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Editor’s Note

Co n t e n t s
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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับเดือนมีนาคม 2564 
ชวงนี้ยังมีขาวการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อยางตอเนื่อง ขอใหคุณผู อ านปองกันตัวเองและดูแลสุขภาพกัน
ดวยนะคะ 
 จุลสารเลมนี้มาพรอมบทความสาระความรูดี ๆ อีกเชนเคย 
เริ่มกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง อุตสาหกรรมไทยลมแลวลุกไว 
กาวตอไปอยางยั่งยืน คอลัมน Sharing เรื่อง GBA : Greater Bay 
Area ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และปดทายดวย เรื่อง APEC 2021 : Join, Work, 
Grow Together ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอดคะ
         

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

ขอความที่ปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน

ที่ปรึกษา
ทองชัย ชวลิตพิเชฐ

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พะเยาว คํามุข

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ศิริเพ็ญ เกียรติเฟองฟู

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ดุสิต อนันตรักษ

ผูเชี่ยวชาญดานการชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
สุนิสา ตามไท

ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร
สมจิตต เอี่ยมวรชัย

เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองบรรณาธิการ
กฤษฎา นุรักษ
วรนารถ มีภูมิรู

พชรวรรณ สนธิมุล
ญาดา วองวัฒนากูล

พิชิตพล แกวงาม
ชุติมา ชุติเนตร

ชาญชัย โฉลกคงถาวร
วรรณพร บุณยรัตพันธุ
 บุญอนันต เศวตสิทธิ์

ภคอร ประสิทธิ์สุข
 เทพยุดา วงศวิรัติ

 พิมพกมล ไชยสมภาร

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาติดตอกองบรรณาธิการ
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เ  ปนที่ทราบกันดีวา โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
  และซับซอนมากขึ้น ทําใหประเทศตาง ๆ ตองเผชิญกับ
ความทาทายใหม ๆ มากมาย โดยเฉพาะในชวงปที่ผานมา ที่เกิด
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ซึ่งสงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก จนกอใหเกิด
ความปกติใหม หรือ New Normal ในขณะเดียวกัน แนวโนมโลก
อีกหลายดาน ทามกลางความปนปวนและการเปลี่ยนแปลง (VUCA 
World)1 จะเปนปจจัยเรงสําคัญที่นํามาสู การพิจารณาแนวทาง
การพฒันาประเทศใหสอดคลองกบับรบิทใหม ตัง้แตการพฒันาในระดบั
ภาพใหญของประเทศ จนถึงการพัฒนาของภาคสวนตาง ๆ ไลเรียงมา
เปนลําดับ สําหรับทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศนั้น 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
ไดมีมติเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
โดยปรับแนวทางการพัฒนาประเทศให สอดคล องกับบริบท
และสถานการณทีเ่ปลีย่นไปจากผลกระทบของการระบาดของโควดิ-19 
และมอบหมายใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) จัดทํา “แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ
อนัเปนผลมาจากสถานการณโควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565” ฉบบัสมบรูณ
เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งลาสุด แผนแมบทเฉพาะกิจฯ
ฉบับสมบูรณ ไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 แผนแมบทเฉพาะกิจฯ ฉบับนี้  จัดทําขึ้นภายใต แนวคิด
“Resilience” หรือที่ตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ใหคําแปลแบบไทย ๆ  
ว า “ลมแลวลุกไว” โดยมุ งหวังใหประเทศไทยสามารถรับมือ
และเตรียมความพรอมในการชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบ
ฟนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขาสู ภาวะปกติ รวมทั้ง

สร างจุดเปลี่ยนในการขับเคลื่อน
ประ เทศไปสู  จุ ดหมายที่ ดี ก ว  า
ในอนาคต ซึ่ งจํา เป นต องมีการ
พัฒนาความสามารถของประเทศ
ใน 3 ดาน ไดแก “Cope : พรอมรับ”
คือ การขจัดจุดออนและขอจํากัด 
พรอมบริหารจัดการในทุกภาวการณ
อย างเต็มที่ภายใต ทรัพยากรที่มี 
“Adapt : ปรับตัว” คือ การปรับ
แนวทางการดําเนินการใหสอดคลอง
กับกระแสความเปลี่ยนแปลงและ
ความไมแนนอน รวมถึงการปรับตัว

เพือ่สรางโอกาสจากการเปลีย่นแปลง และ “Transform : เปลีย่นแปลง
เพื่อพรอมเติบโต” คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัย
พื้นฐานเพื่อพลิกวิกฤติเปนโอกาส มุ งสู การเติบโตอยางมีคุณภาพ
ทั่วถึง และยั่งยืน โดยกําหนดประเด็นพัฒนาที่ตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ (Priority Focus Areas) ไว 4 ประเด็น ประกอบดวย 

ECONECONECON
F  CUS

อุตสาหกรรมไทย 

 “ลมแลวลุกไว” 
กาวตอไปอยางยั่งยืน

1 “VUCA World”  เปนคํายอของ ความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) 
 ซึ่งเปนความทาทายที่ผูนําองคกรตองทําความเขาใจและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและพรอมรับมือกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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 1. การเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy) 
 2.  การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนืในระยะยาว (Future Growth) ซึง่เกีย่วของ
กับการสงเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพในสาขาตาง ๆ เชน การแพทย
ครบวงจร อาหาร เกษตรมูลคาสูง ยานยนตสมัยใหม การทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human 
Capital) ใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และ 
 4. การปรับปรุง พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟู
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) อาทิ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรม 
 การสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีการพัฒนา 
เปนตนจะวาไปแลว แนวคิด “Resilience” ที่เปนหลักคิดของ
แผนแมบทเฉพาะกิจฯ ฉบับนี้ สามารถนํามาใชเปนหลักคิดในการ
วางแนวทางการพัฒนาไดในทุกภาคสวน เพื่อใหมีความสามารถ
ในการปรับตัวรับกับปญหาอุปสรรคและฟ นตัวจากภาวะวิกฤติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมก็เชนกัน 
โดยในบทความนี้  ผู  เขียนจะกล าวถึงทิศทางการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมหลังโควิด-19 และแนวทางเชิงนโยบายที่ภาครัฐ
ควรดําเนินการเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยใหลมแลวลุกไว
และกาวตอไปอยางยั่งยืน ซึ่งประมวลมาจากบทความขององคกร
ระหวางประเทศ โดยหยิบยกมานําเสนอใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ 
การปรับหวงโซอุปทานใหมีความยืดหยุน และการปรับโครงสราง
การผลิตสู การพัฒนาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้
มีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังมีประเด็นที่สอดคลองกับประเด็น
การพัฒนาตามแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ดวย

การปรับหวงโซอุปทานใหมีความยืดหยุน
 การขาดแคลนวัตถุดิบและการหยุดชะงักของหวงโซการผลิต
ในบางอุตสาหกรรมจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 
แสดงใหเห็นแลววา การมีหวงโซอุปทานที่ซับซอนภายใตโครงสราง
การผลิตในปจจุบัน เปนความเสี่ยงอันดับตน ๆ ที่ผู ผลิตตองเผชิญ
ในภาวะวิกฤติโรคระบาดที่มีขอจํากัดดานการเคลื่อนยายไมวาจะเปน
คนหรือสินคา เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว หลังสถานการณ
โควิด-19 ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดรับ
กับทิศทางการปรับหวงโซอุปทานโลกในยุค New Normal ดังนี้

