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 ๏ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ECO CAR

๏ สัมภาษณ์พิเศษ  สมศักดิ์ จุลเสน ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 

๏ เปิดประตูบุกตลาด ลาตินอเมริกา



 ปีนี้ฝนเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม จะยาวไปส้ินสุด
เดอืนไหนกย็งัไม่รู ้ดนิฟ้าอากาศเปลีย่นและแปลกไปไม่ได้มแีต่บ้านเรานะคะ 
ที่อื่นๆ ก็วิกฤตแปรปรวนอยู่ในภาวะไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกันค่ะ
 พูดถึงเรื่องวิกฤต บทความในเล่มก็มีค�าว่า “วิกฤต” 
อยู่หลายเรื่อง ทั้งที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติผสมปนเปกันไป
จนบางทีแยกไม่ออก ทัง้เหตแุละผลล้วนส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ ดปูระเทศ
ญ่ีปุน่ทีป่ระสบปัญหากส่็งผลต่อประเทศอืน่เช่นเดยีวกัน แต่ว่าไปแล้ว
โอกาสใหม่ๆ ก็มาจากวิกฤตได้เช่นเดียวกัน 
 .. .ดูตัวอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ ท่ีมี เส ้นทางวิ่ง
มาอย่างยาวนาน วันนี้รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
หรือ Eco car ก็ยังเป็นแทรนด์อนาคตที่แน่นอนนะคะ
 “สัมภาษณ์พิเศษ” ท�าความรู้จักกับ “สมศักดิ์ จุลเสน” 
กบัอนาคตอตุสาหกรรมรายสาขาของไทยบนเส้นทางเดนิสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเริ่มจุดสตาร์ทในปี 2558 
อันใกล้นี้แล้ว

    ด้วยความปรารถนาดี
	 	 	 				 			บรรณาธิการ

เปิดประตูบุกตลาด ลาตินอเมริกา

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
Eco car

ภาพฉายแห่งอนาคตของไทย 
ฝ่าวิกฤตการณ์อาหารโลก 

“วิกฤตน�้ามันพืช” ระเบิดเวลาลูกแรก...
อุตสาหกรรมอาหารไทย

วิกฤตแรงงานสิ่งทอไทย...
แก้ปัญหาไม่ได้แข่งขันล�าบาก

สมัภาษณ์พเิศษ สมศกัดิ ์จลุเสน ผอ.สร. 1

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2554 

เครือข่ายอุตสาหกรรมรองเท้า พบ สศอ.

ความประทบัใจ จากแผ่นดนิไหวประเทศญีปุ่น่ 

กฎแห่งเลขสาม

“รอบรั้ว เศรษฐกิจอุตสาหกรรม”

OIE BUSINESS INDICATORSที่ปรึกษา
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เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

เปิดประตูบุกตลาด
ลาตินอเมริกา

อัจฉรียา เทพัฒนพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรฐษกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

	 ในขณะทีส่ถานการณ์เศรษฐกจิโลกยงัมคีวาม
ไม่แน่นอน		ตลาดหลกัของไทยอย่างสหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	
และสหภาพยโุรป	ยงัไม่สามารถหาทางออกจากวกิฤต
เศรษฐกจิและการเงนิได้	ซ�า้ร้ายญีปุ่น่ยงัมาประสบภยั
พิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบหลาย
สิบปี	รวมทั้งวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	นอกจากนี้	ยัง
มีปัญหาความวุน่วายทางการเมอืงในตะวนัออกกลาง	
และในส่วนประเทศไทยเองกป็ระสบปัญหาการแขง็ค่า
ของเงินบาท	สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุท�าให้รายได้จากการ
ส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างมาก	การมองหาตลาด
และคู่ค้าใหม่	ๆ	 จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีนอกจากจะท�าให้
ประเทศไทยสามารถกระจายความเสีย่งได้เพิม่ขึน้แล้ว	
ยังอาจน�าไปสู่ธุรกิจใหม่	สินค้าและบริการใหม่	หรือ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคใหม่	ๆ	 เพื่อชดเชย
เม็ดเงินที่ขาดหายไป		
	 ปัจจุบัน	ตลาดคู่ค้าท่ีส�าคัญอันดับหนึ่งของ
ไทยคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
ซึง่เป็นภูมภิาคหนึง่ทีม่พีลวตัรมากทีส่ดุในโลก	อย่างไร
ก็ดี	 อีกภูมิภาคหนึ่งท่ีก�าลังโดดเด่นและเป็นท่ีสนใจ
ของหลายประเทศคือภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศลาติน
อเมริกา	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ทัง้ในแง่ของ
จ�านวนประชากร	และในแง่ก�าลังซื้อ	มีการเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็	รายได้เฉลีย่ต่อหวัสงู
ประมาณ	2	เท่าของรายได้เฉลีย่ต่อหวัของไทย	และที่
ส�าคัญประเทศในภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกไม่มากนัก	ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศของกลุม่ลาตนิอเมรกิาปี	2552	
ทีบ่างประเทศยงัคงขยายตวั	และบางประเทศกห็ดตวั
เพยีงเลก็น้อย		ขณะนี	้หลาย	ๆ 	ประเทศในโลกเริม่เหน็
ถึงโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศ
ลาตินอเมริกามากขึ้น	ทั้งประเทศญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	จีน	
บรูไน	สิงคโปร์	อินเดีย	โดยเฉพาะมาเลเซียได้เริ่มบุก
ตลาดลาตนิอเมรกิามามากกว่า	10	ปีแล้ว		ส�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	 เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี
เห็นลู่ทางการขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่ม
ประเทศลาตนิอเมรกิา	จึงได้ท�าการศกึษาเบือ้งต้นเกีย่ว

กับศักยภาพของสินค้าอุตสาหกรรมไทยท่ีจะเข้าไปแข่งขันในตลาด
ลาตินอเมริกาได้อย่างเข้มแข็ง

“โอล่า ลาตินอเมริกา”
	 ก่อนจะเข้าประเดน็เนือ้หาศกัยภาพของสนิค้าอตุสาหกรรม
ไทย	ขอทกัทายและท�าความรูจ้กักบัภมูภิาคลาตนิอเมรกิากนัก่อน	จาก
ข้อมลูพืน้ฐาน	จะเหน็ว่าภมูภิาคลาตนิอเมรกิาเป็นภมูภิาคกว้างใหญ่และ
มคีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม	มอีาณาเขตครอบคลมุ
ประเทศในอเมริกากลาง	แคริบเบียน	และอเมริกาใต้	ประกอบด้วย
ประเทศน้อยใหญ่รวมกว่า	47	ประเทศ	ซ่ึงมคีวามแตกต่างทัง้ในระดบั
การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม	ระบบเศรษฐกจิ	และระดบัรายได้		
มจี�านวนประชากรรวมกนัสงูถงึ	589.4	ล้านคน	ซึง่ใกล้เคยีงกบัขนาด
ตลาดของอาเซยีนและสหภาพยโุรป		ภาษาหลกัทีใ่ช้ในลาตนิอเมรกิา
คือภาษาสเปนและภาษาโปรตเุกส	ซ่ึงทัง้สองภาษามรีากศพัท์มาจาก
ภาษาลาตนิ		ลาตนิอเมรกิามกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ	(GDP)	ทีเ่พิม่
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยระหว่างปี	2547	–	2553	มอีตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจในระดบัทีส่งูกว่าร้อยละ	15	ยกเว้นในปี	2552	ที	่GDP	
หดตัวลงร้อยละ	7.02	เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	2553	 เศรษฐกิจลาตินอเมริกากลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ	
18.53	หรือมีมูลค่าเท่ากับ	4,700	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	จึงถือได้
ว่าประเทศในกลุม่ลาตนิอเมริกามอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง	โดยสูงกว่า	GDP	ในกลุ่มอาเซียนมากกว่า	2	เท่า	
แต่ยังน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา	จีน	ยุโรป	และญี่ปุ่น		และหากเปรียบ
เทียบอัตราการขยายตัวของไทยกับประเทศต่าง	ๆ	 ในกลุ่มลาติน
อเมรกิาแล้ว	อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยอยูใ่นระดบักลางของ
กลุ่มลาตินอเมริกา
	 ล าติ น อ เ ม ริ ก า เ ป ็ น ดิ น แดนที่ อุ ด มสมบู รณ ์ ด ้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุ	 เช่น	น�้ามันดิบ	ทองแดง	เหล็ก	ถ่านหิน		
และเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส�าคัญ	สินค้าส่งออกที่ส�าคัญของ
กลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา	คอื	ผลติภณัฑ์การเกษตร	เหมอืงแร่	อาหาร	
และสนิค้าขัน้กลาง	ส่วนสนิค้าน�าเข้าส่วนมากเป็นสนิค้าจ�าพวกวัตถดุบิ	
สินค้าขั้นกลาง	เครื่องจักร	และสินค้าทุนต่าง	ๆ	โดยการค้าระหว่าง
ประเทศภายในภมูภิาคลาตนิอเมรกิาด้วยกนัยงัอยูใ่นอตัราทีค่่อนข้าง
ต�า่	กล่าวคอื	มอีตัราการส่งออกภายในภมูภิาคโดยเฉลีย่เพยีงร้อยละ	
16	ขณะทีอ่ตัราการน�าเข้าโดยเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ	18	ประเทศคูค้่า	และ
การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของลาตินอเมริกา	คือ	สหรัฐอเมริกา
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	 ในการศึกษาเบื้องต ้นเพื่อดูศักยภาพของสินค ้า
อุตสาหกรรมไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดลาตินอเมริกา	 ได้
ท�าการคดัเลอืกประเทศทีไ่ทยมกีารส่งออกในกลุม่ลาตนิอเมริกา
มาก	5	อันดับแรก	ได้แก่	บราซิล	เม็กซิโก	อาร์เจนตินา	ชิลี	และ
โคลอมเบีย	ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขป	สรุปได้	
ดังนี้
 บราซลิ	เป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคและ
เป็นคูค้่าอนัดบัหนึง่ของไทย	มปีระชากร	201.10	ล้านคน	ขนาด
ของเศรษฐกิจวัดโดย	GDP	เท่ากับ	1,462.22	พันล้านเหรียญ
สหรฐัฯ	และมรีายได้เฉลีย่ต่อหวัเท่ากบั	10,471	เหรยีญสหรฐัฯ	
(ไทยมีรายได้เฉลีย่ต่อหวัอยูท่ี	่4,621	เหรยีญสหรฐั)		บราซลิเป็น
ผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก	และส่งออก
กาแฟ	น�้าส้ม	ถั่วเหลือง	 เนื้อ	ยาสูบ	และสินแร่เหล็กรายใหญ่
ของโลก	 เป็นผู้ผลิตเครื่องบินอันดับสี่ของโลก	ผลิตซอฟท์แวร์
อันดับแปดของโลก
 เมก็ซโิก	มปีระชากร	112.46	ล้านคน	มขีนาดเศรษฐกจิ	
8,761.63	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	มอีตุสาหกรรมการผลติรถยนต์	
และเครื่องรับโทรทัศน์ที่ส�าคัญและส่งออกไปสหรัฐฯ	มากที่สุด
 อาร์เจนตินา		มีประชากร	41.34	ล้านคน	มีขนาด
เศรษฐกจิ	415.60	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	มทีรพัยากรธรรมชาติ
มากมาย	มีน�า้มนั	ปศสุตัว์และเกษตรกรรมทีม่ชีือ่เสยีง	และมรีาย
ได้จากการท่องเทีย่วในสดัส่วนทีส่งูเนือ่งจากภมูปิระเทศมคีวาม
หลากหลาย
 ชลิ ีมีประชากร	16.74	ล้านคน	ขนาดเศรษฐกจิเท่ากบั	
67,180.71	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	มีพืชพันธ์ทั้งเมืองร้อน
เมอืงหนาว	มอีตุสาหกรรมประมงทีใ่หญ่	มไีวน์ทีค่ณุภาพดรีาคา
ไม่แพง	มีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค�าและทองแดงที่มีชื่อ
 โคลอมเบีย	 มีประชากร	 44.21	ล้านคน	 ขนาด
เศรษฐกจิเท่ากบั	215.0	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	มอีตุสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า	 เส้ือผ้า	 เครื่องนุ่งห่ม	 เคมีภัณฑ์	พลาสติก	
ผลติภัณฑ์ไม้	เครือ่งจกัรกล	มเีกษตรกรรม	กาแฟ	กล้วย	ดอกไม้	
ฝ้าย	อ้อย
	 ประเทศในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ด�าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิแบบกลไกตลาดซึง่ถอืว่ามพีลวตัรทีน่่าสนใจ	โดยเฉพาะ
เม่ือค�านึงถงึปัจจยัด้านขนาด	จ�านวนประชากร	แรงงาน	ทรพัยากร	
และความสามารถในการพฒันาของภมูภิาค		นอกจากนี	้ประเทศ
ในลาตินอเมริกายังได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่
ส�าคัญ	ได้แก่

 MERCOSUR (ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง)	 มี
สมาชิกได้แก่	 อาร์เจนตินา	บราซิล	ปารากวัย	อุรุกวัย	 และ
เวเนซเุอลา		โดยม	ีชลิ	ีโบลเิวยี	โคลอมเบยี	และเปร	ูเป็นสมาชกิ
สมทบ	เป็นการรวมกลุม่ด้านเศรษฐกจิทีม่ศีกัยภาพสงู	มีประชากร
รวมกันกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาคลาตินอเมริกาทั้งหมด		มี	GDP	
รวมกันประมาณ	2.78	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	ปริมาณการค้า
และการลงทุนของประเทศสมาชิก	MERCOSUR	มีจ�านวน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาทั้งหมด	
เศรษฐกิจเป็นอันดับที่	5	ของโลก	และเป็นตลาดส่งออกส�าคัญ
ของไทยในลาตนิอเมรกิา	โดย	MERCOSUR	มจีดุมุง่หมายหลกั	
คือ	การค้าเสรีระหว่างกัน
 ANDEAN Community of Nations	(ประชาคม
แอนเดียน)	มีสมาชิก	4	ประเทศ	 ได้แก่	 โคลอมเบีย	 โบลิเวีย	
เอกวาดอร์	และเปร	ูมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	(GDP)	ร้อยละ	
7.5	และขนาด	GDP	ประมาณ	369	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ความสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกจิระหว่างไทยกบั
ลาตินอเมริกา
	 ไทยกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจในระดับที่ไม่มากนักเนื่องจาก
ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์	ความไม่รู้จักกัน	และความแตก
ต่างทางด้านภาษาและวฒันธรรม		โดยความสมัพนัธ์จะเน้นด้าน
การค้าเป็นส่วนใหญ่	ความสมัพนัธ์ด้านการลงทนุยงัมน้ีอยแต่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาระหว่างกันได้ในระยะยาวต่อไป

การค้า
	 ที่ผ่านมา	 ไทยมีมูลค่าการค้ากับกลุ่มประเทศลาติน
อเมรกิาไม่มากนกั	ประเทศคูค้่าทีส่�าคญัของไทยในภมูภิาค	ได้แก่		
บราซิล	เม็กซิโก	อาร์เจนตินา	ชิลี	โคลอมเบีย	และเปรู		คิดเป็น
ร้อยละ	80	ของการค้าไทยกับภมูภิาคลาตนิอเมริกา	การส่งออก
ของไทยไปลาตินอเมริกา	มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น	
	 สินค้าออกที่ส�าคัญ	10	อันดับแรกที่ไทยส่งไปขาย
ยังภูมิภาคลาตินอเมริกา	ได้แก่	1)	ยานพาหนะ	อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ	2)	ผลิตภัณฑ์ยาง	3)	ยางพารา	4)	 เครื่องปรับ
อากาศและส่วนประกอบ	5)	เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ	6)	อาหารทะเลกระป๋อง	7)	รองเท้าและชิ้นส่วน		
8)	เม็ดพลาสติก	9)	ผ้าผืน	10)	เครื่องวิดิโอ	อุปกร์เครื่องเสียง
และส่วนประกอบ	มูลค่าการส่งออกของไทยไปลาตินอเมริกา	
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	2553	มีมูลค่าการส่งออกรวม	
ประมาณ	5,801.34	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ		ประเทศทีไ่ทยส่งออก
มากที่สดุเรยีงตามล�าดบั	ดงันี้	บราซลิ	เม็กซโิก	อาร์เจนตนิา	ชลิี	
และโคลอมเบีย	โดยมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ	73.17	ของมูลค่า
การส่งออกของไทยไปลาตินอเมริกา	อย่างไรก็ดี	 เมื่อเทียบกับ
ประเทศอืน่	ๆ 	เช่น	อาเซยีน	สหรฐัอเมรกิา	จนี	และญีปุ่น่	สดัส่วน
การส่งออกไปตลาดลาตนิอเมริกาค่อนข้างน้อย	โดยในปี	2553	
คดิเป็นร้อยละ	3.0	ของมลูค่าการส่งออกสนิค้าทัง้หมดของไทย
	 สินค้าเข้าส�าคัญ	10	อันดับแรก	ได้แก่	1)	กากน�้ามัน
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พืช		2)	เมล็ดน�้ามันพืช		3)	เหล็กและเหล็กกล้า	4)	สินแร่โลหะ
อืน่	ๆ 	และเศษโลหะ		5)	หนงัดบิและหนงัฟอก	6)	ปลาป่นและ
สัตว์อื่น	ๆ	ป่น	7)	เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ	8)	น�้ามันดิบ	
9)	เส้นใยใช้ในการทอ	10)	ใบยาสบู	มลูค่าการน�าเข้าจากลาตนิ
อเมริกาเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั	โดยในปี	2553	มลูค่าการน�าเข้าเท่ากบั	
3,443.07	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ประเทศทีไ่ทยมมีลูค่าการน�าเข้า
สนิค้ามากท่ีสดุเรียงตามล�าดบั	ดงันี	้บราซลิ	อาร์เจนตนิา	เมก็ซโิก	
ชลิ	ีและโคลอมเบีย	โดยมสีดัส่วนรวมกนัร้อยละ	90.44	ของมลูค่า
การน�าเข้าจากลาตินอเมริกา	อย่างไรก็ดี	เมื่อเทียบกับประเทศ
คู่ค้าอื่น	ๆ	ของไทย	เช่น	ญี่ปุ่น	อาเซียน	จีน	และสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการน�าเข้าสินค้าจากลาตินอเมริกาในปี	2553	คิดเป็น

ร้อยละ	1.9	ของมูลค่าการน�าเข้าสินค้าทั้งหมดของไทย
	 จากการศกึษาสถานการณ์การค้าของไทยในกลุม่ลาตนิ
อเมริกาพบว่า	ในปี	2553	การส่งออกของไทยไปลาตนิอเมรกิา
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่ม	 โดยมีมูลค่าประมาณ	5,801.34	ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ	มอีตัราการขยายตวัสงูถงึร้อยละ	70.52	ในขณะ
ท่ีมีมูลค่าการน�าเข้าเท่ากับ	3,443.07	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	มี
อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ	42.59	ซึ่งท�าให้ไทยมีสถานะ
เกินดลุประเทศในลาตนิอเมริกา		แต่ถ้าเปรียบเทยีบกับประเทศ
คู่ค้าอื่น	ๆ	ของไทย	เช่น	อาเซียน	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	และ
สหภาพยุโรป	มูลค่าการส่งออก	และน�าเข้าจากตลาดลาติน
อเมริกายังค่อนข้างน้อย	

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออก น�าเข้า และดุลการค้า ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

มูลค่า : ล้านดอลลร์สหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

ส่งออก 4,038.46 4,872.17 3,402.11 5,801.34 36.75 20.64 -30.17 70.52

น�าเข้า 2,406.86 3,669.97 2,414.68 3,443.07 28.67 52.48 -34.20 42.59

ดุลการค้า 1,631.59 1,202.20 987.44 2,358.27 50.71 -26.32 -17.86 138.83

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

การวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดลาตินอเมริกา
	 ในการศกึษาศกัยภาพการแข่งขนัของสนิค้าอตุสาหกรรมไทยในตลาดลาตนิอเมรกิาครัง้นี	้ได้คดัเลอืกเฉพาะประเทศทีไ่ทยมี
มลูค่าในการส่งออกมากทีส่ดุ	5	อนัดบัแรกดงัทีก่ล่าวไว้แล้ว		ส�าหรบัสนิค้าอตุสาหกรรมทีน่�ามาศกึษาแบ่งเป็น	14	กลุม่อตุสาหกรรม	
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่	2

ตารางที่ 2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ท�าการศึกษา

ล�าดับ ชื่อกิจกรรม รหัส H.S.

