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ใจความส าคัญ 

1) การส ารวจเป็นการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (small-
size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต  า (low-tech firms) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที สุดจากวิกฤต
โควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือ
จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุดอีกด้วย 

2) ความต้องการซื้อที ลดลงส่งผลกระทบมากที สุดต่อบริษัท ปริมาณยอดสั่งซื้อที่ลดลงน าไปสู่รายได้ที่ลดลง
และท าให้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ การขาดแคลนกระแสเงินสดเป็นสภาวะที่บริษัทก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 
ในขณะที่บริษัทพยายามที่จะขอรับเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดแคลนของกระแสเงินสด แต่ความ
ยากล าบากในการเข้าถึงเงินกู้ต่างๆ ท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง การลดต้นทุนการด าเนินงานเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่บริษัทได้ด าเนินการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงพนักงานและเงิน
ประกันสังคม รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ 

3) ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตอย่างวัตถุดิบ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่รองลงมา ซึ่งเป็นผลมาจาก
มาตรการการปิดเมืองและข้อจ ากัดต่างๆ ของการระบาดใหญ่ได้น าไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน             
ทั้งที่มาจากการปิดชายแดนระหว่างประเทศและการจ ากัดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  
ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของโลก (Global Value Chains; GVC) หรือไม่ บริษัทต้นน้ าและปลายน้ า 
ในประเทศต่างเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตในระดับที่เกือบเท่ากัน ซึ่งนี่อาจมีนัยยะว่าแหล่ง
วัตถุดิบของบริษัทที่เข้าร่วมแบบสอบถามนั้นมาจากทั้งในและนอกประเทศ 

4) ดังนั้นท าให้บริษัทส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมาก ซึ งพบว่าร้อยละ 90 หรือ
มากกว่านั้นของจ านวนบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม โดยไม่ค านึงถึงสถานที่ตั้ง (ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกจังหวัด 
ที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อจ านวนมาก) จะสูญเสียรายได้มากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2563 เมื อเปรียบเทียบกับรายได้
ของปี 2562 โดยประเภทของบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นสัดส่วนจ านวนมากที่สุด คือ บริษัท 
GVC และบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัท GVC ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศคู่ค้า ซึ่งสถานการณ์ทั่ว
โลกคงไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี ้

5) การยืดระยะเวลาของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การจ ากัดการเคลื่อนย้าย ท าให้โอกาสของ
บริษัทแย่ลง หากมาตรการดังกล่าวยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 
44 ของบริษัทปลายน้ าในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน อย่างไรก็ตาม เป็นส่วนน้อย 
(ร้อยละ 16 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 25 ของบริษัทปลายน้ าในประเทศ) ที่สามารถอยู่ได้นานกว่า 1 ปี 
ทั้งนี้การเริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมได้บรรเทาสถานการณ์ที่ย่ าแย่ในระดับ
หนึ่ง และน ามาซึ่งผลกระทบเชิงบวก 
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6) ในขณะที่ 1 ใน 3 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 307 บริษัทได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ
ช่วยเหลือโควิด-19 ของภาครัฐแล้วอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ ทั้งนี้ สองกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือน้อยที่สุด คือ              
บริษัทขนาดเล็ก (ร้อยละ 26) และบริษัทต้นน้ าในประเทศร้อยละ 27  

7) การลดอัตราภาษีหรือการเลื อนจ่ายภาษี (ร้อยละ 49) และการลดการบริจาคเพื อสังคม (ร้อยละ 35) ถือ
ว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด นอกจากนี้มาตรการเพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 32) และเงื อนไขเงินกู้ที ดีขึ้น (ร้อยละ 27) เป็น
มาตรการล าดับต่อมาที่บริษัทต้องการ  

8) ในภาคการผลิตของไทย มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด (COVID-19 measures) ส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มากที สุด อ้างอิงจากการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(manufacturing performance index, MPI) ของเดือนเมษายน 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 82 เมื อ
เปรียบเทียบกับปีที ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ งถือว่าเป็นการผลิตต  าสุดที สุดตั้งแต่ปี 2530 จากข้อมูล
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่แสดงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมของ
เดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.21 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 โดยภาคอุตสาหกรรม 5 กลุ่มหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงมากที่สุดเนื่องจาก COVID-19 measures  ได้แก่ ยานยนต์ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม มอลต์และเครื องดื มมอลต์ ระบบปรับอากาศและน้ าตาล   

9) นอกจากนี้การลดลงของรายได้ที่คาดการณ์ไว้อาจน าไปสู่การลดการจ้างงาน เนื่องจากเกือบครึ่งของบริษัทที่
ตอบแบบสอบถามมองว่าค่าจ้างและเงินประกันสังคมท าให้เกิดภาระทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งการส ารวจนี้
สอดคล้องกับการประมาณการณ์ของการเลิกจ้างงานของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 (NESDC) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมว่าโควิด-19 อาจท าให้มีผู้ว่างงานจ านวน 8.4 ล้านคน โดยจะ
มาจากภาคการผลิต 1.5 ล้านคน ซึ่งคาดว่ามาจากภาคมอลต์และเครื่องดื่มมอลต์ และภาคยานยนต์เป็นหลัก
เนื่องจากการลดลงของการผลิตที่ลดลงมากที่สุด โดยบางผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ได้ปิดตัวลงแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 25632 ในปัจจุบันภาคการผลิตมีจ านวนแรงงานประมาณ 5.9 ล้านคน3 ซึ่งจากจ านวน 8.4 
ล้านคนผู้ว่างงานที่คาดการณ์ 4.4 ล้านคนจะมาจากภาคบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
ห้างสรรพสินค้า และอีก 2.5 ล้านจากภาคส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

10) วิกฤตโควิด–19 อาจท าให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั งยืนที  9 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
และยั่งยืน (ISID) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 9.2 9.3 และ 9.4 นั้นยิ งห่างไปจากเป้าหมายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) 
ในขณะที่เป้าหมาย 9.b จะยังคงหยุดนิ่งต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากวิกฤต 

                                                            
1 http://indexes.oie.go.th 
2 https://www.posttoday.com/economy/news/623937 

3 https://www.posttoday.com/economy/news/624626 

http://indexes.oie.go.th/
https://www.posttoday.com/economy/news/623937
https://www.posttoday.com/economy/news/624626
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11) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ มาตรการการรักษาการจ้างงาน การขยายระยะเวลาของการยกเว้นภาษีและ
การเลื อนเวลาการจ่ายสินเชื อ และโปรแกรมการช่วยเหลือที ปรับให้เหมาะสมส าหรับบริษัทไมโครและ  บริษัท
ขนาดเล็ก รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของ UNIDO ในด้าน โครงสร้างการ
พัฒนาอุตสาหกรรม (industrial development facility) การปรับเปลี ยนการผลิต (manufacturing re-
purposing) และการมุ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที  4.0 (industrial revolution 4.0 (4IR) adoption)  

1. หลักการและเหตุผล 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบอย่างมากมาย โดยจาก
ข้อมูลสถิติขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วย “เศรษฐกิจของประเทศไทย” ระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ท าให้ภาคการผลิตเกิดการหดตัวมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 โดยกระทบ 3 ภาคส่วนหลักของ
ประเทศ คือ ภาคการเกษตรร้อยละ - 5.7 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ - 1.9 และภาคบริการร้อยละ - 1.1 และ
กิจกรรมด้านการก่อสร้างลดลงร้อยละ 9.9 ในไตรมาสแรกของปี ในขณะที่การลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยว
ขาเข้าส่งผลด้านลบต่อภาคการโรงแรมและการบริการอาหารถึงร้อยละ - 24.1 โดยตัวเลขทั้งหมดที่กล่าว
ข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน4 

