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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563 

 งำน GMIS 2020 เปลี่ยนรูปแบบสู่ Virtual Edition  

 บทสรุปจำก SAICM ว่ำด้วยเรื่องอุปสรรคและสิ่งจูงใจ 

 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบจำกโควิด-19  
ต่อภำคอุตสำหกรรมไทย 

 แผนฟ้ืนฟูอุตสำหกรรมในช่วงวิกฤตโควิด-19  

 บทบำทของห่วงโซ่อุปทำนโลกในช่วงโควิด-19 

 โควิด-19 สัญญำณปลุกกำรวิจัยและกำรพัฒนำศกัยภำพ
ของอุตสำหกรรม 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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งำน GMIS 2020 เปลี่ยนรูปแบบสู่ Virtual Edition  

The Global Manufacturing and Industrialisation 
Summit ( GMIS)  2020 ใ น ป ีนี ้ไ ด ้ม ีก า ร ป ร ับ
ร ูป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ช ุม ไ ป สู ่ร ูป แ บ บ อ อ น ไ ล น ์ 
(Virtual Edition)  

โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นที่ “Glocalization towards 
sustainable and inclusive global value chains”  

การประชุม GMIS มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นเวทีในการ
แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตในอนาคตและการส่งเสริมการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรม*ผ่านการเจรจา
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (multi-holder dialogue) การด าเนินการต่างๆ และการสร้างพันธมิตร   

งาน GMIS 2020 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) สัมมนาออนไลน์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง (Digital Series) เริ่มตั้งแต่
วันที่  30 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 7 หัวข้อ (สัปดาห์ละ 1 หัวข้อ) เช่น สัปดาห์ที่  1                     
เรื่อง Glocalisation การปรับสู่การผลิตภายในประเทศและการพัฒนาศักยภาพแรงงาน หรือ สัปดาห์ที่ 3 
Health and Safety reimagined กฎระเบียบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการน านวัตกรรมมา
ใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบ เป็นต้น 2) การประชุมสุดยอดแบบ
เสมือน (Virtual Summit) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชม Overview of the GMIS 2020 Virtual Edition ได้ที่ https://www.gmisummit.com/   

ส าหรับหัวข้อและรายละเอียดของสัมมนาออนไลน์ ได้ที่ https://www.gmisummit.com/digital-series-agenda/ 

เกร็ดน่ำสนใจ* 

ความส าคัญของการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมในการเข้ามามีส่วนช่วยในการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด -19 เช่น 
1) ความต้องการเร่งด่วนด้านการผลิตเพ่ือสาธารณสุข เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดทดสอบและการ
พัฒนาวัคซีน 2) โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพและมาตรฐานที่เพียงพอในห้องทดลอง 3) การรักษาความ
ต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ 4) การสืบหาและติดตามเคสใหม่ของโควิด-19 และ 5) การช่วยเหลือด้าน
การขนส่งเวชภัณฑ์ผ่านหุ่นยนต์ (Robotic) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of things)   

แหล่งที่มา : https://investinaustria.at/en/news/2020/05/financial-support-digitalisation-companies.php 

……………………………………………………………………………………… 
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บทสรุปจำก SAICM ว่ำด้วยเรื่องอุปสรรคและสิ่งจูงใจ  

จ ากกา รประชุ ม  intersessional process considering the Strategic Approach and the sound 
management of chemicals and waste beyond 2020 (SAICM) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อ
เดือนตุลาคม 2562 ได้มีการขอให้เลขาธิการจัดท าบทสรุปเกี่ยวกับอุปสรรคและสิ่งจูงใจที่เป็นไปได้เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสารเคมีส าหรับปี ค.ศ. 2020 
เป็นต้นไป 

ในรายงานได้ยืนยันว่าการจะบรรลุเป้าหมายการจัดการที่ดีของสารเคมีและของเสียส าหรับปี  ค.ศ. 2020 เป็น
ต้นไปนั้น การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและระดับโลกนั้นมีความส าคัญ  