1 อาหารเครื่องดื่มและยาสูบ 02	,		0302-0307	,	04	,	09	,	100630,		0711-0714		
,11	,15,16	,17-24

2 สิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม 50-63	,67

3 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 41-43	,64	,65

4 ผลิตภัณฑ์ไม้ 44-46	,66

5 ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 47-49

6 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน 27

7 เคมีภัณฑ์ 28-38

8 ยาง	และพลาสติก 39-40

9 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 68-71

10 ผลิตภัณฑ์โลหะ 72-80

11 ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะ 81-83

12 ยานยนต์และชิ้นส่วน	และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 86-89

13 เครื่องจักร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์ 84-85	

14 อุตสาหกรรมอื่นๆ 90-97
ที่มา	:	ปรับปรุงจากข้อมูลกรมศุลกากร
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	 ทั้งนี้โดยใช้เครื่องมือหลัก	ๆ	ในการวิเคราะห์เพื่อคัด
เลือกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ได้แก่
	 1.	แนวคิดเมตริกซ์ความเจริญเติบโต-ส่วนครองตลาด	
(Boston	Consulting	Group	Matrix	-	BCG	Matrix)	เพือ่ศกึษา
ต�าแหน่งทางการตลาดของสนิค้าอตุสาหกรรมไทย	โดยใช้ปัจจยั	
2	ตัวในการแบง่ประเภทอุตสาหกรรม	ไดแ้ก่	อัตราการขยายตัว
ของการส่งออก	และส่วนแบ่งทางการตลาด
	 2	 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ	
(Revealed	Comparative	Advantage	-	RCA)	เพือ่ศกึษาความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสินค้าอุตสาหกรรมไทย	 ซ่ึงเป็น
เครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
	 3.	ข้อมูลทุติยภูมิต่าง	ๆ	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงของ
ล�าดับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย	การเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนแบ่งตลาด	และความต้องการน�าเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท	 โดยเปรียบเทียบข้อมูลปี	2548	และปี	2552		
มาประกอบการพิจารณา
	 ในการคดัเลอืกอตุสาหกรรมไทยทีค่าดว่าจะมศีกัยภาพ
การแข่งขัน	และโอกาสในตลาดบราซิล	 เม็กซิโก	อาร์เจนตินา	
ชิลี	และโคลัมเบีย	จะแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเป็น	2	ส่วน	คือ
อตุสาหกรรมท่ีคาดว่ามศีกัยภาพและโอกาสมาก	และอตุสาหกรรม
ทีค่าดว่ามศีกัยภาพและโอกาสปานกลาง	ซึง่อตุสาหกรรมแต่ละ
ประเภทต้องผ่านเงื่อนไขการคัดเลือกต่างๆ	ดังนี้
 1)  อตุสาหกรรมทีค่าดว่ามศีกัยภาพและโอกาสมาก 
ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ	ดังนี้
	 -	ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต้องมากกว่า	1
	 -	ต�าแหน่งทางการตลาดอย่างน้อยต้องอยู่ในกลุ่มท่ีมี
อัตราการขยายตัวสูงแต่มีส่วนแบ่งตลาดต�่า	
	 -	ล�าดบัการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัสงูขึน้
	 -	ส่วนแบ่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมต้องเพิ่มขึ้น
	 -	อตัราการขยายตวัของการน�าเข้าสนิค้าอตุสาหกรรม
ในตลาดต้องสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการน�าเข้าเฉลี่ย
 2) อุตสาหกรรมที่คาดว่ามีศักยภาพและโอกาส
ปานกลาง	ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ	ดังนี้
	 -	ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต้องมากกว่า	1
	 -	ต�าแหน่งทางการตลาดอย่างน้อยต้องอยู่ในกลุ่มท่ีมี
อัตราการขยายตัวสูงแต่มีส่วนแบ่งตลาดต�่า
	 -	ล�าดบัการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัสงูขึน้
	 -	ส่วนแบ่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมต้องเพิ่มขึ้น
	 จากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและเงื่อนไขข้างต้น	
พบว่าสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพใน	5	ตลาดลาติน
อเมริกา	สรุปได้	ดังนี้
 ตลาดบราซิล	สินค้าอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ
และโอกาสมาก	 ได้แก่	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม		
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	 และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	
อุตสาหกรรมเครื่องจักร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์
 ตลาดเม็กซิโก	สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
และโอกาสมาก	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมยางและพลาสติก	และ

อตุสาหกรรมอืน่	ๆ 			ส่วนอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพและโอกาส
ปานกลาง	ได้แก่	อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	อตุสาหกรรม
ผลติภณัฑ์เครือ่งหนงั	และอตุสาหกรรมเครือ่งจกัร	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	
และอิเล็กทรอนิกส์		
 ตลาดอาร์เจนตินา	 สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพและโอกาสมาก	ได้แก่	อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม	
และยาสูบ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม	อุตสาหกรรม
ยางและพลาสตกิ	และอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ		ส่วนสนิค้า
ที่มีศักยภาพและโอกาสปานกลาง	ได้แก่	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ
 ตลาดชิลี	สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและ
โอกาสมาก	 ได้แก่	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	และ
อุตสาหกรรมยานยนต์	 ชิ้นส่วน	และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	ส่วน
สินค้าท่ีมีศักยภาพและโอกาสปานกลาง	 ได้แก่	อุตสาหกรรม
ยางและพลาสติก	
 ตลาดโคลมัเบยี	ไม่มสีนิค้าอตุสาหกรรมทีผ่่านเงือ่นไข
อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ		และโอกาสมาก		แต่มบีางอตุสาหกรรม
ที่ผ่านเงื่อนไขอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสปานกลาง	
ได้แก่	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม	และอุตสาหกรรม
ยานยนต์	ชิ้นส่วน	และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	

บทสรุป
	 ตลาดลาตินอเมริกาเป็นตลาดส่งออกตลาดหนึ่งที่น่า
จับตามอง	เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่	ใกล้เคียง
กบัตลาดอาเซยีนทีเ่ป็นตลาดส่งออกหลกัของไทย	นอกจากนี	้ยงั
มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสงู	มรีายได้เฉลีย่ต่อ
หัวสูงถึง	7,974	เหรียญสหรัฐฯ	ขณะที่ไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
เพียง	4,621	เหรียญสหรัฐฯ	และรายได้เฉลี่ยต่อหัวในอาเซียน
อยูท่ี	่3,000	เหรยีญสหรฐัฯ	แสดงให้เหน็ว่าตลาดลาตนิอเมรกิา
เป็นตลาดที่มีก�าลังซื้อสูงกว่าตลาดอาเซียน	ซึ่งถ้าไทยสามารถ
ขยายตลาดในลาตินอเมริกาได้มากขึ้นจะท�าให้ไทยมีรายได้เข้า
ประเทศจ�านวนมาก	แต่จากข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าของ
ไทยกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากลับพบว่าไทยมีการค้ากับ
ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาไม่มากนัก	 โดยไทยมีสัดส่วนการ
ส่งออกไปลาตนิอเมรกิาเพยีงร้อยละ	3.0	ของมลูค่าการส่งออก
รวมของไทย	และมสีดัส่วนการน�าเข้าเพียงร้อยละ	1.9	ของมูลค่า
การน�าเข้ารวมของไทย	ทั้งนี้	อาจจะเป็นเหตุผลจากความที่อยู่
ห่างไกลกนัทางภมูศิาสตร์	ท�าให้มปัีญหาต้นทนุทางด้านโลจสิตกิส์	
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ตารางที่ 3 สรุปสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในตลาดลาตินอเมริกา

สินค้าอุตสาหกรรม บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนติน่า ชิลี โคลัมเบีย

อาหารเครื่องดื่มและยาสูบ มาก

สิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ปานกลาง

ผลิตภัณฑ์ไม้

ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน

เคมีภัณฑ์

ยาง	และพลาสติก มาก มาก ปานกลาง

ผลิตภัณฑ์อโลหะ

ผลิตภัณฑ์โลหะ มาก

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะ

ยานยนต์และชิ้นส่วน	และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ มาก มาก ปานกลาง

เครื่องจักร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์ มาก ปานกลาง

อุตสาหกรรมอื่นๆ มาก มาก ปานกลาง

หมายเหตุ : มาก หมายถึง เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสมาก 

              ปานกลาง หมายถึง เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสปานกลาง

ที่มา : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปัญหาทางด้านพาณชิย์นาวขีองไทย	รวมทัง้ปัญหาทางด้านภาษา	
ความไม่คุ้นเคยกัน	อย่างไรก็ดี	ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่อุปสรรค
ส�าคัญ	หากมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงลาตินอเมริกา	และถึงแม้	
ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกาจะถูกครอง
โดยสหรัฐอเมรกิา	และจนี	ในขณะทีไ่ทยมตี�าแหน่งทางการตลาด
อยูใ่นล�าดบัท้ายของกลุม่ผูส่้งออก	แต่กม็แีนวโน้มของอตัราการ
เติบโตการส่งออกที่ค่อนข้างสูง	
										ดังนั้น	ภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรจะจับมือร่วม
กันเพื่อบุกตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในลาตินอเมริกาให้มากขึ้น	
โดยในส่วนของภาครฐั	ถงึแม้จะมแีผนยทุธศาสตร์ภมิูภาคลาตนิ
อเมริกาที่ก�าหนดให้ลาตินอเมริกาเป็นตลาดใหม่	 เป็นแหล่ง
วตัถดุบิและแหล่งลงทนุใหม่	แล้ว	แต่สิง่ส�าคญัทีค่วรจะเร่งแก้ไข
อนัดบัแรกคอือปุสรรคด้านต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศไทยใน
ตลาดลาตินอเมริกา	การแก้ไขปัญหาทางด้านพาณิชย์นาวี	และ
การจัดโครงการ	Roadshow	ในภูมิภาคลาตินอเมริกาอย่างต่อ
เนื่อง	 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ท�าความรู้จัก
คุน้เคยและเข้าใจกนัมากขึน้	อนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืทางด้าน
ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายการผลิตต่อไป	นอกจากนี้	ภาครัฐ
ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทย	–	 เปรู	ที่ได้ลงนาม
ร่วมกันแล้ว	 เพื่อให้ผู้ประกอบการสนใจใช้สิทธิประโยชน์จาก
ความตกลงดงักล่าวให้มากทีส่ดุเพือ่ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนของไทยในเปรู	และสามารถใช้เปรูเป็นประตูการค้าสู่
ภมูภิาคลาตนิอเมรกิาได้ด้วย	ผูเ้ขยีนหวงัว่า	การน�าเสนอในครัง้นี้

จะจุดประกายให้ผู้ประกอบการไทยหันมาสนใจตลาดลาติน
อเมริกามากขึน้	และเตรียมความพร้อมในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ต่าง	ๆ 	การสร้างเสรมิประสทิธภิาพในระบบโลจสิตกิส์	ตลอดจน
การพจิารณาเลอืกใช้ท่าเรอืทีเ่หมาะสม	เช่น	ในประเทศเปร	ูเพือ่
เป็นศนูย์	Logistics	hub	และหาทางเกบ็เกีย่วผลประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีไทย	–	เปรู	อย่างเต็มที่ต่อไป	๏

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

	 1.	กองลาตนิอเมรกิา	กรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต้	กระทรวงการ

ต่างประเทศ

	 2.	รายงานการศกึษาศกัยภาพสนิค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาด

ลาตินอเมริกาของ	ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม	
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Eco car
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

บทความพิเศษ 
สศอ.

 อุตสาหกรรมยานยนต์โลกก�าลงัเผชญิกับ

ประเดน็ท้าทายหลายประการ	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งปัญหา

โลกร้อน	(Global	Warming)	กระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	

ตลอดจน	ความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ		ปัจจยัเหล่า

นี้ส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์โลกมุ่ง

ไปสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	

ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านประหยัดพลังงานของรถยนต์	 โดยผู้ผลิตชั้นน�า

ของโลกต่างมีความเห็นตรงกันว่า		ในระยะยาว	การ

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์จะมุ่งไปสู่ระบบขับเคลื่อน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	(Electric	Motor)	ได้แก่	รถยนต์

เซลล์เชื้อเพลิง	 (Fuel	Cell	Vehicles)	รถยนต์ไฟฟ้า	

(Electric	Vehicles)	และรถยนต์ไฮบรดิแบบเสยีบปลัก๊	

(Plug-in	Hybrid	Vehicles)	เป็นต้น	อย่างไรกต็าม	การ

ก้าวไปสูร่ะบบขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องใช้ระยะ

เวลาอีกสักช่วงหนึ่ง	ดังนั้น	ในปัจจุบัน	ผู้ผลิตรถยนต์

ส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ซึง่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั	ให้มปีระสทิธภิาพ

ด้านประหยดัพลงังาน	และลดปรมิาณก๊าซ	CO
2
	มาก

ยิ่งขึ้น	โดยการน�าระบบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีความ

ทันสมัยมาใช้	 เช่น	ระบบควบคุมการเปิดปิดวาล์วให้

เหมาะสมกบัรอบของเครือ่งยนต์	ระบบหยดุการท�างาน

ของเครื่องยนต์ในช่วงรถยนต์จอดหยุดนิ่ง	 รวมทั้ง	มี

การเลือกใช้วัสดุท่ีมีน�้าหนักเบาแต่มีคุณสมบัติคงทน

แข็งแรง	เพื่อให้รถยนต์มีน�้าหนักน้อยลง	อันจะส่งผล

ต่อการประหยัดเชื้อเพลิง

	 ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยด้ีานยานยนต์โลกนี	้จงึได้เปิดให้การส่งเสรมิ

โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	

หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่ือ	Eco	car	 ข้ึนใน

ประเทศไทย	 ต้ังแต่ปี	2550	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างฐานการผลิตรถยนต์นั่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ	(Niche	Product)	

แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่มีการผลิตในประเทศและต่างประเทศ	

โครงการ	Eco	car	 ได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตรถยนต์หลายราย	

ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย	และนักลงทุนราย

ใหม่	โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุแล้ว	ผูผ้ลติรถยนต์เหล่านีไ้ด้ใช้เวลา

ประมาณ	2	–	3	ปี	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	และผลิตรถยนต์นั่งภาย

ใต้กรอบคณุสมบตั	ิ“สะอาด	ประหยดั	ปลอดภยั”	ตามทีภ่าครฐัก�าหนด

Nissan	“March”

Honda	“Brio”

ดุสิต อนันตรักษ์
ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 1
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	 ในปัจจบุนั	มผีูผ้ลติรถยนต์จ�านวน	2	ราย	จากทัง้หมด	

5	ราย	ได้เปิดจ�าหน่าย	Eco	car	ในตลาดเมืองไทยแล้ว	เริ่มต้น

ด้วย	ในปี	2553	บรษิทั	นสิสนั	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้

เปิดตวั	Nissan	March	ซึง่เป็น	Eco	car	คนัแรกในประเทศไทย	

ต่อมาในปี	2554	บริษัท	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	ได้เปิดตัว	Honda	Brio	เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ

ผูบ้รโิภคทีต้่องการใช้รถยนต์ทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม	ส่วนผู้ผลิตรถยนต์	3	รายที่เหลือนั้น	บริษัท	ซูซูกิ	

ออโตโมบิล	แมนูแฟคเจอริ่ง	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท			

มติซบูชิ	ิมอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	คาดว่า	จะเปิดตวั	Eco	

car	ในปี	2555	ส่วนบรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากดั	

คาดว่า	จะเปิดตัว	Eco	car		ในปี	2556

	 ถงึแม้ว่า	Eco	car	ได้วิง่บนท้องถนนบ้านเรามาได้หนึง่ปี

แล้ว	แต่ประชาชนส่วนหนึง่ยงัมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบั

คณุสมบัตขิอง	Eco	car	ดงันัน้	บทความนีจ้งึขอน�าประเดน็เหล่า

นัน้มาอธบิาย	เพือ่ให้เกดิความกระจ่าง	และสามารถน�าไปใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคต่อไป

1) Eco car ไม่ใช่รถยนต์ราคาถูก
	 ค�าว่า	“Eco”	ของ	Eco	car	นัน้	มไิด้มาจาก	“Economi-

cal”	ซึง่แปลว่า	“ประหยดั”	แต่มทีีม่าจากแนวคดิว่า	“Ecological	

friendly	car	for	modern	society”	หรือ	“รถยนต์ที่มีความเป็น

มิตรต่อระบบนิเวศน์	ส�าหรับสังคมทันสมัย”

	 การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัว

ของประชาชน	พัฒนาการของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่

สงัคมเมอืง	และความต้องการด้านการคมนาคมของประชาชนที่

จะเพิม่ขึน้ในอนาคต	จะเป็นไปอย่างรวดเรว็เกนิกว่าระบบขนส่ง

มวลชนโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง	(เช่น	รถไฟใต้ดิน	รถไฟฟ้า	

รถเมล์	รถไฟ	เป็นต้น)	จะสามารถพัฒนาได้ทัน	ดังน้ัน	ความ

ต้องการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลในประเทศไทยจะมปีรมิาณเพิม่ขึน้

อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่งอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนทั้งประเทศ	 เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อให้เกิดผล

กระทบด้าน	การจราจร	คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม	ตลอด

จนการสญูเสยีรายได้จากการน�าเข้าวตัถดุบิและน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ของประเทศ	ดังนั้น	เพื่อให้การใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนั้น	ไม่ส่งผล

กระทบต่อสิง่แวดล้อม	ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร	และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ	จงึได้มกีารก�าหนด

ให้	Eco	car	มีคุณสมบัติแตกต่างจากรถยนต์นั่งทั่วไป	ดังนี้

คณุสมบตัด้ิานสิง่แวดล้อม		:		Eco	car	ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

มลพษิระดบั	Euro	4	ตามข้อก�าหนดทางเทคนคิ	UNECE	Reg.83	

Rev.2	หรอืระดบัทีส่งูกว่า	และมปีรมิาณก๊าซ	CO
2
	ทีป่ล่อยออก

จากท่อไอเสยีไม่เกนิ	120	กรมัต่อกโิลเมตร	ตามข้อก�าหนดทาง

เทคนิค	UNECE	Reg.101	Rev.1

คุณสมบตัด้ิานการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ		:		Eco	car	ต้องมอัีตราการ

ใช้เชือ้เพลงิไม่เกนิ	5.0	ลติรต่อ	100	กโิลเมตร	หรอื	20	กโิลเมตร

ต่อลิตร	ตามข้อก�าหนดทางเทคนิค	UNECE	Reg.101	Rev.1

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย		:		Eco	car	ต้องมีคุณสมบัติใน

การป้องกนัผูโ้ดยสารกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตกุารชนด้านหน้าของตวั

รถ	ตามข้อก�าหนดทางเทคนิค	UNECE	Reg.94	Rev.0	หรือ

ระดับที่สูงกว่า	และมีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่

เกดิอบุตัเิหตกุารชนด้านข้างของตวัรถ	ตามข้อก�าหนดทางเทคนคิ	

UNECE	Reg.95	Rev.0	หรือระดับที่สูงกว่า

(หมายเหตุ :  UNECE หมายถึง คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ

ของสหภาพยุโรป (United Nations Economic Commission 

for Europe) ซ่ึงมีคณะท�างานที่ 29 ท�าหน้าที่ออกข้อก�าหนด

ทางเทคนคิของยานยนต์ทีเ่ป็นสากล โดยประเทศไทยได้เข้าร่วม

เป็นสมาชิกประเทศภาคีความตกลงฯ ภายใต้คณะท�างานที่ 29 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549)

	 ด้วยข้อก�าหนดคุณสมบัติที่เป็นสากลดังกล่าว	ผู้ผลิต

รถยนต์จ�าเป็นต้องใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ	หรือใช้

เทคโนโลยีการผลิตสูงเข้าไปใน	Eco	car	เพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ

ด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้าน

ความปลอดภัย	ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต	Eco	car	 เพิ่มสูงกว่า

ต้นทุนการผลิตของรถยนต์ทั่วไปที่มีการจ�าหน่ายในประเทศ	

ดังน้ัน	ภาครัฐจึงได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสรรพสามิต

ร้อยละ	17	ให้กบั	Eco	car	โดยให้มอีตัราต�า่กว่าภาษสีรรพสามติ

ของรถยนต์ทัว่ไปร้อยละ	8	ทัง้นี	้เพือ่ให้สมดลุกบัต้นทนุการผลติ

ที่เพิ่มขึ้นของ	Eco	car	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อไปยังราคาขาย

ให้กับผู้บริโภค

 เมือ่เข้าใจถงึทีม่าและคณุสมบตัขิอง Eco car ดแีล้ว 

ผู้บริโภคคงจะไม่เกิดความสับสนระหว่าง “รถยนต์ประหยัด

พลงังานมาตรฐานสากล” กบั “รถยนต์ต้นทนุต�า่ ราคาถกู แต่

ไม่มีมาตรฐาน” จากต่างประเทศอีกต่อไป

2) เมื่อน�า Eco car ไปใช้งานแล้ว อัตราการใช้เช้ือ
เพลิงอาจน้อยกว่า 20 กิโลเมตรต่อลิตร
	 วธิทีดสอบอตัราการใช้เชือ้เพลงิตามมาตรฐาน	UNECE	

R101,	Rev.1	(the	approval	of	passenger	cars	powered	

by	an	internal	combustion	engine	only,	or	powered	by	a	

hybrid	electric	power	train	with	regard	to	the	measurement	

of	the	emission	of	carbon	dioxide	and	fuel	consumption)	

จะกระท�าโดยการน�ารถยนต์ทดสอบมาวิ่งบนแชสซีส์ไดนาโม

มเิตอร์ในห้องปฏบิตักิาร	ณ	ระดบัความเรว็ต่างๆ	ตามช่วงเวลา

ที่ก�าหนดในกราฟ
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		 การวิ่งทดสอบแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	 โดยช่วงแรกจะ

เป็นการจ�าลองการขบัรถยนต์ตามสภาวะในเมอืง	(Urban	Condi-

tions)	จ�านวน	4	วฏัจกัร	ระยะเวลา	780	วนิาท	ีส่วนช่วงทีส่อง	

เป็นการจ�าลองการขบัรถยนต์ตามสภาวะนอกเมอืง	(Extra-urban	

Conditions)	จ�านวน	1	วัฏจักร	ระยะเวลา	400	วินาที	จาก

กราฟจะเห็นว่า	การทดสอบท้ังสองสภาวะนั้น	ความเร็วของ

รถยนต์จะครอบคลุมการใช้งานหลายรูปแบบ	ทั้งเดินเบา	 เร่ง

เครื่อง	เปลี่ยนเกียร์	เพิ่มความเร็ว	ลดความเร็ว	ทั้งนี้	มาตรฐาน	

UNECE	R101,	Rev.1	ได้ก�าหนดให้การทดสอบสภาวะนอก

เมอืง		ใช้ความเรว็สงูสดุทีร่ะดบั	120	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	และให้มี

ความเร็วเฉลีย่ตลอดการทดสอบเท่ากบั	62.6	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	

โดยในระหว่างการขบัเคลือ่นรถยนต์ทดสอบ	จะมกีารเกบ็ตวัอย่าง

การปล่อยไอเสียจากรถยนต์	ซึ่งประกอบด้วย	ไฮโดรคาร์บอน,	

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เพื่อน�า

ปรมิาณการปล่อยไอเสยีของรถยนต์	และความหนาแน่นของเชือ้

เพลิงทดสอบ	(Reference	Fuel)	มาใช้ค�านวณหาอัตราการใช้

เชื้อเพลิงในแต่ละสภาวะ	จากสูตร

FC	=	(0.1154/D)	*	[(0.866*HC)	+	(0.429*CO)	+	(0.273*CO
2
)]	

โดย

	 FC	 =	อัตราการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ชนิด	

“Positive	Ignition	Engine”	ที่ใช้น�้ามันเบนซิน	หน่วย	ลิตรต่อ	

100	กิโลเมตร

	 HC	 =	ปริมาณการปล่อยไฮโดรคาร์บอน	หน่วย	

กรัมต่อกิโลเมตร

	 CO	 =	ปริมาณการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด	์

หน่วย	กรัมต่อกิโลเมตร

	 CO
2
		 =	ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

หน่วย	กรัมต่อกิโลเมตร

	 D		 =	ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงทดสอบ

	 เมือ่ค�านวณหาอตัราการใช้เชือ้เพลงิของสภาวะในเมือง

และนอกเมืองได้แล้ว	 ก็จะน�าค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงทั้งสอง

สภาวะ	พร้อมกับระยะทางเทยีบเท่าของแต่ละสภาวะ	ไปค�านวณ

หาอตัราการใช้เชือ้เพลงิเฉลีย่	(Combined	Conditions)	ต่อไป

	 ทัง้น้ี	ผู้บริโภคสามารถดขู้อมลูผลการทดสอบของอัตรา

การใช้เชื้อเพลิง	และอัตราการปล่อยก๊าซ	CO
2
	ในสภาวะต่างๆ	

ที่วัดตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน	UNECE	R101,	Rev.1	ใน

คู่มอืประจ�ารถของรถยนต์	(Manual)	โดยข้อมลูทีน่�ามาแสดงใน

คู่มอืประจ�ารถน้ัน	น�ามาจากเอกสารการรับรองเฉพาะแบบ	(Type	

Approval)	ซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปให้การรับรองเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร	ยกตวัอย่างเช่น	ในคูม่อืผูใ้ช้รถของรถยนต์	Nissan	

March	รุน่เกยีร์	CVT	แสดงข้อมลูด้านการประหยดัพลงังานเชือ้

เพลิง	ตามข้อก�าหนดทางเทคนิค	UNECE	R101,	Rev.1	ดังนี้	

อตัราการใช้เชือ้เพลงิสภาวะในเมอืง	(Urban	Conditions)	เท่ากบั	

6.3	ลติรต่อ	100	กโิลเมตร	อตัราการใช้เชือ้เพลงิสภาวะนอกเมอืง	

(Extra-urban	Conditions)	เท่ากบั	4.4	ลติรต่อ	100	กิโลเมตร	

อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย	 (Combined	Conditions)	 เท่ากับ	

5.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	หรือ	20	กิโลเมตรต่อลิตร	และ