UNIDO มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะภาคการผลิตและเพื่อสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่บริษัทก าลังประสบอยู่ วิธีการรับมือกับวิกฤตการระบาดครั้งนี้ และการช่วยเหลือประเภทใดบ้างที่
ผู้ประกอบการได้รับแล้วจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จะกล่าวถึงผลกระทบที่จะมีต่อความก้าวหน้าของประเทศใน
การมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครอบคลุมและยั่งยืน ที่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม และส่งเสริมนวัตกรรม โดยใน
บทสุดท้ายได้น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าสนใจอีกด้วย 

การประเมินผลกระทบระดับไมโครนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการ ประการแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยทีมงาน
สหประชาชาติประจ าประเทศ (UNCT) ในการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย: การด าเนินการเพื่อรักษาความก้าวหน้าของประเทศในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งน าโดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประการที่สอง
เป็นการประเมินพื้นฐานของ UNIDO เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินทั่วโลกที่จะท าในระยะต่อไป โดย
นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว UNIDO (โดยแผนกวิจัยนโยบายและสถิติ ร่วมกับส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทย) ได้ด าเนินการประเมินที่คล้ายกันในประเทศอื่นๆ ในเอเชียอีกด้วย ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย 
มองโกเลีย ปากีสถานและเวียดนาม และวางแผนที่จะส ารวจอีกครั้งในไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อติดตามการพัฒนา
ของผลกระทบและสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป 

                                                            
4 Thailand Economic Focus by Office of the UN Resident Coordinator, Thailand 21 May 2020 
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2. วิธีด าเนินการและข้อมูล 

2.1 แบบสอบถามออนไลน์ 

UNIDO ได้เริ่มท าการส ารวจออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของ UNIDO ในประเทศไทย             
(เช่น พันธมิตรโครงการ และบริษัทที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ขององค์กร แบบสอบถามถูกส่งไปยังบริษัททั่ว
ประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐรัฐบาล ท าให้
อัตราการตอบรับมีจ ากัด โดยมาตรการเคอร์ฟิวระหว่าง 22.00 – 4.00 น. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 
2563 นอกจากนี้พระราชก าหนดฉุกเฉินยังบังคับให้ปิดร้านค้า ร้านอาหาร บาร์และห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 
รวมถึงฟิตเนสและกีฬา และสถานที่สันทนาการ โดยภาครัฐสนับสนุนให้อยู่บ้านเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจาย
ของไวรัส อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและ
เวลาเคอร์ฟิวได้ลดลงเป็น 23.00 – 3.00 น. โดยร้านค้า ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการอีกครั้ง 
แต่ต้องมีการตั้งเครื่องมือติดตามส าหรับลูกค้าขาเข้าและขาออกทั้งหมด และประชาชนยังคงได้รับค าแนะน าให้
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน 

แบบสอบถามออกแบบโดย แผนกวิจัยนโยบายและสถิติ ของ UNIDO ร่วมกับส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่อยู่ในการส ารวจของปี ค.ศ. 2020 ด้านนวัตกรรม
และผู้ประกอบการในประเทศจีน (ESIEC) น าโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

แบบสอบถามประกอบด้วย 23 ค าถาม แยกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ผลกระทบที่คาดการณ์จากโควิด-19            
2) ผลกระทบในปัจจุบันของโควิด-19 3) การรับมือกับโควิด-19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ 4) ข้อมูล
ทั่วไปของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม 

2.2 ประเภทของบริษัท 

ในการวิเคราะห์ ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1. ขนาดของบริษัท โดยใช้ค าจ ากัดความที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม แบ่งประเภทบริษัทออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่5  

2. การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (GVC) มี 3 ประเภท บริษัท GVC บริษัทต้นน้ าใน
ประเทศและบริษัทปลายน้ าในประเทศ โดยบริษัทที่ถูกจัดเป็น GVC จะมีคุณลักษณะหนึ่งในเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

                                                            
5 เราใช้นิยามท่ัวไปของ SMEs – บริษัทขนาดเล็กคือบริษัทที่มีคนงานน้อยกว่า 20 คน ขนาดกลางคือมีคนงานอยู่ระหว่าง 21-100 คน และ

ขนาดใหญ่คือมีคนงานมากกว่า 100 คน 
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- ผลิตปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (intermediate inputs) โดยส่วนใหญ่ขายให้กับลูกค้า
ในตา่งประเทศหรือบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในประเทศ 

- บริษัทย่อยของบรรษัทข้ามชาติทีส่่วนใหญ่มีการส่งออกและ/หรือน าเข้า 
- ผู้ค้าสองทาง (two-way traders) 

(บริษัทต้นน้ าในประเทศ หมายถึง บริษัทที่ไม่ใช่ GVC ซึ่งขายสินค้าขั้นกลาง (intermediate 
goods) บริษัทปลายน้ าในประเทศ หมายถึง บริษัทที่ไม่ใช่บริษัท GVC ที่ขายสินค้าขั้นสุดท้าย (final goods) 

3. ระดับเทคโนโลยีของบริษัท มี 3 ประเภท แบ่งเป็น 1) เทคโนโลยีขั้นต่ า 2) เทคโนโลยีขั้นต่ า
จนถึงกลางและ 3) เทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูงและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยในตารางที่ 1 แสดงภาค
ส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมและระดับเทคโนโลย ี

ตารางที  1 บริษัทการผลิตภาคส่วนย่อยและระดับเทคโนโลยีของบริษทั 
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2.3 ข้อมูล 

จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 320 บริษัท ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ ทั้งนี้
จ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์และสามารถน ามาประมวลผลได้มีทั้งสิ้น 314 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทขนาด
เล็กร้อยละ 40 บริษัทขนาดกลางร้อยละ 28 และบริษัทขนาดใหญ่ร้อยละ 32 ในกรณีนี้จะรวมเฉพาะค าตอบที่
สามารถประมวลผลได้และไม่รวมการตอบที่ไม่สามารถประมวลผลได้อย่างเช่น “ไม่ทราบ” หรือ “เร็วเกินไปที่
จะระบุ” ดังนั้นในบางค าถามอัตราการตอบของกลุ่มตัวอย่างจะน้อยกว่า 314 บริษัท โดยจะมีการระบุจ านวน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกรณี 

นอกจากการส ารวจแล้ว ได้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการในบางส่วนด้วย 
ดังนี้ ในหัวข้อ 4.1 การอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
แพลตฟอร์มติดตามผลของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 ของ UNIDO เข้ามามีส่วนในการวิเคราะห์ และ
ในหัวข้อ 4.3 การวิเคราะห์นโยบายแผนการช่วยเหลือของภาครัฐ ใช้ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้
หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือในปัจจุบันและแผนในอนาคต 

2.3.1 การแบ่งตามประเภทของบริษัท   

บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 79 เป็นบริษัทในประเทศที่ไม่ได้เช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (โดยแบ่งเป็นบริษัท
ต้นน้ าร้อยละ 33 และบริษัทปลายน้ าร้อยละ 46) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 21 เป็นบริษัท GVC รูปที่ 1 แสดง
ข้อมูลตามประเภทของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม 

รูปที  1 แสดงข้อมูลตามประเภทของบริษทั 

2.3.2 การแบ่งตามสถานการณ์ของโควิด-19   

ร้อยละ 32 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา 
สมุทรปราการ ชลบุรีและปัตตานี โดยอ้างอิงจากข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคของ
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กระทรวงสาธารณสุข6 และ Heatmap ของส านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 
(UNRC) ณ สิ้นเดือนเมษายน ซึ่งคณะผู้จัดท าฯ เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด โดย ณ เวลานั้นมีผู้ติดเชื้อ
จ านวน 2,970 ราย จากนั้นจึงมีการก าหนดให้จังหวัดที่มีผู้ติดเช้ือสูง คือ จังหวัดที่มีมากกว่า 50 ราย ซึ่งมีทั้งสิ้น 
7 จังหวัด (ดูรูปที่ 2)  