โดยเนื้อหาของรายงานจะกล่าวถึงอุปสรรคที่สร้างข้อจ ากัดต่อการมีส่วนร่วม ประโยชน์ของการเข้าร่วม สิ่งจูงใจ
และการด าเนินการที่เป็นไปได้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการระบุถึงขั้นตอนในล าดับถัดไปว่าควร
ด าเนินการเช่นใดเพ่ือติดตามผลและพัฒนาในอนาคต 

 อุปสรรคที่สร้ำงข้อจ ำกัดต่อกำรมีส่วนร่วม เช่น การให้ความส าคัญที่ต่างกันและการไม่จัดเรียง
เป้าหมาย การไม่ระบุหรือพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจน การมองว่าการเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าวนั้นส าหรับแค่ภาคสิ่งแวดล้อมเท่านั้น การขาดเจตจ านงทางการเมืองในการขับเคลื่อน 
อย่างเช่น การก าหนดให้ SAICM เป็นเป้าหมายหลักส าหรับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการไม่มี
ทรัพยากรที่ เ พียงพอในการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ด้อยโอกาส (underrepresented 
stakeholders) 

 ประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม เช่น การเชื่อมโยงความคิดริเริ่มที่มีเพ่ือเติมเต็มช่องว่าง การได้รับความรู้
และความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม การสร้างเสริมงานที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงความพยายามที่ซ้ าซ้อน และการมี
ส่วนร่วมในข้อผูกพันระดับประเทศและระดับโลกที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ
เป้าหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ แรงงาน การเกษตรและ
ประเด็นอ่ืนๆ   

 สิ่งจูงใจและกำรด ำเนินกำรที่เป็นไปได้เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม   

1) การแบ่งปันความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ปี ค.ศ.2020 เป็นต้นไป เช่น พัฒนาข้อก าหนดหรือมาตรการของ
การมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในอนาคต 

2) การให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ผู้ด าเนินการด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอย่าง
ถูกต้อง 
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3) การรับฟังทุกเสียงจากโครงการ การประชุม และการบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้แน่ใจว่าทุก
ความคิดเห็นนั้นถูกรับรู้ทั้งหมด 

4) การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความปลอดภัยของสารเคมีและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

5) การเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ผ่านการวิเคราะห์ว่าหากด าเนินการจัดการสารเคมี
และของเสียอย่างถกูต้องแล้ว จะสามารถประหยัดต้นทุนได้เท่าไร 

6) การส่งเสริมให้มีการขยายการด าเนินการร่วมกัน (Joint actions) ในโครงการและโปรแกรม
ต่างๆ  

7) การใช้ประโยชน์จากการจัดงานหรือการประชุมส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น           
การให้พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมคู่ขนาน หรือพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ 

8) การส่งเสริมให้ทุกการด าเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้สื่อสารและแบ่งปันความรู้               
โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
แคมเปญ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  

9) การระบุช่องว่างและจัดหาทรัพยากรเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ต้องการ ผ่านการช่วยเหลือด้านเทคนิค การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและการสนับสนุน
กิจกรรมที่สามารถสร้างศักยภาพของประเทศหรือสนับสนุนเงินเพ่ือให้เข้าร่วมการประชุม 

 ขั้นตอนต่อไปในกำรด ำเนินกำร อย่างเช่น การใช้ ICCM5 ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมส าหรับ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่ด้อยโอกาส การทบทวนบทบาทของผู้ประสานงานของ
ระดับประเทศและภูมิภาค (SAICM/IP.4/INF/7) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและแผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนักในประเด็นการ
พัฒนาด้านการจัดการที่ดีของสารเคมีและของเสีย และการทบทวนเอกสาร IP (SAICM/IP.4/2) เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนของผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

