยาว (resident – B) ซึ่งมีระยะเวลาพํานักและทํางานในสวิตเซอรแลนดอยางนอย 1 ป
 3 พิจารณาจากความจําเปนและความตองการแรงงาน/ผูเช่ียวชาญของภาคเศรษฐกิจของสวิตเซอรแลนดเปนสําคัญ รวมทั้ง
  ไดพิจารณาถึงจํานวนโควตาที่จัดสรรและใชจริงในป 2562 และผานการหารือกับผูแทนของรัฐตาง ๆ รวมถึงภาคประชาสังคม
  ดวยแลว

จัดทําโดย :
นางสาววรนาถ ดานผดุงทรัพย

แหลงขอมูลอางอิง :
      กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

กองความรวมมือการลงุทนตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต
https://globthailand.com/switzerland-12122019/

http://thaibizrussia.com/th/market/Switzerland

โอกาสของการพัฒนารวมกันระหวางไทย
กับสวิตเซอรแลนดในอนาคต
 จากขอมูลทั้งหมดท่ีกล าวมาน้ัน สวิตเซอร แลนดจึงเป นดินแดน
ที่นาจับตามมอง ที่ไมไดมีดีเพียงความสวยงามของทัศนียภาพ ภูมิประเทศ
และอากาศท่ีดีสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวท่ัวโลกใหเดินทาง
ไปเยือนเพียงเทานั้น แตในดานการคา การลงทุนก็เปนสิ่งที่นาจับตามองไมแพกัน 
จากมูลคาเงินลงทุนในไทยท่ีมีมูลคาสูงและปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
ในชวง 3 ปที่ผานมา และความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ รวมถึงศักยภาพ
ในดานการผลิต/สาขาอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมของสวิตเซอรแลนด
เปนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง มีชื่อเสียงดานการผลิตและมีคุณภาพดี
ระดับโลก อาทิ เคร่ืองจักรกล เคมีภัณฑ เวชกรรมและเภสัชกรรม อุตสาหกรรม
เหล็กและระบบราง เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับสาขาอุตสาหกรรมท่ีไทย
ใหความสําคัญ (อุตสาหกรรมชีวภาพ Biopharmaceutical ระบบรางภายใน
ประเทศ ทั้งรถไฟฟาและรถไฟรางคู ) จึงอาจเปนโอกาสท่ีดีในการสราง
ความรวมมือ ถายทอดองคความรู พัฒนา และขยายโอกาสทางดานการคา 
การลงทุนระหวางกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการแขงขัน
ของสวิตเซอรแลนดดานการดึงดูดและพัฒนาแรงงานมีฝมือ ยังถือเปนโอกาส
และทางเลือกใหกับแรงงานฝมือของไทยที่สนใจจะไปทํางานที่สวิตเซอรแลนด
ไดอีกทางหนึ่ง
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นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ผานทาง Video 
Conference วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง
ขาวดัชนีอุตสาหกรรมประจําเดือนเมษายน ป 2563 ผานทาง Facebook 
Live วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 



ª‹Ç§¹ÕéËÅÒÂ æ ·‹Ò¹ÍÒ¨¡ÓÅÑ§¹Ñè§·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹ (Work from Home) μÒÁ¹âÂºÒÂ Social Distancing

áËÅ‹§¡ÅŒÇÂäÁŒáËÅ‹§¡ÅŒÇÂäÁŒ
 

¡ÅŒÇÂäÁŒ¾ÃŒÍÁÊ‹§¡ÅŒÇÂäÁŒ¾ÃŒÍÁÊ‹§

¡ÅŒÇÂäÁŒ

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

AIRORCHID SUPERMARKET