 

รูปที  2 แสดงข้อมูลตามประเภทของบริษทั 

3. ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ 

3.1 ผลกระทบของโควดิ-19 ในปัจจุบัน 

a) การขาดแคลนกระแสเงินสดและปัจจัยการผลิตถือเป็นผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของการระบาดและมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด โดยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท คือ การขาดแคลนกระแสเงินสด ซึ่งร้อยละ 82 ของบริษัทที่ตอบ
แบบสอบถามประสบปัญหานี้ สาเหตุหลักมาจากยอดขายลดลง เนื่องจากความตอ้งการซื้อที่ลดลงและความยากล าบาก
ที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเงิน โดยมากกว่า 2 ใน 3 ของบริษัทประสบปัญหานี้ ในขณะที่ปัญหาการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตถูกจัดเป็นอันดับที่สอง โดยเกือบร้อยละ 70 ของบริษัทประสบปัญหา ซึ่งการขาดแคลนอาจเกิดจากห่วงโซ่
คุณค่าและการขนส่งที่หยุดชะงัก รวมไปถึงการไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น  
การปิดชายแดน นอกจากนี้บริษัทมากกว่าครึ่งต้องดิ้นรนเพื่อจะท าตามสัญญาและประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
รูปที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายหลักที่บริษัทต้องเผชิญ และยังเผยให้เห็นถึงความแตกต่างเล็กน้อย
ระหว่างประเภทของบริษัท ในแง่ของขนาด การมีส่วนร่วมใน GVC และ/หรือระดับเทคโนโลยี 

                                                            
6 https://covid19.th-stat.com/en 

https://covid19.th-stat.com/en
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รูปที  3 ความท้าทายหลักที บริษัทเผชิญ 

รูปที  4 สาเหตหุลักของความท้าทาย 

b) มากกว่าร้อยละ 70 ของ 243 บริษัทที่ตอบแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้รับผลกระทบจาก
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดที่บังคับใช้ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการส ารวจ จากผล
ส ารวจพบว่าหากมาตรการยังคงขยายระยะเวลาออกไป บริษัทขนาดเล็กและบริษัทปลายน้ าในประเทศส่วน
ใหญ่จะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ 
โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่คือผู้ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

ส าหรับบริษัท GVC มากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 36) สามารถอยู่ได้นานกว่าหนึ่งปี ในขณะที่เกือบหนึ่งในสี่ (ร้อย
ละ 24) คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน ในทางกลับกันบริษัทขนาดใหญ่ดูเหมือนจะรับมือได้ดีที่สุดกับข้อ
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มาตรการจากรัฐบาล โดยร้อยละ 36 คาดว่าจะสามารถอยู่รอดได้นานกว่าหนึ่งปีแม้ว่าจะยังคงมีมาตรการบังคับใช้ 
มีเพียงร้อยละ 24 ที่คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายใน 3 เดือนเนื่องจากมาตรการที่บังคับใช้ ดังแสดงในรูปที่ 5 

รูปที  5 การคาดการณ์ความอยู่รอดของบรษิัทภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน 

c) ในทางกลับกันหากมีการยกเลิกมาตรการ (ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 307) ประมาณร้อยละ 40 หรือมากกว่านั้น
คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในหนึ่งเดือน ยกเว้นบรรดาบริษัทขนาดเล็กที่มั่นใจเพียงร้อยละ 39 และบริษัท
เทคโนโลยีต่ าเพียงร้อยละ 34 ที่มั่นใจว่าฟื้นตัวได้ภายในหนึ่งเดือน ส าหรับมุมมองเชิงบวกคือมีน้อยกว่าร้อยละ 
18 ที่คาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือนในการฟื้นตัว 

d) การจ่ายค่าจ้างและเงินประกันสังคมถือเป็นข้อกังวลทางการเงินที่สูงที่สุดของทุกบริษัท การช าระคืนเงินกู้มา
เป็นอันดับสอง และต้นทุนคงที่เป็นอันดับที่สาม ที่น่าสนใจ คือ มากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 37) ของบริษัท
ขนาดใหญ่ได้แสดงว่าไม่มีความกังวลทางการเงิน ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กมีจ านวนเพียงร้อยละ 21 และ
บริษัทขนาดกลางมีเพียงร้อยละ 26 ที่ไม่มีความกังวลด้านการเงิน (รูปที่ 6) 

รูปที  6 ข้อกังวลหลักทางการเงิน 
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e) บริษัทขนาดเล็กและไม่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกได้รับความเดือดร้อนจากการที่พนักงานไม่
สามารถมาท างานได้ โดยระดับเทคโนโลยีของบริษัทไม่ได้ระบุผลที่แตกต่างในประเด็นนี้ ขนาดตัวอย่างใน
ประเด็นนี้7 = 203 บริษัท พบว่าบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากแรงงานที่ไม่สามารถท างานได้อย่าง
รุนแรง (ในอัตราร้อยละ 76-100) มีจ านวนร้อยละ 29 ในขณะที่ ร้อยละ 37 ได้รับผลกระทบเล็กน้อย (ในอัตรา
ร้อยละ 1-25) บริษัทในประเทศและบริษัทเทคโนโลยีต่ าต้องเผชิญกับผลกระทบที่คล้ายคลึงกัน ประมาณร้อย
ละ 21-23 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง (ในอัตราร้อยละ 76-100) และประมาณครึ่งหนี่งได้รับผลกระทบ
เล็กน้อย (ในอัตราร้อยละ 1-25) แต่ในทางกลับกัน บริษัท GVC มากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบเล็กน้อย และใน
ผลส ารวจน้ีไม่พบผลกระทบรุนแรง  

3.2 ผลกระทบที คาดการณ์จากโควิด-19  

f) บริษัทส่วนใหญ่คาดการณืว่าจะมีการสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล หากไม่ค านึงถึงที่ตั้งพบว่าร้อยละ 90 จาก
ขนาดตัวอย่าง 219 บริษัทคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2563 ในขณะที่เมื่อค านึงถึงที่ตั้ง 
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56) เป็นบริษัทที่อยู่ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง และร้อยละ 49 เป็นบริษัทที่อยู่นอกจังหวัด
เหล่านั้น นอกจากนี้พบว่าน้อยกว่าหนึ่งในห้าจากจ านวน 208 บริษัทได้รับผลกระทบจากแรงงานที่ไม่สามารถ
ท างานระดับรุนแรง ในขณะที่ส่วนใหญ่ทั้งในและนอกจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงได้รับผลกระทบจากแรงงานไม่สามารถ
ท างานระดับต่ า (ร้อยละ 1-25) นอกจากนี้พบว่าบริษัทขนาดเล็กและบริษัท GVC เผชิญผลกระทบมากที่สุด อัน
เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 60 คาดว่าจะมีรายได้ลดลงมากกว่า 50% ในปี 2563 (รูปที่ 13 หน้า 18) 

g) การเลิกจ้างพนักงานออกไม่ได้เป็นมาตรการแรกที บริษัทเลือกใช้  มากกว่าร้อยละ 80 จากขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 307 บริษัท ไม่ได้ถือว่าการเลิกจ้างเป็นมาตรการในการรับมือกับวิกฤต ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กและ
บริษัทปลายน้ าในประเทศมีมุมมองเชิงบวกที่น้อยกว่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 76 และร้อยละ 79 ตามล าดับ 
นอกจากนี้หากทั้งสองกลุ่มบริษัท (ทั้งขนาดเล็กและปลายน้ าในประเทศ) ต้องเลิกจ้างพนักงาน มากกว่าร้อยละ 
50 จาก 55 บริษัทแจ้งว่าจะเลิกจ้างเพียงร้อยละ 1 - 25 ของก าลังงานทั้งหมดของพวกเขา (รูปที่ 7) 