แสดงข้อมลูปรมิาณ	CO
2
	ออกจากท่อไอเสยี	ตามข้อก�าหนดทาง

เทคนคิ	UNECE	R101,	Rev.1	ดงันี	้อตัราการปล่อยก๊าซ	CO
2
 

สภาวะในเมือง	เท่ากับ	148	กรัมต่อกิโลเมตร	อัตราการปล่อย

ก๊าซ	CO
2
	สภาวะนอกเมอืง	เท่ากับ	103	กรัมต่อกิโลเมตร	และ

อัตราการปล่อยก๊าซ	CO
2
	เฉลี่ย	เท่ากับ	120	กรัมต่อกิโลเมตร

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่ผูบ้รโิภคน�า	Eco	car	ไปใช้งานแล้ว

พบว่า	อตัราการใช้เชือ้เพลงิในชวีติประจ�าวนัไม่ถงึ	20	กโิลเมตร

ต่อลติร	(เหมอืนดงัทีโ่ฆษณาไว้)	กอ็ย่าตระหนกตกใจ	จนคดิเลย

เถดิไปว่า	เป็นการหลอกลวงผูบ้รโิภค	ทัง้นี	้เหตผุลหลกัเนือ่งมา

จาก	การวิง่ทดสอบรถยนต์ตามข้อก�าหนดของ	UNECE	R101,	

Rev.1	น้ัน	มคีวามแตกต่างจากการใช้งานในชวีติประจ�าวนัหลาย

ประการ	ดังนี้



Industrial Economic Journal 9

 ⦿	มาตรฐาน	UNECE	ก�าหนดว่า	รถยนต์ต้องวิง่ทดสอบ

ด้วยความเรว็แตกต่างกนัไป	ในขณะที	่การใช้งานในชวีติประจ�า

วนั	เช่น	ในเขตกรงุเทพมหานครทีม่สีภาพการจราจรตดิขดั	ผู้ขบัขี่

ต้องหยดุรถยนต์บ่อยๆ	จงึส่งผลให้อตัราการใช้เชือ้เพลงิต�า่กว่า	

20	กิโลเมตรต่อลิตร	(ในทางตรงกันข้าม	ถ้าหากผู้ขับขี่น�า	Eco	

car	 ไปวิ่งบนทางด่วนซึ่งไม่มีปัญหาการจราจร	และสามารถวิ่ง

ที่ความเร็วคงที่ค่าหนึ่งเช่น	80	–	90	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	อัตรา

การใช้เชือ้เพลงิของ	Eco	car	ย่อมสงูกว่า	20	กโิลเมตรต่อลติร)

 ⦿	มาตรฐาน	UNECE	ก�าหนดว่า	ไม่ต้องเปิดเครื่อง

ปรบัอากาศในระหว่างการทดสอบ	(เนือ่งจาก	เครือ่งปรบัอากาศ

ไม่ใช่อปุกรณ์จ�าเป็นในบางประเทศ	เช่น	ประเทศในเขตหนาว)	ใน

ขณะที	่การใช้งานในประเทศไทยทีม่สีภาพอากาศร้อนชืน้	ผูข้บัขี่

ต้องเปิดเครือ่งปรบัอากาศ	จงึเป็นการเพิม่อตัราการใช้เชือ้เพลงิ

 ⦿	มาตรฐาน	UNECE	ก�าหนดให้ใช้แรงเฉื่อยสมมูล	

(Equivalent	 Inertia)	ของรถยนต์ในการทดสอบ	 เช่น	ถ้ามวล

อ้างองิของรถยนต์อยูใ่นช่วง	850	–	965	กโิลกรมั	ให้ใช้รถยนต์ที่

มแีรงเฉือ่ยสมมูลเท่ากบั	910	กโิลกรมั	เป็นตวัแทนในการทดสอบ	

ในขณะทีก่ารใช้งานในชวีติประจ�าวนันัน้	รถยนต์สามารถบรรทกุ

ผู้โดยสารได้มากถึง	5	คน	และบรรจุสิ่งของมากมายในท้ายรถ	

ดังนั้น	น�้าหนักของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นนี้ย่อมส่งผลให้อัตราการใช้

เชื้อเพลิงสูงกว่าปกติ

 ⦿	นอกจากนี	้การทดสอบตามมาตรฐาน	UNECE	อาจ

จะมีการใช้เชื้อเพลิงทดสอบ	 (Reference	Fuel)	หรือใช้น�้ามัน

เครื่องที่มีคุณภาพแตกต่างจากการใช้งานท่ัวไป	 จึงส่งผลให้ผล

การทดสอบจากห้องปฏิบัติการ	มีความแตกต่างจากผลการวัด

จากการใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวันอยู่บ้าง

	 สาระส�าคัญของการก�าหนดให้อัตราการใช้เชื้อเพลิง

อ้างอิงตามมาตรฐาน	UNECE	นั้น	อยู่ตรงที่ผู้บริโภคจะมั่นใจ

ได้ว่า	Eco	car	ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล	และสามารถน�าตัวเลขผลทดสอบนั้นไปเปรียบ

เทยีบเรือ่งความคุม้ค่าในด้านการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิกบัรถยนต์

คนัอืน่ๆ	ทีท่ดสอบบนมาตรฐานเดยีวกนัได้	ทัง้นี	้หากอตัราการ

ใช้เชื้อเพลิงไม่มีเกณฑ์ก�าหนดท่ีเป็นมาตรฐานสากลแล้ว	ย่อม

เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถน�ารถยนต์ไปทดสอบภาย

ใต้เงื่อนไขที่บริษัทก�าหนดเอง	(แต่ไม่เป็นสากล)	เพื่อให้ผลการ

ทดสอบของรถยนต์มกีารประหยดัน�า้มนัสงูสดุ	แล้วน�าผลทดสอบ

นั้น	ไปโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้

3) Eco car สามารถเป็นได้ทัง้รถยนต์ขนาดใหญ่ หรอื
รถยนต์ไฮบริด
	 Eco	car	ไม่ได้ก�าหนดเงือ่นไขในเรือ่งขนาดความกว้าง	

–	ยาว	–	สงูของรถยนต์	รวมทัง้	ไม่ได้มกีารก�าหนดประเภทของ

เชื้อเพลิง	และประเภทของเทคโนโลยีที่เลือกใช้	ดังนั้น	Eco	car	

จงึสามารถเป็นได้ทัง้รถยนต์ขนาดเลก็	หรอืขนาดใหญ่	หรอื	อาจ

เป็นรถยนต์ประเภท	Hybrid	Electric	ก็ได้	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับการ

เลือกใช้ระดับเทคโนโลยี	 ต้นทุนการผลิต	และความช�านาญ/

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย

	 แต่ถ้าผู้บริโภคก�าหนดนิยามค�าว่า	 “ขนาด”	หมายถึง	

“ความจุกระบอกสูบ	 (ซี.ซี.)”	 แล้ว	 Eco	 car	 ซึ่งมีความจุ

กระบอกสบูประมาณ	1,200	ซ.ีซี.	ย่อมต้องเป็นรถยนต์ขนาดเลก็	

เมื่อเทียบกับรถยนต์ซับคอมแพคในท้องตลาด	 เช่น	 Yaris,	

Mazda	2,	Swift	และ	Jazz	เป็นต้น	ซึง่มคีวามจกุระบอกสบูอยูท่ี	่

1,500	ซี.ซี.	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจบุนั	ขนาดความจกุระบอกสบู

ไม่ใช่ตัวแปรที่สะท้อนประสิทธิภาพของรถยนต์อีกต่อไป	ผู้ผลิต

รถยนต์ส่วนใหญ่	มแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาให้รถยนต์มขีนาดความจุ

กระบอกสูบลดลง	แต่เน้นการพัฒนารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

สงูขึน้ด้วยการน�าระบบหรอืชิน้ส่วนอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยรีะดบั

สูงมาใช้

 ถงึแม้ว่า Eco car ทีว่างขายตามท้องตลาดในปัจจบุนั 

จะมขีนาดความกว้าง – ยาว – สงู น้อยกว่ารถยนต์ซบัคอมแพค

ในท้องตลาดในบางมติ ิรวมทัง้มขีนาดความจกุระบอกสบูเพยีง 

1,200 ซี.ซี แต่การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ย่อมขึ้นอยู่กับตัว

ผูบ้รโิภคเองว่า ค�านึงถงึปัจจยัอะไรเป็นส�าคัญ บางรายอาจจะ

ให้ความส�าคัญกบัต้นทนุการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Total Cost 

of Ownership) บางรายค�านึงถึงขนาดของห้องโดยสาร

ภายในรถยนต์  บางรายค�านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งาน

ในเมอืงหลวง ในขณะที ่บางรายอาจจะให้ความส�าคญักบัก�าลัง

แรงม้า หรือ อัตราเร่ง หรือคุณสมบัติของรถยนต์ในด้านอื่นๆ 

แตกต่างกนัไป อย่างไรกต็าม ประเดน็ส�าคญัอยูต่รงที ่ประชาชน

ชาวไทยที่ต้องการรถยนต์คุณภาพสูงส�าหรับใช้งานในสังคม

ปัจจุบัน ควรต้องค�านึงถึง Eco car เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

4) มาตรฐานด้านความปลอดภัย หนึ่งในคุณสมบัติที่
โดดเด่นของ Eco car
	 ระบบความปลอดภยัของรถยนต์	ประกอบด้วย	2	ระบบ	คอื

	 1)	ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน	(Active	Safety)	

ซึ่งเป็นระบบ	 (หรืออุปกรณ์)	ที่ช่วยป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ	

ตัวอย่างเช่น	ระบบป้องกันการล็อค	(Anti-Lock	System)	และ

ระบบควบคมุเสถยีรภาพแบบอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Stability	

Control	System)	เป็นต้น

	 2)	ระบบความปลอดภยักรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตแุล้ว	(Pas-

sive	Safety)	ซึ่งเป็นระบบ	(หรืออุปกรณ์)	ที่ช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่

และผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว	ตัวอย่างเช่น	ถุงลม

นิรภัย	(Airbag)	เป็นต้น
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	 ผู้บริโภคบางรายอาจให้ความส�าคัญกับระบบความ

ปลอดภัยเชิงป้องกันมากกว่า	 เพราะเป็นระบบที่ป้องกันมิให้

เกดิอบุตัเิหตขุึน้	อย่างไรกต็าม	การเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนไม่

สามารถควบคมุได้ร้อยเปอร์เซน็ต์	ถงึแม้ว่า	ผูบ้รโิภคจะใช้รถยนต์

ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ด้าน	Active	Safety	แต่ก็ยังมีโอกาสเกิด

อบุตัเิหตขุึน้ได้	เน่ืองมาจาก	ความประมาทของตวัผูข้บัเอง	รวมถงึ	

สภาพการขับขี่ของรถยนต์คันอื่นบนท้องถนน	ดังนั้น	 ระบบ

ความปลอดภัยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว	จึงมีความส�าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนกว่ากัน

	 Eco	car	ได้ก�าหนดคณุสมบตัใินการป้องกนัผู้โดยสาร

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว	(Passive	Safety)	ใน	2	กรณี	คือ	กรณี

ที่เกิดจากอุบัติเหตุการชนด้านหน้า	ตามมาตรฐาน	UNECE	

R94,	Rev.0	(the	approval	of	vehicles	with	regard	to	the	

protection	of	 the	occupants	 in	 the	event	of	a	 frontal	

collision)	 และกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุการชนด้านข้าง	 ตาม

มาตรฐาน	UNECE	R95,	Rev.0	(the	approval	of	vehicles	

with	 regard	 to	 the	protection	of	 the	occupants	 in	 the	

event	of	a	lateral	collision)

	 ตามมาตรฐาน	UNECE	การทดสอบการชนด้านหน้า	

กระท�าโดยให้รถยนต์ทดสอบวิง่ด้วยความเรว็ประมาณ	56	–	57	

กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 (เป็นอย่างน้อย)	พุ่งเข้าชนกับสิ่งกีดขวางท่ี

อยู่นิ่งทางด้านหน้า	 โดยภายหลังการชน	จะมีการตรวจวัดแรง

กระแทกจากการชนไปยงัหุน่ทดสอบด้านคนขบั	(Dummy)	รวมทัง้	

ตรวจสอบว่ามขีองเหลวรัว่ไหลออกมาหรอืไม่	และประตรูถยนต์

เปิดออกได้หรอืไม่	ส�าหรบัการทดสอบการชนด้านข้างนัน้	กระท�า

โดยใช้แท่งน�้าหนักเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วประมาณ	50	+	1	

กิโลเมตรต่อชั่วโมง	พุ่งเข้าชนกับรถยนต์ซึ่งจอดอยู่นิ่ง	ภายหลัง

การชน	จะมกีารตรวจวดัแรงกระแทกจากการชนไปยงัหุน่ทดสอบ

ด้านที่ถูกพุ่งชน	รวมทั้ง	ตรวจสอบว่า	ประตูรถยนต์ฝั่งตรงข้าม

ด้านทีช่น	จะสามารถเปิดออกเพือ่ขนย้ายผูป้ระสบอบุตัเิหตอุอก

จากรถยนต์ได้โดยไม่ใช้อปุกรณ์ช่วยได้หรือไม่	ทัง้น้ี	Eco	car	รุน่	

March	และ	Brio	ที่วางจ�าหน่ายในปัจจุบัน	มีการติดตั้งถุงลม

นิรภัยเป็นอุปกรณ์หลักท่ีมีสาระส�าคัญในด้านความปลอดภัย	

ส�าหรับรถยนต์ทุกรุ่น

 การก�าหนดคุณสมบัติป้องกันผู้โดยสารกรณีท่ีเกิด

อบัุตเิหตกุารชน (Passive) ทัง้ด้านหน้าและด้านข้าง นอกจาก

จะช่วยลดความสญูเสยีในชวีติและทรพัย์สนิของผูข้บัขีย่วดยาน

แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียงบประมาณของภาครัฐ และระบบ

เศรษฐกจิ ต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว (เช่น สงกรานต์หรอืเทศกาลปีใหม่) 

อีกด้วย

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	

บทความน้ีจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในหลักการ/เหตุผล	

และคณุสมบตัขิอง	Eco	car	รวมทัง้	สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ต่อไปได้	๏
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พัทธ์ธีรา รื่นพิทักษ์
ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

	 ผลจากวกิฤตการณ์อาหารทีส่ะท้อนให้
เห็นชัดเจนตามท่ีปรากฎในส่ือต่าง	ๆ	คือ	การ
เกิดเหตุการณ์จลาจลอย่างรุนแรงขึ้นในหลาย
ประเทศ	เช่น	เฮติ	และบังกลาเทศ	หรือล่าสุดใน
อยีปิต์	เน่ืองจากขาดแคลนอาหารและราคาอาหาร
ทีแ่พงลบิลิว่	จนก่อให้เกดิการประท้วงเพือ่โค่นล้ม
รฐับาล	ถงึขัน้ต้องปรบัเปลีย่นผูน้�าเพือ่แก้ปัญหา
ปากท้องให้แก่ประชาชน	
	 ราคาอาหารทีแ่พงสงูขึน้	หรอืทีเ่รยีกว่า	
ภาวะราคาอาหารเฟ้อ	(Food	Inflation)	เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง	โดยดชันรีาคาอาหารตามรายงาน
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ
(FAO)	เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มในช่วงเดียวกันร้อยละ	
25	 (ข้อมูล	ณ	 เดือนธันวาคม	2553)	ซึ่งเกิด
จากความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตและความ
ต้องการอาหาร		มีสาเหตุจากหลายปัจจัย	อาทิ	
ปัญหาภาคการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนจาก
การเพาะปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
มาเป็นการเพาะปลูกเพื่อการส่งออก	 ในหลาย
ประเทศพยายามเปลีย่นจากการปลกูพชืเชงิเดีย่ว
เปลีย่นมาเป็นอตุสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่	
มีการเบียดเบยีนวถิเีกษตรเพือ่ชมุชนสูภ่าคธรุกจิ
การเกษตรอย่างไม่ถกูต้อง	เกดิการสิน้เปลอืงปุย๋	
ยาฆ่าแมลง	เกดิปัญหาทีต่ามมา	คอื	ดนิเสือ่มโทรม	
และส่งผลให้ผลผลติทีน้่อยลง	วธิกีารแก้ไขปัญหา
หนึ่งกลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา	ท้ายท่ีสุดก็ไม่
สามารถบรรเทาความอดอยาก	และประชาชน
หลายล้านคนในประเทศท่ีส่งออกอาหาร	 เช่น	
ประเทศจีน	และอินเดีย	ยังประสบปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ							

	 ส�าหรับไทย	การเกิด	“วิกฤตการณ์อาหาร”	นับเป็นโอกาส
ส�าคัญท่ีไทยจะต้องเร่ิมตระหนักถึงบทบาทระดับโลก	 เนื่องจากมี
ปริมาณอาหารเพียงพอทั้งการบริโภคภายในประเทศ	และส่งออกได้	
อกีทัง้เรายงัมพีืน้ทีน่เิวศน์อนัอดุมสมบรูณ์ทัง้พชืพนัธุธ์ญัญาหารและ
สัตว์	ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารได้มากมายที่สามารถสร้าง
รายได้และแปรวกิฤตให้เป็นโอกาส	แต่แม้มปัีจจยัความพร้อมส�าหรบั
การผลิตดังกล่าวก็ยังหนีไม่พ้นกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์
อาหาร	 ซ่ึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากก็คือประชาชนผู้ยากจน	รวมไป
ถึงชนชั้นกลาง	ซึ่งถือว่าเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ที่ภาครัฐต้องมีวิสัย
ทัศน์ชัดเจน	 เพื่อก�าหนดมาตรการและวางนโยบายและด�าเนินการ
อย่างถูกต้อง	 นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารมากมาย	 แต่ยังขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน์จึงท�าให้
ทิศทางการพัฒนารวมถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินการของภาครัฐที่ผ่าน
มาไม่ประสบผลส�าเรจ็	เช่น	นโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก	ซ่ึงมเีป้าหมาย
ในการส่งออกอาหารไทยเป็น	1	ใน	10	ของโลก	แต่ปัจจุบันก็ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะติดอันดับ	1	ใน	10	เลย	โดยกลยุทธ์ที่
ผ่านมาก็เน้นเพียงการส่งเสริมการส่งออกของอาหารไทย	และการ
เปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศเท่านั้น	
	 เพื่อให้โอกาสทองนี้	จะเป็นก้าวส�าคัญที่ไทยจะสามารถมี
บทบาทเป็นผูน้�าด้านอาหารระดบัโลกได้นัน้	การพจิารณาข้อมูลส�าหรับ
การสร้างนโยบายจึงต้องพิจารณาทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างรอบคอบ	
โดยพิจารณามิติด้านการผลิตตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	มิติการตลาด
พิจารณาจากแนวโน้มของผู้บริโภค	มิติด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร	(Food	
Security)	ของประเทศ	การบูรณาการการเชื่อมโยงการพิจารณามิติ
ต่าง	ๆ	ดังกล่าว	ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
ตนเอง	ประกอบกบัแนวโน้มสากล	(Megatrend)	กจ็ะส่งผลให้นโยบาย
การแก้ไขปัญหาที่จะตอบสนองนั้นมีหลายทางแล้วไทยจะมีบทบาท
เป็นผูน้�าด้านอาหารได้อย่างไร	และจะเลอืกด�าเนนินโยบายใด?	ก่อน
ทีเ่ราจะถามค�าถามนี้	เราต้องมกีารก�าหนด	“ภาพ”	ทีต่นเองอยากจะ
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เป็นนั้นเป็นอย่างไร	 เมื่อเห็นภาพแล้ว	 เราก็จะสามารถก�าหนด
ทศิทางและเป้าหมายเพือ่ให้	“ภาพฉายอนาคต”	เป็น	“ภาพจรงิ”	
ได้	 โดยการสร้างภาพฉายในอนาคต	หรือการสร้าง	Scenario	
นั้น	 เป็นสิ่งส�าคัญแรกส�าหรับกระบวนสร้างนโยบาย	 	 	ที่จะ
ท�าให้ไทยสามารถก�าหนดล�าดบัความส�าคญัของกรอบกลยทุธ์ที่
ควรสนบัสนนุอย่างเหมาะสม	ส�าหรบัผูเ้ขยีนขอเสนอ	Scenario	
หลักที่เป็นไปได้	ดังนี้

Scenario I : แหล่งผลิตอาหารโลกจากไทย
	 ภาพฉายแรกของไทยควรมีทิศทางในการส่งเสริม
เทคโนโลยีและโครงสร้างการผลิตแบบ	Commercial	 Farm	
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	เนื่องจากแนวโน้มที่
ส�าคัญมากที่สุดในอนาคตอย่างหนึ่ง	คือ	ความต้องการอาหาร
ในโลกเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งมีผลมาจาก	4	ปัจจัยหลักร่วมกัน	ดังนี้	(1)	
ประชากรในโลกมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน	 โดยคาด
ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นจากกว่า	7	พันล้านคน	เป็น	8	ถึง	10.5	
พันล้านคนในระหว่างปี	พ.ศ.	2583	 ถึง	2593	(ข้อมูล:	U.S.	
Bureau	of	the	Census,	International	Data	Base)		(2)	การ
บรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศตลาดใหม่	เช่น	จนี	และอนิเดยี	ก็ส่ง
ผลให้มกีารบรโิภคต่อหน่วยเพิม่ขึน้จากความมัง่คัง่ทีเ่พิม่ขึน้ของ
ประเทศเหล่านัน้	(3)	การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีก่ารเกษตรมแีนวโน้ม
น้อยลง	และไม่เพยีงพอต่อการเพิม่ขึน้ของความต้องการปรมิาณ
อาหารท่ีเพิม่สงูขึน้	เนือ่งจากการต่อต้านการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
โดยการท�าลายป่า	ความเป็นเมอืงทีม่แีนวโน้มสงูขึน้อย่างรวดเรว็	
และพื้นที่เพาะปลูกก็เสื่อมสภาพลง	และ	(4)	ความไม่แน่นอน
ของสภาพอากาศ	(Climate	Change)	และผลจากสภาวะโลก
ร้อน	 (Global	Warming)	ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลด
ลง	ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การผลิตแบบ	Mass	Production	จะ
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	โดยข้อค�านึงที่ส�าคัญ	คือ	ภาครัฐจะต้อง
แสดงบทบาทเป็นผูค้วบคมุให้ไม่มกีารเอาเปรยีบกนัระหว่างฝ่าย
บรษิทัขนาดใหญ่	และเกษตรกรรายย่อย	รวมถงึข้อพงึระวงัเรือ่ง
การสูญเสียภูมิปัญญาพื้นบ้านและอัตลักษณ์ของสินค้าอาหาร
ไทยจากการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง	

Scenario II : อาหารสุขภาพจากครัวไทย
	 ภาพฉายแห่งความเป็นประเทศผผูล้ติอาหารเพ่ือสขุภาพ	
เนื่องจากความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพนั้น	ก็ถือเป็นตลาด
อีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัย	3	
ประการ	คือ	(1)	การเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีการคาดการณ์ว่า
จะเพิ่มขึ้นนั้น	ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ
มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน	ซึ่งจะท�าให้ผู้ผลิตอาหาร
ประเภทนี้จะสามารถผลิตได้อย่างคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น	 (2)	สังคมสูงอายุ	ก็ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะใส่ใจต่อ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากเป็นวัยท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีโรคภัย
ไข้เจ็บได้มากกว่าคนในวัยอื่น	 ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีอายุ	
60	ปีขึ้นไป	คิดเป็นสัดส่วน	11%	ของประชากรทั้งโลก	และจะ
เพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น	15%	ในปี	พ.ศ.	2568	และประเทศที่มีผู้