  หวงโซอปุทานหลงัโควดิ-19 จะมุงเปาไปทีก่ารจดัหาในระดบั
ภูมิภาค (Regional Sourcing) มากขึ้น ศูนยกลางโลจิสติกสระดับ
ภูมิภาคจะเกิดขึ้นเพื่อสรางหวงโซอุปทานที่ยืดหยุนและลดการพึ่งพา
จากแหลงเดียว อุตสาหกรรมไทยจึงควรใหโอกาสนี้ในการพัฒนา
สูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสในระดับภูมิภาค จากความไดเปรียบ
เชิงภูมิศาสตรของประเทศ
  วกิฤตโิควดิ-19 ทาํใหเหน็ถงึความเปราะบางของการกระจาย
หวงโซอุปทานไปยังแหลงตางๆ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและทําให
หวงโซอุปทานมีความยืดหยุนขึ้น จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
หวงโซอปุทานภายในประเทศ รวมทัง้เสรมิสรางบทบาทของเครอืขาย
การผลิตในระดับทองถิ่น/ระดับภูมิภาคใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยให
ภาคการผลิตสามารถปรับตัวรับสถานการณในภาวะวิกฤติไดเร็วขึ้น 
ยกตวัอยางเชน ผูผลติอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE) ในประเทศตรุกี
และจีน สามารถปรับตัวไดดีจากความสามารถดานกําลังการผลิต 
การเขาถึงวัตถุดิบ องคความรู ที่มี ตลอดจนระบบมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ โดยอาศัยกลไกการทํางานรวมกันในระดับทองถิ่น 
ทั้งผูผลิต ชุมชน เครือขายสงเสริมนวัตกรรม ในรูปแบบ Fabrication 
Laboratory หรือ FabLab2 ซึ่งเครือขายการทํางานในลักษณะนี้
จะชวยเพิ่มความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและยังสามารถขยายผล
ใหเกิดขึ้นในวงกวาง โดยเฉพาะในกรณีของประเทศกําลังพัฒนา 
การขยายความเชื่อมโยงองคความรูและการวิจัยพัฒนาผานเครือขาย
ระดับทองถิ่นและภูมิภาค นอกจากจะทําใหเกิดการปรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ใชแรงงานและทรัพยากรเขมขนไปสูกิจกรรม
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นแลว ยังเปนการสรางโอกาสในการสาธิต ทดลอง 
และพัฒนานวัตกรรมการผลิต ทําใหเกิดการวิจัยพัฒนาและการผลิต
ผานเครือขายนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการและคํานึงถึง
ระบบนิเวศของท องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยน แบ งป นความรู 
และทรัพยากร เปนการสงเสริมโมเดลการผลิตแบบหมุนเวียน

2 FabLab คือ เครือขายกลุมคน/องคกรที่มุงสรางพื้นที่สงเสริมนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย เปดกวางใหคนที่มีแนวคิดใหม ๆ 
 สามารถสรรคสรางชิ้นงานใหเปนจริงได โดยองคประกอบสําคัญของ FabLab ไดแก (1) เครื่องมือที่ทันสมัย (2) กระบวนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และ 
 (3) ชุมชนนวัตกรทั้งในพื้นที่และในเครือขาย FabLab ทั่วโลก 

  วกิฤตโิควดิ-19 ทาํใหเหน็ถงึความเปราะบางของการกระจาย
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โดยเริ่มจากระดับทองถิ่น แลวคอย ๆ ขยายผลตอไปในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค จนนําไปสูมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่สูงขึ้น
ในระดับโลกได 
  การทํา Stress Testing เพื่อบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ นับตั้งแตวิกฤตการณการเงินโลก
ในชวงป พ.ศ. 2551 Stress Testing เปนเครื่องมือที่เขามามีบทบาท
ในการบรรเทาความเสี่ยงดานเครดิตจากการใหสินเชื่อ โดยเปน
การมองภาพและพยากรณความเสียหายที่มี โอกาสเกิดขึ้นกับ
สถาบันการเงินในอนาคต เพื่อนําไปสูการบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน
และเตรียมรับมือลวงหนา แตหากนํามาใชกับการบริหารจัดการ
เรื่องอื่น ๆ ทั่วไป Stress Testing จะเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการที่มีสัญญาณบางอยางชี้วา
สถานการณอาจมีทิศทางที่ เลวร ายลงจนสงผลกระทบทางลบ
อยางรนุแรงได จงึเปนตวัชวยอยางดใีนการเตรยีมการลวงหนาเพือ่รบัมอื
กับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบริบทโลก
ยุคหลังโควิด-19 ผูผลิตบางรายจึงมีการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
โดยใชแนวทางของการทาํ Stress Testing เชน การพฒันา Dashboard 
ที่แสดงสถานะของการผลิตและการจัดสงตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดทายของหวงโซอุปทาน โดย Dashboard นี้ จะถูกรีเฟรช
ทุก 20 นาที เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของหวงโซอุปทานทั้งหมด
แบบเรียลไทม เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการทํา Stress Testing
จะกลายเปนบรรทัดฐานใหมของการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
ยุคหลังโควิด-19 เพื่อชวยใหกระบวนการจัดหาวัตถุดิบเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ในอุตสาหกรรมยา หากสามารถพัฒนา
ระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานแบบเบ็ดเสร็จ (Single Database) ได
ก็จะเห็นภาพความเชื่อมโยงระหวางผูผลิต สวนประกอบสําคัญกับ
ผูผลิตยา ทําใหเกิดความเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวางซัพพลายเออร
กับผู ใช ปลายทาง และนําไปสู การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ทรัพยากรมนุษยจะมีบทบาทสําคัญในการปรับสมดุล
ของหวงโซอุปทาน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบมาก
และเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด บางครั้งโมเดลทางสถิติหรือระบบดิจิทัล
ก็ไมสามารถทํางาน/ตัดสินใจไดดีเทามนุษย เห็นไดจากการที่กิจการ
คาขายออนไลนระดับโลกอยาง Amazon มีการประกาศรับพนักงาน
ใหมประมาณ 100,000 อัตรา เพื่อทําหนาที่ในศูนยปฏิบัติการ
และเครือขายการจัดสง เชนเดียวกับในธุรกิจ E-Commerce อื่น ๆ 
ที่แม ว าเทคโนโลยีป ญญาประดิษฐ จะส งผลเชิงบวกต อธุรกิจ 
แตขั้นตอนสุดทายของการจัดสงสินคาจากศูนยกระจายสินคา
ไปถึงผูบริโภคก็ยังตองการผูขนสงที่เปนมนุษยอยูดี ดังนั้น ทรัพยากร
มนุษยจึงเปนปจจัยการผลิตที่ควรไดรับการจัดการเปนอยางดี ในฐานะ
กุญแจดอกสําคัญในการปรับตัวรับมือกับวิกฤติ 
 การจดัการหวงโซอปุทานใหสอดคลองกบัทศิทางการเปลีย่นแปลง
ขางตน แมว าในทางปฏิบัติ จะเปนบทบาทหลักของภาคธุรกิจ
แตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ผานมา แสดงใหเห็นวา 

ภาวะวิกฤติที่ เกิดขึ้นอาจสงผลใหเกิดความไมสมดุลและความ
เปราะบางของหวงโซอุปทาน ซึ่งภาคธุรกิจไมอาจจัดการไดโดยลําพัง 
เชน ความตองการอุปกรณและเวชภัณฑทางการแพทยที่เพิ่มสูงขึ้น
อาจไมไดรับการแกไขโดยการดําเนินการของบริษัทผู ผลิต การที่
ผูผลิตสินคาเกษตรหลายรายตองหยุดการผลิตไปเพราะลูกคารายใหญ
อยางรานอาหารปดตวัลง โดยทีผู่ผลติเหลานัน้ไมสามารถสรางชองทาง
การจัดจําหนายใหมไดดวยตัวเอง หรือการที่ประเทศผูนําเขาอาหาร
ตองเผชิญกับการหยุดชะงักดานการคาซึ่งส งผลตอความมั่นคง
ทางอาหารและมีสวนทําใหผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 
รุนแรงขึ้น ขณะที่ผู ส งออกสินค าก็ต องเผชิญกับข อจํากัดจาก
กฎระเบียบใหมในการสงออกผลิตภัณฑ สวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมทีเ่ชือ่มตอกบัหวงโซอปุทานระดบัภมูภิาคและระดบัโลก
ก็ตองประสบปญหาสภาพคลองและบางรายไมสามารถดํารงอยูได
จนตองเลิกกิจการไป สถานการณเหลานี้จําเปนตองอาศัยบทบาท
ของภาครัฐ/นโยบายสาธารณะ เพื่อชวยสรางปจจัยแวดลอมและ
อาํนวยความสะดวกใหการบรหิารจดัการหวงโซอปุทานของภาคเอกชน
มีความยืดหยุน ยั่งยืนและเปนธรรม ไมวาจะเปนการจัดหาโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพดานโลจิสติกสที่ดี (เชน ทาเรือ สนามบิน 
ทางรถไฟ ถนน) การปรับปรุงกฎระเบียบ/กระบวนการดานการคา
ชายแดน เชน การตรวจสอบในขั้นตอนการผานพิธีการศุลกากร
ที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะการตรวจสอบดานสุขอนามัย การพัฒนา
ทุนมนุษย รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของหวงโซ
อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลกได 