 เอกสารเผยแพร่: 
http://saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/INF/SAICM_IP4_INF_4_Multi-stakeholder-

sectoral-engagement-obstacles-incentives.pdf โดยส านักเลขาธิการ 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/saicm-reviews-participation-in-decision-making-on-chemicals 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

http://saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/INF/SAICM_IP4_INF_4_Multi-stakeholder-sectoral-engagement-obstacles-incentives.pdf
http://saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/INF/SAICM_IP4_INF_4_Multi-stakeholder-sectoral-engagement-obstacles-incentives.pdf
http://sdg.iisd.org/news/saicm-reviews-participation-in-decision-making-on-chemicals/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2019%20June%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2019%20June%202020+CID_128efee92fe57af9acb7df9b128a5447&utm_source=cm&utm_term=Read
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รำยงำนกำรประเมินผลกระทบจำกโควิด – 19 ต่อภำคอุตสำหกรรมไทยโดยองค์กำร UNIDO 
 

 

รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย จัดท าโดย UNIDO เป็นส่วนหนึ่งของชุด
รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยของทีมงานสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย (UN Thailand)  

ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงาน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกัน        
การแพร่ระบาด คือ กลุ่มบริษัทขนำดเล็ก (small-size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ ำ (low-tech 
firms) นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
น้อยที่สุดอีกด้วย โดยผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมำกที่สุด คือ ปริมำณยอดสั่งซ้ือที่ลดลง ท าให้บริษัท
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หรือมำกกว่ำนั้นคำดกำรณ์ว่ำจะสูญเสียรำยได้เป็นจ ำนวนมำก โดยประเภทของบริษัท
ที่คาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้มากที่สุด คือ บริษัท GVC และบริษัทขนาดเล็ก โดยการลดลงของค าสั่งซื้อ
น ามาซึ่งการขาดแคลนกระแสเงินสดและยิ่งถ้าหากมาตรการปิดเมืองยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 
ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 44 ของบริษัทปลายน้ าในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน 

มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือ กำรลดอัตรำภำษีหรือกำรเลื่อนจ่ำยภำษี กำรลด
กำรบริจำคเพื่อสังคมและมาตรการเพ่ือช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน อย่างลดค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณูปโภค
และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดีขึ้น ตำมล ำดับ  

เป็นที่น่าสนใจที่บริษัทในไทยไม่มองว่ำกำรเลิกจ้ำงพนักงำนเป็นมำตรกำรรับมือเบื้องต้นและใช้วิธีในการลด
ต้นทุนการด าเนินงาน การเข้าถึงสินเชื่อ และการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเลือกเพ่ือจัดการกับผลกระทบอย่างทัน
ถ่วงทีเพ่ือตอบสนองกับการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้วิกฤตโควิด–19 อำจท ำให้เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9.2 9.3 และ 9.4 นั้นยิ่งห่ำงไปจำกเป้ำหมำยในปี ค.ศ. 
2030 (พ.ศ. 2573) ในขณะที่เป้าหมาย 9.b จะยังคงหยุดนิ่งต่อเนื่องจากวิกฤต 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานฯ คือ มาตรการการรักษาการจ้างงาน กำรขยำยระยะเวลำของกำรยกเว้น
ภำษีและกำรเลื่อนเวลำกำรจ่ำยสินเชื่อ และโปรแกรมกำรช่วยเหลือที่ปรับให้เหมำะสมส ำหรับบริษัท            
ไมโครและบริษัทขนำดเล็ก รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของ UNIDO ในด้าน 
โครงสร้ำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ( industrial development facility) กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต 
(manufacturing re-purposing) และกำรมุ่งสู่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งท่ี 4.0 (industrial revolution 
4.0 (4IR) adoption)  

การส ารวจดังกล่าวเป็นการท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 15 
พฤษภาคม 2563 โดยร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของ UNIDO ในประเทศ
ไทย   

รายงานฉบับเต็ม : ภาษาอังกฤษ https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-

06/Impacts_of_COVID19_on_Thai_industrial_sector   

และ ภาษาไทย https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/07/ 

 แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/thailand-small-low-tech-firms-suffer-most-during-covid-19-pandemic       

……………………………………………………………………………………… 

แผนฟื้นฟูอุตสำหกรรมในช่วงวิกฤตโควิด-19 (COVID-19 Industrial Recovery Plan) 