รูปที  7 การเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที อยู่ในและนอกจงัหวัดที มีผู้ติดเชื้อสูง 

                                                            
7 ค าตอบที่ใช้ได้คือค าตอบที่สามารถน ามาประมวลผลได้ ดังน้ัน เราจะไม่รวมค าตอบเช่น ไม่ทราบ หรือเร็วเกินไปที่จะระบุ ออกจากการประมวลผล 
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3.3 การรับมอืกับโควิด-19  

h) การรับมือกับกระแสเงินสดที่ไม่เพียงพอ บริษัทต่างๆ ก าลังท าการกู้ยืมและลดต้นทุนการด าเนินงาน พบว่าหาก
ไม่ค านึงถึงขนาดและประเภทของบริษัท โดยเฉลี่ยร้อยละ 61 ของบริษัทเลือกที่จะรับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ 
และโดยเฉลี่ยร้อยละ 52 เลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเปน็มาตรการหลักในการรับมือ (รูปที่ 8) 

รูปที  8 การรับมือกับการขาดแคลนกระแสเงนิสด 

i) อ้างอิงจากรูปที่ 9 บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 59 โดยไม่ค านึงถึงขนาดและประเภท จะใช้เทคโนโลยีในการ
ชดเชยการขาดแคลนแรงงาน โดยบริษัทขนาดใหญ่มีสัดส่วนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญที่ร้อยละ 88 ในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นมาตรการในการตอบโต้กับวิกฤตนี้ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กและบริษัทต้นน้ าใน
ประเทศใช้วิธีการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการใช้บริษัทภายนอกท ากิจกรรมย่อยแทนเป็น
มาตรการตอบโต ้ 

รูปที  9 การรับมือกับการขาดแคลนแรงงาน 
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j) การเพิ่มช่องทางในการจัดซื้อ ช่องทางการผลิตใหม่และการลดก าลังการผลิตเป็นมาตรการที่น ามาใช้มาก
ที่สุดในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงขนาดและประเภท 
อย่างไรก็ตามบริษัทขนาดกลาง บริษัทเทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูงและบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงก็ได้ใช้การชะลอการ
จัดส่งป็นมาตรการในการรับมือเช่นกัน 

3.4 แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ 

l) ความแตกต่างของขนาดและประเภทของบริษัทแสดงถึงความแตกต่างของสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในการได้รับ
ความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ พบว่าบริษัท GVC (ร้อยละ 38) บริษัท
เทคโนโลยีขั้นต่ าถึงกลาง (ร้อยละ 39) และบริษัทขนาดกลาง (ร้อยละ36) มีสัดส่วนสูงสุดในการได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ นั่งหมายความว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆ ยังไม่ไปถึงบริษัทที่ต้องการความช่วยเหลือ
มากที่สุดจริงๆ อย่างบริษัทขนาดเล็ก 

m) มากกว่าร้อยละ 40 ของบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือเห็นว่าการช่วยเหลือเป็นประโยชน์ ในขณะที่บริษัท
ขนาดกลาง บริษัทต้นน้ าในประเทศและบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ าได้แสดงถึงความพึงพอใจสูงสุดกับการช่วยเหลือ
ที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหนึ่งในสามของบริษัทในการส ารวจนี้ไม่มีการให้ผลตอบรับเชิงบวกหรือเชิง
ลบเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

n) การลดอัตราภาษีหรือเลื่อนการจ่ายภาษี และการลดการบริจาคเพื่อสังคมได้รับการจัดอันดับให้เป็น
มาตรการช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดจากรัฐบาลที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 35 ตามล าดับ นอกจากนี้วิธีอื่นใน
การลดต้นทุนการด าเนินงานเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมในล าดับถัดมา เช่น ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 
(ร้อยละ 32) และการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ใหม่ (ร้อยละ 27) ตามที่แสดงในรูปที่ 10 นอกจากนี้ เรายังพบว่า
ผลการส ารวจสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของ SMEs ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย8 ซึ่งถือ
ว่าเป็นข้อยืนยันความเข้าใจในประเด็นของความต้องการของบริษัท โดยเฉพาะ SMEs  

รูปที  10 มาตรการช่วยเหลอืที บริษัทต้องการจากรัฐบาล 

                                                            
8http://https//www.fti.or.th/project_category/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0

%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/ 

http://https/www.fti.or.th/project_category/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
http://https/www.fti.or.th/project_category/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
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4. การอภิปรายผล 

4.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั งยืนและครอบคลุม (ISID) – เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั งยืน ข้อที  9  

o) การท างานร่วมกับประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายส าคัญของส านักงานใหญ่          
ของสหประชาชาติในประเทศไทย ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงผลกระทบในระดับบริษัทที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าของประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) โดยใช้เครื่องมือติดตามจากฐานข้อมูล UNIDO Statistics Portal9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.1.1 สถานะของเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั งยืน 9.2 9.4 และ 9.b และผลกระทบที มาจากโควดิ-19 

p) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.2 สัดส่วนการจ้างงานต่อการจ้างงานรวมและการเติบโตของมูลค่าของภาค
การผลิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2558 พบว่าทั้ง
มูลค่าและสัดส่วนของภาคการผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นจาก 1,600 ไปเป็น 1,800 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคน ในขณะที่สัดส่วนของการจ้างงานของภาคการผลิตต่อโดยรวมลดลงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.5 ซึ่งนี่อาจหมายถึงต้องมีการกระจายกระแสเงินสดที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเร่งให้เกิด
การจ้างงานให้มากขึ้นจากภาคการผลิตที่มูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สถานะของเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2562 ระบุถึงความ
จ าเป็นในการเร่งให้เกิดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.2 ได้คาดการณ์ออกเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้ (รูป
ที่ 11.a แสดงการคาดการณ์ร้อยละของ SDG9.2.1 ของภาคการผลิตต่อ GDP และรูปที่ 11.b แสดงการคาดการณ์
ร้อยละของ SDG9.2.2 ของการจ้างงานในภาคการผลิตต่อการจ้างงานทั้งหมด) สถานการณ์ที่ 1 S1 เป็นแนวโน้ม
ต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2030 สถานการณ์ที่ 2 S2 เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีการระบาดใหญ่ ใช้ข้อมูล GDP 
คาดการณ์จากหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (EIU) ร่วมมือกับ UNDP และ UNICEF10 ซึ่งระบุว่าการเติบโตที่
แท้จริงของ GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปี ค.ศ. 2020 และในปี ค.ศ. 2021-22 มีแนวโน้มสดใสส าหรับการส่งออก
ซึ่งจะเติบโตเกือบร้อยละ 4 โดยใช้อัตราการเติบโตของดัชนีอุตสาหกรรมโดยรวม (MPI) ก่อนโควิด-19 ซึ่ง
คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3 โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) กระทรวงอุตสาหกรรม11และใชก้ารคาดการณ์
การจ้างงานจากรายงานเล่มเดียวกัน สถานการณ์ที่ 3 S3 เป็นสถานการณ์โควิด-19 ใช้ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
โดยรวม (MPI) ถูกคาดการณ์ว่าลดลงร้อยละ 17.21 จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) และข้อมูล GDP 
คาดการณ์และการจ้างงานทั้งหมดในสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจากรายงานเดียวกัน
กับสถานการณ์ที่ 2 โดยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในปี 2563 จะท าให้ GDP ของไทยลงลดร้อย
ละ 4.3 และส าหรับปี 2564 ถึง 2568 คาดว่าการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี 
                                                            
9 https://stat.unido.org/SDG/THA 
10 Covid-19 Economic impact assessment for Thailand, final results 22 May 2020 by the EIU in collaboration with UNDP and UNICEF in Thailand 