สูงอายุเป็นจ�านวนมาก	คือ	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศในแถบ
ยุโรป	และ	(3)	ความสนใจในการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มจะเพิ่ม
ขึ้น	มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัย	รวมถึงการการด�ารงชีวิตภาย
ใต้ภาวะความเครียดสูง	ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา	
โดยสถาบนัอาหารระบวุ่ามคีวามต้องการผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	
เช่น	ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด	โรค
มะเร็ง	 โรคเบาหวาน	โรคเครียด	 โรคในระบบย่อยอาหาร	โรค
อ้วน	และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	ซึ่งไทยมีศักยภาพในด้านนี้
มากเนื่องจากมีพืชสมุนไพรที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นจ�านวนมาก	
โดยปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีส่�าคญัของการพฒันาแนวนโยบายนี้
คอื	การวจิยัและพฒันา	รวมถงึการส่งเสรมิมาตรฐานให้เกดิการ
ยอมรับจากผู้บริโภค
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Scenario III : ผูผ้ลติผลติภณัฑ์อาหารทีไ่ด้มาตรฐานโลก
	 ภาพฉายแห่งความเป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
โลก	โดยการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพต่าง	ๆ 	
ให้ปลอดภยั	หรอืการผลติให้ได้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์เฉพาะ
นัน้	เป็นอกีแนวโน้มหนึง่ทีม่คีวามจ�าเป็นสงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	ในการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์อาหารสู่สากล	ซึ่งก็จะเป็นผลของ	3	ปัจจัยด้วย
กัน	คือ	 (1)	มาตรการกีดกันทางการค้า	 เป็นมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี	เช่น	มาตรการสุขอนามัย	(การตรวจสอบและกักกัน/การ
ก�าหนดปรมิาณสารพษิตกค้าง/การตดิฉลาก)	มาตรการเทคนิค
ทางการค้า	(มาตรฐานสินค้า/การตรวจสอบโรงงาน)	มาใช้โดย
อ้างเหตผุลเพือ่ปกป้องและคุม้ครองชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย์	
สัตว์	พืช	 ในการสกัดกั้นการน�าเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ	
ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารซึ่งประกอบด้วยสินค้า
ประเภทต่าง	ๆ	คือ	ผักผลไม้	สินค้าเกษตร	อาหารส�าเร็จรูป	กึ่ง
ส�าเร็จรูป	อาหารแช่แข็ง	(2)	ข้อตกลงทางการค้า	โดยทั่วไปจะ
เป็นผลดีต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารส่งออก	เช่น	การ
รวมตวัของกลุม่ประเทศในด้านต่างๆ	เช่น	กลุม่ประเทศผูส่้งออก
สนิค้าเกษตรส�าคญั	(Cairns)	เพือ่ผลกัดนัการปฏริปูสนิค้าเกษตร
ให้เป็นระบบและเสรมีากยิง่ขึน้	และสร้างศกัยภาพเพิม่อ�านาจใน
การเจรจาต่อรองในกรอบต่างๆ	ด้วยการระบบสิทธิประโยชน์
ทางการค้าระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา	 เขตการค้าเสรี	 (FTA)	
และ	 (3)	มาตรฐานอาหารฮาลาล	ซึ่งการผลิตจะต้องถูกต้อง
ตามหลกัศาสนาอสิลาม	โดยในกลุม่ประเทศมสุลมิ	57	ประเทศ
หรือ	OIC	(Organization	of	the	Islamic		Conference)	ก็มี
จ�านวนประชากรราว	1,500	ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	95	
ของประชากรมุสลิมท่ัวโลก	 ในปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่อันดับที่	5	โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	5.2	(ข้อมูล:	คณะ

กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	จากปัจจัย
การสนับสนุนดังกล่าวนับว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างสูง		
	 จากภาพฉายอนาคตท่ีได้น�าเสนอ	 ทุกภาพมีโอกาส
เป็นภาพจริงได้	ประเทศไทยไม่ควรพลาดโอกาสส�าคัญที่จะรีบ
เร่งก�าหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นจริง	 โดยภาครัฐควรมีการยก
ระดับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกให้เป็นวาระแห่งชาติ	ด้วยการ
มุง่ให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในผูผ้ลติอาหารทีส่�าคญัในระดบัโลก	
ผู้เขียนมองว่าไทยมีโอกาสและความสามารถพอเพียงที่จะท�า
หน้าทีใ่นบทบาทผูน้�าเพือ่การจดัตัง้กลุม่ประเทศผูส่้งออกอาหาร
เป็นสนิค้าออก	(Organization	of	Food	Exporting	Countries:	
OFEC)	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงขัว้อ�านาจโลกจากผู้ส่งออก
น�้ามัน	(OPEC)	เป็นผู้ส่งออกอาหาร	(OFEC)	ท่ามกลางภาวะ
วิกฤตการณ์อาหารโลก	ก็ไม่น่าไกลเกินฝัน	๏

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง	:

-	รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	

-	U.S.	Bureau	of	the	Census,	International	Data	Base

-	คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล	ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Scenario I 
การผลิตขนาดใหญ่ 

(Mass Production)

Scenario II
อาหารเพื่อสุขภาพ

Scenario III
ผลิตภัณฑ์อาหาร
มาตรฐานโลก

ประชากร
เพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้น
ของประชากร

มาตรการ
กีดกัน

ทางการค้า
การบริโภค
ของประเทศ

เกิดใหม่

สังคม
สูงอายุ

ข้อตกลง
ทางการค้า

พื้นที่
การเกษตร

เพิ่มขึ้นน้อยลง

ความ
ไม่แน่นอน

ของสภาพภูมิ
อากาศ

ความ
สนใจในการ
ดูแลสุขภาพ

เพิ่มขึ้น

มาตรฐาน
อาหารฮาลาล

⬅ ⬅ ⬅

+

+ +

+

+ +

+
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ระเบิดเวลาลูกแรก...อุตสาหกรรมอาหารไทย

	 ท่ามกลางความกดดนัทางเศรษฐกจิในประเทศไทย
ในปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึน	หากมองจากปัจจัย
ภายนอก	ปัจจยัด้านพลงังานทีเ่ริม่ต้นด้วยระดบัราคาน�า้มนั
ในตลาดโลกที่ไต่ระดับสูงขึ้น	ตามความไม่มีเสถียรภาพ
ของการเมอืงในกลุม่ประเทศผูผ้ลติน�า้มนัในตะวนัออกกลาง	
ส่งผลโดยตรงกับการผลักดันให้ระดับเงินเฟ้อในประเทศ
ต่างๆ	ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 แม้แต่
ประเทศไทยที่ เป ็นประเทศผู ้ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารรายส�าคัญก็หลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้	 นอกจากน้ี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	Change)	
ยังส่งผลโดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตร	 โดยเฉพาะ
พืชน�้ามัน	 ที่เป็นพืชท่ีประเทศไทยยังมีความสามารถ
ในการแข่งขันน้อย	และยังมีความเส่ียงจากความผันผวน
ของวัตถุดิบอย่างมาก
	 ในประเทศไทย	น�า้มนัพชืทีค่รองตลาดสงูสดุ	คือ	
น�้ามันปาล์ม และน�้ามันถ่ัวเหลือง	 โดยปกติน�้ามันปาล์ม
จะได้จากผลผลติในประเทศเป็นส�าคญั	และมรีาคาต�า่กว่า
น�า้มนัถัว่เหลอืงทีส่่วนใหญ่ได้จากการน�าเข้าเมลด็ถัว่เหลอืง
จากต่างประเทศ	ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้น�้ามันทั้งสองมี
ความแตกต่างกนัเลก็น้อยในด้านคณุสมบตัขิองน�า้มนัและ
ลกัษณะทีน่�าไปใช้	โดยน�า้มนัปาล์มจะเหมาะสมกบัการน�า
ไปทอด	เพราะมีความหนาแน่น	ให้ความร้อนสูงกว่า	และ
ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน	ส่วนน�้ามันถ่ัวเหลืองจะเหมาะสมกับ
การผัด	และผสมเพื่อท�าสลัด	แต่หากราคาไม่แตกต่างกัน
นัก	ผู้บริโภคก็จะไม่เกี่ยงการใช้น�้ามันชนิดใดแทนกันได้
  
วิกฤตน�้ามันปาล์มขาดแคลน
	 ส�าหรับประเทศไทยเริ่มมีปัญหาส่อเค้ามาตั้งแต่
ปลายปี	2550	ทีผ่ลผลติปาล์มน�า้มนัเกดิการพกัตวั	ท�าให้
ภาพรวมอตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์มตงึตวั	โรงงานกลัน่น�า้มนั
ปาล์มจงึต้องร้องขอให้รฐัน�าเข้าน�า้มนัปาล์มดบิกึง่ใสจ�านวน	
30,000	ตัน	 (ผลิตน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ได้ประมาณ	22	
ล้านลิตร)	เพื่อน�ามาผลิตเป็นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อการ
บริโภค	ในช่วงต้นปี	2551	ต่อมาผลผลิตปาล์มได้ออกสู่
ตลาดในปริมาณปกติ	จนกระทั่งกลางปี	2552	ผลผลิต
ปาล์มได้กลับออกสู่ตลาดมากจนท�าให้ราคาผลปาล์มดิบ
ลดต�่าลง	ผลผลิตปาล์มมีเกินกว่าก�าลังการผลิตของโรง

สกดัน�า้มนัปาล์มทีส่กดัและจะส่งต่อให้โรงกลัน่น�า้มนัปาล์มผลติออก
สู่ตลาดน�้ามันบริโภคได้ทัน	กระทรวงพลังงานจึงเข้ามาด�าเนินการ
ดงึส่วนเกนิออกจากตลาดโดยการเร่งบงัคบัใช้ไบโอดเีซล	B100	และ
ปรับการผสมไบโอดีเซลในน�้ามันดีเซลภาคบังคับเพิ่มขึ้นจาก	B2	
เป็น	B3	ในช่วงปี	2553	และจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้	B5	ในราคา
ที่ต�่ากว่าลิตรละเกือบ	2	บาท	ท�าให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลต้องเพิ่มส�ารอง
ผลผลติน�า้มนัปาล์มดบิขึน้	ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงดงักล่าวจงึคลีค่ลาย	
	 แต่เมื่อปี	2553	เกิดภัยธรรมชาติทั้งภาวะภัยแล้งช่วงกลาง
ปี	และอทุกภยัในช่วงปลายปี	ท�าให้ผลผลติปาล์มออกสูต่ลาดน้อยลง	
จนกระทั่งเกิดภาวะขาดแคลนน�้ามันปาล์มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม	
2553	 ผู้บริโภคเร่ิมหาซ้ือน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์จากชั้นวางของห้าง
สรรพสินค้าโดยปกติไม่ได้	หากได้ก็ต้องจ�ากัดปริมาณการซื้อซึ่งเริ่ม
จากครอบครัวละ	3	ขวด		1	ขวด	และไม่มีปรากฏบนชั้นวางเลยใน
ชว่งเดือนมกราคม	–	กุมภาพนัธ์	2554	อย่างไรก็ตามภาครฐัมกีลไก
ในการก�ากับดูแลปาล์มน�้ามันโดยผ่านคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น�้ามันแห่งชาติ	(กนป.)	ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้น	กนป.	ได้มีการประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่พจิารณาแก้ไขปัญหา	โดยอนมุตัใิห้
น�าเข้าน�า้มนัปาล์มดบิกึง่ใสลอ็ตแรก	จ�านวน	30,000	ตนั	เพ่ือน�ามา
ผลติเป็นน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิเ์พือ่การบรโิภค	ภายใต้สญัลกัษณ์ฝาสฟ้ีา	
แต่เมือ่เกดิเหตกุารณ์กระจายน�า้มนัขวดสูต่ลาดไม่ทัว่ถงึ	และเกดิการ
ตืน่ตระหนก	Panic	ในกลุม่ผู้บริโภคและผู้ใช้น�า้มนัปาล์ม	ท�าให้มีการ
กักตุนเพราะเกรงว่าราคาจะปรับขึ้นอีก	ซึ่งราคาในตลาดค้าปลีกเริ่ม
ปรับตัวสูงขึ้นทั้งที่รัฐก�าหนดราคาขายไว้ที่ขวดลิตรละ	47	บาท	เริ่ม
จากเดือนกุมภาพันธ์	2554	(ปรับเพิ่มขึ้นตามที่สมาคมโรงงานกลั่น
น�้ามันปาล์มร้องเรียน	จากการค�านวณตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึน
จากฐานราคาผลปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ลิตรละ	38	บาท)	
	 นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนน�้ามันปาล์มยังถูกซ�้าเติม
ด้วยข่าวลอืทีว่่ามกีารหาผลประโยชน์ส่วนเกนิจากการกกัตนุของกลุม่
การเมอืงและโรงงานกลัน่น�า้มนัปาล์ม		ท�าให้รฐัต้องพจิารณาส่งเรือ่งให้
กรมสบืสวนคดพีเิศษ	DSI	เข้ามาด�าเนนิการตรวจสอบ	และท�าควบคูไ่ป
กบัการพจิารณาการน�าเข้าน�า้มนัปาล์มลอ็ตใหม่จ�านวน	120,000	ตนั	*	
	 จากการพิจารณาความต้องการทั้งภาคครัวเรือนและภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร	 เช่น	 อุตสาหกรรมบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป	
อุตสาหกรรมไก่เพื่อส่งออก	อุตสาหกรรมนมข้นหวาน	ครีมเทียม	
และอื่นๆ	ที่มีปัญหาไม่สามารถหาน�้ามันปาล์มมาใช้หรือส�ารองใช้ได้
ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์-มนีาคม		กนป.	จงึได้หารอืกบัสมาคมโรงกลัน่

บวร กิติไพศาลนนท์   
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  

บทความพิเศษ 
สศอ.
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น�า้มนัปาล์ม	สมาคมโรงสกดัน�า้มนัปาล์ม	และสมาคมปาล์มน�า้มนั
และน�้ามันปาล์มที่เป็นผู้แทนเกษตรกร	ถึงมาตรการชั่วคราวใน
การตรึงราคาน�้ามันปาล์มไว้ท่ี	47	บาทต่อลิตร	ซึ่งจะเป็นการ
ชดเชยให้กับน�้ามันปาล์มท่ีผลิตจากผลผลิตในประเทศจ�านวน	
15,000	ตัน	(หรือ	11	ล้านลิตร)	โดยให้ยืมน�้ามันปาล์มดิบใน
คลงัส�ารองของผูผ้ลติไบโอดเีซลไปผลติจ�านวน	5,000	ตนั	และ
จากคลงัส�ารองของโรงสกดัน�า้มนัปาล์มดบิ	จ�านวน	10,000	ตนั	
ในระหว่างวนัที	่1	–	15	มนีาคม	2554	ซึง่ต่อมาในทางปฏบิตัไิด้
มกีารใช้น�า้มนัปาล์มดบิจากคลงัส�ารองของโรงสกดัน�า้มนัปาล์ม
ดิบทั้งหมด	และโรงงานไบโอดีเซลหยุดรับซื้อน�้ามันปาล์มดิบใน
ช่วงเวลาดงักล่าว	และจากน�า้มนัปาล์มดบิกึง่ใสจากการน�าเข้าอกี	
30,000	ตัน	(หรือ	22	ล้านลิตร)	หลังวันที่	15	มีนาคม	2554	
นอกจากน้ียงัขอให้กระทรวงพลงังานลดการผสมไบโอดเีซลภาค
บังคับลงจาก	B3	เป็น	B2	เป็นการชั่วคราว	สิ้นสุด	31	มีนาคม	
2554	โดยให้โรงงานไบโอดเีซลรบัซือ้สเตยีรนีทีไ่ด้จากการกลัน่
น�า้มนัปาล์มดบิกึง่ใสทีน่�าเข้าจากต่างประเทศมาผลติเป็นน�า้มนั
บริโภคแล้วไปผลิตไบโอดีเซลเป็นการชั่วคราว	(เดิม	ไม่อนุญาต
ให้ใช้วัตถุดิบน�าเข้าเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล	 เพื่อพยุงราคาผล
ปาล์มน�้ามันในประเทศเป็นส�าคัญ)	 เพื่อน�ามาผลิตเป็นน�้ามัน
ปาล์มเพื่อบริโภคภายใต้สัญลักษณ์ฝาสีชมพู	ซึ่งจะเร่ิมกระจาย
เข้าสู่ตลาดในเดือนมีนาคม	2554	 โดยรัฐก�าหนดให้สามารถ
ซือ้ได้ไม่จ�ากดัจ�านวน	ในราคา	47	บาทต่อลติร	(ส่วนราคาทีโ่รง
กลัน่น�า้มนัปาล์มจะได้รบั	คอื	ราคา	44	บาทต่อลติรในทกุบรรจุ
ภณัฑ์	บวกกบัเงินชดเชย)	ท�าให้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลน
น�า้มนัปาล์มได้จนถงึเดอืนเมษายน	และคาดว่าผลผลติปาล์มใน
ประเทศจะออกสูต่ลาดเพิม่ขึน้	คลีค่ลายสถานการณ์ดงักล่าวลงได้

กล่าวโดยสรุป ปัญหาวิกฤตน�้ามันปาล์มเกิดจาก
สาเหตุ
	 1.	 	 ผลผลิตปาล์มน�้ามันออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ
อย่างรุนแรง	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ประกอบกับการ
เกรงว่าราคาผลปาล์มที่ขายได้จะลดลง	ท�าให้เร่งตัดปาล์มอ่อน	
และโรงงานสกัดน�้ามันก็เกรงว่าผลผลิตจะน้อยรับซื้อหมดโดย
ไม่เกี่ยงเรื่องคุณภาพ
	 2.	 	การส�ารองน�้ามันปาล์มดิบของผู้ผลิตไบโอดีเซล	
เดิม	 ใช้ไขปาล์ม	และน�้ามันพืชใช้แล้ว	 แต่เมื่อบังคับผสมเพิ่ม
ขึ้น	และมีไบโอดีเซลชุมชนแย่งซื้อน�้ามันพืชใช้แล้ว	ท�าให้ต้องใช้
น�า้มนัปาล์มดบิส�ารอง	ประกอบกบัการเกรงว่าราคาปาล์มน�า้มนั
จะเพิ่มขึ้น	อ�านาจการซื้อของไบโอดีเซลจะสูงกว่าโรงกลั่น	จาก
การที่ไม่ต้องเน้นคุณภาพและเงื่อนไขการช�าระเงิน
	 3.	 	การตกลงราคาระหว่างโรงกลั่นน�้ามันปาล์มและ
การกระจายของห้างสรรพสนิค้า	มกีารปรบัการบรรจใุส่ในภาชนะ
ปี๊บมากขึ้น	 เนื่องจากราคาท่ีบังคับขายเฉพาะบรรจุภัณฑ์ขวด
และถุง	 เป็นการกดดันให้เกิดการขอเจรจาข้ึนราคาจ�าหน่ายขั้น
ต�่าเพิ่มขึ้นอีก
	 4.				การตืน่ตระหนกของผูบ้รโิภคและผูใ้ช้น�า้มนัปาล์ม		
เน่ืองจากเกรงว่าจะขึน้ราคาเพิม่เตมิ	ท�าให้เกดิการกกัตนุและการ
เก็งก�าไร
	 5.	 	การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน�้ามัน

ปาล์มเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะกลีเซอรีน	และไกลคอล	ที่เป็นน�้ายา
สารเคมีละลายหิมะ	ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศในยุโรป	จาก
ปัญหาพายุหิมะปกคลุมสถานที่ส�าคัญ	เช่น	สนามบิน	ถนนและ
สถานที่ราชการต่างๆ	

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
	 1.		การด�าเนินการเพ่ิมคุณภาพน�า้มนั	โดยใช้มาตรการ
บังคับและมาตรการลงโทษ	 เช่น	การไม่รับซื้อผลปาล์มอ่อน
ของโรงงานสกัด	การเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานให้สามารถ
เพิ่มเปอร์เซ็นต์น�้ามัน	หากสกัดได้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	ภาครัฐต้องมี
มาตรการด�าเนินการอย่างเข้มงวด	เพื่อควบคุมคุณภาพ
	 2.	 ผู้บริโภคต้องใช้น�้ามันปาล์มโดยปกติ	 เนื่องจาก
การกักตุนจะยิ่งท�าให้ปัญหาเพ่ิมขึ้นและหากปริมาณผลผลิตใน
ประเทศออกมากขึ้น	จะเกิดปัญหาใหม่ตามมา	นอกจากนี้การ
ปรับวิถีการบริโภคโดยลดการบริโภคอาหารประเภททอดลง	
โดยหันไปน่ึง	อบ	ย่างแทน	จะได้ประโยชน์ในด้านสุขภาพด้วย
	 3.		นโยบายด้านพลงังานทดแทนต้องยดืหยุน่	สามารถ
ปรับเพิ่มหรือลดลงได้ตามสถานการณ์	หากจ�าเป็น		รัฐต้องพัก
การบังคับใช้นโยบายบังคับผสมไบโอดีเซล	ซึ่งน่าจะกระท�าได	้
เพราะอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนยังอยู่ได้ด้วยการอุดหนุน	
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการด�าเนินการด้วย
	 4.		การด�าเนินธุรกิจที่ไม่เน้นการแสวงหาก�าไรจนเกิน
ควร	ควรมกีารท�าโครงการรับผิดชอบเพ่ือสงัคม	CSR	เป็นการรบั
ใช้สงัคมและสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดใีห้กบัองค์กรเอง
	 5.		ในระยะยาว	การเปิดเสรนี�าเข้าส่งออกน�า้มันปาล์ม	
และการก�าหนดราคาจ�าหน่ายอย่างเสรี	เป็นวธิทีีจ่ะด�าเนนิการได้
เมือ่ประเทศมคีวามพร้อมในการผลติอย่างเพียงพอและมปีรมิาณ
เหลือพอที่จะส�ารองเพื่อการใช้ในประเทศได้	แต่ยังจ�าเป็นต้อง
เป็นการเปิดเสรีในลักษณะที่รัฐยังสามารถก�าหนดกลไกเข้าไป
ควบคุมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