การปรับโครงสรางการผลิตสูการพัฒนา
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน
 นอกจากการปรับหวงโซอุปทานใหยืดหยุนแลว อีกประเด็น
สําคัญที่ตองพิจารณาในการจัดทํามาตรการฟนฟูเศรษฐกิจชวงหลัง
โควิด-19 เพื่อให เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยลมแลวลุกไว คือ 
การพัฒนาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน ภายใตแนวทาง “Building Back 
Better” หรือ การสรางใหดีขึ้น คํานี้ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย
มากขึน้ในบรบิทของการฟนตวัทางเศรษฐกจิหลงัโควดิ-19 โดยหมายถงึ
การออกแบบมาตรการภาครัฐที่ไม เพียงแตทําใหเศรษฐกิจและ
การดํารงชีวิตกลับสู ภาวะปกติไดอยางรวดเร็วเทานั้น แตยังตอง
กระตุนใหเกิดการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดโอกาส
ในการเกดิผลกระทบและเพิม่ความยดืหยุนในการปรบัตวัเมือ่เกดิวกิฤติ
ครั้งใหม หัวใจสําคัญของ Building Back Better คือการสราง
ความเปนอยูที่ดี (Well-being) และการมีสวนรวม (Inclusiveness) 
ซึ่งหากพิจารณาในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็หมายถึง การสงเสริม
การผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/สภาพภูมิอากาศ ชะลอ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับการผลิต
เขาสู ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน การสงเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑที่งาย
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ตอการนําไปใชซํ้า/การรีไซเคิล การใชกลไกการจัดซื้อจัดจางสีเขียว 
(Green Procurement) การสงเสริมการดําเนินการตามหลักการ 
“Extended Producer Responsibility: EPR” หรือการขยาย
ความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 
รวมทัง้การสงเสรมิการใชเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ชวยในการบรหิารจดัการ
วตัถดุบิ ซึง่มาตรการเหลานีจ้ะชวยเพิม่ความยดืหยุน และลดความเสีย่ง
ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน โดยในการออกแบบมาตรการ
ตามแนวทางดังกลาว มีประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรพิจารณา เชน
   ควรคํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวที่จะไดรับจาก
การดําเนินมาตรการ ทั้งในดานการจางงาน การลดความเหลื่อมลํ้า 
และการสรางความยืดหยุน อีกทั้งควรมุงเนนมาตรการที่นําไปสูการ
ปฏบิตัไิดจรงิในระยะเวลาสัน้ (มกีารวางเปาหมาย/แผนการดาํเนนิงาน
ไวแลว หรือเปนการขยายผลการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย
ที่มีอยูแลว) และใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันแบบขามสาขา/
ขามหนวยงาน (Cross-secteral, Cross-government Approach)
   ใหความสําคัญกับโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ทางธรรมชาติ เชน การปลูกปา การฟนฟูพื้นที่ชุมนํ้าและปาชายเลน 
ใหมากขึ้น เพราะการลงทุนดังกลาวไมเพียงแตจะนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเพิ่มความยืดหยุนในการรับมือกับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศเทานั้น แตยังสรางโอกาสในการจางงานไดใกลเคียงกับ
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดมากกวา หรือ หากเปนโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพ จะตองมีการประเมินความเสี่ยงดานสภาพภูมิอากาศ
ตลอดอายุของโครงการอยางละเอียดรอบคอบ
  พจิารณาใหการสนบัสนนุอตุสาหกรรมแบบเฉพาะเจาะจง
โดยกําหนดเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนภายใตเปาหมายที่ตองการ
ใหเกิดผลลัพธเชิงบวกทั้งในดานการปรับปรุงสิ่งแวดลอม (เชน ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก) และการสรางความยืดหยุนของอุตสาหกรรม
โดยรวม (เชน มีการพัฒนากําลังแรงงานโดยการถายทอดทักษะ/
เทคโนโลยี) รวมทั้งพิจารณาใหการสนับสนุนเปนการเฉพาะสําหรับ
การปรับทักษะใหม (Reskill) และการฝกอบรมในอุตสาหกรรมที่มี
ความออนไหวตอภาวะวิกฤติ (ไดรับผลกระทบจากวิกฤติในทันที) 
หรืออุตสาหกรรมที่มีเปาหมายชัดเจนในการลดปริมาณคารบอน
ในระยะยาว 
  สนับสนุนการพัฒนาระบบการเงินสี เขียว (Green 
Finance) เชน การกําหนดนิยามและมาตรฐานที่ชัดเจน โปรงใส
สําหรับการเงินสีเขียว เพื่อใหตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
สามารถจัดสรรทุนไปยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจได อย างถูกตอง 
การเพิ่มขีดความสามารถใหกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อกระตุ น
การลงทุนของภาคเอกชน เช น การเพิ่มอํานาจในการใหกู ยืม
และความสามารถในการรวมลงทุน รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประเมิน การจัดการและการเปดเผยขอมูลดานความเสี่ยง
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบ
การพัฒนาที่มีอยู   เช น Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD)3, Network of Central Banks 
and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)4 

ทัง้นี ้การมขีอกาํหนดใหภาคธรุกจิเปดเผยขอมลูวตัถปุระสงคการลงทนุ 
รวมถึงขอมูลผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมที่ไดจากการลงทุน เชน 
การลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดการบริโภคพลังงานและนํ้า 
ลดนํ้าเสีย ก็เพื่อใหแนใจไดวา ธุรกิจนั้นมีการดําเนินกิจกรรมสีเขียวจริง 
ซึ่งขอกําหนดเหลานี้มีแนวโนมจะกลายเปนขอบังคับมากขึ้นในอนาคต
  ออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจางสาธารณะ โดยให
ความสําคัญกับการสรางความยืดหยุนและสังคมคารบอนตํ่า รวมถึง
การสงเสริมนวัตกรรม เช น การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ าง
โดยใหความสําคัญกับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอด
อายุของสินทรัพย หรือการวัดการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวงจร
ชีวิต (Life-cycle GHG Emission)