11 https://indexes.oie.go.th/ 

https://stat.unido.org/SDG/THA
https://indexes.oie.go.th/
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จากการลดลงของดัชนีการผลิตโดยรวม (manufacturing productivity index) ท าให้คาดการณ์การลดลง
รายได้ของภาคส่วนต่างๆ และประมาณ 1.5 ล้านคนจะถูกเลิกจ้างในสิ้นปี 2563 ซึ่งจะส่งผลต่อ GDP และการ
จ้างงานที่จะลดลง ดังนั้น ยิ่งท าให้ห่างไกลจากเป้าหมาย SDG ดังแสดงในรูปที่ 11.a และ 11.b อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก GDP ของประเทศและการจ้างงานทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบทางลบจากการระบาด การหดตัวของ
เป้าหมายอาจจะลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญก็เป็นได ้

 

รูปที  11.a การคาดการณ์เปา้หมาย SDG 9.2.1 สัดส่วนมูลค่าของภาคการผลิตต่อมูลค่าของภาคการผลิต

ต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

 

รูปที  11.b การคาดการณ์ของ SDG 9.2.2 สัดส่วนของการจ้างงานภาคการผลิตต่อการจ้างงานทัง้หมด 
 

q) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.4 การปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิต โดยวัดจากการปล่อยคาร์บอน

จากภาคการผลิตต่อมูลค่าเพ่ิมของการผลิต ซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเช่ือว่าประเทศยังอยู่ในเส้นทาง

ของการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 
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รูปที  12 การคาดการณ์ของ SDG 9.4.1 สัดส่วนของการปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิตต่อมลูคา่เพิ มของการผลิต 

 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.4 ได้คาดการณ์ออกเป็น 3 สถานการณ์ (รูปที่ 
12) ดังนี้ สถานการณ์ที่ 1 S1 เป็นแนวโน้มต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2030 สถานการณ์ที่ 2 S2 เป็น
สถานการณ์ที่ไม่มีการระบาดใหญ่ ใช้ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิต 12จากในรายงานส านักงาน
นโยบายและการวางแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งแสดงถึงการลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 สถานการณ์ที่ 3 S3 เป็นสถานการณ์โควิด-19 ใช้ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของการผลิตเช่นเดียวกับ S2 และ S3 
จากการประมาณการณ์ก่อนหน้าในหัวข้อ p และใช้การคาดการณ์ของการใช้พลังงานในภาคการผลิตที่ลดลงใน
ปี 2563 เนื่องจากโควิด-19 จากส านักงานนโยบายและการวางแผนพลังงาน13 ซึ่งจะลดลงร้อยละ 16 จากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 

ในช่วงปี 2564 – 2568 ภายใต้เงื่อนไขสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การใช้พลังงานในภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นควบคู่
ไปกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของพลังงานทดแทนในพลังงานผสมผสานของประเทศ 14 และด้วยเหตุนี้จึง
ประเมินว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคการผลิตจะลดลงร้อยละ 12.5 และตั้งแต่ปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจ
และการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า รวมถึงพลังงานทดแทนจะกลับไปเทียบเท่ากับสถานการณ์ก่อน            
โควิด-19 โดยสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนจะกลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 ที่ประมาณร้อยละ - 9.1  

ในรูปที่ 12 แสดงการคาดการณ์ของสถานการณ์ที่ 3 จะเห็นว่าในปี  ค.ศ. 2020 มีการเพิ่มขึ้นของกราฟ 
เนื่องมาจากการลดลงอย่างมากของมูลค่าเพิ่มของการผลิต และหลังจากการระบาด ปริมาณการปล่อย

                                                            
12 http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/situation-co2/half-year?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1 
13 https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E-

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0
%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2/ 
14 The global renewable energy is forecasted to increase by 3%, 

https://www.energytimeonline.com/content/7674/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8
1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-covid-19 

http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/situation-co2/half-year?orders%5bpublishUp%5d=publishUp&issearch=1
https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2/
https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2/
https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2/
https://www.energytimeonline.com/content/7674/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-covid-19
https://www.energytimeonline.com/content/7674/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-covid-19
https://www.energytimeonline.com/content/7674/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-covid-19
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คาร์บอนจากภาคการผลิตจะลดลง แต่ไม่ใช่มาจากการน าเทคโนโลยีคาร์บอนต่ ามาใช้แต่เนื่องจากการผลิตที่
ต่ าลง อันเนื่องมาจากความต้องการซื้อที่ลดลง นอกจากนี้ GDP คาดว่าจะลดลง ดังนั้นเป้าหมายนี้อาจจะลดลง 
แต่ไม่เพียงพอที่จะรักษาสภาพตามแนวโน้มของช่วงก่อนโควิด-19 ได ้

r) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.b การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยวัดจากสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมขั้นกลางถึงสูงและอุตสาหกรรมขั้นสูงต่อมูลค่าเพิ่มโดยรวม ซึ่งได้หยุดนิ่งอยู่ที่ร้อยละ 41 ต่อ
มูลค่าเพิ่มโดยรวมมาเป็นระยะหนึ่ง ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่นโยบายเอื้อต่อการกระจายภาคอุตสาหกรรมและ
การเพิ่มมูลค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความก้าวหน้า โดยเมื่อสิ้นปี 2562 แสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการเร่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่เมื่อเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ดังนั้นเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนส าหรับการรับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นของบริษัทย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นคาด
ว่าเป้าหมายนี้จะยังคงนิ่งไปอีกสักระยะหนึ่ง 

4.1.2 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั งยนืที  9.3 บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

s) เป้าหมาย 9.3 ให้ความส าคัญกับ SMEs และผลต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานโดยรวมของประเทศ การสร้าง
ระบบนิเวศส าหรับ SMEs จะมีส่วนช่วยท าให้ประเทศสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมในระยะยาว 
ตามเป้าหมายที่ 9.3 เสาหลักที่สามที่ว่าด้วยการปกป้องการจ้างงานของ SMEs และภาคแรงงานนอกระบบ 
ภายใต้กรอบสหประชาชาติว่าด้วยสังคมและเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อโควิด-19 ชี้ว่านความพยายามฟื้นฟูนั้น 
ทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศ (UNCTs) ควรให้ความส าคัญในการปกป้องและขยายการสนับสนุนทาง
การเงินแก่ SMEs  

ทั้งนี้จากฐานข้อมูลทั้งของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และ UNIDO 
ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถวัดความคืบหน้าของเป้าหมายนี้ ดังนั้นในการอภิปรายนี้จะใช้สถิติจากส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม15เป็นแหล่งข้อมูลหลัก 

t) จากข้อมูลในสมุดปกขาวของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของปี 256216 มีตัวชี้วัด 8 
ตัวระบุว่าในปี 2561 SMEs มีสัดส่วนใน GDP เป็นจ านวนร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ร้อยละ 42.4 โดย
มีผู้ประกอบการมากกว่า 3.07 ล้านคน และจ านวนการจ้างงานมากกว่า 11 ล้านคนทั่วประเทศ โดยแบ่งตาม
ประเภทได้ ดังนี้ ร้อยละ 39.1 จากภาคบริการ ร้อยละ 31.4 จากภาคการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 22.6 จาก
ภาคการผลิตและส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 6.9 จากภาคก่อสร้างและการท าเหมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่า SMEs ภาค
การผลิตคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของ GDP ในป ี2561 

ในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนการระบาดของโควิด-19 SMEs ในภาคการค้าและการบริการ ซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนที่
ใหญ่ที่สุดของ SMEs นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของความต้องการซื้อภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการเติบโตของการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชน รายได้ภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และ