วิกฤตน�้ามันถั่วเหลือง 
	 ปัญหาการขาดแคลนน�า้มนัถัว่เหลอืงในประเทศไทย	จะ
มสีาเหตทุีต่่างจากปาล์มน�้ามนัอยูบ้่าง	โดยผลจากการสอบถาม
ผู้ประกอบการโรงกลั่นน�้ามันถั่วเหลืองในปัจจุบันที่เหลือเพียง	
4	ราย	พบว่า	การที่รัฐก�าหนดราคาขายไว้โดยที่มีสมมติฐานใน
การค�านวณต้นทุนที่ระดับหนึ่ง	 เมื่อเกิดปัญหาราคาวัตถุดิบสูง
ขึ้น	ประกอบกบัสนิค้าทีท่ดแทนกัน	คือ	ปาลม์น�า้มนั	มีการปรับ
ราคาจนสูงกว่า	จึงเกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้ทดแทนเพิ่มขึ้น	ใน
ขณะทีก่ารเพิม่-ลดปรมิาณการผลติของน�า้มนัถัว่เหลอืง	มปัีจจยั
อื่นเข้ามากระทบด้วย	คือ	การผลิตน�้ามันถั่วเหลืองจะมีกาก
ถัว่เหลอืงเป็นสนิค้าควบคูก่นั	เดมิกากถัว่เหลอืงจะถกูส่งจ�าหน่าย
ให้โรงงานผลติอาหารสตัว์ในประเทศ	ท�าให้มคีวามจ�าเป็นทีต้่อง
พ่ึงพากันระหว่างอตุสาหกรรมทัง้สอง	แต่หากโรงงานอาหารสตัว์
มปีรมิาณส�ารองกากถัว่เหลอืงอยูม่าก	การผลติน�า้มนัถัว่เหลอืง
จะเร่ิมมีปัญหาในเร่ืองการเก็บกากถ่ัวเหลือง	 ซ่ึงผู้ผลิตน�้ามัน
ถั่วเหลืองในปัจจุบันหลายรายก�าลังประสบอยู่	เนื่องจากผู้ผลิต
อาหารสัตว์	ได้มีการน�าเข้ากากถั่วเหลืองมาส�ารองไว้ช่วงปลาย
ปี	2553	จ�านวนมาก	เป็นผลจากการคาดการณ์ระดบัราคากาก
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ถัว่เหลอืงในต่างประเทศทีอ่าจปรบัตวัสงูขึน้	ประกอบกบัค่าเงนิ
บาทที่เริ่มมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงต้นปี	2554	
	 ความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และ
อุตสาหกรรมน�้ามันถั่วเหลือง	 มีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ดีนัก	
เห็นได้จากการท่ีสมาคมทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหารสตัว์มกีาร
ร้องขอให้รัฐลดอัตราภาษีน�าเข้ากากถั่วเหลืองลงจากร้อยละ	2	
เป็นร้อยละ	0	(จากเดิมก่อนปี	2553	อยู่ที่ร้อยละ	10	ปรับลด
ลงเป็นล�าดับ	เป็นร้อยละ	5	ในปี	2550	–	2547	ร้อยละ	4	ใน
ปี	2547-2551	และร้อยละ	2	ในปี	2551-ปัจจบุนั)	แต่สมาคม
ผูผ้ลติน�า้มนัถัว่เหลอืงได้คดัค้านมาโดยตลอด	เนือ่งจากได้รบัผล
กระทบจากการลดอตัราภาษนี�าเข้ามาจนเกอืบไม่สามารถด�าเนนิ
ธุรกิจได้	ส่งผลให้มีผู้ผลิตที่ยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้เพียง	4	
รายจากเดิม	7-8	ราย	(	ผู้ผลิต	4	ราย	4	แบรนด์	คือ	ทิพ	องุ่น	
กุก๊	และศรทอง	โดยแจ้งว่าประเทศผูส่้งออกถัว่เหลอืงจะอดุหนนุ
ให้ส่งออกกากถั่วเหลืองมากกว่าเมล็ด	 ถ่ัวเหลือง	ประกอบกับ
ประเทศ	ผู้ผลิตถั่วเหลือง	เช่น	จีน	ยังก�าหนดความแตกต่างของ
อตัราภาษนี�าเข้าระหว่างเมลด็ถัว่เหลอืงและกากถัว่เหลอืงไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ	2	 )	นอกจากนี้การค�านวณต้นทุนการผลิตที่
ไม่ได้พิจารณาการเพิ่มข้ึนของค่าบรรจุภัณฑ์	ค่าขนส่ง	และค่า
การกระจายและวางจ�าหน่าย	ผู้ผลิตน�้ามันถั่วเหลืองจึงขอให้รัฐ
พจิารณาทบทวนเพือ่ขอขึน้ราคาจ�าหน่ายตามต้นทนุการผลติที่
ปรับตวัเพิม่ขึน้		ท�าให้การผลติน�า้มนัถัว่เหลอืงยงัไม่สามารถเพิม่
ปริมาณการผลิตได้แม้ว่าจะมีความต้องการมากก็ตาม

กล่าวโดยสรุป ปัญหาวิกฤตน�้ามันถั่วเหลืองเกิด
จากสาเหตุ
	 1.		การปรับขึ้นของราคาสินค้าทดแทนกัน	คือ	น�้ามัน
ปาล์ม	ท�าให้มกีารหนัไปใช้น�า้มนัถัว่เหลอืงเพิม่ขึน้มากกว่าความ
สามารถที่จะผลิตได้ทัน
	 2.		ปัญหาต่อเนือ่งระหว่างกนัของอตุสาหกรรมน�า้มนั
ถั่วเหลืองกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	 ในเรื่องการรับซื้อกาก
ถั่วเหลืองที่เกิดจากเมล็ดถั่วเหลืองน�าเข้า	และปริมาณส�ารอง
ของกากถั่วเหลืองที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก
	 3.		ปัญหาด้านการเงนิของโรงงานผลติน�า้มนัถัว่เหลอืง
บางแห่ง	 ในการเก็บและจ�าหน่ายกากถั่วเหลือง	 และการขอ
ทบทวนให้ขึ้นราคาจ�าหน่ายตามต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นยังไม่มีการ
พิจารณา	

แนวทางการแก้ไขปัญหา
	 1.	 	 ในเบื้องต้นการขออนุมัติให้ส่งออกกากถ่ัวเหลือง
ไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	รัฐต้องเร่งพิจารณาด�าเนินการ	
เนื่องจากจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการเจรจาต่อรองของ
ภาคเอกชนเพื่อส่งออกไปยังประเทศท่ีต้องการในราคาที่ดีตาม
สภาพกากถัว่เหลอืงทีย่งัไม่เสือ่มสภาพ	ซึง่จะท�าให้ผูผ้ลติน�า้มนั
ถั่วเหลืองสามารถส่งต้นทุนการผลิตมาเพื่อขอปรับราคาให้ตรง
กับสถานการณ์มากที่สุด	 และสามารถผลิตน�้ามันถั่วเหลือง
มาจ�าหน่ายตามความต้องการทีม่อีย่างต่อเนือ่งได้ทนักาล	(ต่อมา
รฐัได้ปรบัเพิม่ราคาจ�าหน่ายน�า้มนัถัว่เหลอืง**	เพิม่ขึน้เป็น	55	
บาทต่อลติร	จาก	46	บาทต่อลติร	ตัง้แต่วนัที	่6	เมษายน	2554	

และจะมกีารพจิารณาราคาจ�าหน่ายในทกุ	3	เดอืน	ท�าให้ปัจจบุนั
มนี�า้มนัถัว่เหลอืงออกมาจ�าหน่ายในประเทศเพ่ิมขึน้	ภายหลงัที่
มกีารขอนมุตัส่ิงออกไปต่างประเทศทีจ่�าหน่ายได้ในราคาสงูกว่า)
	 2.			การพิจารณาก�าหนดนโยบายเก่ียวกับกากถัว่เหลอืง
ในระยะต่อไป	ต้องมีการเปิดเสรีน�าเข้า-ส่งออก	 โดยที่รัฐยังมี
กลไกก�ากบัการน�าเข้าส่งออกในลกัษณะทีย่ดืหยุน่	สามารถปรบั
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
	 3.	 รัฐส่งเสริมงานวิจัยในระยะยาว	 ทั้งการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการปลกูถัว่เหลอืง	เพือ่เป็นมลูภณัฑ์กนัชน	Buffer	
Stock	ทีอ่าจเกิดความผันผวนในต่างประเทศท�าให้ผลผลติและ
ราคาถัว่เหลอืงเกิดวกิฤตได้เหมอืนทีเ่กิดขึน้กับปาล์มน�า้มนั	และ
การส่งเสรมิการวจิยัเพือ่ใช้กากถัว่เหลอืงนอกเหนอืจากการน�าไป
ผลติเป็นอาหารสตัว์	เพือ่เป็นทางเลอืกให้ผูป้ระกอบการสามารถ
น�าไปผลติได้	เช่น	การผลติอาหารเสรมิจากกากถัว่เหลอืงทีส่กดั
น�า้มนัออกแล้ว	เพือ่ท�าให้เกดิความคล่องตวัในการผลติน�า้มันถัว่
เหลืองมากขึ้น	 ท่ีจากเดิมต้องรอการระบายปริมาณส�ารองกาก
ถั่วเหลืองให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพียงแหล่งเดียว

 จากสถานการณ์วกิฤตน�า้มนัพืชในคร้ังน้ี อาจเป็นจดุเริม่
ต้นของปัญหาเรือ่งวตัถดุบิในอตุสาหกรรมอาหาร ทีเ่ริม่ประทจุาก
ปัญหารากฐานของอตุสาหกรรม ส�าหรับสนิค้าตวัอืน่ๆ ทีจ่ะทยอย
เกิดวกิฤตด้านราคาและปริมาณขาดแคลนตามมา ได้แก่ น�า้ตาล 
เน่ืองจากระดบัราคาในตลาดโลกเร่ิมท�าสถติสิงูเป็นประวตักิารณ์
ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 2554 โดยราคาน�า้ตาลทรายดบิล่วงหน้า 
ส่งมอบเดือนมีนาคม 2554 ณ ตลาดชิคาโก อยู่ที่ 36 เซ็นต์
ต่อออนซ์ และน�้าตาลทรายขาว อยู่ที่ 857 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
(หรือ 26 บาทต่อกิโลกรัม) ก่อให้เกิดความต้องการทีจ่ะส่งออก
ไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้ทัง้ในรปูการค้าปกตแิละการค้าชายแดน
ทีเ่ป็นการลกัลอบส่งออกน�า้ตาลทรายไปประเทศเพือ่นบ้าน และ
เมื่อเริ่มมีกระแสการจะปรับราคาจ�าหน่ายในประเทศขึ้น  ก็เกิด
การกักตุนเพื่อเก็งก�าไร การวางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเริ่ม
เป็นไปทิศทางเดียวกับน�้ามันพืช เริ่มมีการควบคุมการจ�าหน่าย
ครอบครัวละไม่เกิน 3 กิโลกรัม และหากเกิดความตื่นตระหนก 
ยิง่จะผลกัดนัให้ปัญหาเกดิขึน้เรว็กว่าปกต ิจะเป็นระเบดิเวลาลกู
ต่อไปทีร่ฐัจะต้องแก้ และต้องเข้ามาควบคมุไม่ให้เกดิลกุลามใน
ลกัษณะเดยีวกบัน�า้มนัพชื จะยิง่เป็นการซ�้าเตมิให้อตุสาหกรรม
อาหารไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงในอนาคต ๏

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา	:			 *	มตคิณะกรรมการนโยบายปาล์มน�า้มนัแห่งชาต	ิครัง้ที	่3/2554		

(22	กุมภาพันธ์	2554)

	 **	มติคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาพืชน�้ามัน	กรมการค้า

ภายใน	กระทรวงพาณิชย์	(5	เมษายน	2554)

บทความพิเศษ 
สศอ.
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วิกฤตแรงงานสิ่งทอไทย.... 
แก้ปัญหาไม่ได้แข่งขันล�าบาก

สันธนา  หิริศักดิ์สกุล
ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
มี บทบ าทส� า คั ญต ่ อ เ ศ รษ ฐกิ จ โ ด ย ร วม
ของประเทศ	 ถือเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นมา
นานกว่า	10	ปี	เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงเป็นอันดับ	2	 รองจากอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.25	ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม	เป็น
แหล่งสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนจ�านวน
มาก	 	มีการจ้างงานไม่ต�่ากว่า	1	ล้านคน	 	 ใน
ช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	มูลค่าการส่งออกมากกว่า	
6,000	–	7,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	และมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	ข้อมูลล่าสุด	ปี	2553	มี
มูลค่าการส่งออกสงูถงึ	7,679	ล้านเหรยีญสหรฐั	
และจากการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรม
สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มในช่วงมกราคม		–	ธนัวาคม	
2553		มโีรงงานจดทะเบยีนประกอบกจิการใหม่
ถงึ	123	โรง	มจี�านวนแรงงาน	11,797	คน	และ
มีโรงงานที่ขยายกิจการ	จ�านวน	24	โรง	รองรับ
แรงงานได้มากถงึ	9,579	คน	รองรบัแรงงานเพิม่
ขึ้นรวม	21,376	คน	และในจ�านวนนี้มีโรงงาน
เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู	และอตุสาหกรรมถกัผ้าเป็นส่วน
ใหญ่ที่ขยายกิจการ
	 โดยทีโ่ครงสร้างอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยมีกระบวนการผลิตครบวงจร
ตั้งแต่ต ้นน�้า	 ถึงปลายน�้า	 ท�าให้ได ้เปรียบ	
เนื่องจากสิ่งทอต้นน�้าของไทยมีความแข็งแกร่ง
เป็นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง	
อกีทัง้คณุภาพสนิค้าสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทยได้
มาตรฐาน	ฝีมือประณีต	 เป็นท่ียอมรับในตลาด
โลก	เช่น	สหรัฐอเมริกา		ยุโรป	และญี่ปุ่น	ได้รับ
ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าดังมากมาย
ให้เป็นแหล่งผลิต	นอกจากนี้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางคมนาคมของภมูภิาคทีท่�าให้ได้เปรยีบ
ในเร่ืองระยะทาง	การส่งมอบสนิค้ามคีวามรวดเรว็	
ต้นทุนการขนส่งต�่ากว่าประเทศคู่แข่ง	เป็นต้น
	 อย่างไรกต็าม	ในความเป็นอตุสาหกรรม
ดาวเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	ย่อมมีปัญหา

และอุปสรรค	และวิกฤติต่าง	ๆ	 เข้ามากระทบอุตสาหกรรมนี้ไม่
น้อย	 เช่น	 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี	 2552	ส่งผลให้ก�าลังซื้อ
ลดลง	สถานประกอบการต้องปลดคนงาน	แรงงานเหล่านั้นต้อง
หันไปประกอบอาชีพอื่นแทน	 และจากข้อมูลของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมพบว่าในช่วงมกราคม	–	ธนัวาคม	2553	มโีรงงานสิง่ทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มแจ้งยกเลิกกิจการมากถึง	270	โรง	และมีแรงงาน
ถูกเลิกจ้างถึง	14,359	คน	ล่าสุดเมื่อปลายปี	2553	สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ	รายงานสถานการณ์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานนับแสนคน		และอีก	3	
ปีข้างหน้าปัญหาจะทวคีวามรนุเรงยิง่ขึน้ซึง่คาดว่าจะขาดแคลนแรงงาน
ไม่ต�า่กว่า	1.3	แสนคน		เนือ่งจากเป็นสาขาอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงาน
เข้มข้นท�าให้มคีวามจ�าเป็นต้องใช้แรงงานจ�านวนมากต่อไป		ซึง่ต้นทนุ
ด้านค่าจ้างแรงงานมีจ�านวนมากกว่าร้อยละ	20	ของต้นทุนรวม	แม้
สถานประกอบการจะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ต้องใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตาม	แต่แรงงานยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ไม่
อาจทดแทนได้ด้วยเคร่ืองจักร	อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจึงตกอยู่ใน
ภาวะขาดแคลนแรงงานทกัษะฝีมอื		ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ		ซึง่หาก
ไม่มมีาตรการและแนวทางแก้ไขทีเ่ป็นรปูธรรม	จะส่งผลให้เกิดวิกฤต
การแรงงานตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 นอกจากน้ียังมีภาวะคุกคามอื่น	ๆ	ได้แก่ปัญหาโครงสร้าง
ประชากรก�าลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุจะเหน็ได้จากข้อมลูของกระทรวง
ศกึษาธกิารมสีถติจิ�านวนนกัเรยีนทีเ่ข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	ลด
ลงปีละประมาณ	1	แสนคน	อีกทั้งค่าแรงสูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ใน
แถบเอเซีย	โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่า	2	–	3	เท่า	ยังไม่
รวมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	 เม่ือ	
AEC	มีผลใช้บังคับในปี	 	2558		 โดยท่ีปัญหาและอุปสรรคที่สาขา
อุตสาหกรรมนี้ก�าลังเผชิญอยู่มีทั้งปัญหาเก่าที่เรื้อรังมานาน	 ได้แก่	
การผลติและพัฒนาคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	เป็น
ปัญหาทัง้หน่วยผลติและกลุม่เป้าหมาย	กล่าวคอื	หน่วยผลติ	(กระทรวง
ศึกษาธิการ)	และหน่วยพัฒนา	(กระทรวงแรงงาน)	ไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งปริมาณ	และคุณภาพ	
สถานประกอบการยงัคงต้องฝึกอบรม	และสอนงานใหม่จงึจะปฏบิตัิ
งานได้	ท�าให้เสียเวลาและเป็นภาระค่าใช้จ่าย	ประกอบกับกลุ่มเป้า
หมายมีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียนในสายอาชีพ	 และยังคงมีค่านิยม
ของการเรยีนเพือ่หวงัปรญิญา	และยิง่ไปกว่านัน้ในสายอาชพีด้วยกนั
สาขาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควรเมื่อเทียบ
กับสาขาอาชีพอื่น	ๆ	เช่นสาขายานยนต์	เป็นต้น	ในขณะที่	ในตลาด

บทความพิเศษ 
สศอ.
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ขาดแคลนทักษะแรงงาน
เป็นจ�านวนมาก

บริหารจัดการใช้ประโยชน์ก�าลังคนที่
หลงเหลือในระบบ	(กลุ่มด้อยโอกาส,	
กลุ่มพื้นท่ีห่างไกล)	 ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด											
เร่งรัดพัฒนาคนให้สามารถท�างานได้
หลากหลาย	
(Single	Skill	⇛	Multi	Skill)	
ย้ายฐานการผลติไปพืน้ทีช่ายแดนหรอื
ประเทศเพื่อนบ้าน

แนวทาง	 (1)

(2)

(3)

แนวทาง	 (1)

(2)

(3)

แนวทาง	 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

แนวทาง	 (1)

(2)

(3)

สร้างแรงจูงใจ	 ปรับค่าตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับสาขาอื่น	 ๆ	 ที่ได ้รับ
ความนิยม
เรียนจบได้รับปริญญา	ระหว่างเรียนมี
รายได้จากงานที่ฝึกปฏิบัติ
มีทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
และมีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้น่าสนใจ
ทันสมัย	 เช่น	 เป็นอุตสาหกรรมแฟชั่น	
เป็นต้น	
จัดระดับมาตรฐานวิชาชีพ	 (VQ)	
เพือ่ให้แรงงานฝีมอืพฒันาตามล�าดบัขัน้

ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
การเรยีนการสอนโดยเน้นระบบทวภิาคี	
เน้นการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	สร้าง	Brand	รวม
ทั้งทักษะภาษาอังกฤษ	และภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
คัดเลือกจับคู่สถานประกอบการกับ
สถานการศึกษา	
มีเครือข่ายและระบบเชื่อมโยงส่งผ่าน
ข้อมูล	 เพื่อการวางแผนพัฒนาก�าลัง
คนตามความต้องการของตลาดได้ถูก
ต้อง	และทันเวลา

ทุกภาคส่วนต้องให้การสนับสนุนการ
รวมกลุ่มผู้ผลิต	(Cluster)	สร้างความ
เข้มแขง็โดยพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ความร่วมมือในลักษณะ	 Cluster	
Production	 เพื่อลดต้นทุนแรงงาน	
เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มให้ส่งเสริม
เกือ้กลูกนั	เพิม่จดุสนใจและดงึดดูลกูค้า
มีการศึกษาวิจัยความต้องการตลาด
ใหม่	ตลาดเฉพาะ	 (Niche	Marker)	
ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย										
พฒันาและเพิม่มลูค่าการผลติจากเดมิ
เป็นการผลิตเชิงสร้างสรรค์	มคุีณสมบตัิ
พิเศษ	และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง	
ปรับแนวทางการผลิตจาก
OEM	⇛	ODM	⇛	OBM			

ภาพลักษณ์ ทัศนคติ 
และค่านิยมต่อสาขาอาชีพ

การผลิตและพัฒนาแรงงาน
ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

ขาดการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อลดต้นทุนแรงงาน           
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

แรงงานผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาท่ัวไปตกงานเป็นจ�านวนมาก
ผู้ประกอบการต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	โดยการเพิ่ม
รอบในการท�างานหรอืแม้กระทัง่ใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน
	 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย	
มีทั้งศักยภาพและโอกาส	 ในขณะเดียวกันก็มีภาวะคุกคามและ
ปัญหาอุปสรรคไปพร้อมๆ	กัน	 โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน	
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตที่เข้าขั้นวิกฤต	และผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้รับจ้างผลิต	ซึ่งเจ้าของตราสินค้า
ที่เป็นผู้สั่งผลิตจะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงาน
ต�่ากว่าประเทศไทยได้ทุกเมื่อ	แม้ไทยจะมีจุดแข็งในด้านฝีมือ
ก็ตาม	แต่ประเทศอื่น	ๆ	ก็มีแนวโน้มในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้ทดัเทยีมกบัประเทศไทยเช่นกนั		อย่างไรกต็าม	แม้ในปัจจบุนั
สถานการณ์อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	จะยงัสามารถ

หมายเหต	ุ:	รายละเอยีดแนวทางแก้ไขปัญหาสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	สามารถเข้าไปดไูด้ในรายงานการศกึษาเรือ่ง	

																			ปัญหาแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทอ	และเครือ่งนุง่ห่มไทย	ที	่www.oie.go.th	และ	http://ledx.oie.go.th

พัฒนาต่อไปได้	กล่าวคือ	มีโรงงานที่ขอจดทะเบียนประกอบ
กจิการใหม่	และขยายกจิการสามารถรองรบัแรงงานเพิม่ขึน้เป็น
จ�านวนไม่น้อย	แต่ในขณะเดียวกันสถานประกอบการที่ปรับตัว
ไม่ทันต้องยกเลิกกิจการและมีแรงงานถูกเลิกจ้างเป็นจ�านวน
มากเช่นกนั	ซึง่เป็นภาพสะท้อนว่าเงือ่นไขและบรบิททีเ่ปลีย่นไป	
การผลิตและบริหารจัดการแบบเดิม	ๆ	 น้ันจะไม่เป็นผลดีต่อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย	 ซ่ึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างตระหนักใน
ปัญหาดังกล่าว	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้ท�าการ
ศึกษารวบรวมปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม	เพื่อก�าหนดกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา	โดย
แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองและรับฟังความเห็นจาก
ผูป้ระกอบการ		กลุม่สมาคม	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้ว	สรุปได้ดังนี้

↑
↑

↑
↑แนวทางการแก้ไขปัญหา

แรงงานในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
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	 ถงึเวลาแล้วทีอ่ตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทย
จะต้องปรับตัวเข้าสู่จุดเปลี่ยน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	และ
เอกชน	ได้แก่	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงแรงงาน	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	 โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการและกลุ่มสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม	ต้องให้ความส�าคัญและร่วมแรงร่วมใจกัน
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการ

  ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยการผลิตหลัก เป็นแหล่งสะสม
ทักษะองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงนบัวนัจะยิง่มข้ีอจ�ากดัในด้านปรมิาณ 
ทางออกของปัญหาจึงต้องเป็นการ
แก ้ป ัญหาแรงงานในเชิ งคุณภาพ
เป็นหลัก ”

”

ปรบัโครงสร้างเทคโนโลยกีารผลติ	การตลาด	การบรหิารจดัการ
ที่ทุกฝ่ายจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 โดยเฉพาะปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน	ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของอุตสาหกรรม
น้ี	อีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมทักษะองค์ความรู้ในกระบวนการ
ผลิต	ซึ่งนับวันจะยิ่งมีข้อจ�ากัดในด้านปริมาณ	ดังนั้น		ทางออก
ของปัญหาจึงต้องเป็นการแก้ปัญหาแรงงานในเชิงคุณภาพเป็น
หลกั	กล่าวคอื	ต้องพฒันาขดีความสามารถของคนให้มีทกัษะที่
หลากหลาย	สามารถท�างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้	รวมทัง้ต้องพฒันาระบบค่าตอบแทนให้มมีาตรฐานใกล้เคยีง
กบัอตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	เพือ่เป็นแรงจงูใจให้คนรุน่ใหม่สนใจเลอืก
เป็นอาชพี	แต่หากผูป้ระกอบการไม่สามารถปรบัตวัได้จะตกอยู่
ในภาวะการแข่งขันที่ยากล�าบาก	และควรจะมีการน�าแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ไทยดงักล่าวข้างต้นไปประยกุต์ใช้หรอืบรูณาการให้เกดิประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	รวมถึงการวางแผน	หรือก�าหนดมาตรการ
รองรับการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น	ระยะปานกลาง	และระยะ
ยาว	 เพ่ือให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม	และสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ในเวทีการแข่งขันที่เข้มข้น	ทั้งในระดับภูมิภาค	และเวที
โลก	คงความเป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นต่อไป ๏
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สัมภาษณพ์ิเศษ
 หากพูดถึงอุตสาหกรรมไทย ก็อาจแบ่งออกมาได้เป็นกลุ ่มๆ 
ซึ่ ง ต ่ า งก็ มี ค ว ามส� าคัญต ่ อภาคอุ ตสาหกรรม โดยรวมของ ไทย 
“สัมภาษณ์พิเศษ” ฉบับนี้น�าท่านท�าความรู้จักกับ...