UNIDO ได้พัฒนาแผนฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือเรียกว่า “CIRP 
(COVID-19 Industrial Recovery Plan)” 
เพ่ือสนับสนุนภาครัฐในการปรับโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทจริงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ฟ้ื น ฟู

อุตสาหกรรมให้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และลดผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ใหญ่ของโควิด-19 ผ่านการเพ่ิมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนไปทีป่ระเทศท่ีมีการพัฒนาน้อยที่สุด รายได้
ต่ าและประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ าเนื่องจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มีอยู่นั้น อาจไม่
สามารถตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีความส าคัญในการสร้างแผน CIRP (COVID-19 
Industrial Recovery Plan) เพ่ือเข้ามาเป็นส่วนช่วย ซึ่งแผนดังกล่าวแบ่งเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-06/Impacts_of_COVID19_on_Thai_industrial_sector
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-06/Impacts_of_COVID19_on_Thai_industrial_sector
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/07/
https://www.unido.org/news/thailand-small-low-tech-firms-suffer-most-during-covid-19-pandemic
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1) กำรประเมินและกำรวิเครำะห์ผลกระทบของโควิด–19 ต่อภำคอุตสำหกรรม = การท ารายงานการ
ประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศในแต่ละระดับเพ่ือให้น าไปใช้ส าหรับการระดม
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในขั้นตอนถัดไป 

2) กำรระดมควำมคิดและสร้ำงฉันทำมติในภำคส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง = การจัดอภิปรายระดับชาติในวงกว้าง
เพ่ือท าความเข้าใจกับบริบทที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดใหญ่เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องกันเป็นฉันทามติ
ในการก าหนดอนาคตของภาคอุตสาหกรรม 

3) กำรพัฒนำแผนฟื้นฟูอุตสำหกรรมแห่งชำติ = การระบุถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในแผนพัฒนาฟ้ืนฟู ดังนี้ ระบุ
ถึงห่วงโซ่คุณค่าที่ส าคัญที่ต้องพัฒนา การทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่
คุณค่าท่ีส าคัญนั้นๆ พร้อมทั้งแหล่งเงินทุนส าหรับแผนฟ้ืนฟู และการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน าไปปรับใช้ในระดับ
บริษัทโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 4 5 

ภำพรวมขั้นตอนในสร้ำง CIRP และเปำ้หมำยในอนำคตที่ต้องกำรจำกภำคอุตสำหกรรมของประเทศ 

สิ่งที่ต้องพิจำรณำในแผนพัฒนำฟื้นฟูอุตสำหกรรมแห่งชำติ 
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4) กำรด ำเนินกำรน ำร่องในภำคอุตสำหกรรม ตำมขั้นตอนดังปรำกฏในภำพ 

 

 

 

 

 

 

5) กำรเลียนแบบควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูภำคอุตสำหกรรมของประเทศ  = การเผยแพร่ถึงวิธีการที่
องค์กรที่ประสบความส าเร็จใช้ในการปรับตัว (เช่น องค์ประกอบที่ส าคัญ โครงสร้าง กระบวนการ ผลลัพธ์และต้นทุน) 

ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากทุกประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการทุกอย่างที่มีความจ าเป็นส าหรับช่วงฟ้ืนฟู
หลังโควิด-19 ได้ ดังนั้นการสร้างความแข็งแกร่งและสอดคล้องในภูมิภาคก็มีความส าคัญเช่นกัน เพ่ือให้มั่นใจว่า
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าภายในภูมิภาคมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://tii.unido.org/sites/default/files/publications/Brochure_COVID    

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-launches-covid-19-industrial-recovery-programme 