                                                            
15 https://sme.go.th/th/index.php 
16 https://www.sme.go.th/en/download.php?modulekey=94  

https://sme.go.th/th/index.php
https://www.sme.go.th/en/download.php?modulekey=94
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รายได้จากการท่องเที่ยวขาเข้า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2562 การจ้างงานโดยรวมของ SMEs ลดลงเหลือ 
9.6 ล้านคน อย่างไรก็ตามจ านวนบริษัท SMEs ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้านบริษัท โดยเฉพาะในภาคการผลิต
มีบริษัทประมาณ 530,700 บริษัทและการจ้างงานมากกว่า 1.9 ล้านคน 

u) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9.3.1 วัดจากสัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่อมูลค่าอุตสาหกรรม
โดยรวม ซึ่งผลลัพธ์ยังคงหยุดนิ่งและความเป็นไปในการบรรลุเป้าหมายปี 2573 มีโอกาสน้อย จากการส ารวจ17

พบว่าร้อยละ 15 ของบริษัทที่เป็น SMEs ภาคการผลิต คาดว่าจะปิดตัวลงถ้ามาตรการปิดเมืองยังคงด าเนิน
ต่อไปอีกสามเดือน โดยหากน าสัดส่วนเดียวกันไปใช้ในการค านวณนั่นหมายถึงบริษัท SMEs ภาคการผลิต
จ านวน 79,60518 บริษัทจะต้องปิดตัวลงและท าให้คนตกงานจ านวน 245,000 คน ซึ่งจะท าให้การบรรลุ
เป้าหมายเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากนี้ SMEs ส่วนใหญ่คาดว่ารายได้ในปี 2563 จะลดลง (รูปที่ 13) ซึ่ง
หมายความว่าสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน GDP โดยเฉพาะในภาคการผลิตจะลดลง อย่างไรก็ตามเป้าหมาย 9.3.1 
อัตราส่วนภาคการผลิตทั้งหมดกค็าดว่าจะลดลงด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นสัดส่วนโดยรวมของ SMEs ต่อภาคการผลิตโดยรวมอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้บริษัท SMEs ต้องใช้เวลานานกว่าในการฟื้นฟู (รูปที่ 14) ดังนั้นหากแผนการฟื้นฟู
ของภาครัฐไม่มากพอหรือไม่มีประสิทธิภาพจะท าให้เป้าหมายน้ีไม่น่าเป็นไปได้  

รูปที  13 การคาดการณ์รายได้ของปี ค.ศ. 2020 

v) เป็นที่น่าสังเกตว่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อ SDG 9.3 เพียงอย่างเดียว โดยตัวชี้วัดเป็น SMEs ภาคการ
ผลิตนั้น อาจให้ผลที่ไม่ชัดเจนเพราะผลกระทบอาจไม่ใหญ่มาก ซึ่ง SMEs ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ในภาค
บริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น พนักงานของโรงแรมขนาดเล็ก ที่พักพร้อมอาหารเช้า บริษัททัวร์
                                                            
17 จากรูปที่ 1 ร้อยละ 30 ของ 314 บริษัท คาดว่าเป็น SMEs ภาคการผลิต และรูปที่ 5 ระบุว่า ร้อยละ50 ของบริษัทเหล่านี้อาจปิดตัวลง 
18 Using the 2019 statistic 
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ขนาดเล็กและรถโดยสารน าเที่ยว เนื่องจากพึ่งพานักท่องเที่ยวขาเข้าและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ จาก
จ านวนการจ้างงานทั้งหมด 3.9 ล้านคนที่ท างานภาคการท่องเที่ยว ประมาณ 2.5 ล้านคนจะกลายเป็นส่วนทีไ่ม่
จ าเป็นทันที19 หรือในอีกมุมหนึ่งร้อยละ 64 ก าลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการว่างงาน ทั้งนี้การเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจของ SMEs ในภาคส่วนนี้ไม่สามารถท าได้โดยตรงเนื่องจากลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นโครงการ
ช่วยเหลือผู้ก าลังจะว่างงานเหล่านี้จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน 

รูปที  14 การคาดการณ์เวลาที ใช้ในการฟืน้ฟ ู

4.2 บริษัท GVC และอุตสาหกรรมยานยนต์  

q) อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุด และส่วนใหญ่เป็นบริษัท GVC จากผล
การส ารวจพบว่า ร้อยละ 63 ของบริษัท GVC คาดว่ารายได้จะลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2563 เป็น
ผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของค าสั่งซื้อ (ร้อยละ 70 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม) ตามมาด้วยไม่
สามารถส่งมอบได้ ความยากล าบากในการจัดหาเงินทุนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่า ในช่วงก่อนโควิด-
19 ยานยนต์อย่างเช่น รถยนต์ รถบรรทุกเคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้น ๆ ของประเทศ และประเทศไทยถือ
เป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น ฮอนด้าและโตโยต้า ซึ่ง
ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนและใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก20  

ในปี 256221 มูลค่าของยานยนต์ส าเร็จรูปสูงถึง 20,726 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 18,175 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐเป็นมูลค่าการส่งออกและ 2,552 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นมูลค่าการน าเข้า ในขณะที่มูลค่า
ชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่าถึง 46,055 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 24,371 ล้านเหรียญ

                                                            
19 https://www.posttoday.com/economy/news/624626 
20 https://www.mreport.co.th/news/industry-movement 
21 https://www.prachachat.net/columns/news-458855 

https://www.posttoday.com/economy/news/624626
https://www.mreport.co.th/news/industry-movement
https://www.prachachat.net/columns/news-458855
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ดอลลาร์สหรัฐ และ 21,684 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นมูลค่าน าเข้า ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีภัยคุกคามจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอยู่แล้ว 

ยิ่งไปกว่านั้น การที่คู่ค้าของภาคยานยนต์ประกอบด้วยประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสอย่างรุนแรง 
อย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ 
อย่างเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ก็มีจ านวนผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรง
เท่ากลุ่มแรก แต่เป็นผลท าให้ความต้องการจากประเทศเหล่านี้ลดลงอย่างมาก ในขณะที่มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาด เช่น การปิดชายแดนท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงโดยท าให้ไม่สามารถส่งมอบได้และเกิดการ
หยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่า แม้ว่าในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 สถานการณ์ในประเทศจีนได้มีสัญญาณการ
พัฒนาที่เป็นบวกและมีการเปิดพรมแดน แต่สถานการณ์ในประเทศคู่ค้าหลักอื่น ๆ ยังคงยาก เนื่องจากจ านวน
ผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 

ในอีกด้านหนึ่ง บริษัท GVC แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นฟูที่รวดเร็วขึ้นจากผลการส ารวจ เนื่องจาก
บริษัท GVC มีศักยภาพที่ดีกว่าบริษัททั่วไป22 ในทางกลับกันในการฟื้นฟูของบริษัทนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของคู่ค้าด้วย ดังนั้นบริษัท GVC ยานยนต์ยังคงไม่สามารถฟื้นฟูได้ ตราบใดที่สถานการณ์ของคู่ค้า
ยังไม่ดีขึ้น 

4.3 การช่วยเหลือจากรัฐบาล 

โครงการของรัฐบาลบางโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน มีรายละเอียดดังนี ้

i) เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการพัก
ช าระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนส าหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบ โดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ต้องด าเนินการตาม
มาตรการนี้  

i) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ประกาศ 4 มาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ 1) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ระยะเวลา 1 ปีส าหรับ 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ โรงแรม หอพัก สปา ร้านอาหาร มัคคุเทศก์และการ
ขนส่งนักท่องเที่ยว 2) ข้อตกลงเกี่ยวกับการช าระเงินทุนและหนี้สามารถเลื่อนออกไปได้อีก 6 เดือนส าหรับ
ลูกค้าปัจจุบัน 3) การขยายระยะเวลาการช าระเงินกู้ได้สูงสุด 5 ปี 4) การเจรจาปรับเงื่อนไขของการช าระหน้ีได้ 
และสุดท้ายคือสินเชื่อเงินสดพิเศษเพิ่มเติมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4  

iii) นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินมาตรการบรรเทาต่างๆ ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ อย่างเช่น เงินช่วยเหลือ 
5,000 บาทที่จ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ภายใต้เงื่อนไขระบบประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน การเลื่อนการ
จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการลดอัตราการจ่ายเงินประกันสังคมในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 