   สมศักดิ์ จุลเสน
ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1  

  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร า ย ส า ข า ไ ท ย . . .
พร้อมเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    
 ผ่านทศันะและมุมมองในประเดน็ทีน่่าสนใจ ในฐานะทีม่หีน้าทีด่แูลอตุสาหกรรมรายสาขาส�าคญั และความ
ท้าทายมากมายรออยู่....

 มองอนาคตอันใกล้เมื่ออาเซียนเป็นตลาด
เดียว อุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร ?

			 ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นภาคเศรษฐกิจที่มี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

ท�าให้เรามีรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกซึง่เกดิจากภาค

อุตสาหกรรมมีมากกว่า	80	 เปอร์เซ็นต์	 ของการส่งออก

ทัง้หมด	การรวมตวัของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนทีจ่ะเป็น

ตลาดเดยีวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	

Economic	Community	:	AEC)	ถอืว่ามคีวามส�าคญัทีท่�าให้

ภาคอตุสาหกรรมไทยจะต้องปรบัตวั	เพราะเป็นการเปิดประตู

ตลาดการค้าระหว่างประเทศทีน่�าไปสูก่ารเป็นตลาดร่วมกนั	

การผลติร่วมกนั			มาตฐานสนิค้าร่วมกนั	กฎเกณฑ์ระเบยีบ

เดียวกัน	

	 ถ้าให้ง่ายก็ต้องพูดว่ามีเสรีห้า	คือ	 เสรีการค้าขาย	

เสรบีรกิาร	เสรกีารลงทนุ	เสรเีงินทนุ	และเสรด้ีานการท�างาน	

ท�าให้โดยรวมแล้วตลาดกจ็ะใหญ่ขึน้	การแข่งขนักต้็องมมีาก

ขึน้	ถ้ามองให้ดกีจ็ะเป็นโอกาสให้อตุสาหกรรมไทย	ได้พฒันา

ศกัยภาพ	พฒันา	Productivity	แรงงานเรากต้็องพฒันามาก

ขึ้นคือต้องยกระดับทักษะความสามารถ	เพราะเป็นไปตาม

หลักธรรมชาติซึ่งเป็นสัจจะของชีวิตที่ว่า “ถ้าเสรีมากก็ต้อง

พัฒนามาก พัฒนามากก็ต้องแข็งแกร่งมากกว่า แข็งแกร่ง

มากกว่าจึงจะอยู่รอดได้มากกว่าและดีกว่า”  

	 ล�าดบัแรก	ให้ไปดูทีปั่จจยัภายนอกทีม่ากระทบกบั

อุตสาหกรรมไทย	ซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องทราบก่อนว่า	

AEC	คืออะไร	 เขาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร	 เพื่อ

จะได้แข็งแรงข้ึน	และในวันข้างหน้าจะท�าให้พร้อมรับการ

แข่งขนัทีม่มีากขึน้ทัง้ภายในและนอกประเทศ	ต้องเรยีนรูว่้า

ตลาดอาเซยีนทีเ่ป็นก้อนเดียวกันแล้วมจุีดอ่อนจุดแขง็ของการ

รวมกันอย่างไร	เขาต้องการอะไรบ้าง	ทั้งสินค้าและบริการ		

เพือ่จะได้ปรบัปรงุให้ดขีึน้และเป็นไปตามหลกัสากลทีเ่หมาะ

สมกับความต้องการและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	

	 ส่วนล�าดับต่อมา	ให้ดูที่ปัจจัยภายในอุตสาหกรรม	

ในเรือ่งการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ	การพฒันาผลติ

ภาพ	ซึง่ต่อไปจะเป็นตวัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมทีส่�าคญัมาก	

ถ้าผลิตมากๆ	 เป็นพวกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆ	ต้องให้

ความส�าคญัในเรือ่งท�าให้มต้ีนทนุสามารถแข่งขนัได้	พฒันา

พนัธมติรทางธรุกจิและ	Supply	chain	เพือ่ให้เกดิการเชือ่ม

โยงอุตสาหกรรมท้ังภายในกลุ่มสาขาเดียวกันและข้ามกลุ่ม

สาขา	ถ้าไม่อยากผลติมากหรอืเป็นอตุสาหกรรมขนาดกลาง

ขนาดย่อมทีคุ่น้เคยกต้็องบอกว่าเป็น	SMEs		ต้องสร้างเครอื

ข่ายการผลิตระหว่างกัน	 รวมกลุ่มกันให้ได้ด้วยเพื่อสร้าง

อ�านาจต่อรอง	และลดการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้กันในเรื่อง

ราคาแล้วหันมาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น					

 งานในภารกิจหน ้ าที่ รับ ผิดชอบของ
อุตสาหกรรมรายสาขา 1

				 ภารกิจหน้าที่ที่ดูแลอยู่จะเป็นเรื่องการเสนอแนะ

นโยบาย	และแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมรายสาขาที่รับผิด

ชอบ	พดูให้เข้าใจชดัเจนกต้็องบอกว่าม	ี3	กลุม่ใหญ่ๆ	ทีด่แูล	

 กลุ่มที่	 1	 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน	 เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมทั้งของตัวเอง

และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 อีกเป็นจ�านวนมาก	ประกอบด้วย	

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

และพลาสตกิ		งานส�าคญัทีผ่่านมา	ได้แก่	การพจิารณาความ
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เหมาะสมในการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็ก	การวางแนวทาง

การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ	การจดัตัง้สถาบนัพลาสตกิ	

รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ภายใต้กฎ

ระเบียบสหภาพยุโรป

 กลุ่มที่	2	กลุ่มอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ	่ เป็น

อุตสาหกรรมหลักในการส่งออก	ใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก	

มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	และมีอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผูผ้ลติวถัดุบิและส่วนประกอบ

สนบัสนนุการผลติ	สนิค้าทีผ่ลติมปีรมิาณมากจงึต้องเน้นการ

ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก	ประกอบด้วย	อุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิน้ส่วน	อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	

งานส�าคัญที่ผ่านมา	ได้แก่	 	การส่งเสริมผลิตและผลักดัน	

Eco-car	E-85	รถยนต์	Hybrid	และผลักดันการพัฒนา

อุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย

 กลุ่มที่	 3	กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน	 เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยการผลิตหรือบริการให้กับ

อุตสาหกรรมอ่ืน	ๆ	 โดยสนับสนุนให้มีการผลิตในสาขา

อุตสาหกรรมต่างๆ	ควบคู่ไปกับให้บริการในภาคธุรกิจ	

ประกอบด้วยอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล	อตุสาหกรรมต่อเรอื

และซ่อมเรอื	อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์	ทีผ่่านมาในกลุม่นี้

ได้วางกรอบแผนงานการพฒันาอตุสาหกรรมต่อเรอืและซ่อม

เรือ	จัดท�า	Supply	Chain	เครื่องจักรกลการเกษตร	และ

การวางแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์

  ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ แ ล ะ มุ ่ ง พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างไร

	 อย ่างที่กล ่าวมาแล้วว ่าผมแบ่งกล ุ่ม

อตุสาหกรรมทีร่บัผดิชอบดแูลอยูอ่อกเป็น	3	กลุม่

ใหญ่	คอื	กลุ่มอุตสาหกรรมพืน้ฐาน	เป็นกลุม่
อุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ	เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาห

กรรมอื่นๆ	 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อีก

เป็นจ�านวนมาก	 จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนิน

การให้เกิดการผลิตที่ครบวงจร	คือมีทั้งขั้น

ต้น	 ขั้นกลาง	 และขั้นปลาย	 ซึ่งจะท�าให้

เกิดความได้เปรียบในเชิงต้นทุน	 อีกทั้ง

ยงัสามารถสร้างความเขม็แขง็และความมัน่คง

ทางด้านวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

อื่นๆ	อีกเป็นจ�านวนมากมาย	อย่างไรก็ตามยังจ�าเป็นที่จะ

ต้องให้ความส�าคญัในเรือ่งการจดัพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมให้เหมาะ

สมและสอดคล้องกับทุกด้านอีกด้วย	ทั้งในเรื่องการขนส่ง	

การดูแลสิ่งแวดล้อม	และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ	

	 ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ	่ ผู้

ผลิตรายใหญ่ของโลกได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใน

กลุ่มนี้มานานแล้ว	ท�าให้เกิดมี	SMEs		ที่แข็งแกร่งในการ

ผลติส่วนประกอบเป็นจ�านวนมาก	และไทยมแีรงงานทีม่ฝีีมอื	
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ความช�านาญและความปราณตี	เหมาะกบัอตุสาหกรรมยาน

ยนต์	เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	นอกจากนีไ้ทยยงัได้

เปรยีบในเรือ่งทีต่ัง้ซึง่เป็นศนูย์กลางของภมูภิาค	ท�าให้เหมาะ

ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางการผลติและส่งออกของภมูภิาคนี	้ซึง่จะ

ช่วยให้สามารถขยายการค้าและการลงทนุได้มากขึน้	สามารถ

สร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างประเทศในอาเซยีน	เพือ่การ

จัดสรรการผลิต	(Allocation)	ชิ้นส่วนประกอบตามที่แต่ละ

ประเทศมีศักยภาพ	การบริหารการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์

เพือ่ประกอบรถยนต์	(JTEPA)	โดยแนวทางของรฐับาลเกือบ

ทุกยุคทุกสมัยจะก�าหนดให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่

ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลาง	หรือเป็น	Hub	ของภูมิภาค	

ก็เป็นแรงผลักดันอีกประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณาและ

ด�าเนินการในระยะต่อไป

	 ส�าหรับกลุ ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน	 เป ็น

อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมของจ�านวนผู้ประกอบการที่

กระจายตัวอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	สามารถสร้างความเชือ่มโยง

ให้เกดิกบัอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและอตุสาหกรรมหลกัขนาด

ใหญ่ได้ดี	ตัวอย่างก็จะมี	อุตสาหกรรมเหล็ก	อุตสาหกรรม

พลาสติก	 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	 อุตสาหกรรม

ไฟฟ้า	 	 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	นอกจากนี้ยังเป็นก

ลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสามารถสนับสนุนภาคเกษตรและภาค

บริการของเทศได้เป็นอย่างมาก	ทั้งในเรื่องการประมง	การ

แปรรูปสินค้าเกษตร	และอุตสาหกรรม	การท่องเที่ยว	และ

การขนส่ง	 ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้

จ�าเป็นต้องพัฒนาแรงงานฝีมือ	 โดยยกระดับทักษะความ

สามารถเพื่อใช้เป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาประเทศ	และ

การได้เปรยีบประเทศอืน่ๆ	ในภมูภิาคนีจ้ะท�าให้เราสามารถ

ดึงดูดการลงทุนจากประเทศอื่นๆ	ทั้งภายในภูมิภาคและ

นอกภูมิภาคเพิ่มมาก	และเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการของ

ไทยสามารถขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุน

ไปยังประเทศอื่นๆ	ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์กว่าในสาขา

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	อุตสาหกรรมอู่ต่อและซ่อมเรือ	

และการบริการทางการแพทย์				

  มองครึง่ปีหลงัอุตสาหกรรมไทยทีท่่านดแูล
อยู่จะเป็นอย่างไร

						 ผมมองว่าอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่	 ได้แก	่

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนกิส์	จะยงัคงเป็นอุตสาหกรรมทีส่�าคญัในปี	2554		

ที่คาดว่าจะสามารถผลักดันให้มีการส่งออกในจ�านวนที่มา

กกว่าเดมิอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากในช่วงต้นปี	2554	ทีผ่่าน

มา	มีการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบ

สนบัสนนุการผลติเพิม่ขึน้กว่า	50	เปอร์เซนต์	เมือ่เทยีบกบั

ช่วงต้นปี	2553	ทีผ่่านมา	โดยดจูากการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ

การลงทุนช่วงครึ่งปีแรกรวม	400	กว่าโครงการ	มูลค่ารวม

กว่า	100,000	ล้านบาท	การลงทนุทีม่ากเช่นนีใ้นช่วงต้นปี	

2554	เป็นผลมาจากการผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก

ขนาดใหญ่ของประเทศ	ให้เกดิการเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรม

สนบัสนนุภายในประเทศ	ยกตวัอย่างเช่น	อตุสาหกรรมยาน

ยนต์	เรายึดแนวนโยบาย	International	Car	ที่ให้ความเสรี	

ความเท่าเทียมกัน	ความโปร่งใส	แก่นักลงทุนทุกราย	และ

พยายามสร้างบรรยากาศทางธุรกิจให้เอื้อต่อการเป็นฐาน

การผลิตและส่งออก	การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้ง	OEM	

และ	REM	 	อย่างครบวงจร	 โดยเน้นในเรื่องการพัฒนา

แรงงาน	การทดสอบและการวิจัย	ซึ่งก็จะมีโครงการพัฒนา

บุคลการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืน	 ระยะ	10	

ปี	(ปี	2555-2564)	ที่จะต้องด�าเนินการและผลักดันต่อไป

	 การด�าเนนิการตามตวัอย่างทีก่ล่าวมานี้	เป็นเพยีง

สาขาหนึง่ทีไ่ด้พยายามผลกัดนัและพฒันา	โดยเน้นไปทีเ่รือ่ง

การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของเราให้แข็มแข็ง	 เพื่อ

สร้างความได้เปรียบให้กับประเทศไทย	 ในสาขาอุตสาหกร

รมอ่ืนๆ	 ก็มีการด�าเนินงานเช่นกัน	 เช่น	 โครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมแม่พมิพ์	ระยะที	่1	(ปี	2547-2552)	และระยะ	

2	(ปี	2553–2557)	มุง่หวงัให้บคุลากรในอตุสาหกรรมยก

ระดบัความสามารถทางด้านเทคโนโลย	ีการท�าวจิยัประยกุต์	

เพื่อให้เกิดการขยายการลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมหลักและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ	ได้

	 นอกจากนี	้สิง่ทีอ่ตุสาหกรรมในแต่ละกลุม่ต้องเฝ้า

ระวัง	ช่วงครึ่งปีหลัง	ที่อาจจะส่งผลกระทบได้	 	จะเป็นใน

เรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างและมีฝีมือ	

ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่และกลุ่มอุตสาหกรรม

สนบัสนนุปัญหาต้นทนุการผลติทีส่งูข้ึนอันเนือ่งมาจากวกิฤติ

พลังงาน	จะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง	 รวมไปถึงวัตถุดิบที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก	และภัย

ธรรมชาติจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากขึ้น	ที่ส่งผลกระทบต่อ

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน	ที่ต้องดูแลต่อไป	รวมทั้งปัจจัย

ทางด้านการเมืองด้วยครับ	๏
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ดัชนีอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์
   ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม ในไตรมาสที ่1/2554 (มกราคม -มนีาคม 2554) เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
พบว่า ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มูลค่าเพิม่) ดชันกีารส่งสนิค้า ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปูคงคลงั ดชันอีตัราส่วนสนิค้า
ส�าเร็จรูปคงคลัง และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ลดลง แต่ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม

ไตรมาส
1/2553

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส
4/2553

(ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส
1/2554*
(ม.ค.-มี.ค.)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน

(%)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

(%)

	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม) 191.78 185.21 187.67 -1.23 -2.14

	ดัชนีการส่งสินค้า 191.01 185.66 191.49 -1.36 0.25

	ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 182.05 172.23 184.87 -0.46 1.55

	ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 183.28 182.01 144.90 -1.59 -20.94

	ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.64 115.03 118.82 -1.28 0.15

	ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม	 144.87 137.41 155.20 9.77 7.13

	อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	 62.83 60.52 62.58
(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543   และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน พบว่า 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพ่ิม) ดัชนีอัตราส่วนสินค้า
ส�าเร็จรูปคงคลงั ลดลง แต่ดชันกีารส่งสนิค้า ดชันสีนิค้าส�าเรจ็รปู
คงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น โดย
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี  35 อุตสาหกรรม 
ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตน�้าตาล การผลิตรถ
จักรยานยนต์ การผลติเมด็พลาสตกิ การผลติรองเท้า การผลติ
ลวดและเคเบิล้ทีหุ่ม้ฉนวน การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดษิฐ์
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เป็นต้น
 ดัชนีการส่งสินค้า มี 33 อุตสาหกรรม ที่มีการส่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น คือ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้

งานทัว่ไปอืน่ ๆ  การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส์และส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้น
มูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน การผลิตรถ
จักรยานยนต์ การผลิตรองเท้า การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน 
ซึง่มไิด้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดษิฐ์
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น เป็นต้น
 ดัชนสิีนค้าส�าเรจ็รปูคงคลัง  ม ี36 อตุสาหกรรม
ทีม่สิีนค้าส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ ได้แก่  การผลติเครือ่งจักรส�านกังาน  
เครือ่งท�าบญัชแีละเครือ่งค�านวณ การผลติยานยนต์ การผลิต
เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
การผลิตเครื่องจักรท่ีใช้งานท่ัวไปอื่น ๆ  การผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ การแปรรปูและการถนอมสตัว์น�า้ และผลติภณัฑ์จาก
สตัว์น�า้ การผลติเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็กล้าขัน้มลูฐาน การ
ผลิตน�้าตาล การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
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อิเล็กทรอนิกส์  การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และ
เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เป็นต้น
 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มี 24 
อตุสาหกรรมทีมี่แรงงานเพิม่ข้ึน ได้แก่ การผลติรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
ทศันศาสตร์และเครือ่งอปุกรณ์เกีย่วกบัการถ่ายภาพ การผลติ
สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช การผลิตสิ่งทอส�าเร็จรูป 
ยกเว้นเคร่ืองแต่งกาย การผลติสบูแ่ละผงซกัฟอก เคมภีณัฑ์ที่
ใช้ในการท�าความสะอาดและขัดเงา เครือ่งหอมและสิง่ปรงุแต่ง
ส�าหรับประทนิร่างกายหรอืประเทอืงโฉม การผลติรองเท้า การ
ผลติยานยนต์ การผลติหลอดอเิลก็ทรอนกิส์และส่วนประกอบ
อเิลก็ทรอนกิส์ การผลติผลติภณัฑ์จากดนิชนดิไม่ทนไฟ ซึง่ใช้
กับงานก่อสร้าง เป็นต้น
 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม มี 37 
อตุสาหกรรมทีม่ผีลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้  ได้แก่ 
การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน�้าดื่มบรรจุขวด 

การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตน�้าตาล การผลิตเครื่องแต่งกาย 
ยกเว้นเครื่องแต่งกายท่ีท�าจากขนสัตว์ การแปรรูปและการ
ถนอมสตัว์น�า้ และผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติผลิตภัณฑ์
พลาสติก การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ การแปรรูป
ผลไม้และผัก การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และ
ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น
 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต  มี 30 อุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น คือ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตรองเท้า การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่ง
มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ืน่ การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไปอืน่ 
ๆ การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน การผลิตน�้าตาล การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสิ่งทอส�าเร็จรูป ยกเว้น
เครือ่งแต่งกาย การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ การผลติลวดและ
เคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน เป็นต้น 

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ดัชนีอุตสาหกรรม
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(มูลค่าเพิ่ม) 146.21 158.48 174.62 185.21 191.78 186.39 191.77 185.21 187.67

ดัชนีการส่งสินค้า 143.07 154.01 175.38 185.66 191.01 188.30 193.36 185.66 191.49

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 198.11 187.17 169.25 172.23 182.05 183.65 188.09 172.23 184.87

ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 230.96 204.22 188.33 182.01 183.28 179.51 154.06 182.01 144.90

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 110.33 107.01 111.24 115.80 119.80 117.80 122.15 115.03 118.82

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม	 128.88 129.49 128.16 137.25 144.63 138.48 135.17 137.41 155.20

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	 	52.15 	53.87 	57.84 	60.52 	63.14 	62.64 	64.25 	60.52 	62.58

(ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ปรับผลกระทบของฤดูกาล)

ดัชนีอุตสาหกรรมรายปี  (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)

หมายเหตุ:  *ข้อมูลเบื้องต้น, 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สศอ. ที่ www.oie.go.th

ดัชนีอุตสาหกรรม รายไตรมาส (53 กลุ่มอุตสาหกรรม)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช้ก�าลังการผลิต
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สศอ. 
พบผู้ประกอบการ

เครือข่ายอุตสาหกรรมรองเท้าพบ สศอ. 
กนกวรรณ บัวผุด

ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

 อุตสาหกรรมรองเท้าในปัจจบุนั ต้องถอืว่า
เป็นอตุสาหกรรมทีส่�าคญัประเภทหนึง่ โดยมตีวัเลขการ
ส่งออกเกอืบ 30,000 ล้านบาทต่อปี ซึง่ถอืเป็นตวัเลข
ที่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว รวมทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก และเนื่องจาก
รองเท้าเป็นของใช้ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตคน แม้
จะต้องเผชญิวกิฤตเิศรษฐกจิหนกัหนาสกัเพยีงไร คน
เราก็ต้องใช้รองเท้ากันอยู่ จึงเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า
อตุสาหกรรมรองเท้าจะไม่มวีนัล่มสลายไปจากสารบบ
อุตสาหกรรมของไทยอย่างแน่นอน 
 อย่างไรกต็าม การผลติอตุสาหกรรมรองเท้า
ทีใ่ช้แรงงานอย่างเข้มข้น ณ ปัจจบุนั ต้องเผชญิถงึจดุ
เปลี่ยนครั้งส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ปัญหาการย้ายฐานการผลติไปยงัเพือ่นบ้าน
เพื่อท�าให้ต้นทุนการผลิตถูกลง เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบ
การก�าลังเผชิญอย่างยากที่จะปฏิเสธได้ ดังนั้นการ
ยกระดับอุตสาหกรรมในทุกๆ มิติเท่านั้น ที่จะท�าให้
อุตสาหกรรมรองเท้าไทยก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลง
ที่ท้าทายได้อย่างปลอดภัย 
 การรวมกลุ ่มหรือจัดต้ังเป็นเครือข่ายก็
เป็นอีกหนึ่งมิติที่จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรม

รองเท้าเกดิความแขง็แกร่งและพฒันาไปได้อย่างยัง่ยนื ซึง่ในปัจจบุนั
อตุสาหกรรมรองเท้ามกีารรวมกลุม่ของผูป้ระกอบการจัดตัง้เป็นกลุม่
หรือสมาคมหลายกลุ่มก้อนด้วยกัน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมรองเท้าไทย และ สมาคม
ใหม่ทีเ่พิง่จัดตัง้ขึน้เมือ่ต้นปี 2554 ทีผ่่านมาน้ี คือ สมาคมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมรองเท้าไทย กเ็ป็นส่ิงทีน่่าจับตามองเป็นอย่างยิง่ว่าการ
รวมกลุม่เพือ่สร้างพลงัในครัง้นีจ้ะส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมได้อย่างไร
บ้าง โดยได้รบัค�ายนืยนัจาก นายครรชติ จันทนพรชยั นายกสมาคม
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมรองเท้าไทย หลงัจากน�าคณะผูบ้รหิารสมาคมฯ 
เข้าเยี่ยมเพื่อแนะน�าทีมงานกับผู ้บริหารส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ว่า
 “สมาคมส่งเสรมิอตุสาหกรรมรองเท้าไทยได้จดัตัง้ขึน้เมือ่
วนัที ่5 มกราคม 2554 โดยผูป้ระกอบการผลติและจ�าหน่ายรองเท้า 
และชิ้นส่วนประกอบรองเท้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบ
การทัง้ระบบให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ รวมถงึเป็นการช่วยยกระดับขดีความ
สามารถในการแข่งขนัให้สงูขึน้ สมาคมฯ ตัง้อยูเ่ลขที ่20 อาคาร 6 
ถนนราชด�าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  ปัจจุบัน
มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ 101 ราย เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย ซึ่ง
มส่ีวนผลกัดนัรายได้ส่งออกรองเท้าปีละเกอืบ 30,000 ล้านบาท”
นายกสมาคมส่งเสรมิอตุสาหกรรมรองเท้าไทย ให้ข้อมลูเพิม่เตมิอกี
ว่า “ปัจจุบันอตุสาหกรรมรองเท้าก�าลงัประสบปัญหาการขาดแคลน
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แรงงานฝีมือ ถึงแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่ฝึกสอนด้าน
วชิาชพีเกีย่วกบัเครือ่งหนงั คอื วทิยาลยัศลิปะหตัถกรรมกรงุเทพ 
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตร
เครื่องหนัง โดยมีนักศึกษาที่จบประมาณปีละ 30 คน แต่ก็
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่การขาดแคลนวัตถุดิบ 
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง
การขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบ ก็ยังเป็นปัญหาท่ี
ส�าคัญยิ่ง” โดยสมาคมฯ ได้แก้ปัญหาในระยะสั้น 2 ข้อ คือ 
 1) การขาดแคลนแรงงานฝีมอืในอตุสาหกรรมรองเท้า
นั้น ผู้ประกอบการและทางวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพ 
ได้จัดหลักสูตรทวิภาคี โดยระหว่างเรียนก็สามารถท�างานใน
โรงงานควบคู่กันไปด้วย
 2) สมาคมฯ ได้ร่วมกบัวทิยาลยัฯ ในการจดัฝึกอบรม
หลกัสตูรฝึกอาชพีระยะสัน้แก่กลุม่แรงงานต่างๆ เพือ่เข้าอบรม 
เช่น กลุม่แรงงานแฝงแม่บ้าน กลุม่ด้อยโอกาส ชนกลุม่น้อย กลุม่
ปลดระวางจากอตุสาหกรรมอืน่ๆ เช่น สิง่ทอ กลุม่แรงงานทีม่ี
การจ้างตามฤดกูาล กลุม่แรงงานใหม่ ตลอดจนกลุม่แรงงานแฝง
ในครัวเรอืน เป็นต้น เพือ่ให้สามารถผลติได้เองตามบ้านเรอืน
หรือการรับช่วงการผลติ (Subcontract) กบัโรงงานในส่วนกลาง 
 นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้เสนอความคิดเห็นต่อ
ภาครัฐใน 2 ประเด็นส�าคัญ คือ 1) จัดให้มีศูนย์ Material 
Center ที่สามารถผลิตสินค้าพวกวัตถุดิบและอุปกรณ์การ
ผลติและขายให้กบัโรงงานผลติรองเท้าได้ในราคาขายส่ง เพือ่
ลดต้นทุนการผลิต และทดแทนการน�าเข้า 2) จัดท�าส�ามะโน
ประชากรของอุตสาหกรรมรองเท้าและชิ้นส่วน เพื่อส�ารวจ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ผลิต ผู้ค้า ทั้งระบบ เนื่องจาก
โรงงานในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีทั้งที่ได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ไม่ได้จดทะเบียนจ�านวนมากที่เป็นส่วนของผู้รับช่วงการผลิต 
(Subcontract) คงต้องลุ้นและเอาใจช่วยให้การด�าเนินงาน
ของสมาคมฯ ประสบความส�าเรจ็ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความ

แขง็แกร่งให้อตุสาหกรรมรองเท้าไทย เกดิการพฒันาอย่างต่อ
เนื่องและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 หันมาทางหน่วยงานภาครัฐกับบทบาทในการ
สนับสนุนอตุสาหกรรมรองเท้ากนับ้าง โดยส�านักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้มีการ
ด�าเนินโครงการแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต
ภาพของภาคอตุสาหกรรม (Productivity) ให้กบัอตุสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนัง จ�านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ
จัดท�าหลักสูตรและฝึกอบรมทักษะพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
บคุลากรในสายการผลติของกลุม่อตุสาหกรรมรองเท้า และ 2) 
โครงการเพิม่ทกัษะแรงงาน (Human Skill) และประสทิธิภาพ
บุคลากรนักออกแบบ Leather Fashion เพื่อช่วยผู้ประกอบ
การทัง้ในอตุสาหกรรมรองเท้าและเกีย่วโยงไปถงึอตุสาหกรรม
เครือ่งหนัง โดยเพิม่ทกัษะฝีมอืแรงงานและด้านการออกแบบ 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากย่ิง
ขึ้น และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2555 สศอ. ได้ขอตั้งงบ
ประมาณ หมวดเงนิอดุหนนุให้กบัสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม
ส่ิงทอ จดัท�าศูนย์ข้อมลูส่ิงทอและเครือ่งหนังเชงิลกึ เพ่ือส�ารวจ
รวบรวมข้อมลูผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติ ผูค้้าส่ง ค้าปลกี ทัง้ระบบ 
ข้อมูลปัจจัยการผลิตและการตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์และสนองตอบการพัฒนาอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนังได้ดียิ่งขึ้น

 อุตสาหกรรมรองเท้า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
ส�าคัญของไทยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน
สนบัสนนุให้เกดิความเข้มแขง็และพฒันาต่อไปได้อย่างยัง่ยนื 
การเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงการรวมกลุ่มกันเองระหว่างภาคเอกชน
ด้วยกนั เป็นหนึง่กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมนี้
ให้เติบโตเจริญก้าวหน้า และน�าไปสู่ความส�าเร็จท่ีต้ังไว้ได้
ในอนาคตอันใกล้... ๏
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 เมื่อต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาผู้เขียนได้เดินทางไป
เข้าร่วมประชมุกลุม่การเข้าสูต่ลาด (Market Access Group) 
และคณะกรรมการการค้าและการลงทุน (Committee on 
Trade and Investment) ของเอเปค ทีก่รงุวอชงิตนั ดซี ีประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยได้เดนิทางออกจากวอชงิตนั ดซี ีในวนัที ่10 
มนีาคม 2554 เพือ่ทีจ่ะมาเปลีย่นเครือ่ง (Transit) กลบักรงุเทพ 
ทีส่นามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่น่ โดยจะมาถงึนารติะในวนัที ่11 
มนีาคม 2554 เวลา 15.15 น. ตามก�าหนดการของสายการบนิ
 ระหว่างทีเ่ครือ่งก�าลงัจะเตรยีมตวัลงจอดทีส่นามบนิ
นาริตะอยูน่ัน้ กไ็ด้ยนิเสยีงของกปัตนัประกาศให้ทราบว่าขณะ
นีก้�าลงัเกดิแผ่นดนิไหวทีป่ระเทศญีปุ่น่ท�าให้ยงัไม่สามารถน�า
เครือ่งลงจอดได้ โดยทางสนามบนิแจ้งให้เครือ่งบนิท�าการบนิ
วนรออยู่ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งอีกคร้ัง ซึ่งเคร่ืองบินของเรา
ก็ได้บินรออยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นก็ได้รับค�าสั่งให้น�า
เคร่ืองไปลงจอดทีส่นามบนิฮาเนดะซึง่เป็นสนามบนิใกล้เคยีง
แทนเนือ่งจากสนามบนินารติะได้ปิดให้บรกิารชัว่คราวจากผล
กระทบของแผ่นดินไหว และเมื่อหลังจากเครื่องบินได้ร่อนลง
สู่สนามบินฮาเนดะแล้ว กัปตันก็ได้แจ้งเพิ่มเติมให้ทราบว่า
ได้รับค�าสั่งให้น�าเครื่องจอดรออยู่บนลานบินก่อนเน่ืองจาก
ยังมี After Shock อยู่เป็นระลอก ซึ่งจะต้องรอจนกว่า
จะแน่ใจว่าปลอดภยัแล้ว ทางศนูย์บงัคบัการบนิจงึจะอนญุาต
ให้น�าผู้โดยสารเข้ามาในตัวอาคารได้ 
 หลงัจากทีน่ัง่ผจญ After Shock อยูบ่นเครือ่งบินอกี
ประมาณ 1 ชัว่โมง ผูเ้ขียนและผูโ้ดยสารอืน่ๆ กไ็ด้รบัอนญุาต
ให้เข้ามาในตวัอาคาร โดยสิง่แรกทีต้่องท�ากค็อืต้องมา Check-
in ใหม่และดวู่าจะมเีทีย่วบนิไหนทีเ่ราสามารถกลบัเมอืงไทยได้
บ้าง ซึง่กป็รากฎว่าทีส่นามบนิฮาเนดะนีม้เีทีย่วบนิไปกรงุเทพ
แค่วันละ 1 เที่ยว คือเวลา 00.30 น. ซึ่งก็ไม่มีทางเลือกอื่น
โดยต้องรออีกประมาณ 6 ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องอีกครั้ง 
 หลังจากท่ีได้ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ผ่านด่าน
ศุลกากร และเข้า Check-in ใหม่อีกครั้ง โดยทางสายการบิน
ได้ออก Boarding Pass ส�าหรับเที่ยวบินถัดไปให้ใหม่ 
กท็�าให้ค่อยรู้สกึใจชืน้ขึน้อกีครัง้และเริม่มกีระจติกระใจมองซ้าย
มองขวาว่ามีอะไรให้ท�าในสนามบินฮาเนดะแห่งนี้บ้าง 
 ต้องขอชมชาวญีปุ่น่เป็นอย่างมากว่าช่างมสีตแิละอยูใ่น
ความสงบจริงๆ เพราะขณะทีผู่เ้ขยีนอยูใ่นสนามบนิกม็ชีาวญีปุ่น่

มากมายหลายพันคนติดอยู่ในสนามบินด้วยเนื่องจากระบบ
ขนส่งทั้งหมดหยุดให้บริการ ซึ่งถ้าหากไม่เห็นข้าวของที่หล่น
แตกกระจายอยูบ่นพืน้ในร้านขายของ หรอืเหน็แถวทีร่อรบัแจก
ผ้าห่มกจ็ะไม่รูเ้ลยว่าเกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในประเทศญีปุ่่น
 หลายชัว่โมงทีต่ดิอยูใ่นสนามบนิฮาเนดะท�าให้ผูเ้ขยีน
มเีวลาเหลอืเฟือในการเดนิส�ารวจส่วนต่างๆ ของสนามบนิ โดย
สนามบินฮาเนดะแห่งน้ีเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้โตเกียวที่สุด 
เดิมทีได้ถูกก�าหนดให้ใช้เป็นสนามบินภายในประเทศแต่ต่อ
มาได้มีการปรับปรุงและเปิดให้เป็นสนามบินระหว่างประเทศ
เมื่อเดือนตุลาคม 2554  โดยในส่วนของ International 
Terminal ซึ่งผู้เขียนอยู่นี้เป็น Terminal ที่ใหม่ที่สุด โดยเมื่อ

อารียา สุภาพ
ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

⦾ ข้าวของในร้านที่หล่นกระจายเสียหาย

⦾ แถวรอรับแจกผ้าห่มที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

“ความประทับใจ
จากแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น”
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เดนิขึน้บนัไดเลือ่นไปบนชัน้ลอยในส่วนของขาออกกจ็ะพบกบั
ร้านขายของและร้านอาหารจ�านวนมากมายโดยตัง้ชือ่ไว้อย่าง
เก๋ไก๋ว่า Edo-Koji, Shopping area (Edo เป็นชื่อของเมือง
หลวงใหม่ซึง่ย้ายมาจากเกยีวโตและปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นชือ่
เป็นโตเกียวนั่นเอง) แต่น่าเสียดายที่ผู้เขียนมีโอกาสแค่เดินดู
รอบๆ เพราะว่าผลกระทบจากแผ่นดนิไหวท�าให้ข้าวของหล่น
ลงมาหมด ทางร้านก็เลยต้องปิดเพื่อตรวจสอบความเสียหาย
พร้อมทัง้ต้องจดัของให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยก่อนทีจ่ะเปิดขาย
อีกครั้ง นอกจากร้านรวงท่ีทางสนามบินจัดให้เป็น Theme 
แบบสมัย Edo แล้ว พื้นที่ส�าหรับนั่งพักของผู้โดยสารก็มีการ
ออกแบบให้เข้ากับสมัย Edo เช่นกัน เช่น มีการวางม้าน่ังที่
เป็นไม้พร้อมกบัต้นไผ่และร่มทีท่�าด้วยผ้าสแีดง ดูๆ  ไปราวกบั
ว่าก�าลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ แทบจะลืมไปเลยว่าก�าลังติด
แผ่นดินไหวอยู่ในสนามบินซะด้วยซ�้า
 และเนือ่งจากสนามบนิเตม็ไปด้วยผูโ้ดยสารทีต่กค้าง
จึงไม่มทีีว่่างให้นัง่เลย ผูเ้ขยีนจงึเดนิขึน้บนัไดเลือ่นไปอกีชัน้และ
กพ็บว่าชัน้บนสดุเป็นชัน้ทีเ่ปิดให้ผูโ้ดยสารสามารถเดนิออกไป
ชมววิทีเ่ป็นลานบนิได้หรอืเรยีกว่า “Observation Deck” โดย
โซนนีถ้อืได้ว่าได้รบัความนยิมมากทีส่ดุโดยเฉพาะส�าหรบัเดก็ๆ 
แต่น่าเสยีดายทีเ่หตกุารณ์แผ่นดนิไหวท�าให้เจ้าหน้าทีไ่ม่อนุญาต
ให้ออกไปชมววิได้ ซึง่ผูเ้ขยีนกไ็ด้สญัญากบัตวัเองไว้แล้วว่าหาก
คราวหน้ามโีอกาสมาทีส่นามบนิฮาเนดะอกีครัง้กจ็ะต้องขึน้มา
ชมววิบริเวณนีใ้ห้ได้ ส�าหรบัเมอืงไทยนัน้เท่าทีจ่�าได้กท็ราบมา
ว่าจริงๆ แล้วทีส่นามสวุรรณภมูกิม็กีารท�า Observation Deck 
เหมอืนกนั แต่ว่าไม่ได้มกีารท�าป้ายบอกทางทีช่ดัเจนจงึไม่ค่อย
มคีนรู ้อย่างไรกต็ามปัจจบุนัทางสนามบนิได้ปิดพืน้ทีด่งักล่าว
และแปรสภาพไปเป็นทีเ่กบ็ของหรอืห้องท�างานเรยีบร้อยแล้ว 
ซึ่งยิ่งพอรู้ก็ยิ่งรู้สึกเสียดายแทนคนไทยจริงๆ น่าจะเก็บพื้นที่
ดีๆ อย่างนี้เอาไว้แทนที่จะเอาไปท�าเป็นที่เก็บของ
 หลังจากเดินวนไปวนมาซักพักใหญ่ก็ไม่มีวี่แววว่า
ร้านค้าไหนจะเปิดให้บริการ ผู ้เขียนจึงตัดสินใจเดินผ่าน 
Immigration เข้าไปนัง่รอที ่Gate ต้องขอบอกว่าโชคดีจรงิๆ ที่
ตดัสนิใจเข้ามานัง่รอข้างใน เพราะว่าพอนัง่รอจนถงึประมาณ

เกอืบ 3 ทุม่ กม็ปีระกาศจากสนามบนิว่าทกุเทีย่วบนิถกูยกเลกิ
หมด ผู้เขียนและผู้โดยสารอื่นๆ ที่อยู่บริเวณ Gate ซึ่งออกไป
ไหนไม่ได้กต้็องนอนรอเทีย่วบนิถดัไปกนัแถวนัน้ทัง้บนเก้าอีแ้ละ
ที่พื้น โดยต้องรออีกกว่า 24 ชั่วโมงกว่าจะมีเที่ยวบินเที่ยวถัด
ไปทีไ่ปเมอืงไทยอกีครัง้และกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าจะยกถกูเลิกอกี
หรอืไม่ ความรูสึ้กตอนน้ันกต้็องสารภาพเลยว่าทกุคนเครยีดกนั
หมดคดิอย่างเดยีวคอือยากออกจากประเทศญีปุ่น่ให้เรว็ทีสุ่ด 
และทีบ่อกว่าโชคดทีีต้่องนอนค้างในสนามบนิกเ็พราะมารูต้อน
หลงัว่าคณะคนไทยอกี 4 คนทีม่าด้วยกนั ด้วยความทีม่เีวลาอกี
หลายชั่วโมงกว่าเครื่องจะออกท�าให้ทุกคนมัวแต่ใจเย็นพากัน
เดนิเล่นอยูด้่านนอกท�าให้กว่าจะตดัสนิเดนิเข้า Immigration 
ทางสนามบินก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินพอดี ท�าให้ทั้ง 4 คน
ไม่สามารถเข้ามาใน Gate ได้ ประกอบกับ Boarding pass 
ที่ได้มาก็ใช้ไม่ได้แล้วท�าให้ต้องออกไปหาโรงแรมนอนเองข้าง
นอกและมาเข้าคิวใหม่เพื่อออก Boarding Pass ในวันรุ่งขึ้น
ซึ่งกว่าจะได้เที่ยวบินกลับเมืองไทยอีกทีคณะนั้นต้องรออีก 2 
วัน กว่าจะได้กลับเมืองไทยก็คือเช้าวันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 
2554 ส่วนผู้เขียนนั้นหลังจากนอนอยู่ที่สนามบินประมาณ 
30 ชั่วโมงก็ได้เที่ยวบินกลับเมืองไทยตอนประมาณเที่ยงคืน
ครึ่งของวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554

 การที่ได้กลับถึงเมืองไทยในครั้งนี้ท�าให้รู้ซึ้งถึงค�าว่า 
“ไม่มทีีไ่หนสขุใจเท่าบ้านเรา” อย่างถ่องแท้ และแม้ว่าเหตกุารณ์
ในคร้ังน้ีจะสร้างความตระหนกตกใจทีส่ดุในชวีติให้กับผูเ้ขยีน แต่
ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความประทับใจแบบสุดๆ เช่นกันโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความมีระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่น และ
ท�าให้ผูเ้ขยีนแอบหวงัเลก็ๆ ในใจอยากเหน็ประเทศไทยของเรามี
ความมรีะเบยีบเป็นเหมอืนญีปุ่น่บ้าง ซึง่ความมรีะเบยีบวนิยันัน้
โดยส่วนตวัแล้วก็เหน็ว่าไม่ใช่เร่ืองทีไ่กลเกินฝัน เพียงแค่เริม่จาก
ตวัของเราเองก่อนแล้วค่อยๆ ช่วยกนัสอนลกูหลาน ซึง่ผูเ้ขยีนก็
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ซักวันเราคนไทยคงจะได้รู้สึกภาคภูมิใจกับ
ความมรีะเบยีบของคนในชาตขิองเราเหมอืนกบัทีผู่เ้ขยีนมคีวาม
รู้สึกประทับใจกับชาวญี่ปุ่นอย่างแน่นอน  ๏

⦾ จากโซน check-in ขึ้นบันไดเลื่อนไปจะเป็นโซน Edo-Koji Sopping area ร้านค้าจะตกแต่งแบบโบราณสมัย Edo
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เกร็ดความรู้
อุตสาหกรรมไทย

กฎแห่งเลขสาม
จักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ 

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค

 ท่านผู้อ่านเคยได้ยินส�านวนว่า	One	Size	Fits	All	
ไหมครับ	ส�านวนนี้มีความหมายถึงสิ่งที่ผลิตหรือคิดขึ้นมา	แล้ว
สามารถใช้ได้กับทุกสรรพสิ่ง	 เป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงยุคหลัง
ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆ	ซึ่งตลาดเป็นของผู้ผลิต	คือ
ไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมาก็ขายได้หมด	กรณีตัวอย่างได้แก่	รถ
ยนต์ฟอร์ด	โมเดลท	ีซึง่รถยนต์เกอืบครีง่ทีว่ิง่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา
สมัยนั้นเป็นรถยนต์รุ ่นนี้	 จุดเด่นคือมีสีด�าเพียงสีเดียว	 โดย
เฮนร่ี	ฟอร์ด	ถงึกบักล่าวไว้ว่า	“ลกูค้าจะเลอืกรถสอีะไรกไ็ด้ทีเ่ขา
ต้องการ	ตราบเท่าที่มันยังเป็นสีด�า”	
	 แต่ในยคุปัจจุบนั	ซึง่เป็นยคุทีต่ลาดเป็นของผูซ้ื้อ	กลยทุธ์	
One	Size	Fits	All	คงไม่เหมาะสมเสยีแล้ว	เพราะความต้องการ
ของลกูค้ามคีวามแตกต่าง	หลากหลายมากขึน้	ดงันัน้กลยทุธ์ทีจ่ะ
ใช้ตอบสนองจงึต้องปรบัให้เหมาะสมเช่นกนั	โดยในเกรด็ความรู้
ฉบับนี้จะเสนอเรื่อง	“กฏแห่งเลขสาม”	จากหนังสือชื่อเดียวกัน1  
โดยเนื้อหาของกฎนี้	คือ	 “ในอุตสาหกรรมใดๆ	 เราจะพบว่ามี	
3	บริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่เอาไว้ได้”	เช่น	รถยนต์
ยีห้่อ	โตโยต้า	ฮอนด้า	และนสิสนั	มส่ีวนแบ่งตลาดรถยนต์นัง่รวม
กนั	79.8	เปอร์เซนต์	หรอืรถจกัรยานยนต์ยีห้่อ	ฮอนด้า	ยามาฮ่า	
และซูซูกิ	รวมกันได้	98	เปอร์เซนต์	(ท่านผู้อ่านลองนึกดูสิครับ
ว่าธุรกิจของท่านสอดคล้องกับกฎนี้หรือไม่)
	 กฎแห่งเลขสามได้แบ่งผู้ประกอบการในธุรกิจใดๆ	
ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	บริษัทผู้เชี่ยวชาญทั่วไป	เป็นผู้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่	บริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน	เป็นผู้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะกลุ่ม	และบริษัท
ตรงกลาง	หรอื	“หลมุ”	ซึง่เป็นบรษิทัทีม่แีนวโน้มทีจ่ะถกูกลนืหรอื
ล้มละลายลงในอนาคต	โดยบรษิทัสามอนัดบัแรก	หรอืทีเ่ราเรยีก
ว่าบริษัทผู้เชี่ยวชาญทั่วไป	มักครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้	70	