3 TCFD คือ คณะทํางานดานการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
 Stability Board: FSB) โดยไดออกแนวปฏิบัติเพื่อใหบริษัทเปดเผยขอมูลความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศตอผูลงทุนและผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งเปนกลไกใหเกิด
 การขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจคารบอนตํ่า (ที่มา : สืบคนจาก https://www.moneyandbanking.co.th/article/sec-tcfd-150164)
4 ธนาคารกลางและผูกํากับดูแลระบบการเงินในหลายประเทศไดรวมกลุมกันจัดตั้งเครือขาย Network for Greening the Financial System (NGFS) ในชวง
 ปลายป พ.ศ. 2560 เพื่อรวมกันผลักดันใหระบบการเงินสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบของการ
 ออกกฎระเบียบเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจคารบอนตํ่า สอดรับกับเปาหมายของ Paris Agreement 
 โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิก NGFS เมื่อตนป พ.ศ. 2562 (ที่มา : สืบคนจากเว็บไซดของธนาคารแหงประเทศไทย https://www.bot.or.th/
 Thai/BOTMagazine/Pages/256204Cover.aspx)
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  สงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อบูรณาการการผลิต 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเปลี่ยนไปสูรูปแบบใหมของการผลิตที่ยั่งยืน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ซึ่งจะช วยให ระบบนิเวศทางธุรกิจในพื้นที่มีการพัฒนาที่สมดุล
และเชื่อมโยงกัน เปนการสงเสริมการทํางานภายในและระหวาง
หวงโซอุปทาน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลอง
กบัระบบนเิวศในพืน้ที ่ตวัอยางเชน การรเิริม่โครงการสวนอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศในประเทศจีน อินเดีย โมร็อกโก ซึ่งในสวนอุตสาหกรรม
ดังกลาว บริษัทตาง ๆ จะมีการทํางานรวมกันใน 3 ระดับ คือ 
1) การแลกเปลี่ยนวัสดุ พลังงาน นํ้า และผลพลอยไดจากการผลิต
2) การแบงปนโครงสรางพืน้ฐาน ซึง่นาํไปสูการสรางโอกาสทางเศรษฐกจิ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศรวมกัน
ในพื้นที่ และ 3) การเรียนรู ร วมกันผานการแลกเปลี่ยนความรู 
และนวัตกรรม
 ทั้งนี้ การฟนฟู พัฒนาเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติตามแนวทาง 
“Building Back Better” จําเปนตองมีชุดของนโยบาย ขอตกลง 
กฎระเบียบใหม ๆ ที่จะสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการปรับการผลิต
ไปสูรูปแบบใหมที่ดีกวาเดิม โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ไมว าจะเปนแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตกระแสใหม เช น การจัดทํารายละเอียดของวัสดุและ
กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนจนถึงผลิตภัณฑขั้นสุดทายในรูปแบบ
ของ Material Passport5 แรงจูงใจในการนําเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการจัดการคารบอนมาใชเพื่อลด
ผลกระทบดานสิง่แวดลอมจากกระบวนการผลติ แรงจงูใจในการพฒันา
ความรูและกิจกรรมดานนวัตกรรม รวมถึงการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางอุตสาหกรรมในระดับทองถิ่น ควบคู กับการวางนโยบาย
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการปรับรูปแบบธุรกิจที่สอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน และการสรางเครือขายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ 
เชน การจัดตั้งศูนยกลาง (Hub) เทคโนโลยี นวัตกรรม และ FabLab 
บนพื้นฐานศักยภาพของทองถิ่น หรือการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรม/
พื้นที่อุตสาหกรรมยั่งยืนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เปนตน
 อยางที่กลาวไวขางตนวา ในทางปฏิบัติ ภาคเอกชนจะเปน
ผูมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนการพัฒนา สวนภาครัฐจะมีบทบาท
สาํคญัในการกาํหนดทศิทางนโยบายและใชเครือ่งมอืเชงินโยบายทีม่อียู
เพื่อสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้ออํานวย รวมทั้งผลักดันใหเกิดการพัฒนา
ตามแนวนโยบายที่กําหนด ซึ่งรัฐบาลของประเทศผู นําในเอเชีย 
ตางก็มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการสราง
ความยืดหยุ นตามประเด็นพัฒนา 2 เรื่องที่ไดกลาวมาแลว เชน 
รัฐบาลญี่ปุ นไดจัดสรรงบประมาณ 3.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
(ประมาณ 1 แสนลานบาท) ในการสนับสนุนบริษัทภายในประเทศ

ที่กําลังแยกหวงโซอุปทานออกจากจีน เพื่อสรางความยืดหยุนของ
หวงโซอปุทานในประเทศ หรอื ประเทศสงิคโปร กม็กีารปรบัยทุธศาสตร
ใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลังโควิด-19 โดยมุงเนน
การสรางความยืดหยุนในหวงโซอุปทานการผลิต เพื่อใหสอดคลอง
กับทิศทางหวงโซอุปทานในอนาคตที่มีความเรียบงาย/สั้นกวาเดิม 
รวมทั้งมีการตั้งฐานการผลิตใกลกับตลาดผูบริโภคปลายทางและปจจัย
การผลิตที่จําเปนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งใหความสําคัญ
กับการแลกเปลี่ยนการวิจัยพัฒนา บริการ ขอมูลและนวัตกรรม
มากขึ้นดวย 
 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลก็ไดกําหนดทิศทางนโยบาย รวมถึง
แผนงาน โครงการเพื่อฟนฟู พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ใหมีความยืดหยุ น ไมวาจะเปนการจัดทําแผนแมบทเฉพาะกิจฯ 
และโครงการสําคัญภายใตแผนฯ เพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 ใหแกหนวยงานตาง ๆ 
อยางครอบคลุม อีกทั้งยังมีการประกาศใหการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG) เปนวาระแหงชาต ิเพือ่รองรบัการดาํเนนิชวีติวถิใีหม
หลังโควิด-19 (Post COVID-19 Strategy) บนพื้นฐานศักยภาพ
ภายในประเทศ โดยกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เพื่อเปนกรอบแนวทาง
การพัฒนาประเทศรวมกันของทุกภาคสวนและใชเปนกรอบในการ
จดัสรรงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2565 ซึง่การดาํเนนิการตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการเหลานี ้ภายใตการบรูณาการความรวมมอืของทกุภาค
สวนยอมจะสงผลใหเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไทยลมแลวลกุไวและกาวไป
อยางยั่งยืน มีภูมิคุ มกันที่ดี พรอมรับมือกับภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

จัดทําโดย : 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
1.1. บทความเรื่อง Why innovative manufacturing and circularity 

are key for a resilient manufacturing industry post-COVID-19 
โดย UNIDO, May 2020 สืบคนจาก 

1. https://www.unido.org/news/why-innovative-manufacturing-
and-circularity-are-key-resilient-manufacturing-industry-post-covid-19 
2. บทความเรื่อง Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery 

after COVID-19 โดย OECD, June 2020 สืบคนจาก https://www.oecd.
org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustain-

able-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
3. แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ

โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565, ธันวาคม 2563 สืบคนจาก 
http://nscr.nesdb.go.th/cpcovid/

5 Material passport หรอื หนงัสอืเดนิทางวสัด ุเปนเอกสารแสดงรายการวสัดทุัง้หมดทีร่วมอยูในผลติภณัฑหรอืสิง่กอสราง ประกอบดวยชดุขอมลูทีอ่ธบิายถงึลกัษณะ/
 คุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาของการนําวัสดุเหลานั้นมารีไซเคิล ใชซํ้า หรือนํากลับมาใชใหม
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เ ห ล็ ก แ ล ะ เ ห ล็ ก ก ล  า ขั้ น มู ล ฐ า น 
  ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
  ของปกอน เนื่องจากมีความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  เชน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา และบรรจุภัณฑอาหาร รวมถึง
  ในช วงปลายปที่ผ านมาราคาเหล็กปรับตัวสูงเนื่องจากจีน
นําเขาสินคาเหล็กเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะขาดแคลนสินคา ทําใหมีการผลิตเพิ่มขึ้น
เพื่อจําหนาย และทํากําไรในชวงที่มีราคาสูง 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ขยายตัวรอยละ 23.6 
  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อพิเศษ
  จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงปญหาการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร
  ในหลายเดือนที่ผานมาเริ่มคลี่คลาย ทําใหสามารถสงสินคา
  ไดตามปกติ 