                                                            
22 OECD-UNIDO (2019), Integrating Southeast Asian SMEs in Global Value Chains: Enabling Linkages with Foreign Investors, Paris. 

www.oecd.org/investment/Integrating-Southeast-Asian-SMEs-in-global-value-chains.pdf 
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2563 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าร้อยละ 0.1 ต่อเดือนส าหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระน้อยกว่า 30 ,000 บาทต่อเดือน โดย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

iv) การให้ประโยชน์ทางสาธารณูปโภค ได้รับการอุดหนุนบางส่วนจากหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อินเทอร์เน็ตฟรีจ านวน 10 GB ส าหรับทุกคน น้ าประปาฟรีจ านวน 10 ลูกบาศก์และส่วนที่ใช้เกิน 10 ลูกบาศก์
ลดค่าน้ าในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับครัวเรือนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่รอบการใช้น้ าเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 
และการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและการลดค่าไฟฟ้า  

v) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อแบบขยายเพื่อช่วยเหลือ SMEs23 ให้เข้าถึงโครงการ
ช่วยเหลือทางการเงินของภาครัฐ เพื่อให้ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องของการจ้างงานและฟื้นฟู
ให้กลับมาโดยเร็วที่สุด มูลค่ารวมกว่า 40 ,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กว่า 24,000 
บริษัท โดยผลของโครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานกว่า 120 ,000 คนและเกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจประมาณ 90,000 ล้านบาท เงินทุนส าหรับโครงการนี้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและจะเข้า
ไปสู่โครงการช่วยเหลือที่มีอยู่ส าหรับ SMEs ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เพิ่มเงินทุน
ในโครงการที่มีอยู่ของธนาคาร เช่น สินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อเพื่อ SMEs อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี) และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เพิ่มเงินทุนในโครงการ SME One ที่มีเงื่อนไขอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 และได้รับการยกเว้นการช าระคืนสูงสุด 12 เดือน) 

ตามข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบันการเข้าถึงเงินกู้ส าเร็จเพียงร้อยละ 10 แสดงให้
เห็นถึงอุปสรรคของบริษัทในการเข้าถึงเงินกู้ นอกจากนี้ร้อยละ 14 ของบริษัทขนาดเล็กเห็นว่าการช่วยเหลือที่
ได้รับจากรัฐบาลนั้นไม่มีประโยชน์ ดังนั้นส าหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดถัดไป ภาครัฐควร
ทบทวนและประเมินโครงการที่มีอยู่เพื่อให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและเพื่อให้เป็นประโยชน์
มากที่สุดส าหรับผู้รับเป้าหมาย 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

การช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูที่ดีที่สุด คือ การเริ่มต้นใหม่ทันทีและการกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการ ในขณะนี้มาตรการช่วยเหลือต่างๆ อยู่ในช่วงศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปรายในส่วนก่อนหน้านี้ ดังน้ัน จะขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบ้ืองต้น ดังนี้ 

โดยค าแนะน าที่จะกล่าวนี้เป็นเพียงการชี้น าไม่ได้เป็นแนวทางที่ชัดเจน โดยจะมุ่งไปที่การช่วยให้อุตสาหกรรม
ภาคการผลิตของประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม และกลับมาอยู่บนเส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 
นอกจากนี้ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA) ได้ย้ าถึงความส าคัญในการน า
มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้ โดยอ้างอิงจากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ.2008 ที่มีหลักการส าคัญที่
                                                            
23 http://iiu.oie.go.th/news/1195 
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จะน าไปสู่ความมีประสิทธิผลของแพ็กเกจ ดังนี้ คือ 1. การรักษาการจ้างงานมากกว่าการปลดพนักงาน  2. การ
ขยายโครงการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิผลมากกว่าการท าโครงการใหม่ และ 3. การค านึงถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ปกป้อง24 ดังนั้น ข้อเสนอแนะของรายงานฉบับนี้ จึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการเหล่านี้ 

1) การปรับปรุงแผนการที มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.3 ปัจจุบันหลายหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศและเริ่มด าเนินการตามแผนช่วยเหลือบริษัทที่
ได้รับผลกระทบแล้ว ซึ่งการปรับปรุงจะช่วยท าให้แผนมีประสิทธิผลและตรงตามเป้าหมายมากขึ้น 

- ลดความยุ่งยากและขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสินเช่ือ 
- ขยายการลดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาให้แก่บริษัทต่างๆ 
- เลื่อนการจ่ายภาษีและประกันสังคมออกไปประมาณ 3-5 ปีเป็นอย่างน้อย  
- สร้างโปรแกรมพิเศษหรือช่องทางพิเศษเพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและเล็ก โดยพยายามปรับให้

สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้มากที่สุด เช่น ส าหรับธุรกิจ SMEs และบริษัทอุตสาหกรรมปลายน้ าใน
ประเทศควรได้รับการยกเว้นภาษีไม่เกิน 3 ปี และลดความยุ่งยากของเงื่อนไขในการกู้ยืมเพ่ือให้ SMEs 
สามารถเข้าถึงการกู้ยืมได้มากขึ้น โดยภาครัฐสามารถเข้ามาเป็นผู้ค้ าประกันในการกู้ยืมกับธนาคาร
พาณิชย์ ดังเช่น โครงการสินเชื่อเพิ่มเติมส าหรับธุรกิจ SMEs ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ที่ได้รับค า
ชื่นชม อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องผู้ค้ าประกันจะต้องได้รับการแก้ไข โดยอีกทางเลือกหนึ่ง คือ การ
ก าหนดเงื่อนไขแบบไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันส าหรับโครงการใหม่ 

2. แผนรักษาการจ้างงาน ถึงแม้ว่าการเลิกจ้างงานจะไม่ใช่มาตรการการรับมือแรกของบริษัท แต่ค่าจ้างและ
เงินประกันสังคมจากการส ารวจ บริษัทมองว่าเป็นภาระทางการเงินที่สูง โดยภาครัฐต้องช่วยรักษาบริษัทที่
ได้รับผลกระทบให้ลอยตัวเพื่อรักษาการจ้างงานของพวกเขาไว้ เพราะการว่างงานจะท าให้เกิดความเลื่ อมล้ า
ทางรายได้และจะกลายเป็นปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในหลายประเทศได้ด าเนินการแผนสนับสนุน
ค่าแรงเพื่อรักษาธุรกิจและการจ้างงานไว้ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลสิงค์โปร์ได้ช่วยสนับสนุนเงินจ านวนร้อยละ 75 
ของค่าแรงเป็นเวลา 9 เดือน สหราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
ช่วยเหลือได้ร้อยละ 8025 ของผลก าไรเฉลี่ยต่อเดือน ยอดสูงสุดไม่เกิน 2 ,500 ปอนด์ ในขณะที่พนักงาน
เงินเดือนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเฉลี่ยร้อยละ 80 และอีกหลายประเทศที่ด าเนินแผนช่วยเหลือ
รูปแบบเดียวกัน เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี แคนาดา และออสเตรเลีย  

- ทั้งนี้ขอเสนอแนะให้พิจารณาเงินอุดหนุนค่าจ้างเฉลี่ยที่ร้อยละ 60-80 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 6 
เดือนควบคู่กับโครงการท างานระยะสั้น (short-time work scheme) โดยเน้นไปที่บริษัทไมโคร 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และบริษัทปลายน้ าในประเทศ โดยเงินอุดหนุนค่าจ้างอาจแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของบริษัท ส าหรับโครงการท างานระยะสั้น แรงงานทั้งหมดจะถูก