………………………………………………………………………………………………………… 

บทบำทของห่วงโซ่อุปทำนโลกในช่วงโควิด-19  

หลายธุรกิจก าลังเผชิญกับการล็อกดาวน์จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งท าให้ธุรกิจที่มี
การเชื่อมโยงกับนอกประเทศนั้นเริ่มเกิดปัญหา และเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของห่วงโซ่อุปทาน
โลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรน ำร่อง 

https://tii.unido.org/sites/default/files/publications/Brochure_COVID
https://www.unido.org/news/unido-launches-covid-19-industrial-recovery-programme
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จากการระบาดของโควิด-19 มีการคาดเดาว่าบริษัทต่างๆ อาจพยายามลดความเสี่ยง โดยการปรับ             
การด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนกลับสู่ประเทศตนเอง และหากประเทศต่างๆ หันเข้าสู่นโยบายการป้องกัน
มากขึ้นอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ แนวโน้มการน าการผลิตเข้ามาใกล้บ้านมากขึ้นอาจจะได้รับความสนใจ
มากขึ้น  

ดังนั้นจึงมีการสร้างแบบจ าลองเชิงปริมาณเพ่ือตอบข้อสงสัยดังกล่าว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าข้ันกลางที่มาจาก
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและการค้าสินค้าขั้นสุดท้าย โดยครอบคลุม 64 ประเทศใน 6 ทวีป และ 33 
ภาคส่วน (ซึ่งถือว่าครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด) โดยใช้ฐานข้อมูล OIOD Inter-Country Input-
Output (ICIO) ของ OECD เป็นแหล่งข้อมูล 

จากรูปภาพแสดงถึงการลดลงของ GDP บนพ้ืนฐานของการช็อกของอุปทานแรงงาน ซึ่ง GDP โดยเฉลี่ยลดลง
ในระดับสูงที่ร้อยละ 31.5 ตั้งแต่ไต้หวันและสวีเดนที่ร้อยละ 21 ไปจนถึงเวียดนามที่มากสุดอยู่ที่ร้อยละ 40    

โดยหากพิจารณาเฉพาะห่วงโซ่อุปทานโลกที่
ส่งผลต่อการหดตัวของ GDP จะพบว่าโดยเฉลี่ย
จะส่งผลราว 1 ใน 3 ของการลดลงของ GDP 
โดยรวม นั่นหมายถึงประเทศส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย 
GDP จะลดลงร้อยละ 11 อันเป็นผลมาจากการ 
ล็อกดาวน์ของประเทศอ่ืนๆ แม้ว่าประเทศตนจะ
ไม่ได้มีการปิดกั้นก็ตาม 

นอกจากนี้ ในแบบจ าลองยังแสดงอีกว่ ายิ่ ง
ประเทศมีการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกมาก
เท่าไร (เช่น บรูไนดารุสซาลามและคาซัคสถาน) 
ยิ่งท าให้สัดส่วนที่ส่งผลต่อการลดลง GDP ยิ่ง
มากขึ้นเท่านั้น  

ท าให้หลายคนเริ่มตั้งค าถามว่าสรุปแล้วการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโลกนั้นมีส่วนช่วยบรรเทาหรือท าให้
รุนแรงมากข้ึนในแง่ของการหดตัวของอุปทานแรงงาน (labour supply shocks) แต่ก็ยังไมส่ามารถหาค าตอบ
ได้ชัดว่าการปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทานให้กลับไปอยู่ในประเทศ (supply chain renationalization) จะ
ท าให้ GDP มีความยืดหยุ่นมากข้ึนต่อการช็อกในรูปแบบการระบาดในอนาคตหรือไม่  
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โดยค าตอบจากแบบจ าลองนี้ได้แสดงออกมาว่าการ
ออกจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกไม่ได้ท าให้
ประเทศมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่ออุปทานแรงงานจาก
การระบาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ดังปรากฏ
ในแท่งสีน้ า เงินอ่อนในแผนภูมิด้านล่างซึ่ ง ไม่ ได้
แตกต่างกับแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (น้ าเงินเข้ม) 

โดยสรุปจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทาน

โลกส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจจากผลของ

การปิดพรมแดน แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า

ห่วงโซ่อุปทานโลกในปัจจุบันจะท าให้ยิ่งแย่ลง หรือ

แม้แต่การปรับห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเป็นฉนวนป้องกัน