ECON REVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ป 2564
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการหดตัว
ของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมกราคม 2564 อยูที่รอยละ 66.4 แตอยางไรก็ตาม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญที่ขยายตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร 
ขยายตัวรอยละ 10.9 9.4 และ 23.6 ตามลําดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 หดตัวร อยละ 2.8 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม อุตสาหกรรมการ
ผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต
  ■ อตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑทีไ่ดจากการกลัน่ปโตรเลยีม 
  ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
  ของปกอน เนื่องจากปริมาณการใชนํ้ามันเครื่องบินและนํ้ามัน
  แกสโซฮอล 91 ที่ลดลง เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัส
  โควิด-19 ยังคงมีอยู  จึงทําใหการเดินทางทางอากาศลดลง
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  นํ้าตาล ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของป ก อน 
  เนื่ องจากป นี้ เ ป  ดหีบช  า
  แ ล ะด  ว ยสภาพอาก าศ
แหงแลงไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกสงผล
ใหมีปริมาณออยเขาหีบลดลงจากปกอน 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  ยานยนต ดชันผีลผลติหดตวั
  รอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของป ก อน 
  เนื่ องจากความกังวลที่มี
ต อการแพรระบาดของโควิด-19 รอบใหม 
ซึ่งอาจทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง จึงสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
ในการจับจายใชสอยของผูบริโภค 
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต
พลาสตกิและยางสงัเคราะห ขัน้ตน อตุสาหกรรม
การผลิ ต เหล็ กและ เหล็ กกล  า ขั้ น มู ล ฐาน 
และอุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
  เมด็พลาสตกิและพลาสตกิ
  ขัน้ตน ดชันผีลผลติขยายตวั
  รอยละ 10.9 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของป ก อน 
เนื่องจากมีความตองการใชในอุตสาหกรรม
ตอเนือ่ง เชน ชิน้สวนยานยนต และเครือ่งใชไฟฟา 
รวมถึงสถานการณที่มีการ Work From Home 
ทําให มีการผลิตสินค าประเภทบรรจุภัณฑ 
ถุงอาหาร ขวด และเครื่องใช ในครัวเรือน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  ■ อุตสาหกรรมการผลิต
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GBA : Greater Bay Area หรือที่เรียกวา พื้นที่
อาวกวางตุง-ฮองกง-มาเกา เปนโครงการยุทธศาสตรตามนโยบาย
ขอรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เสนทาง หรอื Belt and Road Initiatives (BRIs) 
ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ฉบบัที ่13 (ค.ศ. 2015 – 2020) ครอบคลมุพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงใตของจีน ไดแก 9 เมืองของมณฑล
กวางตุง ไดแก นครกวางโจว เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห เมืองฝอซาน 
เมอืงหุยโจว เมอืงตงกวน เมอืงจงซาน เมอืงเจยีงเหมนิ และเมอืงจางซิง่ 
และ 2 เขตบริหารพิเศษของจีน คือ ฮองกงและมาเกา ซึ่งถือเปนการ
พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบมหภูมิภาค (Mega-Regions)1 ลําดับที่ 3 
ของจีน ถัดจาก Yangtze River Delta และ Jing-Jin-Ji2 
 GBA เปนพื้นที่ที่มีความพรอมครอบคลุม
ในหลายดาน ทั้งดานการผลิต การบริการ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวอยางพื้นที่ที่สําคัญ อาทิ 
เมืองเซินเจิ้น เปนศูนยกลางการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี รวมทั้งเปนแหลงผลิตสินคาดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮองกง เปนศูนยกลาง
การเงิน การคา และการบิน มาเกาและเมืองจูไห
เ ป  นศู นย  ก ล า งก า รท  อ ง เที่ ย ว  สั นทนากา ร 
และชีวเภสัชภัณฑ และนครกวางโจวเปนศูนยกลาง
ดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลกวางตุ ง 
เปนตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

ความสําคัญของ Greater Bay Area 
 การจัดตั้ง Greater Bay Area เปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญ
ในการเชือ่มโยงเขตบรหิารพเิศษฮองกงและมาเกาเขากบัจนีแผนดนิใหญ 
(China Mainland) เพื่อเปนกลไกสําคัญในดานความมั่นคงและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอนาคต โดยจากขอมูลในป ค.ศ. 2019 
(UOB, 2020) GBA เปนหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
แหงหนึ่งของโลก ประกอบไปดวยประชากรกวา 72.7 ลานคน 
มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) มูลคารวม 1,678 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนรอยละ 12 ของ GDP ประเทศจีน มีรายไดเฉลี่ยตอหัว
23,087 เหรียญสหรัฐฯ และมีสัดสวนการคาคิดเปนรอยละ 38

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

Shar ing GBA : Greater Bay Area
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แผนภาพที่ 1: ความหลากหลายของพื้นที่ Greater Bay Area

1 Mega-Regions คือ กลุมของเมืองหรือคลัสเตอรของเมืองที่อยูใกลกันและมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบผานชองทางตาง ๆ อาทิ การขนสง การผลิต 
 และการบริการ เปนตน จึงทําใหเมืองตางๆ ที่เขารวม ไดรับประโยชนจากการรวมกลุม ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ 
2 Yangtze River Delta ประกอบดวย เซี่ยงไฮ หนานจิง หางโจว หนิงโป และพื้นที่โดยรอบ สําหรับ Jing-Jin-Ji ประกอบดวย ปกกิ่ง เทียนจิน และหลายเมือง
 ในมณฑลหูเปย
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ของมลูคาการคาระหวางประเทศของจนี มขีนาดเศรษฐกจิใกลเคยีงกบั 
Greater Tokyo Area (โตเกียว ชิบะ ไซตามะ และคานากาวา)
ที่มี GDP มูลคา 1,774.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ New York 
Metropolitan Area (New York, New Jersey, Connecticut, 
และ Pennsylvania) ที่มี ขนาด GDP มูลคา 1,657.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ นอกเหนือจากศักยภาพทางเศรษฐกิจแลว GBA ยังมีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจและการตั้งเปาหมายนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจีนหลายประการ (Liu, 2019) อาทิ 

(1)  การเปนศูนยกลางหวงโซอุปทานระดับโลก (Center
of Global Supply Chain) (HSBC, 2018) สิ่งที่ทําให GBA 
มีความพิเศษตางจากพื้นที่อื่น ๆ คือ การพัฒนาหวงโซอุปทานที่มี
ความหลากหลายทั้งทางดานกายภาพและทางการเงิน การมีโครงสราง
พื้นฐานและระบบขนสงที่ทันสมัยทําให  GBA สามารถเข าถึง
แหลงอุปทานจากหลายพื้นที่ อาทิ มณฑลตอนใตและตอนกลาง
ของจีน สงผลใหสามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย ประกอบกับ
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุนและธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ชวยสงเสรมิใหการผลติและการคาขามพรมแดนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

(2)  การเปนศูนยกลางของนวัตกรรม (Main Hub of 
Innovation) โดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แหงแรกของจีน เปนพื้นที่ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮเทคและดิจิทัล ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยจากรายงานการศึกษาของ HSBC 
(2018) พบวา ภายในป ค.ศ. 2025 เมืองเซินเจิ้น
จะมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 
เมื่อเทียบกับมูลคาการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยของ
ประเทศจีน และจะมีสวนแบงของการสงออกสินคา
ไฮเทคคิดเปนสัดสวน รอยละ 40 ของการสงออก
ของจีน ทั้ งนี้  เมื่ อ เดือนตุลาคม ค.ศ.  2020 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ไดเนนยํ้าความสําคัญ
ดังกลาววา นวัตกรรมจะเปนเสาหลักของยุทธศาสตร
ชาติจีน โดย GBA จะเปนหนึ่งในกุญแจสําคัญของ
การพัฒนาไปสู พื้นที่ทรงอิทธิพลทางเทคโนโลยี
และการเงินของจีนตอนใต โดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้น
จะมบีทบาทในการเปนผูนาํดานนวตักรรมทีเ่ชือ่มโยง
สถาบันการศึกษา ธุรกิจนวัตกรรม และสถาบันวิจัย 
เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตของจีนในอนาคต3

 (3)  การเปนบทบาทตอนโยบายขอรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เสนทาง 