                                                            
24 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-58-covid-19-addressing-the-social-crisis-through-fiscal-stimulus-plans/ 
25 https://www.bbc.com/news/business-51982005 
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ลดเวลาท างานลงในจ านวนเท่ากัน กล่าวคืออย่างน้อยร้อยละ 10 และฐานค่าจ้างตัดตามสัดส่วน 
โครงการรูปแบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีการผลิต 

- ทางเลือกอื่นๆ ส าหรับการรักษาการจ้างงาน คือ การอนุญาตให้พนักงานใช้วันลา จนกว่าความ
ต้องการซื้อและการผลิตจะเพิ่มขึ้น ส าหรับในช่วงเวลาการลายาวเช่นนี้ รัฐบาลอาจต้องพิจารณาเงิน
อุดหนุนให้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมนีที่ก าลังพิจารณาให้เงินอุดหนุน 2 ใน 3 
ของค่าจ้าง โครงการเช่นน้ีเหมาะกับบริษัทที่มีการผลิตต่ าหรือไม่มีเลย   

3. แผนช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรยานยนต์ ภายใต้สภา
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้ส ารวจความเป็นไปได้ของโครงการแลกรถยนต์เก่าที่กินน้ ามัน
มากกว่าปกติไปค านวณเป็นเงินสดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการรถยนต์คันใหม่ โดยผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน
รถยนต์เก่ากับรถยนต์ใหม่ในราคาพิเศษ ซึ่งโครงการรูปแบบนี้ก าลังได้รับการพิจารณาส าหรับประเทศพึ่งพา
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี26 อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทย โครงการนี้อาจท า
ให้เกิดปัญหาต่อผู้ขายรถมือสองได้ ดังนั้นแนะน าให้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดส าหรับเป็นรากฐานในการก าหนดโปรแกรมดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆ อีกเพื่อสร้างความต้องการรถยนต์ใหม่ คือ นโยบายบังคับให้ก าจัด โดยอาจน าเรื่องมา
ด าเนินการ เช่น อายุของยานยนต์ (เช่น ไม่อนุญาตให้รถที่เก่ากว่า 10 ปีวิ่งบนถนน) มาตรฐานความปลอดภัย
ของยานยนต์ (การตรวจรถยนต์ประจ าปีหรือใบอนุญาตต่างๆ) มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม (การควบคุมมลพิษ) 
ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะท าให้เกิดประโยชน์ร่วมที่ส าคัญอย่างด้านประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของยาน
ยนต์และการลดมลพิษทางอากาศ 

4. โครงการสนับสนุนจาก UNIDO ที่จะน าผู้เชี่ยวชาญมาท างานร่วมกับประเทศไทยเพื่อน าภาคการผลิตและ
ภาคธุรกิจฟื้นฟูจากวิกฤต และมุ่งสู่การผลิตที่ครอบคลุมและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

หน่วยงานเฉพาะในการพัฒนาอุตสาหกรรม สามารถจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นเพื่อมีบทบาทในการให้การ
สนับสนุนบริษัทในการพัฒนาต่างๆ เช่น การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการผลิต การ
ขยายธุรกิจและการรับมือกับวิกฤตต่างๆ เช่น โควิด-19 โดยงบประมาณขององค์กรอาจน ามาจากเงินภาษีที่
จ่ายจากบริษัท ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถเสนอบริการด้วยอัตราค่าบริการต่ าเท่าที่จ าเป็นเพียงเพื่อครอบคลุม
ต้นทุนการด าเนินการ อย่างเช่น ชั่วโมงการท างาน ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยองค์กรสามารถใช้รายได้ที่มาจาก
ภาษีเพื่อมาอุดหนุนบริษัทในอัตราดอกเบี้ย เช่น ร้อยละ 2 จากบริษัท และร้อยละ 2 จากองค์กร และร้อยละ 4 
ส าหรับสินเชื่อ โดยองค์กรควรมีสถานะทางกฎหมายเพื่ออาจเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับบริษัทที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ซึ่งการมีองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก โดยเฉพาะในวิกฤติ เนื่องจากบริษัทไมโครและ 
บริษัทขนาดเล็กจ านวนมากต่างต้องเผชิญกับความยากล าบากในการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 
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การลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง - IR 4.0 วิกฤตโควิด-19 นั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมสู่ New Normal (ความปกติใหม่) โดยยุคใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปที่ดิจิทัล หมุนเวียนและยืดหยุ่นมาก
ขึ้น โดย 4IR จะมาเป็นปัจจัยในการช่วยอุตสาหกรรมกลับสู่การด าเนินได้เร็วที่สุดและเป็นแพลตฟอร์ตในการ
พัฒนารูปแบบใหม่ ให้การด าเนินการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ส าหรับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงให้ราบรื่นนั้น UNIDO ถือเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยแก้ไข
ปัญหา ระบุถงึโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก 4IR เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เพื่อรองรับความต้องการด้าน 4IR ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในปัจจุบัน องค์กรได้พัฒนาโปรแกรม           
ความร่วมมือทางเทคนิคและแพ็กเกจบูรณาการแก่ประเทศสมาชิกต่างๆ  เช่น โปรแกรมฟื้นฟูอุตสาหกรรมจาก
โควิด-19 (CIRP) ซึ่งจะร่วมกับรัฐบาลในการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมในช่วงฟื้นตัว โดยมุ่งเน้นไปที่
ผู้ประกอบการ SMEs โดยจะสนับสนุนให้ปรับโครงสร้างและตอบสนองต่อการหยุดชะงัก ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในระยะสั้นและระยะยาว (อ้างอิงรูปที่ 15 และรูปที่ 16) 

แผนการปรับเปลี ยนธุรกิจ เป็นหนึ่งในวิธีที่น าเสนอโดย UNIDO ให้เป็นนโยบายตอบสนองอย่างทันท่วงที27

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนของสินค้าจ าเป็นในการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และยังช่วยให้มั่นใจว่า
จะท าให้ธุรกิจด าเนินการอย่างต่อเนื่องและการรักษาการจ้างงาน แต่ถึงอย่างไรวิธีนี้อาจมีต้นทุนที่สูงและเต็มไป
ด้วยความท้าทาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์จากโอกาสจึงต้องมีการปรับนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและเอื้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New normal เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อไหร่วิกฤติจะจบลง  

รูปที  15 4IR ที ใช้เพื อตอบโต้กับวิกฤตโควิด-19 
 

                                                            
27 https://www.unido.org/news/covid-19-critical-supplies-manufacturing-repurposing-challenge 

https://www.unido.org/news/covid-19-critical-supplies-manufacturing-repurposing-challenge


- 26 - 

รูปที  16 4IR และ New normal 

 

******************************************* 

 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

ข้อสังเกตต่อรายงานฉบับนี้ (โดย สทอ.อต.) 

 จ านวนของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม อาจมีไม่มากพอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมความต้องการและความคิดเห็น
ที่แท้จริงของผู้เล่นในอุตสาหกรรม 

 หากจัดท าแบบสอบถามเป็นภาษาไทย อาจจะท าให้ได้จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามมากว่านี้ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก 

 เนื่องจากค าถามในบางข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่เข้าใจค าถามได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นย า
และชัดเจน อาจต้องมีการส่งแบบสอบถามให้ก่อนและใช้ผู้ที่มีความเข้าใจในแบบสอบถามโทรไปสัมภาษณ์ 

- ข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมา (Industrial Development Facility) ซึ่งตามโครงสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม จะมีหน่วยงานลักษณะนี้อยู่แล้ว ที่เรียกว่า Industrial Transformation Centre  

 