ประเทศจากการระบาดใหญ่  แต่มันขึ้ นอยู่ กับ

แผนการล็อกดาวน์นั้นว่ารุนแรงมากหรือน้อยกว่า

ประเทศอ่ืน 

แหล่งที่มา : https://iap.unido.org/articles/role-global-supply-chains-covid-19-pandemic-and-beyond 

………………………………………………………………………………………………………… 

โควิด-19 สัญญำณปลุกกำรวิจัยและกำรพัฒนำศักยภำพของอุตสำหกรรม 

โควิด-19 ที่ท าให้หลายประเทศตกอยู่ ในความท้าทายด้านสังคมและ
เศรษฐกิจนั้น ได้น ามาซึ่งสัญญาณสร้างความตระหนักให้กับหลายประเทศใน
การทบทวนแนวทางและก าหนดแนวทางใหม่ส าหรับนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) ของทั้งในประเทศตนเองและ
การประสานงานในระหว่างประเทศ 

การพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนเป็นประเด็นหลักท่ีโลกให้ความสนใจ 
แต่เป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่ยากต่อการน าไปด าเนินการโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา แต่ในช่วงโควิด-19 ได้
แสดงให้เห็นแล้วว่าแนวทางดังกล่าวน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้หลายบริษัทสามารถลดผลกระทบและมีผล
ประกอบการที่สวนกับตลาดส่วนใหญ่ได้ และยังช่วยประชาคมทั้งภายในประเทศและทั่วโลกอีกด้วย รวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่จ าเป็นเพ่ือรับมือกับโควิด-19 ได้อีกด้วย อย่างเช่น บริษัท Tesla และ LVMH 
ที่ปกติจะผลิตเฉพาะสินค้าที่มีความเฉพาะตัวสูงก็ได้ปรับการผลิตและแสดงถึงการส่งเสริมพันธกิจคลอบคลุมและ
ยั่งยืน ท าให้เห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของบริษัทที่มีทรัพยากร

https://iap.unido.org/articles/role-global-supply-chains-covid-19-pandemic-and-beyond
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จ านวนมากเพ่ือก้าวผ่านพ้นจากวิกฤตได้ ทั้งนี้การกระจายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน STI ควรมุ่งเน้นไปท่ี
การเพ่ิมความยืดหยุ่นและลดผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายนอก  

ในขณะที่ประเทศต่างๆเริ่มปรับแนวนโยบาย STI ให้สามารถตอบสนองต่อการจัดการด้านสุขภาพและการพัฒนา
อุตสาหกรรมในโลกหลังโควิด-19 เรายังคงต้องส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพที่มี
อยู่ด้วยของแต่ละประเทศก าลังพัฒนาและใส่ใจถึงความต้องการและความท้าทายที่แตกต่างของในแต่ละประเทศ 

การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจ าเป็นของการเตรียมความพร้อมไว้เสมอเพ่ือรับมือ
กับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและฉุกเฉิน ซึ่งจะเห็นว่าความสามารถในการตอบสนองหรือรับมือได้อย่างทันถ่วงทีนั้น
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถด้าน STI ของประเทศซึ่งประเทศต้องพัฒนาจากภายใน รัฐบาลต้องส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาทักษะให้แก่ประชากรวัยหนุ่มสาวเพ่ือให้พวกเขามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ได้ต้องมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยให้แข็งแกร่ง การสนับสนุนเงินทุนและการสร้างแรงจูงใจที่
เพียงพอ รวมถึงการก าหนดกรอบให้ชัดเจนที่จะน า STI เข้าไปประยุกต์ในการด าเนินการ  

ในขณะที่การลงทุนเชิงรุกและเชิงกลยุทธ์ในด้านศักยภาพของ STI ควรต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมทีส่อดคล้องกับความท้าทายของการพัฒนาที่ต้องการความเร่งด่วน  

ทั้งนี้นโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างพันธมิตรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในโลกหลังโควิด-19             
ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของประเทศเพ่ือสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

แหล่งที่มา : https://iap.unido.org/articles/covid-19-and-global-contraction-fdi 

………………………………………………………………………………………………………… 
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