ผานทางเสนทางสายไหมทางทะเล (21st Century Maritime Silk 
Road) ซึ่งมีจุดเริ่มตน ณ พื้นที่ GBA ไดแก การเปนศูนยกลางการคา 
(Trade Hub) และการลงทุนไปตางประเทศ (Outward Direct 
Investment : ODI) ที่สําคัญของจีน4 โดยเฉพาะ GBA ที่อยู ใน
แผนดินใหญ คือ มณฑลกวางตุง ซึ่งในป ค.ศ. 2019 มีมูลคาการคา
รวม 817 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ คิดเปนเกือบ 1 ใน 4 ของมูลคา
การค าระหว างประเทศของจีน และมีมูลค า ODI ประมาณ
10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ป ค.ศ. 2017) หรือคิดเปนรอยละ 10.5 
ของ ODI ของจีน สําหรับ ฮองกง จะมีบทบาทในการสนับสนุน
ดานการเงิน การขนสง และการบริการใหกับ BRIs ซึ่งการเปนหนึ่ง
ในศูนยกลางการเงินของโลกของฮองกงจะชวยสนับสนุนใหเงินหยวน
มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ดาํเนนิธรุกรรมขามพรมแดนของ BRIs และ ฮองกงยงัสามารถสนบัสนนุ
การบริการชั้นนํา (Professional Services) ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ 
การประกันภัย การขนสง การประเมินความเสี่ยง การออกแบบ
การสื่อสาร การบริหารจัดการการควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ภายใต BRIs อีกดวย ทั้งนี้ รัฐบาลจีนไดลงทุนกอสราง
สะพาน “ฮองกง-จูไห-มาเกา”5 ความยาว 55 กิโลเมตร เชื่อมฮองกง
และมาเกาเขากบั GBA จนีแผนดนิใหญ เพือ่สรางความเชือ่มโยงใน GBA 
ใหมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น และเปนประโยชนตอ  BRIs โดยรวม

แผนภาพที่ 2: Greater Bay Area and 21st Century Maritime Silk Road

3 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กลาวปาฐกถาเนื่องในโอกาสฉลองครอบรอบ 40 ป ของการกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 
4 ขอมูลจากกระทรวงพาณิชยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOFCOM) และ The Observatory of Economic Complexity (OEC) 
5 สะพาน ฮองกง-จูไห-มาเกา เปนสะพานขามทะเลที่มีความยาวที่สุดในโลก เปดดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยเฉลี่ยในแตละวันรองรับผูเดินทาง
 50,000 คน และการขนสงสินคามูลคา 8.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
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กาวสําคัญของ Greater Bay Area 
กับโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย
 ปจจุบันจีนกําลังกาวเขาสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021-2025) มีทิศทางในการขับเคลื่อน
ประเทศจีนเปนมหาอํานาจดานเทคโนโลยี ผานแนวคิดยุทธศาสตร
วงจรคู  หรือ Dual Circulation6 ที่เนนการสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ ควบคูไปกับแรงสงเสริมจากตางประเทศ
โดยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายนอกในดานการคาและการลงทุน 
โดยอาศัยตลาดภายในเปนแกนกลางเพื่อลดการพึ่งพาตลาดและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่ง GBA กาวเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอแผนพัฒนาดังกลาว โดย GBA เปนหนึ่งในตลาดภายในที่มีกําลังซื้อ
สูงที่สุดของจีน จากขอมูลในป ค.ศ. 2019 GBA (เมื่อไมนับฮองกง
และมาเกา) มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 19,515 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกวา
รายได  เฉลี่ยต อหัวของจีนซึ่ งมีมูลค า 12,061 เหรียญสหรัฐฯ 
ถึง 1.6 เทาตัว และเมื่อรวมฮองกงและมาเกา จะมีรายไดเฉลี่ยถึง 
23,087 เหรียญสหรัฐฯ สูงกวารายไดเฉลี่ยถึง 2 เทาตัว ตอมาคือ 
การเปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากพื้นที่ 
GBA มีพื้นฐานดานอุตสาหกรรมไฮเทคและดิจิทัล การลงทุนวิจัย
และพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งระบบการขนสงและการเงินที่เขมแข็ง 
ซึ่งจะชวยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนให
สามารถแขงขันกับมหาอํานาจเทคโนโลยีอื่น ๆ ได 
 นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 คณะกรรมการปฏิรูป
และการพัฒนาแหงชาติจีน (National Development and Reform 
Commission) ไดประกาศมาตรการและแนวทางปฏิรูปที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 โดยพื้นที่ GBA โดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้น 
และพื้นที่ใกลเคียง ถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวตักรรมระดบัโลก และจะพฒันาเปนศนูยกลางของอตุสาหกรรม
สมัยใหม (New Emerging Industries) อาทิ ปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) Big Data ยานยนตขับเคลื่อนพลังงานไฟฟา 
อากาศยานไรคนขับ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 จากการวิเคราะหยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจีนดังกลาว ในเบื้องตน พบวาภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถ
ใชประโยชนและโอกาสในการเชื่อมโยงกับ GBA ไดหลายแนวทาง 
ไดแก (1) โอกาสดานตลาด ดวยการเปนแหลงอุปสงคขนาดใหญ
ที่มีกําลังซื้อมหาศาล ความเติบโตของ GBA โดยเฉพาะความเปน
สังคมเมืองทําใหมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
นอกจากนี้ จากการที่ทั้งไทยและ GBA อยูในเสนทางสายไหมทางทะเล 
GBA สามารถเปน Gateway ที่สําคัญของสินคาอุตสาหกรรมไทย
ไปสูตลาดตาง ๆ ของ Belt and Road Initiative อีกดวย และ
(2) โอกาสดานแหลงเงินลงทุนและการสรางหวงโซอุปทานใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ในสาขาอุตสาหกรรมไฮเทคและดิจิทัล ซึ่ง GBA มีความเชี่ยวชาญ 

และอตุสาหกรรมสมยัใหมทีก่าํลงัเกดิขึน้ใน GBA หากภาคอตุสาหกรรม
ไทยสามารถเชื่อมโยงเปนหวงโซอุปทานของ GBA แลว ก็จะสามารถ
ยกระดับความสามารถในการผลิต รวมถึงโอกาสในการถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป าหมายที่มีความ
สอดคลองกัน ไดแก ยานยนตสมัยใหม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
และหุนยนตอตุสาหกรรม การบนิและโลจสิตกิส และเทคโนโลยชีวีภาพ 
 กลาวโดยสรุป การรวมคลัสเตอร 9 เมืองที่มีศักยภาพดาน
การผลิตสมัยใหมของมณฑลกวางตุงเขากับ เขตบริหารพิเศษฮองกง
และมาเกาที่มีความเชี่ยวชาญในดานการเงิน การขนสง การบริการ 
และการทองเที่ยว ทําใหเกิดเปน มหภูมิภาค GBA ที่ทรงพลัง
และมีกําลังซื้อสูงและเปนศูนย กลางที่สําคัญในดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การเงินและการคาระหวางประเทศ การขนสง 
และอุตสาหกรรมสมัยใหม รวมทั้งเปน Gateway ที่สําคัญของขอริเริ่ม
หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง ดังนั้น GBA จึงเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และเปนฟนเฟองที่สําคัญ
ตอรูปแบบการพัฒนาใหมของจีน ในการขับเคลื่อนประเทศจีนให
บรรลุเปาหมาย Chinese Dream การเปนสังคมนิยมใหมที่ทันสมัย 
มั่งคั่ง และเปนประเทศทรงอิทธิพลของโลกภายในป ค.ศ. 20497 