ถงึ	90	เปอร์เซนต์	ในขณะทีผู้่เชีย่วชาญเฉพาะด้านจะผลติสนิค้า
หรอืให้บรกิารเป็นทีพ่งึพอใจต่อผูใ้ช้กลุม่เลก็ๆ	ทีม่คีวามต้องการ
พิเศษ	จะครองส่วนแบ่งตลาดได้	1	ถงึ	5	เปอร์เซนต์	ส่วนบรษิทั
ต่างๆ	ที่ติดอยู่ในหลุมตรงกลาง	มักจะครองส่วนแบ่งตลาดได้	
5	ถงึ	10	เปอร์เซนต์	แต่ไม่สามารถแข่งขนัอย่างมปีระสทิธิภาพ
กับบริษัทสามอันดับแรก	หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้	

	 จากกราฟส่วนแบ่งตลาด	และผลตอบแทนเมื่อเทียบ
กับทรัพย์สิน	 เราพบว่าเมื่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต้องการเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น	มักจะต้องลงทุนสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้น
มาก	ท�าให้ยอดรายได้	(ต่อทรพัย์สนิ)	ลดลงอย่างรวดเรว็	ในขณะ
ที่บริษัทผู้เชี่ยวชาญทั่วไป	การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสามารถท�าให้
ยอดรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน2	 	ดังน้ันเพ่ือให้บริษัท
อยู่รอดได้	 จะต้องรักษาสภาพตัวเองไม่ให้ตกลงไปในหลุม	
โดยกฎแห่งเลขสามให้แนวทางการก�าหนดนโยบายของบริษัท
ในแต่ละกลุ่ม	และแต่ละอันดับดังนี้ครับ

นโยบายส�าหรับบริษัทผู้เชี่ยวชาญทั่วไป
 บริษัทผู้เชี่ยวชาญทั่วไป	หรือบริษัทผู้น�าตลาด	3	ราย	
มีจุดเด่น	จากเร่ืองความประหยัดจากขนาด	ความสามารถใน
การตอบสนองสนิค้าทีห่ลากหลาย	และมกีลุม่ลกูค้าทีจ่งรกัภกัดี	
แต่บริษัททั้ง	3	อันดับก็มีการแข่งขันกันเองตลอดเวลา	ท�าให้มี
นโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละอันดับ	คือ
 บรษิทัอนัดับ 1 	เน่ืองจากเป็นบริษทัทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการผลติสงูทีส่ดุ	และได้รบัความเชือ่ถอืจากตลาด	จงึมนีโยบาย	
ต้นทุนต�่า	และเน้นที่ปริมาณการขายมากกว่าส่วนต่างผลก�าไร	
โดยไม่ควรเป็นผู้วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่เอง	แต่ควรทุ่มงบไปกับการ

ผลตอบแทน
เมื่อเทียบกับทรัพย์สิน 
(Return on Assets – 

ROA)

บริษัท
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

บริษัท
ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป

ส่วนแบ่งตลาด
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พัฒนาสินค้าที่ตลาดให้การยอมรับแล้ว	และท�าผลิตภัณฑ์ของ
ตนให้เป็นมาตรฐานของตลาด
 บริษทัอนัดบั 2	มกัจะวางต�าแหน่งเป็นบรษิทัทีม่ภีาพ
ลกัษณ์ของสนิค้าทีด่	ีหรหูรามรีะดบักว่า	เน้นการท�าตลาดอย่าง
จ�าเพาะเจาะจง	และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน	ใช้งบการตลาดเพือ่แย่ง
เฉพาะลูกค้าชั้นดีมาจากบริษัทอันดับ	1	ท�าการเลียนแบบผู้น�า
ตลาดโดยเน้นสิง่ทีเ่หนอืกว่าและเจาะเข้าไปทีจ่ดุอ่อนของบรษิทั
อันดับ	1		
 บริษทัอนัดบั 3 มกัมนีโยบายในการเพิม่ส่วนแบ่งตลาด	
โดยการเข้าไปค้นหาบรษิทัทีอ่ยูใ่นหลมุเพือ่จบัมอืเป็นหุน้ส่วนใน
การสร้างกลุ่มลูกค้าและสินค้าใหม่ๆ	 เน้นการสร้างนวัตกรรม	
และความแตกต่าง	

นโยบายส�าหรับบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
	 บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านปกตจิะผลติสนิค้าหรอืให้
บริการอันเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ	 ท่ีมีความต้องการ
พเิศษ	ดงัน้ันในภาพรวมอาจมส่ีวนแบ่งตลาดเพยีง	1	–	5	%	แต่
ในส่วนแบ่งตลาดย่อยนัน้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านแสดงตวัเหมอืน
กับเป็นผู้ผูกขาดหรือผู้น�าตลาดนั้นๆ	ไว้ด้วย	ดังนั้น	นโยบาย
ส�าหรับบริษทัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน	คอื	มุง่ตลาดทีเ่จาะจง	และ
พยายามผูกขาดตลาดนั้นเอาไว้	 รักษาความพิเศษของตนโดย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่ตลาดอื่นท่ีขาดความถนัด	แต่ใช้ความ
เชีย่วชาญในการขาย	การบรกิารส่วนตวัทีเ่ป็นยอด	เพือ่ให้ลกูค้า
ได้รับประสบการณ์ทีด่กีว่า	หลกีเลีย่งการเพิม่ค่าใช้จ่ายคงที	่	หรือ
ค่าใช้จ่ายบางอย่างทีเ่ป็นต้นทนุทีส่งูเกนิไป	(เนือ่งจากมฐีานลกูค้า
ทีจ่�ากดั)	แต่ควรหาวธิเีสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าจนชัว่ชวีติ
ของลูกค้า	โดยไม่ลืมที่จะค้นหาลูกค้าใหม่ๆ	ไปด้วย	

นโยบายส�าหรับบริษัทที่ตกอยู่ในหลุม
 ส่วนมากบรษิทัทีต่กอยูใ่นหลมุจะมสีถานะทางการเงนิ
ที่ย�่าแย่ลง	เนื่องจากมีฐานลูกค้าน้อยเกินไปที่จะเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
ให้สินค้าออกมามีคุณภาพในราคาถูก	แต่มีขนาดใหญ่เกินไป
ที่จะปรับแต่งสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดแคบๆ	ได้	แนวทางที่จะออกจากหลุมได้นั้น	
คอื	การมุ่งไปสูก่ารเป็นบรษิทัเชีย่วชาญทัว่ไปครบวงจรในอนัดบั	
3	 (โดยเป็นบริษัทท่ีมุ่งความแตกต่าง	และการควบรวมกิจการ
ให้มีฐานลูกค้าที่ใหญ่เพียงพอ)	หรือหนทางที่น่าจะง่ายกว่า	คือ	
การมุ่งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	โดยน�าเสนอคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นมากที่สุดต่อตลาด	และขจัดสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะดังกล่าวออกไป	 ใช้ประโยชน์จากยี่ห้อและ
ช่องทางการจ�าหน่ายทีม่มีาสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะ	และหนัมา
ท�าเร่ืองบริการมากขึน้	พร้อมทัง้ปรบัตลาดให้แคบลงตามความถนดั
	 นอกจากการประยุกต์ใช้แนวทางการปรับตัวของท้ัง	
3	กลุ่มแล้ว	บริษัทยังต้องใส่ใจถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	ที่เข้ามา
กระทบต่อธรุกจิอกี	อาท	ิการเปลีย่นแปลงจากเทคโนโลยใีหม่ๆ	
(อย่างที่กล้องดิจิตัลเข้ามาแทนท่ีกล้องฟิล์ม)	การเปลี่ยนแปลง

สภาพของตลาด	(อย่างการเติบโตขึ้นของตลาดสินค้าออนไลน	์
หรือการมีข้อตกลงกลุ่มประชาคมอาเซียน)	พฤติกรรมลูกค้า
ทีเ่ปลีย่นไป	(อย่างการมอีายยุนืและใส่ใจสขุภาพมากยิง่ขึน้)	และ
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นไป	(อย่างกระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม)	และการ
เปลีย่นแปลงข้อก�าหนดของภาครฐั	(เช่น	การเกบ็ภาษสีรรพสามิต	
การเข้มงวดเร่ืองการปล่อยกากสารพิษ	ฯลฯ)	 ซ่ึงอาจท�าให้ทั้ง
โครงสร้างการผลติและการตลาดทีม่อียูม่กีารเปลีย่นแปลงไปได้
	 กล่าวโดยสรุป	คือ	ในการก�าหนดกลยุทธ์	องค์กรต้อง
ใส่ใจทัง้สถานภาพของตนเองและสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน	
และปรับตัวให้เท่าทัน	 โดยผู้เขียนขอฝากตัวอย่างของฟอร์ด	
โมเดลที	ไว้ที่ว่า	แม้โมเดลที	จะเป็นสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์
แห่งศตวรรษที	่20	แต่การที	่เฮนรี	่ฟอร์ด	ยดึตดิกบัความส�าเร็จ	
โดยไม่ใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและการปรับตัว	ก็ท�าให้
เกิดหายนะอันใหญ่หลวง	 โดยฟอร์ดต้องปิดโรงงานนานกว่า	
6	เดอืน	และคนงานกว่า	13,000	ชวีติต้องตกงานไปพร้อมกนัด้วย	3  

 อย่าลมืนะครบัว่า “ผูท้ีอ่ยูร่อด มใิช่เป็นสายพันธ์ุทีแ่ข็ง
แรงทีส่ดุหรอืฉลาดทีส่ดุ หากแต่ว่าเป็นผูท้ีส่ามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก” ...ด้วยความปรารถนา
ดีครับ  ๏
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เชิงอรรถ :

   1 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาจาก :  จักรดิษฐ์ เช็ท และ ราเจ

นทรา ซโิซเดีย. กฎแห่งเลขสาม, แปลและเรยีบเรยีงโดย กิตตริตัน์ พรหม

รัตน์. (กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, พิมพ์ครั้งที่ 1. 2548)

   2 อย่างไรก็ตาม ดร.จักรดิษฐ์ ระบุว่าเมื่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

ทัว่ไปมส่ีวนแบ่งตลาดมากกว่า 40 เปอร์เซนต์ ตวัเลขรายได้ต่อทรพัย์สนิ

จะมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากต้องด�าเนินการตาม

กฎหมายเรือ่งการเป็นผูผ้กูขาดหรอืมอี�านาจเหนอืตลาด รวมถงึสดัส่วน

ต้นทนุคงทีจ่ะมอีตัราเพิม่ทีส่งูกว่าส่วนแบ่งตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ศกึษาเพิม่เตมิ

ได้ใน กฎแห่งเลขสาม, อ้างแล้ว,  บทที่ 3 หน้า 88 - 120

   3 รายละเอียดเกี่ยวกับเฮนรี่ ฟอร์ด และรถยนต์รุ่นโมเดลที 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.wiley.com/legacy/products/

subject/business/forbes/ford.html
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CLUB

 วารสารเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  ได้เปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็
และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก 

 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  

 โดยส่งมาที่  กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด  ส�านักบริหารกลาง  
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 หรือ  e - mail : oieclub@oie.go.th

 เจ้าของความคดิเหน็และบทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร สศอ. จะได้รบั
ของที่ระลึก หรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาระบุ ชื่อ – 
นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน
 
 กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดทอนความยาวหรือข้อความ
ในบางตอนออก เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์ 

.................................................
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รอบรั้ว
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• สศอ. แถลงข่าว
ดชันอุีตฯ ไตรมาสแรกปี 2554

นางสทุธนิย์ี พูผ่กา ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศอ. 
เปิดแถลงข่าว “ดชันอุีตสาหกรรม
ไตรมาสแรกปี 2554 หลัง
อาฟเตอร์ชอ็ก” โดยดชันผีลผลติ
อุตสาหกรรม (MPI) ในไตรมาส
ที่ 1/2554 หดตัวเล็กน้อย
 -2.1 % เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปี 2553 ส่วนก�าลงั
การผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง
ที่ 62.6 % ขณะที่บางสาขา
อุตสาหกรรมเริ่มมีผลกระทบ
จ า ก เ ห ตุ ค ลื่ น ยั ก ษ ์ สึ น า มิ
ถล่มญ่ีปุ ่น โดยการแถลงข่าว
จดัขึน้ ณ ห้องประชมุ 202 สศอ. 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ๏

• เปิดตัว 
“อุตสาหกรรมสีเขียว”

นายวิฑูรย ์ สิมะโชคดี ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 
พร้อมผู ้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ 
ร ่ วมในพิธี เป ิด  “ โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อน�าพา
ภาคอุตสาหกรรมของไทยไปสู่
การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
เป ็นมิตรกับชุมชน และวาง
เป ้ าหมายสู ่ ก า ร เป ็ นผู ้ น� า
อุตสาหกรรมสเีขยีวของอาเซยีน 
จัด ข้ึน ณ สโมสรทหารบก 
กรุ ง เทพฯ โดยส� านั กงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
เข ้าร ่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่
ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น เ ศ รษฐกิ จ
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่  4 
พฤษภาคม 2554 ๏

• สศอ. แถลงข่าว
ดชันอีตุฯ เดอืนเมษายน 2554

นางสทุธินีย์ พูผ่กา ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศอ. 
แถลงข่าวในประเด็น “ดัชนี
อตุสาหกรรมเดอืนเมษายน ปี 54” 
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนเมษายน 2554 
ลดลง -7.81% เมื่อเทียบกับ
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน มอัีตรา
การใช้ก�าลงัการผลติอยูท่ี ่54.6% 
อตุสาหกรรมท่ีท�าให้ MPI ตดิลบ
ทีส่�าคญัได้แก่ การผลติยานยนต์, 
Hard Disk Drive, เครือ่งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร 
เป็นต้น การแถลงข่าวจัดขึ้น 
ณ ห้องประชุม 202 สศอ. 
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  ๏

• “Goal Together” 
KM KICK OFF 2011 

ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(สศอ.) จัดกิจกรรม KM KICK 
OFF 2011 ภายใต้คอนเซ็ป 
“Goal Together” โดยมี
นางสทุธนิย์ี พูผ่กา ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เป็นประธานเปิดงาน และมี
นายพิชัย ตั้ งชนะชัยอนันต ์ 
รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กล ่าวรายงาน ภายในงาน
มีการแนะน�าคณะท�างาน KM 
ปี 2554 พร้อมทัง้เปิดโต๊ะเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู ้ ในหัวข ้อ 
“ยุทธศาสตร์ KM ปี 54” โดย
เชิญวทิยากรจากกรมสขุภาพจติ 
และบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมสนทนา 
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 601 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 โดย
กิจกรรมนีจ้ดัข้ึนต่อเน่ืองเป็นปีที่ 
5 และมีการพัฒนาก้าวหน้า
ตามล�าดับ  ๏



ตัวแปรชี้น�าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายในประเทศ

ด้านการผลิต

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16,699.9 18,097.1 18,908.3 19,357.5 20,762.1 6,776.5 6,450.7 7,534.9 ธปท.

(70.4) (55.3) (32.9) (22.0) (24.3) (29.5) (17.3) (26.3)

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าทุน 10,361.5 11,408.8 11,944.5 11,669.4 14,141.4 4,459.9 4,216.5 5,465.0 ธปท.

(23.1) (41.0) (28.4) (17.7) (36.5) (39.0) (33.0) (37.2)

ดัชนีชี้น�าธุรกิจระยะสั้น 119.7 119.1 121.6 122.9 126.4 125.5 126.7 126.9 กระทรวง
พาณิชย์

(8.4) (5.6) (5.8) (3.7) (5.5) (5.7) (5.1) (5.8)

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
3 เดือนข้างหน้า

110.9 106.0 115.9 113.1 114.1 116.3 118.1 108.0 ธปท.

(49.5) (18.9) (15.2) (0.5) (2.9) (4.8) (3.1) (0.7)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 174.2 182.7 187.6 185.8 196.8 192.4 195.0 203.1 ธปท.

(12.2) (21.3) (21.7) (14.4) (13.0) (13.5) (12.2) (13.2)

ราคาน�้ามันดิบ 78.6 77.8 76.1 85.1 93.5 89.2 88.6 102.9 ธปท.

(83.3) (30.9) (11.5) (11.9) (18.9) (13.8) (16.0) (26.7)

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

32.8 32.3 31.6 30.0 30.6 30.6 30.7 30.4 ธปท.

(-6.9) (-6.8) (-6.9) (-9.8) (-7.0) (-7.3) (-7.2) (-6.4)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/100 เยน 36.2 35.1 36.8 36.3 37.1 37.0 37.2 37.2 ธปท.

(-4.1) (-1.7) (1.5) (-2.1) (2.5) (2.3) (1.5) (3.7)

อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ยูโร 45.5 41.1 40.8 40.8 41.8 40.8 42.0 42.5 ธปท.

(-1.0) (-12.9) (-15.9) (-17.1) (-8.2) (-13.4) (-7.4) (-3.5)

ด้านการบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 23.9 16.1 22.6 24.4 18.5 20.3 19.3 16.0 กระทรวง
พาณิชย์

(97.8) (46.8) (92.9) (32.3) (-22.3) (-25.9) (-22.5) (-17.1)

ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 133.6 135.0 134.9 135.7 139.3 138.4 137.8 141.7 ธปท.

(7.8) (7.6) (4.8) (3.5) (4.2) (4.5) (3.4) (4.8)

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 96.5 74.7 80.5 164.5 135.1 160.7 125.0 119.7 ค�านวณโดย 

สศค.

ข้อมูลจาก สศก.(12.8) (15.0) (18.4) (17.7) (40.0) (42.0) (34.8) (42.9)

ด้านตลาด

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

735.3 770.4 914.8 1,007.4 999.8 964.1 987.9 1,047.5 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
(69.6) (40.1) (37.6) (43.3) (36.0) (38.4) (36.9) (32.9)

ปัจจัยต่างประเทศ

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 100.3 100.9 100.8 101.7 103.1 102.7 103.1 103.4 OECD

(12.7) (11.3) (6.5) (3.9) (2.8) (3.0) (2.8) (2.6)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่น* 100.1 100.8 101.1 102.6 - 104.2 104.9 - OECD

(10.3) (10.3) (7.2) (5.1) (4.7) (4.8)

ดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจอียู 102.4 102.8 102.7 103.0 103.2 103.2 103.2 103.1 OECD

(12.9) (9.8) (5.0) (2.1) (0.8) (1.2) (0.8) (0.5)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ 73.9 73.9 68.3 71.3 75.1 74.2 77.5 73.6 OECD

(26.8) (8.4) (-0.1) (1.6) (1.7) (-0.3) (5.3) (0.0)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น 39.9 42.8 42.3 40.5 40.0 41.1 40.6 38.3 OECD

(46.0) (21.4) (5.7) (3.2) (0.3) (5.4) (2.0) (-6.4)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอียู 96.6 99.3 102.3 105.6 107.3 106.8 107.9 107.3 OECD

(35.1) (31.3) (21.6) (14.9) (11.1) (11.3) (12.5) (9.6)

หมายเหตุ : () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

 * เนื่องจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นท�าให้ไม่สามารถประมาณการดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 ได้ 

โดย : ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

OIE BUSINESS INDICATORS



๏ หลักการพิจารณา EWS-IE เทอร์โมมิเตอร ์
 EWS-IE เทอร์โมมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการชี้น�าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็นระยะเวลา 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับปกติ และ ระดับผิดปกติ โดยระดับของเหลวใน
เทอร์โมมิเตอร์ คือ ค่าความน่าจะเป็น (%) ถ้ามีระดับตั้งแต่ 0-45 ของเหลวจะเป็นสีเขียว หมายถึง ภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีระดับมากกว่า 45 ขึ้นไป ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ

EWS-IE เดอืนพฤษภาคม 2554 อยูใ่นภาวะปกติ
 ตั ว แปรชี้ น� า เ ศ รษฐกิ จภาค
อุตสาหกรรมของระบบ EWS-IE มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าน�าเข้าสินค้า
วัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป มูลค่าน�าเข้า
สินค้าทุน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 8.5, 24.3, 13.2 และ 4.8 ตาม
ล�าดับ  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ปีก่อน  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรชี้น�า
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตัวแปรเช่นกัน ๏

สถานการณ์ภาคการผลิตภายในประเทศ

ดัชนีผลผลิต 191.8 186.4 191.8 190.0 187.7 186.9 177.8 198.3
สศอ.

( 31.2) (17.6) ( 9.8) (2.6) (-2.1) (4.1) (-3.0) (-6.7)

ดัชนีการส่งสินค้า 191.0 188.3 193.4 194.1 191.5 182.8 183.6 208.1
สศอ.

( 33.5) (22.3) (10.3) (4.6) (0.3) (2.6) (1.4) (-2.7)

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง 182.0 183.6 188.1 185.7 184.9 187.2 185.7 181.8
สศอ.

(-8.1) (-1.9) (11.1) (7.8) (1.6) (4.5) (1.1) (-0.9)

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 118.6 116.6 121.0 120.4 118.8 117.8 115.7 123.0
สศอ.

(8.5) (9.0) (8.8) (4.6) (0.2) (0.9) (-0.2) (-0.3)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 62.8 62.4 64.2 63.3 62.6 62.3 59.5 65.9
สศอ.

(20.5) (15.9) (11.3) (4.6) (-0.4) (3.8) (-1.3) (-3.3)

สถานการณ์ภาคการผลิตโลก

Global Manufacturing PMI 56.1 56.6 53.5 54.4 56.7 57.1 57.4 55.7
JPMorgan

(55.7) (26.6) (2.8) (0.3) (1.1) (1.8) (3.6) (-1.9)

Global Manufacturing 
Output Index

58.9 59.0 55.0 55.8 58.2 58.7 59.1 56.8
JPMorgan

(77.9) (27.8) (-1.4) (-3.1) (-1.2) (-2.5) (2.4) (-3.6)

Global Manufacturing 
New Orders  Index

58.5 58.3 52.6 54.7 58.1 59.7 59.5 55.0
JPMorgan

(80.2) (23.7) (-6.4) (-4.5) (-0.7) (0.3) (4.0) (-6.5)

Global Manufacturing
Input Prices Index

63.9 65.9 59.3 67.0 74.9 73.3 76.0 75.3
JPMorgan

(85.8) (63.6) (14.0) (20.1) (17.2) (15.8) (22.4) (13.6)

Global Manufacturing
Employment Index

51.4 53.6 53.1 53.4 55.7 55.2 56.2 55.7
JPMorgan

(43.7) (34.0) (15.1) (7.3) (8.4) (9.5) (8.5) (7.1)

หมายเหตุ: () หมายถึง อัตราการขยายตัว (%)

ปี 2553 ปี 2554
ที่มาไตรมาส 

1
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จัดท�าโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด
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OIE BUSINESS INDICATORS
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE

๏ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ๏ อัตราการใช้ก�าลังการผลิต

๏ ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ๏ มูลค่าการน�าเข้าวัตถุดิบ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)