ซึ่งประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากยุทธศาสตร GBA เปนสะพาน
เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาของจีนและ BRIs โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
พื้นที่ EEC ที่มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน เชน สนามบิน 
ทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการถูกกําหนดเปนพื้นที่สําหรับ
อุตสาหกรรมอนาคตของไทย ผานทางการคา การลงทุน และหวงโซ
การผลิตระหวางกัน อยางไรก็ตาม แมวา GBA จะมีทิศทางเชิงบวก
แตก็มีความทาทายดานเศรษฐกิจและการเมืองดวย การเปนพื้นที่
เปน 1 ประเทศ 3 ระบบ (จีน-ฮองกง-มาเกา) เมื่อมารวมกัน
อาจกอใหเกิดความลักลั่นในหลายดาน อาทิ รูปแบบการบริหาร 
การจัดการทรัพยากร ความแตกต างทางแนวคิด วัฒนธรรม 
และประชากร นอกจากนี้ ความขัดแยงทางการเมืองดานการบริหาร 
ในฮองกงของจีนแผนดินใหญ ก็อาจเปนสาเหตุใหการพัฒนา GBA
เกิดความลาชา หรืออาจทําใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการผลิต
และการลงทุนออกจากพื้นที่ GBA ได 

จัดทําโดย : 
นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
DBS Asian Insight (2019), “Greater Bay Area In-depth Study”

HSBC (2018), “China’s Greater Bay Area: Many Cities, One Goal”
HSBC (2019), “Mega-Regions of the Future: GBA and Global Peers”

Liu (2019), “China's Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay 
Area: A Primer” The Copenhagen Journal of Asian Studies 37(1)

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICs) (2019) 
“Greater Bay Area: A 2030 Outlook Opportunities 

and Challenges over the Next Decade”
UOB (2020), “China Pilot Reform for Shenzhen ahead 

of 14th 5 year plan”

6 Dual Circulation เปนโมเดลการพัฒนาใหมของจีน ประกอบดวย Domestic Circulation ที่มุงเนนการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายใน
 โดยสรางความสมดุลควบคูไปกับเศรษฐกิจภายนอก (International Circulation) 
7 ป ค.ศ. 2049 จะเปนปครบรอบ 100 ปของการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เก็บมาเลา

   รอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
   หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation- 
APEC) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2532 โดยมีเปาหมายหลักในการสงเสริม
การคาและการลงทนุทางเศรษฐกจิ และขยายไปยงัมติอิืน่ ๆ  สรางความ
เทาเทียม ลดความเหลื่อมลํ้า สรางความมั่งคั่งแกประชาชนในภูมิภาค 
กอใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง และมีนวัตกรรม มุ งเนน
การลดอุปสรรค สนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุนระหวางสมาชิกใหสอดคลองกับองคการการคาโลก 
(WTO) ปจจบุนัเอเปคมสีมาชกิรวม 21 เขตเศรษฐกจิ ไดแก ออสเตรเลยี 
แคนาดา ญี่ปุ น เกาหลี จีน เขตบริหารพิเศษฮองกง นิวซีแลนด 
สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส ไทย จีน
ไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม โครงสราง
เอเปค ประกอบดวย การประชุมระดับผูนํา รัฐมนตรี และเจาหนาที่
อาวุโส ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ดานการคา
และการลงทุน ดานเศรษฐกิจ และดานงบประมาณและการบริหาร 
และคณะทํางาน คณะทํางานยอยสาขาตาง ๆ ในแตละป มีการจัด
ประชุมหลักแบงออกเปน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (SOM 1) และครั้งที่ 2 
(SOM 2) จะเปนการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
ของคณะทาํงานในสาขาตาง ๆ  สวนครัง้ที ่3 (SOM 3) จะเปนการประชมุ
ระดับผู นําเพื่อสรุปขอตกลง ออกแถลงการณรวมการดําเนินงาน
ใหบรรลุหัวข อหลัก (Theme) และประเด็นสําคัญ (Priority)
ที่กําหนดไว

APEC 2021: 
Join, Work, Grow Together

 ในป 2564 นิวซีแลนดในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปค 
ครั้งที่ 28 ไดกําหนดรูปแบบการประชุมผานระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) ตลอดทั้งป เนื่องจากสถานการณโควิด-19
ยังไมคลี่คลาย โดยกําหนดหัวขอหลัก (Theme) คือ Join, Work, 
Grow Together หรือ รวมกัน ทํางาน และเติบโตไปดวยกัน 
โดยมี 3 ประเด็นสําคัญ (Priorities) ประกอบดวย
 1. Economic and trade policies that strengthen 

recovery (นโยบายเศรษฐกิจและการคาที่สงเสริมการฟนฟู)

ตั้งเปาหมายการรวมกลุ มเพื่อใหเศรษฐกิจในภูมิภาคเจริญเติบโต
อยางแทจริง การคาและการลงทุนที่เปดกวาง เพื่อสรางความมั่นใจ
ว าการไหลเวียนของสินค าและบริการจําเป นยังคงดําเนินไป
อยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการฟนตัวของผลผลิตและการจางงาน
และฟนฟูความเชื่อมั่นในระบบการคาพหุภาคี ดังนี้ 
  การดําเนินการทางเศรษฐกิจมหภาคและการปฏิรูป
โครงสราง โดยผลักดัน Economic Well being ตอเนื่องจากมาเลเซีย
ในฐานะเจาภาพปทีผ่านมา ทีมุ่งเนนการเตบิโตทางการคาและการลงทนุ
เสรีอยางครอบคลุมและยั่งยืน การสงเสริมผลิตภาพและนวัตกรรม 
ตลอดจนแผนงานการปฏิรูปภาคบริการ เพื่อสรางใหเกิดตลาดบริการ
ที่มีการแขงขันอยาเสรีและเปดกวาง
  การคาและการลงทุนเสรีที่เปดกวาง โดยการเจรจาจัดทํา
กฎระเบียบการอุดหนุนประมง (Fisheries Subsidies) สนับสนุน
การแกป ญหาการอุดหนุนการผลิตภายในประเทศที่ก อให เกิด

ก
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การบิดเบือนกลไกตลาด และสนับสนุนการออกแถลงการณรวมตาง ๆ 
(Joint Statement Initiatives) ภายใต WTO การลดกําแพงภาษี 
และมาตรการที่ไมใชภาษี ผลักดันใหเกิดความคืบหนาของความตกลง
การคาเสรีเอเปค หรือ FTAAP ภายในป ค.ศ. 2021 บนพื้นฐาน
ของวิสัยทัศนปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 และการดําเนินการ
ตาม Declaration on Facilitating the Movement of Essential 
Goods รวมถึงวัคซีนโควิด-19 และหวงโซการผลิตวัคซีนตลอดสาย 
เพื่อสรางความมั่นใจวาการเคลื่อนยายสินคาและบริการที่จําเปน
ยังคงดําเนินไปอยางเสรีและตอเนื่อง จากโรงงานผลิตไปถึงผูบริโภค

 การอํานวยความสะดวกดานการคาและการฟนฟูความ
เชื่อมโยง ในชวงวิกฤตโควิด-19 โดยสนับสนุนการอํานวยความสะดวก
ทางการคา การเคลื่อนยายบุคคลที่จําเปนอยางปลอดภัย รวมถึง
การแบงปนแนวปฏบิตัทิีด่ ีรวมกนัพฒันาเครือ่งมอืเพือ่เตรยีมการรบัมอื
กับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสรางความมั่นใจและลดตนทุน
จากมาตรการจํากัดการคา

2. Increasing inclusion and sustainabi l i ty 

for recovery (การเพิม่การมสีวนรวมและความยัง่ยนืเพือ่การฟนฟ)ู 

โดยการกาํหนดนโยบายทีม่คีวามยดืหยุนและครอบคลมุ และขยายไปสู
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ ไดแก ธุรกิจขนาดเล็ก สตรีและเยาวชน
ในพื้นที่ชนบท และกลุ มชาติพันธุ   การลดผลกระทบที่ เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาไปสู  เศรษฐกิจ
ที่ปล อยมลพิษตํ่า การลดพลังงานภาคการขนสงและการผลิต
การลดการปลอยกาซเรอืนกระจก เพือ่สรางโอกาสการเตบิโตในอนาคต
ของภูมิภาคอยางยั่งยืน ดังนี้

 นโยบายการฟนฟูที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการปฏิรูปโครงสราง เพื่อเปนการประกันการเขาถึงโอกาสของ
ทุกภาคสวน ผานการรวบรวมขอมูล สรางความเขาใจและการแบงปน
แนวปฏิบัติที่ดี สนับสนุนการฟนตัวของตลาดแรงงาน การพัฒนา
เทคโนโลยี ประชากร และสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงานและรูปแบบอาชีพ

 การเสริมสร างศักยภาพและโอกาสในการมีส วนร วม
โดยดําเนินการตามแผน La Serena Roadmap for Women 
and Inclusive Growth ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสตรี
และเยาวชนหญิง โดยกําหนดใหเปนศูนยกลางสําหรับการฟ นฟู
เศรษฐกิจ รวมถึงการสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุมชาติพันธุ
ดั้งเดิม (Indigenous economies) ซึ่งถือเปนกลไกสําหรับการเติบโต
ในภูมิภาค และความเกี่ยวข องในวงกว างต อเศรษฐกิจดิจิทัล
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  มาตรการดานแรงจูงใจในการสงเสริมความยั่งยืน สนับสนุน
การฟนฟูสีเขียว และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใหความสําคัญกับมาตรการรับมือกับความทาทายดานสิ่งแวดลอม
ทีร่ายแรงทีสุ่ด ผานการปฏริปูการอดุหนนุทีส่รางแรงจงูใจใหมกีารผลติ
และการบริโภคอยางยั่งยืน สนับสนุนการเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน 
เพื่อจัดการความยั่งยืนของมหาสมุทร และสนับสนุนอุตสาหกรรม
สีเขียว รวมถึงการเปดเสรีสินคาและบริการสิ่งแวดลอม ผลักดัน
การลดการสรางคารบอนและการปลอยกาซเรือนกระจก ผานการใช
มาตรการตลาด (market-based measures) การปฏิรูปมาตรการ
อุดหนุนที่เปนการจูงใจใหเกิดการบริโภคและการผลิตที่ไมยั่งยืน เชน 
ลดการอุดหนุนการใชพลังงานเชื้อเพลิง (fossil fuel subsidies) 
 3. Pursuing innovation and digitally-enabled 

recovery (การมุงสูนวตักรรมและการฟนฟทูีใ่ชดจิทิลั) การระบาด
ของโรคโควิด-19 เปนตัวเร งใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
และเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเอเปคจะผลักดัน
ใหเร งปฏิบัติตามแผนงาน APEC Internet และแผนที่นําทาง
Digital Economy Roadmap (AIDER) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดังนี้
  การเสรมิสรางการใชดจิทิลั โครงสรางพืน้ฐานและเทคโนโลยี
สีเขียว ซึ่งการใชประโยชนจากระบบดิจิทัลเปนปจจัยที่อาจทําใหเกิด
ความไมเทาเทียมกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจขนาดเล็ก 
รวมถึงกลุมชาติพันธุ ดังนั้น เอเปคสามารถรวมมือกันในการสงเสริม
นวัตกรรม สรางบรรทัดฐานดานการพัฒนาทักษะและกําลังคน 
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เพื่อสรางความมั่นใจในการมีสวนรวมของบุคลากรอยางเต็มที่ รวมถึง
การแบงปนแนวปฏิบัติที่ดี และสรางการมีสวนรวมของชนชาติพันธุ 
เพือ่ใชเปนแนวทางในการพฒันาธรุกจิใหเกดิความแขง็แกรง และใชงาน
เชิงพาณิชยได

 ธุรกิจและการคาที่ใชดิจิทัล สนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑระหวางประเทศ สรางการมีสวนรวมของสมาชิก
ในการเรียนรูและพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวของดานนโยบายและกลไก
การแบงปนขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการคาดิจิทัล
และอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกัน ลดอุปสรรคและตนทุน
ในการทําธุรกรรม ชวยใหการคาระหวางประเทศมีประสิทธิภาพ
และโปรงใสมากขึ้น

 การปฏิรูปโครงสรางเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม โดยการ
สรางสภาพแวดลอมทีแ่ขงขนัและมแีรงจงูใจ เพือ่สรางใหเกดินวตักรรม 
ผานกระบวนการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายการทํางานรวมกัน 
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการประเมิน
แนวปฏิบัติที่ดีในดานการแขงขันและกฎระเบียบตาง ๆ ในตลาดดิจิทัล    
สรางความรวมมือการคาขามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ และผลักดัน
การนําปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : AI) มาใชบนพื้นฐาน
ของความปลอดภัย ที่คํานึงถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเขาใชประโยชนของธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนกฎระเบียบใหม
ที่มีความยืดหยุน คลองตัว

  การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน โดยใช
เครื่องมือทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
  การฟนฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทาง
และการทองเที่ยว 
  การส งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่ งยืนและครอบคลุม 
โดยหนวยงานตาง ๆ ของไทยอยูระหวางรวมกันพัฒนาหัวขอหลัก 
(Theme) และผลลัพธที่เปนรูปธรรม (Deliverables) ซึ่งตองมี
ความสอดคลองกับบริบทโลกในยุคหลังโควิด-19 และเปนประโยชน
ตอประเทศไทย รวมทั้งจะตองสะทอนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
ซึ่งเปนวาระแหงชาติและยุทธศาสตร/แบบจําลอง (model) เศรษฐกิจ
ของไทยในการฟนตัวหลังโควิด-19 ดวย
 ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นสําคัญที่นิวซีแลนดไดกําหนดไว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดันการคาและการลงทุนเสรีที่เปดกวาง 
การอํานวยความสะดวก และการสรางความเชื่อมโยง จะเห็นวา
มีความสอดคลองกับแนวคิดของไทย ไดแก การสงเสริมการคา
และการลงทุนอยางเสรี การกาวไปสูสังคมดิจิทัล การเจริญเติบโต
อยางครอบคลมุ ยัง่ยนื และมคีวามรบัผดิชอบ สขุภาวะ และความมัน่คง
ทางอาหารและการเกษตร ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนเอเปคเปนไป
อยางตอเนื่อง ยั่งยืน และมีความเชื่อมโยงกัน สมาชิกเขตเศรษฐกิจ
เอเปคจะตองรวมมอืกนัอยางใกลชดิ  ผานการเรยีนรูจากประสบการณ
ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจตาง ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน 
เพื่อกาวไปขางหนาดวยกันอยางมีพลวัต สู อนาคตที่มีความยั่งยืน
ในทุกมิติ อันจะนํามาซึ่งความกินดีอยูดีและสันติสุขของประชาชน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกตอไป

 ในป 2565 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปค 
ครั้งที่ 29 คาดวาจะเปนการประชุมแบบพบหนากันอยางเต็มรูปแบบ 
(Physical Meeting) เปนครั้งแรก หลังจากการเปนเจาภาพ
ของปาปวนิวกีนีเมื่อป 2561 สถานะปจจุบันการดําเนินการเตรียม
ความพรอมของไทยดานสารัตถะ คณะกรรมการระดับชาติฯ ไดให
ความเห็นชอบเบื้องตนตอ 3 ประเด็นสําคัญ (Priorities) ภายใต
การประชุมเอเปคป 2565 ประกอบดวย 

จัดทําโดย :
นายเมธี ลายประดิษฐ

แหลงขอมูลอางอิง :
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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MOVEMENT
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจโครงการ
การใชประโยชนใบและยอดออยเปนเชื้อเพลิงทดแทน
เพื่อลดปญหาออยไฟไหมและฝุ นละอองขนาดเล็กกวา
2.5 ไมครอน (PM2.5) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทราย กับบริษัทผลิตภัณฑและวัตถุ
กอสราง จํากัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑ
กอสรางเอสซีจี (SCG) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี วันที่ 19 
กุมภาพันธ 2564 ณ สํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย
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นายทองชัย ชวลิตพิ เชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม ผานระบบ Video Conference 25 กุมภาพันธ 2564 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางสาวพะเยาว คํามุข รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมการประชุม
สรางความรวมมือเรื่อง “การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสูเชิงพาณิชย” 
ภายใตโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) โดยมี นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธาน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนมกราคม ป 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม




